
   ውጤታማው የወጭ ንግዳችን

                                              መላኩ ሃይሌ

           የሀገራችንን ህዳሴ እውን ለማድረግ መንግስት ዘርፈ ብዙ ጥረቶች ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል፡፡ ኢኮኖሚያችን 

            በፍጥነት ከሚያሳድጉ ዘርፎች መካከል የወጭ ንግድ ዓይነተኛ ድርሻ እንዳለውም አያጠያይቅም፡፡ ከውጭ የምናስገባቸው ብቻ  

             ሳይሆን፤ ወደ ውጭ የምንልካቸው ምርት ማደግ እንዳለባቸውም እንዲሁ። ከዚህ አኳያ ጉዳዩ የሚመለከተው የንግድ 

       ሚኒስቴር ባለፉት ጊዜያት በርካታ ጥረቶች ሲያደርግ ቆይቷል፡፡

            መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባለፈው በጀት ዓመት ወደ ውጭ ሀገር የሚላኩ የወጪ 

            ምርቶቻችን በተላኩበት ሀገር በመለየትና በመተንተን በየሩብ ዓመቱ የምርቶች መዳረሻ ውጤቶችን ሲለካ ቆይቷል፡፡ በዚህም 

 ወደ 4        ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገቢ የሚያስገኙ አንድ ነጥብ 25    ሚሊዮን ቶንም ወደ 33   ሀገራት ተልኳል፡፡

       ምርቱ ከተላከባቸው ሀገራት ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ያስገኙ 10       ሀገራት በቅደም ተከል ብንመለከት እንኳን፤ ቻይና፣ 

           ጀርመን፣ ሶማሊያ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ኔዘርላንድ፣ ሱዳን፣ ስዊዘርላንድ፣ ዩናይትድስቴትና ጅቡቲ ይጠቀሳሉ፡፡ ከእነዚህና ከሌሎች 

