
1 
 

የትራንስፎርሜሽን ፈር ቀዳጅ 

ኢብሳ ነመራ 08-12-16 

የኢትዮጵያ የወጪ ንግድ ከ70 እስከ 75 በመቶ በግብርና ምርት ላይ የተመሰረተ ነው። ይህ የግብርና ምርት 

ለውጭ ገበያ የሚቀርበው በአብላጫ ምንም አይነት እሴት ሳይጨመበት በጥሬው ነው። በእድገትና ትራንስፎርሜሽን 

እቅድ ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ የግብርና ምርቶች ላይ እሴት ለመጨመር ታቅዷል። የአግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪ 

ትኩረት ያገኘው ለዚህ ነው። ቀዳሚ ትኩረት የተሰጠው ግን የሃገሪቱን ኢኮኖሚ የመሪነት ድርሻ ከግብርና 

ወደኢንዱስትሪ በማሸጋገር በወጪ ንግድ ውስጥ የአምራች ኢንዱስትሪውን ዘርፍ ድርሻ ማሳደግ ነው። እስካሁን 

ያለው የወጪ ንግድ ግን በግብርና ምርት ላይ የተመሰረተ ነው።  

ይህ በግብርና ዘርፍ ላይ የተመሰረተው የወጪ ንግድ በዓለም አቀፍ ገበያ ዋጋ መዋዠቅ ምክንያት ፈተናዎች 

ሲገጥሙት ቆይቷል። በተለይ ባለፉት አራትና አምስት ዓመታት ይህ የምርት ዋጋ መዋዠቅ ከወጪ ንግድ በሚገኘው 

ገቢ ላይ ጫን ያለ ተጽእኖ ሲያሳድር ቆይቷል። ከወጪ ንግድ ይገኛል ተብሎ በታቀደው የውጭ ምንዛሪ ገቢ ላይም 

ተፅእኖው የዚያኑ ያህል ጫን ያለ ነበር። እርግጥ በምርት ዋጋ ማሽቆልቆል ምክንያት የተፈጠረውን የገቢ ማሽቆለቆል 

ወደውጭ የሚላከውን ምርት መጠን በመጨመር ለማካካስ እየተሰራ ነው። በዚህ ረገድ ሰሞኑን በተጠናቀቀው 

የ2008 በጀት ዓመት ውጤታማ ሊባል የሚችል ስራ ተከናውኗል።  

በዚህ ዙሪያ ያለውን እውነታ በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ሰኔ 29 ቀን 2008 ዓ.ም 

የ2009ን በጀት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርበው ባስፀደቁበት ዕለት ከምክር ቤቱ አባላት የወጪ ንግድን 

በተመለከተ ለተነሳ ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ሰፋ አድርገው አብራርተውታል። 

ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም በማብራሪያቸው፤ የ2008 በጀት ዓመት የወጪ ንግድ በታቀደው መጠን 

እንዳልተሳካ ነበር የገለፁት። የ2007 በጀት ዓመት የወጪ ንግድም በተመሳሳይ ያልተሳካ እንደነበረ ይታወሳል። 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ የ2008 የወጪ ንግድ ሲታቀድ የ2007 የወጪ ንግድ ገቢ በዓለም ገበያ ዋጋ መዋዠቅ ሳቢያ 

ደካማ መሆኑን በመገንዘብ፣ በተለይ ደግሞ የሃገሪቱ የወጪ ንግድ የተመሰረተበት የግብርና ውጤት ላይ ያጋጠመውን 

የዋጋ ማሽቆለቆል ታሳቢ በማድረግ ይህን ለማካካስ ወደውጭ የሚላከውን የምርት መጠን በከፍተኛ ደረጃ ለማሳደግ 

ታቅዶ እንደነበር አስታስውሰዋል። 

በ2008 በጀት ዓመት እንደቀደመው ዓመት ሁሉ የግብርና ምርቶች ዋጋ በዓለም አቀፍ ገበያ ላይ ማሽቆለቆል 

የገጠመው ቢሆንም፣ አስቀድሞ ይህን ታሳቢ በማድረግ ወደውጭ የሚላከውን ምርት በከፍተኛ መጠን በመጨመር 

በዋጋ ማሽቆልቆል ሳቢያ የሚመጣውን የገቢ ቅነሳ ለማካካስ ተችሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ለፓርላማ 

በሰጡት ማብራሪያ መሰረት፤ የግብርና ምርት ዋጋ በዓለም አቀፍ ገበያ ላይ በ25 በመቶ ቅናሽ አሳይቷል። ይሁን 

እንጂ፤ ኢትዮጵያ ወደውጭ የምትልከው የግብርና ምርት በመጠን ጨምሯል። በዚህ ረገድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በበጀት 

