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¾¨Á’@  �e` u?ƒ S¢”•‹ SGŸM ƒ`Ue }ðÖ[& 

ወያኔ የሀገሪቷን የማEድን ምርቶች Eየቸበቸበ ነው ተባለ 

የEቃዎች ዋጋ ግሽበት ተባብሷል፤ በነጋዴዎች ላይ የሚደረገው ወከባም 

ተጧጡፏል 

 

    uK?L ²?“ ¾T[T>Á u?„‹ ›e}ÇÅ` ¢T>i” }wKA ¾T>Ö^¨< ¨Á’@ ²?Ô‹” ¾T>ÁÑ<`uƒ  

Se]Á u?ƒ ¨<eØ ¾vKeM×“ƒ g<U i` SÅ[Ñ< �¨k:: 

     cV’<” �”Å ›Ç=e u}ËS[¨< g<U i[ƒ ’v`“ ‹KA� ›L†¨< ¾T>vK< S¢”•‹ 

¾}¨ÑÆuƒ c=J” Ÿu[G ¾SÖ<ƒ ÅÓV SMc¨< lMõ lMõ x�‹” ¾}q×Ö\uƒ SJ’<” 

¾Å[c” ØqT ›ÒMÙªM:: 

     u²=G< u}Å[Ñ¨< g<U i[ƒ ’v` S¢”’< ¢KA’@M ›Kv†¨< ¾}vK¨< ¾gª au=ƒ �e` u?ƒ 

ª“ ›³» ŸeM×’< }’e„ ¨Å nK=+ �e` u?ƒ ŸÅ[Í¨< ´p }Å`Ô ¾c?„‹ ¡MM }wKA 

¾T>Ö^¨< SU]Á ¨<eØ ¾}SÅu c=J” Ÿu[G ¾S×¨< ¢KA’@M ¾T’ ¾}vK¨< ¾É_Çª �e` 

u?ƒ ›³» ÅÓV up`u< e^¨<” ¾ËS[¨< ›nm ›"vu= ¾T>Ñ–¨< pK=”Ù �e` u?ƒ ª“ ›³» 

J• SjS<” ØqT¨< ›e[É„ªM:: 
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     ¾´ªÃ �e` u?ƒ }Övvm ›³» ¾’u[¨< Ÿu[G ¾S×¨<“ ¾¨Á’@ k”Å— vKeM×’< ¢KA’@M 

Ñw[¾c<e  SMf �²=Á¨< x� LÃ uª“ ›³»’ƒ ¾}[Ÿu c=J” ¾nK=+ �e` u?ƒ” ÅÓV 

uuLÃ’ƒ �”Ç=S^“ �”Ç=q×Ö` ¾¨Á’@¨< lMõ c¨< Î’@^M ›w`GU ¾}vK¨< SSÅu< 

�¨<qªM::  

      ŸG<Kƒ dU”ƒ uòƒ u}Å[Ñ g<Sƒ 16 ¾¨Á’@ vKeM×“ƒ ÇÃ_¡„_ƒ ÇÃ_¡}` uT>M 

uÎ’@^M T°[Ó g<Sƒ ¾}c×†¨< c=J” �’²=I ›Ç=e }g<ªT>‹U  S<K< KS<K< ¾¨Á’@ c‹ 

SJ“†¨<” �“ u¾SU]Á¨< G<Kƒ G<Kƒ J’¨< �”Ç=q×Ö\ SSÅv†¨< �¨<qªM::   

              ¾ôÈ^M T[T>Á u?„‹ ›e}ÇÅ` ¢T>i” U¡ƒM ¢T>i’` w`G’ SM" uu[G 

eS< ¨Ç= hUuM ¾T>vK¨< ¾¨Á’@ vKeM×’<” ÚUa K?KA‹ ›^ƒ vKeM×“ƒ u¨`G ’Nc? 

