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የትግሬ ወያኔ አገዛዝ በአማራ ክልል ከ50 ሺህ 200 በላይ 

ነጋዴዎች ከገቢያ ውጭ አደረገ! 
 

የትግሬ ወያኔ መንግስት ከ50 ሺህ 200 በላይ የአማራ ነጋዴዎች ከገቢያ ውጭ ያደረገው “ህጋዊ 

አይደላችሁ” በሚል ሽፋን ነው። 

ህጋዊ ያልሆኑ ነጋዴዎች በአማራ ክልል ብቻ የሚገኙ ይመስል የትግሬ ወያኔ መንግስት ከአጠቃላዩ 

የኢትዮጵያ ህዝብ የአማራን ህዝብ በመለየት በኢኮኖሚ ደሃ የሆነ ህዝብ ለመፍጠር የማጥቃትና 

የማደህየት ተግባሩን ቀጥሎበታል። 

እነዚህ ከ50 ሺህ በላይ የአማራ ነጋዴዎች ከገቢያ ውጭ እንዲሆኑ የተደረጉት በአማራ ክልል 

ተስግስገው የሚገኙትን የትግራይ ተወላጆች እና ነጋዴዎች ብቻ የንግዱን ዘር እንዲቆጣጠሩት ለማድረግ 

ታስቦ የተሰራ እንጅ እውን እነዚህ የአማራ ነጋዴዎች ህጋዊ ሳይሆኑ ቀርተው አይደለም። 

የትግሬ ወያኔ መንግስት ከ50 ሺህ በላይ የአማራ ነጋዴዎች ከገቢያ ውጭ በማድረግ በሚልዮን 

የሚቆጠሩና ከዚሁ የንግድ ስራቸው በሚያገኙት ገቢ ይተዳደሩ የነበሩትን የአማራ ቤተሰቦች በአንድ ቀን 

ብቻ ወደ ችግርና ድህነት አርንቋ ውስጥ ከቷቸዋል። እጅግ በጣም ያሳዝናል!! 

 

በኢዜአ ይህን አስመልክቶ የዘገበውን ከዚህ በታች ያንብቡ። 

 

በአማራ ክልል በህገወጥ መንገድ ሲንቀሳቀሱ የተገኙ 50 ሺህ 200 ነጋዴዎች ተቀጡ 

ባህርዳር የካቲት 17/2010 

 

በአማራ ክልል በግማሽ ዓመቱ ከንግድ ህግ ውጭ ሲንቀሳቀሱ በተገኙ 50 ሺህ 200 ነጋዴዎች ላይ 

ህጋዊና አስተዳደራዊ እርመጃ መውሰዱን የክልሉ ንግድ ኢንዱስትሪና ገበያ ልማት ቢሮ አስታወቀ። 

በቢሮው የኢንዱስትሪና ሬጉላቶሪ ዳይሬክተር አቶ ወርቁ ያየህ ለኢዜአ እንዳሉት ነጋዴዎቹ በህገወጥ 

መንገድ ሲንቀሳቀሱ የተገኙ ቤት ለቤት በተካሄደ ክትትልና ቁጥጥር ነው ። 

እርምጃ ከተወሰደባቸው ነጋዴዎች መካከል 18 ሺህ 900ዎቹ ንግድ ፈቃድ ሳይኖራቸው ሲሰሩ የተገኙ 

ናቸው። 

ቀሪዎቹ ነጋዴዎች በዓድ ነገር ቀላቅሎ በመሸጥ፣ ለሸጡት እቃ ደረሰኝ አለመቁረጥ፣ የዋጋ ዝርዝር 

አለመለጠፍ ፣ ሳያሳውቁ ተጨማሪ ቅርንጫፍ መክፈት፣ ንግድ ፈቃድ አለማደስና መሰል ጥፋቶች 

የተገኙባቸው መሆናቸውን ጠቅሰዋል ። 

በነጋዴዎቹ የጥፋት አይነትና መጠን መሰረት 109 የንግድ ድርጅቶች የንግድ ፈቃድ ሲሰረዝ፣ በ4ሺህ 

220 ድርጅቶች ላይ እገዳ መጣሉን ተናግረዋል ። 

እንዲሁም 11 ሺህ ድርጅቶች ላይ የማሸግና ቀሪዎቹ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ እርምጃ መወሰዱን 

አውስተዋል። 

የጎላ ህገ ወጥ እንቅስቃሴ ሲያካሄዱ በተገኙና ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ክስ ከተመሰረተባቸው 279 

ድርጅቶ ውስጥ 138ቱ ውሳኔ ተሰጥቶባቸዋል ። 

በውሳኔው መሰረት የድርጅቶቹ ባለቤቶች ከሦስት ወር እስከ አራት ዓመት በሚደርስ እስራትና እስከ 

120 ሺህ ብር ገንዘብ መቀጣታቸውን አቶ ወርቁ ገልፀዋል ። 
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በተደረገው ክትትልና እርምጃ 34 ሺህ ድርጅቶች ህጋዊ መንገዱን ተከትለውና አስተካክለው መስራት 

መጀመራቸውን ጠቁመዋል። 

በተጓዳኝም በመንግስት ድጎማ ለህብረተሰቡ የሚቀርቡ መሰረታዊ ሸቀጦችን ለመከላከል በተደረገው 

ጥረት 90 ሺህ ሊትር ዘይት፣ 600 ኩንታል ስኳር፣ 18 ሺህ ሊትር ነዳጅና 200 ኩንታል ዱቄት 

በህገወጥ መንገድ ሲጓጓዝ መያዙን ዳይሬክተሩ አመልክተዋል፡፡ 

እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ ህገወጥ የንግድ እንቅስቃሴን ለመከላከል እየተደረገ ያለው የክትትልና የቁጥጥር 

ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ። 

በክልሉ ከ350 ሺህ በላይ የፀና የንግድ ፈቃድ ያላቸው ነጋዴዎች እንዳሉ ታውቋል። 
 


