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የጨቋኞችን ክንዴ የሚያፈረጥም ግብርና ቀረጥ መወገዜ ኣሇበት! 

(የኦነግ መግሇጫ) 

 

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በመቻ መሌክ በነጋዳዎች ሊይ የተጫነውን ከኣቅም በሊይ የሆነና በመዴሌዖ ሊይ የተመሰረተ 

ግብርና ቀረጥ ያወግዚሌ። በተሇይ ዯግሞ ይህ ከኣቅም በሊይ የሆነ ግን ሆን ተብል የላልች ብሄር ተወሊጆችን ከንግደ 

ስርዓት ውጪ በማዴረግና ሃብታቸውን በመዜረፍ ሊይ ያተኮረ በመሆኑ ኣጥብቆ ይቃወመዋሌ። በመሆኑም ከኣቅም በሊይ 

የሆነው ግብርና ቀረጥ የተጫነባቸው ሁለ የሚከፍለት ግብር ጸረ-ህዜቦች የሆነውን መንግስት የሚያጠናክር፥ የህዜቦችን 

መብቶች ሇማፈን ሇጦር መሳሪያ ግዢ የሚውሌ መሆኑን በመገንብ እንዱጋፈጡት ኦነግ መሌዕክቱን ያስተሊሌፋሌ።  ይህ 

መንግስት ስሌጣን ሊይ እስካሇ ዴረስ ያሇስጋት ሰርቶ መኖር የማይቻሌ መሆኑን ተረዴተው ስርዓቱን በመፋሇም ከማስወገዴ 

ባሻገር ላሊ መፍትሄ የላሇ መሆኑን ኦነግ በዴጋሚ ያሳስባሌ።  

ገንቢና ተቀባይነት ያሇው፥ ከኣዴሌዖና ከኣንዴ ቡዴን ፍሊጎት የጸዲ እንዱሁም ሇሃገርና ህዜቦች ጥቅምና ፍሊጎት የቆመ 

መንግስት መታጣት ኢትዮጵያ ዯሃ ሃገር እንዯሆነች እንዴትሰነብት ዋነኛ ምክንያት ሆኗሌ።  ዛጎች ካሇው መንግስት ተስፋ 

በመቁረጥና መጻዒ ተስፋቸው በመጨሇሙ በህዜቦችና ይህችን ኢምፓዬር እየገዚ ባሇው መንግስት መካከሌ ያሇው 

ግንኙነት ይበሌጥ ከመራራቅ በስተቀር ሉቀራረብ ኣሌቻሇም። መረፍና መጨቆንን በመቃወም እየተፋፋመ ያሇው 

ተቃውሞ ኢምፓዬሪቷን ወዲሌተፈሇገ ኣቅጣጫ እያመራት ነው። የፖሇቲካ ችግርን ከመፍታት ኣፍኖ ሇማቆየት መሞከር፥ 

ፍትሃዊ የመብት ጥያቄ ባነሱት ሊይ በማትኮር ሇማዯህየት የሚወሰዯው እርምጃ ያሇውን ተቃውሞ ይበሌጥ ኣጠናከረው 

እንጂ ያስገኘው ውጤት የሇም። ፍርሓትና ሽብርን መፍጠር ካሌሆነ በስተቀር ሇኣምባገነኑ መንግስት ተቀባይነትና ዴጋፍ 

ኣሊስገኘሇትም። ይህ መንግስት እየተካሄዯበት ያሇው ተቃውሞ እየበረታ ከመምጣቱ ባዯረበት ፍርሃት በጦር፡ ዯህንነትና 

ኢኮኖሚ መስክ እራሱን ኣጠናክሮ ኣፈናውን መቀጠሌ ዓሊማው በማዴረግ በዜርፊያ የሚያገኘውን ሃብት በዙህ ሊይ 

