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ለትንሽ 
ብ. ነጋሽ 03-24-17 

የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ በልማድ ቆሼ በሚባለው አካባቢ በቆሻሻ 

መደርመስ ህይወታቸውን ያጡ ዜጎችን ቤተሰቦች ለማጽናናት ለቅሶ ደርሰው ነበር። ታዲያ 

ሃዘንተኞቹን ለማጽናናት በሰነዘሩት ሃሳብ ከወራት በፊት በቆሼ አካባቢ በመገንባት ላይ 

የሚገኘውን የረጲ ደረቅ ቆሻሻ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት መጎብኘታቸውን 

አስታውሰዋል። አያይዘውም የመንግሥት ሃሳብ ቆሼን ወደመናፈሻ ፓርክነት መቀየር 

እንደነበረ፣ ይህን ለማድረግ ከፊል ሥራ መከናወኑን፣ ሆኖም መንግሥትም ተጎጂዎቹም 

ባላሰቡት ሁኔታ ቆሻሻው ቀድሞ ለዜጎች ህይወት መጥፋት ምክንያት መሆኑን ገልፀዋል። 

ፕሬዚዳንት ሙላቱ በቆሻሻ መደርመስ ህይወታቸውን ላጡ ዜጎች ቤተሰቦች ያደረጉትን 

ንግግር ማስታወስ ያስፈለገኝ፣ በህገ መንግሥቱ አንቀጽ 44 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ “ሁሉም 

ዜጎች ጤናማ በሆነ አካባቢ የመኖር መብት አላቸው” በሚል የሰፈረውን ድንጋጌ 

መንግሥት በማስፈፀም ሂደት ላይ የነበረ መሆኑን ስለሚያመለክት ነው።  

ቆሼ የአዲስ አበባ ከተማ ደረቅ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ እንዲሆን የተወሰነው በ1950ዎቹ 

ማገባደጃ ላይ ነበር። በወቅቱ የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ቁጥር አሁን ካለው አንድ አራተኛ 

ብቻ ነበር። የከተማዋ የቆዳ ስፋትም የዚያኑ ያህል ጠባብ ነበር። እናም ቆሼ የአዲስ አበባ 

የደረቅ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሥፍራ ሆኖ ሲመረጥ ህዝብ ከሰፈረበት የከተማዋ አካባቢ የራቀ 

ነበር። እናም በያኔው ሚዛን ቦታው ለቆሻሻ መጣያነት መመረጡ እምብዛም እንደችግር 

ላይታይ ይችላል።  

ይሁን እንጂ፣ ከተማው ተስፋፍቶ የቆሼ ዙሪያ የመኖሪያ መንደር የሆነው በወጉ 25 

ዓመታት እንኳን ሳያገለግል በ1980ዎቹ መጀመሪያ ላይ ነበር። ከዚህ አንጻር ሲመዘን 

አንድ ለከተማ ቆሻሻ መጣያነት የተመረጠ ሥፍራ 25 ዓመት እንኳን ሳያገለግል በቆሻሻ 

መጣያነት መቀጠል የማይችልበት ደረጃ ላይ መደረሱ ቀደሞውኑም ሥፍራው ሲመረጥ 

በቂ ጥናት አለመደረጉን ያመለክታል። አሁን በቆሼ ዙሪያ ያሉ መንደሮች ላይ ሰዎች 

በማህበር ተደራጅተው ቦታ ተመርተው ቤት የሰሩት በ1980ዎቹ መጀመሪያ ነበር። 
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የኢፌዴሪ መንግሥት ሲመሠረት የቆሼ ዙሪያ ህጋዊ ሆነው በሰፈሩ ሰዎች የመኖሪያ 

መንደሮች የተከበበ ነበር። የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ቆሼ በደረቅ ቆሻሻ መጣያነት  

