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የአንድነቱ አፈ-ቀላጤ ምን እያሉ ነው? 
                                            አመርጋ ዘለቀ 

                                            zamerga@gmail.com 

 

 ፀሐፊው የአይጋ ፎረም ድረ-ገፅ ቤተኛ ናቸው ወይም ይመስሉኛል—ብዕረኛው አቶ 

ድልወንበሩ ነጋ። ብዙውን ጊዜ በዚሁ ድረ-ገፅ ላይ በእንግሊዘኛ የሚያነሷቸው የሃቅ ሰበዞች 

ውሃ የሚቋጥሩና ሚዛን የሚደፉ ናቸው። ታዲያ ከሰሞኑም አንድ ወቅታዊ አስተያየታቸውን 

አስነብበውናል። እርሳቸው ድረ-ገፁ “ከመንግስት የቤቶች ግንባታ ጀርባ ያለው ትክክለኛ 

ዓላማ ሲገለጥ” በሚል ርዕስ ያቀረበውን የተከበሩ የፓርላማ አባልና የአንድነት አመራር 

አቶ ግርማ ሰይፉን ፅሑፍ ካነበቡ በኋላ ነው—“የመድረክ አባል ባለመሆኔ እግዚሐብሔርን 

አመሰግናለሁ” ያሉት። አስገራሚውን የአቶ ግርማን ‘ህዝብ ለምን ተጠቀመ?’ ዓይነት ውል 

የጠፋው ፅሑፋቸውን በተባ ግርምታቸው ከተመለከቱ በኋላ። እውነትም በዚህ ጉዳይ ላይ 

የመድረክም ይሁን ‘እግር ራስን አያክም’ የሚለውን ሀገራዊ ይትብሃል አሽቀንጥሮ ጥሎ 

‘መድረክዬን’ ለመገምገም የሚያሰፈስፈው የይስሙላ ተጣማሪው አንድነት ፓርቲ አባል 

ላለመሆን ሌላም የሚመሰገን አምላክ ካለ ሊመሰገን ይገባዋል። ምክንያቱም የራሱ ወጥና 

ዝርዝር ፖሊሲና አጀንዳ ሳይኖረው ሁሉንም መንግስታዊ ተግባራት በነሲብና ያለ አንዳች 

ዕውቀት በደፈና ጥላቻ ብቻ በማጣጣል ድሃው ህዝብ ከልማታዊው መንግስት የልማት 

ትሩፋቶች እንዳይጠቀም የሚቧችር አሉባልተኛ ተቃዋሚ ፓርቲ አባል ከመሆን ምንም 

አለመሆን ይሻላልና። 

 እንደ እውነቱ ከሆነ እኔም የአቶ ግርማን አስገራሚና ምንም ዓይነት ማስረጃ 

የሌለውን ጥንቆላ መሳይ ባለ ሁለት ገፅ ፅሑፍን ስመለከት ውስጤን የተሰማኝ ነገር ቢኖር 

ይኸው ነው። ግና ሰውዬው የፃፉትን ዕውነታ አዘልን አራምባና ቆቦ ፅሑፍ እንዲሁ 

ላልፈው አልቻልኩም። እናም የተከበሩት የፓርላማ አባል ያነሷቸውን በቃላት ኳኳታ 

የታጀቡና ‘እንዲህ የሚሆነው እንዲህ ስለሆነ ነው’ በሚል በመንግስት አስተባባሪነት 

የሚገነቡትን የኮንደሚኒየም ቤቶች ግንባታ የተመለከቱና ከሰውዬው ምስጢር ኪስ ወጥተው 

በግምት የተሰነዘሩ አስቂኝ ጉዳዮችን በጥቂቱ ለመመልከት ፈቀድሁ። 
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 ለነገሩ የአንድነት ፓርቲ አመራሮች ከወረቀት ላይ አነብናቢነት ወደ ‘ጨበጣ’ 

ትንቢት ተናጋሪነት የሚለወጡበት ጊዜ አጭር መሆኑ ሁሌም የሚያስገርመኝ ጉዳይ ነው። 

ከዚህ አኳያ የተከበሩ አቶ ግርማ በምርጫ 2002 ወቅት ሁሉም የመድረክ ተጣማሪ 

ዕጩዎች በህዝቡ ፍትሐዊ ድምፅ በዝረራ ሲሸነፉ እርሳቸው ብቻ ከመርካቶ ወጥተው ወደ 

ፓርላማ መግባት ችለዋል—ምንም እንኳን ሰውዬው በተለምዶ የመርካቶ ‘ቦምብ ተራ’ 

እየተባለ ከሚጠራው ይሁን ከእውነተኛው ‘ቦምብ ተራ’ የመጡ መሆናቸውን እርግጠኛ 

ባልሆንም። ግና በወቅቱ ተሸናፊዎቹ ሰውየውን እነ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ፓርላማ 

መግባታቸውን በሰላይነት ቆጥረውባቸው የቃላት ጦርነት እንደ መዘዙባቸው ይታወቃል። 

ይሁንና ይህ የአቶ ግርማና የፕሮፌሰሩ ዱላ ቀረሽ አተካራ የተለመደና የሚጠበቅ በመሆኑ 

ብዙም የሚደንቅ አይደለም። ነገርዬው ‘የማይተማመን ባልንጀራ በየወንዙ ይማማላል’ 

