
የአዲስ አበባ ከተማ አመሰራረትና ከንቲባዎቿ  

አዲስ  አበባ በአፄ ምኒሊክ ዘመነ መንግስት ህዳር 1879 ዓ.ም ተቆረቆረች፡፡ ከተማዋ ከባህር ዳር ወለል 

በላይ በሶስት ሺ ሜትር ከፍታ ላይ ትገኛለች፡፡ የአዲስ አበባ ከተማ የአየር ጠባይ ከብዘዎቹ የአለም 

ከተሞች እፍግ በጣም ተመራጭና ምቹ ለነዋሪዋም ሆነ ለቱሪስቶች ተስማሚ ነው፡፡ አዲስ አበባ በላቲን 

አሜሪካ ከሚገኙ የላፓክ የኩይት ከተሞች በቅርብ በሶስተኝነት የምትመደብ በከፍተኛ ተራራ ላይ 

የተቀመጠች ዋና ከተማ ናት፡፡በተለያዩ ጊዚያትም በርካታ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ 

እንቅስቃሴዎችን አስተናግዳለች፡፡ አዲስ አበባ ከሌሎች የአፍሪካ ከተሞች አመሰራረት በተለየ ሁኔታ ሙሉ 

በሙሉ በኢትዮጵያውያን የተቆረቆረችና ያለ ፕላን በዘፈቃድ የተስፋፋች ከተማ መሆኗን መረጃዎች 

ያመለክታሉ፡፡ 

አዲስ አበባ ባየዘመኑ የተከሰቱትና የአዲስ የስልጣኔ ውጤቶችን በመቀበልና በመላው ሃገሪቱ 

በማሰራጨት የተጫወተችው ሚና ከፍተኛ ነው፡፡ አዲስ አበባ ከመቆርቆሯ በፊት የአፄ ሚኒሊክ 

መቀመጫ ሆና ያገለገለችው በ1881 ዓ.ም እንጦጦ ነበረች፡፡ እንጠጠ በወቅቱ የተመረጠችው በዙያዋ 

ያሉትን ዝቅተኛ ቦታዎች ለሞቆጣጠር የሚያስችል ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ያላት በመሆኑ ነው፡፡ ሆኖም 

የቦታው አቀማመጥ ውጣ ውረድ የበዛበት በመሆኑ የማገዶ እንጨት፤የውሀና የምግብ እጥረት 

ተጨማምሮ ለንሮ አመቺ ባለመሆኗ ልትለወጥ ችላለች፡፡ 

አንዳንድ መዛግብት እንደሚያስዱት የእንጦጦ ብርድ የተፈታተናቸው እቴጌ ጣይቱ አየር ለመለወጥና 

ጠበል ለመጠመቅ ከእንጦጦ ወርደው ፍል ውኃ ላይ እንደሰፈሩና በአካካባቢው ቤት ለመስራት ለንጉሡ 

ጥያቄ አቅርበው ከፍል ውኃ ከፍ ብሎ በሚገኘው ቦታ ህዳር 1889 ዓ.ም ቤተ መንግሥት አሰርተው 

እንደተቀመጡና የአካባቢውን የኑሮ እና የሕይወት ተስማሚነት በመገንዘብ እቴጌ ጣይቱ “ፊንፊኔ” 

እየተባለች ትጠራ የነበረችውን ከተማ“ አዲስ አበባ” የሚል ስያሜ እንደሰጧት መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ 

በዚህም የእቴጌ ጣይቱ የሰፈራ ዕቅድ የመጀመሪያው የከተማዋ መሪ ኘላን ተደርጐ ተወስዷል፡፡ እቴጌ 

ጣይቱ ሃገራችን የኢጣሊያን ጠላት ዓድዋ ጦርነት ድል እንድትቀዳጅ እንዲሁም በወቅቱ በተለያዩ 

ፖለቲካዊና አስተዳደራዊ ጉዳዮች ከተጫዎቷቸው ሚናዎች ባሻገር አዲስ አበባ ቋሚ የመንግሥት 

መቀመጫ እንድትሆንና የስልጣኔ መሰረት እንዲጣል በማድረጋቸው ባለውለታ መሆናቸው ይታወቃል፡፡ 

 



የአዲስ አበባ የሥልጣኔ አጀማመር 

አዲስ አበባ ከ1886 እስከ 1931 ዓ.ም ድረስ ለዘመናዊ ከተማነት መልክና ቅርጽ መያዝ የትልልቅ 

ህንጻዎች መገንባትና ከተማዋን ወደ ስልጣኔ ማዕከልነት ያሸጋገሯት ክስተቶች ነበሩ፡፡ አዲስ አበባ እንጦጦ 

ላይ ከተቆረቆረች ጊዜ ጀምሮ ጉልህ የስልጣኔ ተግባራት ተከስተዋል፡፡ በአክሱም ነገሥታት ከታተሙት 

የመገበያያ ሳንቲሞች በኃላ ብሔራዊ ገንዘብ ታትሞ ለዝውውር የበቃውና የቴሌፎን  

አገልግሎት የተጀመረው በ1986 ዓ.ም ነው፡፡ በ1902 የዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታልና በ1890 የሩስያ 

