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ድሃውን የታደገ ወቅታዊ ውሳኔ 
(BY FANOWEDY SAMARA) 

ሰሞኑ በየቦታውና ሰው ባለበት ሁሉ አንድ የጋራ መነጋገሪያ አጀንዳ አለ-መንግስት 
በምግብና ምግብ ነክ ባልሆኑ መሰረታዊ ሸቀጦች ላይ ያሳለፈው ውሳኔና ፋይዳው። 
አንዳንድ ሰዎች ውሳኔው ተገቢና ዝቅተኛ ገቢ ያለው የሕ/ሰብ ክፍል የታደገ ውሳኔ 
ብለው ሲያሞካሹት ሌሎች ደግሞ ውሳኔው ተገቢና ትክክለኛ ቢሆንም የዋጋ ተመኑ 
በሌሎች ሸቀጦችንም ጭምር ካልቀጠለ አሁንም ችግሩ በቀላሉ አይፈታም ይላሉ። በሌላ 
መልኩ ደግሞ በስርዓቱ ዙሪያ የሚከራከሩም ሰዎች ይደመጣሉ-መንግስት ያስተላለፈው 
ውሳኔ ከአጭር ጊዜ አንፃር ጊዝያዊ እፎይታ የሚሰጥና ፍትሐዊ ቢመስልም ከረዥም 
ጊዜ እይታ ግን መንግስት ራሱ የቆመለትን የነፃ ገበያ ኢኮኖሚ ስርዓት የሚፃረርና 
ብስለት የጎደለው ውሳኔ ነው በማለት ይተቻሉ። 
 

ይህ እንዳለ ሆኖ መንግስት ይህንን የመሰለ የህዝቡን እሮሮ በአግባቡ ያዳመጠ ውሳኔ 
ማስተላለፉ መልካም ጅምር ቢሆንም ውሳኔው ከስጋ፣ ቢራና ለስላሳ መጠጦች ይልቅ 
በጤፍ፣በርበሬ፣ ሽንኩርት፣ቡና ወዘተ. በመሳሰሉ መሰረታዊ ምርቶች ላይ ማተኮር 
ነበረበት በማለት ይከራከራሉ። 
 
ከእነዚህ የውሳኔ ጭብጦች ወጣ ብለው ሓሳብ የሚሰጡም አሉ። አንዳንዶቹ መንግስት 
ይህን የመሰለ ተገቢ ውሳኔ ቢያስተላልፍም ሕ/ሰቡ መብቱን በሚገባ ያስከብራል የሚል 
እምነት እንደሌላቸው ሲገልፁ የተቀሩት ደግሞ አንዳንድ ነጋዴዎች አሁንም ቢሆን 
ሌሎች የተለያዩ አዳድሰ የማደናገሪያ ስልቶች በመቀየሰ የዋጋ ነረቱን ሊያባብሱት 
ይችላሉ የሚል ስጋት እንዳላቸው ይናገራሉ። ከነዚህ ተገቢ ያልሆኑ የማደናቀፊያ 
ስልቶች አንዳንዶቹ ሲያስቀምጡም ግማሽ ኪሎ የሚባል ነገር የለም፣ አንድ ኪሎ 
አንሸጥም፣ ይህን ምርት ጨርሰናል፣ ይህንን ምርት ደግሞ አልገባም ወዘተ. በሚል 
ቅንነት የጎደለው ሽፋን የገበያው ጤናማ እንቅስቃሴ ሊያውኩት ይችላሉ በማለት 
ስጋታቸውን ያስቀምጣሉ።  
 

እኔም በተለያዩ ቦታዎች ከተለያዩ ሰዎች የሰማኋቸው ነጥቦች መሰረት በማድረግ ባለችን 
የተወሰነች ዓቅም ይህንን ፅሑፍ ለማዘጋጀት በመወሰን እንሆ ብያለሁ። በመጀመሪያ 
ደረጃ ውሳኔው የነፃ ገበያ ስርዓቱን የሚጥስ ነው ወይ የሚለው ጥያቄ ዘርዘር አድርገን 
እንመልከት። ውሳኔው የነፃ ገበያ ስርዓት መርህ ይቃረናል ወይም አይቃረንም 
ከማለታችን በፊት ግን የነፃ ገበያ ስርዓት መርህና በነፃ ገበያ ኢኮኖሚ የዳበረ ልምድ 
አላቸው የሚባሉ አገሮች ተሞክሮ ማየቱ ጠቃሚይሆናል።  
 