É”Ñƒ dÁeu<ƒ �”Ç=’c<“ u�Í†¨< ÁK¨<” ”w[ƒ �”Ç=Áe[¡u< }Å`Ñ¨< ¾’u[ u=J”U Ÿfeƒ 

¨^ƒ qÃ� uG<ªL }SMc¨< ¨Å Ÿõ}— eM×” SSÅv†¨< ¾�¨k c=J” ¨Ç= hUuM 

¾}vK¨< ÓKcw ¾›^ƒ Ÿ=KA u?} S”Óeƒ ¾SKe” ²<]Á Øun ¾T>ÁÅ`Ñ< c=y=M ÅI”’„‹ 

¾uLÃ }q××] }Å`Ô SjS< �¨<qªM:: 

       K?KA‡ feƒ ÓKcx‹U u}KÁ¿ Se]Á u?ƒ ¨<eØ u¾SU]Á¨< ¾}kSÖ< c=J” 

¾¢T>i” Se]Á u?~ ¾IÓ ¡õM �Lò ¾’u[¨<“ ¾u?”h”Ñ<M Ñ<S<´ wN?` }¨LÌ ¢KA’@M 

›wÆKÖ=õ ¾}vK¨< ¾wN?` ¢� TS<Á }Å`Ô }kUÙ ¾’u[¨< ÓKcw uôÈ^M Ñ<ÇÄ‹ 

T>’>eƒ` u›”É SU]Á ¨<eØ ¾}SÅu c=J”  ›¡K=K< ¾}vK¨< ¾Î’@^M T°[Ó ÁK¨< ¾¨Á’@ 

u[G ›S×i vKeM×” ¾¢T>i’< ¾óÃ”“”e �“ ÖpLL ›ÑMÓKAƒ �Lò ¾’u[¨<U u²=Á¨< 

uôÈ^M Ñ<ÇÄ‹ T>’>eƒ` ¾›”É SU]Á HLò J• SjS< }[ÒÓÙªM::   

         

    u´ªÃ &uÉ_Çª &unK=+ �”Ç=G<U ugª au=ƒ �e` u?ƒ c=c\ ¾’u\ lØ^†¨< Ÿ100 

uLÃ ¾J’<“  u}KÃ u¨×ƒ �ÉT@ ¡MM ¨<eØ ÁK< þK=f‹ uÉ`Ñ>~ �¾}udÛ ¾e^ 

¾SMkmÁ ØÁo u=Ák`u<U ¨Åòƒ �Ã„ SMe �eŸ=c×‹G< ue^ Ñu�‹G< LÃ �”ÉƒÑ–< 

ÃI” vƒðîS< IÑ S”Óe~” �”Å ×d‹G< }qØa ›eðLÑ>¨< �`UÍ Ã¨cÉv‹G<ªM c=K< 

¾¢T>i’< vKeM×“ƒ Teð^]Á ¾cÖ<ª†¨< SJ’<” ¾Ñ<Ç¿ vKu?ƒ ¾J’<ƒ þK=f‹ uweßƒ 

c=“Ñ\ }ÅUÖªM:: ›”Ç”Ê‡ ¾vMeM×“~” ƒ�³´ vKSkuM ¨Å ƒ¨<MÉ GÑ^†¨< ¾H@Æ 

SJ“†¨< c=�¨p u²=I ¾}’d ¾Øun þK=e �Ø[ƒ uTÒÖS< ›G<” ue^ LÃ ÁK<ƒ þK=f‹ 

ŸT>ðkÅ¨< ¾Øun c¯ƒ uLÃ uƒ`õ �”Ç=¨<K<“ �”Ç=É\ �¾}ÑÅÆ ÃÑ—K<::   

   

       vKð¨< ¯Sƒ ¨<eØ ¾SËS]Á ¾ƒ^”eö`T@i” K¨<Ø uT>M uôÈ^M þK=e ¨<eØ 

w²< ƒ`Ue }Å`Ô ¾’u[“ ’v` ¾¨Á’@ u[G ›S×i vKeM×“ƒ ¨Å Ñ<U\¡ �“ wN?^© v”¡ 

¨<eØ  }³¨<[¨< �”Ç=q×Ö\ }Å`ÔªM:: 
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          Ÿ�’²=I ¨<eØ ¾T°ŸL© �e` u?ƒ ª“ ›³» ¾’u[¨< �Åc Sc[ƒ �“ ¾ôÈ^M 

