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ግብር መክፈል ለአገር እድገት መፋጠን 

                                                     ዘነበ አክሊሉ 

1-27-15 

ግብር ለምን እንደሚሰበሰብና ግብር መክፈል ስላለው ጥቅም በተደጋጋሚ ብዙ ተብሏል፤ብዙ ተነግሯል፡፡ ሰሞኑን በተለያዩ 

ቦታዎች ስዘዋወር ከግብር ጋር በተያያዘ የማዳምጣቸው አንዳንድ ወሬዎች መነሻ ሆኑኝና ይህችን መልዕክት ለመጻፍ ተነሳሳሁ፡፡ 

በታክሲ ውስጥም ሆነ በካፌዎች ግብርን በሚመለከት የምሰማቸው አንዳንድ ብሶቶች ግን የበለጠ አግራሞትን 

አጭረውብኛል፡፡  

ከእለታት በአንዱ ቀን  እንደተለመደው በታክሲ ከሥራ ወደ ቤት በመጓዝ ላይ ሳለሁ፡ አጠገቤ የነበረው ጎልማሳ በተንቀሳቃሽ 

ስልኩ ያወራል ፤ከብዙ በጥቂቱ እንዲህ እያለ፡- "እባክህ ተወኝ ወንድሜ ምን ሥራ አለ፤ እ..እ..እእእ….. በቃ ስራ እንደዱሮው 

መሰለህ  ሰርተን ለቫት፣ ግብር እየሆነ ነው፣ ትርፍ ዱሮ ቀረ አሁን አሁን ተወኝ ባክህ …. ምንም መስራት አልቻልንም፤….." 

ያወራል፤ ያብራራል - በሌላኛው የስልክ መረብ ጫፍ ላለው ሰው፡፡   

ለመሆኑ ግብር መክፈል ያኮራል እንጂ ለምን ከእዳ ይቆጠራል ስል ራሴን መጠየቅ ጀመርኩ። ይኼን ጊዜ ነው የሀገሬ ህዝብ 

ጀግንነት የታወሰኝ ጀግና ማን ነው? ለእኔ ጀግና ማለት  በተሰማራበት መስክ  በታማኝነት አገሩን የሚያገለግል እንደሆነ 

ይሰማኛል። በጦር አውድማ ጠላቱን ድል የመታ፣ በግብርናው ዘርፍ ተሰማርቶ  አገርንና ህዝብ በምርት እንዲትረፈረፍ ያደረገ፣ 

በመንግስት ስራ ተሰማርቶ ህብረተሰቡን በቅንነትና በታማኝነት ያገለገለ፣ ወዘተ ብቻ ሁሉም በተሰማራበት አገርንና ህዝብን 

በቅንነት በታማኝነት የሚያገለግሉ ሁሉ  ለእኔ  ጀግኖች ናቸው!  

የተለያዩ ጥናቶች ከዚህ በፊት ባለው  ሁኔታ በሀገራችን ያሉ አንዳንድ ነጋዴዎች ከሚያገኙት ጥቅም ጋር ሲነፃፀር ተገቢውን 

ግብር አይከፍሉም የሚል ትችት ሲቀርቡ ይደመጣሉ፡፡ እንዲያውም አንድ መካከለኛ ደመወዝ የሚከፈለው የመንግሥት 

ሠራተኛ በዓመት የሚከፍለውን ግብር ያህል እንኳ የማይከፍሉ መደብሮች፤ ካፌዎች፤ ሆቴሎች…እንዳሉ አንዳንዶች በአደባባይ 

ሲናገሩ ይደመጣሉ፡፡ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከአገራችን ካላት  የህዝብ ብዛት አኳያ ሲታይ ከአፍሪካ አገሮች እንኳን ሲነጻጸር 

ኢትዮጵያ የምትሰበስበው ግብር ዝቅተኛ የሚባል ነው።  

ታዲያ ይህን ጊዜ ነው የሀገሬ ህዝብ ጀግንነትና ሀገር ወዳድነት የመጣበኝ፡፡ አንድ ዜጋ ሰርቶ ከሚያገኘው ጥቅምና ገቢ ለሀገሩ 

ተገቢውን ግብር ካልከፈለ ወይም ለመክፍል ዝግጁ ካልሆነ የቱጋ ነው የሱ ሀገሩን መውደዱ፤ ስለሀገሩስ ማንጎራጎሩና መሸለሉ? 

