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ሕገወጥነት በሕጋዊነት እንጂ በሕገወጥነት አይታከምም! 

ኢብሳ ነመራ 07-19-16 

አንድ ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ እድሜ ያስቆጠረችው የአዲስ አበባ ከተማ በተለይ ባለፉት 

ሁለት አስርት ዓመታት የኮንስትራክሽን ዎርክ ሾፕ እስክትመስል ድረስ ሰፊ የግንባታ ስራ 

እየተካሄደባት ይገኛል።  አነስተኛና መካከለኛ ገቢ ላላቸው የከተማዋ ነዋሪዎች በመቶ ሺህ 

የሚቆጠሩ የመኖሪያ ቤቶች ተገንብተዋል። አሁንም በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ የጋራ መኖሪያ 

ቤቶች እየተገነቡ ይገኛሉ። ለተለያየ አገልግሎት የሚውሉ ሰማይ ጠቀስ ህንፃዎች በመላ 

ከተማዋ ሲገነቡ ይታያሉ። ከፍተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች መኖሪያ የሚሆኑ የሪል እስቴት 

መንደሮችም በስፋት እየተገነቡ ይገኛሉ።   

የመንገድ ግንባታውም በከተማዋ የክፍለ ዘመን እድሜ ታይቶ የማይታወቅ ነው። ድሮ 

ከመሃል አዲስ አበባ በአስር ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የነበሩ፤ መንገድ አልባ በመሆናቸው 

ከከተማነት ይልቅ የገጠር የኑሮ ዘይቤ የነበረባቸው አካባቢዎች መንገድ ዘልቋቸው ከተማ 

ለመሆን በቅተዋል። አሁን ቅልጥ ያሉ ከተሞች የሆኑት ጃሞ፣ ላፍቶ፣ ለቡ፣ ገርጂ፣ አባ-ደዎ፣ 

ገላን፣ ለገጣፎ . . . ወዘተ. የሚባሉ አካባቢዎች ከከተማዋ ማዕከላዊ አካባቢ ያላቸው ርቀት 

ከ10 ኪሎ ሜትር ባይበልጥም፣ ከአስር ዓመት በፊት ግን የገጠር መንደሮች ነበሩ። ስልጣኔ 

ያለዘለቃቸው የቅርብ ሩቅ አካባቢዎች፤ አሁን እነዚህንና ሌሎች መሰል አካባቢዎችን 

ቅርብና ደማቅ የከተማዋ ክፍል ያደረጋቸው የመንገድ ዝርጋታ ነው። መንገድ መዘርጋቱን 

ተከተሎ ህዝብ ሰፈረ፤ ንግድና ሌሎች የአገልግሎት ተቋማት ደግሞ ህዝቡን ተከትለው 

ሰፈሩ። 

ይሁን እንጂ፤ ነባሩ የመሃል አዲስ አበባ አካባቢ ከደረጃ በታች በሆኑ፣ መተላለፊያ 

መንገድ፣ መጸዳጃና የፍሳሽ ማስወገጃ በሌላቸው ቤቶች የታጨቁ መንደሮች የተሞላ ነው። 

ይህ የሆነው የከተማዋ አመሰራረትና  እድገት ማስተር ፕላን የተከተለ አለመሆኑና የቤቶች 

ደረጃ የሚባል ነገር የማይታወቅ በመሆኑ ነው።  

የአዲስ አበባን አነሳስ ወደኋላ ተመልሰን በጥቂቱ እንቃኝ። አዲስ አበባ በአጼ ምኒሊክ  

ስትቆረቆር የንጉሰ ነገስቱን በቋሚነት በአዲስ አበባ መስፈር ተከትሎ በከተማዋ ማእከላዊ 

አካባቢዎች፤ አራት ኪሎ፣ ካዛኢንችስ፣ ጨርቆስ፣ ልደታ፣ ተከለ ሃይማኖት/ሶማሌ ተራ 
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ወዘተ. መኳንንቱ በሺህ የሚቆጠር ሰራዊታቸውን፣ አንጋቾቻቸውንና ሥራ ቤቶቻቸውን 

