Ett studiemateriel från NBV!

ኣብዚ ጀምር!

ኣብዚ ዝስዕብ ብዛዕባ እተን ካልኦት ምዕራፋት
ሕጽር ዝበለ ንርአ።

ኣብዚ ቀረባ እዋን ሓድሽ ናይ ዲሞክራሲ መጽናዕቲ ቀሪቡ
ኣሎ። ንሕና ኩሉ ወድሰብ ማዕረ ክብሪ ኣለዎ ኢልና ኢና
ንኣምን፣ ስለዚ ኩላትና ኣየናይ ዕማም ንዲሞክራሲ ከም
ዝፈጥር ምርዳእ ከድልየና ኣገዳሲ ኢዩ ። እቲ መባእታዊ ነገር
እቲ ናይ ሓባር ምርጫ ኮይኑ ኩሎም ናይ ምምራጽ መሰል
ዘለዎም ክሳተፍዎን ኣብ ናይዛ ሃገር መጻኢ ጸለውቲ ክኾኑን
ኢዩ። እዚ ክበሃል እንከሎ ከኣ ናይ ሕብረተሰብና ስልጣን
ንሰብኣዊ መሰላት ዘኽብርን ንወለሓደ ሰብ ወይ ዋለ ሓደ
ውሑዳት ወገን በደል ከይበጽሖም ማለት እዩ።

ተኣፋፍነት ዲሞክራሲ – ዲሞክራስያዊን ሃገራት ተነቀፍቲ

ኣብ ህልው ዲሞክራሲ ዋና ነገር ብምክክብባር ምዝታይ
ኢዩ። ዝኾነ ሰብ ምስ ካብ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ዝተፈለየ
ሓሳባት ስለዘለዎ ጥራይ ክቕጻዕ የብሉን። እዚ ከኣ ኣብ ኩሉ
ጽፍሕታት ኮይኑ፡ ኣብ ዲሞክራሲ ንናይ ካልኦት ሰባት ሓሳባት
ምስማዕ ከምኡእውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ዝመሰለካ
ምዝራብን ኢዩ። ምምይያጥ፣ ምዝታይ ከምኡ-እውን
ነቐፌታዊ ኣተሓሳስባ ምህላው ናይ ዲሞክራሲ ሰራውር ደም
ክበሃሉ ይኽእሉ።

ብኸመይ መንገዲ ይጸልዎ፧ ንሕና ኵላትናኸ ካብ ዝተፈላለዩ
ምንጪ ነቐፌታ ብኸመይ ንቑሓት ክንከውን ንኽእል፧

ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ዲሞክራሲ ከምጽኦ ብዛዕባ ዚኽእል ሰፊሕ
ኣጋጣሚታት ጥራይ ዘይኰነስ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ብድሆታት
እውን ክትመሃር ኢኻ። ብዛዕባ እቲ ደሞክራስያዊ
ሕብረተሰብ ዝሃንጽ ዘሎ ስነምግባራዊ ስርዓታት ዝገልጽ
ስእሊ ንምርካብ ካብ ዲሞክራስያዊ ካርታ ምዕራፍ
ጀምር። ድሕሪኡ እቶም ጕጅለ ነቲ ጽሑፍ በየናይ መስርዕ
ከም እትጥቀመሉን ክሳዕ ክንደይ ክትጥቀመሉ ከም
እትደልዩን ክውሱኑ ይኽእሉ እዮም ።

ንመዓልቲ ምርጫ ተዳሎ – እንታይ እየ ክመርጽን

እየን። ሎሚ ኣብ እተፈላለያ ሃገራት ኣብ መሰላትን ሓርነትን
ሰባት ዘሎ ቐይድታት ከምኡውን ብዛዕባ መራኸቢ ብዙሓን
ዘሎ ኣረኣእያ እናተበላሸወ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ደወል
መጠንቀቕታ ንርኢ ኣሎና። ዲሞክራሲ ክሳዕ ክንደይ ተነቃፊ
እዩ፣ ንሕናኸ ኣንጻር ጸረ ዲሞክራስያዊ ሓይልታት ክሳዕ
ክንደይ ኢና ተዓጢቕና ኣሎና፧

ኣብ መንጎ ናይ መጻረዪ ዛዕባታትን ናይ ሓሶት
ዜናታትን – እዚ ሓድሽ መራኸቢ ብዙሓን ንዲሞክራሲ

ንዲሞክራስያዊ ስርዓት ዕጡቕ ኩን – ሓደ ውልቀ-ሰብ
ዲሞክራሲ ንምድልዳል እንታይ ክገብር ይኽእል፧
ህዝባዊ ትምህርትን ፣ መጽናዕትታት ዓውደ ዘተን ዝግበረሉ ከባብን
ዜጋታትና ንኸነዕጥቖም ዝድርኽ ሓያል መሳርሒ እዩ።

ብግብሪኸ እንታይ ክገብር’የ ዘሎኒ፧ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ
ብዛዕባ መዓልቲ ምርጫ መምርሒን፣ መርበብ ሓበሬታት
ናይ እተፈላለዩ ባይቶኣውያን ሰልፊታት ክትረክብ ኢኻ።

ናብ ናይ ሕብረተሰብ መጻኢ– ኣብ መጻኢ እንታይ ዓይነት
ሕብረተሰብ ኢና እንደሊ፧ ስነ-ምግባራዊ ስርዓታትን ኣረኣእያ
ሰባትን ነየናይ ሰልፊ ክትመርጽ ከም እትመርጽ ይውስን። ኣብ
ሓያሎ ጕዳያት ናይ ፖለቲካ ሃገር ካብ ባህላዊ የማንን
ጸጋምን ንላዕሊ ዝወደቐ ብኸመይ ክነኣልዮ ንኽእል፧
NBV ኣብቲ ናይ ድምጺ ቦታ ቕኑዕ ውሳነ ንምግባር ዕጡቕ
ዀይኑ ክስምዓካ ተስፋ ይገብር። ብፍላይ ከኣ ንስኻን
ጕጅለኻን ነቲ ናይ መጽናዕቲ ሓሳባት ምስ ኣስተንተንኩሞን
ምስ ተመያየጥኩምሉን። ንዅሎም ሰባት ማዕረ ዋጋ
ዝረኽቡሉ ደሞክራስያዊ ሕብረተሰብ ንምርግጋጽ ተገዳስነትካን
ድምጽኻን ተጠቐም!
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ብዛዕባ መጽናዕታዊ ዓውደ ዘተ (studiecirkeln)
መጽናዕታዊ ዓውደ ዘተ ዲሞክራሲያዊ ኮይኑ ዘተ ተሳተፍቲ ብሓባር ብዛዕባ እቲ ዘገድሶም ጕዳይ ዝያዳ ዝመሃሩሉ
ዕዮ እዩ። ብሓባር ብምስትንታንን ብምምይያጥን ብምሉኡ እቲ ጕጅለ ዘለዎ ሓፈሻዊ ፍልጠት ይውስኽ።
እቲ መምርሒ መጽናዕቲ ንምይይጥን ዝርርብን ዘነቓቕሕን ደኣ እንበር ንዅሉ መልሲ ዝህብ ኣይኮነን። ኣብዚ መልሲ፣
ቕኑዕ ኰነ ጌጋ ዝበሃል የልቦን። ንሕቶታት ዝኸውን ርእይቶታት ጥራይ። ልክዕ እዩ ካልእ ክትመያየጠሉ እትኽእል እተፈላለየ
ጕዳያት ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።
እዚ ትምህርቲ እዚ ብሽዱሽተ ርክባት ዝነቐለ ኮይኑ፣ ብመሰረት ንነፍሲ ወከፍ ኣርእስትታት ክንደይ ክትምርምሮ ከም እትደሊ
ምርኩስ ብምጋባር፣ ካብኡ ዝበዝሕ ወይ ዝውሕድ ክመቓቐል ይኽእል።

ከም መጽናዕታዊ ዓውደ ዘተ ክቈጸር እንተ ደሊኻ:







እንተወሓዱ ሰለስተ ተሳተፍቲ እንተበዝሑ ከኣ ካብ 12 ክበዝሑ የብሎምን፣ ነፍሲ ወከፍ ተሳታፊ ከኣ እንተ
ወሓደ ኣብ ሰለስተ ኣኼባታት ክሳተፍን ፣ብዘይካዚ ብወሓዱ ኣብ ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት ሰለስተ ኣኼባታትን
ክሳተፍ ኣለዎ
ኣብ ሰሙን ሓንሳእ ወይ ሰለስተ ሳዕ ምርኻብ ፣እንተዘይኮይኑ ከም ኣብነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ
ሰሙን እውን ምርኻብ ይከኣል ኢዩ
ካብ ሓደ ክሳዕ ኣርባዕተ ናይ መጽናዕታዊ ዓውደ ዘተ ምስራሕ ፣ ሓደ ናይ መጽናዕታዊ ዓውደ ዘተ ሰዓት 45 ደቓይቕ እዩ
እንተወሓደ ሰለስተ ሳዕ ብድምር ትሽዓተ ሰዓት ኣብ መጽናዕታዊ ዓውደ ዘተ (Studiecirkel) ምርኻብ
ሓባራዊ ሸቶ ክሳዕ ዝብጻሕ ምዕያይ

እቲ መደብ ንክትጅምር ምእንቲ ክሕግዙኻ ምስቲ ዝቐረበ ቤት ጽሕፈት NBV ተራኸብ ።
ዝቐረበ ቤት ጽሕፈት ኣብ www.nbv.se ክርከብ ይከኣል።
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ናይ ዲሞክራሲ ካርታ
ደቂ ሰባት ብሓንሳእ ክንነብሩ ከለዉ ብኸመይ ከም
ዝውደቡን ብኸመይ ውሳነታት ከምዝገብሩን ብሓባር
ክውሱኑ ኣለዎም። እዚ ኣብ ሓንቲ ስድራቤት ኣብ
ሕብረተሰብ ልዕሊ ዅሉ ድማ ኣብ ከም ሽወደን
ዝኣመሰለት ሃገር ይውዕል። ሳላ ናይ ዜጋታት ብእተፈላለየ
መገድታት ዘሎዎም ተሳታፍነት ዲሞክራሲ ተመሓይሹን
ማዕቢሉን እዩ።
ኣብ ሃገርና ኣብ ሓፈሻዊ ምርጫ ክመርጽ መሰል ዘለዎ ሰብ
ንነፍስወከፉ ሓደ ድምጺ ክህልዎ ብዲሞክራሲያዊ ስርዓት
ክህልወና ኣለዎ ኣብ ዝብል መደምደምታ በጺሕና። እዚ
ጾታካ ፣ መጠን ገንዘብካ ወይ ካብ ኣየናይ ስድራቤት
መጺኻ ብዘየገድስ ማለት ኢዩ። ከምኡእዉን ሓደ ባይቶ
ምስ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክህልወናዉን መሪጽና ኢና።
እቶም ኣብ ባይቶ ኮፍ ዝበሉ ኣብ ክንዲ እቲ ህዝቢ
ይዛረቡ። ኣካል ናይ ዲሞክራሲ ብምኳን ከኣ ንሕብረተሰብ
ኣብ ምጽላው ኢድና ነእቱ። ብደምጽና ጌርና ኸኣ
ክንሳተፍን ንሽወደን መን ከምዝመርሓ ንምውሳን ዕድል
ኣሎና።
መሰረት ናይ ዲሞክራሲ ከኣ ብናይ ሽወደን መሰረታውያን
ሕግታት ውሕስነቶም ይረጋገጽ። እዚ መሰረታዊ ቅዋም እዚ
ንዅሉ እቲ ኣብ ሽወደን ዘሎ ሕግታት፣ ካብ ምክንኻን ህጻናትን
ትምህርትን ኣትሒዙ ክሳዕ ፍርድን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን
ዝውዕል ሕግታትን መምርሒታትን የጠቓልል።
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ሰብኣዊ መሰላት
ኣብ ዓመተ 1948 FN ፣ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፣
ንሰብኣዊ መሰላት ዝገልጽ ኣዋጅ ኣጽደቐ፣ ገለ ካብ እቶም
ዘጽደቖም እዞም ዝስዕቡ ኢዮም:




