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የመኖሪያ ቤት ችግርን የሚፈታ ወቅታዊ ምላሽ  
 
 

ክፍል አንድ 

 

ኢብሳ ነመራ 07/10/13 

 

 

የአምስት አመት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ሲዘጋጅ “ለፖለቲካ ፍጆታ ነው፣ ሊሳካ 

የማይችል ነው”፣ “የኢኮኖሚ እድገት ተመዝግቧል” ሲባል ህንፃ ከሰማይ ዱብ ብሎ የቆመ ይመስል፣ 

“ህንፃ መገንባት እድገት አይደለም”፣ መንገድ ተሰራ ሲባል የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ያለመንገድ 

ይቻል ይመስል “መንገድ ዳቦ አይሆንም”፣ “የህዳሴው ግድብ ሊገነባ ነው” ሲባል “ፕሮጀክቱ ቀድሞ 

ያልታቀደና ሕዝብ ያልመከረበት ነው፣ጦርነት ሊቀሰቅስብን ነው……”፣ የግድቡ ግንባታ ተጀምሮ 

ዕውን መሆኑ አይቀሬ መሆኑ ሲታወቅ ደግሞ ፣ ግድብ ውሃ ከማቆር ያለፈ አገራዊ ፋይዳ ያለውም፣ 

ለፕሮፓጋንዳ የሚደለቅ ከበሮ ነው” ወዘተ እያሉ ያለአንድ እፍረት ሁሉንም ስራ ሲቃወሙ የኖሮ 

አንዳንድ የአገራችን ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ሰሞኑን ምዝገባ ሲካሄድበት የነበረውን የመኖሪያ ቤት 

ልማት ፕሮግራምንም በነካ አፋቸውና በሁሉን ልቃወምና ላጥላላው አባዜአቸው  ተቃውመዋል። 

 

መንግስት ከስምንት አመት በፊት ጀምሮ ሲያከናወን የቆየውን የ80 በ20 ነባር ቤት ፈላጊዎች እና 

በዚህ ፕሮግራም ቀደም ሲል ያልተካተቱ ዜጎችን ለማካተት የተከናወነውን ምዝገባ እንዲሁም አዲስ 

የተጀመሩትን 10 በ90 እና 40 በ60 የመኖሪያ ቤት ፕሮግራሞችን  ተቃውመውታል። ይህን 

በመኖሪያ ቤተ ልማት ላይ ያላቸውን ተቃውሞ  በአዲስ አድማሰ ጋዜጣ ሰኔ 22፣ 2005 እትም ላይ 

ገልፀዋል። የፓርቲዎቹ አመራሮች ያቀረቡትን ተቃውሞ አንድ በአንድ እንመልከት። 

 

የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ሊቀመንበር አቶ ሙሼ ሰሙ አስተያየታቸውን መስጠት 

የጀመሩት “ማንም ዜጋ ቤት ማግኘት ያለበት በጥረቱ ነው፣ ልክ እንደብሄራዊ ሎተሪ በእጣ ቤት 

ማደል የኢኮኖሚ ስራ ነው ብዬ አለምን” በሚል ነው። እርግጥ ነው ሰዎች ለኑሯቸው 

የሚያስፈልጋቸውን ሐብት ከሰማይ እንደመና እንዲወርድላቸው መጠበቅ፣ ወይም ሎተሪ ቆርጠው 

መጠበቅ፣ አለያም ሌላ ሰው እንዲለግሳቸው መጠበቅ የለባቸውም። ሃብት ሰዎች አእምሯቸውንና 

ጉልበታቸውን ተጠቅመው የሚፈጥሩት እሴት በመሆኑ፣ የመኖሪያ ቤታቸውንም እንድ ሃብት 

በጥረታቸው ነው መፍጠር ያለባቸው። ይህ ትክክለኛ እምነት ነው። 
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እዚህ ላይ አቶ ሙሼ አንድ ሆን ብለው የዘለሉት ሆኖም እርሳቸውም ሕዝቡም  የጋራ መኖሪያ 