እንዲሉት ዓይነት ነውና። ዳሩ ግን እኔን የሚደንቀኝ የአንድነት አመራሮች በተለያዩ 

የመንግስት አጀንዳዎች ላይ እየተንጠላጠሉ የሚያወሩት የትንቢት ልሳን ነው።  

 እናም አቶ ግርማን ገና ፓርላማ እንደገቡ ከፓርቲያቸው የተሰጣቸውን ፅሑፍ 

አቀርቅረው እንደ መፅሐፍ ቅዱስ ሳይቀንሱና ሳይጨምሩ ያነበንቡ እንደነበር 

እሰታውሳቸዋለሁ—ጥያቄም ሲጠይቁ ጭምር። በወቅቱ እኔ የፓርቲያቸው ዲሲፕሊን አሰራር 

መስሎኝ ‘ጃል ምን ዓይነት ጠንቃቃ ሰው ናቸው?’ በማለት ተደምሜ ነበር። ግና ተሳስቼ 

ነበር። ትክክል አልነበርኩም። ለካስ እንዲህ ዓይነቱ ተግባር በፓርቲው ህግ መሰረት እንደ 

መለማመጃ ጊዜ ተግባር የሚቆጠር ነበር—ወደ ትንቢት ተናጋሪነት የሚያንደረድር። እናም 

በህጉ መሰረት ሰውዬው በሰባተኛ ወር የፓርላማ ቆይታቸው “የሰሜን አፍሪካው ቀውስ ወደ 

ኢትዮጵያ መምጣቱ የሚቀር አይመስለኝም” በማለት ትንቢት ተናጋሪነታቸውን ‘ሀ’ ብለው 

አሟሹት። ግና ምን ዋጋ አለው!?...በህዝቡ ሚዛናዊና ፍትሐዊ አመለካከት እንደ ሌሎቹ 

የመድረክና የአንድነት አመራሮች የሁከት ናፍቆታቸው ሲያምራቸው ቀረ እንጂ።…ከዚያም 

ሌሎች የቁራ ጩኸት ትንቢቶችና ማስረጃ የሌላቸው ድርሳኖች አሰምተውናል። እርግጥ 

አሁን በመንግስት አስተባባሪነት በመካሄድ ላይ ስላለውና በርካታ ቤት የሌላቸው ዜጎችን 

የቤት ባለቤት ያደረገው የቤቶች ልማት ግንባታ ስንተኛው ማስረጃና ዕውቀት አልቦ ጥንቆላ 

አዘል ዲስኩራቸው እንደሆነ ባላውቅም፤ የዚሁ ትንቢት ተናጋሪነት ተከታታይ ክፍል 

መሆኑን ግን እርግጠኛ ነኝ።…ያም ሆነ ይህ ግን ለማንኛውም እስቲ ወደ ሰውዬው ፅሑፍ 

እናምራ።… 
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 አቶ ግርማ በአዲስ አባባ የመኖሪያ ቤት ችግር መኖሩን ያምናሉ። ችግሩ እዚህ 

እንዲደርስ ያደረገው ደግሞ መንግስት ነው ባይ ናቸው፡፡ ለዚህ ምክንያት ነው በማለት 

ያቀረቡት መከራከሪያ፤ መንግስት ለቤት መስሪያ የሚሆነውን ቦታ በቁጥጥሩ ስር አድርጎ 

ለዜጎች እንዳይደርስ አድርጓል የሚል ነው፡፡…በአኔ እምነት ከእነዚህ የግለሰቡ አባባሎች 

ውስጥ ትክክለኛው ነገር ሰውዬው መዲናችን ውስጥ የቤት ችግር መኖሩን ማመናቸው ብቻ 

ነው። እርግጥም ይህ እውነት ነው። ታዲያ ይህን ዕውነታ በ2002 በድንገቴ ፖለቲከኛነት 

ዘለው ፖለቲካው ዓለም ውስጥ ከገቡት ከአቶ ግርማና የትናንት ፓርቲያቸው በፊት፤ 

የህዝቡን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት በየደረጃው ዕውን በማደረግ ላይ የሚገኘው ልማታዊው 

መንግስት በሚገባ በመገንዘቡ ችግሩን ለመቅረፍ አስቀድሞ ስራውን ጀምሯል። እናም 

አጀንዳው ሀገሪቱን በመምራት ላይ ያለው ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት እንጂ 

የእነርሱ ባለመሆኑ ዛሬ ላይ ማስታወሱ ለታይታ ካልሆነ በስተቀር እርባና ቢስ ነው። 

 ይሁንና መንግስት የመዲናችን የቤት ችግር እንዲቀረፍ እስካሁን በመቶ ሺ 

የሚቆጠሩ ቤቶችን ገነባ እንጂ፤ እርሳቸው እንደሚሉት ችግሩ እዚህ እንዲደርስ 

አላደረገም። ምክንያቱም አንድን እጥረት አቅም በፈቀደ መጠን ለመቅረፍ ጥረት 

በማድረግ ላይ ያለና ቢያንስ እርሳቸው እንዳሉት መቶ ሺ አባዎራዎችን የቤት ባለቤት 

ያደረገ መንግስት በምንም ዓይነት ፖለቲካዊ መስፈርትና ትንታኔ የችግሩ መንስኤ ሊሆን 

ስለማይችል ነው—በጭፍን ፖለቲካ ስሌትም ቢሆን እንዲህ ዓይነት ድምዳሜ ላይ ሊደረስ 

አይቻልምና። እናም ሰውዬው ይህን ቀላል ዕውነታ ሳይረዱ ዘለው መንግስት ችግሩን 

ያባባሰው የቤት መስሪያ ቦታዎችን በቁጥጥሩ ስር አድርጎ ለዜጎች እንዳይዳረስ ስላደረገው 

ነው የሚል የደፈና አመክንዮ ማቅረባቸው ከአስቂኝነቱ ባሻገር ሰውዬው ስለ ጉዳዮ ያላቸው 

ዕውቀት ውስን መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው። ለምን ቢሉ፤ አቶ ግርማ ፓርላማ ተቀምጠው 