          ሀገራት የተገኘው ገቢ ከሁለት ቢሊዮን ተኩል ዶላር ያህል በላይ ሆኗል፡፡

            የወጪ ምርቶቻችን ተቀባይ ከሆኑት ሀገራት መካከል ቻይና ግንባር ቀደም ናት፡፡ የተላኩት ምርቶች ዓይነቶችም 

              በቅደም ተከተል የቅባት እህሎች፣ ቆዳና የቆዳ ውጤቶች፣ ታንታለም፣ የተፈጥሮ ሙጫና ዕጣን፣ ቡና ፣ ጨርቃ ጨርቅና 

       አልባሳትና የጥራ ጥሬ ሰብሎች በግንባር ቀደምነትነት ይጠቀሳሉ፡፡

            ከምርት መዳረሻዎቻችን በሁለተኛ ደረጃ የምትገኘው ጀርመን ደግሞ፤ ቡና፣ ጨርቃ ጨርቅና አልባሳት፣ አበባ፣ ቆዳና 

             የቆዳ ውጤቶች እንዲሁም ጥራጥሬ በመቀበል የወጭ ገበያችንን ከፍተኛውን ድርሻ ይዛለች፡፡ ከዚህ ቀደም ህጋዊ ባልሆነ  

             መንገድ በኮንትሮባንድ ይባክኑ የነበሩ የሀገሪቱ ሀብቶች ዛሬ ሀገራዊ ዕድገቱን የሚደግፉ የገቢ ምንጭ መሆን ጀምረዋል፡፡ 

              ለአብነት ያህል በበጀት ዓመቱ ወደ ሶማሊያ ተልከው ከፍተኛ ገቢ ካስገኙልን የምርት ዓይነቶች ጫት፣ የአትክልትና ፍራፍሬ፣ 

      ምግቦች፣ጨርቃጨርቅና አልባሳትን መጥቀስ ይቻላል፡፡

           ሀገራችን በቁም እንስሳት በአፍሪካ በግንባር ቀደምትነት ከሚጠቀሱ ሀገራት የመጀመሪያዋ ናት፡፡ የአረባብ ዘዴዋም 

               ከጥራት ይልቅ ብዛት ላይ ያተኮረ ነበር፡፡ አሁን ግን ሁኔታዎች በእጅጉ ተለውጠዋል፡፡ አርሶ አደሩ ዘመናዊ አስተራረስና ገቢ 

              የሚያስገኙ ሰብሎች መምረት እንደጀመረ ሁሉ፤ በከብርት ርቢ ላይ የተሰማሩ ዜጎችን በቁጥር ብቻ ላይ ተንጠልጥሎ የቆየውን  

               የሀገሪቱ የቁም እንስሳት ታሪክ በመቀየር ላይ ይገኛል፡፡ በዚህም ባለፈው በጀት ዓመት ወደ ሳውዲ ዓረቢያ ከተላኩ የቁም  

              ከብቶች፣ ስጋ፣ ቡና፣ የቅባት እህሎች፣ አበባና አትክልት እንዲሁም የፍራፍሬና የጥራጥሬ ሰብሎች እንዲሁም ቅመማ ቅመም 

ከ 205     ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ተገኝቷል፡፡



          መንግስታችን የሀገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ መሰረት ያደረጉ ሀገራዊ ፖሊሲና ስትራቴጂዎችን በመወጣት ሲተገብር  

            ቆይቷል፡፡ በውጤቱም በተግባር አህጉራት ጋር ያለውን ሁለንተናዊ ግንኙነትም በእጅጉ እንዲሻሻል አድርጓል፡፡ በንግዱ ዘርፍ 

            ያለውን ስንመለከትም በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ትግበራ ላይ ያለፉት ሁለት ዓመታት የውጭ ምንዛሪ የተገኘባቸውን 

    ሀገራት በየአህጉራቸው ስናይ፤ አውሮፓ የ 39   ፣ ኤስያ የ 30   ፣ አፍሪካ የ 46    ሀገሮች ድርሻ ነበራቸው፡፡

 ይህም በ 2004      በጀት ዓመት የተገኘው ገቢ በ 2003       ከተገኘው ተመሳሳይ ገቢ ጋር ሲነጻጸር የ 405   ነጥብ 6 

    ሚሊዮን ዶላር ብልጫ አሳይቷል፡፡

          በበጀት ዓመቱ አስራ ሁለት ወራት የወጭ ንግድ፣ ቡናን የሚወዳደር አልተገኘም፡፡ 169   ሺህ 387    ቶን ቡና ወደ 

   ውጭ የተላከ ሲሆን፤ ከ 832           ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ተገኝቷል፡፡ መዳረሻዎቹ ደግሞ ጀርመን፡ ሳውዲ ዓረቢያ፣ 

   ዩናይትድስቴትስ፣ ፈረንሳይና ኢጣሊያ ናቸው፡፡

           ከቡና ቀጥሎ ከፍተኛ ገቢ ያስገኘው የቅባት እህል ነው፡፡ ባለፈው ዓመት ብቻ ከ 365  ሺህ 800    ቶን በላይ ወደ ውጭ 

 በመላክ፤ 470              ነጥብ ስድስት ሚሊዮን ዶላር ገቢ ተገኝቷል፡፡ ከዚህ ጎን ለጎን የጥራጥሬ ሰብሎች ቀላል ግምት የማይሰጠው 

  ትርፍ አስገኝተዋል፡፡

             እዚህ ላይ ምንም እንኳን ሀገራችን የውጭውን ገበያ ሰብራ ለመግባት ብትፈልግም፤ ፍላጎቷ ብቻውን ገቢራዊ መሆን 

          ስለማይችል ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች መኖራቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ የመጀመሪያውና ዋነኛው ለግብርና ምርቶች 

              የተሰጠው ትኩረት እንዲሁም ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣው የህዝቡ የግንዛቤ ተጠቃሾች ናቸው፡፡ በመሆኑም ለዚህ ውጤት 

       መገኘት እነዚህ ለውጦች የማይተካ ሚና እንደተጫወቱ መረዳት ያሻል።

           እርግጥ ሌሎች በርካታ ምክንያቶችን መጥቀስ ይቻላል፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ ባለፉት ስምንትና ዘጠኝ 