በዙሪያቸው ኮልኩለው  ሰፈሩ። የመኳንንቱ ሰራዊትና ሥራ ቤት አባላትም እዚያው 

በሰፈሩበት ቦታ ላይ በዘፈቀደ ጎጆ ቀለሱ። እያደረ በዘፈቀደ ጎጆ የቀለሱበት ትንንሽ ይዞታ  

በርስትነት ጸናላቸው። እነዚህ እንደየሰው ፍላጎት፤ አንዱ መውጫውን በሰሜን፣ ጎረቤቱ 

ደግሞ በደቡብ፣ ሌላው በምስራቅ ወዘተ. እያደረጉ ለአንድ ሰው ብቻ የሚሆን መተላለፊያ 

አየተተወ በተዘበራራቀ ሁኔታ የተሰሩ  የድሆች መኖሪያ መንደሮች በኋላ የከተማዋ 

አስቀያሚ ገፅታ ሆነው ቀሩ። በእነዚህ ሞቅ ያሉ መኳንንቶቹ የሰፈሩበትን አካባቢ አጅበው 

የተፈለፈሉ መንደሮች ሌላውም ሰው እንደየአቅሙ ቦታ እየተመራ ሰፈረባቸው። እያደር 

የአረብ ቤቶችም፣ መሸታ ቤቶችም፣ ኮማሪቶችም ችምችም ብለው የሞቁ መንደሮችን ገበያ 

ፍለጋ በዘፈቀደ የተሰሩ ትናንሽ ቤቶችን አየተከራዩ ሰፍረው ድብልቅልቃቸው የወጣ 

አስቀያሚ መንደሮች የከተማዋ መለያ ሆኑ። በዚህ አኳኋን አዲስ አበባ ጥቂት ዋና ዋና 

ጎዳናዎቿን ብቻ ያሰዋበች ሆዷ የቆሻሻ ማከማቻ የሆነ መንደር ለመሆን በቃች። 

እርግጥ አዲስ አበባ በተወሰኑ አካባቢዎች በተለይ ከአስራ ዘጠኝ ሃምሳዎቹ አጋማሽ በኋላ 

የተፈጠረው መካከለኛ ገቢ ያለው የህብረተሰብ ክፍል የሰፈረባቸው፣ የተሻሉ ሊባሉ የሚችሉ 

ፕላን ያላቸውና ደረጃቸውን የጠበቁ ቪላ መኖሪያ ቤቶችን የያዙ መንደሮችም አሏት። 

እነዚህ ግን ከትምክምኮቹ የአዲስ አበባ መንደሮች ጋር ሲነፃፃሩ እጅግ በጣም ጥቂት 

ናቸው። እናም የከተማዋን ገፅታ አይወክሉም። 

እንግዲህ ዋና መገለጫዋን ትምክምክ መንደሮች አድርጋ ጥቂት ደረጃቸውን የጠበቁ 

መንደሮችን በአንድ ሁለት ጠርዟ እንደፈርጥ አስቀምጣ፣ በጥቂት ትላላቅ ጎዳናዎቿ ላይ 

ያማሩ ሰማይ ጠቀስ ፎቆችን አሰልፋ ለእይታ የሚያስጠላና ለኑሩ በማይመች ቡሬ 

የተዥጎረጎረችውን አዲስ አበባ ቢቻል ወደ አንድ ውብና አመቺ ገፅታ ማምጣት፣ ካልሆነም 

ትምክምኩን አጥፍቶ ሁለት ገፅታ እንዲኖራት ማድረግ የግድ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። 

በአንድ በኩል ህዝቡ ደረጃቸውን በጠበቁ ቤቶችና መንደሮች ውስጥ የተሻለ ህይወት መኖር 

እንዲችል፣ በሌላ በኩል በዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ኤምባሲዎች መቀመጫነት ከአሜሪካዋ 