ኢንቨስተር ዎረደስ ዶት ኮም የተባለ ድረ-ገፅ የነፃ ገበያ ኢኮኖሚ ማለት ማንኛውም 
የመንግስት የሕግ ወይም የድጎማ ጣልቃ ገብነት ሳይኖር ኢኮኖሚው በአቅርቦትና 
በፍላጎት መካከል ባለው መስተጋብር ብቻ የሚመራ ገበያ ማለት ነው የሚል ብያኔ 
ይሰጠዋል። በተመሳሳይ ዊኪፔዲያ ዘ ፍሪ ኢንሳክሎፔዲያ የተባለ ድረ-ገፅ ደግሞ ነፃ 
ገበያ ማለት ማንኛውም የመንግስት የሕግ ወይም የድጎማ ጣልቃ ገብነት የሌለው 
ኢኮኖሚ ሲሆን የመንግስት ሚና የግሉ ዘርፍ ኮንትራትና የንብረት ባለቤትነት መብተ 
ከማስከበር የዘለለ መሆን የለበትም ይላል። 
በነፃ ገበያ ኢኮኖሚ መርህ መሰረት የምርቶች ዋጋ በአቅርቦትና በፍላጎት መካከል ባለው 
መስተጋብር ብቻ ይወሰናል። እዚህ ላይ ሁለት መሰረታዊ ቁም ነገሮችን እናገኛለን። 
በአንድ በኩል መንግስት ስርዓት ከማስጠበቅ የዘለለ ሌላ ሚና ሊኖረው አይገባም የሚል 
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አቋም ሲያራምድ በሌላ በኩል ደግሞ አምራቹ ወይም አቅራቢው ወይም ነጋዴው 
በየቦታው ገበያውን የሚያውክ ማናቸውም ዓይነት መሰናክል ማስቀመጥ አይችልም-
አይገባምም ይላል። በመሆኑም የዋጋዎች ውጣ ውረድ የሚወሰነው በአቅርቦት መጠንና 
ጥራት ብቻ ይሆናል። ውድድሩም ቢሆን ጥራት ያለው ምርት በብዛትና በተሻለ ዋጋ 
እንዲሁም በተሻለ ፍጥነት በማቅረብና ባለማቅረብ ላይ ይወሰናል ማለት ነው። የሸማቹ 
ወይም የገዥው ዓላማና ፍላጎት የተሻለ ጥራት ያለው ምርት በተሻለ ዋጋ መግዛት 
በመሆኑ የተሻለ ጥራት፣ በሚፈለገው ብዛት፣ በተሻለ ዋጋ የቀረበ ምርት በአንፃራዊነት 
ገበያውን የመቆጠቀጠር ዓቅሙ የተሻለ ይሆናል። የህንን የሚከለክል ተግባር መፈፀም 
ግን ከነፃ ገበያ መርህ ውጭ ነው ብቻ ሳይሆን የነፃ ገበያ ስርዓቱን የሚንድና ሕ/ሰቡን 
የሚጎዳ ሓላፊነት የጎደለው ክንውን ይሆናል። 
 
