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የጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም እና የንግዱ ማህበረሰብ ውይይት 
ለኢትዮጲያ ህዳሴ (ክፍል አንድ) 

(CROWED IN & CROWED OUT) 

 

Yonas  07/12/13 

 

ሀገራችን በምትከተለው የነፃ ገበያ የኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ሆና በምታደርገው የልማት እና 

የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሂደት ውስጥ የግሉ ዘርፍ (Private Sector) ወይም የንግዱ 

ማህበረሰብ የሚኖረው ሚና ላቅ ያለ እንደሚሆን ይጠበቃል ወይም ይገመታል። ሆኖም ግን 

በእስከዛሬው ሂደት የግሉ ዘርፍ በዚህ የኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ሆኖ እየተጫወተ የሚገኘው ሚና 

ከሚጠበቀው በታች ከመሆኑም በላይ ወደፊትም በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ሆነው እንዲጫወቱ 

የሚጠበቅባቸውን ሚና የመጫወት ተነሳሽቱ ብዙም አይታይም። ለዚህም በግሉ ዘርፍ በኩል 

በምክንያትነት የሚቀርበው ጉዳይ መንግስት በእነርሱ ድርሻ ውስጥ የሚያደርገው ጣልቃ ገብነት 

እጅጉን የበዛና የተቆጣጣሪነት ሚናውም ድንበሩን የጣሰ እንደሆነ ይጠቅሳሉ።  

የዚህ አይነት አካሄድን የምጣኔ ሳይንስ ወይም ኢኮኖሚክስ Crowed out ሲለው መንግስት በበኩሉ 

የግሉ ዘርፍ ሚናዬን ለመጫወት አላስቻለኝም ሲል የሚያቀርባቸው ምክንያቶች ተገቢነት 

የሌላቸውና ተጨባጭ ካለመሆናቸውም በላይ መንግስት በተመረጡ ዘርፎች ላይ የሚያደርጋቸው 

ጣልቃ ገብነቶች የንግዱን ማህበረሰብ ያገለለ (Crowed out) ሳይሆን ይልቁንም ለእነርሱ የበለጠ 

ተወዳደሪነት እድል የሚፈጥርና ገበያውን ክፍት የሚያደርግ በምጣኔ ሀብት ቋንቋ (Crowed in) 

ነው ሲል ይሞግታል። 

ይህንና መሰል የሆኑ ጉዳዮችን በተመለከተ መንግስት ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር ተቀራርቦ መስራት 

አስፈላጊ መሆኑን በማመን ጠቅላይ ሚንስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ 

እንኳን ወደ 5 ጊዜ የሚደርሱ የምክክር መድረኮች የተዘጋጁ ሲሆን በቅርቡ የተደረገውና ከፍተኛ 

የመንግስት ባለስልጣናት በተገኙበት ጠቅላይ ሚንስትሩ ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር ያደረጉት 

ውይይት ግን የማናችንንም ቀልብ የገዛና ከሞላ ጎደል የንግዱ ማህበረሰብና መንግስት ተማምነው 

የወጡበት፤ እስከዛሬ ገልፅ ያልነበሩና ሁለቱም በየፊናቸው ሲሉ የነበሩት ጉዳዮች ነጥረው የወጡበት 

የውይይት መድረክ ነበር። 
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በዚህ ፅሁፍ የምንመለከተውም እስከ ዛሬ በነበረው ሂደት እንደ ዜጋ ሲያደናግሩን የነበሩ እና 

በንግዱ ማህበረሰብና በመንግስት በኩል ለነበሩ እሰጣ ገባዎች በምክንያትነት ሲቀርብ የነበረው 

የመንግስት ጣልቃ ገብነት ገደቡን ያለፈና የግሉን ዘርፍ Crowed out ያደረገ ነው የሚሉትንና 

በመንግስት በኩል ሲሰጡ የነበሩ ምላሾችን የተመለከቱ ነጥቦችን ነው። 

በአጠቃላይ በዚህ የውይይት መድረክ ከግሉ ዘርፍ የተነሱት ጥያቀዎች ከንግድ ከፋይናንስ እና 

ከብድር አቅርቦትና ኢንቨስትመንት አማራጮች አንፃር መንግስት ሲበዛ የግሉን ዘርፍ እንዳገለለና 

ባልተገባ መንገድ እየተጓዘ ነው የሚል ሲሆን በመንግስት በኩል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ 

