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በጎውን  የማይመለከት መነጽር 

         ወንዳጥር ክንዴ 1/15/13  

በጭፍን ጥላቻም  ናላቸውን እንደሳቱ እንዳንድ ሰዎች በማስረጃ ላይ ያልተመሰረተ ወቀሳ ወይም 

አስተያየት አሊያም ለግል ጥቅም ሲባል መረጃን አንጋዶ ማቅረብ ተገቢ አካሄድ እንዳልሆነ 

ይሰማኛል። በጋዜጮች፣ በመፅሄቶችናና አልፎ አልፎም በድረ-ገፅች ላይ የሚወጡ ፅሁፎችን 

መከታተል ያስደስተኛል።   አንዳንዶቹ ፅሁፎች  አንባቢን ያለአዋቂ አድረጎ የመመልከት 

አዝማሚያ የሚታይባቸው ሲሆኑ ሌሎቹ ደግሞ መያዣ መጨበጫ የሌላቸው  መግቢያ 

መውጪያቸው የማይታወቅ አይነት  ናቸው።   

አገርንና ህዝብን የሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ትችት ሲቀርብ  በተቻለ አቅም ትችቱ በተጨባጭ 

በመረጃ ላይ የተመስርተ፣ ከስሜት (ከጥላቻም ይሁን ከደጋፍ) የራቀ ቢሆን ታአማኒነትን 

ከማትረፉም  ባሻገር ለሁላችንም ጠቃሚ ግበአት ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። አቶ ተመስገን 

ዘውዴን የማውቃቸው እንደ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ በቴሌቭዢን መስኮት ከ1998 - 2002 ዓ.ም  

የተወካዮች ምክር ቤት አባል ሆነው ሲያገለግሉ  ነው። ታዲያ በዚያን ወቅት  በምክር ቤቱ አባላት 

መካከል የሚነሱ  በተለይ የምጣኔ ሀብት ጉዳይን በተመለከተ  ጉልህ ተሳትፎ ያደርጉ እንደነበረ 

አስታውሳለሁ። 

 

የተወካዮች ምክር ቤት አባልነታቸው  ካበቃ ከ 2003 ዓ.ም ወዲህ አቶ ተመስገን የሚሰጧቸውን 

የምጣኔ ሃብትን ትንታኔዎችንና አስተያየቶችን አልፎ አልፎ በአሜሪካና ጀርመን  ድምፅ ሬዲዮኖች 

፣  በጋዜጠኞችና መፅሄቶች እንዲሁም  በተለያዩ ድር-ገፆች፣ ላይ   እክታተላለሁ። የምጣኔ ሃብትን 

በተመለከተ አቶ ተመስገን የሚሰጡትን አስተያየቶችና ትችቶች እንደተረዳኋቸው ግለሰቡ ለአገርና 

ለህዝብ ወግነው ሳይሆን ለሚያራምዱት የፖለቲካ አመለካከት መጀቦኛ እየተገለገሉበት ነው የሚል 

እምነት አሳድሮብኛል። በርግጥ አስተያየትና ትችት ሲቀርብ ከውስጥ ያለ የፖለቲካ አመለካከት 

ተፅእኖ መፍጠሩ የማይቀር ቢሆንም እንዲህ  መረን እስኪለቅ ስሜታዊ መሆን ግን  ከትዝብት ላይ 

ይጥላል።  

ለዛሬ አስተያየቴ መነሻ የሆነኝ ባለፈው ሳምንት ኢትዮ-ቻናል ጋዜጣ ቁጥር 380 ታህሳስ 27/2005 

ዓ.ም  ላይ አቶ ተመስገን ዘውዴ ያደረጉትን ቃለ ምልልስ በተመለከተ የሆናል፡፡ አቶ ተመስገን 

የተነሱበት አርጊውመንት/የመከራከሪያ ነጥብ/ መረጃን በማቅረብ ከመከራከር ይልቅ የተቋምን 

ስብእና በሚነካ መልኩ የቀረበ ፈረንጆች Argument against the Person or Argumentum ad 
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Hominem ተብለው ከሚታወቁት  ውስጥ የመጀመሪያ የሆነውን  ad hominem abusive 

