
የወያኔ የንግድ ተቋም ኤፈርትና የአገዛዙ ቁማር!!! 
 
አጭበርባሪው አገዛዝ ማጭበርበሩን ቀጥሏል፡፡ አገዛዙ ትናንትና እንዳስታወቀው 34 የወያኔን የንግድ 
ተቋማት "አግጃለሁ!" ብሏል!!! 
 
የማገዱ ምክንያት ብሎ የገለጠው ደግሞ "እንደ ድምፀ ወያኔ ያሉ ሕወሓት ሽብር የሚቀሰቀስባቸው 
ሚዲያዎች የባለቤትነት ድርሻ ያላቸውና በገንዘብ የሚደግፉ በመሆናቸው!" ምንንትስ የሚል ነው፡፡ 
ካምፓኒዎቹ ግመል ግመል የሚያክለው ኃጢአታቸው ኩነኔያቸው እያለ ትንኝ ትንኝ የምታካክል ኃጢአት 
ኩነኔያቸውን በመጥቀስ ለመክሰስ ማሰብ መጨረሻ ላይ የንግድ ተቋማቱን በቀላል ቅጣት አልፎ እንደገና 
ወደሥራቸው ለመመለስ የተሸረበ ደባ ካልሆነ ሌላ ምንም ሊሆን አይችልም!!! 
 
ይመስለኛል ይሄ ደባ ያስፈለጋቸውም የኢትዮጵያ ሕዝብ እነኝህ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ከልማት ባንክ 
በተዘረፈ የኢትዮጵያ ሕዝብ ገንዘብ የሀገሪቱ ሕግ ሳይፈቅድ በሕገወጥ መንገድ ተቋቁመው ቀረጥና ግብር 
ሳይከፍሉ የንግዱን መስክ በብቸኝነት ተቆጣጥረው በሕገወጥ መንገድ ሲነግዱና ሲንቀሳቀሩ የቆዩ የወያኔ 
የርዝፊያና የውንብድና ተቋማት እንደ ሕገወጥነታቸው ውርስ ለመንግሥት እንዲደረጉ ከፍተኛ የሕዝብ ጥያቄ 
ስላለ አሻጥረኛው አገዛዝ ይሄንን የሕዝብ ጥያቄ የመለሰ መስሎ በማጭበርበር ሕዝብን ለማታለልና ጥያቄውን 
ያነሣ የነበረውን ሕዝብ ድጋፍ ለማግኘት የተቀመረ ቁማር ነው!!!  
በርካታው ሰውም የመሰለው እነኝህ ሕገወጥ የወያኔ የንግድ ተቋማት "ተወረሱ!" የተባለ ነው እንጅ 
የመሰለው መወረስ ሳይሆን ለጊዜው መታገድ መሆኑን እንኳ አላወቀም ወይም አልገባውም!!! 
 
መታገዱንም ቢሆን ከወያኔ የንግድ ተቋማት ውስጥ የሆኑትን ወጋገን ባንክን፣ ፋና እና ዋልታ የተባሉ 
ሚዲያዎቹን የመሳሰሉትን አላካተተም፡፡ ለምን??? አገዛዙ እስከአሁን ለምን ለሚለው ጥያቄ ያቀረበው 
ምክንያት የለም፡፡ "አገድኳቸው!" ባላቸው ካምፓኒዎች ዙሪያም ጥርት ያለ መረጃ አልሰጠም፡፡ ምክንያቱም 
ከድምፀ ወያኔ ጋር በተያያዘ የሚከሳቸው ካምፓኒዎች ሁለት ሦስቱ ሲሆኑ የተቀሩት በምን ምክንያት 
እንደታገዱ ግልጽ አድርጎ የተናገረው ነገር የለም!!! 
 