      ተከታታይ ዓመታት ባከናወናቸው የተቀናጀ የልማት ስራዎች ከ 11       በመቶ በላይ ዕድገት ማስመዝገብ ችሏል፡፡ ዕድገቱ 

            ተከታታይነትና ቀጣይነት ያለው በመሆኑ እንዲሁም በአስተማማኝ ሁኔታ ፍጥነቱ እየጨመረ በመምጣቱ ሀገሪቱ መካከለኛ ገቢ  

          ካላቸው ሀገራት ተርታ ለመስለፍ የምታደርገውን ጥረት ፍሬያማነት ከወዲሁ የሚያመላክት ነው፡፡

            ታዲያ ለዚህ ፍሬያማነት የወጭ ግንድ የተጫወተው ሚና ቀላል የሚባል አይደለም። በተለይም በታላቁ መሪያችን 

             በክቡር አቶ መለስ ዜናዊ የለውጥ ተላሚነት የተነደፈው የዕድገትና ትርንስፎርሜሽን ዕቅድ ተግባራዊ በሆነባቸው ባለፉት ሁለት  

          ዓመታት ውስጥ ፈጣን ለውጥ ከተገኘባቸው ዘርፎች አንዱ የወጭ ንግዳችን ሆኗል፡፡

          በተመፅዋችነትና ያደጉትን ሀገራት የስንዴ ችሮታ በመጠበቅ የምትታወቀው ሀገራችን፤ ወደ ውጭ ገበያ 

            በምታቀርባቸው ሀገራዊ ምርቶቿ ተፈላጊ ከመሆናቸውም በላይ ያደጉትና በማደግ ላይ የሚገኙ ሀገራት የሚረባረቡበት ሀገር 



    ለመሆን በቅታለች፡፡ ለአብነት ያህል በ 2004       በጀት ዓመት ወደ ውጭ ከተላኩ ምርቶች በ 2003 ዓ.    ም ከተላኩት ጋር ሲነጻጸር 

         የቻይና ተቀባይነት ከሁለተኛ ደረጃ ወደ አንደኛ ደረጃ ከፍ ብሏል፡፡

              ታዲያ ቻይና ወደ አንደኛ ደረጃ መምጣት የቻለችው ቀዳሚውን ስፍራ ይዛ የነበረችው ጀርመንን ወደ ሁለተኛ ደረጃ 

               ዝቅ በማድረግ ነው፡፡ በሀገሪቱ ካለው ከፍተኛ የገበያና ፍላጎት አኳያ ይህ ሁኔታ ለሀገራችን ትልቅ ትርጉም አለው፡፡ ምክንያቱም  

             የዓለምን ኢኮኖሚ በሁለኛ ደረጃ በመምራት ላይ የምትገኘው ቻይና ለሀገራችን ምርቶች ከፍተኛ ፍላጎት ማሳየቷ የኢትዮጵያን  

     ምርቶች ተፈላጊነት በቀጥታ የሚያመላክት ነውና።

           እርግጥ ለዚህ ዘርፍ ማደግ አስተዋጽኦ ከሚያበረክቱ አካላት መካከል የውጭ ኢንቨስተሮች ትልቅ ድርሻ 

          እንደሚኖራቸው አያጠያይቅም፡፡ ለዚህም መንግስት ከፍተኛ ትኩረት መስጠቱን እንገነዘባለን፡፡ በሀገሪቱ መዋዕለ ንዋያቸውን  

            ለማፍሰስ ለሚፈልጉ የውጭና የሀገር ውስጥ ባለሃብቶች የማምረቻ ቦታን በማዘጋጀት፣ የገበያ ትስስር በመፍጠር፣ የማምረቻ 

          መሣሪያዎችን ከቀረጥ ነጻ እንዲያስገቡ በመፍቀድ፣ የብድር አገልግሎት እንዲያገኙ በማድረግ፣ ኢንቨስትመንትና ንግድ 

     እንዲስፋፋ ዘርፈ ብዙ ተግባራትን አከናውኗል፡፡

            ይህ ሁኔታም በርካታ የውጭና የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ፍላጎታቸውን በማሳየት መዋዕለ ንዋያቸውን በሀገሪቱ ውስጥ  