ቀይ መስቀል ሆስፒታል ተመስርተዋል፡፡ በ1894 የኢትዮ ጅቡቲ የምድር ባቡር ኩባንያ፣ በ1897 

የአቢሲንያ ባንክ፣ 1898 ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት፣ በ1900 የእቴጌ ጣይቱ ሆቴልና 

የመጀመሪያው ሲኒማ ቤት፣ በ1916 ዓ.ም ሥራቸውን የጀመሩበት ዓመታት እንደሆነ በታሪክ 

ተመዝግቧል፡፡ የዘመናዊ መንገድ መሥራት፣ የመኪና መምጣት፣ የቧንቧ ውሃ መዘርጋት፣ የኢትዮጵየ 

አየር መንገድ መመስረት፣ የትላልቅ ህንጻዎች መገንባት፣ የዘመናዊ ትምህርት መስፋፋት፣ ዩንቨርስቲዎች 

መከፈት፣ የጤና ተቋማት መበራከት ፣ የመንግሥት አስተዳደር ቅርጽ አያያዝ መምጣት አዲስ አበባን 

ወደ ስልጣኔ ማእከልነት ያሸጋገሯት የዘመኑ ክስተቶች ናቸው፡፡

 

 



የአዲስ አበባ የማዘጋጃ ቤት አመሠራረት 

የከተማዋ የህዝብ ቁጥር መጨመር ፣ የኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ እና የቆዳ ስፋት እያደገ በመምጣቱ 

እንዲሁም ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ ባለጉዳዮችን በአግባቡ ለማስተናገድ 

በማስፈለጉ በ1909 ዓ.ም የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ተቋቋመ፡፡ በአፄ ምኒልክ ዘመነ መንግሥት የአዲስ 

አበባን ዘመናዊነት እንቅስቃሴዎች ዘላቂ ልማት ያሸጋገረበት ጊዜ ነበር፡፡ የማዘጋጃ ቤት አስተዳደር 

ከተቋቋመም በኋላ ሊሎ ሽፋኑ በተባለ ፈንረሳዊ እና አድለቢ በተባለ ሶሪያዊ ግፊት ማዘጋጃ ቤቱ አድዋ 

ሲኒማ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ እንዲመሰረት ተደረገ፡፡ ማዘጋጃ ቤቱም የከተማው “የማህበር ቤት” 

ተብሎ ይጠራ ነበር፡፡ ይህ ስያሜ የተሰጠውም ማዘጋጃ ቤቱ እንዲመሰረት ግፊት ሲያደርጉ በነበሩት 

በሶሪያው እድሊቢ ነው። ቀድሞ “የከተማ ማህበር ቤት”የሚለው ሰያሜ municipality የሚለው 

የእግንሊዘኛ ቃል አዲስ አበባን አይወክልም በሚል በህሩይ ወልደ ሥላሴ አማካኝነት በ1920 ዓ.ም 

ማዘጋጃ ቤት የሚል ስያሜ እንደተሰጠው በታሪክ ሰፍሯል፡፡ በወቅቱ ለአዲስ አበባ ከተማ እድገትና 

ለከተማዋ ህዝብ ደህንነት ሲባል በ1926 ዓ.ም የሚያከናውናቸውን ተግባራት በ16 ዋና ዋና ክፍሎች 

ከ250 ባልበለጡ ሰራተኞች የከተማዋ ማዘጋጃ ቤት ስራውን ያከናውን ነበር፡፡ የስራ ክፍሎቹም የከንቲባ 

ጽህፈት ቤት፣ የርስት፣ ክፍል፣ የካርታ ማንሳትና የግምት ክፍል፣ የዳኝነት ክፍል፣ የአራዳ ዘበኛ 

የተሽከርካሪና የመንጃ ፈቃድ /የቁማር ጨዋታ ቁጥጥር ክፍልን ጨምሮ/ የጽዳት ክፍል የገንዘብና የሥራ 

መቆጣጠሪያ ክፍል፣ የምስጢር ክፍል /የህክምና ክፍል /ልዩ ጓዳ/ የውል ክፍል፣ የእሳትና አደጋ መከላከል 

ክፍልና የጋራዥ ክፍል የተባሉት ነበር፡፡ እነዚህ የስራ ክፍሎች ዋና ዋናዎቹ ሲሆኑ እያንዳንዱ ክፍል ንኡስ 

ቅርንጫፎች ነበሩት፡፡ ማዘጋጃ ቤቱ ከላይ የተዘረዘሩት ዋና ዋና ክፍሎች ይኑሩት እንጅ ለከተማዋ እድገት 

የነበረው አስተዋጾኦ አመርቂ እንዳልነበር የተለያዩ ጽሁፎች ያስረዳሉ፡፡የአዲስ አበባ ከተማ ማዘጋጃ ቤት 

ከከተማዋ እድገት ጋር ተያይዞ የመጣውን የነዋሪዎች ችግር ለማሻሻል እና የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት 

