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መክፈቻ ፕሮግራም
ፕሮግራም መሪ

ክንውን:ፈጻሚ

ሰዓት

ፕሮግራም መሪ ክንውን:ፈጻሚ.
ፕሮግራም መሪ
ክንውን ፈጻሚ ሰዓት

ፕሮፌሰር አቻምየለህ ደበላ

ውይይት ክፍል ጊዜ 2

የእንኳን ደህና መጣችሁ
የመግቢያ ንግግርና የእለቱን
የክብር እንግዳ የመክፈቻ

ዶክተር አክሎግ ቢራራ

8:30-8:50

የዶከተር አብይ የአመራር ዘይቤ

ፕሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ

10:10-10:30

ዶክተር አክሎግ ቢራራ

10:30-10:50

ከንድፈ ሃሳብና ከተግባር አንጻር

ንግግር እንዲያደርጉ መጋበዝ::
የእለቱ የክብር እንግዳ
መክፈቻ ንግግር ያደርጋሉ:

ዶክተር ዮሃንስ ዘለቀ

መደመርን መርህ ያደረገ የኢኮኖሚ
ክቡር አምባሳደር ካሳ

9:00- 9:20

መዋቅር እንዴት ይገነባል? መደመር
በኢኮኖሚ ህይወታችን እንዴት ይገለጻል?

ተክለብርሃን

ጥያቄና መልስ
የእለቱ የክብር እንግዳ

ክቡር ሰኔተር ክሪስ ስሚዝ

9:25-9:45

የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ

ግምገማና የወደፊት
ተስፋ ይገልጻሉ

መደመር በህገ መንግስት
እንዴት ይገለጻል? የመደመር
የህግ ማእቀፍ ምን ይመስላል?

ገለታው ዘለቀ

ለኢትዮጵያውያን መደመርና አብሮነት

ፕሮፌሰር አቻምየለህ ደበላ

11:55-12:15
12:15-12-35

ፕሮፌሰር ዓለምአንተ ገብረስላሴ

ጥያቄና መልስ

12:35-1:30

የምሳ ክፍለ ጊዜ

1:30-2:00

የውይይት ክፍለ ጊዜ 3

የውይይት ክፍል ጊዜ 1
ዶክተር ዮሃንስ ዘለቀ

የመደመር ፖለቲካና ኔሽን ቢዩልዲንግ
ፖለቲካ የጋራ እሴቶች ሚና

በሚመለከት አሜሪካ ያላትን

ፕሮግራም መሪ

10:50-11:50

9:50-10:00

ፕሮግራም መሪ

ዶክተር ብርሃኑ መንግስቱ

በመደመሩ መርህ ታሪክ ምን
ይሆናል? መደመር ከታሪክ
ኣንጻር እንዴት ይገለጻል?

ፕሮፌሰር ሃይሌ ላሬቦ

የባህል፣ የቋንቋ ወይም የማንነት መገለጫዎች
መደመር ማለት ምን ማለት ነው?
የኢትዮጵያ ሴቶች ሚና
ወይዘሮ ጽጌረዳ ሙሉጌታ
ለመደመርና ለአብሮነት ጉዟችን
ለመደመርና ለአብሮነት ጉዟችን

2:00-2:20

2:20-2:40

ሰዓት

ፕሮግራም
ፕሮግራም መሪ

ክንውን:ፈጻሚ

ሰዓት

ሲቪክ ማህበራት መደመር

ወይዘሮ ወሰኘለሽ ደበላ

3:50-4:10

ቀሲስ አስተርአየ ጽጌ

4:30-4:50

ለዴሞክራሲ ሽግግር
በኢትዮጵያ::
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን
የግጭት ኣፈታት ስልት ለኢትዮጵያውያን
ያለው ትምህርት

ጥያቄና መልስ

4:50-5:50

የፕሮግራም መዝጊያ
ፕሮግራ መሪ
ፕሮፌሰር አቻምየለህ ደበላ
አስተያየት
ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ

5;50-6:00

የመዝጊያ ንግግር
ዶክተር አክሎግ ቢራራ

6::00-6:15

እራትና የአብሮነት ጊዜ
መስተንግዶ ኮሚቴ

6:15

መደመር ይሻላል!
Better
together!
SEPTEMBER 8, 2018
Washington D.C.

