
 1 

የነፃ ገበያው ነፃነት እስከምን? 
ናርድስ-ከስዴስት ኪል 

 
የዚህ ጽሁፍ አጠቃሊይ ዓሊማ በነፃ ገበያ ሥርዓት ሊይ በሀገራችን እየተካሄዯ ያሇውን ሇውጥ 

በተመሇከተ ተግባቦትን መፍጠር ነው፡፡ ሇዚህም የላሊ ሃገርን ተሞክሮ መነሻ ያዯርጋሌ፡፡  

 

በሀገራችን በአይነቱ፣ በአሰራሩና በኢኮኖሚያዊ ገፅታው አዱስ የሆነ የገበያ መርህ ሥራ ሊይ 

ከዋሇ እጅግ ቅርብ ጊዜ ነው፡፡ በሀገራችን ያሌነበረ፣ እንዱኖርም ያሌተፈሇገ የገበያ መርህ 

ማሇትም የነፃ ገበያ መሠረታዊ መብት በመንግሥት ተፈቅድ፣ በህግ ተዯግፎና ሥርዓት 

ተበጅቶሇት ተግባራዊ መሆን የጀመረው ከዯርግ መንግሥት መውዯቅ እና በኢህአዳግ 

ከሚመራው መንግሥት ሥሌጣን መያዝ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ይህም የነፃ ገበያው ዕዴሜ ከ1983 

ዓ.ም በኋሊ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ በኢህአዳግ የሚመራው መንግሥት ይህን ያዯረገበት አቢይ 

ምክንያት ቀዯም ባለት የመንግሥት ሥርዓቶች የንግዴ ሙያም ሆነ የንግደ ማህበረሰብ 

በተሇያዩ፣ በማያሰሩ ህጏች ተገዴበው የነበሩና በተሇይም በዯርግ ሥርዓት ወቅት አሰራሩ በእዝ 

ኢኮኖሚ ሥር ከመውዯቁም በሊይ ዜጏች ከ5 መቶ ሺ ብር በሊይ ካፒታሌ እንዲይኖራቸው 

የሚያግዴ በመሆኑ ሇአገሪቱ በዴህነት ውስጥ መውዯቅ ጉሌህ አስተዋፅኦ ሲያዯርግ እንዯነበር 

በውሌ ከመገንዘብ የመነጨ ውሣኔ ነው፡፡ ይህ ውሣኔ በወቅቱ ህብረተሰቡን በተሇይም በሙያው 

ሇመሰማራት የሚፈሌጉት ዜጏችን ምን ያህሌ እንዲስዯሰተ    የምንመስክርሇት የቅርብ ጊዜ 

ትዝታ ነው፡፡ 

 

ከ1983 ዓ.ም በኋሊ በህግ በተዯነገገው መሠረት የነፃ ገበያ ሥርዓት በሀገራችን እውን ሆኖ ዜጏች 

በፈቀደት የንግዴ ዘርፍ በመሠማራት የፈሇጉትን ያህሌ ሀብት የመያዝ መብታቸው በህግ 

በመረጋገጡ በዘርፉ በርካታ ሇውጦች ሉመዘገቡ ችሇዋሌ፡፡  

 

ሇአንዴ አገር የኢኮኖሚ እዴገት የግለ በተሇይም የንግደ ዘርፍ ወሳኝ ሚና እንዲሇው ከመታወቁ 

አንፃር በሀገራችን ይህ የነፃ ገበያ ሥርዓት መዘርጋቱ ነፃና ጠንካራ የንግዴ ማህበረሰብ ከተፈጠረ 

መንግሥት ከዘርፉ ከሚያገኘው የገቢ ግብር ባሻገር ሇዜጏች የሥራ ዕዴሌን በመፍጠርና የሥራ 

አጥ ቁጥርን በመቀነስ፣ ነፃ የገበያ ውዴዴርን በማስፋት ሇዜጏች አማራጭ የመገበያያ 
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ዕዴልችን፣ የግብይት እርካታን በመፍጠር፣ የአገሪቱን ኢኮኖሚ በመዯገፍ ሌማትንና 

ኢንቨስትመንትን በማፋጠንና በማጠናከር ወዘተ የሚያዯርገው አስተዋፅኦ እጅግ ከፍተኛ ነው፡፡ 

በህጉ ከተመራና በአግባቡ ከተሰራበት፡፡ 

 

በአግባቡ ካሌተያዘና ተገቢው ቁጥጥር ካሌተዯረገበት፣ የነፃ ገበያ ትርጉም ከተዛባ፣ በተሇይም 

‹‹ነፃ›› የሚሇው ፅንሰ ሀሳብ ኃሊፊነትና ግዳታዎች እንዯላለት ተቆጥሮ በህግ የማይመራ፣ ሌቅ ፣ 

ሀገርና ህዝብን የማያገናዝብ፣ ግሇሰብ/ግሇሰቦች እንዯፈሇገ/ጉት የሚያሽከረክረው/የሚያሽከረክሩት 

ዘርፍና ከግሌ ጥቅም አንፃር ብቻ ታይቶ አጓጉሌ ከተተረጏመ ከሊይ የጠቀስናቸውን ውጤቶች 

ማምጣቱ ቀርቶ አገርና ህዝብን እንጦርጦስ ከትቶ አንዴን ግሇሰብ፣ ወይም፣ እጅግ በጣም ጥቂት 

ግሇሰቦችን ብቻ የሀብት ማማ ሊይ የሚያስቀምጥና ዜጏችን የበሊተኛ ተመሌካች የሚያዯርግ ኢ-

ፍትሀዊ የግብይት አሠራርን ይፈጥራሌ፤ የሀገርን አጠቃሊይ ኢኮኖሚ በእጅጉ ይጏዲሌ፤ 

ሌማትን ያዯናቅፋሌ፤ የአንዴ አገር ምርት በተፈሇገው መጠን ሇዜጏች እንዲይዯርስ አለታዊ 

አስተዋጽኦ ያዯርጋሌ፡፡ ይህም በበኩለ ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውሶችን በመፍጠር 