ኩሎም ሰባት ነጻ ኮይኖም ዝተወልዱን ማዕረ
ክብርን መሰልን ዘለዎም ኢዮም።
ኵሉ ሰብ ናይ ርእይቶን ሓሳባትን ናይ
ምግላጽን ነጽነት ኣለዎ። 
ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብቐጥታ ወይ ብነጻ
ብእተመርጹ ተወከልቲ ኣቢሉ ኣብ ናይ ሃገሩ
ምክፋል መሰል ኣለዎ።

ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ንሓድሕዱ እተኣሳሰረ እዩ።
ብዙሓት ካብ ሰብኣዊ መሰላት ንዲሞክራስያዊ ኣሰራርሓ
ኣድለይቲ ኢዮም ። ንኣብነት ናይ ምምሃር መሰል ከም
ዜጋታት መጠን ንመሰላት ሓደ ሰብ ክትሓትትን ክትሕሉን
የኽእለካ። ሓበሬታ ከተንብብ ክትደሊ ምኽኣልካ
ብፖለቲካዊ መዳይ ንኽትፈልጦ ዘለካ ነገራትን ኣብኡ
ንኽትሳተፍን ዝቐለለ ይገብረልካ ።
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ዲሞክራሲያዊ ስነ-ምግባራዊ ስርዓታት
ኣብ ዲሞክራሲ ብዛዕባ እቶም እተመርጹ ፖለቲከኛታትና
እታ ሃገር ብኸመይ ከም እትመሓደር ወይ ብዛዕባ
ቁጠባውን ማሕበራውን ስርዓት ነቐፌታ ናይ ምግላጽ
መሰል ኣሎና። ናይ ምዝራብ ነጽነት እውን ግዴታታት
ኣለዎ ። ንዝዀነ ይኹን ሰብ ከተጸልም ኣይፍቀድን ’ዩ ፣
ከምኡ እዉን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ብሄር ወይ ጉጅለ ሰባት
ጽልኢ ከተለዓዕል እውን ዘይሕጋዊ ኢዩ ። ናይ ምዝራብ
ነጻነት ኪበሃል ከሎ ካብ ኣንጻርካ ዝዛረብ ሰብ ነጻ ምዃን
ማለት ኣይኰነን ። እቶም ርእይቶኦም ዝገልጹ እውን ንገዛእ
ርእሶም ንኽነቕፉ ድሉዋት ክዀኑ ኣለዎም።
ዲሞክራስያዊ ሕብረተሰብ ኣብ ደሞክራስያዊ
ስነምግባራዊ ስርዓታት እተመስረተ ኢዩ። ሓሳባት ብነጻ
ምግላጽ፣ተጻዋርነት፣ ማዕርነት፣ ስልጣን ምክፋልን ኣብ
ቅድሚ ሕጊ ናይ ምፍላይ ነጻነት ንሕሉ ኢና። ብዙሓት
ድምጽታት ሰባት ኪሰምዑ ምፍቃድ ሓደ ካብ ክፍሊ ናይ
ዲሞክራሲ እዩ ።
ዜጋታት ዲሞክራሲ ከም ምዃንና መጠን ኣብ
ዲሞክራስያዊ መስርሕ ክንካፈል ንኽእል ኢና ። እዚ ማለት
ድማ ብዛዕባ እተፈላለዩ ሰልፍታት ፍልጠት ከነጥሪ፣ ነቶም
እተመርጹ ተወከልትና ክንሓትቶምን ብሕቶ ከነዋጥሮምን
ናብ ሰልፊ ክንውደብን ንኽእልን ኣብ ሓፈሻዊ ምርጫታት
ከኣ ክንመርጽ ንኽእል ኢና።
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እንታይ ኣበይ ይውሰን?
ኣብ ምርጫ ምምሕዳር ከተማ ክንመርጽ ከለና፣ ክንካፈልን
ኣብ ጥቓና እንታይ ከም ዘሎ ኣብ ምውሳን ኣጋጣሚ ንረክብ
ኢና። ብዛዕባ ኣብያተ ትምህርቲ፣ መዋእለ ህጻናት፣ ኣዳራሻት
ስፖርትን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራትን ኣብቲ ኣብ
ምምሕዳር ከተማ እቲ ዝለዓለ ውሳነ ዝውስን ኣካል
ምምሕዳር ከተማ እዩ። እቶም እተፈላለዩ ሰልፍታት ብዛዕባ
እቲ ገንዘብ ንኣብነት ክንደይ ክፋሉ ንሰራሕተኛታት መዋእለ
ህጻናት ፣ወይ ንተወሳኺ መናበዪ ኣረጋውያን ገዛውቲ
ንምህናጽ ዝጥቀሙሉ መጠን ቁጠባ እተፈላለየ ኣረኣእያ
ኣለዎም።
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣርባዕተ ዓመት ምስቲ ናይ ባይቶን ዞባዊ
(Region) ባይቶን ዝግበር ምርጫ ናይ ምምሕዳር ከተማ
ምርጫ ይካየድ።

ምምሕዳር ከተማ (kommun)ብኸምዚ ይመሓደር
ዞባ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ሆስፒታላትን ህዝባዊ መጓዓዝያን
ይውስን። ዞባዊ ቤት ምኽሪ ኣብቲ ዞባ እቲ ዝለዓለ ውሳነ
ዝገብር ኣካል እዩ።
ዞባዊ ቤት ምኽሪ ዜጋታት ክንደይ ግብሪ ኣብ ዞባ ከም
ዝኸፍሉን እቲ ቁጠባ ብኸመይ ከም ዝጥቀሙሉን ይውስን።

ዞባታት(regioner) ብኸምዚ ይመሓደር
ኣብ 290 ምምሕዳራት እታ ሃገር ልዕሊ 38000 እተመርጹ
ተወከልቲ ኣለዉ ። ኣብ 21 ዞባታት ናይታ ሃገር ብገምጋም
4600 ዝዀኑ እተመርጹ ተወከልቲ ኣለዉ። መብዛሕትኦም
ኣብ ምምሕዳር ከተማን ኣብ ዞባን ዝርከቡ ፖለቲከኛታት
ኣብ ትርፊ ግዚኦም ይሰርሑ ። ከምዚ ክበሃል ከሎ ናይ
ፖለቲካ ዕዮኦም ኣብ ጐድኒ እቲ ልሙድ ስርሖም ወይ
ትምህርቶም ይፍጽሙ ማለት እዩ።
ርእይቶ ዜጋታት ኣብ እተፈላለየ ክፍልታት እታ ሃገር
ዝዝውተር ሜላ ኢዩ ። ከምዚ ክበሃል ከሎ ኣብቲ ምምሕዳር
ከተማ ወይ ዞባ ዝነብር ዝዀነ ይኹን ሰብ ብዛዕባ
ምምሕዳር ከተማ ወይ ብዛዕባ ንጥፈታት እቲ ከባቢ ወይ
መዝነት ጭቡጥ ሓሳባት ከቕርብ ይኽእል ማለት እዩ።

ባይቶ ንህዝቢ ሽወደን ዝውክል ኣብ ሽወደን ኣብ ዝግበር
ውሳነ ዝውስን ዝለዓለ ስልጣን ኢዩ። ህዝቢ ኣባላት ባይቶ
ምስ መረጹ ኣብ ባይቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ይሸይም:
ብድሕሪኡ ብመንገዲ ቀዳማይ ሚኒስተር መንግስቲ
ይቐውም። መንግስቲ ብባይቶ ተቐባልነት ክረክብ ኣለዎ ።
እንተ ዘይኰይኑ ግን ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣኑ
ክሰናበት ይግደድ። እቶም 349 ኣባላት ባይቶ መንግስቲ
ቀዳማይ ሚኒስተር ዕዮኡ ምፍጻሙ ከረጋግጹ ኣለዎም።
ናይ ሃገር ቁጠባ ዘመሓድርን ብከመይ ከም ዝዝርጋሕን
ዝውስን ባይቶ እዩ ። ሓደ ካብቲ ኣብ ባይቶ ዝዕየ ኣዝዩ ኣገዳሲ
ዕዮ ብዛዕባ ሕግታት ምውሳን እዩ ። እቲ ኣብ ባይቶ እተገብረ
ውሳነታት ኣብ መላእ ሽወደን ተፈጸምቲ ይኾኑ። ባይቶ
ንፖሊሲ ወጻኢ ሽወደን ምስ መንግስቲ ብሓባር ናይ ምቕራጽ
ሓላፍነት እውን ኣለዎ።
ኣባላት እቲ ባይቶ ምስቶም መረጽቲ፣ ኩባንያ ከምኡውን
ውድባት ማሕበራት ብምርኻብ ብዙሕ ግዜ የሕልፉ እዮም።
ምስቶም ወከልትና ዝዀኑ ኣባላት ባይቶ ንኽንራኸብ፣
ርእይቶታትን ሓሳባትን ንምቕራብን ብዙሕ ኣጋጣሚታት
ኣሎ ።
ባይቶ (Riksdagen)
ኩሉ ኣገዳሲ ዝዀነ ፖለቲካዊ ጕዳያት ብደረጃ ሃገር ኪፍታሕ
ኣይከኣልን እዩ ። ንኣብነት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሰባት
በቲ ናይ ክሊማዊ ባህርያት ሙቐት ኣትክልቲ-ይጽለዉ
ኢዮም። ሕቶታት ከባብያዊ ክሊማ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ፣
EU ብዙሕ ዘዛርብ ነገራት ኣለዎ። ብ1995 ሽወደን ምስ
ሕብረት ኤውሮጳ ክትሓብር ከላ ንሕጊ ሕብረት ኤውሮጳ
ክትእዘዝ ተቐቢላ ኢያ። እዚ ማለት ድማ እቲ ኣብ ሕብረት
ኤውሮጳ ብሓባር እተመሓላለፈ ሕግታት-ሃገራዊ ሕግታት
ሽወደን ኢዩ። እቲ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ እተገብረ ውሳነ
ንነፍሲ ወከፍና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ይጸልወና ኢዩ ።
ምምሕዳራት ከተማታትን ዞባታት ሽወደን 60 ሚእታዊት
እቲ ኣብ ኣኼባታት ባይቶ ምምሕዳርን ዞባን ዝለዓል ጕዳያት
ብሕብረት ኣውሮጳ ከምዝለዓሉ ገሚቱ ኣሎ።
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓሙሽተ ዓመት ንባይቶ ኤውሮጳ ምርጫ
ይካየድዩ።
Europaparlamentet
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መመያየጢ ሕቶታት
ነየናይ ሕቶታት ብሓባር ክትመያየጡ ከም እትደልዩ ምረጹ:
ዲሞክራሲ እንታይ እዩ ፧ ኣብ ኢንተርነትን ኣብ
እተፈላለየ መዝገበ-ፍልጠትን ”ዲሞክራስያ ብኸመይ
ከም ዝግለጽ” ንምፍላጥ ምርምር ግበር።
ተመያየጥ፦ ዲሞክራሲ ንዓኻ እንታይ እዩ፧