þK=e ¾›ÉT u�˜ �“ ¾S[Í ¡õM �Lò ¾’u[¨< }eóÂ ð[c ¾}vK<ƒ ÓKcx‹  ¾T>Ñ–<uƒ 

c=J” u›G<’< c¯ƒ Ñ<U\¡ vKeM×” �“ wN?^© v”¡” ue¨<`U J’ u}KÁ¿ U¡”Á„‹ S<K< 

KS<K< ¾}q×Ö\ƒ ¾¨Á’@ ›vLƒ w‰ SJ“†¨< }[ÒÓÙªM::      

     ኢትዮጵያ በዓመት 290 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር  ክማዕድን ንግድ የምታገኝ ሲሆን ክዚሁም 75  

በመቶው ከወርቅ መገኘቱ የሚታውቅ ነው። በአሁኑ ጊዜ በሀገር ደረጃ አጠያያቂና አነጋጋሪ ሆኖ ያለው 

ጉዳይ ግን ኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገር የምትልከው ወርቅ፤ ፕላቲነም፤ ታንታለም፤ መርኩሪ  ወዘተ ሽያጭ 

ገንዘብ ብዙ ሚሊዮን ዶላር የት ገባ የሚለው ነው። ብሔራዊ ባንክ ብዙ መቶ ሚሊዮን ብር ከፍሎ ወርቅ 

ገዛ እየተባለ መሆኑም ጥያቄውን ወቅታዊና ተገቢ ኣድርጎታል። የብሄራዊ ባንክ ተቀማጭ ወርቅ በድንገት  

በመዳብ ተለውጦ/ሆኖ ተገኘ የተባለውን ያስታውሷል። የወያኔ ወጣት መልዕክተኞች ወደ ሆላንድና ሌሎች 

ሀገሮች እየተጓዙ የማዕድን ምርቶችን እየሽጡ ገንዘቡን ወደ ወያኔ/መለስ የባዕድ ሀገር ባንክ  እንደሚያስገቡ 

ደግሞ ታውቋል። 

ወያኔ የሀገሪቷ ኤኮኖሚ አደገ ተመነደገ እያለ ቢቀላምድም ይህ ሀቅ አለመሆኑን ማመን የተገደደው 

የማዕክላዊ ስታቲስቲክ ቢሮ የዋጋ ውድነት በ 10. 6 በ መቶ  መጨመሩን ማማን ተገዷል። ከምግብ ውጭ 

ያሉ  ዕቃዎች ዋጋ በ 18.7 ጨምረዋል። ሲጋራና ቶባኮ በ 33.9 በመቶ፤ ልብ/ስና ጫማ በ 25.1 በመቶና 

የህንጻ ቆሳቁሶች፡ነዳጅ ወዘተ ደግሞ  በ 16.5 በ መቶ ዋጋ መጨመራቸው ተረጋግጧል።የብር ዋጋ ወይም 

የምንዛሪ አቅም በመቀነሱ የተነሳ የኑሮ ውድነት ዋጋው ወይም የዕቃዎች ውድነትና ዋጋ ወደፊት ይበልጥ 

መጨመሩ አይቀርም ተብሏል። የሕዝብ የኤኮኖሚ አቅም እየደቀቀ እን.ጂ እየተጠናክረ አይሄድም ማለት 

ነው። 

ይህ በዚህ እንዳለ የአዲስ  አበባ  አስተዳደር  በኢንዱስትሪ  አልሚዎች  ላይ  ዘመቻ ጀመረ    የሚለው ዘገባ 

በስፋት ተደምጧል። በአዲስ ኣበባና አካባቢዎቿ በልማት እንሰማራለን ብለው ብለው መሬት ተመርተውና 

ከልለው የረባ እንቅስቃሴ አላደረጉም ያላቸውን ንብረት የኩማ ደመቅሳ አስተዳደር ቀምቶ ወስዷል። ይህ 

እርምጃ ደግሞ ለወያኔ ጎንበስ ደፋ ማለት የጀመረውን አትሌት ሀይሌ ገብረስላሴንም ማጥቃቱ ተዘግቧል። 