በአንዴ ሀገር ውስጥ ያሌተፈሇገ አሇመረጋጋትን፣  ከሁለም በሊይ በንግደና በሸማቹ የህብረተሰብ 

ክፍልች መካከሌ  ክፍተትንና ግጭትን በመፍጠር ሇተሇያዩ ችግሮች ይዲርጋሌ፡፡ በአሁኑ ሰዓት 

እየተዯረገና እየሆነ ያሇውም ይኸው ነው - ከመሬት ወረራ እስከ ኢ-ፍትሀዊ ንግዴ፡፡  

 

አሜሪካ ነፃነቷን ያወጀችበትን 179ዏን ተከትል የዚህ ዓይነት አዯናቃፊ ሁኔታ ገጥሟት ነበር?  

ከሆነስ ምን ምን እርምጃዎችን ወሰዯች? ውጤቱስ ምን ሆነ? የኮርቱኖቭና ኒክቲንን “THE 

AMERICAN MODEL on the scales of history’’ (1985) ጥናት በማጣቀሻነት እየወሰዴን 

ሁኔታዎችን በንፅፅር እንመሌከት፡፡ እንዯሚታወቀው አሜሪካ ወይም የአሜሪካ ኢኮኖሚ እዚህ 

አሁን የዯረሰበት ግዙፍ የኢኮኖሚ ዯረጃ ሊይ ከመዴረሱ በፊት አሁን እኛን እየተፈታተኑ ያለ 

ዓይነት የኢኮኖሚ ጋሬጣዎች ይጋረጡበት እንዯነበርና ጋሬጣዎቹንም የተሇያዩ ፖሇቲካዊና 

አስተዲዯራዊ እርምጃዎችን በመውሰዴና በመፍታትና  ችግሮቹን በማሇፍ እዚህ አሁን ያሇችበት 

ዯረጃ ሊይ ዯርሳሇች፡፡ እንዯሚከተሇው ባጭሩ ማየት እንችሊሇን፡፡  

 

የአሜሪካ ታሪክ አነሳስና አሁን የምትገኝበት ኢኮኖሚያዊ፣ ፖሇቲካዊና ማህበራዊ ዯረጃ፣ 

በዯምሳሳውም ቢሆን፣ ሇብዙዎቻችን ግሌፅ ነው፡፡ በተሇይ የኢኮኖሚ ዕዴገቷን በተመሇከተ 

እንቅፋቶቿ ብዙ ነበሩ፡፡ ከሊይ የጠቀስናቸው አንጋፋ ምሁራን ቀዯም ሲሌ በጠቀስነው 
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መፅሀፋቸው “The Illusion of ‘Unlimited Growth’” በሚሇው ምዕራፍ ሥር እንዯገሇፁት 

የአሜሪካ ኢኮኖሚ አሁን ያሇበት ዓሇም አቀፍ የበሊይነት ዯረጃ ሊይ ሇመዴረስ ያሳሇፈው ፈተና 

ቀሊሌ አሌነበረም፡፡ በወቅቱ አሜሪካና ህዝቦቿ የነበሩበት ዯረጃም የከፋ ዴህነትና ኋሊቀርነት 

ነበር፡፡ ነገር ግን፣ እነዚህን ችግሮች ሇማሇፍ በወቅቱ የነበሩት መሪዎች ማሇትም ፕሬዝዲንት 

ሩዝቬሌትና ካቢኔያቸው፣ ዯረጃ በዯረጃ የተሇያዩ የኢኮኖሚ በተሇይም የነፃ ገበያ ኢኮኖሚ ፖሉሲ 

የማስተካከያና የእርምት እርምጃዎችን በመውሰዴ ሀገሪቷ የአሁኑን የማንነት መሰረቷን 

ሌትከተሌና በሁለም ዘርፍ የዓሇም ቁንጮ ሇመባሌ/ሇመሆን በቅታሇች፡፡ 

 

ይህንን የወቅቱን የሀገራችንን የንግዴ ሥርዓት ሁኔታ እጅግ ወዯኋሊ ወዯ 179ዏዎቹ የአሜሪካ 

የኢኮኖሚ ፖሉሲና ነፃ ገበያ ታሪክ ወስዯን በንፅፅር እንመሇከተው፡፡ በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን 

ፈጣን ዕዴገት ከዓመት ዓመት እየጨመረ፣ ሌማት እየተፋጠነ ቢመጣም የሌማቱ ባሇቤት የሆነው 

የኢትዮጵያ ህዝብ የሌማቱም ሆነ የዕዴገቱ ፍትሃዊ ተጠቃሚ እንዲይሆን እንቅፋት ሉሆኑ 

ከሚችለ ምክንያቶች መካከሌ የንግደ ዘርፍ በጥቂቶች እጅ ተጠቃል መያዙና ይህን ተከትል 

ሉከሰት የሚችሇው የዋጋ ንረት አንደ ሉሆን እንዯሚችሌ መገመት ይቻሊሌ፡፡ ይህም በ179ዏ 

በአሜሪካ ተከስቶ ከነበረው ሁኔታ ጋር በንፅፅር ስናስተያየው ተመሳሳይ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ 