ኒው ዮርክና ከቤልጂየሟ ብራስልስ  ቀጥላ ተጠቃሽ ከተማ በመሆኗ የከተማነት ገፅታዋ 

ይህን የሚመጥን እንዲሆን ለማድረግ የመልሶ ማልማት ሥራ ማከናወን አማራጭ የሌለው 

ሆኖ ተገኝቷል። 
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በዚህ መሰረት ከዚህ ቀደም በልደታ፣ በአራት ኪሎ . . . አካባቢዎች የመልሶ ማልማት 

ሥራ ተከናውኗል። እነዚህ በትምክምክ መንደሮች ተሞልተው የነበሩ አካባቢዎች አሁን 

ደረጃቸውን የጠበቁ የጋራ መኖሪያ ቤቶችና ሌሎች ህንፃዎች የተገነቡባቸው፣ ሰፋፊ 

ጎዳናዎችና መተላለፊያ መንገዶች ያሏቸው፤ ለመኖሪያነትና ለሥራ አመቺ የሆኑ ውብ 

የአዲስ አበባ መንደሮች ለመሆን በቅተዋል። በተመሳሳይ የመልሶ ማልማት ሥራ በልደታ 

ክፍለ ከተማ የተክለ ሃይማኖትና የሰንጋተራ አካባቢ፤ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ 

የአሜሪካን ግቢ፣ የጎጃም በረንዳ፣ የቁጭራ ሠፈርና የአውቶቡስ ተራ አካባቢዎችን መልሶ 

ለማልማት ታቅዷል። በአዲሱ በጀት ዓመት በየካ ክፍለ ከተማ አቧሬና መገናኛ አካባቢ 

የሚገኙ ነባር ሠፈሮችን ጨምሮ በአጠቃላይ በአምስት ክፍለ ከተሞች በ360 ሔክታር 

መሬት ላይ ያረፉ ነባር መንደሮች የመልሶ ማልማት እቅድ ተይዞላቸዋል። 

እነዚህ በመልሶ ማልማት  ገፅታቸው የሚቀየር መንደሮች፣ በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች 

በ20/80 እና 40/60 የቁጠባና ብድር ፕሮግራም የሚገነቡ የጋራ መኖሪያ ቤት መንደሮች፣ 

በአገር ውስጥና በውጭ የሪል እስቴት ድርጅቶች በሚገነቡ የመኖሪያ ቤቶችና ሰማይ ጠቀስ 

ፎቆች የታጨቁ መንደሮች፣ በየአካባቢው በግል አልሚዎች የሚገነቡ ሰማይ ጠቀስ 

ህንፃዎች፣ የከተማዋ አስተዳደር የሚያስገነባቸው አውራ ጎዳናዎች አዲስ አበባን ከአስር 

ዓመት በኋላ ለመኖር አመቺና ለቀልብ ማራኪ ውብ ገፅታ እንደሚያላብሷት ከወዲሁ 

እርግጠኛ መሆን ይቻላል። 

የአዲስ አበባ ከተማ አሰተዳደር ከተማዋን ለኑሮ አመቺና ውብ ለማድረግ ከላይ በመጠኑ 

የጠቀስናቸውን ተግባራት ማከናወኑ ባይካድም፣ በተለይ ከመልካም አስተዳደር መጓደልና 

ከኪራይ ሰብሳቢነት በመነጩ ሕዝብን ባማረሩና የከተማዋን ልማት ባጓተቱ ፈተናዎች 

ውስጥ ቆይታለች። እነዚህ ፈተናዎች አሁንም አልተወገዱም። በተለይ እጅግ ከፍተኛ ዋጋ 

ከሚያወጣው፤ ባለቤትነቱ የህዝብና የመንግስት ከሆነው መሬት አስተዳደር ጋር በተገናኘ 

ያለው ችግር አስከፊና አስፈሪ ነው። 

የመልሶ ማልማት ሥራ በሚከናወንባቸው አካባቢዎች፣ ለተነሺዎች ከሚሰጥ የጋራ መኖሪያ 

ቤት ጋር በተያያዘ ሕዝብ የከተማዋን አስተዳደር በአጠቃላይ መንግሥትን በእጅጉ 

እንዲታዘብ ያደረጉ የኪራይ ሰብሳቢነት ድርጊቶች ይፈፀማሉ።  ከብዙ ዓመታት በፊት 

በፈረሱ፤ በተለይ በወንዝ ዳር የነበሩ መኖሪያ ቤቶችን አሁንም ያሉ አስመስሎ ከጋራ 
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መኖሪያ ቤቶች ምትክ እንዲወሰድ ማድረግ፣  ‘ሀ’ አና ‘ለ’ ተብሎ ተከፍፍለው የሁለት 