የገንዘብ ሚንስትሩና የብሄራዊ ባንክ ገዢው ሀገሪቱ የምትከተለው የፖሊሲ አቅጣጫና ተግባራዊ 

አፈፃፀም የግሉን ዘርፍ የበለጠ ተጠቃሚ የሚያደርግና Crowed in መሆኑን በርከት ያሉ ማሳያዎች 

በማቅረብ አብራርተዋል።  

የግሉ ዘርፍ Crowed out ሆኗል ወይም ባልተገባ የመንግስት ጣልቃ ገብነት የገበያ ጥቃት 

ተፈፅሞበታል በሚል በውይይት መድረኩ ላይ ክስ ከተነሳባቸው ጉዳዮች ውስጥ የምግብ ዘይት እና 

የግዢ ስርዓቱን የተመለከቱት በዋናነትና በቀዳሚነት ከግሉ ዘርፍ በኩል የተነሱ ቅሬታዎች 

ናቸው። 

የምግብ ዘይትን በተመለከተ መንግስት ከውጭ በማስመጣት ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ወገኖች 

ለመደገፍ ያደረገው ጥረትና በማድረግ ላይ የሚገኘው የግሉን ዘርፍ በምንም ምክንያት የማይጎዳ 

እንደሆነ ሲገልፅ መንግስት ከውጭ የሚያስመጣው የፓልም ዘይት ብቻ ሲሆን ይህንንም ከቀረጥ ነፃ 

ማስገባቱ ሳያንስ በእያንዳንዱ ሊትር ላይ ከ4—5 ብር ድጎማ በማድረግ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን 

ዜጎች እየደገፈና ገበያውን እያረጋጋ መሆኑን በማስመር ሲሆን ሌሎች ከውጭ የሚገቡ ዘይቶች ግን 

እንደወትሮው ሁሉ ታክስ የሚከፈልባቸውና ለግሉ ዘርፍ ውድድር የተተዉ መሆናቸው የፓልም 

ዘይቱም ቢሆን ታክስ የተነሳለት በጊዜያዊነት እንደሆነና ይህም ውሳኔ ከንግድና ዘርፍ ማህበራት 

ምክር ቤቶች ጋር በመመካከር የተደረገ መሆኑ የግሉን ዘርፍ ያገለለ (Crowed out) ያደረገ ተብሎ 

ሊወሰድ አይገባም።  

 

የግዢ ስርዓቱን በተመለከተም ለቀረበው ቅሬታ በተሰጠው ምላሽ መንግስት ከሚያፀድቀው በጀት 

70 በመቶውን ለግዢ እንደሚያውልና አብዛኛው የግዢ ጥያቄም የሚቀርበው ከግሉ ዘርፍ እንደሆነ 

ከውይይት መድረኩ መረዳት ተችሏል። በርግጥ ከግሉ ዘርፍ በቀረበው ጥቆማ መሰረት አንደኛው 

የመንግስት ድርጅት ከሌላኛው የመንግስት ድርጅት ግዢ በመፈፀም የግሉን ዘርፍ ከጫወታ ውጪ 

እያደረገ ነው የሚለው ቅሬታ ትክክል ከሆነ ህገወጥነት እንደሆነ በመንግስት በኩል ሲገለፅ 
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በተለይም ለውጭ ምርት ብቻ በሚል ጨረታ የሚያወጣ የመንግስት ድርጅት ካለ አስቸኳይ 

እርምጃ ሊወሰድበት የሚገባ በመሆኑ ስሙ ሊገለፅ ይገባል በማለት መንግስት ለግሉ ዘርፍ ያለውን 

ታማኝነትና የደጋፊነት ሚና በሚገባ አረጋግጧል። 

ነገር ግን በዚህ ጉዳይ የመንግስት የፖሊሲ አቅጣጫ ለሀገር ውስጥ ምርት ቅድሚያ የሚሰጥ 

ከመሆኑም በላይ በተመሳሳይ የጥራት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የሃገር ውስጥ ምርቶች እስከ 25 በመቶ 

