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የመኖሪያ ቤት ችግርን የሚፈታ ወቅታዊ ምላሽ  
 
 

ክፍል ሁለት 

 

ኢብሳ ነመራ 

 

በክፍል አንድ ጽሁፌ በቤቶች ልማት ፕሮግራም ላይ አንዳንድ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አመራሮች 

በሰጡት አስተያዬት ላይ በመንተራስ የግል አስያየቴን ለመሰነዘር መነሳቴን ገልጨ ነበር። በዚህም 

መሰረት አቶ ሙሼ ሰሙ ባሉት ላይ ያለኝን አስተያዬት በአጭሩ ማቅረቤ ይታወሳል። በዛሬው 

ጽሁፌ ደግሞ ወደ ሌሎች አስተያዬቶች እረማመዳለሁ።  

 

እንደ አቶ ሙሼ ሁሉ ሌላው  አስተያየት ሰጪ የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ - 

አንድነት አመራርና የፓርላማ አባል የሆኑት አቶ ግርማ ሰይፉ ናቸው፡፡ አቶ ግርማ  

አስተያየታቸውን መስጠት የጀመሩት “እኔ በግሌ የመኖሪያ ቤት ግንባታ ፕሮጀክቱ ትርጉም 

የሚሰጥ ነው ብዬ አስቤውም አላውቅም።  የህዝቡን ስሜት ለመግዛት ምን ማድረግ እንዳለባቸው 

ሲያስቡ የመጣላቸውና የታያቸው አንዱ መንገድ ነው” በማለት ነበር።  

 

አቶ ግርማ “በስልጣን ላይ ያለው ገዢ ፓርቲ የማይጨበጥ ነገር እያወራም ቢሆን በስልጣን ላይ 

መቆየትን ብቻ የሚያስብ፣ የህዝብን ፍላጎትና ተጠቃሚነት ከቁብ የማይቆጥር ፓርቲ  ነው” 

አሉን፡፡  እውነቱ ግን ከዚህ የተለየ ነው፡፡ እኔ የምረዳው ገዢው ፓርቲ ከአምባገነኑ የደርግ 

መንግስት ጋር መራራ ትግል ሲያካሂድ ከቆየበት ጊዜ ጀምሮ፣ ለህዝብ መኖርን፣ ለህዝብ መስዋዕት 

መሆንን ብቸኛ መድረሻው ያደረገና በዚህ የፖለቲካ ባህል የታነፀ ፓርቲ መሆኑን ነው። እናም 

ከእሳካሁኑ ጉዞው እንደምረዳው የማይሆን ነገር ለህዝብ ቃል ገብቶ ርካሽ መወደድ የማፍራት 

ፍላጎት  አለው ብዬ ፍፁም አላምንም። 

 

 ይልቁንስ በዚህ ረገድ የአቶ ግርማ ፓርቲ አንድነት ስልጣን ቢይዝ የሚሰራው ተጨባጭ ነገር አለ 

በዬ ለማመን በእጅጉ እጠራጠራለሁ፡፡ በዚህ ምክንያት ህዝብ ሊቀበለውና ሊደግፈው እንደማይችል 

ስለሚያውቅ ገዢው ፓርቲ የሰራቸውን፣ የሚሰራቸውንና ሊሰራቸው ያሰበውን ስራዎቹን ሁሉ 

መሰረተ ቢስ በሆነ አኳኋን በመተቸት ህዝብን አደናግሮ ገዢው ፓርቲ ላይ መሰረተ ቢስ ጥላቻ 

(prejudice) እንዲያድርበት  በማድረግ፣ ከጥላቻ የመነጨ ርካሽ ድጋፍና ተወዳጅነት ማግኘትን 
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ያለመ መሆኑን በተግባር አሳይቷል። አጠቃላይ የአገሪቱ መንግስታዊ ስርአት አወቃቀር ላይ 

የያዘው አቋምም አገርን እንደ ሕዝብ ከመመልከት ይልቅ እንደ ግኡዝ መሬት የሚመለከት 

ለሕዝብ ደንታ ከሌላቸውና ኋላቀር አስተሳሰብና አቋም ከሚያራምዱ ጋር የሚመሳሰል ነው፡፡ እናም  

ለሕዝብ ደንታ በማጣትና ርካሽ የፖለቲካ ትርፍ በማግኘት አባዜ ኢህአዴግ ሳይሆን የአቶ ግርማ 

ፓርቲ አንድነት ነው የሚታማው። 

 