መቀጠል እንደማይችልና እንደሌለበት ከተገነዘበ ቆይቷል። የከተማው ማዘጋጃ ቤት 

የሚያዝበት አማራጭ የደረቅ ቆሻሻ ማከማቻ ቦታ ማግኘት እጅግ ከባድ በመሆኑ ቆሼን 

በሌላ ሥፍራ የመቀየሩ ጉዳይ ግን ቀላል እንዳልነበረ መገመት አያዳግትም። አዲስ አበባ 

ከተማ የሚያስተዳድረው መሬት ጢም ብሎ ሊሞላ ትንሽ ነው የቀረው። በመልሶ ማልማት 

በፎቆች ግንባታ ሽቅብ እያለማ ሊያገኝ ከሚችለው ትርፍ መሬት ውጭ ባዶ ሥፍራውን 

እያሟጠጠ ነው። ከአዲስ አበባ ከተማ ክልል ውጭ ያሉ ሥፍራዎች ደግሞ የከተማ 

አስተዳደሩም ሆነ የፌዴራል መንግሥቱ በቀላሉ ሊያዙበት የማይችሉበት የኦሮሚያ ክልላዊ 

መንግሥት የሚያስተዳድረው መሬት ነው። 

ይህም ሆኖ ግን አዲስ አበባ እንደማንኛውም ከተማ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ሥፍራ በቅርብ 

ርቀት ሊኖራት ስለሚገባ ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ጋር በመግባባት ከአዲስ አበባ 43 

ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ሰንዳፋ ከተማ አቅራቢያ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ 

እንዲኖር ተደርጓል። ይህ የሰንዳፋ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ 14 ሚሊዮን ዩሩ ወጪ 

ተደርጎበት ተገነባ። የሰንዳፋ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ከቆሼ በተለየ ሁኔታ ዓለም አቀፍ 

መሥፈርቶችን የሚያሟላ ዘመናዊ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ጣቢያ ነው። 

የሰንዳፋ ደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ አሁን አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። በዚህ ምክንያት 

መሃል አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኘውና በመኖሪያ መንደሮች የተከበበው ቆሼ የደረቅ ቆሻሻ 

ማጠራቀሚያነቱ እየቀነሰ እንዲሄድ ተደርጓል። ቆሼ ከያዘው አጠቃላይ 37 ሄክታር መሬት፣ 

የሰንዳፋው የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ሥራ መጀመሩን ተከተሎ 18 ሄክታር ያህል ሥፍራው 

ከቆሻሻ ነጻ እንዲሆን መደረጉን ከአዲሰ አበባ ማዘጋጃ ቤት የተገኘ መረጃ ያመለክታል።  

መሃል አዲስ አበባ ውስጥ በመኖሪያ መንደር ተከቦ የሚገኘውን የቆሼ ደረቅ ቆሻሻ 

ማስወገጃን በማጽዳት አካባቢውን ለሰዎች መኖሪያ አመቺና ጤናማ እንዲሆን ለማድረግ 

የተከናወነው ይህ ብቻ አይደለም። እዚያው ቆሼ የተባለው ሥፍራ ላይ የረጲ የደረቅ ቆሻሻ 

የኃይል ማመንጫ ግንባታ እየተከናወነ ነው። ግንባታው ከሦስት ዓመት በፊት የተጀመረው 

የረጲ የደረቅ ቆሻሻ ኃይል ማመንጫ ተቋም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና የኢትዮጵያ 

ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን በጋራ የሚያስገነቡት ነው፤ ግንባታው 120 ሚሊዬን 

