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ግንቦት ያፈራቸው ዩኒቨርስቲዎቻችን የሂሳብ ጠበብቶችን ማፍራት 

ብቻ ሳይሆን የሂሳብ አያያዝ ተሃድሶም ያስፈልጋቸዋል 

ስሜነህ 05-25-16 

እውነታውን እናውጋ ከተባለ እና ግንቦት 20 ካስመዘገበልን ነጥብ ሁሉ የሚልቀው 

በትምህርት ዘርፍ ያመጣልን ከፍተኛ ለውጥ ነው። በኔ ዘመን ዲፕሎማውን ጨምሮ 

ለመጀመሪያ ዲግሪ በአጠቃላይ ሃገሪቱ የተመዘገብነው 9 ሺህ ብቻ ነበርን፤ ዋሸህ 

እንዳልባል የ89 ባቾች ዋቢዎቼ ናቸው። እንዴ ምን ዋቢ ቆጠራ ውስጥ ዘፈቀኝ። ከአንድ 

ሰፈር ውስጥ አንድ የዩኒቨርስቲ ተማሪ ማግኘት ብርቅም አልነበረ እንዴ?። እድሜ 

ለግንቦት 20 አሁን ዩኒቨርስቲ የማይማረውን ማግኘት ነው ብርቁ። ስለሆነም ግንቦት 20 

ስለትምህርት፣ ባጠቃላይ ስለእውቀት ይህ ነው ተብሎ የማይነገር ታላቅ ስጦታ ያበረከተልን 

የድል ቀናችን ነው። 

ግን ደግሞ በሁሉም ዘርፍ ግንቦት ሃያን እየፈተነብን የሚገኘው ኪራይ ሰብሳቢነት የሂሳብ 

ጠበብቶች ማፍለቂያ የሆኑ ዩኒቨርስቲዎቻችንን ሂሳብ በተደጋጋሚ ሂሳብ አልባ አድርጓቸው 

ማየታችን ተሃድሶ ያስፈልጋቸዋል እንል ዘንዳ ግድ ይላል። ለምን ቢሉ አደጋው 

ከፍቷልና። 

የስርዓቱ ዋነኛ አደጋ ኪራይ ሰብሳቢነት መሆኑ ቀደም ብሎም ተለይቶ ያደረ ጉዳይ  እንደሆነ 

የሚያመለክቱት ከሃያ አምስተኛው የግንቦት ሃያ የብር ኢዮቤልዩ በአል አከባበር ጋር ተያይዞ 

የወጡ የድርጅቱ መረጃዎች በርካቶች ናቸው፡፡ ስርዓቱ በተፈጥሯዊ ባህርይው ለኪራይ 

ሰብሳቢነት የተጋለጠ መሆኑ ብቸኛ መፍትሄው ያላሰለሰና የማያባራ ውስጠ - ድርጅታዊ 

ዴሞክራሲና ትግል በድርጅቱ ውስጥ ማቀጣጠልና ይህንኑ ያለማሰለስ ማካሄድ፣ በማንኛውም 

ሁኔታና ጊዜ፣ የሕዝቡን ጠያቂነትና ወትዋችነት በየጊዜው ማሳደግና የትግሉ አካል ማድረግ 

መሆኑ፣ በተሃድሶ መስመርና ተከታትለው በተካሄዱት የማጥሪያና የማጎልበቻ ምዕራፎች ሁሉ 

በግልፅ ተቀምጧል፡፡ ይህ ደግሞ ችግሩ እግረ ሙቅ የሆነው የትኛው መንደር ላይ እንደሆነ 

በግልጽ የሚያመለክት ነው፡፡  ስለሆነም ሰሞንኛ በሆነው የዋና ኦዲተር ሪፖርት እና እራሱን 

በራሱ ለማረም ዝግጁ መሆኑ በተለያዩ አግባቦች የሚገለጸውን ስርአት ተመርኩዘን አንዳንድ 

አብነቶች እያነሳን የግንቦት ሃያ ውለታቢስ የሆነውን መንደር በሚገባው መልኩ 
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እንነግረዋለን፤ እኛ ስንነግረው ስልቱ ነውና ሃሜት እንዳያስመስልብን እራሱ ግንቦት ሃያ 