ይህንንም ኮርቱኖቭና ኒክቲን “Economic power was concentrated in the hands of the 

monopolistic groups of the Morgans, Rockefellers, Carnegies, Astors, Goolds, 

Vanderbilts, Crockers, Armours, Cooks and Hairilk. The monopolization of production 

was accompanied by intensified use of the latest technical achievements and 

simultaneously by a sharp worsening of social Conflicts.’’ በማሇት የገሇፁት ሲሆን፤ 

የአገሪቱ ሀብት በእነሞርጋንስና ሮክፌሇርን በመሳሰለ ጥቂት ራስ ወዲዴ ነጋዳ ግሇሰቦች እጅ 

ተይዞ እንዯነበርና ይህም የከፋ ማህበራዊ ግጭትን እንዯፈጠረ ገሌፀውታሌ፡፡ ይህ የአሜሪካ 

ያሇፈ የነፃ ገበያ (Free enterprise) ታሪክ ራሱን በሀገራችን እየዯገመ ያሇ እውነት ይመስሊሌ፡፡ 

ምክንያቱም የምርት ዕዴገት እያሇ ጥቂቶች ሇግሌ ጥቅማቸው ሲለ በፈጠሩት የገበያ ቀውስ 

ህዝቡን የሌማቱ ተቋዲሽ እንዲይሆን የሚያዯርግ ውጤት ሉያስከትሌ የሚችሌ አዝማሚያ እየታየ 

መሆኑ ነው፡፡ 

 

ይህ፣ በአሜሪካ፣ የጥቂቶች በህገወጥ መንገዴ መክበርና የዜጏች የበይ ተመሌካች መሆን ምንን 

አስከተሇ?  በወቅቱስ የመንግሥት ሚና ምን ነበር?  ብል ማሰብም ሆነ መጠየቅ የአሁኑን 
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የሀገራችንን ሁኔታ ሇመገንዘብ ይጠቅማሌና ይህን በጥቂቱ መንሳት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ የአንዴ 

መንግሥት ህዝባዊነት እንዱሁም ከህዝብ የተረከበውን ኃሊፊነት በአግባቡ ስሇመወጣቱ 

ከሚሇካባቸው መስፈርቶች አንደ ይኸው ህዝብን ከጥቂት ስግብግቦች ተጠቂነት የመታዯግ 

ተግባር ነው፡፡ 

 

በ179ዏ /እ.ኤ.አ/ አሜሪካ ነፃነቷን የተቀዲጀችበት ታሪካዊ ወቅት ቢሆንም በአንፃሩ አገሪቷ የዛኑ 

ያህሌ የከፋ ችግር ውስጥ የነበረችበት ጊዜም ነበር፡፡ ይህ ወቅት አሜሪካ ከዚህ ውስብስብና 

መጠነ ሰፊ ችግር ሇመውጣት የተሇያዩ የኢኮኖሚ አማራጮችን የወሰዯችበት ወቅት ሲሆን፤ 

ከነዚህም ውስጥ የአሜሪካ የመጀመሪያው የገንዘብ ሚኒስትር (Secretary of Treasury) 

አላክሳንዯር ሀሚሌተን አሜሪካን ከነበረችበት የወቅቱ ችግር የማውጣትና የዘሊቂ ሌማት ባሇቤት 

እንዴትሆን፣ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ የመሪነት ዯረጃ ሊይ እንዴትገኝና ወዯ ኢንደስትሪው ዘርፍ 

በቀሊለ እንዴትሸጋገር ያስቻሊትን ቁሌፍ የዕዴገትና የኢኮኖሚ ፖሉሲ ሀሳብ አመነጩ፡፡ እነሱ 

Free Enterprise የሚለት ይህ የነፃ ገበያ በመንግሥት እውቅና አግኝቶ ወዯ ተግባር በመሸጋገር 

በአጭር ጊዜ ውስጥ በአገሪቱ ከፍተኛ ውጤቶችን አስመዘገበ፡፡ የነፃ ገበያው ሥርዓት አሜሪካንን 

ፈጣን ሌማት እንዴታስመዘግብና ኢኮኖሚዋም ወዯ ተሻሇ ዯረጃ እንዱያዴግ የራሱን አስተዋጽኦ 

ያዯረገ ሲሆን፤ ሇዛሬዋ አሜሪካም መሠረት ጥሎሌ፡፡ የነፃ ገበያ ሥርዓቱ በፈቀዯው መሠረትም 

በርካታ ባሇሀብቶች በተሇያዩ ዘርፎች በመሰማራታቸው በርካታ ግዙፍ ኢንደስትሪዎች፣ 

ፋብሪካዎች፣ ኩባንያዎች . . . ተቋቋሙ፡፡ ይሁን እንጂ፣ ይህ ዕዴገት ጤናማ አሌነበረምና 

ጥቂቶችን ብቻ ባሇሀብት ሲያዯርግ አጠቃሊይ ዜጏችን ግን የበይ ተመሌካች አዯረጋቸው፡፡ 

ይህም ያሌተጠበቁ ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮችን በመፍጠር በባሇሀብቶች 

(Capitalists) እና በላሊው ህብረተሰብ መሀከሌ ከፍተኛ ቅራኔን አስከተሇ፡፡ መሠረታዊ 

ምክንያቱም መንግሥት የዘረጋው የነፃ ገበያ ሥርዓት በሰጣቸው ዕዴሌ ተጠቅመው በግለ ዘርፍ 

የተሰማሩ ባሇሀብቶች ሇራሳቸው ብቻ ማሰባቸውና ዜጏችን መርሳታቸው የፈጠረው ችግር ነበር፡፡  

 