ዓመቱ ዘጠኝ ወራት ውስጥ ብቻ የነበረውን ክንውን ጠቅሰዋል። በዚህ መሰረት ቡና 20 በመቶ፣ ሰሊጥ 25 በመቶ፣ 

ጥራጥሬ 30 በመቶ ጭማሪ አሳይቷል። ሃገሪቱ ወደውጭ የላከቻቻው የግብርና ምርቶች የመጠን ጭማሪ ማሳየታቸው 

በዋጋ ማሽቆልቆል ምክንያት ሊፈጠር ይችል የነበረውን ከወጭ ንግድ የሚገኝ የውጭ ምንዛሪ ገቢ ማካካስ አስችሏል። 
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ወደውጭ የተላከው የግብርና ምርት መጠን ባይጨምር ኖሮ፣ የሃገሪቱ የውጭ ምንዛሪ ገቢ እስከ 25 በመቶ ቀንሶ 

ሃገሪቱ ከውጭ ምንዛሪ እጥረት የመነጨ ኢኮኖሚያዊ ፈተና ውስጥ ትወድቅ ነበር። 

በ2009 በጀት ዓመትም የሃገሪቱ የወጪ ንግድ ከ70 እሰከ 75 በመቶ በግብርና ላይ ያለውን ጥገኝነት መቀየር 

እንደማይቻል የገለፁት ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም፣ በተለይ ወቅታዊ (seasonal) የሆኑ የወጪ ንግድ 

የግብርና ምርቶች ላይ ትኩረት በማድረግ ምርቶችን ለወጪ ንግድ በሚሆን መጠንና ጥራት ለማምረት ርብርብ 

ማድረግ እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል። በ2009 ዓ.ም በዓለም አቀፍ ገበያ የዋጋ መዋዠቅ ሳቢያ ሊፈጠር 

የሚችለውን የውጭ ምንዛሪ ማሽቆልቆል ለመከላከል የወጪ ንግድ የግብርና ምርቶችን ቢያንስ በ30 በመቶ ማሳደግ 

ይገባል ብለዋል። ይህን ማድረግ የሚያስችል እምቅ አቅም በሃገሪቱ መኖሩንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጨባጭ 

ማስረጃዎችን በመጥቀስ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል። 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከወጪ ንግድ ጋር በተያያዘ ያለውን ችግር ለዘለቄታው መፍታት የሚያስችለውን አካሄድ 

በተመለከተ በሰጡት ማብራሪያ፤ የግብርና ምርት ዋጋ በዓለም አቀፍ ገበያ ላይ የሚገጥመው መዋዠቅ የተለመደ 

በመሆኑ ለወደፊት ትልቁን ስራ መስራት ያለብን ከማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የሚገኙ ምርቶች ላይ ትኩረት በማድረግ 

ነው። ከዚህ አኳያ የተጀመሩ ስራዎች አሉ። አንደኛውም በአነስተኛና መካከለኛ የማምረቻ ተቋማት ውስጥ ለሚሰማሩ 

ወጣቶችም ሆኑ ሌሎች አካላት የሰጠነው ትኩረት ነው። በዚህ ረገድ በ2009 ከፍተኛ እቅድ ይዘናል። ወጣቶችንም፣ 

ሃገራዊ ባለሃብቶችንም በማምረቻ ዘርፍ በማሰማራት፣ በሂደትም የምርታማነት ደረጃቸውንና የምርት ጥራታቸውን 

በማሳደግ ለወጪ ንግድ እንዲዘጋጁ የማድረግ ስራ ማከናወን ይገባናል፤ ብለዋል። 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ አያይዘውም፤ “በክልሎችም የተለያዩ የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርኮችንና ክላስተሮችን ማደራጀትና 

ወደስራ ማስገባት ለሃገሪቱ የወጪ ንግድ ትልቅ አስተዋፅኦ ያበረክታል። ከዚህ ባሻገር የውጭና የሃገር ውስጥ 

ባለሃብቶች አሁን ሃገሪቱ በደረሰችበት ደረጃ ያሳዩትን የልማት ፍላጎት መሰረት ያደረገ ርብርብ ማድረግ 

ይጠበቅብናል።” ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሃገር ውስጥ የማፋክቸሪንግ ዘርፍ አምራቾችን በተመለከተ በቶሎ 