የተባለውን  አይነት ነው፡፡  

 

በቅድሚያ አቶ ተመስገን የመአከላዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲ  የገዥው ፓርቲ አሃዝ መፈልፈያ ተቋም 

ማለታቸው  ኢ-ስነምግባራዊ አገላለፅ ይመስለኛል። ምክንያቱም  ይህ ተቋም በአዋጅ የተቋቋመ 

የመንግስት አስፈፃሚ አካል እንጂ የየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ጉዳይ አስፈጻሚ እንዳልሆነ 

ሊታወቅ ይገባል። እዚህ ጋ አንድ አቅጣጫ የሳተ ጉዳይ ያለ ይመስለኛል፣ ፓርቲንና መንግስትን 

ለይቶ የማየት ችግር። በርግጥ ገዢ ፓርቲንና መንግስትን የሚያገናኛቸው ጉዳዮች አይኖሩም 

የሚል እምነት የለኝም።  ይሁንና ገዢው ፓርቲ የመንግስትን ተቋማት እንደፈለገ የዘውራቸዋል 

ማለት እንዳልሆነ ግን ሊሰመርበት  የሚገባ ነጥብ ነው።   

 

የአገራችን ህገ-መንግስት ፓርቲዎች  እርስ በእርስ የመተቻቸት፣ የመጎነታተል ወዘተ መብትን 

ያጎናፀፈ በመሆኑ ወደ ፓርቲዎቸ ጉዳይ መግባት አልፈልግም።  ይሁንና ይህ መብት ድንበር 

ተሻግሮ የመንግስት ተቋምን ያለ በቂ ማስረጃ ማጣጣል ማነቋሸሽ ተገቢ ሆኖ አየሰማኝም። 

መአከላዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲ ገዥው ፓርቲን አስደሰተው፣ አስከፋው ተቃዋሚ ፓርቲዎችን 

አስደታቸው አስፋቸው ሳይል የአገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ የሚያመላክቱ እውነተኛውን አሃዝ  

ለህዝቡና የህዝቡን ይሁንታ አግኝቶ ለተመሰረተ መንግስት የማሳወቅ ግዴታ ይኖርበታል  እንጂ 

የፖለቲካ ወገንተኝነት የተቋሙ መገለጫ እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል፡፡ 

 

ይህ ተቋም ከአመት በፊት በኢትዮጵያ የዋጋ ግሽበት ከ35% እንደዘለለ የሚያሳይ መረጃዎችን 

ይፋ ባደረገበት ወቅት አቶ ተመስገን ዘውዴና ሌሎች ጓዶቻቸውም እንዲሁም የተለያዩ አለም 

አቀፍ ተቋማትና ሚዲያዎች ከዚህ መስሪያ ቤት የሚወጡትን መረጃዎች በመጥቀስ በኢትዮጵያ 

ግሽበት ይህን ያህል ረደሰ ህዝብ መኖር አቃተው፣ መንግስት እርምጃ መውሰድ አለበት ወዘተ፣  

እያሉ ሲተቹና አስተያየት ሲሰጡ  እንደነበር አቶ ተመስገን ይዘነጉታል ብዬ አልገምትም፡፡  

ታዲያ በዚያን ወቅት አሁን እርሶ እንዳሉት ገዥው ፓርቲ ኢህአዴግ ይህን መረጃ ይፋ የደረገውን  

መአከላዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲን የተቃዋሚዎች አሃዝ መፈልፈያ ማለት ነበረበት ማለት ነው። እስኪ 

በረጋ መንፈስ ያስቡት? የግሽበት መጠኑ ባሻቀበ ወቅት የተቋሙን መረጃዎች የፖለቲካ ጠቀሜታ 

ያስገኝልኛል በማለት ይመስለኛል በምንጭነት በመጠቀም ንግግራቸውን ሲያስውቡበትና 

ሲያሳምሩበት እንዳልነበር ዛሬ  ደግሞ የግሽበት መጠኑ ወደ 12.9% ወረደ የሚል መረጃ  ይፋ 
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ሲደረግ  ተቋሙ ላይ እንዲህ ያለ ፀያፍ ቃላቶችን ማዝነብ ከትዝብት ላይ የሚጥል አካሄድ 

አይመስሎትም? በአንድ ራስ ሁለት  ምላስ ማለት ይህ አይደለምን? 

