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ኣዶ ብብዙሕ ትምሰል። ኣዶ ርህርህቲ እያ። ኣዶ ካብ ዘለዋ ተካፍል፣ ኣፋ ሓዲጋ ድማ ኣፍ ውላዳ ተዐንግል ኣዶ። 

ኣዶ ውላዳ ከዓርቕ፣ ክጠሚ፣ ክሓምምን ክፈናቐልን ኣይትደልን። ስለዚ እዩ ሕብረተ ሰብና ፀገሙ ዝሽፍነሉ፣ 

ዝሕግዞን ኣብ ፀገሙ ዝበፅሐሉን ኣካል ወይ ትካል እንትረክብ ኣዶ እናበለ ዝምስሎ።  

ኣብዚ ሰሙን ናብ ውሱናት ወረዳታት ትግራይ ምስ ናይ ስራሕ መሓዙተይ ወሪደ ነይረ። ኣነ ሓደ ኣመል ኣሎኒ። 

ናብ ስራሕ ኣብዝዋፈረሉ እዋን የማነ ፀጋም ቆላሕላሕ እናበልኩ ኣዘራርባ፣ ባህሊ፣ ኣነባብራ ወዘተ  ሓረስታይ 

ትግራይ እናተዓዘብኩን እናስተማቐርኩን እየ ዝጎዓዝ። ናይዚ ቕነ ዑደተይ ድማ ሓረስታይ ትግራይ ኣብ ምንታይ 

ኩነታት ከምዘሎ እናተዓዘብና ዛዚምናዮ ። 

ፈለማ ዑደትና ናብ ወረዳ ሓውዜን ነይሩ። ካብ መቐለ ተላዒልካ  ከተማ ሓውዜን ንምብፃሕ ሰለስተ መማረፂ 

መንገድታት ኣለዉ። ቀደማይ ካብ መቐለ-ውቕሮ-ፍረ ወይኒ-ሓውዜን፣ ካልኣይ ካብ መቀለ-ውቕሮ-ኣብረሃ ወ 

ኣፅብሃ-መጋብ-ሓውዜን፣ ሳልሳይ ካብ መቐለ- ውቕሮ-በዓልቲ ዓኾር-ደብረ ፅዮን -መጋብ-ሓውዜን እዮም። ንሕና 

ዝመረፅናዮ እቲ ቀደማይ መማረፂ ኮይኑ ዕላማና ከተማ ሓውዜን ንምርኣይ ወይ ንምጉብናይ ኣይነበረን። ቀዲሕኻ 

ዘይውዳእ ታሪኽ¸ዝሓዙ ጎቦታት ገረዓልታ ንምርኣይ እውን ኣይነበረን። ዕላማ ዑደትና  ምስ ሓረስታይ ዘራኽብ 

ብምንባሩ ገጠር ወረዳታትን ጣብያታትን ክንወፍር ግድን ነይሩ። 

መበገሲና ከተማ ሓውዜን ገይርና ናብ ዝተወሰና ጣብያታት ክንዘዋወር ጀመርና። ኣብዘን ጣብያታት ብርክት ዝበሉ 

ናይ ልምዓት ስራሕቲ ተዓዚብና። ኣብ ወረዳ ሓውዜን ካብ ዝተዓዘብናዮም ስራሕቲ  ምሕዋይ ጉህሚ፣ ምእላይ 

ሩባታት፣ ምርባሕ ዘበናዊ ደርሁ፣ ህንፀት ማእኸላይ ግድብ፣ ምስፍሕፋሕ ፅሩይ ዝስተ ማይ ነይሮም። እዞም ልምዓታት 

ምስተዓዘብና ማረት ናይ ብሓቂ ኣዶ ሓረስታይ ትግራይ ምዃና ብኣጋ ንምርዳእ ኣየፀገመልናን።እዙ ስራሕ ንክውገን 

ፍቐድኡ ሽንጥሮን ቋቑራን ዘጓሕ እናበሉ ዘውዕሉ ሰራዊት ልምዓት ማረት ከምዘለዉ ድማ ህያውነት እቲ ስራሕ ባዕሉ 

ይምስክር። ንመብዛሕትኦም ትዕዝብቲታትና ብፎቶ ዝለዘቕርቦም ባዕሉ እቲ ፎቶ እውን ካብቲ ኣነ ብቃላት ዝገልፆ 

ንላዕሊ ክናገር እዩ።  

ሕዚ ዘለናሉ ጣብያ ኣብ ወረዳ ሓውዜን ዓላል ይበሃል። እዙ ጣብያ ካብ ማእኸል ከተማ ሓውዜን ንኣንፈት ደቡብ 

ምብራቕ ዝርከብ ኮይኑ ካብ ከተማ ሓውዜን ኣብ ከባቢ 25 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ይርከብ። ኣብዚ ጣብያ ንዘበናት 