ሊደርሱ እንደማይችሉና የተወሰነ የልምምድ ግዜ የሚያስፈልጋቸው መሆኑን ግን አልሸሸጉም። 

እርግጥ ነው የሃገሪቱ ባለሃብቶች ውስብስብ የማኔጅመንትና የቴክኒክ ብቃት ከሚጠይቀው የማምረቻ ኢንደስትሪ ጋር 

ትውውቅ የላቸውም። አብዛኛው የሃገሪቱ ባለሃብት በንግድ፣ በተወሰነ ደረጃ ደግሞ በአገልግሎት ዘርፍ ላይ የተሰማራ 

ነው። ከእነዚሀ ዘርፎች ተላቅቆ  ወደማኑፋከቸሪንግ መሸጋጋር የሚፈራው በቂ የማኔጅመንትና የቴክኒክ ክህሎት 

ስለሌለው ጭምር ነው። የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትም ባለሃብቱ ጥረት በሚጠየቀው የማምረቻ ኢንዱስትሪ ላይ 

ከመሰማራት ይልቅ፣ ያለብዙ ድካም ይህ ነው የሚባል እሴት ሳይጨመር መክበር ወደሚያስችሉ ስራዎች እነዲሳቡ 

ያደረገበት ሁኔታ መኖሩም አይካድም። 

ይሁን እንጂ፤ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በማምረቻ ዘርፍ የዳበረ ተሞክሮ ያላቸው የውጭ ኩባንያዎች ወደአገራችን እየገቡ 

ነው። በቀጣይም በስፋት የመግባት ፍላጎት ያላቸው መሆኑን የሚያመላክቱ ሁኔታዎች አሉ። እስከአሁን ከገቡት 

መካከል በተለይ በቆዳና ቆዳ ውጤቶች፤ እንዲሁም በአልባሳትና ጨርቃ ጨርቅ የማምረትና የወጪ ንግድ  ላይ 

ተሰማርተው ወጤታማ የሆኑ አሉ። በአገሪቱ ካለው ለውጭ ባለሃብቶች አመቺ የሆነ አጠቃላይ ሁኔታ በተጨማሪ፣ 

መሰረተ ልማት የተሟላላቸውና የተዘጋጁ፣ የውጭ ባለሃብቶች መሬት ለማግኘትና መሰረተ ልማት ለማሟላት 

የሚገጥማቸውን ውጣ ውረድና አላስፈላጊ ወጪ የሚያቃልሉ የኢንዱስትሪ ፓርኮች መገንባት የወጪ ንግድ ምርቶች 
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የሚያመርቱ ዓለም አቀፍ ኩባንያዎችን በመሳብ ላይ ይገኛል። ይህ በዱከምና በቦሌ ለሚ የኢንዱስትሪ ፓርኮች 

በተጨባጭ ታይቷል። ሰሞኑን በይፋ ወደስራ የገባው የሀዋሳ የኢንዱስትሪ ፓርክም የአገሪቱን የማኑፋከቸሪንግ ዘርፍ 

የወጪ ንግድ በማሳደግ በኩል ትልቅ ድርሻ እንደሚኖረው ይታመናል። እነዚህ የኢንዱስትሪ ፓርኮች የወጪ ንግድን 

ከማሳደግ ባሻገር የአገር ውስጥ ባለሃብቶች ከዘርፉ ጋር እንዲተዋወቁና እነዲነሳሱ ያበረታታሉ። 

ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ ጋር በተያያዘ የአገሪቱ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የወጪ ንግድ በምን ያህል ደረጃ 

እንደተነቃቃ ለመረዳት ያህል፣ ሰሞኑን ተመርቆ ወደስራ በገባው የሀዋሳ የኢንዱስትሪ ፓርክ የወጪ ንግድ የማምረት 

ስራ ላይ ለመሰማራት ከተዘጋጁት ስመጥር ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች መካከል የተወሰኑትን ለአብነት ያህል ልጠቅስ 

ወድጃለሁ። 

የሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ በተለይ በጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ምርት ላይ የተሰማሩ ፋብሪካዎች የሚሰፍሩበት ነው። 

የኢንዱስትሪ ፓርኩ  በ300 ሺህ ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ሲሆን በውስጡም 37 ፋብሪካዎች ተገንብተዋል። 

እስከአሁን 15 ዓለም አቀፍ ታዋቂ ኩባንያዎች፤ እንዲሁም 6 አገር በቀለ ኩባንያዎች በፓርኩ ውስጥ ቦታ ይዘዋል። 

በፓርኩ ከሰፈሩት ታዋቂና ዝነኛ ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች መካከል የአሜሪካው ሸሚዝ አምራች ፒ ቪ ኤች ኩባንያ 

