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ያልነበረ አይጠፋም 

ዮናስ 05-30-16 

ባለፈው ሰሞን  በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከመሬት ልማት እና ግንባታ ዘርፍ ጋር ተያይዞ  

የኪራይ ሰብሳቢነት  ችግር ዋነኛው መሆኑን በተደጋጋሚ ብቻ ሳይሆን እስኪሰለቸን ሰምተናል፡፡ 

መሰልቸታችንም በምክንያት ነው፡፡ ምክንያቱ ደግሞ ለረዘሙ አመታት ችግሩ እየተነገረን መፍትሄ 

ሊገኝለት አለመቻሉ ወይም ደግሞ ተችሎ ይፋ አለመደረጉ ነው፡፡ እናም ከሰሞኑ ይህን ችግር 

በአሰራርና በዘመቻ እንደፍቃለን ተብሎ መንግስት እየኳተነ ነው ብለን የሚጠበቅብንን በመትጋት ላይ 

ሳለን  የሰማነው ዜና ስህተቱን የሚቀበልና እራሱን በራሱ ማረም የሚችል ስርአት መገንባቱን ዘርፈ 

ብዙ በሆኑ ማሳያዎች አይተናልና ተስፋ ባያስቆርጠንም ለቀናትም ቢሆን አሳምሞን የነበረ መሆኑ  

ይታወሳል፡፡ ዜናውም የአዲስ አበባን የመኖሪያ ቤትና የግንባታ ፍላጎት ለማርካት የመሬት አቅርቦት 

ችግር ፈተና መሆኑን፣ መፍትሔውም መሬት አልምቶ ማቅረብ ብቻ እንደሆነ የቤቶችና የከተማ 

ልማት ሚኒስትሩ አቶ መኩሪያ ኃይሌ መናገራቸውን የተመለከተ ነው፡፡ ቀጥሎ፣ በራሳቸው በሚኒስተሩ 

የቀረበውን መረጃ እንመልከት። 

በአዲስ አበባ ለባለዕድለኞች የተላለፉ የኮንዶሚኒየም ቤቶችን ለማጣራት በተደረገው ቆጠራ 4ሺ 177 

ቤቶች በአግባቡ በሕጋዊነት ጥቅም ላይ ሳይውሉ መገኘታቸውን የተመለከተው የመጀመሪያው ሲሆን፣ 

3ሺ 512 ለተጠቃሚዎች ሳይተላለፉ የቀሩ፣ በሕገወጥነት የተያዙ 92፣ እንዲሁም ለመንግሥት 

አመራሮች ተላልፈው አመራሮቹ ለሦስተኛ ወገን ያከራዩዋቸው 286 ቤቶች ተገኝተዋል። በእርግጥስ 

አያሳምም? ከክልል የመጡ የፖለቲካ አመራሮችና የሕክምና ባለሙያዎች የተሰጡዋቸውን ቤቶች 

ለሦስተኛ ወገን ካስለተላፉት መካከል ዋነኞቹ መሆናቸው በመረጃው ተመልክቶ ሳለ እኒህ አመራሮች ምን 

እርምጃ እንደተወሰደባቸው አለመገለጹ ደግሞ “ሌላው ህመማችንን” (ብዙዎች እንደሚሉት) ያብሰዋል፡፡ 

ትልቁና ተስፋ እንድንቆርጥ አስከጅሎት  የነበረው ጉዳይ በተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች ዘንድ 88 

‹‹የጠፉ›› የኮንዶሚኒየም ሕንፃዎች አሉ በማለት የሚናፈሱ ወሬዎች አሉና ምንድነው ጉዳዩ ተብሎ 

ለሚንስትሩ የቀረበው ጥያቄ ነው፡፡ ጉዳዩ በአንዳንድ መገናኛ ብዙሃኖች ሽፋን ማግኘቱና በየማህበራዊ 

ሚዲያው ላይ ዋና አጀንዳ ሆኖ ከመክረሙ ጋራ ተያይዞ ተመዝግበን በመቆጠብ እጣ መጠባበቅ ከጀመርን 10 

አመታት በኋላ በእርግጥም እንዲህ አይነት ዜና አስደንግጦን የነበረ ቢሆን አይገርምም፡፡ 

የግንቦት 20 በአልን አስመልክቶ በጽህፈት ቤታቸው መግለጫ የሰጡት የአዲስ አበባ አስተዳደር ምክትል 

ከንቲባ አቶ አባተ ስጦታው 88 ብሎክ አልጠፋም ሲሉ ዜናው ተራ አሉባልታ መሆኑን የሚያረጋግጥ ውሃ 

ቸልሰውበታል፤ ይልቁንስ በእቅድ ከተያዙት 500 ቤቶች አስቀድሞም አልተሰሩም ሲሉ ላለመሰራታቸውም 
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ምክንያት ነው ያሉትን አስቀምጠዋል፡፡ እኒህም አንዳንድ ሳይቶች ላይ በተቀመጠው መሰረት ተነሺዎች 