የአሜሪካ ዶላር ይፈጃል። 50 ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅም አለው። 



3 
 

አሁን ግንባታው ከ88 በመቶ በላይ የተጠናቀቀው የረጲ የደረቅ ቆሻሻ የኃይል ማመንጫ 

ተቋም የሚገነባው መቀመጫውን እንግሊዝ ባደረገው ካምብሪጅ ኢንደስትሪስ በተባለ ዓለም 

አቀፍ ኩባንያ ነው። 

የረጲ የደረቅ ቆሻሻ የኃይል ማመንጫ ተቋም በሰባት ሄክታር መሬት ላይ የሚያርፍ ነው። 

ይህ የኃይል ማመንጫ እየተገነባበት ያለ ሥፍራ ባለፉተ ሦስት ዓመታት ከቆሻሻ 

መጣያነት ነጻ ተደርጓል። ቆሼ የሰንዳፋ ደረቅ ቆሻሻ መጣያ ካቃለለለት 18 ሄክታር ቦታ 

በተጨማሪ የኃይል ማመንጫው ሰባት ሄክታሩን አንስቶለት በአሁኑ ጊዜ ቆሻሻ የመጣል 

አገልግሎት የሚሰጠው ሥፍራ ከአሥር ሄክታር ብዙም አይበልጥም። ይህም የቆሼን አንድ 

አራተኛ ያህል ሥፍራ ነው። 

የኃይል ማመንጫው ለዘለቄታው የቆሼን አካባቢ ብሎም አዲስ አበባን ፅዱ በማድረግ 

ረገድ ትልቅ ድርሻ አለው። የኃይል ማመንጫው በዓመት 350 ሺህ ቶን ደረቅ ቆሻሻን 

በማቃጠል ነው ኃይል የሚያመነጨው። ይህ ቆሻሻ ደግሞ ከአዲስ አበባ ከሚሰበሰበው 

ዓመታዊ የደረቅ ቆሻሻ መጠን ጋር ተቀራራቢ ነው። ይህ አዲስ አበባን ንጹህ በማድረግ 

ነዋሪዎቿ ጤናማ በሆነ አካባቢ እንዲኖሩ ያስችላል። በቆሼ ዙሪያ የሰፈሩ ነዋሪዎችም የዚህ 

የንጹህና ጤናማ አካባቢ ተጋሪዎች ናቸው። 

የረጲ የደረቅ ቆሻሻ ኃይል ማመንጫ አዲስ አበባን ፅዱና ለመኖሪያ አመቺ ብቻ አይደለም 

የሚያደርገው። በሺህ ለሚቆጠሩ የከተማዋ ወጣቶች የሥራ እድልም ይፈጥራል። ቆሼ 

የደረቅ ቆሻሻ መጣያ ሆኖ ባገለገለበት ግማሽ ክፍለ ዘመን፣ ቆሻሻ ክምር ላይ ቆሻሻ 

እየጫሩ የሚተዳደሩ የአካባቢው ነዋሪዎች የተሻለ የሥራ እድል የሚያገኙበት ሁኔታ 

ይፈጠራል። 

እንግዲህ መንግሥት በተለይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቆሼን ገጽታ ቀይሮ ለኑሮ 

አመቺ እንዲሆን ለማድረግ እንዲሁም በሺህ የሚቆጠሩ የከተማዋ ወጣቶች የሥራ እድል 

ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል ጫፍ ላይ ሲደርስ ነው ቆሼ ክምሩን ሥሩ የተጠጉ 

መንደሮች ላይ ጭኖ አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ በመቶዎች የሚቆጠሩ ወገኖቻችንን ህይወት 

የበላው። ፕሬዚዳንት ሙላቱ ቆሼ ሳናስበው ለትንሽ ቀደመን ያሉት ይህን ነው። እውነትም 

ለትንሽ ነው የቀደመው። 
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ያም ሆነ ይህ የደረቅ ቆሻሻ መጣያነት የሃምሳ ዓመት ታሪኩ ሊዘጋ ጥቂት ጊዜያት የቀሩት 

ቆሼ፣ ለሰው ህይወት መጥፋት ምክንያት ሆኗል። በቆሻሻ ናዳ ቤታቸው ተቀብሮ 

ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች የተረፉ የቤተሰብ አባላትን በአስቸካይ ጊዜ ድጋፍ ከማሰንበት 

በተጨማሪ ለዘለቄታው እንዲቋቋሙ ማድረግ ከመንግሥት ይጠበቃል። ጉዳት ከደረሰባቸው 

ቤተሰቦች በተጨማሪ በአካባቢው ለተመሳሳይ አደጋ የተጋለጡ ሰዎችንም በማንሳት 

በዘላቂነት ዋስትና ባለው ሁኔታ ማቋቋም ያስፈልጋል። ይህን ለማድረግ መንግሥትና ህዝብ 

ርብርብ እያደረጉ ነው። 

በአሁኑ ጊዜ በቆሻሻ ክምር ናዳው ቤተሰባቸውን ላጡና መኖሪያቸው ለፈረሰባቸው፣ 

ንብረታቸው ለወደመባቸው ነዋሪዎች የአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ እየተደረገ ነው። የአስቸኳይ 

ጊዜ ድጋፉ በመንግሥትና በህዝብ የሚከናወን ነው። በርካታ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የሟች 