ዲሞክራሲ ብኸመይ ይስራሕ፧ ካብቲ ዲሞክራሲ
እትስዕበሉ እተፈላለየ መዳያት ኣብነታት ሃብ።
ንኣብነት ኣብ ስድራ ቤትካ ውሳነታት ብኸመይ
ይውሰን ፧ ኣባል ኣብ ዝዀንካሉ ውድብከ፧ ድምጽኻ
ብኸመይ ተስምዕ፧
ኣብ ዲሞክራሲ ግዴኻ እንታይ ኢዩ፧ ግዴታን መሰላትን
ኣሎካዶ ፧ ነዚ ብኸመይ ኢኻ ትፍጽሞን ትጥቀመሉን፧

ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ዝውክለካን ዝዛረበልካን መን’ዩ፧
ኣብ ምምሕዳር ከተማ ፧ ዞባ፧ ባይቶ ፧ ሕብረት
ኤውሮጳ፧ ኣብ ባይቶ/ሕብረት ኤውሮጳ/ዞባ/ቤት
ምኽሪ ምምሕዳር ከባቢ መን ኣብ መንበር ከም ዘሎ
ፍለጥ።

ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኣንብብ ። ተወሳኺ ኣገዳሲ
ወይ መሳጢ ዀይኑ ዝረኸብካዮ መሰል ምረጽ ።
ብዛዕብኡ ንሓድሕድኩም ተመያየጡ።

https://www.amnesty.se/vararattighetsfragor/vad-ar-manskligarattigheter/fns-deklaration-om-demanskliga-rattigheterna/

ከም ኣብነት ክጥቀሳ ዝኽእላ ሃገራት፣ ስርዓት ናጻ
መራኸቢ ብዙሓን ኪወሃብ ዘይፈቕዳ ወይ ዘየተባብዓ
ኣሎካዶ፧

ዲሞክራሲያዊ ጕድለታት ኣብ ዘለዋ ሃገር ምንባር ከመይ
ይመስል፧ ኣብዛ ፊልም ዕላል ናይ እተፈላለዩ ሰባት ረአይ።

ንሓድሕድኩም ተመያየጡ።:
ኣብዚ ዕላል ጕድለት ዲሞክራሲ ከም ዘሎ ዘርኢ መርትዖታት
በየናይ መንገዲ እዩ፧ ኣብ ዲሞክራሲ ምንባር ነዓኻ ክሳዕ ክንደይ
ኣገዳሲ እዩ ፧
ህያው ታሪኽ፦ መሰረት ደሞክራሲ

ኣብ ዓለም ዘሎ ዲሞክራሲ ከመይ ኢዩ፧ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ክልተ
ገጻት ርኣዮ።
ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት (Europaportalen)
መሐበሪ ዲሞክራሲ (Democracy index)

ነቲ ካርታታት ክትርእዮ ከለኻ እንታይ ትሓስብ፧

ለብዳ ኮሮናቫይረስ ንዲሞክራሲ ብኸመይ ጸልይዎ፧ ንኣብነት
ቀይድታት: ነቲ ሰባት ንዲሞክራስያዊ መሰላቶም ናይ ምጥቃም
ክእለቶም ከም ዘንቈልቁል ገይርዎዶ፧ ዝተፈላለያ ሃገራትን
ጉጅለታትን ዝርከብ ሕብረተሰብን ኣነጻጽር። ካብዚ ኣብ ታሕቲ
ዘሎ መራኸቢ ጥብቆታት ጀምር።

https://www.svd.se/risk-for-mindre-demokratiefter-pandemin
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hoten-motdemokratin-under-pandemin-maste-granskas

ተወሳኺ-ምኽሪ-ኣንብብ
እቶም ቀዳሞት ሓሙሽተ ፈለምቲ ኣብ ባይቶ ቦታ ዝሕዙ። ብዛዕባ እተን ኣብ ባይቶ መጀመርታ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ዚገልጽ ሰነድ።

https://www.svtplay.se/video/32030927/forsta-fem-pionjarerna-som-tog-plats-i-riksdagen
8 ገጻት፣ ኣብ ሽወደን ዚርከባ ደቂ ኣንስትዮ ክመርጻ ተፈቒዱለን

https://8sidor.se/alla-valjare/2021/09/kvinnor-i-sverige-fick-rosta/
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ኣርባዕተ-መኣዝን( ኵርናዕ) ዘለዎ-ልምምድ
እቲ ኣርባዕተ መኣዝን ዘለዎ ልምምድ መስርዕ ንምሓዝን ምርጫ ንምግባርን ኢዩ ። ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣብነታት ኣርባዕተ
ኣማራጺታት ኣሎ ። ነፍሲ ወከፍ ኣማራጺ ንሓደ ኵርናዕ እቲ ክፍሊ ይውክል። ኵሉ ሰብ ኣብቲ ምስ ሓሳቡ ዝሰማማዕ ኵርናዕ
ደው ይበል ። ኵሉ ሰብ ምርጫኡ ምስ መረጸ እቶም ኣብ ሓደ ኵርናዕ ዘለዉ ነንሕድሕዶም ስለምንታይ ነታ ኵርናዕ ከም
ዝመረጽኩምዋ ቁሩብ ተዘራረቡ። ድሕሪኡ ካብ ነፍሲ ወከፍ ኵርናዕ ሓደ ሰብ ነቶም ኻልኦት ብኸመይ ከምኡ ከም ዝሓስቡ
ኣሕጽር ኣቢሎም ኪነግርዎም ይኽእሉ።
ኣብ ዲሞክራሲ ኣገዳሲ ዝዀነ ነገር እንታይ ኢዩ፧

1.
2.
3.
4.

ርእይቶይ ዓው ኢለ ናይ ምግላጽ መሰል
ኣብ ድላየይ ማሕበር ናይ ምውዳብ መሰለይ
ኣብ ናይ ሓፈሻዊ ምርጫ ናይ ምስታፍ መሰለይ
ናተይ ምርጫ

ንዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታቲ ዝዀነ መን እዩ፧

1.
2.
3.
4.

መንግስቲ፡ዝለዓሉ ሰብ መዚ፣ዞባ፣ ምምሕዳር ከተማ
FN-ካልኦት ኣህጉራውያን ውዱባውያን ማሕበራት
ህዝባውያን ምንቅስቓሳትን ካልኦት ወለንታውያንን
ጠርነፍቲ ፡ ኣንን ንስኻን
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ተኣፋፍነት ዲሞክራሲ
እታ ”ዲሞክራሲ” እትብል ቃል ህዝባዊ ምሕደራ ማለት
እያ። እዚ ክበሃል ከሎ ኵሎም ተቐማጦ ሽወደን ንዅሉ
ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝምልከት ውሳነ ይሳተፉን ይውሱኑን
ማለት ኣይኰነን። እዚ ማለት እቶም ህዝቢ - ተወከልቲ ናብ
ምምሕዳር ከተማ፣ ዞባ፣ ባይቶ ከምኡውን ናብ ባይቶ
ኣውሮጳ ይመርጹ ማለት እዩ። ” ኵሉ ኣብ ሽወደን ዘሎ
ህዝባዊ ስልጣን ብህዝቢ ዝተመስረተ ኢዩ”። ኣብ ናይ
መንግስቲ ቅጥዒ ሓንቲ ካብተን ኣርባዕተ ዝኾነት ቁዋም
መንግስቲ grundlagar ከምዚ ይብል። ናይ መንግስቲ
ቅጥዒ ሃገርና ብከመይ ክትምራሕ ከም ዘለዋን እንታይ
ዲሞክራስያዊ መሰላት ከም ዘሎናን ድማ ይገልጽ።

ሓላፍነት ንምውሳድ ምረጽ
ዲሞክራሲና ዜጋታት ናይ እዛ ሃገር ንማሕበረሰብ ሓላፍነት
ኣብ ዝስከሙ ሓፈሻዊ ምርጫታት ኣብ ምምራጽ
ብምስታፍ እተመስረተ ኢዩ። ፖለቲካዊ ስርዓትና ክዓዪ
እንተዀይኑ ዝመርጹ እተፈላለዩ ሰልፍታት ክህልዉ
ኣለዎም ። ክንመርጽ ከለና ኣየናይ ሰልፊ ነቲ ባዕልና
እንሓስቦ ብዝበለጸ ከምዝውክል ሓሲብና ኢና እንመርጽ።
ድምጽና ክንህብ እንኮሎና ንዲሞክራስያዊ ስርዓት
ዝዕቅብን ንስነምግባራዊ ስርዓታት ዝጣበቕ ሰልፊ ናይ
ምምራጽ ሓላፍነት ኣሎና።

ሚእቲ ዓመት ይገብር ብዙሓት ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ሰባት
ማዕረ ናይ ምድማጽ መሰላትን፣ ድሕንነትን ዘለዎ
ሕብረተሰብ ንምርካብ ከምኡውን ንዕዮ ቤት ፍርዲ
ተቓሊሶም ኢዮም። ሎሚ ንሕና ኣብ ዲሞክራሲ እና ንነብር
ዘሎናን መብዛሕትኦም ኣብ ሃገርና ዝነብሩ ሰባት ከኣ ጽቡቕ
መሰረታዊ ድሕንነት ኣለዎም ። ኮፍ ኢልካ ወትሩ ከምዚ
ኢዩ ዚኸውን ኢልካ ምሕሳብውን ቀሊል ኪኸውን ይኽእል
እዩ።
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ዘይርጉእነት ብዛዕባ እተፈላለየ ነገራት