 

መአከላዊ ስታስቲክስ በአገራችን  አሁን ያለውን  የዋጋ ግሽበት ማለትም ከ15.9 ወደ 12.9 

መውረዱን ይፋ ሲያደርግ እከሌን ፓርቲ ለማስደሰት ወይም ለማስከፋት ተብሎ የሚሰራ ስራ 

በተቋሙ እንደማይኖር ሊታወቅ ይገባል። መስሪያ ቤቱ መረጃን ይፋ የሚያደርገው  በየዘርፉ በቂ 

ጥናት አካሂዶ እንደሆነ   ልቦናዎ  ያጣዋል ብዬ አልገምትም።  ለጊዜያዊ  የፖለቲካ ፍጆታ ሲባል 

የተቋም ስም ማጥፋት  እርሶን ብቻ ሳይሆን ፓርቲዎንም ትዝብት ላይ የሚጥል አካሄድ 

ይመስለኛል። 

 

አቶ ተመስገን  ዘንግተውት ካልሆነ ባለፈው አመት ግሽበቱ ከ35% በዘለለ ወቅት   በአገራችን 

ስለተከሰተው የኑሮ ውድነት  አስተያየቶች ሲሰነዝሩ  የዚህን ተቋም  መረጃ  ተንተረሰው እንጂ  

እርሶ ጥናት አድርገው እንዳልሆነ በእርግጠኝነት እናገራሁ። በወቅቱ ያንን የግሽበት መረጃው ይፋ 

ያደረገው  ተቋም እኮ የአሜሪካም ወይም የአውሮፓ ሳይሆን እርሶ ዛሬ" የገዥው ፓርቲ የአሃዝ 

ማመንጫ"  ያሉት መአከላዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲ እንደሆነ ሊሰመረበት የሚገባ እውነታ ነው። ይህ 

ተቋም መረጃዎችን ይፋ የሚያደርገው የማንንም ፊት በማየት ሳይሆን ህዝብና መንግስት 

የጣሉበትን አደራ ለመወጣት ሲል ብቻ ነው።  

 

አቶ ተመስገን ጥሩ ፖለቲከኛ አይደሉም የሚል የግል ስሜት አለኝ። ምክንያቱም ጥሩ ፖለቲከኛ 

በጭፍን መካድ፣ በስሜት መነዳት አሊያም የማሳሳቻና ማደናገሪያ ነጥቦችን  መደርደር አለመሆኑ 

ይሰማኛል፡፡ ጥሩ ፖለቲከኛ ማለት እንደ እኔ ያመነበትን ነገር ሌሎች እንዲያምኑ ለማድረግ 

የተለያዩ  ዘዴዎችን መጠቀም እንጂ ሌሎችን በመስደብና   የተቋምን ስም በማጥፋት ወይም 

በማንኳሰስ ሊሆን አይገባም፡፡  

 

የአንድ ህጋዊ ተቋምን ወይም የግለሰብን ስም ያለ በቂ ምክንያት ማንቋሸሽ ወይም በማይገባ ሁኔታ 

መግለፅ  ከተራ ወንጀለኝነት የሚያስፈርጅ፣ ከአሉባልታና ሃሜት ያልዘለለ ነገር ነው። ይህ አይነት 

አካሄድ የአስተያየት ሰጪውንም ስብእና  የሚያሳይ ስለሚሆን በምንሰጠው አስተያየት  ላይ 

የምንጠቀማቸውን ቃላቶች በጥንቃቄ  ልናስባቸው ይገባል ባይ ነኝ። 
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ባለፈው አመት የአገሪቱ የዋጋ ግሽበት ከ35% በዘለለ ወቅት የአገራችን  ምሁራኖች፣ የተለያዩ 