በታሰበው መሰረት ባለመነሳታቸው እና ቦታውን ክፍት ማድረግ ባለመቻሉ፤ በሌላ በኩል ደግሞ በመሰረተ 

ልማት አለመሟላት እና ሃይቴንሽን የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመር የሚያልፍባቸው ሳይቶች ሆነው 

ከመገኘታቸው ጋር ተያይዞ 500 ብሎኮች አልተሰሩም ብለዋል፡፡ ስለሆነም በሌላ አማርኛ ያልነበረ ሊጠፋ 

አይችልም ነው፡፡ በዚህ አይነት አሉባልታ ስለመወናበዳችን ማህበራዊ ሚዲያው በገነገነበት እና በአብዛኛው 

በጥፋት ሃይሎች በተወረረበት ሃገር የመንግስት የቶሎ ቶሎ መረጃዎችን ለዜጎች ካለመስጠት ጋር የሚያያዝ 

ነው ብለን ብንወስድ ስህተት ሊሆንብን ግን አይችልም። 

እውነተኛ መረጃው የዘገየ መሆኑ ለቀናት አሳቆን የነበረ ቢሆንም ለክፉም ለደጉ  እንዲህ አይነት 

አጋጣሚዎችን ሊፈጥሩ በሚችሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እንድናደርግ እና በጸረ ኪራይ ሰብሳቢነት ትግሉ ላይ 

ዜናው አሳስቦን በነበረው ልክ ንቁ ተሳትፎ እንዲኖረን የሚያስችልና የሚያስገድድ ሆኖ መገኘቱ ደግሞ ጥሩ 

አጋጣሚ  ፈጥሮልን ማለፉ አሁን መወናበዳችን ለበጎ እንዲሆን አድርጎታል፡፡ ለዚህ ደግሞ መንግስት የበኩሉን 

የህግ ማእቀፍ ስለማዘጋጀቱ በሚንስትሩ ተገልጾልናልና ወደኋላ የሚያስብል እድል የለም። 

ይኸውም ከዚህ ቀደም ማንኛውም የሕንፃ ግንባታ ለማከናወን ውል የገባ ኮንትራክተር በውል ሰነዱ 

መሠረት ግንባታው በሚከናወንበት ወቅት፣ በግንባታ ጥራትና በጥንቃቄ ጉድለት ሊደርስ ለሚችል 

ጉዳት ማካካሻ የሚሆን ዋስትና ማቅረብ  እንዳለበት የሚያመላክተው የህግ ማእቀፍና የተሳትፏችን 

ማስቻያ ነው  ፡፡ 

 ሕንፃ የሚገነቡ ኮንትራክተሮች ዋስትናውን ይዘው መቅረብ ያለባቸው ከፈቃድ ጥያቄ ጋር ተያይዞ 

መሆኑ  የህግ ማእቀፉ አሪፍ  ጉዳይ ነው ፡፡   

በተመሳሳይ፣ አዋጁን ለማስፈጸም የተለያዩ መመርያዎችና ደንቦችም ወጥተዋል፡፡   በመመርያዎቹና 

በደንቦቹ ውስጥ ከተጠቀሱት አንቀጾች ውስጥ አንዱ ኮንትራክተሮች ዋስትና ማስያዝ እንዳለባቸው 

የሚያመለክተው ደግሞ ለጸረ ኪራይ ሰብሳቢነት ትግሉ መደላድል ከሚሆኑት ነጥቦች ውስጥ ሊጠቀስ 

የሚገባው  ነው፡፡   

የሕንፃ አዋጁን ተከትለው በወጡ መመርያዎችና ደንቦች አንድ የሕንፃ ግንባታ መከናወን ያለበት 

በተመዘገበ ተቋራጭ ብቻ እንደሆነ ከመገለጹም በላይ፣ ኮንትራክተሩና አስገንቢው የሕንፃ አዋጁ 

ባስቀመጣቸው መሥፈርቶች መሠረት ስምምነት ላይ መድረሳቸው ማረጋገጫ ሊኖር የሚገባው መሆኑ 

መመልከቱም ተስፋችንን የሚያለመልም ነው፡፡   

ከግንባታ ፈቃድ አሰጣጥ ጀምሮ እስከ ግንባታ መጠናቀቅ ድረስ ተግባራዊ መሆን የሚገባቸው 

ሥራዎች ተፈጻሚነታቸው የሚረጋገጠው፣ በአዋጁና በመመርያዎቹ መሠረት  መሆኑ ጥሩ ነገር ሆኖ ሳለ 
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በተፈለገው ደረጃ ላይ ለመድረስ ግን አሁንም የአመራር ቁርጠኝነት እና ክትትል እስከሌለ ድረስ ብዙ 