           እንዲያፈሱ ምክንያት ሆኗቸዋል፡፡ ገሚሰቹም እንቅስቃሴ የጀመሩ ሲሆን፤ ምርታቸውን ወደ ውጭ በመላክ የውጭ 

    ምንዛሪያችን እንዲጨምር እያደረጉ ነው፡፡

            ሀገሪቱ እንደ ኮሜሳና አግዋ በመሳሰሉ ዓለም አቀፍ የንግድ ስምምነቶች መፈራረሟና ለመካከለኛው ምስራቅ ቅርብ 

           መሆኗ እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ስለሆነች የባለሀብቶቹን ትኩረት ለመሳብና የዶላር ፍላጎቷን ለማሳደግ 

             ጠቅሟታል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ሀገሪቱ እያሳየች ያለችው ፈጣን ኢኮኖሚያዊ ዕድገት፣ ያላት እምቅ የተፈጥሮ ሀብትና ሰፊ 

            የሰው ሀብት ለኢንቨስትመንትና ለንግድ ከሚፈለጉ የአህጉራችን ሀገራት መካከል በላቀ ሁኔታ ተመራጭ አድርጓታል፡፡

           የወጭ ንግዱ፣ ኢንቨስትመንቱና ሌሎችም የልማት ስራዎች ተደማምረው፤ በዓለም ኢኮኖሚ ውስጥ ያላቸው ድርሻ 

            በከፍተኛ መጠን አሳድገዋል ተብሎ የሚነገርላቸውንና በኢንዱስትሪ የበለጸጉትን የኤሲያ ሀገራት ቀልብ መሳብ ችለናል፡፡

          እናም የባለሀብቶች በብዛትና በተደጋጋሚ ወደ ሀገር ውስጥ መምጣት ኢትዮጵያ ለንግድና ለኢንቨስትመንት 

             የምትመረጥ ሀገር መሆኗን ያረጋገጠ ዕውነት ሆኗል፡፡የዚህ ውጤት ደግሞ የሀገሪቱ መንግስት የሰጠውን ልዩ ትኩረት ዓለም  

           አቀፍ ባለሃብቶች እየተገነዘቡ መምጣታቸው ነው፡፡ ከዚህ ባሻገርም ከተለያዩ አህጉራት የሚመጡ ባለሃብቶች በንግድና 

            በኢንዱስትሪ ከበለጸጉት ሀገራት በመሆኑ፤ የሀገሪቱን ምርቶች በቀላል መንገድና በስፋት ለዓለም ገበያ ለማስተዋወቅ ዕድሉን 

  እየፈጠረ ይገኛል፡፡



   መንግስት ሀገሪቱ ወደ ኢንዱስትሪ-         መር ኢኮኖሚ እንድትሸጋገር እያደረገ ላለው ጥረት፣ አቅም የሚፈጥሩለት 

            ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ነው፡፡ በተለይም ባለሃብቶቹ የኢንዱስትሪ ዞን ልማት በማስፋፋት ረገድ ከፍተኛ ልምድ ስላላቸው፤ 

         የተሞክሮና የቴክኖሎጂ ልውውጥ በመፍጠር ለወጪ ንግዱ ተፈላጊ እንደሚያደርጉን ይታመናል፡፡

            የውጭ ገበያ ሲታሰብ ማኒፋክቸሪንግ ቅድሚያ ከሚሰጣቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ነው። ባለሃብቶቹ በዚህ ዘርፍም  

           ሆነ በሌሎች መስኮች እንዲሰማሩ መንግስት ማበረታቻ አድርጓል፤ያደርጋልም፡፡ በተለይም የባለ ሃብቶቹ መምጣት ለንግዱ 

         ማህበረሰብ የዕውቀት፣ የቴክኖሎጂና የልምድ ልውውጥ በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ ኢትዮጵያዊን 