አቶ ግርማ እጅ እጅ ካለው ማንኛውም የገዢው ፓርቲ ዕቅዶችና ስራዎች “የህዝቡን ስሜት 

ለመግዛት ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሲያስቡ የመጣላቸው የታያቸው  መንገድ ነው” ከሚል  

የፓርቲያቸው አካሄድ ወጥተው ወደ የመኖሪያ ቤት ልማቱ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች በመሸጋገር “አሁን 

እየተደረገ ያለው በዋናነት የሀገር ውስጥ ቁጠባ አነስተኛ ነው ከሚል የተነሳ ነው” ብለዋል። የአገር 

ውስጥ ቁጠባ አነስተኛ ነው የሚለውን እንደሚያምኑበት ገልፀው “ሆኖም ሕዝቡ እንዲቆጥብ አንድ 

ነገር ራቅ አድርጎ መሰቀል ነበረበት” ብለዋል። በዚህ ዙሪያ ያላቸውን አቋም  “የቤቶች ፕሮግራሙ 

ዋና አላማ በነገር ውስጥ ያለውን የቁጠባ ባህል ከፍ ማድረግ ነው።” ሲሉ አጠቃለዋል። 

 

ከዚህ ላይ አቶ ግርማ “ሕዝቡ እንዲቆጥብ አንድ ነገር ራቅ ብሎ መሰቀል ነበረበት” ያሉትን 

ስላላብራሩት ምን ለማለት እንደፈለጉ አይታወቅም፣ ስለዚህ አስተያየት ለመስጠት ያስቸግራል።  

“ሕዝቡን የሚያጓጓ ፋይዳ ያለው ነገር ከቁጠባው ጋር ተያይዞ መቅረብ ነበረበት” እያሉን ከሆነ 

ከመኖሪያ ቤት የተሻለ የህዝብን ፍላጎት ያገናዘበ ነገር ስለሌለ አቶ ግርማ እንዳው ለተቃውሞ 

ዛራቸው ምሱን ለመመገብ ያደረጉት እንጂ አስበውበት የተናገሩት ስለመሆኑ ጥያቄ ያጭራል፡፡ 

 

ቁጠባ ወደሚለው እሳቤ ልመልሳችሁ፡፡  ስለቁጠባ ሲወራ ከአላማው መነሳት አስፈላጊ ነው ። ቁጠባ 

በራሱ መድረሻ አይደለም፡፡ ሕዝብ ገንዘቡን እንዲቆጥብ የሚደረገው፣ ለቅንጦት አይደለም። 

የቁጠባ አላማ እንደየሁኔታው በተለያዬ መልኩና ደረጃ የኢንቨስትመንት እርሾ ወይም  አቅም  

መፍጠር ነው።   

 

የቤቶች ልማት ፕሮግራሙ ለሕዝብ ጠቃሚ የሆነ አሴትን መፍጠር እንደሚያስችል ተግባር 

በከፍተኛ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል። ስለዚህ ቁጠባው ይህን የቤት ልማት ኢንቨስትመንትን 

ለማስፋፋት የተደረገ ነው፡፡ ቁጠባው የቤት ልማትም መድረሻው አድርጎ የተዘጋጀ እንጂ፣  የቤት 

ልማቱ ቁጠባን ማሳደግን በራሱ መድረሻ  ያደረገ አይደለም ። ልብ በሉ ቁጠባ በራሱ መድረሻ 

ስላልሆነ። በመሆኑም ምንም የሚተች ነገር የለውም።  
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አቶ ግርማ “ቁጠባ በራሱ መድረሻ የሆነ ይመስል የቤቶች ልማት ፕሮግራሙ ቤት ለመስራት 

ሳይሆን ቁጠባን ለማሳደግ ነው” ብለው ሲያበቁ፣  “መንግስት የዜጎች ቤት ሰሪ ሊሆን አይችልም” 