አለም አቀፍ ድርጅቶች፣  የፖለቲካ ፓርቲዎዎች፣  አቶ ተመስገን ዘውዴ ራሳቸው መንግስት የዋጋ 

ንረቱን ለማርገብ የሚያስችሉ የተለያዩ የመፍትሄ  እርምጃዎች መውሰድ እንዳለበት ሲመክሩ 

ነበር፡፡   መንግስትም  የዋጋ ግሽበቱን ለማርገብ የሚያስችሉ  እርምጃዎች በተጠናና በተከታታይ 

በመውሰዱ ምክንያት ግሽበቱን ከነበረበት ከ35% በላይ ወደ 12.9% እንዲቀንስ አድርጓል።  

 

ይህ  የመንግስት ውጤታማ መሆንን በበጎ መልኩ ያልተመለከቱት  አቶ ተመስገን ዘውዴ ገዢውን 

ፓርቲ የሚሞግቱበት መንገደ ሲያጡ መረጃውን ይፋ ያደረገውን ተቋም  ክብር በሚነካ መልኩ 

የፓርቲ የአሃዝ መፈልፈያ ወደ ማለት ተሸጋገሩ። በርግጥ አቶ ተመስገን መንግስት የኑሮ ውድነቱን 

ለማርገብ የሚወስዳቸው የመፍትሄ እርምጃዎች እንዲህ በአጭር ጊዜ ውጤታማ የሚሆኑና 

የሚያስመሰግኑት አልመሰላቸውም ነበር ይመስለኛል።   

 

በወቅቱ የተከሰተውን  የዋጋ ገሽበት በተመለከተ የተለያዩ አለም አቀፍ ድርጅቶች የኑሮ ውድነቱን 

ለማርገብ መንግስት የኢኮኖሚውን እድገት ሊገታው ይገባል እስከ ማለት ደርሰው የነበረ ቢሆንም፤  

መንግስት የተጀመረውን የኢኮኖሚውን እድገት በማይነካ መልኩ የዋጋ ግሽበቱን መቆጣጠር 

እንደሚቻል ሲናገር ነበር። መንግስት ግሽበቱን ሊቀንሱ የሚችሉ የተለያዩ መረሃ ግብሮችን 

በመንደፍና ተግባራዊ በማድረግ በአጭር  ጊዜ  ግሽበቱን ወደ አንድ አሃዝ ማውረድ መቻሉ 

መንግስት የወሰዳቸው እርምጃዎች ምን ያህል ውጤታማ እንደሆኑ የሚያሳይ ነው፡፡ ይህ 

የመንግስት ውጤታማ ስራ የዛሬ መልዕክቴ መነሻ ባለመሆኑ ወደዛ መግባት አልፈልግም፡፡  

 

አቶ ተመስገን  መአከላዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲን "የፓርቲ አሃዝ ማመንጫ"  መንግስትን ደግሞ 

“የወረቀት አንበሳ” ሲሉ እንደገለጿቸው ቢሆኑ ኖሮ  አምና በየካቲት ወር አካባቢ በአገሪቱ ተከስቶ 

የነበረውን ከ35% የዘለለ  የግሽበት መረጃ መንግስት ለህዝብና ለሚዲያ ይፋ ባለወጣ ነበረ። 

የመአከላዊ ስታስቲክስም ገዢው ፓርቲ የአሃዝ መፈልፈያ ተቋም ባለመሆኑ ተጨባጭ የሆነውን 

አሃዝ ለህዝብ ይፋ አድርጓል። በተመሳሳይም  መንግስትም  የወረቀት አንበሳ ሳይሆን የተግባር 

አንበሳ መሆኑን  ከ35% ዘሎ  የነበረውን የግሽበት መጠን አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ወደ 12.9% 

ዝቅ እንዲል በማድረግ አስመስክሯል።  
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አቶ ተመስገን ዘውዴ መአከላዊ ስታስቲክስ ይፋ ያደረገው መረጃ  እውነት አይደለም እውነት 