ማባከን ሇበሇጠ ዴህነትና ኋሊቀርነት በር እንዯሚከፍት ግሌጽ ነው።  ህዜቦችን በመዜረፍ  የስርዓቱን ገቢ ሇማዴሇብ 

መስራት ፍጻሜው መሌካም እንዯማይሆን ከማንም የተሰወረ ኣይዯሇም።  

በወያኔዋ ኢትዮጵያ ስር ሰርቶ ሇመኖር፥ ኣርሶ ሇማምረት፥ ነግድ ሇማትረፍ ወያኔ መሆን የግዴ ይሊሌ። በትውሌዴ ከወያኔ 

ያሌሆነ ያሇውን መብት ሁለ መስዋዕት ኣዴርጎ የታውን በመስራት ተንበርክኮ ሇመኖር ይገዯዲሌ። ሇህዜቡ የሚቆረቆር፡ 

ዜርፊያንና ጭቆናን የሚፋሇም፥ ሇፍትህና ሇመብቱ የሚቆም በወያኔ መንግስት እንዯኣውሬ ይታዯናሌ። ወሰን ያጣ የክፋት 

ተግባርና ዜርፊያ ምን እንዯሚያስከትሌ ባሇፉት መንግስታት ሊይ ሲወሰደ የነበሩትንና በኣሁኑ ወቅት በወያኔ ሊይ 

እየተወሰደ ያለትን  ህዜባዊ እርምጃዎች ማጤን በቂ ነው። 
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ወያኔ ስሌጣን ሊይ በቆየባቸው ረዥም ዓመታ ውስጥ የስርዓቱ ጥቃት ሰሇባ ከመሆን ያመሇጡ ተጨቋኝ ህዜቦች የለም።  

ሁለም የኢትዮጵያ ህዜቦች ናቸው ሇከፋ ቸነፈር፥ ዴህነትና ረሃብ የተዲረጉት። የተሇያዩ የህብረተሰብ ክፍልች 

ተተኩሮባቸው ሲወሰዴባቸው በነበረው የማዯህየት እርምጃ ኣርሶኣዯሩ ከመሬቱ ተፈናቅሎሌ።፥ ማዲበሪያ በውዴ ዋጋ 

እንዱገዚ በመዯረጉ በሬውን ሽጦ እዲ በመክፈሌ ማረሻውን ሰቅል በጉሌበት ስራ ሊይ ሇመሰማራት ተገዶሌ። በተሇያዩ 

ጊዛያት የሚጠየቀውን ሌዩ ሌዩ መዋጮ ከፍል መኖር ተስኖት ስዯትን የመረጠው ኣያላ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በወያኔ 

ሴራ እጅና እግሩ ታስሮ ስርቶ እንዲያተርፍ የተዯረገው ነጋዳም ቁጥሩ እጅግ  ብዘ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በዙህ ርፍ 

ከብረው ሃብት በማፍራት የታዩት ከመንግስት ከሇሊ ያገኙትና ከቀረጥ ነጻ እቃ ማስገባትና መሊክ የሚችለ፥ ግብር 

የማይከፍለት ብቻ ናቸው።  

በኢትዮጵያ የንግደ ርፍ እንቅስቃሴ በሞኖፖሌ በመያዜ በርካታ ነጋዳዎችን ከስራ ውጪ ያዯረጉት የመንግስት ዴጋፍ 

ያሊቸው፥ ከስርዓቱ መሪዎችና ሹማምንት ጋር የሚነግደት ናቸው። ከዙህም ዚሬ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታዩት ነጋዳዎች 