በመሆኑም ይህን በአሜሪካ በ179ዏዎቹ ውስጥ የተከሰተውን ማህበራዊ ቀውስና የኢኮኖሚ 

አሇመረጋጋት ስንመሇከት ነፃ ገበያ፣ ጠንክሮ ከመስራት፣ ሇሀገር ከማሰብና ሀገራዊ ዜግነትን 

ከመወጣት አንፃር፣ ሇሸማቹ ህብረተሰብ ዕርካታን ከመፍጠር አንፃር፣ ጤናማ የሆነ የገበያ 

ውዴዴር ሇመፍጠር የሚያስችሌ መሆን ያሇበት ከመሆኑ አንፃር ወዘተ መቃኘት እንዯሚገባው 

እንረዲሇን፡፡ ይህ ካሌሆነ ውጤቱ የከፋ ሉሆን እንዯሚችሌና መንግሥት በጉዲዩ ሊይ ጣሌቃ 
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በመግባት ሁኔታዎችን ማስተካከሌና ህጋዊነትን ማስፈን ያሇበት መሆኑን በቀሊለ የቀዴሞው 

የአሜሪካ ተሞክሮ ያስተምረናሌ፡፡  

 

በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን ያሇውን የነፃ ገበያ አጠቃሊይ ሁኔታ ስንመሇከትና በአንዲንዴ ህገወጥ 

ወገኖች በኩሌ ሇፅንሰ ሀሳቡ የተሰጠውን ብያኔ፣ በዘርፉ የተሰማሩ አንዲንዴ ባሇሀብቶችን ህገወጥ 

የንግዴ እንቅስቃሴ ፣ የወቅቱን ሥርዓት የሇሽና ዯሊሊ መር የገበያ ሁኔታ፣ የሸማቹን የዕሇት 

ተዕሇት እሮሮ ስንመሇከት የምናገኘው ተጨባጭ ዕውነታ በርግጥ አስዯንጋጭ ነው፡፡ የነፃ ገበያ 

ትርጉምም ሆነ ዓሊማው ፍፁም ግሇሰባዊ ምናሌባት፣ ቢበዛ ቤተሰባዊ ሆኖ ነው የምናገኘው፡፡ 

አዯረጃጀቱም በውንብዴናና የርስበርስ ተቧዴኖ ሰንሰሇት የተተበተበ፣ ሰንሰሇቱም ሥውር፣ 

አሊማውም ከነፃ ገበያ ውዴዴር በተጻራሪ የሚታይ ነው፡፡ በአንዲንዴ ሸቀጦች ሊይ እስከ 148 

በመቶ  ጭማሪ ማዴረጋቸው ሇዚህ አስተያየታችን ሁነኛ ማረጋገጫ ነው፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ 

በአሜሪካም ከሊይ በጠቀስነው ዘመን ተከስቶ የነበረው አግበስባሽነት የዚህ የኛን ዓይነት የነፃ 

ገበያን  ህግና ዓሊማ የተፃረረ ተግባር ነበር፡፡  

 

ይህ የአገርን ሌማት ያፋጥናሌ፣ የሸማቹን ፍሊጉት ያረካሌ፣ ነፃ የገበያ ውዴዴርን ያበረታታሌ.. . 

የተባሇሇት የገበያ ሥርዓት በተሇያዩ ሸቀጦች ሊይ እጥረት መፍጠር፣ ያሌተፈሇገ ትርፍን 

ሇማግበስበስ መሽቀዲዯም፣ የግብይት ሥርዓቱ የህብረተሰቡን ህሌውና አዯጋ ሊይ መጣሌ፣ 

የሀገሪቱ ሀብት በጥቂቶች እጅ ውስጥ መግባት . . . ምንን አስከተሇ?  ከሀገራችን እንጀምር፡፡ 

 

በቅርቡ /26/4/ዏ3 ዓ.ም/ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ዜናዊና አግባብ ያሊቸው ላልች ከፍተኛ 

የመንግሥት ባሇሥሌጣናት ከንግደ ህብረተሰብ ጋር  ውይይት ማዴረጋቸው ይታወሳሌ፡፡ ይህን 

ተከትልም በተወሰኑ ሸቀጦች ሊይ ቁርጥ የመሸጫ ዋጋ ጣራ በመወሰኑ በግብይት ሥርዓቱ ሊይ 

ተጨባጭ ሇውጥ እየታየ መምጣቱን ማየት ችሇናሌ፡፡ በተዯረገው ሇውጥም ሸማቹ ህብረተሰብ 

ተንፈስ ብሎሌ፤ሇተወሰዯው እርምጃም ትሌቅ ዴጋፉን እየገሇጸ ይገኛሌ፡፡ እየተወሰዯ ያሇው ገንቢ 

እርምጃና እየታየ ያሇው ሇውጥ ሄዴ ብል እንዲይቆም ግን ብርቱ ጥንቃቄ ሉዯረግ ይገባሌ፡፡ 

ይህን ሥጋት ሇማስወገዴም ሁለም ባሇዴርሻ አስፈጻሚ አካሊት ትኩረት ሉሰጡት ይገባሌ፡፡ 

መንግሥት ጉዲዩን ሇረጅም ጊዜ በማጥናት፣ የህብረተሰቡን ‹‹የመንግሥት ያሇህ›› የብሶት ጥሪ 

በማዲመጥና የችግሩን አሳሳቢነት በውሌ በመገንዘብ በህዝቡ ዘንዴ በከፍተኛ ዯረጃ የሚጠበቅ፣ 

በንግደ ህብረተሰብ ዘንዴ ምናሌባትም ዴንገተኛ የሚመስሌ እርምጃ ተወስዶሌ፡፡ ይህ 
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መንግሥት የወሰዯውን ገበያውን የማረጋጋት እርምጃ አሁንም ከላልች አገሮች በተሇይም 

በምሳላነት ከወሰዴነው ከአሜሪካ የቀዯመ ተሞክሮ ጋር እያወዲዯርን ጥቂት ሁኔታዎችን 

እንመሌከት፡፡  

 