ህገ-መንግስቱን አለማወቃቸው እንዲሁም መሬት ‘የግል መሆን አለበት’ የሚለውን የኒዮ-

ሊበራል አጀንዳን ሳያውቁት ወይም ታዘው ማቀንቀናቸው ነው። 

 መቼም ለአንድ የፓርላማ አባል በህገ-መንግስቱ ላይ ስለ ሰፈሩትና በተግባር 

እየተሰራባቸው ስላሉ መሰረታዊ ጉዳዮች መንገር ትንሽ ክብረ-ነክ ቢሆንም፤ ሰውዬው ስለ 

ህገ-መንግስቱ ምንም አለማወቃቸው አሊያም ለማወቅ ባለመፈለጋቸው ያልተፃፈን ነገር 

በማንበባቸው ግን አልፈርድባቸውም። ምክንያቱም እርሳቸውም ሆኑ ፓርቲያቸው 

ቢመቻቸው ህገ-መንግስቱን ቀዳድደው ከመጣል ወደ ኋላ የሚሉ አለመሆናቸውን ከዛሬ 
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ስምንት ዓመት በፊት ባከናወኑት (እርሳቸው በወቅቱ መኖራቸውን እርግጠኛ ባልሆንም) 

የሁከት ተግባር በግላጭ ማንነታቸውን ስላሳዩን ነው። ያም ሆነ ይህ ግን አቶ ግርማ 

በኢፌዴሪ ህገ-መንግስት ላይ በግልፅ እንደተደነገገው መሬት የመንግስትና የህዝብ እንጂ ፤

የመንግስት ብቻ አለመሆኑን አንብበው ማወቅ ይኖርባቸዋል። መሬት የህዝብና የመንግስት 

ስለሆነም ነው—ሀገራችን ውስጥ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች በሪል ኢስቴት ስራ ላይ 

ተሰማርተው ህዝቡን የቤት ባለቤት በማድረግ ላይ የሚገኙት። 

 የአንድነቱ ፀሐፊ በገደምዳሜው መሬት የግል መሆን እንዳለበትም ሊነግሩን 

ሞክረዋል። እርግጥ ይህ እሳቤ የኒዮ-ሊብራል ኃይሎች የተሰለቸ ዝማሬ ቢሆንም፤ 

የሀገራቸውን ነባራዊ ሁኔታ በማያውቁ አሊያም ለኪራይ ሰብሳቢነት ተግባር ያሰፈሰፉ 

የተቃውሞው ጎራ ስብስቦች አባባሉን ለምን እንደ ‘አቡነ ዘበሰማያት‘ እንደሚደጋግሙት 

ግልፅ ነው። ይኸውም የመሬት ጉዳይ አላስፈላጊ ጥቅምን ለማጋበስ ምቹ ሁኔታ 

እንደሚፈጥር ስለሚያውቁና በዚህም አብዛኛውን ህዝብ ከመሬቱ ነቅለው ተጠቃሚ የሚሆኑ 

ስለሚመስላቸው ነው። ግና ይህ የለየለት ፀረ-ህዝብ ፍላጎት በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ 

ስርዓቱ ውስጥ መቼም ገቢራዊ የሚሆን አይመስለኝም። ያም ሆነ ይህ ግን እዚህ ላይ 

ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ አኳያ ‘መሬት የግል ቢሆን ምን ችግር ያስከትላል?’ የሚል 

ጥያቄን አንስተን፣ የማያውቁትን የኒዮ-ሊብራል ፖለቲካዊ-ኢኮኖሚ አስተሳሰብን 

ለሚናፍቁት የፓርላማው አባል ሃቁን አስረግጦ መንገር ተገቢ ይመስለኛል። 

እንደሚታወቀው ሀገራችን ካሏት የተፈጥሮ ሀብቶች ውስጥ አንዱ መሬት ነው። 

ታዲያ ይህ ሀብት የግል ሆኖ ቢሸጥ ቢለወጥ ጣጣው ብዙ መሆኑን መገንዘብ ያሻል። 

ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ አኳያ መሬት የግል ሆኖ እነ አቶ ግርማ እንደሚየስቡት ቢሸጥ፣ 

ቢለወጥ እያስመዘገብነውን ባለነው ዕድገት ላይ ያለው ማነቆ ከባድ ነው። ምንያቱም 

ጉልበትን በሰፊውና በብቃት የመጠቀምና ካፒታልን የመቆጠብ ዕድልን አጥብቦ፤ ልማቱ 

ፈጣንና ቀጣይነት ያለው እንዳይሆን ስለሚያደርግ ነው። ይሁንና ጥገኛ ተቃዋሚዎች ግን 

ለስልጣን ያሰበሰቡ በመሆናቸው ይህ ሁኔታ አያስጨንቃቸውም። ጉዳዮን የሚመለከቱትም 

ይሁን የሚመዝኑት ከሚያገኙት ጥቅም አኳያ ብቻ ነው። የተከበሩት የፓርላማው ሰውዬ 

ፍላጎትም ከዚሁ ዕውነታ እንደሚመነጭ ሳይታለም  የተፈታ ጉዳይ ነው።  

እርግጥ ከጥቅም አኳያ ሲታይ መሬት እንዲሸጥና እንዲለወጥ ቢደረግ አርሶ አደሩ 

ሲቸግረው መሬቱን ስለሚሸጥ፣ መሬት ተከራይቶ ማረስ ወይም ስራ አጥ የመሆን ዕድል 
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ስለሚገጥመው ከሚገኘው ልማታዊ ትፈሩፋት ተጠቃሚ አይሆንም። በሌላ በኩል ደግሞ 