ምስ ሕሉፍ ክነጻጸር ከሎ እቲ ጋግ ኣብ መንጎ መረጽትን
እቶም ዝምረጹ ፖሎቲከኛታትን ዓብዩ ኣሎ ። እዚ ድማ
ሎሚ ደቂ ሰባት ኣባላት ናይ ዝተፈላለያ ሰልፍታት ኣብ
ምስታፍ እቲ ቁጽሪ እንዳወሓደ ብምኻዱ ይንጸባረቕ ኣሎ።
ንኣብነት ምስ ቅድሚ 60 ዓመት ዝነበረ እንተ ኣወዳዲርና
ኣብ ምምሕዳር ከተማ ፖለቲካዊ ተልእኾ ዘለዎም
ሽወደናውያን ፖሎቲከኛታት ኣዝዮም ሒደት እዮም።
ብ1952 ኣስታት 200000 ዝዀኑ ሰባት ኣብ ደረጃ
ምምሕዳር ከተማዊ ፖለቲካ ዝነጥፉ ተወከልቲ ነይሮም።
ሎሚ ኣብ ደረጃ ምምሕዳር ከተማ 36000 ዝዀኑ ሰባት
ጥራይ ተወከልቲ ኮይኖም ይነጥፉ ። ከምዚ ክበሃል ከሎ
ንፖለቲከኛታት ዝፈልጥ ካባና ውሑዳት ጥራይ እዮም
ማለት ኢዩ።

ኣብዚ እዋን እዚ ቁጠባ ሽወደን ጽቡቕ ኢዩ ዘሎ፣ ሓፈሻዊ
ገምጋም ሽቕለት ኣልቦነት ከኣ ኣብዚ ቐረባ ዓመታት ነክዩ
ኣሎ። እዚ ኸምዚ ኢሉ ኸሎ ግን ገሊኣቶም ሽወደናውያን
እቲ ኣብ ሕብረተሰብ ዝርአ ምዕባለ ናብ ግጉይ ኣንፈት
ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝኣምኑ። ”ሽወደን ናበይ
ትኸይድ ኣላ” ኢሎም ዝሓትቱ ዘለዉ እዩ ዝመስል።
ኩነታት ዓለም እንታይ ከም ዝኸውንን ንሽወድን
ብኸመይ ክትንክፎን ኢዩ ዝብል ስምዒታት እዉን ኣሎ።

ከምኡኸኣ ሎሚ ውልቀሰባት፥ ብዙሕ ሓበሬታ ብቐሊሉ
ክረኽቡሉ ዝኽእሉ ሕብረተሰብ ኣሎና። ንኣብነት ካብ
መርበብ ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ወይ ካብ
ተመራመርቲ ዓለም ሓበሬታ ብቐጥታ ኽንረክብ ንኽእል
ኢና። ንሓደ ሚኒስተር ኣብ ትዊተር ክትከታተል ወይ ንሓደ
ኣባል ባይቶ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ገጻት ፈይስቡክ ከም
ዓርክኻ ክትገብሮ ይከኣል። ምስቶም ኣብ እተፈላለየ ደረጃ
ስልጣን ዘለዎም ሰባት ሕቶታት ክትሓትትን ርእይቶኦም
ክትገልጽን እትኽእለሉ ሓድሽ መገድታት ኣሎ።

ይኹን እምበር ብሓፈሻ ዘይርጉእነት ደቂ ሰባት ኣብዚ
ቐረባ ዓመታት ከምዘይወሰኸ መጽናዕትታት ይሕብር።
ኣብ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ዘለዉ ሕብረተሰብ ብዛዕባ
እተፈላለየ ነገራት ይጭነቑ። ንኣብነት ትሑት ትምህርቲ
ዘለዎም ሰባት- ብዛዕባ ዝተወደበ ገበን፣ ምጉዳል
ድሕንነቶምን ምውሳኽ ቁጽሪ ስደተኛታትን የተሓሳስቦም።
ኣብ መንጎ እቶም ዝለዓለ ትምህርቲ ዘለዎም ሰባት ብዛዕባ
ፖለቲካዊ ጥሩፍነት፣ ድኽመት ዲሞክራሲን ለውጢ
ዅነታት ኣየር ዝያዳ የተሓሳስቦም።
መብዛሕትኦም ዜጋታት ነቲ ሰባት ዘተሓሳስቦም ጕዳያት
ፖለቲከኛታት ክፈትሕዎን መፍትሒ ክረኽቡን ይጽበዩ።
ገሊኦም ሰባት ከኣ ዘይሰምዑ ዀይኑ ይስምዖም። እዚ
ስምዒት እዚ ዲሞክራሲና ነዚ ጸገማት እዚ ክፈትሖ
ከምዘይኽእል ከም ዘኣምኑ ክገብሮም ይኽእል ኢዩ ፡ ”ኣነ
ድምጸይ ምሃብ ኣየገድሰንን ኢዩ ምኽንያቱ እቶም
ፖለቲከኛታት ነዞም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ነበርቲ
ኣይሰምዑናን ኢዮም። ነቲ ሕጊ ባዕልና ኣማእዚንና ነቶም
መካይን ዘንድዱ ዓዋሉ እንተ ሰጐጕና ይሓይሽ።”
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ኣብ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ንምርኣዩ ተለማመዶ

ሰባት ንሓድሕዶም ክተኣማመኑን ፥ እምነት ክሕድሩን
ንሓደ ሕብረተሰብ ብጽቡቕ ንኽዓዪ ኣገዳሲ እዩ ። እምነት
ሰባት ብቐሊሉ ውሳነታት ንኽገብሩ ዝድርኽ ቅብኣት ጌርካ
ክግለጽ ይከኣል። መጽናዕትታት ከም ዝሕብሮ ኣብተን
ልዑል እምነት ኣብ መንጎ ሰባት ዘለወን ጽኑዕ ዲሞክራሲ
ክህልወን ከሎ ብልሽውናን ገበንን ትሑት ደረጃ ኣለወን።

ነጻን ሓቀኛን ምርጫታት ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም
ሕጂውን ሕልሚ ኢዩ። ኣብ ሓያሎ ክፍልታት ዓለም ዲሞክራሲ
እናኣንቈልቈለ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንርኢ ንኽእል ኢና ። ገለ
ካብኡ መንግስትታት ንመራኸቢ ብዙሓንን ኣብያተ፡ፍርድን
ብዝያዳ ንኽቈጻጸራኦ ዘኽእለን ሕግታት ይቕይሩ ኣለዉ።
ብርእሶም ዝመሓደሩ መራኸቢ ብዙሓንን ጸግዒ ዘይብሎም
ኣብያተ ፍርድን ማእከላይ ክፍሊ ደሞክራስያዊ ሕብረተሰብ
እዮም። (ብዛዕባ ፖላንድ ኣብ ዝገልጽ ሳጹን ዝያዳ ኣንብብ።)

ኣብ ሽወደን ኰነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኖርዲክ
መብዛሕትኦም ዜጋታት ብሓፈሻ ንኻልኦት ሰባት ከም
ዝኣምኑ እዮም ዝገልጹ። ኣብ ሽወደን እውን ርእሰ
ተኣማንነት ይውስኽ ኣሎ ። መጽናዕትታት ከም ዝሕብሮ
ግን ኣብዚ መዳይ እዚ እውን እንተ ዀነ ኣብ እተፈላለየ
ጕጅለታት ሕብረተሰብ ዝተፈላለየ ኢዩ። ኣብዚ ቐረባ
ዓመታት ኣብ ገሊኡ ጕጅለታት ምትእምማን ጠፊኡ እዩ ።
እዚ ክንብል ከሎና ንኣብነት ነቶም ስራሕ ኣልቦ ዝኾኑ፣
ነቶም ናይ ሕማምን ናይ ንጥፈታትን ውሕስነት ዘለዎም
ከምኡውን ነቶም ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም ርእሰ
ተኣማምነ ከምዘይብሎም የመልክት።
ኣብ ገሊኦም ዝተወሰኑ ሰባት ርእሰ ምትእምማን ከም
ዝንኪ እውን ኪርአ ይከኣል እዩ ። ካብቶም ሰልፊ
ዲሞክራስያውያን ሽወደን ዝድንግጹ ርእሰ ተኣማምነትቶ
ብገምጋም ዝተሓተ ኢዩ። ካብቶም ኣብ ተራ ባይቶኣዊ
ሰልፊ ከምዘለዉ ዀይኑ ዘይስምዖም ተሳተፍቲን ንዝዀነ
ሰልፊ ይኹን ወገን ድንጋጸ ዘይብሎምን እዮም።

ዜጋታት ከም ምዃንና መጠን ፍልጠት ብምጥራይ ንናይ
ማሕበረሰብ ሓላፍነት ክንወስድ ይግብኣና። ከምኡ ክንገብር
ከለና ንነገራት ብነቐፌታ ክንሓስበሉን ከነስተንትነሉን ደኣ
እንበር፣ ነቲ ዓው ኢሉ ዝጭድር ወይ ንጭንቀታትና
ዝምዝምዞ ሰብ ምእማን ጥራይ ኣይኰነን።

ነገራት ብእተፈላለየ መንገድታት ብምምርማርን ነቲ ኣብ
ከባቢኡ ዘሎ ሓሳባት ብምርኣይን ንኻልኦት ሰባት ብዝሓሸ
መገዲ ክንርድኦምን ምትእምማን ከነሕድርን ንኽእል ኢና።
ንሓድሕድና ብምስማማዕ ፣ተራ ናይ ሰባት ብምጽባይ፣
ኵሉ ሰብ ክዛረብ ምፍቃድ ብድሕሪኡ ከኣ ኣብ ፍልጠት
ተመርኲስና ውሳነ ምግባር ክንለማመደሉ ዘሎና ነገር
ኢዩ። ዲሞክራሲ ኣብ መዓልቲ ምርጫ ጥራይ ዘይኰነስ
መዓልታዊ ክስዓር ኣለዎ።

ኣብ ሓንቲ ሃገር ዘሎ ምትእምማን እናነከየ
እንተድኣ ኸይዱ ናብ ዝወሓደ ርጉእ ዲሞክራሲ
እውን ክመርሕ ይኽእል ኢዩ።
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ሓቅታት፦ መሰረታዊ መሰላትን ሓርነትን
ዲሞክራስያዊ ስርዓት ብዙሕ መሰረታዊ መሰላትን ሓርነትን
ይህበና። ንኣብነት እዚ ዝስዕብ ኢዩ፡
 ርእይቶ ነጻነት፦ ሓሳባትን ርእይቶታትን ስምዒታትን ናይ
ምግላጽ ነጻነት።
 ነጻነት ሓበሬታ ፦ ሓበሬታ ናይ ምእካብን ናይ ምቕባልን
ነጻነት።
 ነጻነት ምእካብ ሓበሬታ፦ መግለጺ ወይ ካልእ ተመሳሳሊ
ዕላማ ንምርካብ፣ ወይ ከኣ ስነ፡ጥበባዊ ስራሓት ንምዕያይ
ዝግበር ኣኼባ ናይ ምውዳብን ናይ ምምስኻርን ነጻነት።
 ነጻነት ሰለማዊ ሰልፊ፦ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ሰላማዊ
ሰልፍታት ናይ ምውዳብን ናይ ምስታፍን ነጻነት።
 ነጻነት ማሕበር፦ ምስ ካልኦት ናይ ምቅርራብ ነጻነት፣
ንኣብነት ኣብ ሓደ ውድብ።
 ነጻነት ዞባ፦ ሃይማኖት ወይ በይንኻ ወይ ብሓባር ምስ
ካልኦት ናይ ምስዓብ ነጻነት።
ብዝያዳ ኣብታ ”ሽወደን ብኸመይ ከም ትመሓደር” ዝብል
ኣንብብ

