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ሕገ-ወጥነትን የማስታመም አባዜ እስከ መቼ? 

 

ከሃብሮማይ 

ghabrom@yahoo.com 

 

የጥምቀት በዓሌ ሇማክበር ጃንሜዲ ስሄዴ ህዝቡ በብዛት ስነስርዓት በተሊበሰ መሌኩ 

እያከበረ፣ ካህናቶች የተሇያዩ ህብረ ቀሇማት ያሊቸው አሌባሳት ሇብሰው፣ ህዝቡ ከአዋቂ 

እስከ ህፃን ባህሊዊ ሌብሶቻቸውን ሇባብሰው ሳይ የሰጠኝን የመንፈስ እርካታ መቼም ቢሆን 

የምረሳው አይመስሇኝም። ሇነገሩ ሇጥምቀት የማይሆን ቀሚስ….. ይባሌ የሇ ! 

ፅሁፌ ስሇ በዓለ  አከባበር ሇማስቃኘት ሳይሆን በዓለን ተገን በማዴረግ አንዲንዴ መሸታ 

ቤቶች መንግስት ካወጣው የዋጋ ተመን በሊይ ሲሸጡ በማስተዋላ ነው። በዛ ምሽት 

መንግስት ባወጣው የዋጋ ተመን መሰረት ስንት ቢራ እንዯምጠጣ ገምቼ ከገመትኩት በሊይ 

መጠጣት እንዯላሇብኝ ዓቅጄ ሇሶስት ቢራ የሚሆን ገንዘብ ይዤ ወጣሁ። 

አንዴ ዯረጃዋ እስከዚህም የሆነች በአከባቢዬ ያሇች ባር ገባሁና አንዴ ጊዮርጊስ አዘዝኩ። 

ቢራውን አምጥቶ ከፈተውና ሂሳብ በቅዴሚያ ነው አሇኝ። እኔም በውስጤ ታዴያ ቢራውን 

ከማምጣቱ በፊት አይጠይቀኝም ነበር እያሌኩ ኧረ! ችግር የሇም ብዬ አስር ብር አውጥቼ 

ሰጠሁት። ሰውዬው ጎርነን ባሇ ዴምፅ ያስጨምራሌ! የአንዴ ቢራ ዋጋ 18 ብር ነው ሲሇኝ 

ዴንግጥ አሌኩና ትናንት በ 7 ብር ከአስር ሳንቲም ’ኮ ነው የጠጣሁት አሌኩት። ዓመት 

በዓሌ ስሇሆነ ዋጋው እንዯዛ ነው ሲሇኝ ከኔ አጠገብ ያለትን ጠየቅኩና አዎ እኛም 18 ብር 

ነው የከፈሌነው ሲለኝ የግዴ መክፈሌ እንዲሇብኝ አወቅኩ። ወዯ ኪሴ እየገባሁ ከዚህ በፊት 

የጠጣሁትን ሂሳብ በዯረሰኝ ያመጡሌኝ ስሇነበር እሺ እንግዱህ ዯረሰኝ ስራሌኝ ስሇው 

ዯረሰኝ አንሰጥም አሇኝ። 

እኔም ነገሩ ከዓቅም  በሊይ ስሇሆነብኝ እንግዲውስ ዯረሰኝ ካሇሰጠኸኝ ሂሳቡን አሌከፍሌህም 

አሌኩት። እንዯዛ ያሌኩበት ምክንያት አካባቢው ሰፈሬ በመሆኑና በባሩ ውስጥም 

የሚያውቁኝ ሌጆች እየጠጡ ስሇነበሩ እነሱን በመተማመን እንጂ ወይተሩ አነጋገሩና 

መስተንግድው ሁለ በጉሌበት ነበር። 
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ሌትከፍሌ ይገባሃሌ ብል ሲጮህብኝ እኔ አጠገብ የነበሩ ግርማቸው የሚያስፈራ ሽማግላ 

“ምን ሆናችሁ ነው?” አለኝ።  በግዴግዲው ሊይ “ዯረሰኝ ሳይቀበለ አይክፈለ” ይሊሌ እኔም 

በሇጠፉት መሰረት ዯረሰኝ ስጠይቀው አሌሰጥህም አሇኝ ስሇሆነም ብሩን አሌሰጥህም 

ስሊሌኩት ነው የሚዝትብኝ አሌኳቸው። 

ባሇግርማው ሽማግላም የሃብታም እንበሇው የንቀት ሳቅ ሳቁና ሌጄ ምን ነካህ? ዛሬ 

ዓውዯአመት አይዯሌ? አንዴ ቢራ 18 ብር እየሸጠ እንዳት ዯረሰኝ ስጠኝ ትሇዋሇህ? 