ተጠቃሽ ነው። ከ130 ዓመታት በላይ ልምድ ያለው የዚህ ኩባንያ ምርቶች በአሁኑ ወቅት በዓለማችን በሽያጭ ብዛትና  

በተወዳጅነት በመጀመሪያዎቹ ተርታ ይገኛሉ። ከዚህ ኩባንያ ምርቶች ብራንዶች መካከል ካልቪን ክሌይን፣ ቶሚ ሂል 

ፊገር፣ ቫን ሂውሰን፣ ኢዞድ፣ አሮው፣ ስፒዶ፣ ዋርነርስ፣ ኦልጋ የተሰኙት በእውቅናና በተመራጨነት ተጠቃሽ ናቸው።  

ይህ አሜሪካዊ ኩባንያ በ2015 ዓመት የ8 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ዓመታዊ ሽያጭ አስመዝገቧል። መረጃዎች 

እንደሚያሳዩት ኩባንያው ከ20 ዓመት በፊት ማምረት አቁሞ  በግዥና በማከፋፈል ሥራ ላይ ተሰማርቶ ቆይቷል። 

ይሁን እንጂ፤ በአሁኑ ወቅት  በሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ በዋናነት  ሸሚዞችን በማምረት ለውጭ ገበያ በተለይ 

ወደአሜሪካ ለመላክ አቅዶ  በፓርኩ ውስጥ 11 ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ይዞ ወደስራ ለመግባት በዝግጅት ላይ ይገኛል። 

በተጨማሪም በኢንዱስትሪ ፓርኩ ውስጥ  ከፒ ቪ ኤች ጋር የተሳሰሩ ሌሎች ኩባንያዎችም ሰፍረዋል። 

በሀዋሳ የኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ የሰፈረው ሌላው ኩባንያ የቻይናው ዉሺ ጂንማኦ ነው። ይህ ኩባንያ ከእናት ምድሩ ቻይና 

በተጨማሪ በአሜሪካ፣ ቪየትናም፣ ባንግላዴሽና ካምቦዲያ ፋብሪካዎች አቋቁሟል። ፋብሪካዎቹ ምርቶቻቸውን 

ለአሜሪካና ለአውሮፓ ገበያዎች የሚያቀረቡ ናቸው። የዉሺ ጂንማኦ የ2015 ሽያጭ ከ290 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር 

በላይ ነበር። 

ኩባንያው 20 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ኢንቨስት በማድረግ በሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ 40 ሺህ ካሬ ሜትር ላይ 

ያረፉ ሶስት ፋብሪካዎችን ወስዷል። በፋብሪካዎቹ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የሸሚዝ ጨርቆች ያመርታል። ከባህርዳር፣ 

ሀዋሳና ወሎ ዩኒቨርሲቲዎች በጨርቃ ጨርቅ ዘርፍ የተመረቁ 30 ባለሞያዎችንም ወደቻይና በመላክ እያሰለጠነ 

እንደሚገኝም ታውቋል። 

አርቪንድ ሌላኛው በሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ የሚገኝ ኩባንያ ነው። የ85 ዓመት እድሜ ያለው አርቪንድ ዋና መስሪያ 

ቤቱ በህንድ ጉጅራት ይገኛል። ከጥጥ የተሰሩ ሸሚዞችንና የጅንስ ጨርቆችን በማምረትና በማጠናቀቅ በዓለም ላይ 

ለታወቁ እንደ ራንግለር፣ ሊ፣ አሮው፣ ቶሚ ሂል ፊገር ለመሳሰሉት ልብስ አምራቾች ያቀርባል። ድርጅቱ የጅንስ ጨርቅ 

በማምረት በዓለም   በአራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ25 ሺህ በላይ ሰራተኞችን 
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የሚያስተዳድረው አርቪንድ ባለፈው ዓመት የ770 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ሽያጭ ማስመዘገቡን መረጃዎች 

ያመለክታሉ። 

አርቪንድ ለኢትዮጵያ እንግዳ አይደለም። በቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ዞን ውስጥ ሲያመርት ቆይቷል።  በሀዋሳ ኢንዱስትሪ 

ፓርክም በ65 ሺህ 300 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ያረፉ 7 ፋብሪካዎችን ወስዷል። ታዋቂዎቹን ምርቶቹን ለአሜሪካና 

ለአውሮፓ ገበያዎች ለማቅረብም ዝግጅቱን አጠናቅቋል። 

መሰረቱን ሆንክ ኮንግ ያደረገው ታል የተሰኘው ፋብሪካም እንዲሁ በሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ምርቱን እያመረተ ወደ 