ስለእርሱ ያወጋንን  ጨልፈን ብናወጋው የተሻለ ይሆናል፡፡ 

ሀገሪቱ ከፍተኛ ሀብት እየፈጠረች በሄደች ቁጥር፣ ሀገሪቱን የሚመራው መንግስት 

የሚያዝበትና የሚወስንበት ሃብት እየጨመረ በመጣ መጠን፣ ኪራይ ሰብሳቢነት ስልቱን 

እየለዋወጠና መልኩን እየቀየረ፣ አቅሙን እያሳደገ ፈተና መሆኑ ነባራዊ ዕውነታ ነው፡፡ 

የዘራፊው ፍላጎትም አቅምም አብሮ ማደጉም እንደዛው፡፡ በጠራ ሕዝባዊነትና በዓላማ ፅናት 

ብቻ ንፁህ አገልጋይ መሆን የሚጠበቅበትና የሚገባው የመሪው ድርጅት የኢህአዴግ 

አመራር፣ መስመሩ ሳይሆን ሃብት የሚያማልለው የመሆን አዝማሚያው በጨመረ ቁጥር፣ 

ሀገርን የሚንድ የኪራይ ሰብሳቢነት አደጋ ስጋት ከፍ ማለቱ አይቀሬ መሆኑ ቀድሞም የታወቀ 

ጉዳይ ነው፤ ይህ ደግሞ በተጨባጭ እያጋጠመ ይገኛል፡፡  

ከፍተኛ መጠን ባለው ሃብት ላይ እየወሰነ ያለው አመራር፣ ውሳኔው ንፁህ ሕዝባዊነትና 

ሃገራዊ ዕድገት ላይ ካልተመሠረተ፣ የኪራይ ሰብሳቢነት አረንቋ ውስጥ ሊዘፈቅ ይችላል 

እየተባለ ሲወተወት የነበረው ስጋት በተጨባጭ ሲከሰት እየታየ ነው፡፡ እንዲህ አይነቱ 

ከድርጅቱ ውጪ ካለ ኪራይ ሰብሳቢ ጋር አብሮ በመጠቃቀም ሲወስን የሚውለው አመራር 

ቁጥር ከፍ ባለ መጠን ሃገር የመፍረስ አደጋ ውስጥ እየገባች መሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም፡፡ 

ስለዚህ ይህንን አዝማሚያ በአስቸኳይ ማቆም ግድ ነው፤ የሕልውናም ጉዳይ ነውና፡፡ 

ከላይ የተጠቀሱትን ነጥቦች ልብ ብለን ስንመለከት በኪራይ ሰብሳቢ አመራሮች አስባብ ሃገር 

ልትፈርስ የምትችልበት አጋጣሚ መኖሩን ነው የምንገነዘበው፡፡ ይህ በጊዜ ካልፈረሰ አገር 

ያፈርሳል የምንለው አመራር /ኪራይ ሰብሳቢውን ማለታችን ነው/ ግንባታ እና ግዢ 

በሚበዛባቸው ስፍራዎች ላይ እንደሚያዘወትር የዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ሪፖርት 

አመልክቷል፡፡ የግንባታ እና ግዢ ስራ ከሚበዛባቸው ስፍራዎች አንዱ ዩኒቨርስቲዎች 

ቢሆኑም የሂሳብ ሊቃውንት እያፈሩ የሂሳብ በዝገብ አያያዝ ባለሙያ የሌላቸው ይመስል 

በየአመቱ መዝገባቸው እንዲህ ተበላሸቶ መመልከቱ ምን አይነት ትውልድ 

ሊያፈሩልን/እያፈሩልን? ነው ያስብላል፡፡ ግንቦት 20ም አፍ አውጥቶ የህልውና ጉዳይ ነው?  