በመንግስት ሌታስቀጣው? እስቲ ይህቺን ዓወዯአመት እንኳ ይጠቀሙባት። ዝም ብሇህ 

ከፍሇህ ተዝናንተህ መሄዴ ይሻሌሃሌ አለኝ። ከሽማግላው ጋር መከራከር የባሰ ንትርክ 

ውስጥ እንዯሚያስገባኝ ተገነዘብኩና ሳሌወዴ መንግስት ካወጣው የዋጋ ተመን በሊይ ከፍዬ 

ወጣሁ። እሱም ሳይበቃ አገሪቷ ሌታገኘው የሚገባ ቫት ዯረሰኝ ባሇመስጠታቸው እንዴታጣ 

መዯረጉ ይበሌጥ አናድኛሌ። 

በቅርቡ መንግስት በሕገወጥ መንገዴ እየናረ የመጣውንና የህብረተሰባችንን የዕሇተ ዕሇት 

ህይወት በከፍተኛ ሁኔታ እየተፈታተነ የነበረውን የዋጋ ንረት ሇማረጋጋት የሚያስችሌ 

እርምጃ መውሰደ ይታወሳሌ። ይህ የሆነበት ዋነኛ ምክንያት  በሃገሪቱ ያሇውን  ገበያ 

ስርዓት በማስያዝ ፍትሃዊ የንግዴ ስርዓትን ማጠናከር ስሇሚያስችሌ ነው። 

አገራችን ባሇፉት ሰባት ዓመታት ያስመዘገበችውና እያስመዘገበችው ያሇችውን የኢኮኖሚ 

ዕዴገት በእውነቱ ይህቺ አገር በሚቀጥለት ጥቂት ዓመታት ከዴህነት ቀንበር ተሊቃ 

አንገቷን ቀና አዴርጋ ሇዜጎቿ ብቻ ሳይሆን ሇእንግድቿም የተመቸችና ሰፊ የስራ ዕዴሌ 

የምትፈጥር ሀገር እንዯምትሆን አሁን ያሇው የተስፋ ጮራ እያሳየን ነው።  

ይህ የተስፋ ጮራ ሉመጣ የቻሇው መንግስትና ህዝብ እጅ ሇእጅ ተያይዘው በመጓዛቸውና 

የመንግስት አስፈፃሚዎች ስሌጣናቸውን ያሇአግባብ ሲጠቀሙበት ህዝቡ ሕገመንግስቱ 

በሰጠው መብት ተጠቅሞ በቀጥታ ከስሌጣኑ የሚያወርዴበት ጥሩ የሰሩ ዯግሞ 

የሚያሞግስበት ሕዝባዊ አሰራር በመዘርጋቱ ነው።  

የፈነጠቀው የተስፋ ጮራ ከእጃችን በማያመሌጥ መሌኩ ሌንጨብጠው የምንችሇው 

መንግስት የቀየሰውን የሌማት፣ የሰሊም፣ የመሌካም አስተዲዯርና የዳሞክራሲ አሰራር 

ህብረተሰቡ ብልም ባሇሃብቱ ካሇፈው በተሻሇ መሌኩ ሲሳተፉበትና ሲተግበሩበት መሆኑ 

የሚያጠራጥር አይመስሇኝም።   
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በኢ.ፌ.ዳ.ሪ ሕገመንስት አንቀፅ 43/1 “የኢትዮጵያ ህዝቦች በአጠቃሊይም ሆነ በኢትዮጵያ 

ያለ ብሔሮች፣ ብሄረሰቦች እና ህዝቦች በተናጠሌ የኑሮ ሁኔታቸውን የማሻሻሌና የማያቋርጥ 

ዕዴገት የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ ነው” ይሌና ቀጥልም በንኡስ አንቀፅ 4 ሊይ 

“የሌማት እንቅስቃሴ ዋና ዓሊማ የዜጎችን ዕዴገትና መሰረታዊ ፍሊጎቶች ማሟሊት ይሆናሌ” 