የኣንዴ ኣካባቢ ተወሊጆች ናቸው ማሇት ይቻሊሌ። በትውሌዴ ከላሊ ኣካባቢ የሆኑት ቢታዩም ከኣቅም በሊይ የሆነ ግብርና 

ቀረጥ ሇመክፈሌ ከመገዯዲቸው እዴገት ማስመዜገብ የተሳናቸው ኣሌያም ንግዲቸው ማስፋፋት ያሌቻለ ናቸው።  

ሁለም የኢትዮጵያ ገዢዎች የዜርፊያና የጭቆና ስርዓትን በመርጋት በህዜቦች ሰቆቃ የተንዯሊቀቀ ኑሮ መኖርን ግባቸው 

በማዴረግ ወዯ ስሌጣን ይወጣለ። ሇዙህም የተሇያዩ የህብረተሰብ ክፍልችን ከኣቅማቸው በሊይ በሆነ ግብር 

ያሰቃዩኣቸዋሌ። ማሇቂያ የላሇውን የገዢዎች ፍሊጎት ሇማሟሊት ሲባሌ የሚወሰንባቸውን ከኣቅም በሊይ የሆነ ግብርና 

ቀረጥ መክፈሌም የሰራተኛው፥ ነጋዳውና ኣርሶኣዯሩ ግዳታ ነው። 

በኣሁኑ ወቅት የወያኔ መንግስት ገቢውን በዜርፊያ ሇማሳዯግ በነጋዳዎች ሊያ ኣነጣጥሮ ከኣቅማቸው በሊይ የሆነ ቀረጥና 

ግብር እንዱከፍለ ወስኖባቸዋሌ።  የዙህ ውሳኔ ዓሊማን ገንብ ማግኘት ብቻ ሳይሆን፥ 

1. በትውሌዴ ከተጨቋኝ ብሄሮች የሆኑትን ነጋዳዎች ግብር ኣብዜቶባቸው ከንግደ እንቅስቃሴ ውጪ እንዱሆኑና 

በማዯህየት ሃይሌ እንዲይሆኑ ማዴረግ 

2. በኣንዴ ኣካባቢ ተወሊጆች ቁጥጥር ስር የገባውን የሃገሪቱን የንግዴ ሂዯት ይበሌጥ በነሱ እጅ እንዱገባ በማዴረግ 

ከተሞችን በተሇይም ዯግሞ ፊንፊኔንና ኣካባቢዋን እንዱቆጣጠሩ ሇማስቻሌ 

3. የመንግስቱ ሕሌውና ኣስተማማኝ መሆን ባሇመቻለ ተስፋ ቆርጠው የነጋዳዎችን ሃብት ኣይናቸውን ጨፍነው 

በመዜረፍ ወዯ ውጭ በማሸሽ ሇመክበር ነው። 

ይህ እንዱገታ  የሁለንም የኢትዮጵያ ህዜቦች ውሳኔ ይፈሌጋሌ። የወያኔ ስርዓት በቃን! ብሇው ከሊያቸው ሊይ 

ሇማሽቀንጠር የመንቀሳቀስ ውሳኔ። 

 

 



 

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በመቻ መሌክ በነጋዳዎች ሊይ የተጫነውን ከኣቅም በሊይ የሆነና በመዴሌዖ ሊይ የተመሰረተ ግብርና 

ቀረጥ ያወግዚሌ። በተሇይ ዯግሞ ይህ ከኣቅም በሊይ የሆነ ግን ሆን ተብል የላልች ብሄር ተወሊጆችን ከንግደ ስርዓት ውጪ 

በማዴረግና ሃብታቸውን በመዜረፍ ሊይ ያተኮረ በመሆኑ ኣጥብቆ ይቃወመዋሌ። በመሆኑም ከኣቅም በሊይ የሆነው ግብርና 

ቀረጥ የተጫነባቸው ሁለ የሚከፍለት ግብር ጸረ-ህዜቦች የሆነውን መንግስት የሚያጠናክር፥ የህዜቦችን መብቶች ሇማፈን 

ሇጦር መሳሪያ ግዢ የሚውሌ መሆኑን በመገንብ እንዱጋፈጡት ኦነግ መሌዕክቱን ያስተሊሌፋሌ።  ይህ መንግስት ስሌጣን 

ሊይ እስካሇ ዴረስ ያሇስጋት ሰርቶ መኖር የማይቻሌ መሆኑን ተረዴተው ስርዓቱን በመፋሇም ከማስወገዴ ባሻገር ላሊ 

መፍትሄ የላሇ መሆኑን ኦነግ በዴጋሚ ያሳስባሌ። 

 

ዴሌ ሇኦሮሞ ህዜብ! 

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር 

ሓምላ 11 ቀን 2017ዓም 

 