አባወራ መኖሪያ ሆነው የማያውቁ የቀበሌ ቤቶችን ‘ሀ’ አና ‘ለ’ ብሎ በመክፈል በአካባቢው 

ኖረው የማያወቁ ሰዎች ለሁለት በተከፈለው የቤት ቁጥር ውስጥ የሚኖሩ በማስመሰል 

ከጋራ መኖሪያ ቤት ምትክ እንዲያገኙ የማድረግ ጸያፍ ድርጊት ይሰራል። በሌላ በኩል 

ዋናዎቹ አባወራዎች በሞቱባቸው ቤቶች ውስጥ በጥገኝነት ከሃያና ሰላሳ ዓመታት በላይ 

የኖሩ ግለሰቦች፣ እዚያው ቤት ውስጥ ተወልደው ያደጉ ጭምር ምትክ ቤት የማግኘት 

መብት ተነፍገው ችግር ላይ የወደቁበት ሁኔታ ታይቷል፤ አሁንም ይታያል። 

የከተማዋ አስተዳደር በ2008 ዓ.ም መልካም አስተዳደርን ለማስፈንና ኪራይ ሰብሳቢነትን 

ለመከላከል ባካሄደው ንቅናቄ ለብልሹ አሰራር ምክንያት ሆነዋል፣ በኪራይ ሰብሳቢነት 

ድርጊት ተሳትፈዋል ያላቸውን በየደረጃው ያሉ በርካታ አመራሮችና ባለሞያዎች ከሀላፊነት 

ማንሳቱንና ከሥራ ማባረሩን ነግሮናል። የከተማው ምክር ቤት ሰሞኑን ባካሄደው 3ኛ 

መደበኛ ስብሰባ ላይ ከንቲባ ድሪባ ኩማ  የመልካም አስተዳደር እና የአገልግሎት አሰጣጥ 

ችግሮችን ለመፍታት የተለያዩ ተግባራት መከናወናቸውን፣ በዚህም በየደረጃው በብልሹ 

አሰራር ውስጥ የተገኙ 3 ሺህ 116 ፈጻሚዎችና አመራሮች ላይ እርምጃ መወሰዱን 

አሳውቀዋል። በተለይም በመሬት ወረራ ላይ በተሳተፉ አካላት ላይ አስተዳደሩ የተለያዩ 

እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን ገልጸዋል። 

አስር ክፍለ ከተማና 116 ወረዳዎች ባሉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአንድ ግዜ 

