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Introduction
u Conflict ወይ ግጭት ከም ባህርያዊ ተርእዮ

u ደቂ ሰባት ብበህሪ ዝተፈለለየ ኣረዳድኣ ወይ ኣመልኻኽታ ስለዘለዎም

u ነፍስወከፍ ሰብ ወይ ጉጅለ ዝተፈለየ ባህላዊ ድሕሪ ባይታ ፡ ኣተዓባብያ ወይ ድማ
እኩብ ባህላዊ ውርሻ ስለዘለዎ፡

u ነፍሰወከፍ ሰብ ረብሓታቱ ብዝተፈለየ መንገዲ ስልዝጥምት፣ ንኣብነት ገለ ሰባት
ረብሓታቶም ግዝያዊ ስምዒታት ንምርዋይ ኣብዘይ ናቶም ምጥማት ዝተመርኮሰ
ይኸውን ከሎ ካልኦት ድማ ኣብ መትከላት፡ ሰነ ልቦናን ሓባራዊ ረብሓ ዝተመርኮሰ
ኢዩ።

u ሓደ ሰብ ወይ ጉጅለ መሰላቱ ከምዝተንፍጎ፡ ኣብ ልዕሊኡ ክድዓት ከምዝተፈጸመ
ይስምዖ ከሎ

u ገለ ሰባት ወይ ጉጅለታት ብባህሪኦም ሓሳዳት ወይ ድማ ናይ ምስፍሕፋሕን
ምልካውንትን ጠባያት ስልዘለዎም ።



u ድኽነትን ዘይምዕሩይ መደባት ልምዓትን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር

u ኣፈላላዪ ፖሊሲታት ናይ መንግስቲ

u ቅዋማዊ መንግስቲ ዘይምህላው

u ወድታሃደራዊ ዕልዋታት ወይ ብሓይሊ ስልጣን ምጭባት ዝካየድ ፈተነታት

u ህዝባዊ ነዕቢታት

u ጽልእን ቅርሕንቲን ዘንፍሳ ዘይሓላፍነታውያን መዕከናት ዜና ምህላው

u ምስ ረብሓታት ሓያላት ሃገራት ዓለም ብምትእስሳር ናይ ክድምና ንጥፈታት ምክያድ … 
ወዝተ



ዓይነት ግጭታት

u Intrastates
u Interstates
u regional and international
ብካልእ ቃላት ውን

u local, regional and international 



ግጭታት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ



u ኤርትራ

u ጂቡቲ

u ሶማል

u ኬንያን ኡገንዳን

u ሱዳን

u ኤትዮጵያ



Interstates Conflict
u ኬንያን ኢትዮጵያን ፡ ከንያን ሶማልን

u ኢትዮጵያን ሱዳንን

u ኤትዮጵያን ሶማልን

u ኤርትራ ኢትዮጵያን



Regional and International 
Interventions 

u ውሽጣዊ ግጭት ናብ ዓለምለካዊ ምትእታው ዝምዕበለሉ ሃዋሁ

u ቀጥታዊን ዘይቀጣዊ ምትእታዋት

u ተራ ጉጅለ ህወሓት ኣብ International interventions ምዕዳም



አፈታትሓ ግጭት ቀርኒ ኣፍሪቃ Conflict 
resolution
u ቀጥታዊ ዘተ ወይ ብዲፕሎማስያዊ ርክባት

u ብተዘዋዋሪ ዘተ ብመንገዲ ሳልሳይ ኣካል

u መንጎኝነት

u ቤት ፍርዲ ወይ arbitration 



u ድልየት ህዝቢታት ዝማልእ ቅዋማዊን ዲሞክራስያዊን መንግስታት ምምስራት

u ምዕሩያ መደባት ልምዓት ምትግባር

u መሰላት ናይ ክሎም ክፋላት ሕብረተ ሰብ ምሕላው

u ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ምርድዳእን ምትሕብባርን ሃዋሁ ዝፍጠረሉ መንገዲ
ምንዳይ

u ናይ ወጻኢ ሃገራት ምትእትታዋት ዝዉገደሉ መንገዲ ሓባራዊ መረዳእታ ምህላው

u ኣብ ዘሓለፉ ዓመታት ዝያዳ ዝተሃሰዪ ወገናት ህዝቢ ከም ቀዳምነት ተሰሪዑ ምሕጋዝን
ዳግማይ ምጥያስን

u ወዘተ



Thank you 