መኒኻ ዝብሎ ዝሰኣነ፣ ካብ ሰብ፣ እንስሳን ጉንድን እናጠርነፈ ምኻድ ምንም ረብሓ ሂቡ ዘይፈልጥ ዓብዪ ሩባ 

ኣሎ። ሩባ ማይ ዓይኒ ወይ ሩባ ሃምቦ ሃምቦ ይባሃል። ሩባ ሃምቦ ሃምቦ ዋላ እኳ ኣብ ትሕቲኡ 100 መራሕቲ 

ስደራ ተጠቐምቲ ዝገብር ልዕሊ 20 ሄክታር መሬት እንተሃለወ ጥር ትብል ረብሓ ከይሃበ መዋእሉ ልክዕ መኻን 

ኮይኑ ዝፀንሐ ሩባ እዩ። 
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ሎሚ ትማሊ ኣይኮነን። ሩባ ማይ ዓይኒ ኣንቃዕሪሩ ናብቲ ንመዋዕላት እናሃሰዮ ዝፀንሐ ሓረስታይ ጣብያ ዓላል ክርኢ እነሆ 

ብማሕበራዊ ረዲኤት ትግራይ (ማረት) ምስ ሕምባሻ ንዓለም ዝተብሃለ ገባሪ ሰናይ ብምትሕብባር ተገዲዱ ይርከብ። እዙ 

ስራሕ ዋላ እኳ ኣብ ቐረባ ዝተጀመረ ትኾነ ምእላይ እዙ ሩባ ዘሐጎሶም ሓረስቶት እዚ ከባቢ ግን ንመስኖ ዝኸውን ግራቶም 

እናለሳለሱን  እዳለዉን  ረኺብናዮም። እስኪ እቲ ስራሕ ከመይ ከመዝመስል ብፎቶ ንርኣዮ። 

  

 

 



  

 

ጉዕዞና እናቐፀለ ሐዚ ኣብ ጣብያ ፈረ ወይኒ ቁሸት ሓሬጓ በፂሕና። ኣብ መንገድና ሓረስታይ ግደይ ኣፅብሃ 

ረኺብና። እዞም ሓረስታይ ኣብ ገፆም ዝንበብ ፅቡቕ ወዝ ተዓዚበናሎምስ ክነዘራርቦም ፈቲና። ካበይ ከምዝመፃእና፣ 

መን ምዃና ድሕሪ ምግላፅ ዝዓፅድዎ ዝነበሩ ሳዕሪ ሓርማዝ ናይመን ምዃኑ ሓቲትናዮም “ሳላ ማረት ታይ ተሳኢኑ” 

ምስ በሉና ዝበለፀ ቀልብና ተሳሒቡ ቀሪብና ክነውግዖም ክፈቕዱልና ምስሓተትናዮም ዝደለኹሞ ሕተቱኒ እንታይ 

ዘሕፍር ኣሎና ሎሚ ሳላ እዙ ቅቡእ መንግስትናን ውድብናን ማረትናን ኣብ ልምዓት ኢኹም ረኺብክሙኒ 

ዘሎኹም” ምስበሉና ብዛዕባ ሳዕሪ ዝዓፅድሉ ዘለዉ ዓብዪ ጉህሚ ከውግዑና ጀመሩ።  ከም ኣገላልፃ እዞም ሓረስታይ 

እዙ ጉህሚ ንነዊሕ እዋን መኒኻ ዝብሎ ስኢኑ ስግኣት ነበርቲ ጣብያ ፍረ ወይኒ ኮይኑ ከምዝፀንሐ። ልዕሊ 15 

ሜትሮ ቁመት ከመዝነበሮ፣ ብርክት ዝበለ ሰብን እንስሳን ናብዙ ሩባ እናፀደፈ ይስበር ከመዝነበረ፣ ከምኡ ድማ ኣብ 



ክረምቲ ኣብ ክልተ ማዕዶታት ዘለዉ ህዝቢታት ንምርኻብ ብሰንኪ ውሕጅ ኣፀጋሚ ከምዝነበረ ብዝርዝር 

ገሊፆሙልና። እዙ ሩባ ሐዚ  ፍልፍል ተዓፃዲ ሳዕሪ ኮይኑ እዩ። እነሆ ፎቶ ይዛረ 

 