ሓቅታት ፦ ናጻን ሓፈሻውን ምርጫ
ሓፈሻዊ ምርጫ፦ ኵሎም ደቂ 18 ዓመት ዝዀኑ ዜጋታት
ሽወደን ኣብ ባይቶ ኣብ ዝግበር ምርጫ ክመርጹ መሰል
ኣለዎም ። ኣብ ምምሕዳር ከተማን ዞባን ኣብ ዝግበር
ምርጫ ዋላ እውን ሽወደናዊ ዜጋ እንተ ዘይኰንካ
ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ንኽትመርጽ ኣብቲ ናይ ከተማ
ምምሕዳር ምዝጉብ ክትከውን ኣሎካ።
ማዕረ ናይ ምምራጽ መሰላት ፦ ኵሎም ተሳተፍቲ
ምርጫ ነቲ ውጽኢት ብማዕረ እዮም ዝጸልዉዎ። ሓደ
ሰብ ሓደ ድምጺ ኣለዎ ።
ነጻ ምርጫ፦ ወለሓደ ሰብ ንኣብ ምርጫ ዘቕርብ ሰብ
እንታይ ከም ዝመርጽ ክውስነሉ ኣይክእልን ኢዩ ።
ምስጢራዊ ምርጫ፦ እቲ ዝመርጽ ሰብ ንመን ከም
ዝመረጸ ናይ ምርኣይ ወይ ናይ ምንጋር ግዴታ የብሉን።
ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ደቂሰባት ብዘይ ፍቓዶም ምምዝጋብ
ክልኩል እዩ ።

ጭብጢ: ኣብ ፖላንድ እንታይ የጋጥም ኣሎ፧
ኣብ 2015 እተገብረ ምርጫ ፖላንድ ”ሕግን ፍትሕን” ትብሃል የማነይቲ ሰልፊ ፖለቲካዊ ሰልፊ ተዓዊታ። እታ ፓርቲ ኣብ ዝመጸእ
እዋን ምርጫ 2020 እንደገና ተመሪጻ። ኣብቲ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ዝጸንሓሉ ዓመታት ንህዝባዊ ኣገልግሎት (ከም ተለቪዥንን
ረድዮን) ተቘጻጺርዎ፣ እዚ ከኣ ንጋዜጠኛታት ሞያኦም ኣብ ግብሪ ምውዓል እናኸበዶም ከም ዝኸይድ ጌይርዎ። ሚኒስተር
ፋይናንስ ንኣመሓደርቲ ፈነወ መንግስቲ ክሸሞምን ኪሰጕጎምን ከም ዝኽእል ዝሕብር ሓድሽ ሕጊ ተኣታተወ። ሚኒስተር ባህሊ
ፖላንድ ኣብ ዘቕረቦ ቃል ”እቲ ብህዝባዊ ገንዘብ ዝኽፈል ባህሊ ሃገራውነት ዝመልኦን: ንዓለም ብዛዕባ ፖላንዳውያን ጀጋኑ ዝነግርን
ክኸውን ኣለዎ” በለ። እታ ሃገር ንነጻ መራኸቢ ብዙሓን ፖላንድ ኣብ ሓደጋ ዜእቱ ሓድሽ ናይ ሬክላም ግብሪ እውን ኣተኣታትያ እያ።
መንግስቲ ፖላንድ ለበዳ ኮሮናቫይስ ኣብ ክንክን ጥዕና: ባጀት መንግስቲ እታ ሃገር ሓያል ጽልዋ ስለ ዝገበረ ነቲ ሓድሽ ግብሪ ከም
መመኽነይታ ኣቕሪቡዎ።
ባይቶ ፖላንድ ነቶም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝዀኑ ደያኑ ጡረታ ንኽወጽኡን ሓደስቲ ደያኑ ብሚኒስትሪ ፍትሒ ንኽሽየሙን
ዘገድዶም ናይ ሕጊ ለውጢ ንኽቕየር እውን ድምጺ ሂቡ ኢዩ። እዚ ማለት ድማ እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ፍርዲ ዝያዳ ቝጽጽር
ንክህልዎ እዩ ። ሓደ ዲሞክራስያዊ ሕብረተሰብ ኵሉ ሰብ ክረኽቦ ዝኽእል ማለት ዘይተበላሸወ ኣባላት ፖሊሲ ኣኽበርቲ ሕግን፣ ነጻ
ጠበቓታት ከምኡውን ነጻን ኣድልዎ ዘይብሉን ቤት ፍርዲ ክህልዎ ኣድላዪ ኢዩ ። ፖለቲከኛታት ይኰኑ ሰበ ስልጣን ቤት ፍርዲ ሓደ
ጕዳይ ብኸመይ ኪውስን ከም ዘለዎ ክውስኑ ኣይክእሉን እዮም።
ኣብ መጀመርታ 2021 ፖላንድ ምንጻል ጥንሲ ዝፍቀድ፣ ጥንሲ ብሰንኪ ምግሳስ ወይ ምስ ቀረባ ዘመድ ዝግበር ጾታዊ ርክብ ወይ
ህይወት እታ ኣደ ኣብ ሓደጋ ኣብ ዘህልወሉ እዋን ጥራይ ከም ዝፍቀድ ዝሕብር ኣዝዩ ኸቢድ ሕጊ ኣውጽአት።
ሕብረት ኣውሮጳን እተፈላለዩ ተጣበቕቲ መሰላት እቲ ሕጊ ንሰብኣዊ መሰላት እታ ሃገር ከዳኽሞ ምዃኑ ሻቕሎቶም ገሊጾም ።
ምንጪ: ዝተፈላለያ ትካላት ዜና SVT, DN, Sveriges Advokatsamfund, Utrikespolitiska institutet
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መመያየጢ ሕቶታት
ነየናይ ሕቶታት ብሓባር ክትመያየጡ ከም እትደልዩ ምረጹ:
ኣብ ዝዀነ ይኹን ማሕበራዊ ጕዳይ ትሳተፍ ዲኻ ፧ ንኣብነት
ጕዳይ ዕጸ ፋርስ(Drog)፣ ማዕርነት ጾታ፣ ኣከባቢ፣ ድሕንነት
ከባቢ መንበሪኻ ወይ ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት።
ተሳታፍነትካ ግለጽ። ንኻልኦት ከመይ ጌርካ ኣብቲ ጉዳይ ከም
ዝሳተፉ ትገብር፧ ንሰበስልጣን ብኸመይ ጽልዋ ክትገብር
እትኽእል፧

ኣብ ሓፈሻዊ ምርጫታት ንምምራጽ እቲ ዝበለጸ ተበጉሶኻ
እንታይ እዩ፧ ምስ ሓደ ዘይመርጽ ሰብ እንተ ተራኺብካ ነቲ ሰብ
እንታይ ትብሎ፧ ብዙሓት ሰባት ብኸመይ ከም ዝመርጹ ዝሕግዝ
ብሉጽ ምኽርታት ኣክቡ!

ኣብ ሽወደን ንዅሉ ዝሓቍፍ ሓፈሻዊ ምርጫ ኣሎና። ምስ
ካልኦት ሃገራት ኣነጻጺርካ ኣብ ሽወደን ብዙሓት ሰባት እዮም
ዝመርጹ ። ኣብቲ ብ2018 እተገብረ ናይ ባይቶ ምርጫ 87,2
ሚእታዊት ኣብቲ ምርጫ ተኻፊሎም። ክሳዕ ሕጂ ኣብ ሽወደን
ዝለዓለ ቍጽሪ ተሳተፍቲ ዝነበሮ ባይቶኣዊ ምርጫ ኣብ
ብ1976፣ 91,8 ሚእታዊት ነይሩ ፣ እዚ ኸኣ ምስታ ኣብ ዝሓለፈ
ናይ ፕረዚደንት ምርጫ 55 ሚእታዊት ዝዀኑ ኣመሪካውያን
ጥራይ እተመርጹላ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ክነጻጸር
ይከኣል እዩ ። ኣብ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝመርጹ ሰባት ኣዝዮም
ሒደት እንተ ዝዀኑ እንታይ ከጋጥም ዝኽእል ይመስለካ፧

ነቲ ብዛዕባ ፖላንድ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣንብቦ። ብዛዕባ እቲ ኣብኡ
ዝፍጸም ዘሎ ነገራት እንታይ ትሓስብ፧ ኣብታ ንመራኸቢ
ብዙሓንን ኣብያተ፡ፍርድን እትቈጻጸር ሃገር፣ እቲ ስርዓት እንታይ
ሓደጋታት ኣለዎ፧ ኣብ ሽወደንከ ተመሳሳሊ ነገር ከጋጥም
ይኽእልዶ ፧ ንኣብነት ሽወደን ከም ዶናልድ ትራምፕ ዝኣመሰለ
መራሒ ክህልዋ ምኸኣለዶ፧ ሓደ መራሒ መናድቕ ኪሃንጽ ዝደልን
ናጻ መራኸቢ ብዙሓን ከም ጸላእቱ ገይሩ ክዛረብን ዝደልን፧

ኣብ መንጎ እተፈላለዩ ጕጅለታት ማሕበረሰብ ኣብ መንጎ እቶም
ድምጾም ዘቕርቡ ሰባት ፍልልይ ኣሎ። ንኣብነት ስራሕ-፣ ብዙሕ
ትምህርቲ ዘይብሎምን ወጻእተኛታትን እቶም ዝመርጹ ሰባት
ሒደት እዮም። ከምኡ ዝዀነ ስለምንታይ ይመስለካ፧ ሓደ ሰብ
ዘይመርጽሉ ምኽንያት ስለምንታይ እዩ ፧

ነቲ ኣብታ ኣቐዲሙ ዝነበረ ገጽ ብዛዕባ ” ነጻን ሓፈሻዊ
ምርጫታትን” ከምኡውን ብዛዕባ ”መሰረታዊ መሰላትን
ነጻነታትን” ዚገልጽ ክልተ ሓቅታት ዝሓዘ ሳጹናት ኣንብቦ።
ነዚ መሰላት እዚ ትጥቀመሉዶ፧ ነዚ ብኸመይ ከም
እተተገብሮ ኣብነታት ሃብ።

ብመሰረት ውድብ ቍጠባዊ ምትሕብባርን ምዕባለን (OECD)
ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዘሎ ጋግ እቲ ዝዓበየ ኣብ 30
ዓመት እዩ። እቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ 1% ዝሃብተሙ ሰባት ካብ
ዝተረፈ ክፋል ዓለም ንላዕሊ ዝውንንዎ ንላዕሊ ይውኑኑ ።
ሸሞንተ ሰብኡት ካብቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ዝደኸዩ 50
ሚእታዊት ንላዕሊ እዮም ዝውንንዎም ። ሽወደን ሓንቲ ኻብተን
36 ኣባላት OECD ዝርከባ ሃገራት ማዕርነት ዘለዋ ሃገራት እያ።
ብ2020 ሽወደን ዘይማዕርነት ኣታዊ ዝወሰኸላ ኖርዲክ እትበሃል
ሃገር እያ ነይራ ። ዘይማዕርነታዊ ኣታዊ ምስፋሕ ንዲሞክራስን
ሓድነትን ሕብረተሰብ ብኸመይ ዝጸልዎ ይመስለካ፧ ኣብ ናይ NBV
ጸብጻብ ”Kunskap, bildning och insikt” ዝያዳ
https://www.nbv.se/globalassets/dokument/huvhuman
naarbete/kunskap-bildning-insikt-2017