ወጋገን ባንክ አብሮ ያልታገደበትን ምክንያት አንዳንድ ሰዎች ሲገምቱ "ከወጋገን ባንክ ባለቤትነት ውስጥ 
ግለሰቦችም የአክሲዮን ባለድርሻዎች ስለሆኑ የእነሱንም መብት ላለመንካት ታስቦ ነው!" ይላሉ፡፡ እንግዳውስ 
ፋና እና ዋልታም ያልተካተቱት ንብረትነታቸው "የአክሲዮን!" ተብለው ስለተመዘገቡ ይሆናላiii 
 
ሲጀመር ወያኔ ማን እንደሆነ እያወቀና ይሄ ያቋቋመው ባንክም ከሕግ ውጭ ወይም ሕገወጥ መሆኑን እያወቀ 
የዚህን ባንክ አክሲዮን ገዝቶ ከወያኔ ጋር የተሻረከ ሰው የወንጀለኛ አባሪ ተባባሪነቱን ኃላፊነት ሊወስድ 
ይገባል እንጅ እንደ ንጹሕ ሰው ሊታሰብ ወይም ሊገመት አይገባም ወይም አይችልም!!!  
 
ሲቀጥል ደግሞ ጥያቄው ሊሆን የሚገባው "የዚህ ሕገወጥ ባንክ የአክሲዮን ባለድርሻዎቹ እነማን ናቸው???" 
የሚለው ነው፡፡ የወጋገን ባንክ የአክሲዮን ባለድርሻዎች እነማን እንደሆኑ በሚገባ ይታወቃል፡፡ ባጭሩ ከወያኔ 
የሚሊተሪና የሲቪል ሠራተኞች ውጭ በስሕተት አንድ ሰው እንኳ ከእነሱ ውጭ አልተቀላቀለም ወይም 
እንዲቀላቀል አልተፈቀደለትም፡፡ ለነገሩ የሚፈልግም ሰው አልነበረም፡፡ ምናልባት ከጊዜ በኋላ የአክሲዮን 



ባለድርሻነትን ከመሥራች አባል ገዝቶ የወሰደ ካልተገኘ በስተቀር በመሥራች አባልነት ማንም 
አልተቀላቀላቸውም!!! 
 
ባንኩ የብድር አገልግሎት ሲሰጥ የኖረውም ለትግሬ የወያኔ አባላት ብቻ ነበር፡፡ ይሄ በራሱ ወንጀልና የባንክ 
ሥራ መመሪያን የጣሰ ተግባር ነው፡፡ የእያንዳንዱ የዚህ ባንክ የአክሲዮን ባለድርሻዎች የግል ፋይል ሲገለጥ 
አገዛዙ ባሰማራቸው መስኮች ዝርፊያ ሲፈጽሙ የቆዩና በዝርፊያ የካበቱ ወይም የደለቡ የወያኔ ተሿሚዎች 
ናቸው፡፡ ይሄንን የሚጠራጠር አካል ካለ እያንዳንዱን መሥራች የአክሲዮን ባለድርሻ የተባሉትን ግለሰቦች 
በመመርመር ወይም ኦዲት በማድረግ ማረጋገጥ ይችላል፡፡ እውነታው ይሄ በሆነበት ሁኔታ "ከወጋገን ባንክ 
ባለቤትነት ውስጥ ግለሰቦችም የአክሲዮን ባለድርሻዎች ስለሆኑ የእነሱንም መብት ላለመንካት ታስቦ ነው!" 
የሚለው ምክንያት የሚሠራ ወይም ተቀባይነት ያለው ሊሆን አይችልም!!!  
 
የፋና እና የዋልታ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያዎች የአክሲዮን ባለድርሻዎች ጉዳይም በዚሁ መልኩ ነው 
መታየት ያለበት፡፡ የእነሱ ጉዳይ እንኳ ባለድርሻ የተባሉት አካላት እነማን እንደሆኑ በግልጽ ስለሚታወቁ 
ብዙም የሚያስቸግር አልነበረም፡፡ ችግሩ አገዛዙ በዚህ ጉዳይ ላይ መቆመር እንጅ የሕግ የበላይነትን 
ማረጋገጥ፣ ፍትሕንና ተጠያቂነትን ማስፈን አለመሆኑ ነው እንጅ!!! 
 