በመልካም አስተዳደር መጓደልና በኪራይ ሰብሳቢነት ከ3 ሺህ በላይ ሀላፊዎችና 

ባለሞያዎች ተጠርጥረው መነሳታቸውና መባረራቸው በራሱ ችግሩ ምን ያህል ሰፊና ስር 

የሰደደ እንደሆነ ያሳየናል። የከተማዋ አስተዳደር ይህን ሁሉ ችግር ፈጣሪ ይዞም የሚታይ 

የልማት ሥራ መስራት መቻሉ አጅግ አስገራሚ ነው። እነዚህ ሁሉ ችግር ፈጣሪዎች 

ባይኖሩ ምን ያህል የተሻለ ራ ይሰራ እንደነበርም በቁጭት እንድንገምት ያደርገናል። 

እነዚህ ከ3 ሺህ የሚበልጡ የአዲስ አበባ የብልሹ አሰራርና የኪራይ ሰብሳቢነት ባለሟሎች 

ከሃላፊታቸውና ከሥራቸው ቢነሱም፣ የሰንካላ ሥራቸው ዳፋ ግን አሁንም ጉዳት እያደረሰ 

ነው። በተለይ የሰንካላ ሥራቸውን ችግር የማስተካካሉ ጉዳይ በጥንቃቄ ካልተያዘ ገና የከፋ 

ጉዳት ማስከተሉ አይቀሬ ነው። የመልካም አስተዳደር መጓደል ካስከተላቸው ቀውሶች 

መካከል ሰሞኑን በቦሌና በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፈለ ከተሞች ህገወጥ የመሬት ወረራ 
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ፈፀመው ግንባታ ባከናወኑ ሰዎች ላይ የተወሰደው ሕግ የማስከበር እርምጃ ያስከተለው 

ሁከትና የተከፈለው የህይወት መስዋዕትነት ተጠቃሽ ናቸው። 

ከላይ በተጠቀሱት ሁለት ክፍለ ከተሞች ሀብትነቱ የህዝብና የመንግስት የሆነ መሬት 

በሕገወጥ መንገድ በወረራ መያዙና በዚህ መሬት ላይ ግንባታ መከናወኑ የሚታይ እውነት 

ነው።  በሚሊዮን የሚቆጠሩ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች በሕጋዊ መንገድ አቅማቸውን 

የሚመጥን የመኖሪያ ቤት ለማግኘት በፍፁም ጨዋነትና ትእግስት እየተጠባበቁ ባለበት 

ሁኔታ፣ አስር ሺህ የማይሞሉ ሰዎች ሕግና ሥርዓት ጥሰው የመሬት ባለቤት ሆነው ቤት 

ለመስራት ያደረጉት ሙከራ ሕገወጥ ብቻ ሳይሆን ከተራ ዘረፋ የማይተናነስ ፀያፍ ተግባር 

ነው። በተለይ የጋራ መኖሪያ ቤት አግኝተው፣ በከተማዋ ውስጥ ሕጋዊ በሆነ መንገድ 

የተያዘ ቦታና ቤት እያላቸው ያልተገባ ሀብት ለማካበት ሲሉ የመሬት ወረራ ፈፅመው 

የሚከራይ ቤት የገነቡ ሰዎች ድርጊት እጅጉን ጸያፍ ነው። በሁለቱ ክፍለ ከተሞች በወረራ 

በተያዘ መሬት ላይ ከተገነቡት ህገወጥ ቤቶች መካከል በሺህ የሚቆጠሩት ሌላ መኖሪያ 

ቤት ባላቸው ሰዎች የተገነቡና ኗሪዎቹ ግን ተከራዮች መሆናቸውን ልብ በሉ። 

ይህ የመሬት ወረራና የቤት ግንባታ ሕገወጥ ነው። የቤቶቹ ባለቤቶች ነን ለሚሉ ሰዎች 

ሕጋዊ የቦታና የቤት ባለይዞታነት መብት የሚያሰጥ ምንም ሕጋዊ መሰረት ሳይኖር 

የተያዙ ናቸው። ይህን ሕገወጥ የመሬት ወረራና የቤት ግንባታ ቀልብሶ በወረራ የተያዘውን 

የሕዝብ መሬት ወደከተማው የመሬት ባንክ ማስገባት የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን፣ የግድ 