መሬት ቢሸጥና ቢለወጥ ጥገኛው ባለሃብት (ምናልባትም ራሳቸው ተቃዋሚዎቹ ያሉበት) 

መሬት ገዝቶ እያከራየ በኪራይ ሰብሳቢነት ለመኖር ዕድል ያገኛል። ታዲያ ከዚህ 

አጠቃላይ ሁኔታ ስንነሳ፤ መሬትን መሸጥና መለወጥ አርሶ አደሩን ጎድቶ ጥገኛውን 

የሚጠቅም እንዲሁም ልማታችንን የሚያደናቅፍ ብሎም ለሀገራችን የማይበጅ መሆኑን አቶ 

ግርማ ሊገነዘቡት የሚገባ ይመስለኛል። እናም በማያውቁት ነገር በጭፍን ተቃዋሚነት 

እየፈተፈቱ ጥገኛውን ባለሃብት የሚጠቅም የተቀነጣጠበ የኒዮ-ሊበራል አቋምን ማራመድ 

ለህዝብም ይሁን ለሀገር ፋይዳ ቢስ እንደሆነ ጥቂት አንብበው መረዳት ያለባቸው 

ይመስለኛል። 

አቶ ግርማ እንዳወሩት መንግስት ውጭ የሚኖሩ ዲያስፖራዎችን የኮንደሚኒየም 

ቤት ዕድለኞች ለማድረግ ያሰበው ከዜጎች ዶላር ለመሰበሰብ አይመስለኝም— 

እንደማንኛውም ዜጋ በሀገሩ ልማታዊ ተግባራት እንዲጠቀም እንጂ። ለነገሩ መንግስት 

እንደማንኛውም ሀገር መንግስት ውጭ ከሚገኙ ዜጎቹ ዶላር ቢያገኝ ችግሩ 

ምንድነው?...መንግስት ዶላር አግኝቶ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ይበልጥ ቢጠናከር የፓርላማውን 

ሰውዬ እነዲህ ምን ያንጨረጭራቸዋል?...ማንኛውም ዜጋ ካለበት ቦታ በልማት ተግባራቱ 

ተሳትፎ ራሱንም ሆነ ሀገሪቱን ቢጠቅም ክፋቱ ምኑ ላይ ነው?...እንደ እውነቱ ከሆነ እንዲህ 

ዓይነቱ ተግባር ምቀኝነት እነጂ ሌላ ሊባል አይችልም።…አሳፋሪና ማንነትን የሚያጋልጥ 

አጉል ጨለምተኝነትም ጭምር። 

ሌላው የፓርላማው አባል ያነሱት ጉዳይ መንግሰት ቤት በተመጣጣኝ የመስራት 

እቅድ የለውም የሚል ነው—ከየትኛው መፅሐፈ ጥንቆላቸው እንዳገኙት ባላውቅም። ለዚህ 

ጭፍን አባባላቸው ‘መንግስት ከስምንት ዓመት በፊት በኮንትራክተርነት ወስዶ የጀመረውን 

የቤቶች ግንባታ ዛሬ ላይ ቆመን ውጤቱን ስንመለከተው፤ አንድ መቶ ሺ ቤቶችን ነው 

መገንባት የተቻለው’ የሚል ነባራዊ ሁኔታን የማያውቅ አደናቋሪ መከራከሪያ አቅርበዋል። 

በእኔ እምነት የሀገራችንን አጠቃላይ ሁኔታ የማያውቁ ተቃዋሚዎች ምሳሌ አድርጌ 

የማያቸው አቶ ግርማ እንዲያው በስሚ ስሚ ሲባል የሰሙትን የሚፅፉ /መፃፍ ከተባለ/ ሰው 

ናቸው። አንድ የፓርላማ አባል ሀገሩ ያላትን ትርፍ ሀብትና እጥረትን የማያውቅ ከሆነ፤ 

እዚያ ቁጭ ብሎ ምን እየሰራ እንደሆነ ራሱን መመርመር ይገባዋል። ቢያንስ እነዚህን 

ጉዳዮች እንደ እኔ ዓይነቱ ተራ ዜጋ እንኳን ጠንቅቆ ያውቃቸዋልና።… 
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…ያም ሆነ ይህ ሰውዬው ውስጣቸው የሚያቃጭለውን የጥላቻ ተቃውሞ ጩኸት 

ብቻ እያዳመጡ፣ መንግስት እስካሁን መቶ ሺ ቤቶችን ብቻ ነው የገነባው ከማለት ስለ 

ሀገራቸው ተጨባጭ ሁኔታ ቢረዱ እሰየው ነበር። ግና የህልም ዓለማቸው ፍላጎት የህዝቡን 

ልማታዊ ተግባራት ማደናቀፍ በመሆኑ እኔ እንዲህ ልነግራቸው ግድ ይለኛል።… 

…በመጀመሪያ ደረጃ በሀገራችን በመከናወን ላይ ያሉት የቤቶች ግንባታ በመንግስት 

ብቻ የሚከናወን አለመሆኑን ማወቅ ከአላዋቂነት የሚያድን ነው። መንግስትም ቢሆን 

በልማት ዕቅዱ መሰረት የሚያከናውናቸው የቤት ግንባታዎች በአስተባባሪነት እንጂ፣ 

ስራውን የሚያከናውኑት የሀገር ውስጥ ኮንትራክተሮች እና አብዛኛውን የወጣቱን ክፍልና 

ሴቶችን የሚያቅፉት በአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት ናቸው። በኮንትራክተርነት መንግስት 