በ1791 የመጀመሪያውን የጥጥ ፋብሪካ በማቋቋም ዕዴገቷን “ሀ” ብሊ የጀመረችው አሜሪካ 

በወቅቱ ተግባራዊ ባዯረገችው የነፃ ገበያ ሥርዓት መሠረት ሇባሇሀብቶች ሰፊ ዕዴሌ ሰጥታ 

አገርንና ህዝብን ተጠቃሚ የማዴረግ ተግባሯን እንዯጀመረች ቀዯም ብሇን ተመሌክተናሌ፡፡ ይህ 

ጅምር እየተስፋፋ ሄድ ባሇሀብቶች በወቅቱ የቶማስ ጃፈርሰን መንግሥት የሰጣቸውን ዕዴሌ 

በመጠቀም በርካታ ፋብሪካዎችንና ኢንደስትሪዎች እንዲቋቋሙም አይተናሌ፡፡ ባሇሀብቶቹም 

የሀገሪቷን የተፈጥሮ ሀብት፣ ርካሽ የሰው ኃይሌ/ጉሌበት፣ መንግሥት የሰጣቸውን ዕዴሌ 

በመጠቀም በአጭር ጊዜ ውስጥ የብዙ ሀብት ባሇቤት ሇመሆን ቻለ፡፡ ነገር ግን ቀስ በቀስ እነዚህ 

ባሇሀብቶች የመንግሥትን ዓሊማና የህዝቡን ፍሊጏት ወዯ ጏን በመተውና የነፃ ገበያን ትርጉም 

በመሻር ግሊዊነትን አነገሱ፡፡ በወቅቱ ሇህዝብ ጥቅም ይቆማሌ፣ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ አውታር 

ይሆናሌ ተብል የታሰበው የግለ በተሇይም የንግደ ዘርፍ በተከተሇው ግሇኝነነትና ስግብግብነት፣ 

ባሇሀብቶቹም ሇግሌ ጥቅም ብቻ መሮጣቸው ያሌተፈሇገ ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ ገባ፤ 

ተፈሊጊነቱም እየወረዯ መጣ፡፡ ይህንንም ካርቱምኖቭና ኒክቲን “The Very basis of the 

American economic model- the system of free enterprise was gradually being 

undermined.” ሲለ ይገሌፁታሌ፡፡ ምክንያቱም ይህ የግለ ዘርፍ ወዯማያስፈሌግበት ዯረጃ 

ሇመዴረስና በመንግሥትና ህዝብ በኩሌ ተቀባይነት ሉያጣ የቻሇው ባሇሀብቶቹ ህግ መጣሳቸው፣ 

የአገሪቱን ኢኮኖሚ አዯጋ ሊይ መጣሊቸው፣ ከሀገርና ህዝብ ጥቅም ይሌቅ ግሇኝነትን 

ማስፋታቸውና ሥርዓተ መንግሥቱን ጭምር መፈታተናቸው በዋናነት ይጠቀሳለ፡፡ ሠራተኛውና 

አጠቃሊይ ህዝቡ በነዚህ ወገኖች መበዝበዙ፣ የሥራ አጥ ቁጥርን መቀነስ አሇመቻሊቸው፣ 

የፖሇቲካ፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ቀውስ ማስከተሊቸው በባሇሀብቶቹ ህገወጥ የንግዴ እንቅስቃሴ  

አማካይነት ከተፈጠሩ ችግሮች ውስጥ በወቅቱ በቀዲሚነት የሚመዯቡ ነበሩ፡፡  

 

ይህ ከሊይ የተመሇከትነው ህገወጥ የንግዴ ተግባር በወቅቱ የአሜሪካንን ኢኮኖሚ ከፍተኛ አዯጋ 

ሊይ ጣሇው፤ ህዝቡ ክፉኛ ተመዘበረ፤ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በጥቂቱች እጅ ውስጥ ተጠቃል ገባ፡፡  

መንግሥትም በጉዲዩ ሊይ በቀጥታ ጣሌቃ እንዱገባ ብቻ ሳይሆን የተሇያዩ ሥር ነቀሌ 
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እርምጃዎችን እንዱወስዴና ዘሊቂ የማስተካከያ ዯንቦችንና ህጏችን እንዱያወጣ ሳይወዴ በግዴ 

ተገዯዯ፡፡ ሇዚህም ዯግሞ ዋናዎቹ ምክንያቶች ራሳቸው ባሇሀብቶቹ ነበሩ፡፡  

 

እኛም አገር ከሰሞኑ የተዯረገውና በመንግሥት በኩሌ የተወሰዯው እርምጃ መንስኤው ተመሳሳይ 

ነው፡፡ ህዝብ ሲዘረፍ/ሲበዯሌ፤ ጥቂቶች ያሇአግባብ ሲከብሩ አይቶ እንዲሊየ ሆኖ ማሇፍ 

በማይቻሌበት ዯረጃ ሁኔታዎች እየተባባሱ በመምጣታቸው መንግሥት ይህን እርምጃ ሇመውሰዴ 

እንዯተገዯዯ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  መንግሥትም ይህን የህዝብ ዴምፅና ጥሪ ሰምቶ አፋጣኝ 