ሲል መጠየቁ ስለዚህ ይመስላል፡፡  

ቀጥለን የሂሳብ ተሃድሶ ያስፈልጋቸዋል የተባሉትን ዩኒቨርሲቲዎች የፋይናንስ አያያዝ ገመና 

እስኪ በጥቂቱ ልጠቃቅስ፡፡ 
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የጥሬ ገንዘብ ሂሳብ አያያዝና አጠባበቅን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ በሶስት 

መ/ቤቶች ብር 196, 544.65 የጥሬ ገንዘብ ጉድለት ተገኝቷል። የጥሬ ገንዘብ ጉድለት 

የተገኘባቸውም የሐዋሳ ዩኒቨርስቲ፣ ጅማ ዩኒቨርስቲ እና የፌዴራል ጥቃቅንና አነስተኛ 

ኢንተርፕራይዞች  እንደሆኑ የሚጠቁመው የዋና ኦዲተር ሪፖርት በየዘርፉ በሪፖርቱ 

በመባከን ከፈረጃቸው ተቋማቶች ሁሉ የሚበዙት ዩኒቨርስቲዎች እንደሆኑ የሚያረጋግጥ 

ነው። 

በተጨማሪም በበጀት ዓመቱ መጨረሻ በሂሳብ መግለጫ ሪፖርት የተደረገውና በቆጠራ 

የተገኘው ጥሬ ገንዘብ መካከል በስድስት መ/ቤቶች (ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ፣ አሶሳ 

ዩኒቨርስቲ፣ ሐሮማያ ዩኒቨርስቲ፣ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ግብርና ኮሌጅ፤ በፌዴራል ጥቃቅንና 

አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ኤጀንሲ እና በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር-በስልጠና ዋና 

መምሪያ) ሲሆን ቆጠራው በብር 284,971.53 በማነስ ልዩነት ያሳየ ሆኖ ተገኝቷል፤ 

በሌሎች በስድስት መስሪያ ቤቶች (ደብረማርቆስ ዩኒቨርሲቲ፣ ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ፣ ሀሮማያ 

ዩኒቨርሲቲ፣ ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ፣ ወሎ ዩኒቨርሲቲ እና በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር - 

ሎጅስቲክ ዋና መምሪያ) ደግሞ ብር 2 ሚሊዮን 034ሺ 074.93 ከመዝገብ በመብለጥ 

ታይቷል፤ በ208 መስሪያ ቤቶችና በአምስት ቅ/ጽ/ቤቶች የተለያዩ የጥሬ ገንዘብና የባንክ 

ሂሳብ አያያዝ ድክመቶች መኖራቸውም በኦዲቱ ተረጋግጧል።  

በወጪ ለተመዘገቡ ሂሣቦች የተሟላ ማስረጃ መቅረቡን ለማረጋገጥ ኦዲት ሲደረግ፣ በ24 

መ/ቤቶች የተሟላ ማስረጃ ሳይቀርብ ብር 221,879,238.59 በወጪ ተመዝግቦ ተገኝቷል። 

የተሟላ የወጪ ማስረጃ ሳይቀርብ በወጪ ከመዘገቡት መስሪያ ቤቶች ትምህርት ሚኒስቴር 

ብር 95,526,864.83፣ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ብር 26,417,436.86፣ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ብር 

10,000,000.00፣ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ብር 8,601,445.18 ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ብር 

5,100,434.00 እንዲሁም ወሎ ዩኒቨርሲቲ ብር 4,646,850.00 ዋና ዋናዎቹ ናቸው። 

ተሟልተው ካልቀረቡት ማስረጃዎች መካከል ከዕቃ አቅራቢው የተሰጠ ተገቢ ማስረጃ 

ሳይቀርብ፣ በቀረበው የክፍያ ጥያቄ መሠረት የተፈፀመ እንጂ የተከናወነውን ሥራ 

በሚያሳይ ዝርዝር ማስረጃ ሳይደገፍ፤ የመንግሥት ሰራተኞች የውሎ አበል መጠየቂያና 

መፍቀጃ ቅፅ አንድ ሳይዘጋጅ፣ የዱቤ ሽያጭ እንጂ የገንዘብ መቀበያ ደረሰኝ ሳይቀርብ፣ 

የቀረቡት ተራ ደረሰኞች ማለትም የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር የሌላቸው እና በባንክ በኩል 
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ገንዘቡ ተልኮ ሥራ ላይ ስለመዋሉ ወይም ለተቀባዩ ስለመድረሱ የሚገልጽ ማስረጃ 