ቢወደድም እንኳ በጨረታው ሂደት ቅድሚያ የሚሰጣቸው ስለመሆኑ የመድሃኒት ምርቶችን 

በአብነት በማንሳት መንግስት ለግሉ ዘርፍ ያለውን ከበሬታ እና የማበረታቻ አቋም አስቀምጧል። 

ከዚህ በተጨማሪ የኮንስትራክሽን ዘርፉን ለማበረታታት እስከ 10 በመቶ የሚሆን የሀገር ውስጥ 

ግዢ መንግስት ድጋፍ እያደረገ መሆኑን የገለጹት የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና የግዢ ስርዓቱን 

ትክክለኛነት እና ችግር የሌለበት ስለመሆኑ Comesa የኢትዮጵያን ግዢ ስርዓት ተሞክሮ ወስዶ 

ተግባራዊ ለማድረግ እያደረገ ያለውን ጥረትና አለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅቶችና ተቋማትም 

ለኢትዮጵያ የሰጡት ብድርና እርዳታ የግዢ ስርዓቱን ትክክለኛነት መሰረት ባደረገ መልኩ 

መሆኑን በማሳያነት አቅርበዋል። ነገር ግን ያለውን ከህግ ውጭ የሆነ ዝንባሌ የንግዱ ማህበረሰብና 

መንግስት ሊታገሉት እንደሚገባና በሂደትም የሚወገድ ቀላል ችግር እንደሆነ ተሰምሮበታል። 

ወደሌላውና በግሉ ዘርፍ በኩል ቅሬታ ወደቀረበባቸው ነጥቦች ስናመራ የሚሸጡ የመንግስት 

ድርጅቶችንና የአክስዮን ትርፍ ክፍፍልን እና የትርፍ ግብርን የተመለከቱ ጉዳዮችን እናገኛለን። 

 

በመንግስት በኩል ወደግሉ ዘርፍ በሽያጭ የሚዘዋወሩ ድርጅቶች የሚቀርቡት ሊከስሩ የተቃረቡት 

እና ለእነዚሁም ድርጅቶች በሚገቡ ጥሬ እቃዎች ላይ የሚጣለው ታሪፍ ከፍተኛ መሆን የግሉን 

ዘርፍ የማያበረታታና መንግስት ከገበያው ላለመውጣት ያለውን ፍላጎት የሚያሳይ ነው በሚል 

ለቀረበው ቅሬታ፤ መንግስት ይልቁንም ለሽያጭ የሚያቀርባቸው የልማት ድርጅቶች የበለጠ አዋጭ 

እንዲሆኑ አብቅቶና አደራጀቶ ስለመሆኑ የተሸጡትንና አሁን ገበያውን እየመሩ የሚገኙ የምግብና 

የቢራ ድርጅቶችን በማሳያነት አቅርቧል። ታሪፍን በተመለከተ ከፍተኛው 35 በመቶ መሆኑን 

የገለፀው መንግስት የገቢ ግብርንም በተመለከተ ከፍተኛው 30 በመቶ መሆኑን በመጥቀስ በማደግ 

ላይ በሚገኙ የአፍሪካ ሀገሮች ከአጠቃላይ ኢኮኖሚው 17 በመቶ ታሪፍ እንደሚጣልና ባደጉት 

አገሮች ደግሞ ከፍተኛው 40 ዝቅተኛው ደግሞ 30 በመቶ መሆኑን የእኛን ሀገር ከአጠቃላይ 

ኢኮኖሚው 12 በመቶ የሆነ ታሪፍ በጣም ዝቅተኛ እና የግሉን ዘርፍ (Crowed in) ወይም 

የሚያበረታታና የሚያተጋ እንጂ በምንም መልኩ (Crowed out) የሚያደርግ እንዳልሆነ 

ተብራርቷል። 
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የአክስዮን ትርፍ ክፍፍል ላይ የሚጣለውን ግብር በተመለከተም ችግሩ የመንግስትም የግሉም ዘርፍ 