በእነዚህ የወያኔ የንግድ ተቋማት ጉዳይ ላይ አገዛዙ የሕግ የበላይነትን ማረጋገጥ፣ ፍትሕንና ተጠያቂነትን 
ማስፈን እንዳልፈለገና የሆነ ሕዝብን የማጭበርበሪያ ቁማር ቆምሮ ማለፍ እንደፈለገ የምታውቁት፦ 
 
* ካምፓኒዎቹ ከንግድ ባንክና ከልማት ባንክ በተዘረፈ የሕዝብ ገንዘብ የተቋቋሙ በመሆናቸው፣  
 
* ፓርቲ የንግድ ተቋምን ማቋቋም ወይም ባለቤት መሆንን የሚከለለውን የገዛ እራሳቸውን ሕግ የሚጥስ 
በመሆኑ፣  
 
* የንግድ ተቋማቱን በNGO ወይም በመያድ ስም አዝመዝግበው እንዲሠሩ ወይም እንዲንቀሳቀሱ ለማድረግ 
እንዳይችሉም በNGO ስም ተመዝግቦ የሚንቀሳቀስ ተቋም አትራፊ ሆኖ መንቀሳቀስ የማይችል መሆኑን 
የሚከለክል ሕግ እያለ ተቋቁመው ሲሠሩ ወይም ሲንቀሳቀሱ የቆዩ በመሆናቸው፣  
 
* ግብርና ቀረጥ ሳይከፍሉ ሲነግዱ ወይም ሲሠሩ የቆዩ በመሆናቸው፣  
 
* በሕገወጥ መንገድ የመንግሥትን መሬት፣ መጋዘኖች፣ ሕንፃዎችንና ሌሎች ንብረቶችን በነፃ እየተጠቀሙ 
ሲነግዱ ወይም ሲሠሩ የኖሩ በመሆናቸው፡፡  
 
ወዘተረፈ. በእነዚህ በእነዚህ ወንጀሎች ምክንያት እነኝህ የወያኔ የንግድ ተቋማት ሕገወጥ መሆናቸውና 
በሕገወጥነታቸውም ያለ ፍርድቤት ክስ በቀጥታ ውርስ ለመንግሥት ማድረግ የሚቻልበት መንገድ እያለ 
"ድምፀ ወያኔን በገንዘብ እንደሚደግፉ በመረጋገጡ!" ምንንትስ በማለት በእነኝህ ሕገወጥ የወያኔ የንግድ 
ተቋማት ላይ ተራ ክስ መመሥረት ከላይ የጠቀስኩት አሻጥር ካልሆነ በስተቀር ሌላ ምንም ሊሆን 
አይችልም!!! 
 



ምን ነክቷቹሃል ኩሊ ዐቢይ አሕመድ እኮ አሁን ከወር በፊት እነኝህን ካምፓኒዎች "ታማኝ ግብር ከፋይ!" 
ብሎ በንግዱ ማኅበረሰብ ፊት አስጨብጭቦ የፕላቲኒየምና የወርቅ ተሸላሚ አድርጎ በመሸለም የንግድ 
ማኅበረሰቡን አንጀት በማሳረር ቀልዶብን ነበረ እኮ!!! 
 
በነገራችን ላይ ከላይ በገለጽኳቸው ወንጀሎች ምክንያት ውርስ ለመንግሥት መደረግ ያለባቸው የወያኔ 
የንግድ ተቋማት ብቻ ሳይሆኑ ወያኔ ለውሾቹ ያቋቋማቸው የብአዴን ካድሬዎች የሚጨፍሩበት የጥረት 
ካንፓኒዎችም፣ የኦሕዴድ ካድሬዎች የሚፈነጩበት የዲንሾ ካንፓኒዎችም እና የደኢሕዴን ካድሬዎች 
የሚፈነጩበት የወንዶ ካንፓኒዎችም ጭምር ናቸው ውርስ ለመንግሥት መደረግ ያለባቸውም!!!  
 
ውርስ ለመንግሥት ሲደረጉም የተቋቋሙበት ገንዘብ ከንግድ ባንክና ከልማት ባንክ በተዘረፈ የኢትዮጵያ 
ሕዝብ ገንዘብ እንደመሆኑና ካንፓኒዎቹ የያዙት ሀብት የሰማይና የመሬት ያህል እርቀት ያለው ከመሆኑ 
የተነሣ ለማዕከላዊ መንግሥት ካልሆነና ለየክልል መንግሥታት ተብየዎቹ ከተደረጉ ይሄም ሌላ አሻጥር ነውና 
የሚሆነው እዚህ ላይም የኢትዮጵያ ሕዝብ በንቃት መከታተልና በጽናት መቆም አለበት!!!  
 
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው                                                      2020/11/18 
 
 
  
 
 
 
 