ለብዳ ኮሮናቫይስ ኣብ መላእ ዓለም፣ ኣብ ሃገራትን ኣብ ሕብረተሰብን ምክፍፋልን ምጕዳል ፍትሕን ከም ዘሎ ኣጕሊሑ
ኢዩ። ብዛዕባ እዚ እንታይ ይስምዓካ ፧
ኣብዚ ዝያዳ ኣንብብ:
ተርጐምቲ ባህሊ ብዛዕባ እቲ ለበዳ ይሕብሩ: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kulturtolkar-informerar-ompandemin-och-vaccinering-i-nordostra-gotrborg
ብእተፈላለየ ቋንቋታት ዝግበር ዓቢ ወፍሪ ዝርከብ ሓበሬታ ክታበት: https://sverigesradio.se/artikel/storsatsningpa-flersprakig-vaccininformation-i-region-uppsala
ድኻታት ሃገራት ብዘይ ክታበት እንተ ተሪፈን ዘለዎ ኣዕናዊ ሳዕቤን:
https://lakareutangranser.se/nyheter/forodande-konsekvenser-om-fattiga-lander-star-utan-doser
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ጸወታ ብመንበር
ገምጋም ኵሉ ሰብ ክሓስበሉ ዘለዎ
ሓደ ሰብ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሓሳባት ከንብቦ እዩ። እቶም ካልኦት ሰባት ከኣ ከቢቦም ኣብ መንበር ኮፍ ክብሉ ኢዮም። ሓንቲ መንበር
ጥርሓ ኣላ። ምስቲ ዝንብብ ዘሎ ብህሎ ዝሰማማዕ ከኣ ኮፍ መበሊ ክቕይር ኢዩ። ምስቲ ብህሎ እንተ ዘይተሰማሚዕካ ወይ ክትውስን
እንተ ዘይኪኢልካ ኣብ ኮፍ መበሊኻ ኮፍ ትብል። ሓድሓደ ግዜ ኣቋሪጽካ ብዛዕባ እቲ ብህሎታት ተዘራረብ።
ብዘይካዚ መናብር ከይቀየርካ ፣ ብዛዕባ እቲ እተፈላለየ ብህሎታት ክትመያየጥ ትኽእል ኢኻ።
ብህሎ፥
-

ድምጺ ብምሃብ ንማሕበረሰብ ክትጸልዎ ይከኣል እዩ
ኣብ ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ ክካፈል እኽእል እየ
ምምራጽ ኣገዳሲ እዩ
ብኸመይ ከም ዝመርጽ ኣገዳሲ ኣይኰነን
ፖለቲከኛታት ንተራ ሰባት ኣይሰምዑን እዮም
ምስ ፖለቲከኛታት ብቐሊሉ ምርኻብ ይከኣል
ሽወደን ድልዱል ዲሞክራሲ ኣለዋ
ነጻ መራኸቢ ብዙሓን ምጥራይ ንዲሞክራሲ ኣገዳስነት ኣለዎ
ብዙሕ ረፈረደም ክንገብር ኣሎና
ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ እንታይ ከም ዝውሰን ኣየገድሰንን እዩ
ፖለቲከኛታት ብኣብዛ ሃገር እዚኣ ዘሎ ዅሉ ጌጋታት ተሓተትቲ እዮም
ኣነን ካልኦት ሰባትን ብሓባር ኴንና ንዕቤት እቲ ንነብረሉ ኸባቢ ክንጸልዎ ንኽእል ኢና
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ተወሳኺ - ምኽሪ - ኣንብብ
ኣሃዛዊ ጸብጻብ መረጽቲ:
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/val-och-partier/valdeltagande/
ብዛዕባ ሓደጋታት ግሉልነት ዝገልጽ ዓንቀጽ:
http://www.corren.se/asikter/ledare/olle-wastberg-demokratins-utanforskap-om4890624.aspx
ብዛዕባ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ዓንድን መራኸቢ ብዙሓንን:
https://www.svt.se/nyheter/polska-underhuset-rostar-igenom-kritiserad-medielag

ብዛዕባ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ዓንድን ቤት ፍርድን:
Advokatsamfundet - Polen – en rättsstat i förfall

ዲሞክራሲን ብዝሒ ህዝቢን:
https://fof.se/tidning/2021/4/artikel/folkviljan-vs-demokratin
ብዝሒ ህዝቢ እንታይ እዩ?
https://expo.se/2020/06/vad-%C3%A4r-populism
ኣሃዛዊ ጸብጻብ ብዛዕባ ኣንፈት ዲሞክራሲ, SOM-insitutet: https://www.gu.se/som-institutet/resultat-ochpublikationer/ rapporter

ዳህሰሳ ሃገራዊ ጽጥታ https://bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/nationella- trygghetsundersokningen.html

ብዛዕባ እቲ ኣብ ከባቢ ጃርቫ ዘጋጠመ ሞት ዜስዕብ ተዅሲ ዝገልጽ ሰነድ https://www.svtplay.se/video/32840523/varabarn-dor
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ኣብ መንጎ መጻረዪ
ፍሪቕሪቅታን (Filter bubblor)
ናይ ሓሶት ዜናታትን
ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዛዕባ ናይ ሓሶት ዜናታት፣
መጻረዪ ፍሪቕሪቅታን ብዛዕባ ሓቀኛ ጭብጥታት ብዙሕ
ክዝረብ ጸኒሑ ኢዩ። እንታይ ሓበሬታ ኢና ንቕበል፣
ሓበሬታ ብኸመይ ከም እንረኽቦን ብድሕሪ እቲ ሓበሬታ
መን ምህላዉን ዜጋታት ከም ምዃንና መጠን ኣብቲ ናይ
ዲሞክራሲ መስርሕ እንሳተፈሉ መንገዲ ዓቢ ግደ ኣለዎ።
ስለዚ ብዛዕባ እዚ ጕዳያት እዚ ፍልጠት ክንእክብ
ይግበኣና።
ምዝርጋሕ ናይ ሓሶት ሓበሬታ-fake news- ናይ ሓሶት
ዜና ሓድሽ ተርእዮ ኣይኰነን። እቲ ሓድሽ ነገር እቲ
ዝርጋሐን እቲ ናይ ሓሶት ዜናን ብቕልጡፍ ኣብ መላእ
ዓለም ክዝርጋሕ ምኽኣሉን ኢዩ። ብዙሓት ሰባት ምሉእ
ብምሉእ ነቲ ጌጋ ዝዀነ ነገራት ኪኣምኑ ኺጅምሩ ይኽእሉ
እዮም።
ንሓደ ጭቡጥ ስነሓሳብ ምቅ ዋም ወይ ንፍልጠት ምቅ
ዋም ማለት፣ ዋላእኳ ሓቂ ምዃኑ ዘረጋግጽ መርትዖታ
ምህላዉ እንተፈለጥካ ኣብኡ ነቲ ጌጋ ምእማን ማለት እዩ።
እዚ ኸኣ ስምዒት ደኣ እምበር ምስትውዓል ከምዘይመርሕ
ይርኢ።
ንሓደ ነገር እኹል መሰረት ከይረኸብካ ብኻልእ ሰብ
ክትእመን ክበሃል ከሎ ንሓደ ንሓደ ነገር እምነት ምግባር
ማለት ኢዩ ። እዚ ከኣ ፍልጠት ኣይኰነን ። ንኣብነት ዓለም
ብናይ ስነ ፍልጠት ሓገዝ ከባብ ከም ዝኾነት ከነረጋግጽ
ንኽእል ኢና። ዝዀነ ይኹን ሰብ ዓለም ብሓሳቡ ጥራይ
ከባብ ከም ዝዀነት ገይሩ ዝሓስብ፤ ዓለም ከባብ ምኳና
ኣፍልጦ ዘይብሉ፤ እዚ ምእማኑ ብእምነት ጥራይ
እተመርኰሰ ኢዩ።

ንኣጸገምቲ ሕቶታት ቀሊል መልሲ
ደቂ ሰባት ሓቂ ዘይኰነ ነገራት ዝኣምኑ ስለምንታይ እዮም፧
ግጉይ ሓበሬታ ንቐሊልን ኣጸጋምን መግለጺ ዘድልዮ ነገራት
ዝገልጽ ክመስል ይኽእል እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ገበነኛ
ዝዀነሉ ሓደ ምኽንያት ጥራይ ዘይኰነስ ብሰንኪ
ዝተሓላለኸ ኩነታት ዝተመርኮሰ ምኽንያት እዩ ። ንጠንቂ
ሓደ ገበን መበገሲኡ እቲ ገበነኛ ካብ ዝተወሰነ ሃገር
ብምምጽኡ ኢልካ ምዝራብ ፣ ንሓደ ዓብዪ ጸገም ብቐሊል
መግለጺ ክትኣምን ምምራጽ እዩ ። እቶም ህዝባውያን
ፖለቲከኛታት ተባሂሎም ዝጽውዑ ሓይልታትን ሰልፊታትን
ነቲ ሰባት ብዛዕባ ዓበይቲ ጸገማት ቀሊል መግለጺ
ንምርካብ ዘለዎም ባህጊ ይምዝምዝዎ ኢዮም።
ንሕና ደቂሰባት ካብቶም ንእምነትናን ርእይቶናን
ከረጋግጹልና ዝኽእሉ ሰባት ደገፍ ክንረክብ ንደሊ ኢና ።
ኣብ እምነትካ በይንኻ ከም ዘይኰንካ ዀይኑ ክስምዓካ
ጽቡቕ ክመስለካ ይኽእል እዩ ። ንኣብነት ካልኦት ርእይቶኻ
ኣብ ዘካፈልካሉ ጕጅለ ፈይስቡክ ምጽሓፍ ጽቡቕ ኮይኑ
ይስምዓካ ይኸውን። በቲ ማሕበራዊ ጸቕጢ ተባሂሉ
ዝጽዋዕ ብቐሊሉ ክንጥቃዕ ንኽእል ኢና፡ ከም ካልኦት
ክንኣምንን ክንሓስብ ከኣ ንደሊ።
እንፈትዎም ሰባት እንተድኣ ኮይኖም ነቲ ዝበልዎ
ንኽንኣምኖ ዝቐለለ ይዀነልና። ልክዕ እዩ ብሉጽ መዓርጋት
ዘለዎም ክኢላታት መብዛሕትኡ የእመንቲ እዮም።
እንተዀነ ግን እቶም ክኢላታት ኮይኖም ዝቐርቡ ሰባት
እውን ከይተረፉ ተጠንቂቖም ክምርምሩ ኣለዎም። ነቲ
ዝበልዎ መርትዖ ኣለዎምዶ ፧ ኣብቲ ዝዛረብዎ ዘለዉ ዓውዲ
ክኢላታት ድዮም ወይስ ፈጺሞም ኣብ እተፈልየ ነገር
እዮም ዘለዉ፧ ካልኦት ክኢላታት ብዛዕባ ሓደ ዓይነት ሕቶ
እንታይ ይብሉ፧
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ዲሞክራሲ ይጸሉዶ፧