የት ሲሰራ እንዳዩት ሰውዬው ቢነግሩን ጥሩ ነበር። ግና የተቃውሞው ጎራ ሁሌም ቢሆን 

ማስረጃ የሌለው አሉባልታ የሚነዛ በመሆኑ ሰውዬው ምንም ዓይነት አስረጅ ሊኖራቸው 

አይችልም። ያም ሆነ ይህ ግን በሀገራችን ውስጥ እየተከናወኑ ያሉት የቤት ግንባታ 

ስራዎች በአምስት አካላት የሚከናወኑ ናቸው። እነርሱም በመንግሥት አስተባባሪነት 

የሚከናወን የቤት ግንባታ፣ በመኖሪያ ቤት ሥራ ማኀበራት የሚከናወን የቤት ግንባታ፣ 

በመሥሪያ ቤቶች (ተቋማት) ትብብር አማካኝነት የሚገነቡ ቤቶች፣ በግሉ ዘርፍ የሚከናወን 

የቤት ግንባታ እና በመንግስትና በግሉ ባለሃብት አጋርነት የሚካሄድ የቤት ልማት ናቸው።

… ታዲያ አቶ ግርማ መንግስት የሁሉንም ገንቢዎች ስራ በኮንትራትነት ወስዶ እየሰራ 

ነው የሚል ዲስኩራቸውን የፃፉት ከየትኛው የምስጢር ኪሳቸው አውጥተው ነው?—ከቀኝ 

ወይስ ከግራ?...አይ የጥላቻ ተቃውሞ!...ነገ ደግሞ ሌላ ቅጥፈት መስማታችን አይቀርም።… 

እርግጥ መንግስት የህዝቡን የቤት ችግር ለመቅረፍ በራሱ አስተባባሪነት በሚካሄዱ 

ስራዎች ብቻ አንድ መቶ ሺ ቤቶችን መገንባቱ በራሱ ትልቅ ነገር ነው። በእኔ እምነት 

ይህ ተግባሩ የመንግስትን ህዝባዊነት የሚያመለክትና የሚያስመሰገነው እንጂ 

የሚያሰወቅሰው አይደለም። ሆኖም እዚህ ላይ ይህ ግንባታ የሚያንስ ነው ከተባለም (እኔ 

በበኩሌ ያንሳል ባልልም)፤ ነባራዊውን ሀገራችን ያለባትን የዕጥረት ዕውነታ መገንዘብ ተገቢ 

ይመስለኛል። ዓለም አቀፍ የምጣኔ ሃብት ጠበብቶች እንደሚሉት፤ በማደግ ላይ የሚገኙ 

ሀገሮች በስፋት ያላቸውን ሀብት በብዛት በመጠቀም እጥረታቸውን በቁጠባ መጠቀም 

ይኖርባቸዋል። ከተነሳሁበት ነጥብ አኳያ ሀገራችን ያላት እጥረት ካፒታል ነው። እናም 

የካፒታል እጥረቷን አብቃቅታ በቁጠባ መጠቀም ይኖርባታል። በመንግስት እንዲቀረፉ 
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ጥረት ከተደረገባቸው ከእነዚህ እጥረቶች ውስጥ ሶስቱን ብቻ ለአብነት ያህል ልጥቀስ—

የከተማ ህዝብ ብዛት በየጊዜው መጨመር፣ የፋይናንስ አቅሙ ውስንነት፣ እንዲሁም 

የግንባታ ግብአቶች አቅርቦት ዕጥረትና የኮንስትራክሽን አቅም ደካማነትን። 

በተለያዮ ጊዜዎች የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት፤ ከቅርብ ዓመታት 

ወዲህ በሀገሪቱ ከፍተኛ የሚባል የከተማ ሕዝብ እድገት እየታየ ነው፡፡ በዚህም በ1976 

ዓ.ም አራት ነጥብ ሶስት ሚሊዮን (11.0 በመቶ) የነበረው በከተሞች የሚኖረው ሕዝብ፤ 

በ10 ዓመታት ውስጥ ብቻ በእጥፍ ገደማ አድጎ በ1986 ዓ.ም ወደ ሰባት ነጥብ ሶስት 

ሚሊዮን (13.6 በመቶ) አድጓል፡፡ በ1999 ዓ.ም በተደረገው የሕዝብና ቤቶች ቆጠራ 

የመረጃ ውጤት መሰረት በከተሞች የሚኖረው ሕዝብ ቁጥር ወደ አስራ አንድ ነጥብ ዘጠኝ 

ሚሊዮን (16.1 በመቶ) የደረሰ ሲሆን፤ በ2009 ዓ.ም ደግሞ ወደ አስራ ስምንት ነጥብ ሶስት 

ሚሊዮን ይደርሳል ተብሎ ይገመታል፡፡ ይህ ዕውነታ የሚያሳየው በከተሞቻችን እየታየ 

ያለው አጠቃላይ የሕዝብ እድገት ምጣኔ በአማካይ በዓመት አራት ነጥብ ሶስት በመቶ  

የሚያድግ መሆኑን ነው፡፡  

ይህም ከአጠቃላይ የሀገሪቱ ዓመታዊ የሕዝብ ዕድገት ምጣኔ ሁለት ነጥብ ስድስት 

በመቶ ጋር ሲነጻጸር የከተማው ሕዝብ ቁጥር እድገት ከፍተኛ እንደሆነ ያመላክታል፡፡ 

ታዲያ ይህ ከፍተኛ የከተማ ሕዝብ መጨመር የማሕበራዊ እና ኢኮኖሚዊ አገልግሎቶችን 

ፍላጎት በበቂ ሁኔታ ለማሟላት እንዳይቻል ማድረጉ ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው፡፡ 

