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ብቅዋም እትግዛእ ሃገር ኣንታይ
ማለት`ዩ? 

Øግዝእተ-ሕጊ

Øፍትሕን መዕርነትን

Øናጽነትን ሰብኣዊ ክብረትን

Øተሳታፍነት

Øተቆጻጻርነት





ኣድላይነት መሰጋገሪ መድረኽ





ጠባያት መሰጋገሪ መድረኽ (ድልድል)
Charateristics

§ ብረት ዝዓጠቁ ሓይልታት ኩሉ ግዜ ሓይሊ ስልዝስመዖም ብረት ከወጣውጡ፡ ንምሸርኽቶም
ማለት ብረት ዘይዓጠቁ ሓይልታት ከፈራርሑ ስልዝፍትኑ እቲ ድልድል ንከፍርስ ተኽእሎ ኣሎ።

§ እቲን ብመጠኑ ጽቡቕ ውዳበ ዘጸንሐን ኣብ ዝምጽእ ምርጫ ናይ ምዕዋት ዓቢ ተስፋ ኣለና ዝብላ
ሓይልታት፡ ንውሓት ናይቲ መሰጋገሪ መድረኽ ሓጺር ክኸውን ይደልያ በንጻሩ እተን ኣዝያን
ተዳኺመን ዝጸንሓ ሓይልታት ክሳብ ዝበራበራን ወዳበአን ክመዕብላን ግዜ ስለዝድልየን ዝነወሐ
መሰጋገሪ መደርኽ የሓታ እዚ ድማ ናብ ዘይምስምማዕ ስልዝመረሕ እቲ ድልድል ናይ ምፍራስ
ተኽእሎ ኣሎ።



ጠባያት መሰጋገሪ መደረክ (ድልድል)
Characteristics

u እታ ሃገር ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ጨካነ ድክታቶርያዊ ስርዓት እንተጸኒሓ ኔይራ፡ ኣተን ተቃውምቲ
ሓይልታት ስልዳኸማ ንሕድሕደን ኣብዘይምትእምማን ይጥሕላ። ከም ሰዕቤን ድማ ማእለያ ዘይብለን
ስልፊታትን ውዱባትን ይፍጠራ። ኣብ ከምዚ ሃዋሁ ኣብ ዘይምስምማዕ ስልዝበጽሑ፡ ብመንገዲ እቶም
ዕጡቃት ሓይልታት ነቲ ድልድል ኣፍሪሶም ሓዲሽ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ክፈጥሩ ዝሰርሑ ባእታት ዕድል
ይረኽቡ።

u ገለ ሓይልታት ኣብ መንጎ 'ቲ መሰጋገሪ መደረኽ መሰልና ኣይተሓለወልናን፡ ሕቶታትና ኣይተመለስን
ብዝብል ምስምስን መኽኒያታትን ካብቲ መሰረታዊ ስምምዕ ስልዝስሕባ፡ እቲ መሰጋገሪ ድልድል
ክነቃነቅ ይጅምር።



u ኩለን ሓይልታት ኣብ እዋን መሰጋገሪ መደረኽ ኣቶክሮኣን ኣብ ናይ ገዝእ ርእስን ሓይሊ ምድልዳል ስልዝድህባ፡ እቲ
ንነዊሕ ዓመታት ከዳኸም ዝጸነሐ ቁጠባ ናይታ ሃገር ይርሳዕ'ሞ መነባብሮ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ዝመሕያየሽ መሊሱ
ይግደድ።

u ኣብ እዋን መሰጋገሪ መደረኽ ክሉ ግዜ እታ ሃገር ሓያል ማእከልይ መንግስቲ ስልዘይብላ ንካብ ደገ ዝምጽእ ሓደጋታት
ቅልዕቲ ኢያ። ባዕዳውያን ሓይልታት (ጎረባብቲ፡ ዞባውያንን ርእሲ ሓያላንን) ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኩነታት
ክምዝምዙን ምስ ናቶም ረብሓታት ዝሰማመዕ ክምእዝኑዎ ይፍትኑ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ምስግጋር መስረሕ ብኣሉታ
ስልዝጸልዎ ምፍራስ ናይቲ ድልድል ተኽእሎ ኣሎ።





ክሳብ ሕጂ ናይ ዘይተዓወቱ ኣብነታት

u ሶማል

u ሱዳን

u ኢትዮጵያ

u የመን

u ምስሪ

u ቱኒዝያ ካልኦትን







ዝተዓወቱ ኣብነታት

u ሮማንያ

uፖላንድ

u ቦሊቭያ



ኤርትራን ከጋጡምዋ ዝኽእሉ ብድሆታትን
u ኤርትራን ሃገራዊ ዕርቂ ኣድላይንትን

u ጽልዋን ግደን ባዕዳያን ሓይልታት

u እምነትን ጥልመትን

uምምላስን ምጥያስን ስደተኛታት

u ቁጠባዊ ምብርባር



Thank you 


