
በአዲስ አበባ አሜሪካን ግቢ ህጋዊ ሰነድ ያላቸው የልማት ተነሺዎች አፋጣኝ ምላሽ 
እንደሚሰጣቸው ተገለፀ 

 

(The old Addis that is holding back the new Addis- In the future, remember,  

this is what Addis used to look) 

 

 

The new Addis that is the base for the bright future- The change is not coming easy, some scrupulous 
characters within the society are misleading the public to revolt as if the old Addis was heaven for them! 

In the end people will understand change is good and the government will weed out the scrupulous) 



 

 

አዲስ አበባ ፣ የካቲት 14 ፣ 2008 (ኤፍ.ቢ.ሲ) በአዲስ አበባ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ 
በተለምዶ አሜሪካን ግቢ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎች ምንም አይነት ምትክ ቤት 
ሳይሰጠን ከመኖሪያችን ውጡ ተብለናል ሲሉ ቅሬታቸውን ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ተናግረዋል። 

 

የአካባቢው ወረዳ የአሜሪካን ግቢ ነዋሪዎችን በመልሶ ማልማት ከዛሬ ሶስት አመት በፊት ምትክ ቤት ሰጥቶ 
ሊያስነሳቸው ቃል እንደገባላቸውም ነው ነዋሪዎቹ የሚናገሩት። 

 

ይሁንና ከሶስት አመት በኋላ አስተዳደሩ ለ300 ነዋሪዎች የጋራ መኖሪያ ቤት ሰጥቶ ተጠቃሚ ሲያደርጋቸው፥ 
የተቀሩት አባወራዎች ደግሞ ነዋሪው በመረጠው ኮሜቴ ጉዳዩ እስኪጣራ ባለንበት እንድንቆይ ተደርጓል 
ይላሉ። 

 

ነዋሪው የመረጠው ኮሜቴ ህጋዊ ሰነድ ያላቸውን ነዋሪዎች አጣርቶ የ45 ሰዎች ስም ዝርዝር ለወረዳው 
ማቅረቡን የገለፁ ሲሆን፥ ወረዳው ምትክ ቤት ሳያዘጋጅ የቤታችንን መብራትና የውሃ መስመር ቆርጦብናል 
አሁን ደግሞ ወደ ማፍረሱ ገብቷል ነው ያሉት። 

 

የአዲስ ከተማ ክፈለ ከተማ ወረዳ አንድ ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ዮሃንስ ወልዴ ወረዳው የነዋሪውን የኑሮ 
ሁኔታ በሚያናጋ መልኩ ምንም የፈፀመው ድርጊት የለም በማለት የነዋሪዎቹን ቅሬታ አስተባብለዋል። 

 

ከዚህ ቀደም ለ300 ህጋዊ መብት ላላቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ምትክ ቤት ተሰጥቷቸው እንዲነሱ 
አድርገናል፣ ህጋዊ የሆነን አካል ምትክ ቤት ሳንሰጠው የሚነሳበት ሁኔታም የለም ነው ያሉት ። 

 

የፋና ብሮድካስቲንግ ባልደረባ በአካባቢው ባደረገው ቅኝትም ወረዳው ምትክ ቤት ተሰጥቷቸው ከአካባቢው 
የተነሱ ሰዎችን ቤት እያፈረሰ መሆኑን አስተውሏል። 

 

አቶ ዮሃንስ ከዚህ ጋር ተይይዞ ለህጋዊ ነዋሪዎች መጠለያ አዘጋጅተናል፣ በዚያው ሆነው የወደፊት እጣቸው 
ላይ አስተዳደሩ ውይይት አድርጎ ወሳኔ የሚያሳልፍ ይሆናልም ነው ያሉት። 

 



በጉዳዩ ዙሪያ ያናገርናቸው የአዲስ አበባ ከተማ አስደዳደር የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ሃላፊው አቶ 

ይድነቃቸው ዋለልኝ በበኩላቸው በቦሌ ቡልቡላ እስከአሁን ከ2 ሺህ 300 በላይ የልማት ተነሺዎች ቤት 
ማግኘታቸውን ለአብነት ጠቅሰው፥ ማንም ሰው ምትክ ቤት ሳያገኝ ከመኖሪያ ቤቱ ሊፈናቀል አይችልም 
ብለዋል ። 

 

ከዚህ ጋር ተያይዞ አሜሪካ ግቢ ለተፈጠረው ሁኔታም የነዋሪዎቹ ህጋዊነት ከታየ በኋላ አግባብ ባልሆነ 
መልኩ የሚነሱ ካሉ አፋጣኝ መፍትሄ ይሰጣቸዋል ብለዋል። 

 

በብስራት መለሰ 

 

 

 