በተለይ የቤተሰብ ምስረታው እድገት ከፍተኛ እየሆነ በመምጣቱ ባለው የተጠራቀመና 

ያልተመለሰ የመጠለያ ፍላጎት ክምችት ላይ በፍጥነት የመኖሪያ ቤት ፍላጎትን በማሳደግ 

የቤት እጥረቱን እንዳባባሰው መገንዘብ ይቻላል፡፡ እርግጥ በተለያዩ ስርዓቶች ተጠራቅመው 

ዛሬ ላይ የደረሱ ችግሮችን በጥቂት ዓመታት ውስጥ መቅረፍ አይቻልም። ይሁንና 

መንግስት ይህን የሀገራችን ነባራዊ ችግርን በመመልከት የቤት ግንባታ ስራውን ጀምሮ 

እጥረቱን አቅም በፈቀደ መጠን ለምቅረፍ ጥረት አድርጎ ውጤት ማግኘቱን መገንዘብ 

ያስፈልጋል። 

የከተማውን ህዝብ አቅም ውስንነትን ስንመለከተውም፤ አብዛኛው የከተማ ነዋሪ 

ገቢው አነስተኛ ከመሆኑም በላይ፤ የቁጠባ ባህል ባለመዳበሩ ገንዘብ በመቆጠብ የመኖሪያ 

ቤት ለመገንባትም ሆነ ለጊዜው ያለበትን የመኖሪያ ቤት ለማሻሻል የሚያስችለው አቅም 

ላይ አይደለም፡፡ በሌላ በኩልም ገንዘብ ተበድሮ ቤት ለመሥራት የሚፈልግ አብዛኛው 
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የከተማ ነዋሪም አማራጭ የፋይናንስ ምንጭ ባለመኖሩና በሌላ በኩል የባንክን የመበደር 

መሥፈርት ስለማያሟላ ብድሩን ማግኘት የማይቻልበት ሁኔታ አለ፡፡ ታዲያ ይህን ችግር 

ለመቅረፍ መንግስት ዜጎች የረጅም ጊዜ ብድርን በማመቻቸት የ10/በ90፣ የ20/በ80 እና 

የ40/በ60 እንዲሁም የማህበራት ቤቶች ልማት ግንባታዎች እንዲፋጠኑ እያደረገ እንጂ፤ 

የፓርላማው ሰውዬ እንዳሉት ህዝቡን በቤት ኪራይ ለመያዘ አይደለም።  

ከዚህ ጎን ለጎንም የግንባታ ግብዓቶችና ዕቃዎች አቅርቦት በተለይ የኢንዱስትሪ 

ውጤት የሆኑና በሀገር ውስጥ የማይመረቱት ዋጋቸው በዓለም አቀፍ ገበያ የሚወሰን 

በመሆኑ፣በሌላ በኩል ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ያለው የከተሞቻችን ነዋሪ በዝቅተኛ ገቢና 

ድህነት ውስጥ የሚገኝ ስለሆነ፤ የዓለም አቀፉ ገበያ የሚፈጥረውን ውድድር ተቋቁሞ ቤት 

ለመገንባት በጣም አዳጋች ሆኗል፡፡ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በሀገር ውስጥ የሚመረቱትም 

ሆነ ከውጭ የሚገቡት የፋብሪካ የግንባታ ዕቃዎች እንዲሁም የአካባቢ የግንባታ ግብአቶች 

እጥረት ሳቢያ የአብዛኛዎቹ የግንባታ እቃዎች ዋጋ ከእጥፍ በላይ አድገዋል፡፡ እንደ 

አርማታ፣ ብረት፣ የኤሌክትሪክና የሳኒተሪ ዕቃዎች…ወዘተ. በመሳሰሉት ከውጭ በሚገዙ 

የግንባታ ቁሳቁሶች እና የአካባቢ የግንባታ ግብአቶች በሆኑት አሸዋና ጠጠር ላይ 

የተከሰተው የዋጋ መጨመር እንዲሁም ወጪ ቆጣቢ የአካባቢ ጥሬ ሃብትን የሚጠቀሙ 

የግንባታ ቴክኖሎጂዎች ባለመደረጋቸው ካለው ዝቅተኛ የነዋሪዎች ገቢ ጋር ተዳምሮ 

የአዳዲስ ቤቶችን ግንባታ በሚፈለገው መጠን እንዳይሆን አድርጎታል፡፡ 

በሌላ በኩል በሀገሪቱ የሚገኘው የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ካለው የከተሞች 