ይሊሌ። 

የኢትዮጵያ ህዝቦች በአገሪቷ ሇሚካሄደት የሌማት እንቅስቃሴዎች  መሰረታዊ የሆኑ 

ፍሊጎቶች የሟሟሊት ሃሊፊነት የመንግስት ነው። መንግስት ዯግሞ እነዚህን መሰረታዊ 

ፍሊጎቶች በሚያስገርም ፍጥነት እያሟሊ መሆኑን ፀሏይ የሞቀው ሃቅ ነው። ከነዚህ መካከሌ 

የትምህርት፣ የመንገዴ ፣የጤና አገሌግልትን…ወዘተ መጥቀስ ይቻሊሌ። በዚህም በአፍሪካ 

በፍትሃዊ የመሰረተ ሌማት ዝርጋታና አጠቃቀም ኢትዮጵያን በተሇያዩ የመገናኛ ብዙሃን 

ምሳላ መሆኗ ተጠቅሰዋሌ። 

ይህ የኢኮኖሚ ዕዴገት ሉመጣ የቻሇው ሀገራችን በምትከተሇው የነፃ ገበያ ስርዓት ነው። 

ይህ የገበያ ስርዓት አገራችን ከአምባገነኑ የዯርግ መንግስትና ዋና መሇያው የሆነ የእዝ 

ኢኮኖሚ ከተሊቀቀች በኋሊ ባሇሃብቱ ሕገመንግስቱ ያጎናፀፈውን ሃብት የማፍራት እንዱሁም 

በነፃ የመዘዋወር መብት ተጠቅሞ፣ ሇራሱ ሇወገኑና ሇሃገሪቱ እያበረከተ ያሇው አስተዋፅኦ 

በቀሊለ የሚታይ አይዯሇም። ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ የተሇያዩ ሸቀጦች በተሇይ መሰረታዊ 

የፍጆታ ዕቃዎች ሊይ የነበረውን የዋጋ ንረት ከዓሇም አቀፍ የዋጋ ንረት ጋር የተያያዘ 

ሳይሆን በአንዲንዴ ባሇሃብቶች ፍትሃዊ የንግዴ ስርዓት ባሇመከተሌ የተከሰተ ሰው ሰራሽ 

የዋጋ ንረት እንዯነበር ተገንዝቤአሇሁ። ይህ የሆነበት ምክንያት ዘመናዊና በውዴዴር ሊይ 

የተመሰረተ የንግዴ ስርዓት ከመከተሌ ይሌቅ ከተገቢው በሊይ ጥቅም መፈሇግ በመበራከቱ 

ነው።   

በአንዴ ሃገር ፍትሃዊ የንግዴ ስርዓት አሇመኖር በሌማት ዙሪያ ያለ መነሳሳቶችንና 

መነቃቃቶችን በማጥፋት የሃገራዊ ጉዲት ምንጭ ሉሆን ይችሊሌ። ከዚህም ባሇፈ 

ያሌተገመተ የንግዴ አናርኪዝምን በመፍጠር የሀገራዊ መረጋጋትና ሰሊምን አዯጋ ውስጥ 

መክተቱ የማይቀር ነው። በቅርቡ በቱኒዚያ የተፈጠረው ቀውስ ትሌቅ ማሳያ ነው። 

መንግስት የኢትዮጵያውያን የኢኮኖሚ ሁኔታዎች ሇማሻሻሌ እኩሌ ዕዴሌ እንዱኖራቸው 

ሇማዴረግና ሃብት ፍትሃዊ በሆነ መንገዴ የሚከፋፈለበትን ሁኔታ የማመቻቸት ግዳታ 
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አሇበት። ስሇሆነም መንግስት በመሰረታዊ የፍጆታ ዕቃዎች ሊይ የዋጋ ተመን ማስቀመጡ 

ተገቢነት ያሇው እንዯሆነ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇህብረተሰቡ ትሌቅ ብስራት ነው የሆነሇት።   