እርምጃ መውሰደ ኃሊፊነቱና መንግሥታዊ ግዳታው ነው፡፡ ቀዯም ሲሌ እንዯገሇፅነው፣ ነፃ ገበያ 

ማሇት ሇአንዴ አገር ኢኮኖሚያዊ፣ ፖሇቲካዊና ማህበራዊ መረጋጋትን የሚፈጥር፣ የገበያ 

ተወዲዲሪነትን የሚያሰፋ፣ ሇሸማቹ ህብረተሰብ የገበያ አማራጮችን በማቅረብ ርካታን የሚሰጥ 

የግብይት ሥርዓት ነው፡፡ በየትኛውም ትርጉሙ፣ ነፃ ገበያ ግሇሰቦች የግሌ ሀብት ያሇአግባብ 

የሚያግበሰብሱት፣ ሸማቹ ህብረተሰብ በጠራራ ፀሀይ የሚዘረፍበትና የግብይት ሥርዓቱ በጥቂት 

ግሇሰቦች እጅ የሚዘወርበት ይሁን ማሇት በፍፁም አይቻሌም፡፡ ይህ መሆን አሇበት ከተባሇ 

ሌማት ብል ነገር፣ ነፃ የገበያ ውዴዴር ብል ሀሳብ ገዯሌ ገባ ማሇት ነው፡፡ ይህን ማዴረግ ዯግሞ 

ሇነጋዳውም፣ ሇሸማቹም፣ ሇመንግሥትም ባጠቃሊይ ሇሀገር ዕዴገት የሚያስገኘው ፋይዲ 

አይኖርም፡፡ በአሜሪካም ይህን መሰለ የተዛባ የነፃ ገበያ ሁኔታ በመፈጠሩ ምክንያት ነበር 

በወቅቱ  መንግሥት ጣሌቃ ገብቶ ርምጃዎችን እንዱወስዴ ተገዴድ የነበረው፡፡ 

 

በኛም ሀገር ይህ አሁን እየታየ ያሇው ሥርዓት አሌባ የነፃ ገበያ አይነት በዚሁ ይቀጥሌ ከተባሇ 

የሚጠብቀን አሜሪካንን ዴሮ ገጥሟት የነበረው ዙሪያ መሇስ ቀውስ ነው፡፡ የመንግሥት 

ሥርዓቱም ሇህዝብ የቆመ መሆኑ ቀርቶ ሇጥቂቶች ብቻ የሚያገሇግሌ ሥርዓት ሆነ ማሇት ነው፡፡ 

የሀገሪቱ ሀብት በጥቂቶች እጅ ገብቶ መሊው የአገሪቱ ህዝቦች ሙሌጭ የሚቀሩበትና ከአገሪቱ 

ሌማት የማይቋዯሱበት ሥርዓት በይፋ ነገሰ ማሇት ነው፡፡ ይህ ዯግሞ ጂ. ስቲሌማን በ“The 

Concept of Legitimacy’’ /1974/ መፅሀፋቸው ሊይ በዝርዝር እንዯገሇፁት ከህግ፣ ከነፃ ገበያና ከህዝብ 

መብት አንፃር የሚያስኬዴ አይዯሇም፡፡  ዴርጊቱም ወንጀሌ ነው፡፡ 

 

የዋጋ ንረቱ መንስኤ የምርትና አቅርቦት እጥረት ኖሮ ሳይሆን፤  የራሳቸውን የግሌ ጥቅም 

ሇማካበትና በአቋራጭ ሇመክበር በማሰብ አንዲንድች የፈጠሩት ሰውሰራሽና ምንም ዓይነት 

ኢኮኖሚያዊ የችግር ምክንያት የላሇውና ነጋዳው ራሱ ሇራሱ ሲሌ የፈጠረው መሠረታዊ ችግር 
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ነው፡፡ ይህ ባይሆን ኖሮ አገራችን ከምንጊዜውም በሊይ ዕዴገት እያስመዘገበችና የተሻሇ ምርት 

እየተገኘ ባሇበት በአሁኑ ወቅት ይህ ችግር ባሌተፈጠረ፣ ህዝብን ከዲር እስከዲር ባሊማረረና 

‹‹የመንግሥት ያሇህ›› ባሊሰኘ ነበር፡፡  

 

የሀገራችንን ፈጣን ዕዴገት በተመሇከተ እንዱሁም የዋጋ ንረትን የሚያስከትሌ ምንም ዓይነት 

የምርትና የአቅርቦት እጥረት እንዯላሇ በተሇያየ መንገዴ ሲገሇጽ ቆይቷሌ፡፡  ይህንንም 

ዓሇምአቀፍ የገንዘብ ተቋማት (IMF, World Bank, World Economic Outlook, . . . )፣ 

የብዙሃን መገናኛ አውታሮች (The Economist እና BBCን ጨምሮ)  ‹‹የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ 

በአፍሪካ  በፍጥነት በማዯግ ሊይ ካለ ጥቂት ኢኮኖሚዎች በግምባር ቀዯምትነት እንዯሚጠቀስ፤ 

በሚቀጥሇው ዓመትም የሚሰበሰበው ሃገራዊ የምርት መጠንም በአገሪቱ ታሪክ ሇመጀመሪያ ጊዜ 

እጅግ ከፍተኛ የሚባሇው እንዯሆነ፤ ›› በመገሇጽ ሇእዴገታችን ሳይወደ በግዴ እውቅና 

በመሰጠት ሊይ ባለበት በአሁኑ ወቅት ጥቂት ግሇሰቦች በነፃ ገበያ ሽፋን ህብረተሰቡን የሌማት 

ውጤቱ ተጠቃሚ እንዲይሆን ሇማዴረግ እያዯረጉት ያሇው ርብርብ በፍጥነት መቆም አሇበት፡፡  

 