መሸወጃ መንገዶች ስለመኖራቸው  ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ባለሞያዎች የለት ተለት ሽኩሹክታ ነው፡፡ በተለየ 

በኮንስትራክሽን እና በመሬት ልማት ዘርፍ እዚሁ ሰፈራችን ፈጠው የሚታዩ ሃይ ባይ የሌላቸው እና 

አንዳንዶቹም ክው የሚያደርጉ የኪራይ ሰብሳቢነት ወረርሽኞች ተበራክተዋልና ኧረ ጎበዝ ብንባባል ደግ 

ይመስለናል፡፡ 

ለሊዝ ጨረታ የሚወጡ ውስን መሬቶችን አስቀድሞ ባለማሳወቅ የተወሰኑ ባለሀብቶች እንዲጫረቱ 

ማድረግ፤ በሊዝ ጨረታ መሬት የሚገዛ ባለሃብት ከአመራር ጋር አስቀድሞ ተደራድሮ በጨረታው 

እንደሚሳተፍ ማድረግ፣ በህግ የታገደን መሬት በመጣስ ትርፍ መሬት ማካተት፤ ፋይሎችን ሆን ብሎ 

መደበቅ፤ ፍትሀዊ ባልሆነ መንገድ ለአጭር ጊዜ የቆዩ ነዋሪዎች በጉቦ የቤት ባለቤትነትና የይዞታ 

ማረጋገጫ ካርታ መስጠት ለረጅም ጊዜ የቆዩ ነዋሪዎችን ግን መከልከል፤ በአካባቢ ልጅነት፣ 

በሃይማኖት፣ በጎሳ፣ በዝምድና፣ በጥቅምና በሌሎች መንገድ መተሳሰር  የመሳሰሉትን እንደልጅ 

ጨዋታ ነገር ሁሌ የሚታዩ ማሳያዎች ናቸው ፡፡ 

ይህ የሀገር ሀብት፣ መበላቱ ብቻ ሳይሆን ስጋቱ ትውልድ አቆሽሾ እና ገድሎ ወደማለፍ ደረጃ መድረሱ ነው 

ይበልጥ የሚከፋው፡፡ 

የኪራይ ሰብሳቢነት አስተሳሰብና ድርጊት መስፋፋት በሰራተኛውም ሆነ በሌላው ዜጋ ሰርቶ መለወጥን 

ሳይሆን አለአግባብ መሬት በመውሰድ በአቋራጭ የሚከብሩበትን መንገድ ብቻ የመፈለግ አመለካከት 

እንዲጨምር ማድረጉ ነው የመጀመሪያው ጭፍለቃ፡፡ ይህ አመለካከት ደግሞ ልማታዊ እና 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱን በመሸርሸር የኪራይ ሰብሳቢነት አስተሳሰብ የበላይነት እንዲኖረው በማድረግ 

የተወሰኑ ጥቂት ግለሰቦች ብቻ ተጠቃሚ እንዲሆኑና ፍትሃዊነትና እኩል ተጠቃሚነት እንዳይኖር 

በማድረግ የተጀመረውን ፈጣን ልማት የሚያደናቅፉ ሲሆን ህብረተሰቡም በመንግስት ላይ እምነት 

እንዲያጣና ስርዓት አልበኝነት እንዲሰፍን በማድረግ፤ በአጠቃላይ፣ ስርዓቱን አደጋ ላይ መጣሉ 

አይቀሬ ነው፡፡  ስለሆነም ያልነበረ አይጠፋም፤ የነበረ እንዳይጠፋ ደግሞ ከላይ ለተመለከተው አሰራር 

ተገዢ በመሆን እና ከግንቦት ሃያ ጋር አብረን በመታገል ለሶስተኛ ወገን ካሳለፈው ጀምሮ ያለውን 

የኪራይ ሰብሳቢ ሃይል በመድፈቅ ተሳትፏችንን እናጠናክር ፡፡ 

 