እንደሆነ በመድረኩ የተገለጸ ሲሆን በመንግስት በኩል ያለው ችግር ከገቢ ሰብሳቢው መስሪያ ቤት 

አቅም ጋር የተያያዘ ስለመሆኑና በግሉ ዘርፍ ያለው ችግር ደግሞ ግብርን እንደ መብትና ክብር 

ወስዶ በራስ ተነሳሽነት የመክፈል ችግር አሁንም ያልተቀረፈ መሆኑ ተገልጿል። 

ከዚሁ ጋር ተያይዞ የአክስዮን ትርፍን በተመለከተ ትርፉ እዛው ኢንቨስትመንቱ ላይ እስከዋለ 

ድረስ የትርፍ ታክስ የማይከፈል እንደሆን እና ነገር ግን ባለድርሻ አካላቶች የትርፍ ክፍፍል 

ካደረጉ ከየድርሻቸው ላይ የትርፍ ግብር የመክፈል ግዴታ ያለባቸው እንደሆነም የተገለጸ ሲሆን 

ከዚህ ትርፍ ውስጥ ግን ከስራው ጋር ወይም ከኢንቨስትመንቱ ጋር ተያያዥነት ያለውና 

በተጨባጭና ህጋዊ ደረሰኝ የተረጋገጠ ወጪ ከሆነ እንደሚቀናነስም ተብራርቷል። ነገር ግን 

ከስራው ጋር ተያያዥነት የሌላቸው የጉዞና መሰል ወጪዎች እንዲቀናነሱ መጠየቅ ተገቢ 

እንዳልሆነ እና መንግስት እራሱን ማየትና መፈተሽ የሚገባው እንደሆነ በመግለጽ በዚህ ረገድ 

የግሉን ዘርፍ Crowed out ሳይሆን Crowed in እየተደረገ ስለመሆኑም በርከት ያሉ ተጨባጭ 

ማሳያዎች ቀርበዋል። 

 

ሌላውና በግሉ ዘርፍ በኩል የCrowed out ጥያቄ የተነሳበት ዘርፍ የፋይናንስና የብድር 

አገልግሎቱን የተመለከተው የመንግስት ድርሻ ነው። 

በመንግስት በኩል ይህን ጉዳይ በተመለከተ በተሰጠው ማብራሪያ መሰረት ከፐብሊክ 

ኢንቨስትመንት አንፃር ፕሮጀክቶች ፋይናንስ ሲደረጉ የአገር ውስጥ ብድርና የውጭ ምንዛሬ ሁሉ 

ለመንግስት ኢንቨስትመንት ውሏል ከተባለ ነው የግሉ ዘርፍ Crowed out ሆኗል የሚባለው፤ ነገር 

ግን ይህ የሆነበት ተጨባጭ ሁኔታ የለም ያለው መንግስት ከብድር አንፃር ጫና ተፈጥሮበት 

ከኢንቨስትመንቱ እራሱን ያወጣ አካል አንድም የሌለ መሆኑ የቅሬታውን ተገቢ አለመሆን 

በማሳያነት የቀረበ አንዱ ጉዳይ ነው። 

ይልቁንም መንግስት የሀገር ውስጡንም ሆነ የውጭውን ኢንቨስትመንት ለማበረታታት የኢትዮጵያ 

ልማት ባንክን ከማደራጀት ጀምሮ የግል ኢንቨስትመንቱ ያለዋስትና ብድር የሚያገኝበትን ዕድል 

መፍጠሩ የግሉን ዘርፍ Crowed in ያደረገ የፖሊሲ አቅጣጫና ተጨባጭ አሰራር ስለመኖሩ 

በግልጽ የሚያመላክት ነው። በዚህ ብቻ ያላበቃው የመንግስት የግሉን ዘርፍ ማበረታቻ የግሉ ዘርፍ 

ካለዋስትና በወሰደው ብድር የተቀመጠው የወለድ መጠንም ከግማሽ በላይ ዝቅ ብሎ ከ8.5--9.5 

በመቶ መሆኑን እንደተጨማሪ ማሳያነት ቀርቧል። 
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ሌላውና በፋይናንሱ በኩል የግሉ ዘርፍ እንዲበረታታ በመንግስት በኩል የተወሰደው እርምጃ 

ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ ከላይ በተጠቀሰው አግባብ ብድር የሚወስዱ ባለሃብቶች የሚሰጣቸው የ3 

ዓመት የእፎይታ ጊዜ እንደተጠበቀ ሆኖ ብድሩን ለመክፈል የሚሰጣቸው ጊዜም እጅግ የረዘመና 

እስከ 12 ዓመት የሚደርስ ጊዜ መሆኑ ነው። ከዚህ አንፃር Crowed out ደርሶብኛል የሚለው  

የግል ዘርፍ ሲፈተሽ እስከ ግንቦት 30 አጠቃላይ ከግሉና ከመንግስት ባንኮች የተሰጠው ብድር 220 

ቢሊዮን ብር ሲሆን ከዚህ ውስጥ 57 በመቶውን ያበደረው የኢትዮጵያ የልማት ባንክ መሆኑና ከዚህ 

57 በመቶ ገንዘብ ውስጥም 90 በመቶው ለኢንቨስትመንቱ የዋለ መሆኑን በሌላ በኩል ደግሞ ከግል 

ባንኮች ብድር ከተሰጠው 43 በመቶ ብር ውስጥ 15 በመቶው ብቻ ለኢንቨስትመንት መዋሉና 85 

በመቶው ለአጭር ጊዜ እና ኢንቨስትመንት ላልሆነ ወጪ የተሰጠ ብድር መሆኑ ይኸውም በገንዘብ 

ሲሰላ የግሉ ባንክ ከሰጠው 98 ቢሊዮን ብር ብድር ውስጥ 71 ቢሊዮኑ ኢንቨስትመንት ላልሆነ 

ወጪ መሆኑ ነው የግሉን ዘርፍ Crowed out ያደረገው እንጂ መንግስት እንዳልሆነ ከላይ የቀረበው 

በአሃዝ የተደገፈ ማሳያ ያረጋግጣል። 

በማኑፋከችሪንግ ኢንደስትሪው ዘርፍ የበላይነትን እያያዙ የመጡት የውጭ ባለሃብቶች ከመሆናቸው 

ጋር በተያያዘ ይህንኑ ለሁሉም ክፍት የሆነውን የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የብድር አገልግሎት 

እየተጠቀመበት ያለው የውጭው ባለሃብት በመሆኑ የሀገር ውስጡ ባለሃብትና የግሉ ዘርፍ 

ይልቁንም እራሱን Crowed out እያደረገ በመሆኑ ቆም ብሎ ወደራሱ ሊመለከትና እራሱን 

ሊፈትሽ እንደሚገባም ከላይ የቀረበው ማብራሪያ ትልቅ ማረጋገጫ ነው። 

በመንግስት በኩል ተቀባይነትን ያገኘው ቅሬታ መካከለኛና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን 

በተመለከተ የቀረበው ትችት ነው። ነገር ግን ችግሩ የተፈጠረው በመንግስት ቸልተኝነትና ስራውን 

በመዘንጋት ሳይሆን እነዚህ አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ለብድር አገልግሎት የሚያቀርቡት ዋስትና 

የሌላቸው ከመሆኑ ጋር በተያያዘ መሆኑን በመጥቀስ ይልቁንም ችግሩን ለመፍታት መንግስት 

ባደረገው ጥናትና በገነባው ተቋም መሰረት ብድር በገንዘብና ብድር በእቃ (operating lease 

financing) እቃውን ያለዋስትና የማከራየት አሰራር ከብዙ ድጋፎች ጋር መንግስት ቢያዘጋጅም 

በዚህ ዘርፍ ሊገባ ፈቃደኛ የሆነና ፍላጎት ያሳየ የግል ዘርፍ አለመገኘቱ ችግሩን ያባባሰው እንደሆነ 

ተገልጿል። 

የግሉ ዘርፍ ቡልዶዘር አስመጥቶ ከማከራየት በላይ በዚህና አነስተኛና መካከለኛውን 

ኢንተርፕራይዞች በሚደግፍ ስራ ውስጥ ቢገባ መንግስት ከሚያደርግለት ማበረታቻና ድጋፍ አንፃር 

የበለጠ ትርፋማና ተጠቃሚ እንደሚሆን እና (Crowed in) ሊሆን የሚያስችለውም ብዙ አማራጮች 

ያሉ ስለመሆኑም በመንግስት በኩል ተመክሯል።  
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በእርግጥ ብድር በገንዘብ መስጠትና ብድር በእቃ መስጠት የባንክ ፕሮዳክት በመሆኑ ፈቃድ 

