ዕዳጋ ደሞክራሲ እዩ ዝበሃል
ብ ኣቴና ፋሮክዛድ ዝተጻሕፈት

 ሕጽር ዝበለት ተዋሳኦ

ተዋሳእቲ
 1 ፍጻሜ
ክልተ ሰባት ብደሞክራሲያዊ መገዲ ሓቢርካ ኣብ ሓደ ውሳኔ ንምብጻሕ ከምዝከኣል እሰማምዑ
እቲ ሳልሳይ ኣካል ግን ምሳቶም ኣብ ምውሳን ኣይተሰማምዔን ።

 2 ፍጻሜ
ሰለስተ ሳባት ኣብ ብዛዕባ ዕዳጋ ደሞክራሲዊ ኣኼባ እገብሩ ፣ ግና ኣብ ሓደ ናይ ሓባር ውሳኔ ንምብጻሕ ኣይከኣሉን
ወይ ኣይተሰማምዑን ፤ ብድሕሪእዚ ግና ነታ ዕዳጋ ኣፍሪሶም ከምብሓዱሸ ዝዓብዬ ዕዳጋ ገሮም ንምስራሕ ትወሰነ
።

 ፍጻሜ
3
ሓደ ጸሓፋይ ወይ ግጥሚ ብዛዕባ እቲ ሓባር ዕዳጋ ኩልና ኣብሓደ ንእከበሉ (ዘሰማምዕ) ጽሑፍ ጸሓፈልና

 4 ፍጻሜ
ሓደ ፖሊስ ንሓደ ሰብ ብዘይ ገለ በደል ንኽሓቶ ጠጠው ኣበሎ፡ ካልእ ዝበህል ኣኢሉ እቲ ሳልሳይ ከም ምስክር
ቀሪቡ።
5 ፍጻሜ
እቲ ጸሓፋይ (ግጥሚ ) ብዛዕባ ማቕጽዕቲ፣ ነቲ ፣ ዝገበርናዮ ገበን ክብደት ትደርፊ።
 6 ፍጻሜ
ሓደ ሰብ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዜግነት ወሲዱ (ተቀቢሊ) ድምጹ ክህብ ንማንም ድምጺ ክህብ ዝይክእል ሰብ ወሲኑ ።
ካልእ ሰብ ግና ድምጹ ወይ ንክይዛረብ ኣፉ ንኽሕዝ እፈታተኖ ።
 7 ፍጻሜ
ጸሓፋይ (ግጥምኹም) እቲ ሕቶ ግጥሚ ብዛዕባ እቲ ዝተዋህበ ድምጺ ድቁጸር ድዩ ?
 8 ፍጻሜ
ክልተ ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ሰባት ማዕርነት ዘዬብሉ ናይ ጸወታ ሕጊ ተጻዊቶም ፣ እቲ ተሰዓረ ሰብ ክቅጽል ኣይደለዬን
፣ እቲ ዝሰዓረ ሓደሽ ተጻዋቲ ኣምጺኡ በቲ ዝሰዓሮ ተቀጺዑ ።



9 ፍጻሜ

ጸሓፋይ (ግጥሚ) ከምዚ ኢሉ እልምን፣ ሓደ ነገር ብዛዕባ ሃብቲ ወይ ጸጋ ዝህብ ወይ ዝጠቅም ዘርብሕ ድዩ ።
 10 ፍጽሜ
ሓደ ጉጅለ (እኩባት ሰባት) ንመሰል ሓትቲ ዕቑባ ስደተኛታት ክሕሎ ናይ ሓባር ተቓውሞ ዕዳጋ ኮፍ ብምባል
ተቓውም ኦም
ኣር እዮም የስምዑ ፣ ካብ ዑቅባ ንላዕሊ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ኩሉ ዝነብረላ ብሓባር እደልዩ።
11 ፍጻሜ
ጽሑፍ (ግጥሚ ) ዝሊመኖ እቲ ሕልሚ ምግዳፍ ናብ ውርሻ ንዓና ዘይከይድ እዩ።
 12 ፍጻሜ
ደቂ ሰባት ኣብ ናይ ሓባር ውሳኔ እንድሕሪ ዘይሳተፉ እንተኮይኖም ዝመጽእ ሳዕቤን ኣብ ክንዳኡ ፣ እንል ጸሓፍይ
ሕሙሽተ ምሰረታዊን ዝዀና መንጸፍ ደሞክራሲ ሕቶታት የልዕል?
1) ኣየናይ ሓይሊ ኣለካ ? 2) ካበይ ኣምጽእካዮ እቶም ነገራት ? 3) ናይ መን ድልዬት (ጠቕምን ኣለካ) ?
4)ንመን ኢኻ ትውክል ፣ መን እዩ ብድሕሪትካ ደሎ ሰ ወይ ማሕበር ? 5) ብከምርይ ካብዚ ንገላገል ?