ቤቶች ለቤት ፈላጊዎች የሚሰጡት (ዓላማ ላይ የተመሰረተ የገቢ ማሰባሰቢያ እንደሆነው) የስልክ  

መለዕክት ጨዋታ ወይም እንደ ቶምቦላ ሎተሪ በእጣ የሚታደል አለመሆኑን ጠንቅቀው ያውቃሉ፡፡ 

የመኖሪያ ቤት ለማግኘት የተመዘገቡት ሰዎች ቁጥርና በአንድ ግዜ የሚገነቡት ቤቶች ቁጥር 

ስለማይመጣጠን፣ ከእጣ የተሻለ ፍትሃዊ አማራጭ ስለሌለ ነው እንጂ በእጣ የሚከፋፈለው፣ ሰዎች 

የራሳቸው ያልሆነ ሃብት እንደሎተሪ በእጣ እንዲያገኙ እየተደረገ አይደለም።  

 

የመኖሪያ ቤት በእጣ የሚወጣላቸው ሰዎች በጥረታቸው  ካፈሩት ሃብት ላይ የቆጠቡትን 20 በመቶ 

የቤቱን ዋጋ በቅድሚያ ከፍለው የተቀረውን 80 በመቶ በጥረታቸው ካፈሩት ሃብት ላይ ለመክፈል 

ቤቱን በዋስትናነት አስይዘው በመበደር ነው የሚወስዱት፡፡  አቶ ሙሼ የጋራ መኖሪያ ቤቶች 

ባለቤት መሆን ለሚፈልጉ ሰዎች በጥረታቸው ባፈሩት ሃብት የሚገዙት የጥረታቸው ውጤት መሆኑ 

በግልፅ እየታወቀ፣ ሰዎች ምንም የሃብት ድርሻ  ሳይኖራቸው እንደሎተሪ  ባዕድል በእጣ 

የሚለገሳቸው  አስመስለው ያቀረቡት ቤቶቹ የባለቤቶቹ የጥረት ውጤት መሆናቸውን ስለማያውቁ 

እንዳልሆነ እርግጥ ነው።   

 

አቶ ሙሼ ሁሉን ነገር እያወቁ እንደተቃዋሚ ፓርቲ አመራር በብዙ አገራዊ ጉዳዮች ላይ 

የሚይዟቸው አቋሞች በግሌ ይበል የሚያሰኝ የሆነውን ያህል  የጋራ መኖሪያ ቤቶች ልማት 

ፕሮግራምን አስመልክተው ይህን አደናጋሪ አስተያየት በመገናኛ ብዙሃን መስጠታቸው ግን 

የሚያሳዝን ሆኖ አግኝቼዋለሁ። 

 

አቶ ሙሼ በመቀጠል “መጀመሪያውኑ የኮንዶኒየም ቤቶች ሲታደሉ መንግስት እያንዳንዱ ቤት 

ፈላጊ የተወሰነ ገንዘብ አጠራቅሞ፣ ባጠራቀመው ገንዘብ ላይ ድጋፍ ተደርጎለት በረጅም ጊዜ ብድር 

ቤት የሚያገኝበት እድል ተመቻችቶ ቢሆን ኖሮ የሚሰሩ ቤቶች አጣብቂኝ ውስጥ አይገቡም ነበር” 

ብለዋል። 

 

በ1997 የኮንዶሚኒየም ቤቶች ምዝገባ በተካሄደበው ወቅት፣ ቤት ፈላጊዎች በየመስሪያ ቤቶቻቸውና 

በየሚኖሩበት አካባቢ ተደራጅተው ለዚሁ ዓላማ ቢያንስ 20 በመቶ ለቅድሚያ ክፍያ የሚሆን 

ገንዘብ እንዲያጠራቅሙ ማሳሰቢያ ተሰጥቶ እንደነበረ ይታወሳል። በዚሁ መሰረት በየመስሪያ ቤቱ፣ 

ቋሚ መስሪያ ቤት የሌላቸውም በየመኖሪያ አካባቢያቸው ተደራጅተው ገንዘብ ማጠራቀም ጀምረው 

ነበር። 
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በወቅቱ በተለይ ምርጫ 97ን ተከትሎ የመንግስት ስልጣንን በኃይል ለመመንተፍ ሁከት 