የምርቶቹ ዋጋ በአቅርቦትና በፍላጎት መካከል በሚኖር መስተጋብር ብቻ እንዳይወሰን 
የሚያደናቅፉ የተለያዩ መሰናክሎች ሲከሰቱ መንግስታት ስርዓቱን ለማሰጠበቅ 
የሚያግዟቸው ስልቶች ቀይሰው የተለያዩ የማስተካከያ እርምጃዎች ይወስዳሉ-እየወሰዱም 
መጥቷል። ውሳኔአቸውም የህዝቡን መሰረታዊ ጥቅም ለማሰጠበቅ ተብለው እስከተወዱ 
ድረስ ተገቢ ናቸው። ለምሳሌ በአሜሪካ ተጀምሮ መላውን ዓለም ባዳረሰው የፋይናንስና 
የኢኮኖሚ ቀወስ ተከትሎ አክራሪ የነፃ ገበያ ስርዓት ተብለው የሚፈረጁ አሜሪካና 
እንግላንድን ጨምሮ በርካታ የዓለማችን ሀገሮች በተለያየ መልክና አገባብ የሚገለፅ 
ኢኮኖሚያዊ ጣልቃገብነት ፈፅሟል-መፈፀማቸው ስሕተት ባይሆንም። አሜሪካ ባንኮቿን 
ከጋጠማቸው ፈታኝ ቀውሰ ለመታደግ ከ388 ቢለየን ዶላር በላይ ሲትደጉም እንግላንድ፣ 
ጀርመን፣ፈረንሳይና ጃፓን ደግሞ ህዝቦቻቸው ከቀውሱ ለመታደግ የየራቸው አማራጭ 
በመውሰድ ባንኮቻቸው መደጎማቸው የሚታወቅ ነው። ከነዚህ ድጎማዎች የምንረዳው 
ቁም ነገር ቢኖር መንግስት ከገበያው እጁን ማውጣት አለበት የሚለው የገበያ 
አክራሪዎች መርህ የከረሰና ተጨባጩን ምጣኔ ሃብታዊ ተፈጥሮ በአግባቡ ያላገናዘበ 
የጥቅት ባለሃብቶች ፊላጎት ማሟያ ስርዓት መሆኑን ነው። ለምን ቢባል ባለሃብቶቹ 
ባተረፉበት ወቅተ መንግስት እጁን እንደሰበስብ ሲጠየቅ በከሰሩበት ጊዜ ደግሞ እጁን 
በስፋት አስገብቶ ከጥፋት እንዲታደጋቸው እየተደረገ በመሆኑ። መንግስት ከገበያ እጁን 
መሰበሰብ አለበት የሚል የገበያ አክራሪዎች አቋም ለድሃ ሀገራትና ለበለፀገው ዓለም 
የተለያየ ትርጉም ካልተሰጠው በስተቀር የሚያዋጣ እንዳልሆነ በተግባር ተረጋግጧል። 
 

በመሆኑም ልማታዊ ዕድገትና የመንግስት ጣልቃገብነት ተነጣጥለው እንደማይታዩ 
በ21ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ዓለም አቀፍ የፋይናንስና የኢኮኖሚ ቀውስ ያረጋገጠው 
ተጨባጭ እውነታ ነው። የመንግስት ጣልቃ ገበነትም እንደ እንቅፋት የሚታይና 
የሚኮነን ሳይሆን ሕ/ሰቡን ከአስከፊ አደጋ የሚታደግና ልማትን የሚያፋጥን ተገቢ 
ውሳኔ ተደርጎ የሚታየበት ሁኔታ ተፈጥሯል። እርግጥ ነው ጣልቃ ገብነቱ የተመረጠ፣ 
የተቀናጀና ሁሉን አቀፍ ሆኖ በወሳኝና መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ መሆን 
ይኖርበታል። ስለሆነም መንግስት በስመ ልማትና ዕድገት እዚህም እዚያም እየገባ 
ገበያውን ሙሉ በሙሉ በመቆጣጠር ጤናማውን ኢኮኖሚ ማሰናከል የለበትም። 
 
ከታኅሳስ 28 ቀን 2003ዓ.ም ጀምሮ በአገራችን ተግባራዊ የሆነው የዋጋ ጣሪያ ተመንስ 
ምን እንድምታ ይኖረዋል? ከነፃ ገበያ ኢኮኖሚ ስርዓት መርህስ እንዴት ይጣጣማል? 
የሚሉ ጥያቄዎች ቀጥለን የምንመለከታቸው ይሆናሉ። አገር እንደ አገር ለመኖር 
በመጀመሪያ ደረጃ መታየት ያከለበት ቀዳሚ ጉዳይ የህዝቡን ህልውና መሆኑ 
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የሚያከራክር ጉዳይ አይደለም። ህዝቡን ደግሞ እንደ ህዝበ ይኑር ከተባለ በመጀመሪያ 
ደረጃ መሰረታዊ ፈላጎቱን ሊሟላለት ይገባል። ለሰው ልጅ ህልውና መሰረታዊ የሆኑ 
ፍላጎቶች አለመሟላት ማለት የማንኛውመ አገር ህልውና እንደማክተም ተደርጎ ሊወሰድ 
የሚችል እውነታ ነው። ስለሆነም ማንኛውመ አገር እነደ ሀጋር መኖር ካለበት የህዝቡን 
መኖር የግድ ይለዋል ማለት ነው። 
 