አሁን በሀገራችን ያለውን የልማት ውጤት ማድነቅ ብቻ ሳይሆን ከዚህ የተሻለ ነገር እንዲመጣ የኔ ድርሻ ምንድነው? ምን 

ላበረክት እችላለሁ? የሚለው አተያይ ቢኖር መልካም ይመስለኛል፡፡  

በሀገራችን ብዙውን ጊዜ ግብርን በሰዎች ላይ በግዳጅ እንደተጫነ "ዕዳ" የመመልከት አዝማሚያ በስፋት ሲንፀባረቅ ይታያል፡፡ 

በእርግጥ መንግሥዊ ገቢን የማመንጨት ሕጋዊ ሥልጣን ለረዥም ዘመናት ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ 
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ምክንያት ግብርን መክፈል ከውዴታ አስተዋፅኦነቱ ይልቅ የግዴታ ይዘቱ አመዝኖ እንዲታይ እንዳደረገው የተለያዩ ጥናታዊ 

ፅሁፎች ያትታሉ፡፡  

ይሁንና ዘመናዊ አስተዳደርና አሰራር  ከተከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ግን ግብርን መክፈል ምጣኔ ሀብትን ለማረጋጋት፤ የተፋጠነ 

ምጣኔ ሀብታዊ ዕድገትን ለማጋገጥና የዜጎችን የኑሮ ሁኔታ ትርጉም ባለው ሁኔታ ለማሻሻል በማስቻሉ በአሁኑ ወቅት በበርካታ 

ሀገሮች ዘንድ ግብርን መክፈል እንደ ዋነኛ የዜግነት መብት ማረጋገጫና ክብር እየተወሰደ ይገኛል፡፡ 

በአብዛኛው በበለፀጉት ሀገራት መንግሥት ዋነኛ የልማት አምጪ ኃይል ሳይሆን፤ በአመዛኙ ልማቱን ደጋፊና ልማትን ለማፋጠን 

የሚረዱ ሁኔታዎችን የሚያመቻች ኃይል ተደርጎ ነው የሚወሰደው፡፡ ምክንያቱም በኅብረተሰቡ ዘንድ ለልማት ያለው ግንዛቤ 

ከፍ ያለ በመሆኑ ባለሀብቱ ዋነኛ የልማት ተዋናይ ነው፡፡ ይህ ሁኔታ በታዳጊው አለም  ብዙም የተለመደ ጉዳይ አይደለም።   

እንደ አፍሪካና ላቲን አሜሪካ እንዲሁም የኤዥያ ሀገራት ደግሞ የግል ባለሀብቱ በማይሸፍናቸው ወሳኝ የመሠረተ ልማትና 

ማህበራዊ የአገልግሎት ዘርፎች ዝርጋታና ማስፋፋያ ሥራዎች ላይ  መንግሥት የልማት ኃይል ሆኖ የመስራቱ ፋይዳ የጎላ ሆኖ 

እናገኘዋለን፡፡ ምክንያቱም አንድም በሀገራቱ ያለው የሀገር ውስጥና የውጭ የግል ካፒታል ክምችትና ፍሰት አናሳ መሆኑና 

በሁለተኛ ደረጃም በኅብረተሰቡ ዘንድ ዋነኛው የልማት ኃይል መንግሥት ነው የሚለው አስተሳሰብ የሰረፀ መሆኑ ነው፡፡    

በአሁኑ ወቅት ሀገራችን ለዜጎች ሰፊ የሥራ ዕድል ለመፍጠርና ልማትን በማፋጠን ከድህነት ፈጥና ለመላቀቅ ደፋ ቀና እያለች 

ትገኛለች፡፡ በነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ሥርዓት ሀገሪቱን የሚመራው መንግሥት ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ እንደመሆኑ መጠን፤ የግል 