ሳይቀርብ በወጪ የተመዘገቡ ሂሳቦች ጐላ ያሉት ናቸው። 

ከደንብና መመሪያ ውጪ አለአግባብ ክፍያ ከፈፀሙ መስሪያ ቤቶች መካከል ዋና ዋናዎቹ፣ 

ሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ ብር 15,062,986.00፣ ደብረማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ብር 9,980,512.35፣ 

ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ብር 6,837,046.79፣ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ብር 5,329,915.35፣ ዲላ 

ዩኒቨርሲቲ ብር 3,798,720.53፣ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ብር 2,087,760.45 እንዲሁም 

ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጽ/ቤት ብር 2,261,095.55 ሲሆኑ፤ ምክንያቶቻቸውም 

ከሚመለከተው አካል ሳይፈቀድ የትርፍ ሰዓት ክፍያ መፈጸም፣ ደንብና መመሪያ ሳይከተሉ 

ለሠራተኞች የአበል፣ ደመወዝና ማበረታቻ ክፍያዎችን መፈጸም፤ ሰራተኞች መስክ 

ሳይወጡ የውሎ አበል በመክፈል፣ የምግብና መኝታ አገልግሎት ተከፍሎ እያለ በተጨማሪ 

የውሎ አበል በመክፈል፣ የፐብሊክ ሰርቪስና ሰው ሀብት ልማት ሚኒስቴር ሳይፈቅድ 

የኃላፊነት አበልና ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞችን ክፍያ መፈጸም እና መስሪያ ቤቱን ለለቀቁና 

ለትምህርት ውጭ አገር ሄደው በዚያው ለቀሩ ሰራተኞች ለበርካታ ወራት የደመወዝ ክፍያ 

መፈጸምና በመሳሰሉት ምክንያቶች ወጪ የተደረጉ መሆናቸው በኦዲቱ ተረጋግጧል። 

ከግዥ አዋጅ፣ ደንብና መመሪያዎች ውጭ ግዥ ከፈጸሙ መስሪያ ቤቶች መካከል ዋቸሞ 

ዩኒቨርሲቲ ብር 161,399,723.74፣  ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ብር 44,669,141.93፣ ዲላ 

ዩኒቨርሲቲ ብር 33,285,467.58፣ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ብር 24,639,473.79፣ የሐዋሳ 

ዩኒቨርሲቲ ብር 20,278,574.57፣ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ብር 17,052,194.00፣ ትራንስፖርት 

ሚኒስቴር ብር 1,187,734.36፣  አማኑኤል የአዕምሮ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ብር 

81,187,004.35፣ የኢትዮጵያ ጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ብር 

25,961,711.36 ዋና ዋናዎቹ ናቸው። 

 የሂሳብ ሊቃውንቱን እንዲያፈሩልን ተስፋ ያደረግንባቸው እና ግንቦት 20 ያፈራቸው 

ዩኒቨርስቲዎቻችን በዚህ መልኩ ውለታ ሲመልሱ ማየት ያማል፤ ግን ደግሞ ግንቦት 20 

ነውና እራሱን በራሱ እንዲህ እና ከላይ በተመለከተው መልኩ ማጋለጡም ለመፍትሄው 

የቀረበ መሆኑን መዘንጋት ተገቢ አይሆንም። የዚህ ሃገር ትልቅ ችግር እንዲህ እራስን 

በማሄስ ለመፍትሄው ሲቀርቡም ዘለፋ፤ ዝም ሲሉም ዘለፋ መሆኑ ነው እንጂ እንዲህ 

አይነት አቀራረብ የስርአቱን ዴሞክራሲያዊነት እና በእርግጥም ጉዳዩን ጉዳዬ ከማለትም 
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በላይ የህልውና መሆኑን በተጨባጭ ተቀብሎ ለመታረም ዝግጁ መሆኑን የሚያረጋግጥ እና 