ብለዋል። አቶ ግርማ  “መንግስት ቤተ ሰሪ ሊሆን አይችልም” ሲሉ   “የመገንባት አቅም ሊኖረው 

አይችልም” ማለት የፈለጉ አይመስለኝም ። ምክያቱም ሊገነባ እንደሚችል በተግባር አሳይቷልና። 

 

ያም ሆነ ይህ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ የካፒታል እጥረት ባለባቸው አገሮች ነፃ የገበያ ኢኮኖሚ 

ስርዓት በሙሉ አቅሙ የሚንቀሳቀስበት ደረጃ ላይ እስኪደርስና በቂ ካፒታል እስኪፈጠር ድረስ 

በተወሰኑ ዘርፎች የመንግስት ኢንቨስትመንት አስፈላጊ ነው። ይህ በአጭር ጊዜ ውስጥ 

ኢኮኖሚያቸውን ወደላቀ ደረጃ ባሸጋገሩ የኢሲያ አገራት በተጨባጭ ተረጋግጧል።  

 

መንግስት የቤቶች ልማት ፕሮግራሙን ለማከናወን ሃላፊነት ሲወስድ ዓላማው ትርፍ የሚያስገኝ 

ኢንቨስትመንት ላይ ለመሰማራት ሳይሆን በግላቸው ቤት መስራት የማይችሉ ዜጎች በተመጣጣኝ 

ዋጋ የመኖሪያ ቤት ባለቤት የሚሆኑበትን ሁኔታ ለማደላደል ነው። ይህም ቢሆን በተለይ አነስተኛ 

ገቢ ያላቸው ዘጎችን የመኖሪያ ቤት እንዲኖራቸው በማድረግ የተሻለ ሕይወት ለማረጋገጥ ድጎማ 

ከማድረግና ፕሮግራሙን ከመምራት ያለፈ ቤቶቹ የሚገነቡት በባለቤቶቹ  ሀብት ነው። እርግጥ 

ለመኖሪያ ቤት የሚያስፈልገውን መሬት በነፃ እንዲሰጥ አድርጓል።  

 

ከዚህ አኳያ የግል ባለሃብቶች ሊሰማሩባቸው በማይችሉባቸው ዘርፎች መንግስት ኢንቨስት ማድረጉ 

አስፈላጊ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የከተሞች የመኖሪያ ቤት ልማት ፕሮግራም በዜጎች ሀብት 

የሚገነባ በመሆኑ እንደ መንግስት ኢንቨስትመንት የሚቆጠር አይደለም።  

 

በዚህ ላይ መንግስት የመኖሪያ ቤቶችን የማስገንባት ሃላፊነት የእኔ ብቻ ነው አላለም። አቅም 

ያላቸው ሰዎች ሕጉ በሚፈቅደው መሰረት መሬት ወስደው በግል የመኖሪያ ቤታቸውን የመገንባት 

ሙሉ መብት አላቸው። በመኖሪያ ቤት ልማት ላይ የተሰማሩ ትርፍን ዓላማ ያደረጉ የግል 

ኩባንያዎችም - ሪል እስቴትስ የመኖሪያ ቤቶችን ገንብተው የመሸጥ መብታቸው አልተነካም፡፡  

ከዚህ አኳያ የአቶ ግርማ ትችት መጨበጫ የሌለው ባዶ ወሬ ነው።  

 

አቶ ቡልቻ ደመቅሳና ዶ/ር መራራ ጉዲናም በመኖሪያ ቤቶች ልማቱ ዙሪያ አስተያየት 

ሰጥተዋል፡፡  የአቶ ቡልቻ አስተያየት የአገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ መርሕን መነሻ 

ያደረገ ሳይሆን እንደ ሃይማኖት የያዙትን የኒዮሊበራል መርሕ ላይ የተመሰረተ በመሆኑ አስተያየት 

መስጠት አስፈላጊ ሆኖ አላገኘሁትም። ጉዳዩን በተጨባጭ ካለው የመኖሪያ ቤት ልማት ፕሮግራም 
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አካሄድ አውጥቶ ወደርዕዮተ አለም ክርክር ስለሚስበው ይህም ከዚህ ፅሁፍ ዓላማ ውጭ ስለሚሆን 

ነው መተውን የመረጥኩት። 

 