አትሌቱ በኣፍቅሮ ወያኔ ተያዝኩ ብሎ ሕዝብን መስደቡና ማስቀየሙ የሚታወቅ ሲሆን  ወያኔ ስልኬን 

ጠለፈ፤ የፖለቲካ ተጽዕን አደረገብኝ ያለውን ግን መልሶ መካድ ተገዷል። ሀይሌ ገብረስላሴ ወደ ሩጫ 

ተመለስኩ ቢልም ያለፈውን ዝናውን ሆነ በሕዝብ ዘንድ ተወዳጅነቱን ግን ማጣቱን ታዛቢዎች 

ያረጋግጣሉ። የሕዝብን ቤት ንብረት ለመቀማትና ለወያኔ ቱጃሮች ለመስጠት በኣርከበ ዕንቋይ ተጀምሮ 

የነበረው ዕቅድ በስፋት በኩማ ደመቅሳ ሊቀጥል መዘጋጅቱም ታውቋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሰሞኑነ 
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በነጋዴዎች ላይ የሚደረገው አፈና ተጧጡፎ የቀጠለ መሆኑ ታውቋል። ወያኔ የኢትዮጵያን ኤኮኖሚ 

ከአጋሮቹ ጋር ሆኖ በቁጥጥር ለማስገባት በሚያደርገው ያላሰለስ ጥረት በአዲስ አበባ ከተማ በገንዝብ 

ምንዛሪ የተሰማሩትን ዜጎች ለማፈን ክዚህ ቀድም ድንገተኛ አሰሳ ማካሄዱና በብዙ ሚሊዮን ብር  

የሚቆጥር ገንዘብ መውረሱ የሚታወስ ነው። በሰሞኑ ደግሞ 47 ነጋደዎችን አፍሶ በሃዋላ ወይም ወያኔ 

ህገውጥ በሚለው የገንዘብ ምንዛሪ እንቅስቃሴ ተሰማርተዋል በሚል ክስ ኣስሮ ለፍርድ ሊያቀርብ 

ተዘጋጅቷል። ዋናው ዓላማ ግን በሀገርም ውስጥ ሆነ በውጭ  ሀገር ወያኔ የገንዘብ ምንዛሪ እንቅስቃሴውን 

ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር መሆኑ ግልጽ ነው። በዚህም መስክ የተጧጧፈ ስምሪት ይዛ ያለችው ያው 

የለመደባት የመለስ ሚስት አዜብ መሆኗም የሚታወቅ ነው። 

የኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ በየመን  ሀገር የሚኖሩ ሺዎች 

ስደተኞች አስቃቂ በደል እየደረሰባችው መሆኑን አጋልጦ የተባረኡት መንግስታት የስደተኞች  ኮሚሽን 

ተልዕኮውን እየተወታ አለመሆኑንም ወቅሷል። የዚሁ ኮሚሽን ባልስልጣኖችም ስደተኞችን ብሄርሰባችሁ 

ማነው ብለው ከመጠየቃቸው ሌላ ኢትዮጵያዊ ናችሁ ኦሮሞ የሚሉት  ጥያቄ አግባብን ያጣ መሆኑም 

ተወግዟል። ባዕዳን ዜጎችን በብሄረሰብ ደረጃ ለመከፋፈል ይሁነኝ ብለው መጣራችውን የስደተኛው 

ኮሚሽን ድርጊት ያጋልጣል ተብሏል። ተቀማጭነቱ ጀርመን ዋና ከተማ የሆነው የኢትዮጵያ የፖለቲካ 

እስረኞች አንድነት ኮሚቴ በሌላ በኩል የበርማዋ የሰላም ታጋይ ኣንግ ሱን ቺ መፈታትዋን  ደግፎ ግን 

የሷን መፈታት ግሩም ያሉና ቀሪዎቹም የበርማ የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ ያሉት ምዕራባውያን በኢትዮጵያ 

ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ ሲሉ ኣልተደመጡም ሲል አማሯል። 

ወያኔ ከሶማሊያ የተገነጠለችውን ሶማሊላንድን በ ዓለም ዓቀፍ ደረጅ እውቅና ለማሰጠት ደፋ ቀና እያለ 

ባለበት በኣሁኑ ጊዜ ከአሜሪካና እንግሊዝ ጋር በማበር ደቡብ ሱዳንን ለማስገንጠል ጥረቱን አጧጡፏል። 

በአሁኑ ውቅት ስድተኞችን ጨምሮ ከ 2000 ኢትዮጵያውያን በላይ በድቡብ ሱዳን ዋና ከተማ ጁባ 

የሚገኙ ሲሆን በርካታ የወያኔ ስላዮችም በዚሁ ከተማ መሠማራታችው ግልጽ ሆኗል። በጁባ አክሱም 

ቡናና አዝማሪ ቤት የሚታዩት ስላዮችም ድቡብ ሱዳን ትገነጠላላች ብለው ኣፋቸውን ሞልተው እየደነፉ 

መሆናቸውም ተደምጧል።የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ጁባ በሳምንት ኣራት ጊዜ ሲበር ከርሞ 

በተጨማሪ ወደ ማላካል ከተማም መብረር መጀመሩ ሲነገር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም ጁባ ከተማ ቢሮ 

ከፍቷል። በርካታ የሻዕቢያ ሰራትኞችም ጁባ ከተማ  መገኝታችው የሚታይ ነው። ፉክክሩ የተጧጧፈ 

ስሆን ሳለ አመሪካም የመለስን አገዛዝ በመጠቀም ሰላዮቹን ማሰማራቱ ሊደበቅ ያልቻለ ህቅ ነው። ድቡብ 

ሱዳንን ለማስገንጠል ሕዝበ ውሳኔው በመጪው ጥር መካሄዱ ራሱ አጠራጣሪ ሆኖ ሲገኝ ደቡብ ሱዳን 

መገንጠልን መምረጡ አይቀሬ ነውና ይህን ውጤት የሱዳኑ መሪ በሺር በቀና ከተቀበለ የስልጣን ዕድሜው 
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ማጠሩ አይቀርም የሚሉ የፖለቲካ ታዛቢዎች ብ/ዙ ናቸው። በሱዳን አዲስ ጦርነት ምከፈቱም የሚጠበቅ 