እድገት እና የነዋሪዎች ፍላጎት ጋር ተጣጥሞ ውጤታማና ቀልጣፋ አቅም ያለው 

አይደለም፡፡ ጠንካራና ተወዳዳሪ የሆኑ የሀገር በቀል የግንባታ ተቋራጮችና አማካሪዎች 

ያለመኖር፣ ዘርፉ በሚያስፈልገው መጠን ክህሎት ያለው የሰው ኃይል ያለመኖር፣ የግንባታ 

ዕቃዎች አቅርቦት ውሱን መሆን እንዲሁም የግንባታ ሥራዎች ጥራት አነስተኛ መሆን 

የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ብቃት በዝቀተኛ ደረጃ ላይ መገኘቱን የሚያመለክት ነው፡፡ 

ይህም እውነታ በሀገሪቱ ከተሞች ያለውን የመኖሪያ ቤት አቅርቦት ውሱን ካደረጉት 

ምክንያቶች መካከል ተጠቃሽ እንዲሆን ማድረጉ የሚካድ አይደለም፡፡…ያም ሆነ ይህ ግን 

መንግስት እነዚህን ችግሮች በተለያዮ መንገዶች ተቋቁሞ የሌሎች አካላት ግንባታዎችን 

ሳይጨምር በራሱ አስተባባሪነት ብቻ መቶ ሺ ቤት መስራቱ የሚያስመሰግነው 

ይመስለኛል። 
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እንግዲህ የአንድነቱ ዲስኩረኛና አፈ-ቀላጤ እዛው ፓርላማ ቁጭ ብለው ለመስማት 

ያልፈለጉት ይህን የሀገራቸውን ተጨባጭ ዕውነታ ነው። ለዚህም ነው የፅሑፌን ርዕስ 

‘የአንድነቱ አፈ-ቀላጤ ምን እያሉ ነው?’ በሚል ግርምታዊ ጥያቄ የሰየምኩት። እርሳቸው 

ግን ሌላም ከማለት አልቦዘኑም። ያለ አንዳች ሃፍረት “በቅርቡ ሁሉም እንደሚታዘበው 

ኢትዮጵያዊያን ለሁለት ተከፍለናል ግማሹ ለነፃነት፣ ቀሪው ለኮንዶሚኒየም እየተሰለፈ ነው” 

ብለዋል—በዚሁ ሐሰት ለበስ ፅሑፋቸው።… 

…ግና እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ሁለት ቦታ የተከፈለ ኢትዮጵያዊ የለም። ሀገራችን 

ውስጥ ግማሽ ለነፃነት፣ ቀሪው ለኮንደሚኒየም አልተሰለፈ ህዝብም የለም። እርግጥ እጅግ 

ጥቂት የሆኑና ከአብዛኛው ህዝብ አኳያ ኢምንት የሆኑ እንደ አንድነትና መሰል ተጣማሪ 

ፓርቲ ዓይነቶች ልማትን ለማደናቀፍና የህዝቡን ተጠቃሚነት በውዥንብር ለማጣጣል 

ያሰፈሰፉ ሃይሎች መኖራቸው የሚካድ አይደለም። ምንም እንኳን ህዝቡ ማንነታቸውን 

ጠንቅቆ በማወቁ ሊሰማቸው ባይፈቅድም። ሁላችንም እንደምናውቀው የሀገራችን ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ከዛሬ 22 ዓመት በፊት ነፃነታቸውን በህይወታቸውና በደማቸው 

ቤዛነት ተቀዳጅተዋል። ዛሬ ላይ ደግሞ መንግስትን በመደገፍ የነገ ህይወታቸውን 

ለመቀየር የኮንደሚኒየም ቤቶች ግንባታን ጨምሮ በሌሎች የልማት ትልሞች ላይ 

ተሰልፈው ሩጫ ላይ ናቸው። ውጤት እያመጡም ጭምር። እናም አቶ ግርማ 

በዲስኩራቸው ‘ነፃነት’ በሚባል ጎራ የተከፈለ ህዝብ መኖሩን የገለፁት የትኞቹን እንደሆነ 

በግልፅ አላብራሩም። ምናልባት ሳት በሏቸው ‘ተከፋፈለ’ ያሉት እንደ ገና ዳቦ እየተቆራረሰ 

የመጣውንና በየአደባባዩ በስድብ ናዳ የሚዣለጠውን ፓርቲያቸው አንድነትን ከሆነ 

ቢነግሩን በጄ ነበር። አሊያ ግን  የመከፋፈሉ ጉዳይ በራሳቸው የቅዥት ምናብ ውስጥ ብቻ 

ያለ ጥንቆላ መሆኑን ሊያውቁት ይገባል ባይ ነኝ። 

ሌላኛው የአቶ ግርማ የጥንቆላ ብያኔ፤ ኢህአዴግ የቀበሌ ቤቶችን በመንግሰት 

ቁጥጥር ስር እንዲቆይ ያደረገው በምንም ዓይነት በቀበሌ ቤት ለሚኖሩት ሰዎች አዝኖ 

አለመሆኑን፣ ዓላማው በቀበሌ ወይም በኪራይ ቤት እንድንኖር ታቅዶ እየተተገበረ እንደሆነ 

እንዲሁም የቀበሌ ቤቶች በዕድሜ ምክንያት ከጫወታ ሲወጡ ይህ ተግባር በኮንዶሚኒየም 

በኩል ነብስ እንዲዘራ ዕቅድ አለ ባይ ናቸው። ለዚህ አባባላቸው በምክንያትነት 

ያቀረቡትም “መንግስት ዕቅዱ የለም የሚል ከሆነ፤ ለዜጎች በነፃነት ቤታቸውን ሽጠው 

እንዳይንቀሳቀሱ ማድረግ ትክክል አይደለም” የሚል አስገራሚ መላ ምታዊ ግምትን ነው። 
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መቼም ማንኛውም ሰው ጧት ከእንቅልፉ ተነስቶ አንድን ጉዳይ በነሲብ ልገምት ካለ ካለ 