የቀሰቀሰው የቀድሞ ቅንጅት “የመኖሪያ ቤት ልማት ፕሮግራሙን ለፖለቲካ ፍጆታነት የተዘጋጀ 

ነው” የሚል ከፍተኛ ውዥንብር በመንዛቱ በተለይ በየመኖሪያ መንደሮች  ተደራጅተው የነበሩት 

አብዛኞቹ የቁጠባ ማህበራት በአጭሩ ተጨናግፈዋል። የተወሰነ ደረጃ ድረስ ዘልቀው አባላቱ 

ገንዘባቸውን የተካፈሉባቸው ማህበራትም አሉ። እስካሁን የዘለቁ ማህበራት ይኖራሉ የሚል 

ግምትም አለኝ። 

 

መንግስት የኮንዶሚኒየም ቤቶቹ ሲገነቡ ሳይሆን ቤት ፈላጊዎቹ ገና ሲመዘገቡ አቶ ሙሼ እንደ 

አዲስ ምክር ሊሰጡበት ያሰቡት  የተወሰነ ገንዘብ እንዲያጠራቅሙ የማድረግ ተግባር ተከናውኖ 

ነበር። ቤት ፈላጊዎቹ በማሳሰቢያው መሰረት ቆጥበውም ይሁን፣ ከሌላ ምንጭ አግኝተው ቤቱ 

ሲሰጣቸው 20 በመቶ ቅድሚያ ክፍያውን ይከፍላሉ። የተቀረው የቤቶቹ መገንቢያ ገንዘብ ከባንክ 

በብድር የሚገኝ ሲሆን፣ ቤቱ ለባለቤቱ ሲሰጥ የብድሩ ውል በቀጥታ ቤቱን ከተረከበው ሰው ጋር 

እንዲሆን ይደረጋል።  

 

ስለዚህ አቶ ሙሼ የነገሩን ቁጠባ  ቀደም ሲልም የተደረገ ነው። የሰሞኑ የነባርና አዲስ የቤት 

ፈላጊዎች ምዝገባ  የሚያደርገው ነገር ቢኖር፣  ቀደም ሲል ገንዘብ የመቆጠቡ ኃላፊነት  ለቤት 

ፈላጊው ሲተው፣  በአዲሱ ምዝገባ  በቤት ፈላጊነት መዝገብ ውስጥ  ለመቀጠል ልዩ የባንክ የቁጠባ 

ሂሳብ ከፍቶ ገንዘብ መቆጠብ እንደቅድመ ሁኔታ የተቀመጠ መሆኑ ነው፡፡   አቶ ሙሼ በ1997 

ይህ መደረግ ነበረበት   እያሉ ከሆነ ግን ተገቢ ወቀሳ ነው የሚል አምነት አለኝ። 

 

አቶ ሙሼ “የኢትዮጵያ መንግስት 1 ነጥብ 2 ሚሊዮን ቤት ለመገንባት የሚያስችል አቅም 

እንደሌለው እናውቃለን።” ብለዋል። እርግጥ ነው ይህን ያህል ቁጥር ያለው የመኖሪያ ቤት 

መገንባት ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ሁኔታ አንፃር ሲታይ ከባድ ነው። ለዚሁ ዓላማ የተዘጋጀ 

ፈንድ ቢኖር አቶ ሙሼም እንደጠቆሙት ዕቅዱን ተግባራዊ መሆኑን ቀላልና አስተማማኝ 

ያደርገዋል። በመሆኑም ከአበዳሪ ምንጮች የረጅም ጊዜ ብድር የማፈላለጉ ነገር ይመከራል። 

አበዳሪ አገርና ተቋም የለም ብሎ እጅን አጣጥፎ መቀመጥ ግን ተገቢ አይደለም፡፡ እጅን አጣጥፎ 

ከመቀመጥ ቤት ፈላጊዎች ራሳቸው እንዲቆጥቡ በማድረግ ቤቶቹን ለመገንባት ጥረት ማድረጉ 

አማራጭ የሌለው የተሻለ አካሄድ ነው፡፡ ከአገር ውስጥ የገንዘብ ምንጭ ብድር ማግኘት 

የሚቻልበት ዕድል አለ። ቤቶቹን የሚረከቡ ሰዎች 20 በመቶ ቆጠበው፣ ቀሪውን 80 በመቶ 

ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በረጅም ግዜ በወለድ የሚከፈል ብድር ለመውሰድ  ውል መግባታቸው 