       ባለሀብቶችም የውጭዎቹን ልምድና ተሞክሮ ማግኘታቸው አይቀሬ ነው፡፡

           ከዚህ በተጨማሪም የገበያውን ዕድል ለማስፋት በተደረገው ከፍተኛ ጥረት ውጤት ተገኝቷል፡፡ ምርታችን ወሳኝ  

              በሆኑ የዓለም ሀገራት ተፈላጊነቱ ጨምሯል፡፡ ገቢያችንም ተስፋ ሰጪ በሆነ መልኩ አድጓል፡፡ ውጤቱ ወደ ላቀ ደረጃ 

           እንዲሸጋገርም መንግስት የሚጠበቅበትን ሁሉ ለማድረግ፣ ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ መዘጋጀቱን ይፋ አድርጓል፡፡ ከእነዚህ 

          መካከል የማኑፋክቸሪንግ ስርዓት እንዲስተካከል ማድረግ አንዱ ነው፡፡ የማኑፋክቸሪንግ ኩባንያዎች ብቁ እንዲሆኑና 

           የትራንስፖርት ስርዓቱም ውጤታማ እንዲሆን እየሰራ ይገኛል፡፡

           ሌላው ለሀገራችን እንደመልካም አጋጣሚ የሚቆጠረው የአፍሪካ ሀገራት የእርስ በርስ የንግድ ትስስር መጠናከር 

              ነው፡፡ በአፍሪካ አህጉር የሚገኙ ሀገራት የንግድ ትስስራቸው ብዙ የሚቀረው ቢሆንም፤ በአሁኑ ወቅት የተሻለና ተስፋ ሰጪ  

       ሁኔታ አለ፡፡ የሀገሪቱ የእርስ በርስ የንግድ ትስስር ከ 10  እስከ 12        በመቶ ቢሆንም፤ በፊት ከነበረበት ኋላ ቀር አካሄድ አኳያ 

    ቀላል ዕድገት የሚባል አይደለም፡፡

           የንግድ ትስስሩ በሀገራት መካከል የሚኖረውን ግንኙነት ከማጠናከሩም ባሻገር፤ ለአህጉሪቷ አጠቃላይ ልማትም ሆነ  

         የኢኮኖሚ ዕድገት ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለውመሆኑ የአደባባይ ምስጢር ንው፡፡

            ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ካለበት ኃላፊነት አንጻር ትስስሩን ለማጠናከር ብሎም ኢኮኖሚዋን ለማሳደግ በመስራት  

            ላይ ትገኛለች፡፡ በጥቅሉ ዘርፉን ለማሳደግ መንግስት እያከናወነ ያለው ሁለንተናዊ ጥረት አበረታች መሆኑን ባለሃብቶችም  

   —        በተለያዩ መድረኮች ሲገልፁ ሰምተናል ምንም እንኳን አልፎ አልፎ ችግሮች የሉም ባይባልም፡፡

           ከወጪ ንግድ አካያ ሌላው የምንመለከተው ጉዳይ በስጋ ምርት መንግስት ኢንዱስትሪውን ለማሳደግ ያለውን 

           ተነሳሳሽነትና ቁርጠኝነት ተጠቅመው በርካቶች በዘርፉ የመሰማራታቸውን ሃቅ ነው፡፡ በግብርና ስራ ላይ የተሰማሩ  

          ባለሃብቶችም ከውጭ የሚያስመጡት ማሽነሪዎች በወቅቱ እንዲደርሳቸው የሚቻለውን ሁሉ ለማድረግ መንግስት ቁርጠኝነቱን 

 አረጋግጧል፡፡



            በዚህም በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች የወጭ ንግድን ወሳኝ የእርሻ ስራ ላይ ለተሰማሩ ባለሀብቶች የመብራት፣ 

           የውኃና ስልክ አገልግሎቶች እንዲሁም እርሻቸው ድረስ የትራንስፖርት ዝርጋታ የመሟላት ጥረቶችን አድርጓል፡፡

           ታላቁ መሪያችን ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ የውጭ ባለሀብቶችንና በውጭ ሀገራት የሚኖሩትን ኢትዮጵያዊያን 