መከናወን ያለበት የሕግ የበላይነትን የማስከበር ጉዳይ ነው። በመሆኑም የአዲስ አበባ 

ከተማ አስተዳደር በቅርቡ በሕገወጥ የመሬት ወረራ በተገነቡ ቤቶች ላይ ያወጀው የማፍረስ 

እርምጃ ሕግን የማስከበር፤ የህግን የበላይነት የማስጠበቅ ተገቢ እርምጃ ነው። ይህን 

በሕገወጥ መንገድ የተያዘ የህዝብ መሬት ለሕገወጦቹ ወራሪዎች መስጠት ሕግን አክብረው 

በጨዋነትና በትዕግስት መኖሪያ ቤት ለማግኘት በሚጠባበቁ ዜጎች ላይ እንደመቀለድ 

የሚቆጠር፣ ሕገወጥነትን የሚያበረታታ፤ በአጠቃላይ የሕግ የበላይነትን መርህ አፈር 

የሚያስግጥ ድርጊት ነው። 

ይሁን እንጂ፤ በሁለቱ ክፍለ ከተሞች ብቻ አንድ አነስተኛ ከተማ የሚያህል ቦታ ተዘርፎ 

ከሃያ ሺህ በላይ ሰዎች የሚኖሩባቸው ቤቶችና መንደሮች ሲገነቡ፤ የአዲስ አበባ ማዘጋጃ 

ቤት፣ ክፍለ ከተማዎቹና ወረዳዎቹ ያውቁ ነበር። ከማወቅም በላይ የውስጥ ለውስጥ 
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መንገዶችን የመሳሰሉ የልማት ሥራዎች እንዲሰሩ ፈቅደዋል፤ አድርገዋል። ታዲያ 

አንዳንድ ወገኖች ይህን መነሻ በማድረግ ተጠያቂነቱን በከተማዋ አስተዳደር ላይ አላክከው 

ሕገወጥ ሰፋሪዎቹ የያዙት ቦታ ቢጸናላቸው ተገቢ ነው የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። በሌላ 

በኩል፤ በመሬት ወረራ የተገነቡት ቤቶች እንዲፈርሱ መደረጉ ሕጋዊና ተገቢ እርምጃ 

መሆኑ ላይ ተስማምተው፣ ሆኖም እርምጃው በክረምት ወቅት መወሰዱ ላይ ቅሬታ 

እንዳላቸው የገለጹም በርካቶች ናቸው። 

እርግጥ ነው በሃያ ሺሆች የሚቆጠሩ ሰዎች የሚኖሩባቸው መንደሮች ያሉት አንድ አነስተኛ 

ከተማ የሚያህል አካባቢ ሲመሰረት፣  ውሻ እያስሾለከ ያስቸገረ የተሸነቆረ አሮጌ የአጥር 

ቆርቆሮ ለመድፈን ሚስማር ሲመታ ከየት መጡ ሳይባሉ የሚደርሱ ደንብ አስከባሪዎችን 

ያሰማራው የወረዳ አስተዳደር አያውቅም ነበር ማለት ፍፁም ስህተት ነው። ከዚህ 

በተጨማሪ፤ የውስጥ ለውስጥ መንገዶች የሚገነቡት ከሕዝብ በሚዋጣና የከተማው 

አስተዳደር በድጎማ በሚሰጠው ገንዘብ በመሆኑ፣ በመሬት ወረራ በተያዘ መሬት ላይ 

በተገነቡ መንደሮች ውስጥ መንገድ ሲሰራ የከተማው አስተዳደርም ያውቅ እንደነበር 

ለጥያቄ የሚቀርብ ጉዳይ አይደለም። የአንዳንዶቹ ሕገወጥ ቤቶች ባለቤቶች ደግሞ የቦታ 

ግብር ሁሉ ይከፍሉ እንደነበረ የሚያመለክቱ መረጃዎች አሉ። ይህ የሆነው በከተማዋ 

የተለያያ ደረጃ ባሉ የስራ ሀላፊዎችና ባለሞያዎች ስምምነትና ፍቃድ ነው። ከስምምነቱና 

ከፍቃዱ ጀርባ ደግሞ ህገወጥ የጥቅም ግንኙነት አለ። 

ይሁን እንጂ፤ በሕገወጥ የጥቅም ግንኙነትና በኪራይ ሰብሳቢነት የተፈጠረውን ሕገወጥነት 

ሕጋዊ ባልሆነ መንገድ ለማከም ወይም ለማረም መሞከር የሕግ የበላይነትን መርህ 

ስለሚፃረር የመሬት ወራሪዎቹ ይዞታ ሕጋዊ እንዲሆን መጠየቅ፤ በምንም መለኪያ ተገቢ 

አይደለም። ይህን ማድረግ ሕገወጥነትን መቀበልና ማበረታታት ነው። በመሆኑም ሕገወጥ 

መኖሪያዎቹን ለማፍረስ የተወሰደው ርምጃ ሕጋዊና ተገቢ ነው። 

ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሌላ መታወቅ ያለበት፤ በወረራ በተያዘ መሬት ላይ የሰፈሩ 