የተወሰዯው እርምጃ ሕገወጥነት በማስወገዴ ሕጋዊነትና ተጠያቂነትን በማስፈን የገበያ 

ስርዓት ሇማጠናከር የሚያስችሌ መሌካም ጅምር ነው። በሃገራችን የተጀመረው ሌማት 

ትርጉም ያሇው ሃገራዊ ፋይዲ የሚኖረው አጠቃሊይ ሃገራዊ የንግዴ እንቅስቃሴው ሕጋዊና 

ፍትሏዊነት ሲኖረው ብቻ ነው። ሕጋዊና ፍትሏዊ የንግዴ ስርዓት በላሇበት ሁኔታ 

ከየትኛውም ሌማት ሕዝባዊና ሃገራዊ ተጠቃሚነት መፍጠር አይቻሌም። 

የአገራችን ኢኮኖሚ ባሇፉት ስዴስት ተከታታይ ዓመታት ባሇ ሁሇት አሃዝ ዕዴገት 

ማስመዝገቡ ይታወቃሌ። የአምስት ዓመቱ የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅደ 

እንዯሚያመሊክተው ዯግሞ አገራችን በመሰረታዊ የኢኮኖሚ ዕዴገት አማራጭ (Base case 

Scenario) ኢኮኖሚው ሊሇፉት አምስት ዓመታት በየዓመቱ በአማካይ ያስመዘገበውን የ11 

በመቶ ዕዴገት ቀጣይነት ማረጋገጥ፣ በከፍተኛ የኢኮኖሚ ዕዴገት አማራጭ (High Case 

scenario) የግብርና ምርትንና አጠቃሊይ ኢኮኖሚውን በ 2002 ዓ.ም ከነበረበት በ 2007 

ዓ.ም ዕጥፍ ማዴረግና ይህንኑ ሇማሳካት ኢኮኖሚውን በየዓመቱ በአማካይ በ14 ነጥብ 9 

በመቶ ማሳዯግ፣ የኢንደስትሪውን ዕዴገት በማፋጠን ዘርፉ በኢኮኖሚው ውስጥ የመሪነት 

ሚናውን ሉረከብ የሚችሌባቸውን ስራዎች ማጠናቀቅ የሚሌ ሁሇት አማራጮችን 

አቅርቧሌ።  

ይህ ዕቅዴ ካሇፉት የሌማት መነሻዎችና መሰረታዊ አቅጣጫዎች እንዱሁም ካጋጠሙት 

ፈታኝ ሁኔታዎችና የተገኙ ተሞክሮዎች አንፃር ሲቃኝ ሌንዯርስበት የምንችሇውና ህዝቡ 

ያየውን የተስፋ ጮራ በእጁ  የሚጨብጥበት  እንዯሚሆን እገምታሇሁ። 

ይህ የሚሆነው ግን መንግስት፣ ባሇሃብቱና ህዝቡ በተቀየሱ መሰረታዊ አቅጣጫዎች እጅ 

ሇእጅ ተያይዘው ሲሄደና የዴርሻቸውን መወጣት ሲችለ እንዯሆነ የሚያጠያይቅ 

አይመስሇኝም። እንዱህ ሲሆን ነው ህዝቡ፣ መንግስትና ባሇሃብት ከሌማቱ  ፍትሃዊ የሆነ 

ተጠቃሚነታቸው የሚያረጋግጡ። 

የቱንም ያህሌ የኢኮኖሚ ዕዴገት ማስመዝገብ ቢቻሌ ፍትሃዊ የንግዴ ሰርዓት ከላሇ 

ከሌማቱ የሚገኘው ህዝባዊ ተጠቃሚነት አዯጋ ውስጥ መግባቱ አይቀርም። ሕዝባዊ 

ተጠቃሚነትን ማስገኘት ያሌቻሇ ሌማት ዯግሞ ከጥቅሙ ጉዲቱ ያመዝናሌ። 
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ሇዚህም ነው መንግስት በመሰረታዊ የዋጋ ሸቀጦች ሊይ የዋጋ ተመን ያስቀመጠው። 