ነው። ይህ በዚህ እንዳለ ባለፈው ሰሞን በካርቱም የወያኔ ስላዮችና አፋኞች ሀለፎም ወይም ክብሮም 

የሚባል የቀድሞ የወያኔ የደህንነት አባል ጠልፈው ወደ ኢትዮጵያ መውሰዳችው ታውቋል። ግለሰቡ 

በ1987 ዓ.ም. በወያኔ፤ሻዕቢያና የደቡብ ሱዳን ነጻ አውጪ ግንባር መሪዎች መሀል በአዲስ አበባ ተካሂዶ 

በነበረው ስብሰባ የወያኔ ተወካይ ሆኖ የተሳተፈ እንደነበርም ለማውቅ ተችሏል። በዚሁ ስብሰባ ወያኔ 

ጋምቤላን ነጻ ለምትሆን ደቡብ ሱዳን ኣሳልፎ ለመስጠት ተስማምቶ ነበር መባሉም የሚዘነጋ አይደለም። 

ሀለፎም መጠለፉ ብዙ ምስጢርን እንዳያወጣ እነ መለስ ስጋት በመግባታችው ነውም ተብሏል። 
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	     ኢትዮጵያ በዓመት 290 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር  ክማዕድን ንግድ የምታገኝ ሲሆን ክዚሁም 75  በመቶው ከወርቅ መገኘቱ የሚታውቅ ነው። በአሁኑ ጊዜ በሀገር ደረጃ አጠያያቂና አነጋጋሪ ሆኖ ያለው ጉዳይ ግን ኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገር የምትልከው ወርቅ፤ ፕላቲነም፤ ታንታለም፤ መርኩሪ  ወዘተ ሽያጭ ገንዘብ ብዙ ሚሊዮን ዶላር የት ገባ የሚለው ነው። ብሔራዊ ባንክ ብዙ መቶ ሚሊዮን ብር ከፍሎ ወርቅ ገዛ እየተባለ መሆኑም ጥያቄውን ወቅታዊና ተገቢ ኣድርጎታል። የብሄራዊ ባንክ ተቀማጭ ወርቅ በድንገት  በመዳብ ተለውጦ/ሆኖ ተገኘ የተባለውን ያስታውሷል። የወያኔ ወጣት መልዕክተኞች ወደ ሆላንድና ሌሎች ሀገሮች እየተጓዙ የማዕድን ምርቶችን እየሽጡ ገንዘቡን ወደ ወያኔ/መለስ የባዕድ ሀገር ባንክ  እንደሚያስገቡ ደግሞ ታውቋል።
	ወያኔ የሀገሪቷ ኤኮኖሚ አደገ ተመነደገ እያለ ቢቀላምድም ይህ ሀቅ አለመሆኑን ማመን የተገደደው የማዕክላዊ ስታቲስቲክ ቢሮ የዋጋ ውድነት በ 10. 6 በ መቶ  መጨመሩን ማማን ተገዷል። ከምግብ ውጭ ያሉ  ዕቃዎች ዋጋ በ 18.7 ጨምረዋል። ሲጋራና ቶባኮ በ 33.9 በመቶ፤ ልብ/ስና ጫማ በ 25.1 በመቶና የህንጻ ቆሳቁሶች፡ነዳጅ ወዘተ ደግሞ  በ 16.5 በ መቶ ዋጋ መጨመራቸው ተረጋግጧል።የብር ዋጋ ወይም የምንዛሪ አቅም በመቀነሱ የተነሳ የኑሮ ውድነት ዋጋው ወይም የዕቃዎች ውድነትና ዋጋ ወደፊት ይበልጥ መጨመሩ አይቀርም ተብሏል። የሕዝብ የኤኮኖሚ አቅም እየደቀቀ እን.ጂ እየተጠናክረ አይሄድም ማለት ነው።
	የኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ በየመን  ሀገር የሚኖሩ ሺዎች ስደተኞች አስቃቂ በደል እየደረሰባችው መሆኑን አጋልጦ የተባረኡት መንግስታት የስደተኞች  ኮሚሽን ተልዕኮውን እየተወታ አለመሆኑንም ወቅሷል። የዚሁ ኮሚሽን ባልስልጣኖችም ስደተኞችን ብሄርሰባችሁ ማነው ብለው ከመጠየቃቸው ሌላ ኢትዮጵያዊ ናችሁ ኦሮሞ የሚሉት  ጥያቄ አግባብን ያጣ መሆኑም ተወግዟል። ባዕዳን ዜጎችን በብሄረሰብ ደረጃ ለመከፋፈል ይሁነኝ ብለው መጣራችውን የስደተኛው ኮሚሽን ድርጊት ያጋልጣል ተብሏል። ተቀማጭነቱ ጀርመን ዋና ከተማ የሆነው የኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ በሌላ በኩል የበርማዋ የሰላም ታጋይ ኣንግ ሱን ቺ መፈታትዋን  ደግፎ ግን የሷን መፈታት ግሩም ያሉና ቀሪዎቹም የበርማ የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ ያሉት ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ ሲሉ ኣልተደመጡም ሲል አማሯል።