ሰዎችን የማንሳት ርምጃ የተወሰደው በድንገት አለመሆኑ ነው። እነዚህ ሰዎች ሕገወጥ 

መሆናቸው ቢታወቅም፣ ኑሮ ስለመሰረቱ ሲነሱ ችግር እንዳይገጥማቸው በጉዳዩ ላይ 

ከስድስት ወራት በፊት እንዲወያዩ ተደርጓል። በዚህ ውይይትም ሕገወጥ ሰፋሪዎቹ 

ልጆቻቸውን ትምህርት ቤት ማስገባታቸውን ገልፀው ትምህርታቸው እንዳይስተጓጎል 



7 
 

ክረምት መጥቶ ትምህርት ቤት እስኪዘጋ ፋታ እንዲሰጣቸው ጠይቀው በዚህ ላይ 

ስምምነት ላይ ተደርሷል። እናም ቤት የማፍረሱ ርምጃ በክረምት የተወሰደው በዚህ 

አግባብ ነው፤ በነዋሪዎቹ ጥያቄና ስምምነት። 

ያም ሆነ ይህ፤ የሰዎች ህይወት የጠፋበት፣ አካል የጎደለበት፣ ንብረት የወደመበት ሁኔታ 

በብልሹ አሰራርና በኪራይ ሰብሳቢነት ባለሟሎች ድርጊት የተፈጠረ ነው። ይህም ሕገወጥና 

ፀያፍ ድርጊት በመሆኑ በአጥፊዎቹ ላይ ሕጋዊ ርምጃ ሊወሰድ ይገባል። የአዲስ አበባ 

ከንቲባ ድሪባ ኩማ በቅርቡ በዚህ ጉዳይ ላይ ለመገናኛ ብዙኃን በሰጡት መግለጫ፣ በአዲስ 

አበባ ከተማ በሕገ ወጥ መንገድ መሬት ሲወረር በዝምታ የተመለከቱ እና በሕገ ወጥ 

መንገድ ለተገነቡ ቤቶች መሰረተ ልማት እንዲዘረጋ በፈቀዱ የአስተዳደሩ አካላት ላይ 

ምርመራ መጀመሩን አስታውቀዋል። ከቀበሌ አንስቶ በተለያዩ አስተዳደራዊ እርከን ላይ 

የሚገኙ አካላት በሕገ ወጥ መንገድ መሬት ሲወረር እየተመለከቱ አስፈላጊውን ርምጃ 

ያልወሰዱ፤ እንዲሁም የድጋፍ ድብዳቤዎችን ለተለያዩ ተቋማት በመፃፍ መስረተ ልማት 

እንዲሟላ ያደረጉና ያሟሉ አካላት ላይ ነው ምርመራው የተጀመረው። 

እንግዲህ በሕገወጥ ወረራ በተያዙ ቦታዎች ላይ የተገነቡ ሕገወጥ ቤቶችን የማፍረስ ርምጃ 

እንደተወሰደ ሁሉ፣ ሆን ብለው የግል ጥቅም ለማግኘት ሲሉ መሬት በሕገወጥ መንገድ 

እንዲያዝና ግንባታ እንዲከናወን፣ ሕገወጥ ይዞታውና በዚህም ላይ የተገነቡ ቤቶች ሕጋዊ 

እውቅና እንዲኖራቸው ባደረጉ ላይም ሕጋዊ ርምጃ  መወሰድ አለበት። ሕገወጥነት  

በሕጋዊ መንገድ እንጂ በሕገወጥነት ስለማይታከም፣ ሕገወጥ ይዞታዎቹና ቤቶቹ 

እንዲፈርሱ መደረጉ የሕግ የበላይነት የማስከበር ተገቢ እርምጃ ነው። ይህም የሕግን 

የበላይነት የማረጋገጥ ፍትሃዊና ተገቢ እርምጃ ነው።     

   

 

      