እጁ ላይ ያለውን ዳቦ ‘ድንጋይ ነው’ ሊል ይችላል። መገመት መብቱ ነውና። ግና አንድ 

በህዝብ የተመረጠና በአስተሳሰቡ የተሻለ ሊሆን ይችላል ተብሎ የሚገመት የፓርላማ 

አባል፤ ያለ አንዳች ማስረጃ.በአቦ-ሰጥ ‘ዕቅዱ የለም ከተባለ፣ እንዲህ መሆን ነበረበት’ በሚል 

ጥርጣሬ የሚመራ ከሆነ ‘ትንበያው’ አሳፋሪ ይመስለኛል። ምክንያቱም አባሉ ለህሊናው 

ተገዥ ሳይገዛ፣ ቢያንስ የመረጠውን ህዝብ በነሲብ እያደናገረው በመሆኑ ነው።…ኧረ 

ለመሆኑ አቶ ግርማ ‘መንግስት ኮንደምንየምን የሚገነባው የቀበሌ ቤቶች ስላረጁና ህዝቡ 

በኪራይ ቤት እንዲኖር አስቦ ነው’ የሚለውን ድምዳሜ ከየት አመጡት ቢባሉ መልሳቸው 

ከቶ ምን ይሆን?...‘አንድነት የተሰኘው የሐሰት ትንቢት ተናጋሪዎች ቡድን አረጋግጦልኝ 

ነው’ ሊሉን ነው ወይስ ሌላ?...እኔ በበኩሌ ይህ ተግባራቸው አንድነት የተሰኘው የሁከትና 

የውሸት ተንታኞች ስብስብ የዘወትር ድርጊት በመሆኑ ብዙም የሚገርመኝ አይደለም—

ነገርዬው “ምን ለምን አብረህ አዝግም” እንዲሉት ነውና። 

 ያም ሆነ ይህ ግን የኮንደሚኒየም ቤቶች ግንባታ ዓላማ እርሳቸው በፓርቲያቸው 

በኩል እንዳስጠነቆሉት አይደለም። አዎ! በመንግስት አስተባባሪነት የሚካሄዱ የቤቶች 

ግንባታ ዓላማ እርሳቸው በነሲብ እንዳወሩት አይደለም። ዓላማው የነፃ ገበያ ሥርዓቱ 

የፖለቲካል-ኢኮኖሚ ተጠናክሮ ገበያው ለሁሉም የገቢ ማዕቀፎች የሚመጥኑና ደረጃቸውን 

የጠበቁ በቂ የመኖሪያ ቤቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረብ እስኪችል ድረስ መንግሥት 

ያለውን ክፍተት ለመሙላት የመኖሪያ ቤት ፍላጐትን መሠረት በማድረግ በተለይም 

በአነስተኛ እና መካከለኛ ገቢ ለሚተዳደሩ የከተማ ነዋሪዎች ወጪና መሬት ቆጣቢ 

ቤቶችን በማስተባበር እንዲገነቡ ማድረግ ነው፡፡ ታዲያ ይህ ዓላማም የተለያየ የገቢ አቅም 

ያላቸውን የከተማ ነዋሪዎች ማዕከል ባደረገ አኳኋን በዕቅድ በተያዙት የቤት ልማት 

ፕሮግራሞች አማካኝነት የሚፈፅም መሆኑን ከጭፍን ተቃውሞ ወጥቶ መረዳት 

ያስፈልጋል። 

 በስተመጨረሻም ለፅሑፌ ማሳረጊያ ይሆነኝ ዘንድ ለተከበሩት የፓርላማ አባል 

ለአቶ ግርማ ሰይፉ እንደ ዜጋ የማቀርበው ጥያቄ አለኝ።…አቶ ግርማ ሆይ!...ምናለበት 

ይህን ህዝብ ብትተውት?...እናንተ በተመቻቸ የቤትና የኑሮ ሁኔታ ውስጥ ስለሆናችሁ ብቻ 

ሌላው አብዛኛው ዜጋ መንግስት በቀየሰው የልማት ትልም ህይወቱን መቀየር 

የለበትምን?...ምናለበት ይህን ታታሪና ሰራተኛ ህዝብ ጥረት በውሸት ዲስኩር ልታደናግሩት 
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ባትሞክሩ?...እሰከ መቼስ ነው የራሳችሁ ዝርዝር ፖሊሲና ስትራቴጂ ሳይኖራችሁ ሙሉ 

ጊዜያችሁን የመንግስትን ሰናይ ምግባሮች በማጥላላት ተግባር ላይ ብቻ የምታሳልፉት?፣ 

መቼስ ነው ከአሉባልታና ከሐሰት የዘለለ እንዲሁም በዕውቀት ላይ የተመሰረተና ማስረጃ 

ያለው ሃቅን ይዛችሁ የምትሟገቱት?...እርግጥ ምንም እንኳን ሰውዬው ለእነዚህ ጥያቄዎች 

በቂ ምላሽ ይሰጣሉ ብዬ ባላስብም፤ ምላሽ መስጠት ግን የእርሳቸው ጉዳይ ነው። እኔ ግን 

በዚሁ ላብቃ። መልካም አዲስ ዓመት።  

   

 

   

 

  

   

 

 

  

   

 

      

 