ቤቶቹ ከአገር ውስጥ በሚገኝ የገንዘብ ምንጭ  የሚገነቡ መሆኑን ያመለክታል።  
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ሌላው አቶ ሙሼ ንደችግር ያነሱት ቤቶች መገንባት የሚችል የሰው ኃይል፣ መሬት፣ ድንጋይ፣ 

ብረት፣ ሲሚንቶ የመሳሰሉት ግብአቶች አጥረት ያጋጥማል የሚል ነው። እርግጥ ነው አቶ ሙሼ 

እንዳሉት በአንድ ግዜ 1 ነጥብ  2 ሚሊዮን ቤቶችን መገንባት ከፍተኛ ሙያ ያለው የሰው ኃይል 

ይሻል። ይሁን እንጂ  እነዚህ ቤቶች በአንድ ጊዜ የሚሰሩ ሳይሆኑ እስከ አስር አመት በሚደርስ 

ጊዜ ውሰጥ የሚገነቡ መሆናቸው ግልጽ መሆን አለበት፡፡ ይህም ቢሆን በአንድ አመት የሚፈለገውን 

የሰው ኃይልና የግንባታ ግበአት ቀላል ያደርገዋል ማለት አይደለም፡፡ በአቅም  ሊሆን 

ወደሚችልበት ደረጃ ዝቅ ሊያደርገው ግን ይችላል። 

 

የሰው ኃይልን በተመለከተ ለቤት ግንባታ አስፈላጊ የሆኑ የማጠናቀቂያ ስራዎች፣ የባንቧና 

የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታን የመሳሰሉ መካከለኛ ባለሙያዎች በመላው አገሪቱ ከቴክኒከና 

ሙያ ስልጠና ተቋማት ሰልጥነው በብዛት እየወጡ መሆናቸው፣ ይህ ስልጠና በቀጣይነትም 

ተጠናከሮ እንደሚቀጥል ይታወቃል። ይህ የሰው ኃይል ለቤቶቹ ግንባታ የሚያስፈልገውን ባለሙያ 

የማሟላት አቅም ይኖረዋል፡፡ 

 

እዚህ ላይ  የአቶ ሙሴ ፓርቲ -ኢዲፓና ሌሎችም ተቃዋሚዎች ዘወትር መንግስትን 

የሚያብጠለጥሉት፣ “የሰለጠነ የሰውኃይል የስራ አጥነት ችግር አለ፤ መንግስት የስራ እድል 

ይፍጠር” በሚል ነበር። አሁን ደግሞ ለሰፊ የሰለጠነ የሰው ኃይል የስራ ዕድል የሚያስገኝ ግዙፍ 

የቤቶች ግንባታ ሲመጣ ደግሞ የሰው ኃይል ከየት ሊመጣ ነው ለሚል ተቃውሞ ምክንያት ሆነ፡፡  

 

ያም ሆነ ይህ የቤቶች ልማት ፕሮግራሙ በመካከላኛ ሙያ  የሰለጠኑ ዜጎችን በሙሉ አሟጦ 

በመጠቀምና አብዝቶ በማሰልጠን፣ የስራ አጥነት ችግርን በማቃለል የሰው ኃይል ፍላጎቱን ማሟላት 

የመቻሉ ጉዳይ ብዙም የሚያጠራጥር ሰጋት ሆኖ አይታየኝም፡፡  ከወዲሁ ማሰቡ ግን ተገቢ ነው። 

 

ወደ ግንባታ ግብአት ስንመለስ ሁለት ቦታ ከፍለን ማየት ይኖርብናል፡፡ የመጀመሪያው በቀጥታ 

ለግብአትነት የሚውሉት ድንጋይ፣ አሸዋን የመሳሰሉ የተፈጥሮ ሃብቶች ሲሆኑ፣ የተቀሩት የተፈጥሮ 

ሃብትን በግብአነት ተጠቅመው በፋብሪካ ተዘጋጀተው የሚወጡት፣ ሲሚንቶና ብረታ ብረትን 

የመሳሰሉ ግብአቶች ናቸው። 

 