አብዝቶም ተስፋ የሚሰጥ ነው። 

የሚያሳዝነው ግን ነገርና ነቀርሳው በሙሉ የሚፈለፈለውና የሚራባው እዛው ግንቦት 20 

ውሉድ በሆኑ አመራሮች ሰፈር መሆኑ ነው። አሁንም ስልታቸው ነውና ሃሜት 

እንዳያደርጉብን ግንቦት 20 በተጨባጭ ደርሼባችኋለሁ ሲል ካቀረበባቸው ክሶች ጥቂቱን 

እንመልከት ። 

ኢህአዴግ ይህንን ተገንዝቦ ትንቅንቅ ላይ ይገኛል፡፡ ትንቅንቁ ቀላል አይደለም፡፡ ጥቅመኛው 
ሃይል በፈጠረው የጥቅም ሰንሰለት የፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነት ዘመቻውን ለማኮላሸት የሚችለውን 
ሁሉ ያደረጋል፤ እያደረገም ነው። በተቻለው ሁሉ ዘመቻውን መከላከያ አጥር ሲያጠብቅና 
ማኮላሻ መንገድ ሲጠርግ ነው ውሎ የሚያድረው፡፡ የድርጅትን መዋቅር ጭምር ተጠቅሞ 
ፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነት ሀይሉን እና ዘመቻውን ለማደናቀፍ ይረባረባል፡፡ በከፍተኛ ደረጃ 
ሃብት ያካበተ ሃይል እንደመሆኑ፣ በገንዘቡም በመደለል እየመጣበት ያለውን ዘመቻ ለማምከን 
ሊሞክር ሁሉ ይችላል፡፡ የኪራይ ሰብሳቢነት መረቡ ከውስጥ እስከ ውጭ የተዘረጋ በመሆኑ 
የፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነት ዘመቻውን የሚያደናቅፉ፣ ትኩረትን የሚሻሙ ሃይልን የሚቀንሱ 
ተግባራትን በዚህም በዚያም ከመፈፀምም አይቆጠብም፡፡ ዋናው ጐሬው ወደ ሆነው 
የጠባብነትና የትምክህኝት ሼል ውስጥ እየገባ መደበቅም ሌላው ባህርይው ነው፡፡ በዚህ 
ምክንያት የጥበትና የትምክህተኝነት ሰደዶችን እንደገና ለመለኮስና ለማራገብ ሲጥር 
እያየነው ነው፡፡ የተዘጋ አጀንዳ እየከፈተ የሌለ አጀንዳ እየፈጠረ ሕዝብን ለትርምስና ለሁከት 
ለመጋበዝ የሚጣጣረውም እሱ ነው፡፡  
 
ግንቦት 20 ያፈራቸው አመራሮች እንግዲህን በዚህ መልኩ ውለታ ሲመልሱ ማየት 

ያሳፍራልና በጸረ ኪራይ ሰብሳቢነት ትግሉ ንቁ ተሳታፊ መሆን የሁሉም ሃገር ወዳድ ዜጋ 

ድርሻ ነው ፡፡ ሰዎቹ ከባድ ናቸው፤ ግንቦት 20ም ከላይ በተመለከተው አግባብ እንዳላቸው 

ስለግንቦት 20 በአደባባይ ሲያወሩ እንደእነርሱ ዴሞክራት ብቻ ሳይሆን በግንቦት 20 የተቃኘ 

ያለም አይመስል፡፡ 

ሰሞኑን ስለግንቦት 20 ሲደሰኩሩልን የምታይዋቸውን አመራሮች የኮሚቴ አባላት ዝግጅት 

አስተባባሪዎች ግንቦት ሃያ በተግባር አድርጉልኝ ከሚላቸው ውጪ እንደሆኑ በተጨባጭ 

አረጋግጫለሁ፤ መረጃ የማግኘት ህገ መንግስታዊ መብቴ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ስለ ፕሬስ 

ነጻነትና ብዝህነት በሚከበርበት ሃገር ላይ ተቀምጬ እኔም የግንቦት 20 ፍሬ ነኝና ግንቦት 

20ን ልዘክረውና ልናገርለት አሰፈልጎኝ ቃለ መጠይቅ እንዲሰጡኝ ከጠየኳቸው 5 የሚደርሱ 

አመራሮች ፈጣን ይሁንታን ያገኘሁት ከአንዱ ብቻ ሲሆን ሌላው ዳገት ሆኖበት ነው 
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የተስማማኝ፡፡ ታዲያ እኒህ በእርግጥም አሻጥረኛና የኪራይ ሰብሳቢዎች ምሽግ ሆነው 