ከሆነም በአገራችን  የዲፍሌሽነሪ  ሁኔታዎች ተፈጥረዋል ማለት ነው ይላሉ፡፡ እኔ የምጣኔ ሃብት 

በለሙያ ባልሆንም አንዳንድ ቃላቶች መገንዘብ ብዙም የሚያስቸግሩ አይመስሉኝም። በአሁኑ 

ወቅት  ዲፊሌሽን የእኛ አገር ስጋት ሊሆን የሚችልበት አጋጣሚ ሊኖር አይችልም። እንደሚገባኝ 

ዲፊሌሽን በገበያ ላይ ምርት ሲትረፈረፍና ሸማች ሲጠፋ፣ አምራቾች ምርታቸውን የሚገዛ 

በማጣታቸው ፋብሪካዎች በኪሳራ ሲዘጉ የሚፈጠር ቀውስ ነው። ይህም ማለት አሁን በአውሮፓ  

እንደተከሰተው የኢኮኖሚ ድቀት ማለት ነው፡፡ በአሁኑ ሁኔታ  አገራችንን የሚያሰጋት ከፈጣን 

እድገት ጋር ተያይዞ የተከሰተው ኢንፊሌሽን እንጂ እርሶ እንደሚሉት ዲፍሌሽን የእኛ አገር ስጋት 

ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ ያለ አይመስለኝም።  

 

አቶ ተመስገን ዘውዴና ፓርቲያቸው እንዲሁም አብዛኛው በተቃዋሚ ጎራ ያሉ ፓርቲዎች 

የምዕራቡን አለም የኢኮኖሚ ቀመር ማለትም  የኒዮ-ሊበራል  አስተሳሰብ እንደሚደግፉ 

በተደጋጋሚ ሲገለፁት የነበረ እውነታ ነው፡፡ አቶ ተመስገንም ይህን አሌ የሚሉት አይመስለኝም፡፡ 

የአለማችን  የኒዮ-ሊበራል  ኢኮኖሚ አስተሳሰብ ዋንኛ አቀንቃኝ የሆኑት  የአለም ባንክ (WB) እና 

የአለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት  (IMF) የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ እድገት አንዴ 5 ሌላ ጊዜ ደግሞ 

7.5 ሲሉ ቢከርሙም አሁን በቅረቡ አገራችን ከ10.5 በመቶ በላይ ላለፉት አስር አመታት   

እድገት ማስመዝገብ እንደቻለች  እውቅና ሰጥተዋል፡፡ እነ አቶ ተመስገንና ጓዶቻቸው ይህ የ WB 

እና የ IMF እውነታን መቀበል የተመቻቸው አይመስለኝም፡፡  

 

ይህን ጉዳይ በተመለከተ አቶ ተመስግን  “…ይሄ አለም ባንክ የሚባለው ድርጅትም በበኩሌ 

የሚያሳምኑኝ አይደሉም። ድርጅቱ አበዳሪ ድርጅት ነው ከዛ ውጪ የአገሪቱነ የሆነ ያልሆነ መረጃ 

ቀባብቶ የሚያወጣው ወሬ አሳማኝ አይደለም።” በማለት ትላንት ሲያሞገሷቸውና ሲያቆላምጧቸው 

የነበሩትን ድርጅቶች ያለ በቂ መረጃ እንደሚሰሩ ተችተዋል። እንደሚመስለኝ አቶ ተመስገን 

እነዚህ ድርጅቶች  ለኢትዮጵያ እድገት እውቅና መስጠታቸው ለፖለቲካ ፍጆታ የሚበጃቸው 

ስላልሆነ በጭፍን ማውገዝና ማጥላላት ላይ መጠመዳቸውን የሚያሳይ ነው።  

 

የሉአለዊነት መገለጫ  ብዙ ነገገሮች ቢሆኑም  እንደእኔ ቅድሚያ መሰጠት አለበት የምለው   

የመንግስት ተጠሪነት ለመረጠው አካል ብቻ  መሆኑን ነው።  ይህም ማለት ዋንኛ  የመንግስት 

ተግባር መሆን ያለበት ዜጎችን በቅንነትና በታማኝነት ማገልገል እንጂ የውጭ መንግስታትንም ሆነ 
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አለም አቀፍ ድርጅቶችን ለማስደሰት መሆን የለበትም። ምክንያቱም እነዚህ አካላት  በአገሪቱ ላይ 