የመጀመሪያው ቀጥታ አገልግሎት ላይ የሚውሉ ድንጋይና አሸዋ የመሳሰሉ ግብአቶችን በተመለከተ 

በአዲስ አበባና በአካባቢዋ በቂ የተፈጥሮ ሃብት አለ። እርግጥ ይህን ሃብት አውጥቶ ማጓጓዝ ላይ 

ከፍተኛ አቅም መፈጠር ያለበት መሆኑ እውነት ነው፡፡ ይህም ቢሆን የቤት ልማት ፕሮጀከቶቹ 

ሲቀረፅ  ታሳቢ ተደርጓል ብዬ እገምታለሁ። የፋብሪካ ውጤት የሆኑት ብረትና ሲሚንቶን የመሳሰሉ 
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ግበአቶች  በተለይ በአገሪቱ ታይቶ የማይታወቀ የኢኮኖሚ እድገት በተመዘገበባቸው ያለፉ አሰር 

አመታት ከፍተኛ እጥረት በመፈጠሩ የእድገቱ ተግዳሮት ሆነው መቆየታቸው ይታወቃል፡፡ ይህ 

በቀጣይነትም ተገዳሮት የመሆን አቅም ያላቸው መሆኑን ያመለክታል፡፡ 

 

ከነዚህ ግብአቶች ተግዳሮተ ሊሆኑ ቢችሉም ፣ በተለይ በሲሚንቶ በኩል ያለውን ችግር ግዙፉን 

ደርባ ሲሚንቶ ፋብሪካ ጨምሮ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የተገነቡትና በመገንባት ላይ ያሉ 

የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ያለውን ፍላጎት በማሟላት ችግሩን ሙሉ በሙሉ ማቃለል እንደሚችሉ 

ይታመናል። አሁን ባለበት ሁኔታ እንኳ በሥራ ላይ ያሉት የሲሚንቶ ፋብሪካዎች የገበያ ፍላጎቱን 

ሙሉ ለሙሉ በሚቻል ደረጃ እያሟሉ ይገኛሉ። በቀጣይነትም የኮንስትራክሽን ዘርፉ የሚፈጥረውን 

የግብአት ፍላጎት ተከትሎ በተለይ የአገር ውስጥና የውጭ የግል ባለሀብቶች ኢንቨስት በማድረግ 

ክፍተቱን የሚሸፍኑበት ሁኔታ  ክፍት ነው። ነፃ የገበያ ስርአት ይህን ሁኔታ ያመቻቸዋል። 

 

በብረታ ብረት ላይ ያለውም ሁኔታ ተመሳሳይ ነው። መንግስት ቀጣይ የአገሪቱን ፈጣን እድገት 

ታሳቢ በማድረግ የአገር ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች ወደዚህ ዘርፍ እንዲመጡ ሁኔታዎችን 

ከማመቻቸቱ ባሻገር፣ የግበአቱን አቅርበት የኢኮኖሚ እድገቱ የግድ ከሚለው ጋር ለማጣጣም 

በአገር ውስጥ ያሉትን የግልና የመንገስት ብረታ ብረት ፋብሪካዎች በኢትዮጵያ ብረታ ብረት 

ኮርፖሬሽን እንዲታቀፉ በማድረግ የጥሬ እቃ አቅርቦትና፣ ምርት የሚያድግበትን ሁኔታ 

አመቻችቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ልክ በሲሚንቶው ዘርፍ የነበረውን ችግር ያቃለሉ አይነት 

ግዙፍ የብረታ ብረት ፋብሪካዎች በመገንባት ላይ መሆናቸውም ይታወቃል። 

 

በአጠቃላይ አቶ ሙሼ ለዚህ ለህዝብ አስፈላጊ በሆነ የመኖሪያ ቤት ልማት ፕሮግራም አፈፃፀም  

ላይ ያደረባቸውን ስጋት  ከተቆርቋሪነት የመነጨ ሊሆን መቻሉን  ሳልዘነጋ፣ “ሳስበው ሳስበው 

ደከመኝ” እንዳለው እረኛ ቁጭ ብሎ ከመመልከት ይልቅ ሥራዎችን ጀምሮ ተግዳሮቶቹን 

በመለየት ደረጃ በደረጃ እየፈቱ መሄድ ይሻላል የሚል አቋም አለኝ። 

 

የኢዲፓው አቶ ሙሼ በጋራ ቤቶች ልማት ፕሮጀክት ዙሪያ የሰጡት አስተያየት ላይ ይህን ያህል 

ብዬ ወደሌሎቹ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አመራሮች በቀጣዩ ጽሁፌ እመለስበታለሁ። 

 