ውጭ ለመሸጥ ዝግጅቱን ያጠናቀቀ ኩባንያ ነው። በአሁኑ ወቅት በዓለም አቀፍ ደረጃ 26 ሺህ ሰራተኞች ያሉት ታል  

የ70 ዓመት የስራ ልምድ አለው። ዓመታዊ ሽያጩም 1 ቢሊዮን ዶላር እንደሚጠጋ መረጃዎች ያመለክታሉ። ታል 

በሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ 6 ፋብሪካዎችን ወስዷል። ታል የላቀ የጥራት ደረጃ ያላቸውን የሙሉ ልብስ አላባሽ 

ሸሚዞች የሚያመርት በዓለም አቀፍ ደረጃ ዝና ያተረፈ ኩባንያ ነው። 

በዚህም ኩባንያው ለ20 ዓመታት ምርቱን እና መለያውን አስጠብቆ በገበያው ላይ እንደሚገኝ ይነገራል። ታል ከ80 

በላይ የተለያየ መለያ (ብራንድ) ያላቸውን ምርቶቹን ወደ አሜሪካ ይልካል። ከእነዚህ መካከል ብሩክ ብራዘርስ፣ በርበሪ፣ 

ጄሲ ፔኒ፣ ኤል ኤል ቢንም የተሰኙት ብራንዶቹ ታዋቂዎች ናቸው። ታል በሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ለአንድ ክፈለ ዘመን 

ገደማ የታወቀባቸውን መለያዎች የያዙ ምርቶቹን ለማምረት ከ18 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ ኢንቨስት ያደርጋል። 

ለዚህም በፓርኩ ውስጥ ለ6 ፋብሪካዎች የሚሆን ስፍራ ወስዷል። የሰው ኃይል አቅሙን ለማሳደግም ከ200 በላይ 

ኢትዮጵያውያንን ኢንዶኔዢያ ወደሚገኘው ኩባንያው በመላክ የማሰልጠን ዕቅድ አለው ተብሏል። 

ሙሉ ልብስ በማምረት የሚታወቀው የህንዱ ራይሞንድ ሌላው የሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ሰፋሪ ነው። ከ95 ዓመታት በላይ 

የስራ ልምድ ያለው ራይሞንድ፤ በአሁኑ ወቅት 27 ሺህ 500 ሰራተኞችን ያስተዳድራል። ራይሞንድ በ2015 ዓ.ም 

የ1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ዶላር የሽያጭ ገቢ ያስመዘገበ ሲሆን፤ የህንድን የሙሉ ልብስ ገበያ 60 በመቶ ተቆጣጥሯል። 

ራይሞንድ 40 በመቶ ምርቶቹንም ወደ አውሮፓና አሜሪካ ገበያ እንደሚልክ ይታወቃል። በሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ 

በወሰዳቸው 3 ፋብሪካዎች ሙሉ ልብስ እያመረተ ለውጭ ገበያ እንደሚያቀርብም ይጠበቃል።  

በሀዋሳ የኢንዱስትሪ ፓርክ ከላይ ከጠቀስናቸው በተጨማሪ ሌሎች ትልልቅ ስመጥር ዓለም አቀፈ ኩባንያዎችም ሰፍረዋል። 

ወደፊት ሌሎችም ይመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። የሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ ሲገባ በሁለት ፈረቃ 

ለ60 ሺህ ሰዎች የስራ ዕድል ይፈጥራል። ከወጪ ንግድ ገቢውም በዓመት 1 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሪ ያስገኛል 

ተብሎ ይጠበቃል። 

ይህ የሀዋሳን ጨምሮ እስከአሁን ተገንብተው ወደስራ በገቡት የኢንዱስትሪ ፓርኮች እየታየ ያለው የአምራች ኢንዱስትሪ 

እድገትና የኢንዱስትሪ ምርቶችን ለውጭ ገበያ የማቅረብ እንቅስቃሴ፣ የአገሪቱን መጻኢ አቅጣጫ ያመለክታል። በኢንዱስትሪ 

ፓርኮቹ ያለው እንቅስቃሴ በንግድና በአገልገሎት ላይ የተለጠፈው አገር በቀል ባለሃብት ከማምረት ስራ ጋር እንዲተዋዋቅ 

ያግዛል። በማምረቻ ኢንዱስትሪ ውስጥ ለመስራት የሚያስችል የቴክኒክና የማኔጅመንት ብቃት ያለው የሰው ኃይል በመፍጠር 

አገሪቱን ከዘርፉ ጋር ያለማምዳል። በሂደትም ከ70 እስከ 75 በመቶ በግብርና ላይ የተመሰረተውን የወጪ ንግድ ወደአምራች 

ኢንዱስትሪ የሚያሸጋግር ፈር ቀዳጅ ነው። 

 