ዶ/ር መረራ የሰጡት አስተያየት ግን የተለመደና የሰለቸ አስተያየት ቢሆንም በመጠኑ ልመለከተው 

ወድጃለሁ። ዶ/ር መረራ የመኖሪያ ቤት ልማት ፕሮግራሙን “ለ2007 ምርጫ የታለመ ነው” 

ብለዋል፡፡ ይህንንም ሲያብራሩ “እኛን ካልመረጣችሁ ቤት አታገኙም ሊሉ ያሰቡ ይመስላል ነው” 

ያሉት።  ይህም አንጋፋ ፖለቲከኛ ነኝ ከሚሉት ዶ/ር መራራ የማይጠበቅና ለሕዝብ ትዝብት 

የዳረጋቸው አስተያዬት ነው። 

 

አነስተኛና መካከለኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች የጋራ መኖሪያ ቤቶች ልማት ፕሮግራም የተጀመረው 

ዘንድሮ አይደለም። እስካሁን በአዲስ አበባ ብቻ በመኖሪያ ቤት ልማት ፕሮግራም አንድ መቶ ሺህ 

ያህል ዜጎች የመኖሪያ ቤት ባለቤት ሆነዋል። ቤቶቹ የተሰጡት ሁሉንም ዜጎች ካለምንም ልዩነት 

ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ቤት እንዲያገኙ ማድረግ በሚያስችል በይፋ በሚወጣ የእጣ ስርዓት ነው። 

የሆነስ ሆነና እስካሁን ባለው ሂደት እንኳ  እርስዎ የሚመሩት ፓርቲም ሆነ የሌሎች ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች አባላት በዚህ አካሄድ የቤት ባለቤቶች ለመሆን አልቻሉምና ነው ይህን ዓይነት 

አስተያዬት በድፍረት ለመሰንዘር የበቁት? ብለን ብንጠይቅዎት ዶ/ር ይቀየሙናል በዬ አላስብም። 

 

ዜጎች የመኖሪያ ቤት ለማግኘት ያካሄዱት ምዝገባ ላይ አንድም ቦታ ላይ የፖለቲካ 

አቋም፣ብሄር፣ሃይማኖት…….  አልተጠየቀም። እነዚህ ነገሮች የመኖሪያ ቤት ባለቤት ከመሆን ጋር 

ምንም የሚያዛምዳቸው ነገር ስለሌለ ነው ይህ የተደረገው። 

 

ከዚህ በተጨማሪ በኢትዮጵያ የሚካሄዱ ምርጫዎች እንደማንኛውም ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ሕዝብ 

ድምፁን የሚሰጠው በሚስጥር ነው። እንግዲህ ገዢው ፓርቲ “እኔን ላልመረጠ  መኖሪያ ቤት 

አልሰጥም” ሊልና ይህን ሊያደርግ የሚችለው በምን አኳኋን ነው። ከዚህ በፊትም ቢሆን ይህ 

አልተደረገም። ይህንንም እርስዎም ሆኑ መሰሎችዎ በሚጋባ ከልባችሁ ታውቁታላችሁ፣ሰውን 

ለጊዜው መዋሸት ቢቻልም ህሊናን ግን በፍጹም መዋሸት አይቻልም። "ልምን ይዋሻል!" ነው ያለው 

ከያኒው? እኔ በግሌ በዚህ ጉዳይ ላይ ከተሰጡት አስተያየቶች በሙሉ በጣም የወረደውና ማንም 

ሊለው ይችላል ተብሎ የማይጠብቀው  አስተያየት ይህ በዶ/ር መራራ የተሰጠ አስተያየት ሆኖ 

አግኝቼዋለሁ። 

 

የመኖሪያ ቤት ልማት ፕሮግራሙ በኢትዮጵያ ከተሞች ውስጥ ያለውን ከቀደመው ስርዓት 

ሲንከባለል የመጣውን የመኖሪያ ቤት እጥረት በሕዝብና በመንግስት ትብብር ለማቃለል የተወሰደ 
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እርምጃ መሆኑን ማንም ሊዘነጋው አይችልምና ይህ ዓይነት ማደናገሪያችሁ አሁንም ወደፊትም 

አይሰራም የሚለው መልዕክቴ ነው። 

 