በግንቦት ሃያ ላይ የሚወሰልቱ ስለመሆናቸው አያረጋግጥም;፡፡ 

የሂሳብ ጠበብቶችን የሚያፈሩልን ዩኒቨርሲቲዎች የሂሳብ ተሃድሶ ይደረግላቸው፤ መረጃ 

የማይሰጡ ቁንን አመራሮች በሜንጦ ይለቀሙ፤ ግንቦት 20 ስለዚህ ላቀረበልን ጥሪዎችም 

ተገቢውን ምላሽ በመስጠት ለመልካም አስተዳደር መረጋገጥ አንዳች በአሻጥረኛው ታፔላ 

ሳንሳቀቅ እና ሳንሸማቀቅ እንታገል፡፡ እንደመውጫ እና ምርቃት እራሱን በራሱ ለማረም 

ወደኋላ የማይለውና ተፈጥሮው የሆነው ስርአት ስለአሻጥረኛው ስብስብ ከገለጠው ገመና 

ተከታይዋን እንድንቃመሳት በማጠቃለያነት በመጥቀስ ነው፡፡ 

በየደረጃው የሚታዩት የመልካም አስተዳደር ችግሮች ዓይነተኛ ምንጭ ኪራይ ሰብሳቢነት 
ነው፡፡ አድሎ፣ በጥቅም መስራት፣ ምዘበራ …. ወዘተ ኪራይ ሰብሳቢነቶች ናቸው፡፡ እነዚህ 
ናቸው ሕዝቡን ለመልካም አስተዳደር ችግር እየዳረጉትና እያስለቀሱት የሚገኙት፡፡ ለልማት 
የተበጀተን ገንዘብ እየመዘበረ ከጥራትና ከደረጃ በታች እንዲፈፀም እያደረገ ያለ አመራር 
ሕዝብን የተጠቃሚነት መብት እየነፈገ ነው፡፡ ፕሮጀክቶች ላይ ያለው የአፈፃፀም ጉድለት 
ሕዝብን ለመልካም አስተዳደር ችግር ይዳርጋል፡፡ የበርካታዎቹ ፕሮጀክቶች የጥራት 
ጉድለት ምክንያት ከጀርባ የሚፈፀም የማይገባ ጥቅም የማግኘት የኪራይ ሰብሳቢዎች ሽርክና 
መሆኑ ጥርጥር የለውም፡፡ የሚመለከተው የመንግስት ባለሥልጣን፣ ባለሙያ፣ ኮንትራክተር፣ 
አማካሪ፣ …. ወዘተ ተመሳጥረው ይዘርፋሉ። ፕሮጀክቱ በለብለብ፣ ከደረጃ በታች ያለጥራት 
ለይስሙላ ይፈፀማል፡፡ በውጤቱ ተገልጋዩ ሕብረተሰብ አለኝ ያለው ሃብት ሳያገለግለው 
ከሽፎ ይቀራል፡፡ ይሄ በየዘርፉ በስፋትና በብዛት ይስተዋላል።  ከትንንሽ እስከ ትልልቅ 
ፕሮጀክቶች የሚታይ ሃቅ ነው፡፡ ፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነት ዘመቻው ብቻ ነው ይህን ማስቀረት 
የሚችለው፡፡ ስለዚህ ሕዝብና መንግስት የፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነትን ዘመቻ አጠናከረው 
በመቀጠል መልካም አስተዳደርን ማረጋገጥ ይችላሉ፡፡  

ጉዳዩ ይሄው ነው፤ መፍትሄውም ይሄው ነውና ሁላችንም ግንቦት 20 ያፈራልንን ፍሬ 

እንንከባከብ፣ ኪራይ ሰብሳቢነትን እንታገል፤ የተያያዝነውን ፈጣን ልማት ለማስቀጠል 

እንረባረብ!!! 

  

 