ቤተሰቦችን ለማጽናናት ለቅሶ ሲደርሱ ያለውን ሁኔታ ስለተመለከቱት በዚህ ዙሪያ በዙ 

ማውራት የሚያስፈልግ አይመስለኝም። የአደጋ ሥጋት ውስጥ በመኖራቸው ምክንያት 

ከመኖሪያ ቤታቸው ተነስተው በጊዚያዊ መጠለያ ውስጥ ለሚገኙት የሚደረገው የአስቸኳይ 

ጊዜ ድጋፍም እንዲሁ በሚዲያ ሲቀርብ ስለቆየ በዝርዝር ላነሳው አልፈልግም። 

ተጎጂዎችንና ለአደጋ ተጋላጮችን በዘላቂነት ለማቋቋም፣ መንግሥታዊና የግል ድርጅቶች 

እንዲሁም ዜጎች ድጋፍ እያደረጉ ነው። እስካሁን ወደ 80 ሚሊዬን ብር የሚጠጋ የድጋፍ 

ገንዘብ ተሰባስቧል። ሁሉም ዜጎች በድጋፍ አሰጣጡ እንዲሳተፉ የ700 A የስልክ መልዕክት 

የድጋፍ ማሰባሰቢያ ፕሮግራምም ሥራ ላይ ውሏል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም 

ለዚህ ዓላማ በጀት ይመድባል ተብሎ ይጠበቃል። 

ተጎጂዎችንና ለአደጋ ተጋላጮችን በዘላቂነት ለማቋቋም በሚያስችል ጉዳይ ላይ የአዲስ 

አበባ ከተማ አስተዳደርና የተጎጂዎች ተወካዮች ተወያይተው ሰሞኑን ስምምነት ላይ 

ደርሰዋል። በዚህ መሠረት አንድ ሚሊዬን ብር የቤት ግምት ካሣን በቤተሰብ ደረጃና የለማ 

የቤት መሥሪያ ቦታ እንዲሰጥ ከስምምነት መደረሱ ተነግሯል። የመልሶ ማቋቋሙ ሥራ 

ተጎጂዎቹ ወደሚሰራላቸው ቤት እስከሚገቡ ድረስ ለሚቆዩበት የቤት ኪራይ ወጪን 

መሸፈንንም ያካትታል። ከቋሚ የቤት ባለቤቶች በተጨማሪ ተከራዮችም የሚቋቋሙበት 

ሥርዓት ተዘርግቷል። ጉዳት የደረሰባቸውን ቤተሰቦች ቤቶች ተከራይተው ይኖሩ የነበሩ 

ነዋሪዎች የ10/90 የጋራ መኖሪያ ቤቶች በኪራይ እንዲያገኙ ይደረጋል። 
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በአጠቃላይ መንግሥት በተለይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መሃል አዲሰ አበባ ውስጥ 

የከተማዋን ነዋሪዎች በተለይ የአቅራቢያውን ነዋሪዎች ምቾት ነስቶ የነበረውን በልማድ 

ቆሼ ተብሎ የሚጠራ የአዲስ አበባ ደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ሥፍራ ለኑሮ አመቺና ጤናማ 

ወደሆነ ሥፍራ ለመቀየር ቀላል የማይባል ተግባር ማከናወኑ እውቅና ሊሰጠው ይገባል 

የሚል እምነት አለኝ። ይሁን እንጂ ይህ ተግባር ትንሽ ሲቀረው ቆሼ ቀድሞ ወገኖቻችንን 

ገድሏል፤ ለትንሽ ቀድሞ። ይህ እጅግ የሚያሳዝን ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 

የዚህን አደጋ ተፅዕኖም ለማቃለል ከላይ እንደጠቀስነው ትልቅ ተግባር አከናውኗል። 

ተጎጂዎቹና የሥጋት ተጋላጮችን በአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ ይህን ቀን እንዲያልፉ የማድረግ 

እንዲሁም ለዘለቄታው የተሻለ ህይወት እንዲኖሩ በማድረግ ላይ ይገኛል። ይህ የከተማዋ 

አስተዳደር እቅድ በዜጎችና በተቋማት ሊደገፍ ይገባል። ቆሼ ለትንሽ ቢቀድምም 

ለዘለቄታው ችግር መሆኑ ግን ያከትማል።  

 

 

    