የሚመጡት ለውጥ እጅግም በመሆኑ ነው። ለዚህ ጥሩ ማሳያ የሚሆነው ባለፉት አስር አመታት 

መንግስት ባለሁለት አሃዝ እድገት ማስመዝገቡን ሲገልፅ እነዚህ አለም አቀፍ ድርጅቶች አንዴ 

ስድስት አንዴ ሰባት ሲሉ ቢቆዩ የኋላ  ኋላ እውነታውን አምነው ተቀብለዋል። እነዚህ ተቋማት 

ዘግይተውም ቢሆን የኢኮኖሚ እድገታችንን መቀበላቸው መልካም ቢሆንም እውቅና ባይሰጡትም 

በአገራችን ላይ የሚያመጣው ለውጥ እንደሌለ ሊታወቅ ይገባል።  

 

የኒዮ ሊበራል አድራጊና ፈጣሪ የሚባሉት ተቋማት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እውነታ በራሳቸው 

መንገድ አጣረተው  እውነታውን  ሲቀበሉት የእነሱ ተከታይ ነን የሚሉት የኛ አገሮቹ አንዳንድ 

የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች እንዴት እውነታው እንደተጋረደባቸው አይገባኝም። አውቆ የተኛን 

ቢቀሰቅሱት አይሰማ እንደሚባለው ካልሆነ በስተቀር እነ አቶ ተመስገንም የማታ ማታ እንደነዚሁ 

ተቋማት እውነታውን ከመቀበል ውጪ አማራጭ ያላችሁ አይመስለኝም። 

 

የአለም ባንክና አለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት  በአቅምም በገንዘብም የተሻሉ በመሆናቸው በቂ 

ጥናት ሳያደርጉ አቶ ተመስገን እንዳሉት “ …ድርጅቱ መረጃዎችን የሚያገኘው ከሶስተኛ ወገን፣ 

ከታማኝ ምንጮች ወይ ራሱ ከሰበሰበው ሳይሆን የመንግስትን መረጃ እንደወረደ በማስተጋባት 

ነው።” እነዚህ አለም አቀፍ ድርጅቶች  መአከላዊ ስታስቲክስ ያወጣውን መረጃ ሳይፈትሹ 

እውነታውን ሳይጣሩ የዋጋ ግሽበቱ መውረዱን ተቀበሉት ማለት ለኔ ይከብደኛል።  

 

መንግስት ኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ ጀመርኩ ያለው የዛሬ ዘጠኝ አመት አካባቢ እንደሆነ 

ይታወሳል። ይሁንና የአለም ባንክና አለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት አገሪቱ ላስመዘገበችው እድገት 

እውቅና አልሰጡም ነበር።  አቶ ተመስገን እንደሚሉት እነዚህ ድርጅቶች  የመንግስትን መረጃ 

ማስተጋባት ላይ የተጠመዱ ቢሆኑ ኖሮ የአገሪቱን እድገት እውቅና መስጠት ያለባቸው ዛሬ ሰይሆን 

የዛሬ ዘጠኝ አመት አካባቢ መሆን ነበረበት።   

 

በሌላ በኩል መንግስት ግሽበትን ለመቀነስ ጠንክሮ  እየሰራ ያለው  የአለም ባንክ/WB/፣ አለም 

አቀፉን የገንዘብ ድርጅት /IMF/፤ የምዕራብ መንግስታትን ወይም ተቃዋሚ ፓርቲዎች ወቀሳ 
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በመፍራት ወይም ለማስደሰት ብሎ ሳይሆን ግሽበት የህዝቡን ኑሮ ከማዛባቱም በላይ  የአገሪቱን 

ኢኮኖሚ ስለሚጎዳ ጭምር መስለኛል፡፡  

 

በአገራችን የዋጋ ግሽበት ወደዚህ ደረጃ ዝቅ ያለው  አቶ ተመስገን ዘውዴ እንዳሉት "በምትሃት 

ወይም በአስማት” ሳይሆን በተቀናጀ የመንግስትና የህዝብ ጥረት እንደሆነ ማየት ይቻላል፡፡ የዋጋ 

ንረት በእርግማን ሽቅብ የሚወጣ በፀሎትም ቁልቁል የሚወርድ ምትሃታዊ ተፈጥሮ ያለው መንፈስ 

አይደለም፡፡ አቶ ተመስገም ቀና አመለካከት ካለዎ ባለፉት ወራቶች መንግስት የዋጋ ግሽበትን 

ለመቀነስ የተለያዩ እርምጃዎችን ይወስድ እንደነበር የሚዘነጉት ነገር አይደለም፡፡   

የዋጋ ግሽበት ለማውረድና የኑሮ ሁኔታውን ለማረጋጋት የአጭርና የረጅም ጊዜ የመፍትሄ 

እርምጃዎች አያስፈልጉም የሚል እምነት ይኖሩታል ብዬ ባልገምትም ይህን የመንግስት የአጭር 

ጊዜ መፍትሄ መደገፍ ባይችሉ ለፖለቲካ መጠቀሚያነት ማዋል ግን መልካም ስነ ምግባር ነው ብዬ 

አላምንም፡፡ በአሁኑ ወቅት በአለም ላይ የምግብ ነክ ሸቀጦች ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ እንደጨመሩ 

ይታወቃል። መንግስት መሰረታዊ የሚባሉ የፍጆታ እቃዎች ውስጥ አንዱ የሆነውን ስንዴን 

በዝቅተኛ ዋጋ  ለዝቅተኛው ገቢ ላለው የከተማ ነዋሪ ማከፋፈሉ ተገቢ አይደለም  ብለው ያምናሉ? 

ለህብረተሰባችንስ ጊዜያዊ መፍትሄ አላስገኝምስ ብለው ያስባሉ?  ስኳር እና ዘይት ዛሬ በአለም 

ገበያ በምን ያህል ዋጋ እየተሸጠ እንደሆነ አቶ ተመስገን አያውቁም ብዬ አላስብም። 

 

መንግስት በዋጋ ንረት የተጎዳውን የህብረተሰብ ክፍል ለመታደግ እየወሰደ ያለው  የአጭር ጊዜ 

መፍትሄ ማለትም ዘይትና ስኳር ማከፋፈልን ለዘላለም  እንዲህ እያደረገ ይኖራል ብሎ የሚያስብ  

የዋህ ሰው አለ የሚል እምነት የለኝም፡፡ መንግስት ጠንክሮ እየሰራ ያለው በየዘርፉ ምርት 

እንዲጨምር በማድረግ አቅርቦትና ፍላጎት ገበያውን እንዲመራው ማድረግ ነው። ለአብነት ያህል 

መንግስት የአገሪቱን የስኳር ምርት በማሳደግ ለአገር ውስጥ ፍጆታ ብቻ ሳይሆን  ከዘርፉም  

ከአገሪቱ የውጭ ምንዛሪ እንድታገኝ ለማድረግ የተለያዩ ግዙፍ የስኳር ልማት ፕሮጀክቶችን 

በማልማት ላይ ይገኛል፡፡  አቶ ተመስገን ይህ የመንግስት ዘለቄታዊ መፍትሄዎች እንዴት 

እንዳልታያቸው አስገራሚ ጉዳይ ነው፡፡ አቶ ተመስገን በጎ ነገር መነፅረዎ አይመለከት  ይሆን?  

 

መንግስት ግሽበትን ለመዋጋት የአቅርቦትንና የሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች አጠንክሮ ከመስራት ጎን 

ለጎን የህብረተሰቡ ገቢ የሚያድግበትን ሁኔታ  እየሰራ መሆኑ መታወቅ ያለበት ጉዳይ ነው። 
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የህብረተሰቡ የመግዛት አቅም እንዲጨምር መንግስት የተለያዩ የስራ እድሎች እንዲፈጠሩ 

በማድረግ ላይ ነው። ከዚህ ባሻገር መታወቅ ያለበት ጉዳይ የዋጋ ንረት መንስኤ ውስጣዊ  ብቻ 

ሳይሆን ውጫዊም ነው።   

 