             ባለሀብቶች ካነጋገሩና በሀገሪቱ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ከጋበዙ በኋላ በርካቶች ወደ ሀገራችን መጥተው ኢንቨስት በማድረግ ላይ  

       ይገኛሉ። ምርቶቻቸውም ያደጉ ሀገራትን ገበያ ሰብረውመግባት ጀምረዋል፡፡

             ከእነዚህ ውስጥ ከቻይና መጥተው በሀገራችን ውስጥ ኢንቨስት ማድረግ በጀመሩ ጥቂት ዓመታት ውስጥ ብቻ  

             በስድስት መቶ ሰራተኞች ለአሜሪካ ገበያ ጨማ በማምረት ላይ የሚገኘውን ድርጅት መጥቀስ ይቻላል፡፡ ፋብሪካው በአፍሪካም 

      የመጀመሪያው ነው፡፡ በሀገሪቱ ከሚመረተው የጫማምርት 55   ከመቶውንም ይይዛል፡፡

           መንግስት የውጭ ንግድን በቀጣይነት ለማሳደግ ያሉ ተግዳሮቶችን በወቅቱ መለየትና መፍትሄ መስጠት አማራጭ 

             የሌለው ስራ መሆኑን ይገነዘባል። ለዚህም አቅጣጫ በማስቀመጥ በመስራት ላይ ይገኛል፡፡ የጉዳዩ ቀጥተኛ ባለቤት የሆኑ  

            ባለሃብቶችን አነጋግሯል፡፡ መስተካከል አለባቸው የተባሉ ችግሮችን አደምጦም አስቸኳይ መፍትሄ በመስጠት ላይ ይገኛል፡፡

          የኢንቨስትመንት ፖሊሲው የጠራ እንዲሆን፤ የግብር እፎይታ በትክክል እንዲተገበር ማድረግ፣ የገንዘብ አቅርቦትን  

          ማስተካከል፣ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ሳይቆራረጥ እንዲደርስ እና የመሳሰሉት ጥያቄዎች የባለሃብቶቹ ጥያቄ ቢሆንም፤ 

           መንግስት ችግሮቹን ለመቅረፍ ብሎም በቀጣይሙሉ በሙሉ ለማስወገድ ጠንክሮ እየሰራ ነው፡፡

           ከዚህ በተጨማሪም መንግስት በእነዚህ ተግባራት ብቻ ሳይወሰን የወጭ ንግዱን ሊያስተጓጉሉ የሚችሉ የመልቲ  

           ትራንስፖርት፣ የጉምሩክና ታክስ የተሟላ መረጃ የማግኘት ጉዳዮች እንዲስተካከሉ የማድረግ ስራዎችንም አከናውኗል፡፡

           ይህ ብቻ አይደለም። ከሚመለከታቸው አካላት ጋርም ግንኙነት በመፍጠር፤ ህጋዊ ማዕቀፎችና አሰራሮች እንዲታወቁ 

           አድርጓል፡፡ በዝቅተኛ ደረጃ ለሚገኙ አገልግሎት ሰጪዎችም የተሻለ ግንዛቤምና ሌሎች በርካታ ለውጤት ያበቁትን  

  ክንዋኔዎችንም ተግብሯል፡፡

           ታዲያ እነዚህና ሌሎች ድርጊቶች ተደማምረው የወጭ ንግዳችን ውጤታማ በሆነ ጎዳና እንዲጓዝ እንዳደረጉት 

               መገንዘብ ይገባል፡፡ ያም ሆነ ይህ እነዚህ ዕውነታዎች የሚያሳዩን አንድ ትልቅ ጉዳይ አለ። ይኸውምመንግስት፣ የግሉ ባለሃብት፣  

             ሌላው የህብረተሰብ ክፍል በቀጣዩ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዓመት ከአሁኑ በበለጠ ተሳስረው ከሰሩ የበለጠ ውጤት 

    —“    ”   እንደሚያስመዘግቡ ዕውን መሆኑ ነው የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ ያስታውቃል እንዲል የሀገራችን ሰው።