መንግስት ከታኅሳስ 28 ቀን 2003 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ እንዲሆን የወሰነው 
የመሰረታዊ ሸቀጦች የዋጋ ጣሪያም የሕ/ሰቡ መሰረታዊ ፍላጎት ከማሟላት ውጭ ሌላ 
ትርጉም ሊያሰጠው አይችልም። ለምን ቢባል ህዝቡ በተለያዩ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት 
በሌላቸው ሰበቦች በዋጋ ላይ ዋጋ እየተጨመረበት የኑሮውን ሁኔታ በፈተና ላይ ነውና። 
ይህ ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ ጉዳይ እንዳለ ከቀጠለ ደግሞ ሕ/ሰቡ የዕለት 
እንጀራውን የሚበላበት አማራጨ እየተዘጋበት ይሄድና አደጋው የከፋ ይሆናል። አደጋው 
ወደባሰ ደረጃ ከመሸጋገሩ በፊት ግን ያሉት የመፍትሔ አማራጮት ተፈትሸው 
የተሻለውን ተመርጦ መተግበር ያስፈልጋለ። 
 
ሕ/ሰቡ በተለይ ደግሞ ዝቅተኛ ገቢ ያለው የሕ/ሰብ ክፍል በየጊዜው በሚፈጠሩ ተገቢ 
ያልሆኑና ከገበያ ስርዓት ውጭ በሆነ የዋጋ ንረት እየተሰቃየ መንግስት ዝም ብሎ 
ማየት የለበትም። ምክንያቱም ሁኔታው አንድ ቦታ ላይ ካልቆመና መሰረታዊ መፍትሔ 
ካልተበጀበት የህዝቡን የኑሮ ሁኔታ ወደ ከፋ ሁኔታ ማመራቱ ስለማየቀር። በመሆኑም 
መንግስትና ህዝቡ ቆም ብለው ማሰባቸውና በጋራ የጋራ መፍትሔ  ማፈላለጋቸው 
በሌላ ማንኛውም አማራጭ የማይተካና ብቸኛ መንገድ ነበር ማለት ይቻላል። በእርግጥ 
ይሄንን የመሰለ ቆራጥ ውሳኔ ማስተላለፍ የምችል ልማታዊና ኃላፊነት የሚሰማው 
ህዝባዊ መንግስት ብቻ እንደሆነ አምናለሁ። ከህዝቡ በላይ የሚታይ ገበያና ልማት 
የለምና ለህዝቡ መሰረታዊ ጥቅም ሲባል አስፈላጊውን ውሳኔ ማስተላለፍ ጊዜ 
የማይሰጠው ተግባር በመሆኑ መንግስትም በቆራጥነት የህዝቡን መሰረታዊ ችግር 
ለማቃለል ትክክለኛውንና ተገቢውን ምላሽ በወቅቱ ለመስጠት ሞክሯል ብየ አምናለሁ። 
 
እውነት ነው የመንግስት ተግባር በውሳኔ ብቻ መታጠር የለበትም።ውሳኔው እንዳለ ሆኖ 
ለተግባራዊበነቱም በተመሳሳይ መልኩ በቆራጥነት መስራት ይጠበቅበታል። ለዚህም 
አሰፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት እንዳደረገና እያደረገም እንዳለ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን 
እየገለፀ ነው። ለአፈፃፀሙ የሚረዱ የተለያዩ መመሪያዎች አዘጋጀቶ መንቀሳቀስ አንድ 
ጉዳይ ሆኖ መመሪያዎቹ በጥብቅ እንዲፈፀሙም አስፈፃሚዎቹ ተገቢውን ግንዛቤ ይዘው 
ወደ ተግባር ሊሰማሩ ይገባል። ሕ/ሰቡ ማሳተፍ የሚቻልበት ሁኔታም ከወዲሁ 
ሊታሰብበትና ድርሻውን የሚወጣበት ሁኔታ ሊፈጠር እንዳለበት የሚያከራክር ነጥብ 
አይደለም። ህዘቡንም ቢሆን መብቱን በአግባቡ ለማስከበር ከወዲሁ ከመንግስት ጎን ቆሞ 
በንቃት መሳተፍ አለበት። 
 