ኣብዚ ሓደ ሕቶ ኣልዒልና ነይርና። እዙ ጉህሚ ንምሕዋይ ዝተገበሩ ፃዕሪታት እንታይ ከምዝመስሉ ከበርሁልና 

ዝሓተትናዮምም ሓረስታይ ግደይ ኣፅብሃ “ሳላ ማረት ታይ ተሳኢኑ” ኢሎሙና። እዙ ጉህሚ ምስሓወየ ፍልፍል 

ተሞኩሮ ካልኦት ጣብያታት እቲ ወረዳ ከመዝኾነ  ወሲኾም ዝገለፁ ሓረስታይ፣ “ስራሕቲ ማረት ብተግባር እዩ” 

ይብሉ እናደጋገሙ። ማረት ኣዶ ዘይትገብረልካ ትገብረልካ፣ ከይረብረበት ንብርክት ዝበለ ዓመታት ምሳና ዝፀንሐት 

ማረት ህዝባዊት ትካል መዃና ሰራሕታ ህያዋን ምስክራታ እዮም“ ክብሉ ደጋጊሞም ይገልፁ። 

ካብ ሓረስታይ ግደይ ኣፅብሃ ተፈላሊና ንከተማ ሓውዜን ጉዕዞ ጀሚርና፣ ሞተር መኪናና ተግተግ ይብል ኣሎ። ገናሒ 

መኪናና ናብዘለዎ ኣንፈት ዝጎያ ሓንቲ ኣብ 45 ዕድመታት ዝርከባ ወይዘሮ ኣለዋ። እና ደጋገማ “ ኣታዮ ፅንሑ 

እማ” ይብላ ኣለዋ። ወይዘሮ ካሕሳ ዘርኣብረሩኽ እየን።ቅርብ ኢለን እንጀራ በሊዕኹም ኪዱ በላና። ኣኽቢረን 

እንትፅወዓና ክነኽብረን ግድን ነይሩ። ኣብ ገዛ ኣቲና ዝተቐረበልና ምግቢ እናበላዕና ስራሕቲ ልምዓት ነውግዕ ነይርና። 

“ማረት እናሃለወት እንታይ ተሳኢኑ ልምዓት መሊኡ” ኢለናና። ኣብ ምእላይ ሩባዶ፣ ልምዓት መደባዊ ዛላዶ፣ 

ምሕዋይ ጉህሚዶ፣ ልምዓት ዘበናዊ ደርሁዶ ኣብ ጣብየአን ብርክት ዝበለ ስራሕ ብማረት ከምዝፍፀም ይገልፃ። ማረት 

ንዝጠለብካዮ ፓኬጅ ዝምጥን መዕበዪ ዓቕሚ  ስልጠና ስለ ትህብ ንተግባራዊነቱ ቀሊል ምዃኑ ድማ ይገልፃ። ንሰን 

ድማ ተጠቃሚት ከምዘኾና ይሕብራ። ትሕት ኢሉ ዘሎ ፎቶ ማረት ምስ ሕምባሻ ዓለም ኮይና ንወይዘሮ  ካሕሳ 

ዘርኣ ብረሩኽ ካብትሕግዘን ብኽፋል ዘርኢ ፎቶ እዩ።  



 

ሐዚ እውን ካብ ወረዳ ሓውዜን ኣይወፃእናን። ዕሸል ከተማ መጋብን ባሕሪ ታሪክ ጎቦታት ገራዓልታን ንድሕሪት 

ገዲፍና ንከተማ ሓውዜን ጉዕዞ ንቕፅል ኣሎና።ኣብ ጣብያ ደብረ ሂወት ማይ ዛግራ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ 