ሴክተሩ ሊሞላው በማይችላቸውና የገበያ ክፍተት ባለባቸው የልማትና አገልግሎት ዘርፎች ውስጥ በተመረጠ መልኩ ጣልቃ 

እየገባ ክፍተቶቹን የመሙላት ኃላፊነት ስላለበት በልማት ተሳትፎ ላይ የሚኖረው ድርሻ ላቅ ያለ ነው፡፡ የእነዚህን የልማት 

ዝርጋታና ማስፋፊያ ወጪዎች ለመሸፈን የሚያስፈልገው ፋይናስም የዚያኑ ያህል ሰፊ ነው:: 

ዛሬ መላው ኅብረተሰብ ልማትን በማፋጠን ከድህነት ፈጥኖ ለመውጣት ሰፊ ርብርብ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ ከዚህ 

በተጻራሪው በሀገራችን ያለውን የልማት ሂደት ለማደናቀፍ ብሎም ከጊዜ ወደ ጊዜ በልማቱ ወሣኝ ተሳትፎ እያደረገ የመጣውን 

ኅብረተሰብ ለማዘናጋት የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች አልፎ አልፎ መፈጠራቸውና መንቀሳቀሳቸው አልቀረም፡፡ አሉባልታ 

በመፈብረክ አሊያም ትክክለኛውን ሁኔታ በማጣመምና የተለዬ ቀለም በመቀባት በኅብረተሰቡ መካከል ውዥንብር የሚነዙ 

ኃይሎች በተለያዩ ጊዚያት ነበሩ፤ ዛሬም አሉ፡፡  

ከዚህ ቀደም ሀገሪቱ ትመራበት የነበረው የንግድ ሥርዓት ኋላ ቀር፤ ለነጻ የገበያ ውድድር የማይጋብዝና ከዚህም በላይ በኪራይ 

ሰብሳቢነት አስተሳሰብ የታጠረ ስለነበር አሉታዊ ጎኑ ያመዘነ ሆኖ ቆይቷል፡፡ ከዚህ አንጻርም የግብር ክፍያና አሰባሰቡም 

በበርካታ ውስብስብ ችግሮች ውስጥ እንዲያልፍ ግድ ብሎ ቆይቷል፡፡ በመሆኑም ለረዥም ዓመታት ሲያገለግል የነበረውን ኋላ 

ቀር ሕግ በማስቀረት በምትኩ ዘመናዊ የንግድ ሥርዓትን ለማስፈን በሚያስችል አቅጣጫ የነበሩ ጉድለቶች ተገምግመውና 

ታርመው አዲስ የንግድ ሕግ መውጣቱ ይታወሳል፡፡ ይህ ህግ ተግባራዊ መደረግ መጀመሩን ተከትሎም ጥቂት የንግዱ 

ማኅበረሰብ አባላት ቅሬታ እንዳላቸው እየገለጹ ይገኛሉ፡፡  

ምንጊዜም ቢሆን አዲስ አሰራር ተግባራዊ መደረግ ሲጀምር ከግንዛቤ ማነስ፤ ከአንዳንድ የአፈጻጸም ስህተቶች፤ የሕግ ክፍተቶች፤ 

አለያም ከግል ስሜትና ጥቅም አኳያ አልፎ አልፎ ቅሬታ ሊነሳ እንደሚችል ይገመታል፡፡ ነገር ግን ይህንን ዓይነት ሁኔታ እንደ 
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ምቹ አጋጣሚ በመውሰድ አብዛኛው ነጋዴ ላይ የተጣለው ግብር ተገቢ እንዳልሆነና በተለይም ነጋዴውን ተጎጂ የሚያደርግ 

እንደሆነ በማስመሰል የሚቀርቡ የአንድ ወገን አስተያየቶች ይደመጣሉ፡፡ ከዚህ አስተሳሰብ በመነጨም አብዛኛው ነጋዴ በንግድ 

ሥርዓቱ ማለፍ እንዳልቻለ በማራገብ ነጋዴው የንግድ ፍቃዱን እየመለሰ እንደሆነ የሚያራግቡ  ኃይሎች  ተስተውለዋል፡፡  

 

ይህ በእውነቱ አሳዛኝ ነው፡፡ ግብር የሚያጭበረብር  ህዝብንና   መንግስትን እንደማጭበርበር ይቆጠራል። ምክንያቱም 

መንግስት አገርን ሊቀይሩ የሚችሉ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን የሚገነባው በሚሰበስበው ግብር እንደሆነ መታወቅ ይኖርበታል።  