መጻረዪ ፍሪቕሪቅታ(Filter

ነቲ ናይ ገዛእ ርእስኻ ጕጅለ ዝኣምነሉ ነገራት ዘደልድል
ፍልጠት ጥራይ ብምቕባል ነቲ ብኣንጻር ጉጅለ ዝሕብር
ነገራት ከም ዝነጽጎ ግምት ኣሎ። ካናቢስ ሓደገኛ ከም
ዘይኰነ ትኣምን እንተዄንካ ካብቲ ካናቢስ ከስዕቦ ዝኽእል
ሓደጋታት ዝሕብር ጸብጻባት ንላዕሊ ነዚ ዝድግፍ ሓቅታት
ብቐሊሉ ክትቅበሎ ኢኻ ። ወላ እኳ ክልተ ጸብጻባት
ዝድግፍ፣ 1000 ጸብጻባት ሓደጋታት ከም ዘለዎ ዝገልጽ
ጸብጻብ እንተሃለወ።

bubblor)

ብዙሓት ሰባት ኣብ ግጉይ ሓበሬታ ክኣምኑ እንተ
ጀሚሮም ንብምሉኡ ሕብረተሰብን ዲሞክራሲን
ይጸልው። ከም ልምዲ ሽወደን ብግቡእ ዝዓዪን፣
ሚዛናውን ፍልጠት ዘለዎን መራኸቢ ብዙሓን ኣለዋ።
ይኹን እምበር ገሊአን ኣብ ሕብረተሰብ ዝርከባ
ጕጅለታት፣ ኣብ መሰረታዊ ፍልጠት ዘይተሞርኮሳ ዜና
ዝዝርግሓ መራኸቢ ብዙሓን ይምርኰሳ እየን ። ሓበሬታና
ካብ እተፈላለየ ምንጭታት እንድሕር ንረክብ ኮይንና
ብዛዕባ ህሉው ኵነታት እተፈላለየ ኣረኣእያ ይህልወና። በዚ
ኸኣ ደቂ ሰባት ይፈናተቱን ኣብ እተፈላለየ ጕጅለታት ከም
ይውደቡን። ብዛዕባ ሕብረተሰብና ክትዕ ምግባርን
ምስምማዕን ምስናይን ከጸግሞ ይኽእል እዩ።

መጻረዪ ፍሪቕሪቅታ ኣብዚ ቐረባ እዋን ኣዝዩ ህቡብ እናዀነ
ይኸይድ ዘሎ ስያመ እዩ። እዚ ኣምር ከኣ ብኢንተርነት
ኣቢልና ምስ ተኣከብና ምስ ኣተሓሳስባና ይሰማማዕን
ዘረጋግጽን ”ፍሪቕሪቅታ” ክንእክብን ከነረጋግጽን ንኽእል
ኢልና ክንገልጾ ንኽእል ኢና። እዚ ኸኣ በቲ ኣልጎሪዝም
ዝብሃል ነገራት እዩ ዝቈጻጸር። ከምዚ ክበሃል ከሎ ኣብ
ማሕበራዊ መራኸቢ እተወሰነ ገጻት ክትፈቱ ከለኻ፣ ንገሊኡ
መርበብ ሓበሬታ ዜና ክትበጽሖን ፍሉይ ቃላት ክትደሊን
ከለኻ ፣ ንኣብነት ጎጎልን ፌይስቡክን መብዛሕትኡ ግዜ
እንታይ ከም እትፈቱን እንታይ ከተንብብ ከም እትደልን
ክፈልጡ ይኽእሉ እዮም ። ክልተ እተፈላለዩ ሰባት ካብ
ክልተ እተፈላለያ ኮምፕዩተራት ሓንቲ ቓል እንተ ደልዮም
ውጽኢት ምንዳዮም ሓደ ዓይነት ኣይረኽቡን እዮም። እቲ
ውጽኢት በቲ እቶም ህዝቢ ቕድሚ ሕጂ ዘናድይዎ ነገራት
ይጽሎ።

በቲ ኣዕሩኽና ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዘካፍልዎን
ዝፈትውዎን ነገራት ኣየኖት ዜናታት ከም ዘጋጥሙና
ብከፊሉ ይምራሕ። ንበልስከ ኣብ ፈይስቦክ ንSVT
ትከታተል ኢኻ። ኣብቲ ቪድዮ ናታቶም ዝያዳ ምስ
እትጥውቕን እትፈቱን ብኡመጠን ኣብ ናትካ ናይ
ፈይስቡክ ገጽ ብዝያዳ SVT ይረአ። ብኡመንጽር እቲ
ዘይትፈትዎ ነገር ብዝያዳ ዘይርአ ይኸውን። ብተመሳሳሊ
ኣብ ብሕታዊ ዋሕዚ ገጻትካ ናይ እትፈትዎም ሰባት ብዙሕ
ጽሑፋት ክትርኢ ኢኻ። ሳሕቲ ወይ ፈጺምካ ኣብ ገጽቶም
ገጻትካን ፣ ጽሑፋትካን ዘይትለዋወጦም ሰባት ይድስክሉ
ሕሉፍ ሓሊፎም እውን ካብ ናትካ ዋሕዚ ይጠፍኡ።
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ማሕበራዊ መራኸቢ ኣረኣእያታት
የስፍሕ
እቲ ሕቶ ”እቶም ፍሪቕሪቅታ ” ክሳዕ ክንደይ ጽዑቓት
ኢዮም፧ ኣበየና ኣባል ናይ መጻረዪ ፍሪቕሪቅ ኽንከውን ኢና
እንመርጽ፧ እዚ ሓሳብ እዚ ይነቕፍዎ እዮም። ንኣብነት
ደቂሰባት ንመራኸቢ ብዙሓን ብኸመይ ከም ዝጥቀሙሉ
ዝምርምሩ ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ጎተንበርግ እዮም ።
ንሳቶም ናይ መጻረዪ ፍሪቕሪቅታ ጽውጽዋይ ከም ዝዀነ
እዮም ዝኣምኑ። ናይ መጻረዪ ፍሪቕሪቅታ እንተድኣ
ሃልዮም ኩሉ ግዜ ህሉዋት ኢዮም ኔሮም ይብሉ ። ኣኒካ
በርግስትሮም እትበሃል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጎተንበርግ እትነብር
ተመራማሪት መራኸቢ ብዙሓን ወትሩ ዘረጋግጹልና ”ንሕና
ኣዕሩኽ፣ ከባቢታት ከምኡውን ንጥፈታት ንመሪጽ ኢና”
ትብል።
ብዛዕባ ልምድታት መራኸቢ ብዙሓን እተገብረ መጽናዕቲ
ከምዝሕብሮ ኣብ ሕብረተሰብ ከም ናቶም ዓይነት ኣረኣእያ
ሒዞም ንሰባት ኪስዕቡ ዝመርጹ ሒደት ጉጅለ ሰባት
ኣለዉ። ንብዙሓት ካልኦት ግን ማሕበራዊ መራኸቢ
ዝሰፍሐ ኣረኣእያ ንኽህልዎም የኽእሎም እዩ። ብዙሓት
መጽናዕትታት ከም ዝሕብሮ መብዛሕትኦም ሰባት
ብኢንተርነትን ብማሕበራዊ መራኸብን ኣቢሎም
እተፈላለየ ሓበሬታ ይረኽቡ እዮም ። ማሕበራዊ
መራኸቢታት ከም ጽዑቕ ዓፍራ ዘይኰነስ ”ምቁር” ኮይኑ
ዘየንበብካዮ ዜና ክትካፈል የኽእለካ ኢዩ።
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ምንጪ ነቐፌታ
ነቲ እንቕበሎ ሓበሬታ ንምግምጋሙ ክንለማመድ
ኣሎና ። እዚ ኸኣ ምንጪ ነቐፌታ ተባሂሉ ይጽዋዕ ።
ከምዚ ክበሃል ከሎ ምንጭታት ብሜላ መርሚርካ
እቲ ምንጪ ዝእመን እንተ ዀይኑ ክትምርምር
ኣሎካ ማለት እዩ ። ምንጪ ማለት ሓበሬታ
እትረኽበሉ ቦታ ወይ ሰፈር እዩ።
ብዛዕባ ሓደ ነገር ሓበሬታ እንረክብ ብምንጭታት
ኣቢልና ኢና ። ናይ ገንዘብ ቅብሊት ሓደ ሰብ ገለ
ነገር ከም ዝዓደገ ይሕብረና፣ ሓደ መወከሲ
መጽሓፍ ኢንሳይክሎፔድያ ሓቅታት ይህብ ፣
እተቐድሐ ቓለ-መሕትት ብዛዕባ እቲ ሓደ ሰብ
ዘሕለፎ ነገራት ሓበሬታ ይህበና ከምኡእዉን
ብዘመን እኒ እኒ ኣብቲ ግዜ እቲ ሰባት እንታይ
ነገራት ከም ዝጥቀሙ ይነግረና ኢዩ።
እዚ ዅሉ ምንጭታት መሰረት ፍልጠት ክኸውን
ዝኽእል ሓበሬታ ይህበና።

መብዛሕትኦም ደቂ ሰባት ሓበሬታኦም ብኢንተርነት
ይረኽቡ ኣለዉ ። እዚ ዅሉ ሓበሬታ ብዙሕን ልዕሊ
ዓቕሞምን ክኸውን ይኽእል እዩ ። ኰይኑ ግና
ኢንተርነት እቲ ሓበሬታ ሓቂ ምዃኑን ዘይምዃኑን
ኣብ ምናልባት ዝተመርኮሰ ወይ ከኣ ብፈጠራ
ዝተመሃዘ ምዃኑ ዘይምዃኑን ንኽንፈልጥ ጽቡቕ
ኣጋጣሚ ይኸፍተልና እዩ። እንተ ዘይኰይኑ ግን
ክትታለል ትኽእል ኢኻ። ነቲ ምንጪ ብነቐፌታዊ
ዓይኒ እንተዘይሪኢኻዮ ተወሳኺ ግጉይ ሓበሬታ
ክትዝርግሕ ትኽእል ኢኻ።
እዚ ምእንቲ ከይከውን ብዛዕባ እቲ እትረኽቦ ዘለኻ
ምንጭታት ዝያዳ ክትፈልጥ ኣሎካ ። ብድሕሪ እቲ
ገጽ ዘሎ መን እዩ፧ ውድብ ድዩ ወይስ ሰበ ስልጣን ፧
ፖለቲካዊ ሰልፊ ድዩ ፧ ናይ ብሕቲ ሰብ ድዩ ፧ ዕላማ
እቲ ገጽ እንታይ እዩ ፧ ንሓበሬታ ድዩ ፧ ሓደ ነገር ከም
ዘሎካ ንኸእምነካ ድዩ ፧ ፍርያት ንምሻጥ ድዩ፧
ንምዝንጋዕ ድዩ ፧