ብዙሓት ማሽናት ተኣኪበን ኣብ ጎነን ድማ ዝተኹዓተ ሓመድ ኣሎ።ዕረፍቲ እዋን ስለዝነበረ ማሽናት ድማ ካብቲ 

ዝተኾመረ ሓመድ ርሕቕ ኢለን ኣብ ሓደ ካምፕ እየን ዘለዋ። እንታይ መዃኑ ክንፈልጥ ኣግሊስና እተን ማሽናት 

ዋንነተን ናይ ማረት ምዃነን ዝገልፅ ፅሑፋት ምሰረአና እቲ ኣብኡ ዝስራሕ ዘሎ ከባቢ 80 ሄክታር ዘልምዕ 

ሓዱሽማእኸላይ ግድብ ድማ ብማረት ዝስራሕ ዘሎ ምዃኑ ኣይተጠራጠርናን።  

ማረት ኣብ ትግራይ ትገብሮ ዘላ ንጡፍ ስራሕቲ ሃፍቲ ተፈጥሮ፣ ምስፍሕፋሕ ፅሩይ መስተ ማይ፣ስራሕቲ ልምዓት 

ጥዕናን ትምህርትን፣ ስራሕቲ ዘመናዊ መስኖ፣ ስራሕቲ ሕረሻ ወዘተ ሰፊሕ ምዃኑ ብዕምቆት እናዕለልና ከተማ 

ሓዉዜን ሓሊፍና ኣብ መሳገሪ ድልድል ሩባ ስሉሕ በፂሕና።  

ገጣሚ ኣታኣታኽልቲ እምባየ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ከተማ ሓዉዜን ንምግላፅ “ስሉሕ ቀይሕኻዶ” ዝብል ዘበን ተሻጋሪ 

ግጥሚ ገጢሙሉ ነይሩ ኣብ ሓዉዜን ዝፈሰሰ ደም ንምዝካር ይመስለኒ። 



ስሉሕ ካብ ሓረማት እናነጎደ፣ ጣብያታት ሓውዜን፣ ክልተ ኣውላዕሎ ጠሓሒሱ ናብ ግባ ዝኣቱ ሩባ እዩ። ኣብ 

ወረዳ ሓዉዜን ጣብያ ሓየሎም ግን ሰብን እንስሳን ካብ ምውሳድ ሓሊፉ እዚኣ ትበሃል ረብሓ ሂቡ ኣይፈልጥን። 

ሎሚ ኣብዚ ከባቢ ታሪኽ ተቐዪሩ ይርከብ። ማረት ንብዙሕ ዓመት ዝበደልካዮ ህዝብኻ ከሓስ ኢላ ንሩባ ስሉሕ 

ናብ ግራት ሓረስቶት ክምለስ ገይራቶ። ከትሪ መዕቖሪ ማይ (ቸክ ዳም) ብምስራሕ ማይ ንድሕሪት ልዕሊ 200 

ሜትሮ ደቂሱ ልዕሊ 50 ሄክታር መሬት ብምልማዕ ሓረስቶት ጣብያ ሓየሎም ክጠቅም ኣብ ምድላው ከምዘሎ 

ብዓይንና ምስረአና ማረትስ እንኳዕ ደኣም ተፈጠረት ኢልና። 

 

 ጉዕዞ ንመቐለ ኮነ። መንገዲ ሓዉዜን -መቐለ እንትትጎዓዝ ከምኒ ታሪካዊ ከተማ ነጋሽ፣ ገነታዊት ከተማ ውቕሮ 

እናረአኻ ስለትኸይድ መንፈስካ ይሕደስ። ብኣውርኡ ሰሜናዊት ኮኸብ ከተማ መቐለ እንትበፅሕ ድማ ካብ ፋብሪካ 

እንጅን ጀሚርካ ብዙሓት ልምዓታት ምርኣይ፣ ርኢኻ ምሕጓስ ግድን ይኸውን። ዑደተኛታት መርሃ ግብሪ ቀደማይ 

መዓልቲ ከንቢትና ኣብ መቐለ ሓዲርና። 

 