ትክክለኛ ለህዝብ የሚቆረቆር አካል ችግሮቹን ነጥሎ አውጥቶ መፍትሄ ለማምጣት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ይሰራል እንጂ 

ውዥንብር መንዛት ተገቢ አይደለም። ግብር መክፈል እንደ እዳ መቆጠር የለበትም። ግብር መክፈል ያኮራል፣ ግብር መክፈል 

የአገርን የህዝብን ደህንነት ያስጠብቃል፣ ግብር መክፈል መሰረተ ልማትን ያስፋፋል፣ በአጠቃላይ ግብር መክፈል ልማትን 

ያፋጥናል። ግብር መክፈል ኩራት ነው። ግብር መክፈል በዚህ አግባብ ቢታይ መልካም ይመስለኛል።  

በተለያየ መልኩ የሚነሱት ቅሬታዎች እንዳሉ ሆነውና በችግሮችና ቅሬታዎች ዙሪያ ከንግዱ ማኅበረሰብ ጋር በመወያየትና 

በመተማመን ለመፍታት በመንግሥት በኩል አየተደረጉ ያሉ ጥረቶች እንደተጠበቁ ሆነው፤ በርካቶች የሚፈለግባቸውን ግብር 

ለመክፈል ፈቃደኝነታቸውን በተግባር አረጋግጠዋል፡፡ ትክክለኛ ግብር ከፋይ መሆን ኩራት ነው። አገራችን ከድህነት ልትወጣ 

የምትችለው ሁሉም  ዜጎች ከአገሪቱ ሃብት እኩል ተጠቃሚ የሚሆኑት ዜጋ በሙሉ የተጣለበትን ግብር በአግባብ በታማኝነት 

መክፈል ሲቻል ብቻ ነው።   

በዚህም የንግዱ ኅብረተሰብ በአገሪቱ በሚካሄዱ የልማት ሥራዎች ላይ ዋነኛ ተሳታፊ ለመሆን ያለውን ተነሳሽነት በተለያዩ 

አጋጣሚዎች እየገለፀ ይገኛል፡፡ የዚህ አንዱ ማሳያም ትክክለኛ ግብርን በወቅቱ በመክፈል ብሄራዊ የዜግነት ግዴታን መወጣት 

እንደሚገባ በበርካቶች ዘንድ ተገቢው ግንዛቤ እየተያዘበት ስለመምጣቱ በአገራችን እድገት ላይ የሚታየው ለውጥ አንዱ ማሳያ 

ነው።  

ይህ ማለት ግን ሁሉም በእኩል የሃላፊነት ስሜት የተጣለበትን ግብር ይከፍላል ማለት አይደለም። ሁሉንም  የንግዱን 

ማኅበረሰብ ወደ ትክክለኛው የግብር ሥርዓት ሙሉ ለሙሉ ለማምጣት በቀጣይ ብዙ መሰራት እንዳለበት ግንዛቤ ሊያዝበት 

ይገባል፡፡ ይህ ሥራም በዘመቻ መልክ የሚሰራ የአንድ ጊዜ ተግባር ሳይሆን ቀጣይነት እንዲኖረው ተደርጎ በቋሚነት ሊሰራበት 

ይገባል፡፡ አሁን መንግሥት በዚህ ረገድ እያከናወነ ካለው ማለትም የንግዱን ማኅበረሰብ በአጠቃላይም ኅብረተሰቡን 

ከማስተማርና ከማሳወቅ አኳያ በተወሰነ መልኩ የተሻለ ግንዛቤ እየተፈጠረ በመሆኑ ግብርን በአግባቡ ከመክፈል ባለፈም 

ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሌላው ኅብረተሰብና የንግዱ ማኅበረሰብ እያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ ተጠቃሽ ነው፡፡  