የተባበሩት መንግሥታት በ2010 በታዲጊ አገሮች የዕዴገት ውጤት ሊይ ጥናት ማካሄደ 

ይታወቃሌ፡፡ ጥናቱንም በሶስት ምዴብ በመክፈሌ /ከሶስት በመቶ በታች ያዯጉ፣ ከሶስት እስከ 

አምስት በመቶ እዴገት ያስመዘገቡና ከስዴስት በመቶ በሊይ ያዯጉ አገሮች/ የተመሇከተ ሲሆን 

ጥናት ኢትዮጵያን ከስዴስት በመቶ በሊይ ካዯጉት አገሮች ዝርዝር ውስጥ ከማካተቱም በሊይ 

በዯረጃም አምስተኛ ሊይ አስቀምጧታሌ፡፡ እስካሁን የተመዘገበው ውጤትም 11.3 በመቶ 

መሆኑን ያሰፈረ ሲሆን በየዘርፉ ይህ እዴገት በፍጥነት እያዯገ በመሄዴ ሊይ መሆኑንም “on 

track” ሲሌ ገሌጾታሌ፡፡ እውቁ አሜሪካዊ የኢኮኖሚ ፕሮፌሰር ጆሴፍ ስቲግሉዝ 

በ“Globalization and its Discontents ” (2001: 35) መፅሀፋቸው ‹‹አዱስ አበባ የታዲጊ አገራት 

ሁለ መዱና ነች፡፡›› ማሇታቸው የዚሁ በፍጥነት በማዯግ ሊይ የመሆኗ ቀጥተኛ ነፀብራቅ ነው፡፡ 

ነጋዳዎቻችንም ይህን ፈጣን ዕዴገት ሇማስቀጠሌ መረባረብ እንጂ የዕዴገቱ አዯናቃፊዎች 

መሆን አይጠበቅባቸውም፡፡ ምሳላዎቻቸው የቀዴሞዋ አሜሪካ ዘራፊዎች ወይም የመንግሥት 

አሌባዋ ሶማሉያ ነጋዳዎች ሳይሆኑ የየአገሮቻቸውን ሌማት በማፋጠን ዜጏቻቸውን ተጠቃሚ 

እያዯረጉ ያለ የምሥራቅ እሲያ ሀገሮች ነጋዳዎች ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ 
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ይህንን፣ የአገራችንን ፈጣን ዕዴገት፣ እየገጠመው ያሇውን ፈተናና ሰውሰራሹን የኑሮ ውዴነት 

ከአሜሪካ 1914፣1918 እና 1921 ታሪክ ጋር አያይዘን እንመሌከት፡፡ ፀሀፊዎቹ እንዯገሇፁት 

በአንዯኛው የዓሇም ጦርነት ወቅት አሜሪካ ከፍተኛ ዕዴገት ያስመዘገበችበት ወቅት ሲሆን 

በአንፃሩ የጥቂቶች በነፃ ገበያ ሽፋን አጠቃሊይ የአገሪቱን ኢኮኖሚ መቆጣጠር ላሊውን ህዝብ 

ክፉኛ አስቆጣ፡፡ ዘረፋው በአስቸኳይ እንዱቆምም ውሣኔ ሊይ ተዯረሰ፡፡ የኢትዮጵያ 

መንግሥትም የህዝቡን ዴምፅ በመስማት ጥቂቶች ከጥፋታቸው እንዱታረሙ ሇማዴረግ እየወሰዯ 

ያሇውን እርምጃ አጠናቅሮ መቀጠሌ ይገባዋሌ፡፡ በህንዴ፣ ብራዚሌ፣ ራሺያና ቻይናን በመሳሰለ 

አገሮች የተዯረገውም ይኸው መሆኑን ሁሊችንም ሌንገነዘበው ይገባሌ፡፡ 

 

ከዚህ ጉዲይ ጋር በተያያዘ በአንዲንዴ ወገኖች /ተቃዋሚ ተብዬዎች/ በኩሌ የሚነሳው አተካሮ 

ውሃ የማይቋጥር ባድ ጩኸትና በህዝቡ እሮሮ ሊይ የመሳሇቅ አባዜ እንዯሆነ የችግሩ ገፈት ቀማሽ 

የሆነው ህብረተሰብ ትዝብቱን በግሌጽ እየነገራቸው ነው፡፡ በህገወጥ መንገዴ በአቋራጭ ሇመክበር 

የሚዯረግን ሩጫ ተመሌክቶ፣ #ሳይቃጠሌ በቅጠሌ; እንዱለ መንግሥት እየወሰዯ ያሇውን 

እርምጃ አንዲንዴ ወገኖች ‹‹ስህተት ነው›› ሲለ መዯመጣቸውም ፡፡ ቀዯም ሲሌ ሇማየት 

እንዯሞከርነው የአሜሪካ መንግሥት በወቅቱ የወሰዯውን እርምጃ ተከትል ኮንሰርቫቲቮች 

‹‹socialist reorganization›› ነው በማሇት የመንግሥትን ጣሌቃ ገብነት ሇማጥሊሊት 

የተጠቀሙበትን አገሊሇጽ ያስታውሰናሌ፡፡  

 

ምን ይዯረግ? 

ይህ የዋጋ ንረት እንዱወገዴና ከምንጩ እንዱዯርቅ ቀጥል የተመሇከቱት እርምጃዎች ቢወሰደ 

ጠቃሚ ሉሆን እንዯሚችሌ የብዙዎች ዕምነት እንዯሆነ አስባሇሁ፡፡ በዚህም መሰረት፤ ባሇፈው 

ዓመት በንግደ ህብረተሰብና በመንግሥት የጋራ መግባባት የፀዯቀውን የንግዴ አሠራርና 

የሸማቾች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 685/2ዏዏ2/ ሙለ በሙለ ተግባራዊ ማዴረግ፤ ቀሌጣፋ የንግዴ 

ሥርዓትና አማራጭ የንግዴ ግብይት ቦታዎችን መፍጠር፤ በህገወጥ የመገበያያ ሥፍራዎች 

ምትክ ህጋዊ የመገባበያ ቦታዎችን ማመቻቸት፤  አዲዱስ ሌማታዊ ነጋዳዎችን መፍጠርና 

ላልች የሌማት ኃይልችንም ማበረታታት፤ በነፃ ገበያ ስም የሀገርንና የህዝብን ጥቅም የሚጏደ 

ሕገወጦችን ማስተማር፣ መገሰፅ ብልም እንዯአስፈሊጊነቱ ወቅታዊና ሕጋዊ እርምጃ መውሰዴ፤  

የፀረ ሌማት ኃይሊትን የኪራይ ሰብሳቢነት /የመሬት ወረራንም ይጨምራሌ/ ምንጭ ማዴረቅ 

እና ላልች መሰሌ ህጋዊ አማራጮችን መውሰዴ ከመንግሥት ይጠበቃሌ፡፡ ከሁለም በሊይ፣ 
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እንዯአሜሪካ (Antitrust Law) ሁለ፣ የሸማቹን ህብረተሰብ መብት አስከባሪ ተቋማትን 

(Consumer Protectionist) ማዯራጀት፣ መዯገፍና ህጋዊ ከሇሊ መስጠት ተገቢ ነው፡፡ 

 

 በአንጻሩም ነጋዳውም ነፃ ገበያ ማሇት ዘርፋ ወይም የዘረፋ ሰበብ አሇመሆኑን በአንፃሩም ነፃ 

ገበያ ሥርአታዊ የግብይት ሥርዓት መሆኑን፣ በግሌፅ ሉረዲውና ሀገራችን የተያያዘችውን ሌማት 

ሇማፋጠን ዴጋፍ ሉሆን ይገባሌ፡፡ የንግዴ ሥርዓቱን በተሳሳተ ግምት /Speculation/ ሊይ 

መመሥረትና የላሇ እጥረትን መፍጠር ጊዜ ያሇፈበት ፀረ ህዝብ ተግባር መሆኑን ማወቅ፣ 

ሇመንግሥት ውሣኔ ተገዢ መሆንና ጤናማ የግብይት ሥርዓትን ሇመፍጠር መጣር ከንግደ 

ህብረተሰብ ይጠበቃሌ፡፡ ህዝቡም ከመንግሥት ጏን በመቆም አጥፊዎችን ማረም የዜግነት 

ግዳታው መሆን አሇበት፡፡ አሜሪካ ከዚህ ከህገወጥ ነጋዳዎች ሴራ (self–interested practice 

of corruptions)  ነፃ የወጣችውና የሀገሪቱን ምርት ሇሀገሪቱ ዜጎች በአግባቡ ሇማዲረስ 

(Socialization of production) የቻሇችው መሪዎቿ አዋጅ ስሊወጡና ስሇአወጁና የነሱ ቁርጠኛ 

አቋም መያዝ ብቻ አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም አስፈፃሚ አካሊት እና በተሇይም ወንጀሇኛ 

ነጋዳዎችን  በማጋሇጥና የሸማቹን የገበያ ዯህንነት ሇመጠበቅ ታስቦ በተቋቋመው  ማህበር (The 

American Society for  secrecy protection in business) እና አጠቃሊይ ህዝቡ በአቋራጭ 

ሇመክበር የሚዯረገውን ህገወጥ አሰራር በጋራ በመዋጋታቸው ነው፡፡ በአጠቃሊይ፣ በአሁኑ ወቅት 

በመሊ ሀገራችን የተሻሇ የምርት ዕዴገት መኖሩ፣ የውጭ ሸቀጥ አቅርቦት እጥረት አሇመኖሩን 

ግምት ውስጥ በማስገባት  የተረጋጋ የገበያ ሁኔታ እንዱሰፍን ሁለም የዴርሻውን ሉወጣ 

ይገባሌ፡፡  

 

ህብረተሰቡም በቀጣይ ገቢውን አመጣጥኖ በመጠቀም የቁጠባ ባህለን ማዲበርና አሊስፈሊጊ 

ወጭዎችን በመቀነስ/በማስዎገዴ በቅዴሚያ መሰረታዊ ፍሊጎቱን የማሟሊትና ብልም ኢኮኖሚያዊ 

ተጠቃሚነቱን በሂዯት እያጎሇበተ መሄዴን መሌመዴ ይኖርበታሌ፡፡በጥቂት ራስ ወዲዴ 

ነጋዳዎች ህገወጥ ንግዴ ሰበብ ገንዘቡን ያሇአግባብ ሲቀማና ሲዘረፍ የመቆየቱን ያህሌ፣ በአሁኑ 

ሰዓት በመንግሥት በኩሌ የተወሰዯውን ርምጃ በመዯገፍ፣ አጥፊዎችን በማረምና የንግዴ አዋጁን 

በመተግበር በኩሌ የሚጠበቅበትን ኃሊፊነት በሙለ ሉወጣ ይገባሌ፡፡ የቻይናን ዕዴገት በቅርብ 

የሚከታተለ ባሇሙያዎች አዘውትረው እንዯሚጠቅሱት ሇቻይና እዚህ መዴረስ የህዝቡ የቁጠባ 

ባህሌ የተጫወተው ሚና ቀሊሌ አይዯሇም፡፡ መረጃዎች እንዯሚጠቁሙት ቻይናውያን ችግሮችን 

ተጋፍጠው ከገቢያቸው ከ22 እስከ 4ዏ በመቶ በመቆጠብ ሌማትን በማፋጠን ሊይ ይገኛለ፡፡ 
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ከዚህ ሁኔታ ተገቢውን ትምህርት ብንቀስም ጥቅሙ ከኛም አሌፎ ሇሀገራችን፣ ሇመጪው 

ትውሌዴ ነውና ቁጠባን ባህሌ እናዴርግ፡፡ 

 

 

 
 
 
  