ካልኣይ መዓልቲ ካብ መቐለ ተበጊስና፣ ጥውዋይ መንገዲ ኣልዓሳ ሓሊፍና ኣሎና። ኣብ ሃገረ ሰላም ሜስ ተቛዲስና  

ዓድ ጅግና ራእሲ ኣሉላ ቁልቁለት መነወ ሓሊፍና፣ መንገዲ ዓብዪ ዓዲ የጭላ ሒዝና ንኣንፈት ደቡብ ምብራቕ 

ንሕንበብ ኣሎና። የጭላ ደስ በሃሊት ከተማ እያ። ዓሳ ተከዘ ተቛዲስናላ። ናብ ዋና ስራሕና ኣምሪሕና ሰራሕቲ 

ማሕበራዊ ረዲኤት ትግራይ ንምርኣይ። ኣብ ወረዳ ጣንቋ ኣበርገለ ኣብዚ ሐዚ እዋን ማረት የላን። ካብትለቅቕ 

ዓመታ። ዝተወሰኑ ስራሕቲ ግን ኣለዉ። ማረት ምስ ሕምባሻ ዓለም ዝበሃል ገባሪ ሰናይ ኮይና እትሰረሖም ስራሕቲ 

ኣለዉ። እቶም ስራሕቲ ኣብ ምርባሕ ጠለ በጊዕ፣ ምትእተታው ፀባ ላሕሚ፣ ልምዓት ዘራእቲ ኦቸለኒ እዮም። 

ብዋናነት ዓይንና ኣብ ዘራእቲ ኦቸለኒ ዓሪፉ።ዝራእቲ ኦቸለኒ ኣብ ጣብያ ለምልም ቁሸት ድርኮ ብኩታ ገጠም እዩ። 

ካሳ ገብረ መድህን ምክትል ኣቦ ወንበር ማሕበር ኦቸሎኒ ሞሞና እዩ። ኣብቲ ናይ ማሕበር ግራት እና ፀሃየ 

ረብናዮ። ከምዚ ዝስዕብ ኢሉና። 



 

እቲ ግራት ነዊሕ እዋን ምስ ወለድና ፀኒሑ፣ ምሳና ዝፀንሐሉ እዋን እውን ቀሊል ኣይኮነን።ኦቸሎኒ ምዝራእ ዝጀመረ 

ግን ኣብ ቀረባ እዩ። ማረት ናብ ጣብያና መፂኣ ስልጠና ሂባ፣ ምሩፅ ዘርኢ ኦቸለኒ ኣቕሪባ፣ ማሕበር ኦቸሎኒ ምስ 

ኣጣየሸት ነበርቲ እዙ ጣብያ ድማ ናይዛ ማሕበር ተጠቃምነት እናረኣዩ እነሆ ሎሚ ካብ ጣብያና ሓሊፉ ናብ ጎረበት 

ወረዳታት እውን ተስፋሕፊሑ እዩ። እዙይ ኩሉ ናይ ማረት ውፅኢት እዩ። ኣብ ማሕበር ዘሎና ኣባላት ኣብ ናብራና 

ዓብዪ ምምሕያሽ ኣምፂእና። ብግልፂ ዝረአ ገዛውትና ካብ ህድሞ ናብ ቆርቆሮ ለዊጥና፣ መደቀሲና ካብ መደብ 

ናብ ኣልጋ ቀይርና ኢና ሳላ ምህርቲ ኦቾሎኒ። ማረት ዝገበረትልና ውዕለታ ዓብዪ እዩ። ምስበለ ኣብ መትእስሳር 

ዕዳጋ ፀገም ከምዘሎን ገና ምስራሕ ከምዘድለዮ ከይሓበረ ኣይሓለፈን። 

ናይ መወዳአታ ዑዶትና ኣብቲ ኣብ ገረብ ግባ ብማረት ዝተሰርሐ ዓብዪ ምእላይ ውሕጅ (ዳይበርሽን) ነይሩ። 

ነበርቲ እዚ ከባቢ “ገረብ ግባ ግባ እንጂ ውጣ ኣልተባለም” እናበሉ ንነዊሕ እዋን ፃዕዳ መንጨባ ዝመስል ማይ 

ብፀግዒ ግራቶም አናተገላበጠ እንትሓልፍ ክንዳውንቶምን ነብሶምን ካብ ምሕፃብ ወፃኢ ንኻልእ ተጠቒሞሙሉ 

ኣይፈልጡን። ሎሚ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ (ማረት) ብዙሕ ፈተናታት እናተፃወረት ንሩባ ግባ ኣልያ ናብ 