አንዳንድ ነጋዴዎች ኃላፊነት የጎደለው ተግባር በመፈፀም ሕ/ሰቡን ሊጎዱ እንደመችሉ 
ካለፈው ልምዳቸው በማየት ብቻ መገመት ይቻላል። ስለሆነም እንዚህ ህገ-ወጥ 
ነጋዴዎች ስህተት ሲፈፅሙ የማስተካከያ እርምጃ መውሰድና በሕጉ መሰረት ለመሰሩት 
ደግሞ አስፈላጊውነ እውቅና መስጠት ተገቢ ይሆናል። ይህ እንዲሆን ከተፈለገ ግን 
በመጀመሪያ ደረጃ ሕ/ሰቡ ለመብቱ መቆምና ሕገ-ወጦችን በማጋለጡ በኩል ድርሻውን 
ለመወጣተ በኔነት ስሜት ከመንግስት ጎን ሊሰለፍ ይገባል። ካልሆነ ግን ሕገ-ወጦችን 
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ሳያጋልጡና በደል በተፈጠረ ቁጥር መንግስትን ተጠያቂ ማድረግ በውጤት ይለካ ከተባለ 
ያን ያክል ፍሬ የሚሰጥ አይደለም ከተገቢነትም አንፃር ጤናማ አካሄድና አማራጭ 
ሊሆን አይችልም። 
 
መንግስት በእነዚ 18 መሰረታዊ ሸቀጦች (ዱቄት ወተት፣ ሩዝ፣ ደብተር ባለ 50 ሉክ፣ ቢክ 
እስክርብቶ፣ የልብስ ሳሙና፣ ዱቄት ሳሙና፣ ሻይ ቅጠል፣ ስኳር፣ ለስላሳ መጠጦች፣ ቢራ፣ ፓስታ፣ 
ሙዝ፣ ብርቱኳን፣ ዳቦ፣ ስጋ፣ ቆርቆሮ፣ ቀለምና የፓልም ዘይት) የወሰደው ወሳኝ እርምጃ 
እንደተጠበቀ ሆኖ አሁም በሌሎች መሰረታዊ ምርቶች (ለምሳሌ በጤፍ፣በርበሬ፣ 
ሽንኩርት፣ቡና ወዘተ) ላይ ተገቢውን ትኩረት ሰጥቶ ተመሳሳይ ውሳኔ ካላስተላለፈ 
አሁንም ቢሆን የኑሮ ውድነት ችግሩ በመሰረቱ አይፈታም። ይህ ማለት ግን እስከ አሁን 
የተወሰደ እርመጃ ቀላል ነው ማለት አይደለም።  
 
በድምር ሲታይ መንግስት የወሰደው የዋጋ ማረጋጋት እርምጃ ተገቢና የነፃ ገበያ 
ስርዓቱን የተሳለጠ እንዲሆን የሚረዳ ከመሆኑም በላይ የህዝቡን የኑሮ ሁኔታ 
ለማስተካከል የሚያግዝ ተገቢ ውሳኔ ነው። በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ያለው የሕ/ሰበ ክፍል 
መግቢያ መውጫ በሩን ተዘግቶበት ፍዳውን እያየ የመኖርና ያለመኖር ትርጉሙ 
እስኪጠፋው ድረስ እየተቸገረ መንግንት ዝም ብሎ ማየት ነበረበት የሚል ሰው/ኃይል 
ካለም የሕልና ጉዳይ ነውና የተዛባ ፍርድ ነው እላለሁ። የኢፌዴሪ መንግስት በዚሀ 
ጉዳይ ላይ የወሰደው አቋምና እርምጃ ግን ፍትሓዊና ተገቢ ነው ብቻ ሳይሆን 
ለወደፊቱም ቢሆን ተመሳሳይ ችግሮች ሲከሰቱ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበትና ከአንድ 
ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት የሚጠበቅ ኃላፊነት የተሞላበት ትክክለኛ ውሳኔ 
ነው ማለት ይቻላል። 
 
Comment on fanowedy@gmail.com  