አንዳንድ ወገኖች እንደሚያራግቡት የግብር አጣጣሉ በዘፈቀደ የተሰላ ሳይሆን፤ የንግዱ ማኅበረሰብ ከሚሰጠው መረጃና 

ከሚያስገባው ገቢ ጋር ተነፃፃሪ ሆኖ በጥናት ላይ ተመስርቶ የተተመነ ወይም የተሰላ እንደሆነ መታወቅ አለበት፡፡ ዘመናችን 

የቴክኖሎጂ ነው። የንግድ ስራችንን በቴክኖሎጂ የታገዘ ካደረግነው የንግድ ስራችን ትርፋማ ከመሆኑም በላይ በግብር ሳቢያ 

የሚፈጠር አላስፈላጊ ንትርክ ውስጥ እንዳንገባም ያግዘናል።  
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በግብር አወሳሰንም ሆነ አከፋፈል ላይ ችግር ሊፈጠር ይችላል። በዚህ ሂደት የተፈጠሩ የአፈጻጸም ስህተቶች፡ ክፍተቶችና 

የመረጃ እጥረቶች ካሉ /ሊኖሩም ይችላሉ/ የሚመለከተው የመንግሥት አካል በቀየሰው የቅሬታ አቀራረብና ማስተናገጃ 

ሥርዓት እልባት የሚሰጣቸው ይሆናሉ፡፡ ይህ ደግሞ ሕጋዊና የሰለጠነ አካሄድ ነው፡፡ ከዚህ መሠረታዊና ተጨባጭ አሰራር 

ውጪ ከግንዛቤ እጥረት አሊያም ፍትሃዊነትና ሕጋዊነት ከሚጎድለው የግል ጥቅም አሳዳጅነት ስሜት ከመነጨ አመለካከት 

በመነሳት በአጠቃላይ የግብር አሰባሰብ ሥርዓቱን በጭፍን መቃወምና ማውገዝ ተገቢነት አይኖረውም፡፡ 

የአንድ ሀገር ህልውና የሚወሰነው ግብርን በአግባቡና ዘመናዊ በሆነ መንገድ በመሰብሰብ ወይም ባለመሰብሰብ ላይ 

የተንጠለጠለ ነው፡፡ ከዚህ በፊት እንደነበረው በአስገዳጅና /መንግሥት/ በተገዳጅ/ ግብር ከፋይ/ መንፈስ ህዝብ ግብር 

እንዲገብር ማድረግ ሳይሆን፤ በአንድ ሀገር ውስጥ ያለ ዜጋ ግብር ለምን እንደሚከፍል በውል ገብቶትና አውቆት በፈቃደኝነትና 

በውዴታ እንዲከፍል ለማድረግ፤ በዚህም የሰለጠነና ኃላፊነት የሚሰማው ግብር ከፋይ ኅብረተሰብ ለመፍጠር መንግሥት ሰፊ 

እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡  

በዚም መሠረት መንግሥት በአሁኑ ወቅት ኅብረተሰቡን አሁን ካለው ሁኔታ በተሻለ ተጠቃሚ ለማድረግና በምጣኔ ሀብት 

የጠነከረች ሀገር ለመፍጠር ከምንጊዜውም በተሻለ ሁኔታ እየሰራ ይገኛል፡፡ መንግሥት ይህን ከባድ ኃላፊነት በብቃት እንዲወጣ 

ከተፈለገ ደግሞ ሊኖር የሚችለው አማራጭ ወቅታዊና ትክክለኛ ግብርን የመሰብሰብ አቅምን በአስተማማኝ መገንባት ሲችል 

ብቻ ነው፡፡ የሚሰበሰበው ግብር፣ ታክስ እንዲሁም የአገልግሎትና የመጠቀሚያ ክፍያዎች በበኩላቸው ከህዝብ ተሰብስበው  

ተመልሰው ለሀገርና ለህዝብ ጥቅም የሚውሉ መሆናቸውን መገንዘብና አምኖ መቀበል ተገቢ ነው፡፡ በመሆኑም ግብርን 

በትክክልና በወቅቱ መክፈል ማለት "ማንኛውም ዜጋ የራሱን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥበት ነው፤ የምከፍለውም ዞሮ … ዞሮ 

ለራሴ፤ ለልጆቼና ለወገኔ ነው" የሚል አመለካከት በማጎልበትና አዎንታዊ ምላሽ በመስጠት ጀግንነቱን ግብር በመክፈል መግለፅ 

ይኖርበታል፡፡ 