ኣብ ዝቕጽል ገጽ ክንበብ ዝኽእል ዝዓበየ ምስሊ ኣሎ!
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ምንጪ ነቐፌታዊ ኣረኣእያ ንዓበይቲ
ረአ

ኣንብብ

ድለይ

ሕሰብ

ኣካፍል

ኣብ ፌይስቡክ ወይ ትዊተር ዘስሕቕ ኣርእስቲ
ክትርኢ ኢኻ። ሕጂ ኢድካ ኣሳሕዩካ። ህድእ ኢልካ
ኣስተንፍስ እሞ ነዚ ቐሊል ስጕምትታት እዚ ስዓቦ።
ቅድም ቀዳድም፥ እቲ ጽሑፍ ብምሉኡ ኣንብብ፦
ካብ ምንታይ እንታይ ጭብጥታት እዩ ዝነቅል፧ እቲ
ጽሑፍ ብኸመይ ይጸሉ ፧ ድሕሪ እቲ መልእኽቲ
መን ኣሎ፧

ከተካፍሎ ዘይብልካ ነገር
ኣብ ልዕሊ ዓሌታት/ ገበን ንምልዕዓል ዚግበር
ምንቕቓሕ/ ጸርፊ ከምኡውን ምጕብዕባዕ የኽስስ
እዩ። ዝዀነ ይኹን ” ነጻነት ዘረባ” ምህላዉ ካልእ
ሕግታት ንክትጥሕስ ኣይፈቅደልካን ኢዩ።

ዳርጋ ዅሉ ሳዕ ነገራት ክድለዩ ይከኣሉ እዮም።
ሒደት ደቓይቕ ወሲድካ ነቲ ጭብጥታት
መርምሮ። ዋሕዲ ግዜ ኣሎካ፧ እንተ ወሓደ
ዊኪፒድያ ርአ!
ብዛዕባ ሰብኣውነት/ ማሕበራዊ ኣረኣእያ/
ዓለምለኻዊ ኣረኣእያን እንታይ ኣረኣእያ ኣርእስቲ
እዩ እቲ ጽሑፍ ዘንጸባርቕ፧ ኣዕሩኽካ ምስ እዚ
ጽሑፍ ክሓብሩኻ ትደሊዶ፧

ጽቡቕ ስራሕ፦ ሕጂ ብደንቢ ዝሓሰብካሉ ውሳነ
ጌርካ ። ነቲ እተካፍሎ መልእኽቲ ደው ክትብለሉ
ኢኻ።

እዛ ሓጻር ሓጻር መልእኽቲ፥
ቅድሚ ምክፋልካ ሕሰብ!
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ናይ ሓሶት ምስልታት
ብሓገዝ ምስልታት ጌርካ እውን ናይ ሓሶት ሓበሬታ
ክትዝርግሕ ይከኣል ኢዩ ። ንሓደ ምስሊ ካብቲ ምንጩ
ኣውጺእካ ምሉእ ብምሉእ ከም ሓድሽ ክትጥቀመሉ
ትኽእል ኢኻ። ነዚ ስእሊ እዚ ዚርኢ ዝዀነ ይኹን ሰብ እቲ
ዓንቀጽ ወይ ሓሳባት ብዛዕባ እቲ ስእሊ ከም ዝገልጽ
ይስምዖ ። ሓደ ኣብነት እዚ ስእሊ ናይ ሓንቲ ”ብሰለስተ
ዕቝባ ዝደልዩ ተቐጥቂጣን ተዘሚታን” እተባህለት ሰበይቲ
ዝገልጽ ኢዩ። እቲ ምስሊ ቐልጢፉ ናብ ኣሽሓት ዝቝጸሩ
ተዘርጊሑ። ይኹን ደኣ እንበር እዚ ስእሊ እዚ ካብ መሰረቱ
ብዛዕባ ሓንቲ ሰበይቲ ብ2014፣ ኣብ መናበዪ ኣረጋውያን
ወዲቓ ዝተጎድአት ሰበይቲ ኢዩ ዝገልጽ።

እታ ሰበይቲ ድሕሪ ሒደት ሰሙናት ወቕዒ ስለ ዘጋጠማ
ሞተት። ብዛዕባ እዚ ስእሊ ኣብዚ ዝያዳ ኣንብብ። Läs
mer om bilden.
ሓደ ስእሊ ካበይ ከም ዝመጸ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ፣
ንኣብነት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ከም በዓል Google bild
ወይ ከኣ Tineye ብምርኣይ።
ንምንጪ ሓበሬታ ብዓይኒ ጥርጣረ ብምርኣይ እቲ
ምንጭታት እንታይ ይብል ከም ዘሎ ከተወዳድሮን
ክትፈልጦን ትኽእል ኢኻ ። ብሓገዝ ማሕበራዊ መራኸቢ
ብዙሃን ክኢላታት ወይ እትፈልጦም ሰባት እቲ ሓበሬታ
ዘተኣማምንን ወይ ዘየተኣማምንን ምኳን ንምውሳን፣ ሓገዝ
ብቐሊሉ ክትረክብ ይከኣል ኢዩ። ምንጪ ነቐፌታ ምፍላጥ
ኣንጻር ናይ ሓሶት ዜና ክትከላኸለሉ እትኽእል ክታበት
ክኸውን ይኽእል ኢዩ።

ኣብ ዩርድብሮ ካብ ስቶክሆልም ውጽእ ኢልካ ዝርከብ ቦታ
ጓል 85 ዓመት ስቲና ብሰለስተ ዕቝባ ዝደልዩ ተቐጥቂጣን ተዘሚታን።
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መመያየጢ ሕቶታት
ነየኖት ሕቶታት ብሓባር ክትመያየጡ ከም እትደልዩ ምረጹ

ሓበሬታ ብኸመይ ትረክብ፧ ጋዜጣታታት፣ ተለቢዥን፣ ሬድዮ፧
ፈይስቡክ፧ ካልእ፧ እቲ ሓበሬታ ካበይ ይመጽእ ኣገዳሲ ድዩ፧
ንኣብነት ናይ ሽወደን ረድዮ ፣ካብ ናይ መርበብ ሓበሬታ ናይ
ጦብላሕታ ዘረባ(ብሎግ) ወይ ካብ ማሕበር።

ካብቶም ካባኻ እተፈልየ ኣተሓሳስባ ዘለዎም እዉን ከይተረፈ
ሓበሬታ ምርካብ ኣገዳሲ ድዩ ፧

ንስኻ ባዕልኻ ፣ ዓርክኻ ወይ ካልእ ሰብ ዝዘርጋሕክምዎ ናይ
ሓሶት ዜና ኣብነት ኣሎካዶ፧ ናይ ሓሶት ወረ እንተ ተዘርጊሑ
እንታይ ሳዕቤን ከጋጥም ይኽእል፧

እተፈላለያ ጕጅለታት ንሰባት ቅኑዕ ምዃኖም ንምእማን
ናይ ሓሶት ሓበሬታ ክጥቀማ ዝኽእላ ብኸመይ እየን ፧
በጃኻ ኣብነታት ሃብ።

ምስቶም ናይ ፈይስቡክ ኣዕሩኽካ ወይ
ንማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ዘውርይዎ ወረታት
ዘሎካ ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ትካፍሎም ዲኻ ፧
ንኣብነት ብዙሓት ካልኦት ሰባት ኣብ ማሕበራዊ
መራኸቢ ብዙሓን ዝዝርግሕዎ ዓንቀጽ ወይ ጽሑፍ
ዝፈትዉዎ እንተ መሲሎምካ ዝጸልወካዶ
ይመስለካ፧
ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕካዮ ዘይትፈልጥ ምንጪ (ከም
መርበብ ሓበሬታ ወይ ጋዜጣ ዝኣመሰለ) እንተ
ረኺብካ እንታይ ኢኻ ዝትሓስብ ዘሎካ፧
ነቐፌታዊ ኣጠማምታ ንዓበይቲ ዝብል ኣንብብ። ሓደ
ወረ ሓቂ ምዃኑን ዘይምዃኑን ብኸመይ ክትፈልጥ
ትኽእል፧ ከመይ ትገብር፧

ናብ ቦታ ቤትጽሕፈት ምንጪ ነቐፌታ ኺድ ። ካብኡ
ሓደ ዛንታ ናይ ዜና ሓሶት ምዃኑ ዝሕብር ኣብነት
ምረጽ። ነዚ ዜና እዚ ባዕልኻ ርኢኻዮዶ ትፈልጥ ፧
ካልኦት ነዚ ዝዝርግሑ ስለምንታይ ይመስለካ ፧ ናይ
ሓሶት ሓበሬታ ንምዝርጋሕ ስእልታት ወይ
ቪድዮታት ብከመይ ይጥቕሙሉ፧
https://kallkritikbyran.se/

እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ፊልምታት ርኣዮ። ድሕሪኡ ተመያየጡ:
ምንጪ ነቐፌታ ዘለዋን ዘይብላን ዓለም
ቫይረስ ዝኾነ ዓሳ ነባሪ
ኣብ ኢንተርነት ከም እትሕሱ ዝገብሩኻ ኣርባዕተ ነገራት
ምንጪ ነቐፌታን ዓሌታውነትን ኣብ ታሪኽ
ናይ ሓሶት ዜና ከምኡውን ገጽ ብገጽ ተጻዋርነት ፡ ኣስተምህሮ ብኦላ ሮስሊንግ
ናይ ፊዚክስ ሊቅ ብዛዕባ ”ጉድኣት ሳዕቤን” ክታበት ክገልጽ ከሎ ”ጽውጽዋይ ኢዩ” ኢሉ
https://www.expressen.se/tv/nyheter/fysikern-avslojar-biverkningen-av-vaccinet-det-ar-en-myt/
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ተወሳኺ ምኽሪ ኣንብብ
ብዛዕባ ምድላይ ምስሊ
ሓበሬታ ብዛዕባ ምንጪ ነቐፌታ
ቤት ጽሕፈት ምንጪ ነቐፌታ
መምርሒ ብዛዕባ ምንጪ ቐፈታ
መምርሒብዛዕባ ፍሪቕሪቕታት
ስልጣን ኣብ ሓደጋ ምስ ዝወድቕ፣ ትካል መጽናዕቲ መራኸቢ ብዙሃን
ናይ ሓሶት ዜና ብኸመይ ብቫይረሳዊ መልክዕ ከምዝሕዙ
ዘይቅኑዕ ፋብሪካ ዜና ትራምፕ
ሽወደናውያንን ኢንተርነትን 2021
ማሕበራዊ ጸቕጢ ብኸመይ ከም ዝጸልወና
ብላንክስፖት(blankspot) እተገብረ ናይ ጸብጻብ ተበግሶ ኣብ ልዕሊ ድኹማት ጕጅለታት ሕብረተሰብ ብዲሞክራስያዊ መገዲ ኣብ
ሽወደን
ኤለክትሮኒካዊ ተነጽሎ ነቶም ድኹማት ጕጅለታት ሕብረተሰብ ይጐድኦም
ኣይፋሉን፣ ክታበት ኮቪድ ንኣካላትና መርