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የመንግሥታዊ ዘርፍ፤ነቀሊና ተከሊ!!! 
ፀ/ት ፂዩን ዘማርያም 

‹‹የሀብት ዝውውርን በተመሇከተ ሇፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ የሚሆን ተሞክሮ ይገኛሌ፡፡ ፕራይቬታይዜሽን የሚሇው ቃለን 
ራሱን የፈጠሩት ማርጋሬት ታቸር መሆናቸው ይነገርሊቸዋሌ፡፡ የእንግሉዞ ጠ/ሚ/ር ማርጋሬት ታቸር የሀገራቸውን ሃዴሮ 
ፓወር ማመንጫ ጣቢያ ሇአንዴ ሚሉዮን ዜጎች ነበር በአክሲዮን የሸጡሊቸው ይህንን ሌምዴ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሇው 
የፕራይቬታይዜሽን ትግበራ ሇማዋሌ እንዳት አሌተቻሇም?፡፡››1  የህወኃት/ኢህአዳግ መንግሥታዊ የኢኮኖሚ ዘርፍ ወዯ ግሌ 
ዘርፍ ኃብትና ንብረት የማዘዋወር፣ነቀሊና ተከሊ በኢትዮጵ ምዴር አሌሰመረም፡፡  
በኢትዬጵያ የመንግስታዊ ሃብት ዘርፍ አፈጣጠር ታሪካዊ ሁኔታ ስንዲስስ (NATIONALIZED: state-owned/ publicly 
owned) በ1967 ዓም የኢትዬጵያ ወታዯራዊ መንግስት፣ በሃገሪቱ ውስጥ የሚገኙ በግሌ ዘርፍ የሚንቀሳቀሱ፣ ባንኮችና 
ኢንሹራንሰ ኩባንያዋችን፣ ፋብሪካዎች፣ እርሻዎች፣ የገጠር መሬት፣ የከተማ ትርፍ ቤቶች፣ ወዘተ በአዋጅ ቁጥር 20/1974 
ወዯ መንግስት ሃብትነት አዘዋወረ:: በሶሻሉዝም  ርዕዬተ-ዓሇም ፍሌስፍና ሃገር ሇማዝመን ተወጠነ፡፡ የሃገሪቱ የኢኮኖሚ 
የግብርና፣ የኢንደስትሪና ስርቪስ ዘርፎች አንጡራ ኃብቶች በብሄራዊ ሃብትና እዴገት ሚኒስትር (Ministry of National 
Resource Development) ስር የተወረሱትን ንብረቶች እንዱያስተዲዴር ስሌጣንና ሃሊፊነት በአዋጅ ተሰጠው፡፡ የኢትዬጵያ 
ወታዯራዊ መንግስት የፖሇቲካና ኢኮኖሚ ፖሉሲዎች በሶሻሉስት የዕቅዴ ኢኮኖሚ  በማስፋፋት በአንዴ ማዕከሊዊ ዕዝ 
የሚመራ መንግሥታዊ ዘርፍ በአገሪቱ ውስጥ ሇ17 ዓመታት አስፈነ፡፡  
የህወኃት/ኢህአዳግ የጦር አበጋዞች መንግሥትም፤ የዯርግን መንግሥታዊ ካፒታሉዝምን ውርስ ማሇትም  ፋብሪካዎች፣ 
ባንኮችና ኢንሹራንሰ፣ የከተማ ትርፍ ቤቶችን፣ የገጠር መሬትን፣ የመንግሥት እርሻዎችን ወዯ ግሌ ዘርፍ በስመ 
ፕራይቬታይዜሽን፣ የወያኔ መንግሥት ወዯ እራሱ የፖሇቲካ ፓርቲዎቹ  ኃብትና ንብረትነት በማዘዋወር  ምጣኔ ኃብቱን 
ተቆጣጠረ፡፡ የህወኃት/ኢህአዳግ መንግሥት የመሬት ፖሉሲ ከዯርግ የቀጠሇ ሲሆን የዯርግ መንግሥታዊ ዘርፍ ወዯ 
ኢህአዳግ ፖሇቲካ ፓርቲዎች፣ በህወኃት፣ ብአዳን፣ ኦህዳዴ፣ ዯህዳዴ ኃብትና ንብረትነት ተዘዋወሩ፡፡  ባንኮችና 
ኢንሹራንሰ፣ የከተማ ትርፍ ቤቶችን፣ የገጠር መሬትን፣ፋብሪካዎች፣ የመንግሥት እርሻዎች በእነዚህ የፖሇቲካ ፓርቲዎችና 
በቢዝነስ አጋሮች ኢፈርት፣ጥረት፣ዱንሾና ወንድ እንዱሁም ጥቂት ባሇኃብቶች ሚዴሮክ ወዘተ በጋራ የህዝብ ኃብትና ንበረት 
ተቀራምተው የያዙበት አንባገነን ስርዓት መስረቱ፡፡ ከመንግሥታዊ ዘርፍ ወዯ ግሊዊ ዘርፍ የተዯረገው የኢኮኖሚ ነቀሊና 
ተከሊ ያሌተሳካው ሇዚህ ነው፡፡  የዯርግ መንግሥታዊ ዘርፍ ነቀሊ በወያኔ መንግሥታዊ ዘርፍ ተከሊ ተጠናቀቀ፡፡ 
የህወኃት/ኢህአዳግ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በ‹‹ሌማታዊ መንግሥት›› ስም የኢትዮጵያን ህዝብ አርባና ሃምሳ ዓመታት ሇመግዛት 
እንዱችለ ኢኮኖሚውን በሙለ ተቆጣጥረዋሌ፡፡   
በኢትዮጵያ የመሇስ ዜናዊ ውርስና ቅርስ የሆነው የሙስና ፋብሪካ ምርት አምራች የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ 
ኤጀንሲ ዳሬክተር ጀነራሌ አሰፋ አብርሃና  ዳሬክተር ጀነራሌ በየነ ገብረመስቀሌ  የዯርግን መንግሥታዊ ዘርፍ ወዯ 
ህወኃት/ኢህአዱግ የፓርቲዎች መንግስታዊ ዘርፍነት በማዘዋወር ‹‹በሌማታዊ መንግሥት ስም›› ህዝብን ያጭበረበሩበት 
የወያኔ መንግሥታዊ ዘርፍ ነቀሊና ተከሊ ጥናታዊ ዘገባ ሚስጢር እንዯሚከተሇው ቀርቦሌ፡፡  
 

‹‹የፕራይቬታይዜሽን››፣ የፋብሪካዎች ሚሉየነሮች!!! 
የመንግስት ፋብሪካዎች ከ1994/95 እስከ 2003 ፕራይቬታይዝ የተዯረጉ 

(List of Privatized Stat Owned Factories from 1994/95 up to March 2003) 
{1} የኮካኮሊ ሁሇት ፋብሪካዎች ሇኢስት አፍሪካን ቦትሉንግ፣ የተሸጠበት ዋጋ 64,030,000   ሚሉዩን ብር በ5/15/95 

ዓ/ም፡፡ 

{2} የፔፕሲኮሊ ሦስት ፋብሪካዎች ሇሞሃ ሶፍት ዴሪንክ የተሸጠበት ዋጋ 105,356,891.1ሚሉዩን ብር በ5/15/95 ዓ/ም፡፡ 
{3} ቅደስ ጊዩርጊስ ቢራ ፋብሪካ ሇቢጂአይ ኢንተርናሽናሌ፣ የተሸጠበት ዋጋ 74248086.81 ሚሉዩን ብር በ11/5/98 ዓ/ም፡፡ 

{4} አዴዋ ደቄት ፋብሪካ ሇቢሃኒ ባቡሊይ ሙዱ የተሸጠበት ዋጋ 20,629,102.43 ሚሉዩን ብር በ7/17/95 ዓ/ም፡፡ 
{5} ዴሌ የምግብ ዘይት ፋብሪካ ሇአቶ ከበዯ ወሰን፣ የተሸጠበት ዋጋ 2,637,564.70 ሚሉዩን ብር በ2/18/99 ዓ/ም፡፡ 

{6} ዕዴገት የምግብ ዘይት ፋብሪካ ሇአቶ ዘውዳ ሌየው የተሸጠበት ዋጋ 1,611,899.97 ሚሉዩን ብር በ12/22/99 ዓ/ም፡፡ 
{7} አዋሳ ዴቄት ፋብሪካ ሇአበባ ግዯይ፣ የተሸጠበት ዋጋ 18,509,250.00 ሚሉዩን ብር በ7/3/00 ዓ/ም፡፡ አዋሳ ዴቄት 

ፋብሪካ  ባንክ ውስጥ 20 ሚሉዩን ብር ተቀማጭ ነበረው፣ሇሀወኃት ኢፈርት አበባ ግዯይ በነፃ የተሸጠ ዴርጅት ነው፡፡  

{8} አንበሳ ደቄት ፋብሪካ ሇኢስት አፍሪካ ትሬዱንግ የተሸጠበት ዋጋ 12,335,082.69 ሚሉዩን ብር በ10/5/95 ዓ/ም፡፡ 
{9} ዴሬዲዎ ምግብ ዘይት ፋብሪካ ሇያኒሌ ጆርዲኒ ኤንዴ ጌት፣ የተሸጠበት ዋጋ 1,849,012.44 ሚሉዩን ብር በ7/28/00 

ዓ/ም፡፡ 

{10} ትግራይ ምግብ ዘይት ፋብሪካ ሇኢፈርት ሇመስፍን ኢንጅነሪንግ የተሸጠበት ዋጋ 334,004.00 ሽህ ብር በ10/16/96 
ዓ/ም፡፡ 



{11} ተራማጅ ምግብ ዘይት ፋብሪካ ሇአቶ ኤርሚያስ አመሌጋ፣ የተሸጠበት ዋጋ 6,945,265.00 ሚሉዩን ብር በ9/25/95 

ዓ/ም፡፡ 

{12} ዯብረዘይት ደቄት ፋብሪካ ሇሆራየር ብህንሰን ኤንዴ ሰንስ የተሸጠበት ዋጋ 8,000,000.00 ሚሉዩን ብር በ7/17/95 
ዓ/ም፡፡ 
{13} አቃቂ ምግብ ዘይት ፋብሪካ ሇብራላ አግሪካሌቸራሌ ዱቨልፕመንት፣ የተሸጠበት ዋጋ 2,051,800.00 ሚሉዩን ብር 

በ2/8/96 ዓ/ም፡፡ 

{14} ጥቁር አባይ ፈርኒቸር ፋብሪካ ሇሰሇሃዱን ኢብራሂምና መሃመዴ ሃጂ የተሸጠበት ዋጋ 9,359,500 ሚሉዩን ብር 
በ5/20/98 ዓ/ም፡፡ 
{15} ፍንፍኔ ሃውስሆሌዴ ፍርኒቸር ፋብሪካ ሇእንዲሇ ይርጋ፣ የተሸጠበት ዋጋ 7,110,000.00 ሚሉዩን ብር በ2/7/96 ዓ/ም፡፡ 

{16} አቫል ፕላይውዴ ፋብሪካ ሇባሊንባራስ መኮንን የተሸጠበት ዋጋ 177,507.69 ሽህ ብር በ9/10/99 ዓ/ም፡፡ 
{17} ዋንዛ ውዴወርክ ሦስት ፋብሪካዎች  ሇስታር ቴክኒካሌ፣ የተሸጠበት ዋጋ 31,980,000.00 ሚሉዩን ብር በ4/25/96 

ዓ/ም፡፡ 

{18} ዋርካ ሃውስሆሌዴ ፈርኒቸር ፋብሪካ ሇአቶ ፍቃደ አንባዬ የተሸጠበት ዋጋ 8,000,000.00 ሚሉዩን ብር በ8/3/95 
ዓ/ም፡፡ 
{19} ዴሬዲዋ ሜታሌ ፋብሪካ ሇሚዴሮክ፣ የተሸጠበት ዋጋ 47,035,330.94 ሚሉዩን ብር በ1/8/98 ዓ/ም፡፡ 

{20} ኮንቦሌቻ ሜታሌ ፋብሪካ ሇሚዴሮክ የተሸጠበት ዋጋ 15,456,009.85 ሚሉዩን ብር በ1/8/98 ዓ/ም፡፡ 
{21} መሌጋ ወንድ ስጋና አትክሌት ፋብሪካ ሇሚዴሮክ የተሸጠበት ዋጋ 65,250,738.58 ሚሉዩን ብር በ1/8/98 ዓ/ም፡፡ 
{22} ኢትዮጵያ ሥጋ ፋብሪካና ኮንሰንትሬትዴ ፋክተሪ ሇሚዴሮክ የተሸጠበት ዋጋ 36,705,044.45 ሚሉዩን ብር በ1/8/98 
ዓ/ም፡፡ 
{23} ጎንዯር ሥጋ ፋብሪካ ሇሚዴሮክ የተሸጠበት ዋጋ 17,211,410.09 ሚሉዩን ብር በ1/8/98 ዓ/ም፡፡ 
{24} አቃቂ ምግብ ማዯራጃ ፋብሪካ ሇአቶ ፋሲሌ ፀጋዬ የተሸጠበት ዋጋ 3,200,000.00 ሚሉዩን ብር ቀንና ዓ/ም 
አሌተጠቀሰም፡፡ 
{25} ናዝሬት ደቄት ፋብሪካ ሇአቶ ሙዘይን ተ. የተሸጠበት ዋጋ 6,427,681.29 ሚሉዩን ብር ቀንና ዓ/ም አሌተጠቀሰም፡፡ 
{26} አዋሽ ታነሪ ፋብሪካ ሇሚዴሮክ ኤሉኮ  የተሸጠበት ዋጋ 127,781,850.00 ሚሉዩን ብር በ1/8/98 ዓ/ም፡፡ 
{27} ዩኒቨርሳሌ ላዘር ፕሮዲክት ፋብሪካ ሇሚዴሮክ ኤሉኮ የተሸጠበት ዋጋ 16,205,000.00 ሚሉዩን ብር በ6/20/97 
ዓ/ም፡፡ 
{28} ዴሬዲዋ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ሇሚስተር አቲሊ ይሌዴሪም የተሸጠበት ዋጋ 111,248,000.00 ሚሉዩን ብር በ12/14/99 
ዓ/ም፡፡ 
{29} አዱስ ሲሜንታሌ ፕሮዲክት ፋብሪካ ሇመሃመዴ ይመንና ሌጆቹ የተሸጠበት ዋጋ 15,527,000.30 ሚሉዩን ብር 
በ3/20/96 ዓ/ም፡፡ 
{30} ፓይሌ ፋውንዳሽንና ወተር ዌሌ ዴሪሉንግ ኮንስት. ሇዋት ኢንተርናሽናሌ የተሸጠበት ዋጋ 6,201,703ሚሉዩን ብር 
በ7/2/98 ዓ/ም፡፡ 
{31} አዱስ ጋዝ ኤንዴ ፕሊስቲክ  ሇስታር ቴክኒካሌ የተሸጠበት ዋጋ 22,441,000.00 ሚሉዩን ብር በ4/25/96 ዓ/ም፡፡ 
{32} ጉሇላ ሶፕ ሇአቶ ፍፁም ዘአብ አስግድም የተሸጠበት ዋጋ 22,370,000.00 ሚሉዩን ብር በ12/23/96 ዓ/ም፡፡ 
{33} አዱስ ካር ባትሪ ሇአቶ ሙራዴ ሁሴን እና ላልች የተሸጠበት ዋጋ 2,906,289.69 ሚሉዩን ብር በ10/19/99 ዓ/ም፡፡ 
{34} ዴሌ ቀሇም ሇኢኮቶሪያሌ ቢዝነስ ግሩፕ የተሸጠበት ዋጋ 35,000,000 ሚሉዩን ብር በ3/28/96 ዓ/ም፡፡ 
{35} ጎንዯር ጂነሪ ሇአቶ መሃመዴ ኡመር የተሸጠበት ዋጋ 6,790,599.99 ሚሉዩን ብር በ11/5/98 ዓ/ም፡፡ 
{36}ናሽናሌ ቶባኮና ኢንተርፕራይዝ ቢሮ ሇሼባ ኢንቨስትመንት ሆሌዱንግ የተሸጠበትዋጋ 285,955,707 ሚሉዩን ብር 
በ12/23/98 ዓ/ም፡፡ 
{37} ሃረር ፕሪንቲንግ  ኢንተርፕራይዝ  ሇአቶ ፍፁም ዘአብ አስግድም የተሸጠበት ዋጋ 1,164,000.00 ሚሉዩን ብር 
በ11/5/98 ዓ/ም፡፡ 
{38} ኢትዮጵያ ፒክሉንግ ሚዴሮክ ኢሉኮ የተሸጠበት ዋጋ 35,500,000 ሚሉዩን ብር በ6/20/97 ዓ/ም፡፡ 
{39} ህብረት ሜታሌ ወርክ  ሇዛፍ ኢንተርፕራይዝ የተሸጠበት ዋጋ 3,100,000 ሚሉዩን ብር በ12/6/96 ዓ/ም፡፡ 
{40} ቃሉቲ ስፒኒንግና ሶክ ኒቲንግ  ፋብሪካ ሇሸዋ ኮተን ጂኒንግ ፒኤሲ የተሸጠበት ዋጋ 20,646,323 ሚሉዩን ብር 
በ3/20/00 ዓ/ም፡፡ 
{41} አቃቂ ብርዴ ሌብስ ፋብሪካ ሇኬኬ ፒኤሌሲ የተሸጠበት ዋጋ 10,173,844.43 ሚሉዩን ብር በ3/18/00 ዓ/ም፡፡ 
{42} አዯይ አበባ ዴርና ማግ ፋብሪካ ሇሚስተር አቲሊ ይሌዴሪም የተሸጠበት ዋጋ 29,040,000.00 ሚሉዩን ብር በ10/2/99 
ዓ/ም፡፡ 
 



{1} በፕራይቬታይዜሽንና የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ሇቀዴሞ የፋብሪካ ባሇቤቶቻቸው የተመሇሱ 
ፋብሪካዎች ውስጥ፡- ዴሌ የምግብ ዘይት ፋብሪካ ሇአቶ ከበዯ ወሰን፣ እዴገት የምግብ ዘይት ፋብሪካ ሇአቶ ዘውዳ ሌየው፣ 
ዴሬዲዋ የምግብ ዘይት ፋብሪካ ሇያኒሌ ጆርዲኒ ኤንዴ ጌት፣ አቫል ፕላይ ውዴ ሇባሊንባራስ መኮንን፣ አዱስ ካር ባትሪ ሇአቶ 
ሙራዴ ሁሴንና ላልች ንብረታቸው ተመሌሶሌ፡፡   
{2} ሜዴሮክ ኢትዩጵያ  Midroc Ethiopia ባሇቤት ሽህ መሃመዴ አሊሙዱን ከህወኃት የመንግሥት ፋብሪካዎች ሽያጭ፣ 
በፕራይቬታይዤሽን ስም ከተቀራመቱት የፋብሪካዎች፣ሶስት የፔፕሲ ኮሊ ፋክተሪዎች፣ በሞሃ ሶፍት ዴሪንክስ ስም 
በ(105,356,891.1) ሚሉዮን  ብር፣ በሚዴሮክ ስም አምስት  የስጋ ፋብሪካዎች እነሱም  መሌጋ ወንድ ሚት ኤንዴ 
ቬጅቴብሌ ፋክተሪ (65,250,738.58) ሚሉዮን  ብር፣ ኢትዮጵያን ሚት ኮንሰንትሬትዴ ፋክተሪ (36,705,044.45) 
ሚሉዮን  ብር፣ ጎንዯር ሚት ፋክተሪ (17,211,410.09) ሚሉዮን  ብር በርካሽ ዋጋ የተቸበቸበው የህዝብ ንብረት ይጠቀሳለ፡፡ 
የቆዲና የቆዲ ውጤቶች ፋብሪካዎች በሚዴሮክ ኤሉኮ የተገዙ ፋብሪካዎች አዋሽ ታነሪ (127,781,850) ሚሉዮን  ብር፣ 
ዮኒቨርሳሌ ላዘር ፕሮዲክት (16,205,000) ሚሉዮን  ብር፣ ኢትዮጵያ ፒክሉንግ (35,500,000) ሚሉዮን  ብር ገዝተዋሌ፡፡ 
ሚዴሮክ ሁሇት የብረት ፋብሪካዎች ማሇትም  ዴሬዲዋ ሜታሌ ፋክተሪ በ(47,035,330.94) ሚሉዮን  ብር፣እና ኮንቦሌቻ 
ሜታሌ ፋብሪካ (15,456,009.85) ሚሉዮን ብር ገዝተዋሌ፡፡ በተጨማሪም ስታር ቴክኒካሌ  Star Technical ባሇቤት የሽህ 
መሃመዴ አሊሙዱን ዋንዛ ውዴ ወርክ ሦስት ፋብሪካዎችን በ31,980,000 ሚሉዮን  ብር፣ እንዱሁም አዱስ ጋዝ ኤንዴ 
ፕሊስቲክ በ22,441,000 ሚሉዮን  ብር ገዝተዋሌ፡፡ በተመሳሳይ ሚዴሮ ዴሌ ቀሇም ሇኢኮቶሪያሌ ቢዝነስ ግሩፕ ስም 
35,000,000 ሚሉዩን ብር ገዝቶሌ፡፡  የሚዴሮክ ጠቅሊሊ የመንግሥት ፋብሪካዎች ግዥ፣ 555,923,275.01 ሚሉዮን ብር 
ነበር፡፡ 
{3} ኢስት አፍሪካን ቦትሉንግ፣East African Bottling፣ሁሇት ኮካኮሊ ፋክተሪስ በ64,030,000 ሚሉዮን ብርና አንበሳ 
ደቄት ፋብሪካ በ12,335,082.69 ሚሉዮን ብር ገዝተዋሌ፡፡ 
{4} የመንግሥት ፓርቲዎች ንብረት Government Party property ከመንግሥት ፋብሪካዎች ሽያጭ፣ህወኃት/ ኢፈርት 
ዴርጅቶች ከገዙት ውስጥ የአዋሳ ደቄት ፋብሪካ በአበባ ግዯይ በ18,509,250 ሚሉዮን ብር፣ እንዱሁም ትግራይ የምግብ 
ዘይት ፋብሪካ ሇመስፍን ኢንጅነሪንግ በ334,004 ሽህ ብር ገዝተዋሌ፡፡  
{5} አቶ ፍፁም ዘአብ አስግድም የጉሇላ ሳሙና ፋብሪካን በ22,370,000 ሚሉዮን ብር፣ እንዱሁም ሃረር ፕሪንቲንግ ፋክተሪ 
በ1,164,000 ሚሉዮን ብር፣ገዝተዋሌ፡፡  
{6} ሚስተር አቲሊ ይሌዴሪም የዴሬዲዋ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ በ111,248,000 ሚሉዮን ብር እንዱሁም አዯይ አበባ ሱፍ 
ክር ፋብሪካ በ29,040,000 ሚሉዮን ብር ገዝተዋሌ፡፡ 
 
በአጠቃሊይ ከ1994/95 እስከ 2003 ፕራይቬታይዝ የተዯረጉ 42 የመንግስት ፋብሪካዎች ውስጥ ግማሾቹ ሇጥቂት 
ቢሉየነሮችና ሚሉዮነሮች እንዯተሸጡ በጥናት ተረጋግጦሌ፡፡ ከ42 ፋብሪካዎች ውስጥ ሇሽህ አሊሙዱን ሚዴሮክና ኤሉኮ 
(የኢትዮጵያ ላዘር ካንፓኒ) 12 ፍብሪካዎች ተሸጠዋሌ፡፡ ሇኢስት አፍሪካን ቦትሉንግ፣ ስታር ቴክኒካሌ  ኩባንያአቶ መሸሻ 
ቤተማርያም፣ አቶ ፍፁም ዘአብ አስግድም ከፋብሪካዎች ቅርጫ ሁሇት ሁሇት መዯብ አግኝተዋሌ፡፡ የእንግሉዞ ጠ/ሚ/ር 
ማርጋሬት ታቸር የሀገራቸውን ሃዴሮ ፓወር ማመንጫ ጣቢያ ሇአንዴ ሚሉዮን ዜጎች ነበር በአክሲዮን የሸጡሊቸው ይህንን 
ሌምዴ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሇው የፕራይቬታይዜሽን ትግበራ ሇማዋሌ እንዳት አሌተቻሇም?፡፡›› 
በኢትዬጵያ ኢህአዱግ ዘመን የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ መንግስታዊ ዴርጅቶች ወዯ ግሌ ዘርፍ 
የማዘዋወር ዴክመት ዋነኛዎቹ አብይ ምክንያቶች፡- የፕራይቬታይዜሽን መመሪያና የአፈፃፀም ዕቅዴ ከኢትዬጵያ ምሌዓተ-
ህዝብ ሇውይይት ያሌቀረበ፣በተቃዋሚ ፓርቲዎችም እይታ ያሌተዲሰሰ፣በምሁራኖች ጥናት አማራጭ የመፍትሄ ሃሳቦችን 
ያሊካተተ ሇምሳላ ፕራይቬታዝ የሚዯረጉ ንብረቶችን ህዝቡና ባሇሃብቶችን  በመዯራጀት በአክሲዮን ባሇቤትነት እንዱገዞቸው 
ማዴረግ ይቻሌ ነበር፡፡ በዚህም ምክንያት  የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ በተዘጋው የሴራ በር በስተጀርባ 
የፕራይቬታይዜሽን ዕቅዴና አፈፃፀም ተከናወነ፡፡ በዚህም ምክንያት የህወኃት ፖሇቲከኞችና ካዴሬዎች የፕራይቬታይዜሽን 
ኤጀንሲው ግሌፅነት በላሇው መሌኩ፣ በአዴልና፣ በሙስና ወዘተ ሇፖሇቲካ ፓርቲዎችና ቢዝነስ አጋሮች 
ሇኢፈርት፣ጥረት፣ዱንሾና ወንድ እንዱሁም ጥቂት ባሇኃብቶች ሚዴሮክ ወዘተ የህዝብ ኃብትና ንብረት ቅርምት በሽያጭ ስም 
አዯረጉ፡፡ 
 
‹‹አነስተኛ የችርቻሮ ሱቆችና ቢዝነሶች›› (SMALL RETAIL SHOPS AND BUSINESS) 
{1} ጣና ገበያና 7 መጋዘኖች ሇናሽናሌ ትሬዱንግ ፕራይቬት በቀሇ ሞሊ ሌጆች፣ የተሸጠበት ዋጋ 68,010,020 ሚሉዮን ብር 
በ10/16/1995 ዓ/ም ተሸጠ፡፡ ሜዴሮክ ኢትዩጵያ፣ባሇቤት ሽህ መሃመዴ አሊሙዱን ጣና ገበያና 7 መጋዘኖች ከባንክ 
ገዝተዋሌ፡፡  
{2}አዱስ ፋና (Addis Fana) ከተሸጡት 91 አነስተኛ የችርቻሮ ሱቆችና ቢዝነሶች (SMALL RETAIL SHOPS AND 
BUSINESS) ውስጥ 41ደን ማሇትም 45 በመቶውን ዴርሻ 45,027,408.75 ሚሉዮን ብር የገዛ የህወሃት/ኢህአዯግ 
የፖሇቲካ ፓርቲ የንግዴ ዴርጅት ነው፡፡ ሱቆች ውስጥ ፓኪንግ ስቶርና ሱቅ፣ ስፔር ፓርት መሸጫ፣  አንዋር፣ ሜክሲኮ፣ 
ሸገር፣ ንፋስ ስሌክ፣ ማጨው፣ ጎሊ፣ አፋር፣ ባሮ፣ አዱስ ከተማ፣ አምስት ዌር ሃውሶች፣ ስዴስት ሱቆች አዴዋ ማርኬት፣ 



ስታዱየም ስቶር፣ መስከረም፣ እዴገት፣   አንበሳ፣ አቃቂ፣ ናዝሬት፣  አዲማ፣ አዋሳ፣ ሻሸመኔ፣ ጎንዯር፣ ጂማ፣ ዴሬዲዋ፣ ባህር 
ዲር፣ ኢትፍ ባህር ዲር ቅርንጫፍ፣ ባሮ፣ ነቀምት፣ ዯሴ፣ አነስተኛ የችርቻሮ ሱቆችና ቢዝነሶች ሇማኔጀሮችና ሠራተኞች 
የተሊሇፉ ይገኙበታሌ፡፡  
{3}ሜጋ ፓብሉሽንግ ኢንተርፕራይዝ (Mega Publishing Enterprise) ከተሸጡት 91 የቀዴሞው ኩራዝ ፓብሉሽንግ 
ኢንተርፕራይዝ የነበረው አነስተኛ የችርቻሮ ሱቆችና ቢዝነሶች ውስጥ 35ቱን ማሇትም 38.5 በመቶውን ዴርሻ 
13,031,048.06 ሚሉዮን ብር የገዛ ህወኃት ኢፈርት ዴርጅት ነው፡፡ የመጽሃፍት ሱቆችና ቢዝነሶች በመሊ ኢትጵያ ውስጥ 
ይገኛለ፡፡ 
{4}ቴክኒካሌ ስርቪስ ሇኢትዮጵያ ቱሪስት ትሬዴ የተሸጠበት ዋጋ 8,777,579.61ሚሉዮን ብር በ8/16/1995 ዓ/ም ተሸጠ፡፡ 
{5} ሴንትራሌ ፉዴ ፕሮሰስ Central food process ሇኢቲቲሲETTCየተሸጠበት ዋጋ 8,752,237.64 ሚሉዮን ብር 
በ1/17/1997 ዓ/ም፡፡ 
{6}አቶ ሰኢዴ ኢብራሂም (Ato Sahed Ibrahim) ከተሸጡት 91 አነስተኛ የችርቻሮ ሱቆችና ቢዝነሶች ውስጥ 5ቱን  
7,857,209 ሚሉዮን ብር ገዝተዋሌ፡፡ ሱቆች ውስጥ ፓኪንግ ስቶር፣ ቴዴሮስ ስቶር፣ አንዴነት ሾፕ፣ዌር ሃውስ ቁጥር 84ና 
88 ናቸው፡፡ 
{7} ኢትፍ ቃሉቲ ስቶር ሇፍሪግቶርስ ካርጎ (Freigtors Cargo) የተሸጠበት ዋጋ 4,322,904.04 ሚሉዮን ብር በ4/4/1997 
ዓ/ም፡፡ 
{8} ቴዴሮስ ሇሶሊስት ትራቭሌ ኤጀንሲ የተሸጠበት ዋጋ 4,101,001 ሚሉዮን ብር በ4/2/1997 ዓ/ም፡፡ 
{9} ሾፕ ቁጥር አንዴ ሇጎተራ ካንፓኒ የተሸጠበት ዋጋ 3,502,000 ሚሉዮን ብር በ8/20/1996 ዓ/ም፡፡ 
{10} ቦላ ማርኬት ሇባሇቤቱ የተመሇስ፣ሇአቶ መስፍን ዓርአያ የተሸጠበት ዋጋ 3,146,061 ሚሉዮን ብር በ12/2/1998 ዓ/ም፡፡ 
{11} ፈጣን ዌር ሃውስ ሇአቶ ፍቃደ አንባዬ የተሸጠበት ዋጋ 3,000,000 ሚሉዮን  ብር በ4/25/1996 ዓ/ም፡፡ 
{12} ስታር ፋርማሲዮቲካሌ ኤንዴ ሜዱካሌ ስፕሊይ ሼር ካንፓኒ (Star Pharmaceuticals & Medic. Supp S.C) 
ከተሸጡት 91 አነስተኛ የችርቻሮ ሱቆችና ቢዝነሶች ውስጥ 2ቱን 2,948,541 ሚሉዮን ብር ገዝተዋሌ፡፡ ሱቆች ውስጥ 
ሴንትራሌ ፋርማሲ እና ሂሌሰን ፋርማሲ ይገኙበታሌ፡፡ 
{13} ሾፕ ቁጥር አራት ሇወይዘሮ ስብሇወንጌሌ አሇማየሁ የተሸጠበት ዋጋ 2,513,219 ሚሉዮን ብር በ4/25/1996 ዓ/ም፡፡ 
{14} ኤች ሆሌ ሴሌ (H.wholesale) ሇአቶ መርሃ ፂዎን ነጋ የተሸጠበት ዋጋ 2,501,000  ሚሉዮን  ብር በ4/2/1997 ዓ/ም፡፡ 
{15} ጉሇላ ስቶር ሇአቶ መሠረት ሰርጉዓሇም የተሸጠበት ዋጋ 2,156,000 ሚሉዮን  ብር በ4/4/1997 ዓ/ም፡፡ 
{16}ወይዘሮ ሃዴያ ጎንጂ (W/ro Hadya Gonji) ከተሸጡት 91 አነስተኛ የችርቻሮ ሱቆችና ቢዝነሶች ውስጥ 2ቱን ዴርሻ 
1,787,700 ሚሉዮን ብር ገዝተዋሌ፡፡ ሱቆች ውስጥ ታጠቅ ሱፕር ማርኬት፣ እና ቁጥር 5 ሱቅ ይገኙበታሌ፡፡ 
{17}ዴሬ ኢንደስትሪ (Dire Industry) ከተሸጡት 91 አነስተኛ የችርቻሮ ሱቆችና ቢዝነሶች ውስጥ 2ቱን  1,181,988.19 
ሚሉዮን ብር ገዝተዋሌ፡፡ አነስተኛ የችርቻሮ ሱቆችና ቢዝነሶች ውስጥ ኢትሆፍ አዋሳ ቅርንጫፍ፣ ጂማ፣ ዳዳሳ፣ እና ዯሴ 
ይገኙበታሌ፡፡ 
{18} ሾፕ ቁጥር አምስት ሇአቶ መሃመዴ ሃጂ ደሪ የተሸጠበት ዋጋ 1,156,502.10 ሚሉዮን  ብር በ12/19/1995 ዓ/ም፡፡ 
{19}ኦሜዲዴ ፕራይቬት ሉሚትዴ (Omedad Private Ltd.) ከተሸጡት 91 አነስተኛ የችርቻሮ ሱቆችና ቢዝነሶች ውስጥ 
2ቱን   1,156,101.00 ሚሉዮን ብር ገዝተዋሌ፡፡ ሱቆች ውስጥ ኢትዮፍ ጅማ ቅርንጫፍና ኢትዮፍ ናዝሬት ቅርንጫፍ 
ይገኙበታሌ፡፡ 
{20} ዴሬዲዋ መዯብር  ሇኤቲማስ ፒኤሌሲ (ITMAS PLC) የተሸጠበት ዋጋ 1,148,342.75 ሚሉዮን  ብር በ1/24/1996 
ዓ/ም፡፡ 
{21} መስከረም አዯባባይ ፍንፍኔ ሾፕ ሇአቶ አብርሃም ዯምሴ የተሸጠበት ዋጋ 1,050,000 ሚሉዮን  ብር በ12/19/1995 ዓ/ም 
፡፡ 
{22} ተክሇ ኃይማኖት ሾፕ ሇአቶ ማርቆስ ገብረማሪያም የተሸጠበት ዋጋ 1,026,065.10 ሚሉዮን ብር በ12/19/1995 ዓ/ም፡፡ 
{23} ሲኒማ ራስ (Sinima Ras w.h) ሇአቶ አህመዴ ኢብራሂም የተሸጠበት ዋጋ 1,007,165.95 ሚሉዮን  ብር በ7/5/1995 
ዓ/ም ፡፡ 
{24} አክሱም ፋርማሲ ሇአቶ ሠሇሞን የተሸጠበት ዋጋ 1,005,000 ሚሉዮን  ብር በ5/9/1999 ዓ/ም፡፡ 
{25} ሾፕ ቁጥር አስር ሇየኤታ ትሬዱንግ የተሸጠበት ዋጋ 816,544.50 ሽህ  ብር በ12/19/1995 ዓ/ም፡፡ 
{26} ሾፕ ቁጥር አራት ሇወይዘሮ ምፅህሊሌ ገብረእግዚአብሄር የተሸጠበት ዋጋ 783,341.95 ሽህ  ብር በ12/19/1995 ዓ/ም 
ተሸጠ፡፡ 
{27}አቶ ከሉፋ አባጆርጋ (Ato Kelifa Abajorga ) ከተሸጡት 91 አነስተኛ የችርቻሮ ሱቆችና ቢዝነሶች ውስጥ 2ቱን  
739,595.86 ሽህ ብር ገዝተዋሌ፡፡ ሱቆች ውስጥ ሻሸመኔ እና ዌር ሃውስ ቁጥር ሁሇት  ይገኙበታሌ፡፡ 
{28} ኢትሆፍ ዴሬዲዋ ቅርንጫፍ ሇግርማ ወሌዳ የተሸጠበት ዋጋ 650,000 ሽህ ብር በ4/4/1997 ዓ/ም፡፡ 
{29}አዱስ ጎማ ሼር ካንፐኒ (Addis Tyre S.c) ከተሸጡት 91 አነስተኛ የችርቻሮ ሱቆችና ቢዝነሶች ውስጥ 2ቱን 
643,361.85 ሽህ  ብር ገዝተዋሌ፡፡ 
{30} ምስራቅ ሱፕር ማርኬት ሇባሇቤቱ፣ ሇቻራሊም ቦስኤም-ቲዚማስ የተመሇሰ ዋጋ 586,497.56 ሽህ ብር በ12/1/1998 



ዓ/ም፡፡ 
{31} ቁጥር 1 የህዝብ ፋርማሲ ሇአቶ ሲሳይ እንዲሇ፣የተሸጠበት ዋጋ 303,690.19 ሽህ ብር በ5/9/1999 ዓ/ም፡፡ 
{32} መሻሇኪያ ሱቅ ሇአቶ ዘመረ ጀማነህ፣ የተሸጠበት ዋጋ 255,477 ሽህ ብር በ12/19/1995 ዓ/ም፡፡ 
{33} አፍንጮ በር ሾፕ ሇአቶ መኮንን፣ የተሸጠበት ዋጋ 242,000 ሽህ ብር በ7/2/1998 ዓ/ም፡፡ 
{34} ሃረር ሱቅ ሇአቶ ሙክታር መሃመዴ፣ የተሸጠበት ዋጋ 208,499 ሽህ ብር በ4/4/1997 ዓ/ም፡፡ 
{35} ባህር ዲር ሱቅ ሇአቶ ሙኒር ዓሉ፣ የተሸጠበት ዋጋ 87,400 ሽህ ብር በ8/20/1996 ዓ/ም፡፡ 
{36} ጎባ ሱቅ ሇአቶ አህመዴ መሃመዴ፣ የተሸጠበት ዋጋ 58,000 ሽህ ብር በ4/4/1997 ዓ/ም፡፡ 
{37} ሾፕ ቁጥር 8 ሇወይዘሮ ሉና ሰሚር፣ የተሸጠበት ዋጋ 56,000 ሽህ ብር በ4/25/1996 ዓ/ም፡፡ 
The relatively very few purchases by either endowment funds or endowment-owned companies of SOEs 
under the privatisation process are also remarkable: Kuraz publishing (bought by Mega for 
ETB13million) two pharmacies and one or two hotels seem to be almost the only exceptions.2 (Sarah 
Vaughan and Mesefin Gebremichael, Aug. 2011)  
የህወኃት ኢፈርት የፖሇቲካ ንግዴ ዴርጅት የሆነው ሜጋ ፓብሉሽንግ የኩራዝ ዴርጅትን በ13 ሚሉዮን ብር፣ እንዱሁም 2 
ፋርማሲዎች እና አንዴ ወይም ሁሇት ሆቴልች ከመንግሥት ሌማት ዴርጅት ኤጀንሲ ገዝቶሌ፡፡ የኢፈርት፣ በስታር 
ፋርማሲዮቲካሌ ኤንዴ ሜዱካሌ ስፕሊይ ሼር ካንፓኒ (Star Pharmaceuticals & Medic. Supp S.C) ከተሸጡት 91 
ሱቆችና ቢዝነሶች ውስጥ 2ቱን 2,948,541 ሚሉዮን ብር ገዝተዋሌ፡፡ ሁሇቱ ፋርማሲዎቹ  ሴንትራሌ ፋርማሲ እና ሂሌሰን 
ፋርማሲ ናቸው፡፡ በ1995ዓ/ም ስታር ፋርማሲዮቲካሌ  25 ሚሉዮን ብር ካፒታሌ ያሇውና በመቐሇ ቢሮ እንዲሇው 
ይታወቃሌ፡፡ ሚዴሮክም ኢፋርም ፋርማሲዮቲካሌ ከመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ገዝቶሌ፡፡ The largest of these are 
MIDROC’s Pharmacure, the SOE EPHARM established in 1972 (currently 50 products and 570 
employees),  
የህወኃት/ኢህአዳግ መንግሥትና፣ የመንግስት ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ሇኢትዬጵያ ህዝብ፣አንዯኛ፣ ምን ያህሌ 
የመንግስት ኮርፖሬሽኖችና  ንብረቶች እንዯነበሩ፣ የስም ዝርዝራቸው፣ ብዛታቸውና ዘርፋቸው ማሳወቅ ግዳታቸው ነበር፡፡ 
ሁሇተኛ፣ በፕራይቬታይዜሽን ወዯ ግሌ ባሇቤትነት  ሇነማን ተሸጡ የዯሃው ዜጋ መታወቂያ ሊይ ብሄርህ የሚሌ እስካሇ 
የገዥዎቹ ‹‹ብሄራቸውስ!!!››፣ በምን ያህሌ ዋጋ፣ የአፈፃፀሙ ሁኔታና ክትትለ ሪፖርት መዯረግ ነበረበት፡፡ ሦስተኛ፣ ቀሪዎቹ  
የመንግስት ኮርፖሬሽኖችና  ንብረቶች የትኞቹ ናቸው፡፡ አራተኛ፣ መንግስት ከፕራይቬታይዜሽን ገቢዎች ምን ያህሌ ገንዘብ 
ወሰዯ፣ ገንዘቡን በየትኛው የሌማት ዘርፍ ሊይ አዋሇው፡፡ ወዯ ግለ ዘርፍ ንብረትነትና ባሇቤትነትን የተዘዋወሩት ዴርጅቶች 
የነበራቸው የሰው ሃይሌ ብዛት ወዯ ግሌ ዘርፍ ከተዘዋወረ በኃሊ ያሇው የሰው ሃይሌ ቁጥር ሇህዝብና ሇጋዜጠኞች  በየግዜው 
መገሇፅ ነበረበት፡፡ የፕራይቬታይዜሽን ዋና ዓሊማዎች  ስራ ፈጠራ፣ ምርታማነትን መጨመርና የገቢ ምንጭ በማዲበር 
የሃገራችንን ሌማት ማፋጠን ሲሆን አትራፊ የሆኑ ዴርጅቶች መሸጥ አግባብነት አይኖረውም፡፡ ከዚህ አካያ በኢትዮጵያ 
ፕራይቬታይዜሽን ወዯ ብራይቬታይዜሽን መሸጋገሩ እሙን ሆኖሌ፡፡ የመሬት ሃብት ከኢህአዱግ መንግስት ንብረትነትና፣ 
ከመንግስት ዘርፍ ወዯ ግለ ዘርፍ የሚዘዋወረው መቼ ይሆን፡፡ በዯርግ የተወረሱት መንግሥታዊ የኢኮኖሚ ዘርፍ ወዯ 
ህወኃት/ኢህአዳግ መንግሥታዊ ዘርፍ መሸጋገራቸውን ጥናታዊ ማስረጃው ያሳያሌ፡፡ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲዎች፣ 
ጋዜጠኞችና ምሁራን ተጨማሪ ጥናቶች በማዴረግ ሇህዝብ ማሳወቅ የዜግነት ግዳታና ሃሊፊነት አሇባቸው፡፡ ምሁራኖች 
በሚያውቁትና ማበርከት በሚችለት የእውቀት  ችልታ (በምጣኔ ኃብት፣ በታሪክ፣ በስታትስቲክስ፣ በህክምና፣ በሳይንስ፣ 
በቴክኖልጂ ወዘተ) በጋራ ሆኖ በመሰባሰብ በጥናት ሊይ የተዯገፈ መረጃዎችን ሇህዝብ የማቅረብ ባህሌ እንዱያዲብሩና 
በተሇያዩ የሃገራችን ቆንቆዎች  ተተርጉመው በኢሳት፣በኦሮሞ ቴላቪዝንና ሬዱዬ ጣቢያዎች ማቅረብ የግዜው አንገብጋቢ 
አጀንዲ መሆን ይኖርበታሌ፡፡  
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