የሚያስችል አደረጃጀት እና ህንጻ በማስፈለጉ ዛሬ በማገልገል ላይ የሚገኘውን ማዘጋጃ ቤት ህንጻ 

እንዲገነባ ተወሰነ፡፡ 

 

 

ስለአዲስ አበባ ማዘጋጃ ሕንፃ አጭር መረጃ 



 የሕንፃው መሠረት ድንጋይ የተጣለው፡- በአፄ ኃይለሥላሴ ጥቅምት 23 ቀን 1942 

ዓ.ም. ነው፡፡  

 ሕንፃውን ዲዛይን ያደረገው፡- ጣሊያናዊው አርቱሮ ሜዜዲሚ ይባላል፡፡ 

 የሕንፃው ተቋራጭ፡- በኢትዮጵያ ለሕንፃና ለመንገድ ሥራዎች የተወሰነ ማኅበር፡፡  

 የሕንፃውን ሥራ ተቆጣጣሪ፡- የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት መሀንዲስ ክፍል ነው፡፡  

 አዲሱ የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ህንፃ ለግንባታ ብቻ 6 ሚሊየን ብር ሲፈጅ ለጽህፈት 

ቤት እቃዎች፣ ለአዳራሽ ማስጌጫዎችና ለሌሎች ቁሳቁስ ግዥ 2 ሚሊየን ብር ወጭ 

ተደርጓል፡፡ በዚህም መሠረት በአጠቃላይ የህንፃው ሙሉ ግንባታ ወጪ 8 ሚሊየን ብር 

ነው፡፡ 

 በወቅቱ ሕንፃው ሲሰራ 200 ልዩ ልዩ ክፍሎች ነበሩት፣አሁን በተለያየ ሁኔታ 

የተከፋፈሉትን ሳይጨምር፡፡  

 ሕንፃው ያረፈበት ቦታ የመኪና ማቆሚያ፣የመናፈሻ ቦታዎችን ጨምሮ ፡-  75ሺህ 

ካ/ሜትር  ስፋት  አለው፣ 

 ሕንፃው  የተመረቀው፡-  ሐሙስ ጥር 27 ቀን 1957 ዓ.ም. ከቀኑ 5 ሰዓት ላይ ነበር፡፡ 

 ግንባታው 15 ዓመታትን እንደፈጀ ይታወሳል፡፡ 

 አዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ባህል አዳራሽ ላይ ሆኖ ላጋር የባቡር ጣቢያ ይታያል ርቀቱም 

3ኪሜትር ነው፡፡ 

 የህንፃ ግንባታው ይካሄድ የነበረው ቀንና ሌሊት ነበር፡፡ በተለይ ህንፃው ሊጠናቀቅ 

አካባቢ 1,900 ሰዎች ተሳትፈዋል፤ 1,300 ሰዎች ቀን ሲሰሩ ይውሉ ነበር፡፡ 600 

ሰዎች ደግሞ ሌሊት በግንባታው ላይ ይሳተፋሉ፡፡ 

 በጉልበትና በሌሎች ዘርፎች በግንባታው ላይ ከተሳተፉት በተጨማሪ የሚከተሉት 

ባለሙያዎች ከምህንድስና እና ከአስተዳደር ጋር በተያያዙ ሥራዎች ላይ ተሳትፈዋል። 

      ምንጭ አዲስ አበባ ባለፈው በአዲሱ ሚሊኒየም 2000ዓ.ም አዲስ አበባ  

       አዲስ አበባ ከ1879 ዓ.ም፤ህዳር 1979ዓ.ም አዲስ አበባ  



ህንፃን ግንባታ ላይ የነበረው ሐላፊዎች 

 

 

  የድሮ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 

 

 

ተ.ቁ የባለሙው ሥም በህንጣ ግንባታ ላይ የነበረው ኃላፊነጽ  

1 አቶ ከበደ ወልደ ጊዮርጊስ  በመጀመሪያ የህንፃው ፕላን ለጠና የህንፃውን ያሁን 

አቀማመት በፕላን የነደፈ   

2 አቶ ስዩም አካለወልድ  የህንፃው ስራ ጥናት ያስጀመረ 

3 ኢንጅነር መኮንን ሙላቱ  

 

ሥራውን ተከታትሎ ወደ ፍፃሜ እንዲደርስ በሙሉ ችሎታና 

ትዕግስት የመቆጣጠሩን ሥራ የፈፀመ  

4 ኢንጅነር በቀለ ገብረ ማርያም እና አቶ ኢሳያስ ከኢንጅነር መኮንን ጋር በመሆን የመቆጣጠሩን ስራ በትጋት 

የሠሩ 

5 ሚስተር ሪዛ  ስራውን ያስፈፀመ  

6 አርክቴክ አርቱሮ ሚዜዲሚ የህንጣ ፕላን አዘጋጅ  

7 ሚስተር ባቴስተ በኢትዮጲያ ህንፃና ለመንገድ ስራዎች የተወሰነ ማህበር 

ኩባንያ መሪ 



 

 

 

 

 



 

 

የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባዎቿ 

  

 

 

ከ1998 - 2000 ከ.ከ  