መንግስት ባሇበት ሃገር ሁለ የትኛውም እንቅስቃሴ በተቀመጠሇት የሕግ አግባብ እየተጓዘ 

መሆኑን መቆጣጠር፣ መንገዴ የሳተ ካሇም ማረምና የተስተካከሇ አቅጣጫ እንዱይዝ 

ማዴረግ  ሕገመንግስታዊ ግዳታው ነው። ይህንን ሃሊፊነት መንግስትን ተክቶ ማከናወን 

የሚችሌ አካሌ የሇም። ሉኖርም አይችሌም። 

መንግስት ባሇፉት ዓመታት በአገር አቀፍ ዯረጃ የተከሰተውን የዋጋ ንረት ሇመቆጣጠር 

ማክሮ ኢኮኖሚውን ያረጋጋሌ ያሊቸውን የተሇያዩ እርምጃዎች በተሇይ በፋይናንስ ተቋማት 

ሊይ ተግባራዊ አዴርገዋሌ። በዚህም አገሪቱ አበረታች የሆነ ውጤት አስመዝግባሇች።      

በምግብ ነክ ሸቀጦች ሊይ የነበረውን የዋጋ ንረት የማክሮ ኢኮኖሚ ማረጋጊያ መንገድች 

ባመጡት ውጤት ቢቀረፍም  በሰው ሰራሽ የዋጋ ንረት ምክንያት ግን እንዯሚፈሇገው 

አሌሆነም ነበር።  

ነጋዳዎች የምርቶቻቸውን ዋጋ በከፍተኛ ዯረጃ ሇመጨመር ዓሇም አቀፍ የዋጋ ንረቶችንና 

የቅርቡን የብር የምንዛሬ ዋጋ ቅነሳን እንዯ ምክንያት እየተጠቀሙ ነበር። ይህ ግን ካሇው 

የዓሇም ገበያ ጋር ሲነፃፀር አሳማኝ ያሌሆነና ነጋዳው ሇህብረተሰቡ የሚሸጥበት ዋጋ እጅግ 

የተጋነነ ነው የነበረው።  

አሁን በመንግስት የተወሰዯውን እርምጃ ህዝቡን የሚጠቅምና ባሇሃብቱን በፍትሃዊ የገበያ 

ስርዓት ውስጥ የሚያስገባ ነው። ይህ ሉሆን የሚችሇው መንግስት በፍትሃዊ ገበያ የሚያምኑ 

አብዛኛዎቹ ባሇሃብቶቻችን እንዱሁም ህዝቡ መንግስት ካስቀመጠው የዋጋ ጣሪያ በሊይ 

ሲሸጡ ያገኛቸው እንዱሁም ምርቶችን በመጋዘን ውስጥ ወሽቀው የአቅርቦት እጥረት 

እንዱኖር የሚሹ ነጋዳዎች በማጋሇጥ ሇሚመሇከተው አካሌ ማሳወቅ ሲችሌ ነው። 

አብዛኛዎቹ ሚዱያዎች መንግስት ባወጣው የዋጋ ተመን ሊይ ህዝቡና አገሪቱ  የሚጠቅም 

እርምጃ ብሇው በአፈፃፀሙ ሊይ ክትትሌ እንዯሚሻ ገሌፀው አስተማሪ የሆኑ አስተያየቶች 

ቢያቀርቡም አንዲንዴ ሚዱያዎች ግን የዴሃውን ገንዘብ ያሇአግባብ በመዝረፍ ሊይ 

ሇተሰማሩ ጥቂት ነጋዳዎች ወግነው ሲያስታምሟቸው ተስተውሎሌ።  

በላሊ በኩሌ ህዝቡ በኑሮ ውዴነት እሮሮውን እያሰማ ነው። ህዝቡ ከመንግስት አንዴ ነገር 

ይጠብቃሌ  እያለ የህዝቡን እሮሮ ተካፋይ መስሇው ሇመታየት ሙከራ የሚያዯርጉ የነበሩ 
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አንዲንዴ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በተሇይ የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ መዴረክ 

(መዴረክ) መንግስት የማያሻማ ህዝባዊ እርምጃ ሲወስዴና ህዝቡ ዯስታውን ሲገሌፅ 

“ውሳኔውን ህዝቡንም አገሪቱንም ይጎዲሌ” በማሇት በአንዴ ራስ ሁሇት ምሊሳቸውን 

አሳይተውናሌ። ይህ ሕገወጦችን የማስታመም አባዜ አገሪቱ የተያያዘችውን የአምስት 

አመቱ የዕዴገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ከማሳካት አንፃር የራሱ የሆነ ተፅዕኖ 

ስሇሚኖረው ሇአገራችንና ሇህዝባችን ዕዴገት ሁሊችንም ዘብ መቆም ይጠበቅብናሌ።  

አንዲንዴ ግሇ ወዲዴ ነጋዳዎች የተሇያዩ አጋጣሚዎችን (በዓሊት) በመጠቀም ከተቀመጠው 

ተመን በሊይ ሲሸጡ እያዩ ዝም ማሇት፣ ከዚያ አሌፎም ትክክሌ አይዯሊችሁም በል 

ሇተናገረ ፍትህ ወዲዴና አርቆ አሳቢ ዜጋ ማሸማቀቅና የራሳቸውን መብት ካሇማስጠበቅ 

አሌፈው ላሊው መብቱን በሚገባ እንዲይጠቀም ሇሕገወጦች ማስታመም ሇኛም 

ሇአገራችንም የትም የማያዯርስ ነውና ሁሊችንም እጅ ሇእጅ ተያይዘን ባሇሃብቱ በፍትሃዊ 

የገበያ ስርዓት እስከሚገባ ዴረስ መንግስት ካስቀመጠው የዋጋ ተመን በሊይ ሇሚሸጡ 

ጥቂት ነጋዳዎች ሊይ የማያዲግም እርምጃ እንዱወሰዴባቸውና ትምህርት ቀስመው ወዯ 

ፍትሃዊ የገበያ ስርዓት እንዱገቡ የበኩሊችንን እንወጣ። አበቃሁ!   

 

 