ከመስጠት ጀምሮ እስከ ቁጥጥር ስርዓቱ ድረስ ያለውና የተጨማሪ እሴት ታክስ ክፍያን የተመለከቱ 

ችግሮች ሊያጋጥሙ የሚችሉ መሆናቸው በራሱ የግሉን ዘርፍ  የማያነሳሳ ሊሆን  እንደሚችል 

በመንግስት በኩል በመታመኑ መንግስት ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችለውን ጥናት 

አጥንቶ ባንኮችንና የማይክሮ ተቋማትን አቆራኝቶ ለመስራት ዝግጅቱን ስለማጠናቀቁና  ዘርፉን 

የበለጠ ለማበረታታት (Crowed in) ለማድረግ ያለውን ቁርጠኝነት በግልጽ አስቀምጧል። 

 

ሰሞነኛውና የንግድ ባንኮችን ደጃፍ ያጨናነቀው የቤት ልማት ፕሮግራምም በግሉ ዘርፍ በኩል ወደ 

መንግስት የተወረወረ ጥያቄና የግሉን ዘርፍ Crowed out የሚያደርግ አሰራር ነው በሚል ክስ 

የቀረበበት ሌላው ጉዳይ ነው። ቤት ፈላጊ ዜጎች ለምን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል ብቻ 

ቁጠባና ውል እንዲፈጽሙ ተደረገ   ? ይህ አሰራር የግል ባንኮችን የተወዳዳሪነት አቅም 

መግደልና Crowed out ማድረግ አይደለም ወይ   ? ለሚለው ጥያቄ በመንግስት በኩል ይህ ጥያቄ 

ከባንኮቹ አልመጣም፤ ያልመጣውም በቤት ፈላጊዎችና በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል የተፈጸመው 

የቁጠባ ውል የግሎቹን ከገበያ ውጪ እንደማያደርግና የCrowed out ጉዳይ እንዳልሆነ በሚገባ 

በማወቃቸው ነው በማለት ዘርዘር ያለ ማብራሪያና ተጨባጭ ምላሽ ተሰጥቶበታል። 

  ይኸውም በቤት ፈላጊዎችና በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መካከል የተፈጸመው ውል የግድና 

የመንግስት የልማት ፕሮግራም በመሆኑ እንጂ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኪሳራ ነው ሲል የገለጸው 

መንግስት ማሳያውን ሲያቀርብ፦ አንድ ዜጋ 10 በመቶ ቆጥቦ 90 በመቶውን ከባንክ ወስዶ እስከ 

17 ዓመት በሚደርስ ጊዜ እንዲከፍል እድል መስጠትና በዚሁም ላይ ከገበያው ዋጋ ግማሽ በሆነ 

ከ7.5—8 በመቶ የሆነ የወለድ ምጣኔ የሚከፈልበት ስምምነት ማድረግ በምንም መልኩ የግሎቹን 

ባንኮች ከጫወታ ውጪ የሚያደርግ አይደለም። በዚህ አግባብ ደግሞ የግሎቹ ባንኮች ለመስራት 

ዝግጁ ከሆኑ ማለትም 10 በመቶ ለቆጠበ ዜጋ 90 በመቶ አበድረውና በ17 አመታት ክፍያና በ7.5—

8 በመቶ ወለድ በማስከፈል እሰራለሁ የሚል ጥያቄ ከግሎቹ ባንኮች ከመጣ ለመንግስት እሰየው 

የሚያስብልና ሸክሙን የሚያቀል እንደሆነም አጽንኦት ተሰጥቶት ተገልጿል።  

 

 

  

 