ግራውቲ ሓረስቶት ክወፅእ ብምግባር ሩባ ግባ ልማታዊ ሩባ ክኾን ኣእሚናቶ ኣላ። ኣብዚ ዝተሰርሐ ስራሕ ፈታኒ 

ከምዝነበረ፣ ክልተ ግዘ ውሕጅ ከምዝወሰዶ፣ ልዕሊ 32 ኣዕምዲ ኣብ ሓደ ቆረፃ እናተሰርሐ ናብዚ ሐዚ በፂሕዎ 

ዘሎ ብርኪ ከምዝበፅሐ ነበርቲ ይገልፁ። ሐዚ ሩባ ግባ ንላዕሊ ውፃእ ተባሂሉ ተገዲዱ ንልዕሊ 500 ሄክታር ሕርሻ 

ዘልምዕ ዓቕሚ ሒዙ ኣብ ልምዓት ተሰሊፉ ኣሎ። 



 

ኣብ መወዳእታ ከምኒ ሓረሰታይ ካሳ ገ/መድህን ነባሪ ወረዳ ጣንቋ ኣበርገለ ጣብያ ለምለም ቁሸት ድርኮ ዘልዐልዎ 

ዓብዪ ነጥቢ ኣሎ። “ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ ጣብያና ብልምዓታዊ ስራሕቲ ማረት ተለዊጡ እዩ። ማረት ኣብ ወረዳና 

ኣድማዒ ልምዓታዊ ስራሕቲ ሰሪሓትልና እያ። ማረት ኮይና እምበር ካልእ ገባሪ ሰናይ ናብ ወረዳና መፂኡ ክንድቲ 

ማረት ዝሰርሐትልና ከምዘይሰርሕ ንፈልጥ ኢና፣ ምኸንያቱ ወረዳና ካብ ዋና መስመር ርሑቕ ስለዝኾነ። ሃንደበት 

ማረት ካብ ወረዳ ጣንቋ ኣበርገለ ወፂኣ ምስ ሰማዕና ካብ ኣዶና ከምዝተፈለና ኮይኑ ተሰሚዑና፣ ምኸነያቱ ማረት 

ኣዶና እትገብረልና እናገበረትልና ስለዝፀንሐት። ናብ መን ከምዝጥራዕ ጨኒቑና ፀኒሑ። ኣብዙ ዝሓለፈ ሓጋይ ክቡር 

ርእሰ ምምሕዳር ኣባይ ወልዱ ኣብ ወረዳና መፂኦም ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣብዝተቐበልሉ እዋን ማረት ትመለሰልና ኢልና 

ሓቲትና። ክሳብ ሐዚ እወንታዊ መልሲ ኣይረኸብናን። ከባቢና ካብ ልምዓት ዝረሓቐ ስለዝኾነ ሐዚ እውን ማረት 

ትመለሰልና፣ ማረት ተድልየና እያ ንብል ኣሎና” ኢሎሙና።  

ኣብ ዕዶት ዝነበርና ኩላትና ማረት ኣብልቢ ሓረስታይ ትግራይ ዝኣተወት ትካልና ምዃና ተረዲእና። ስለዝኾነ ድማ 

ማረት ንቲ ዝፈትዋ ሓረስታይ ትግራይ ንምግልጋል ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ክትተዓፃፀፍ፣ ግልፅነትን ተሓታትነትን 

ብዘለዎ መንገዲ ስራሕታ ኣስፊሓ ክትዓምም፣ ስራሕቲ ቅድሚ ምጅማሮም ምስ ህዝብን ተጠቀምትን ዝግበር 

ምትእምማን አሐይላ ክትቅፅለሉ፣ ምስ መዳርግቲ ኣካላት እናተቐራረበት ክትሰርሕ፣ ልምዓታዊ ስራሕታ ኣረኪባ 

እትወፅእ ድማ ናይ መረከቢ ሜላን ድሕሪ ምርካብ እቲ ዝነበረ ልምዓት ክቕፅል ዝገብር ጥንኩር ብልሓት (EXIT 

STRATEGY) ክተዳሉ ናይ ኩላትና ኣብቲ ዕዶት ዝነበርና ኣካላት ርኢቶ ነይሩ። ኣብ ተመሳሳሊ ስራሕ ክሳብ 

ንራኸብ ሰላም።  


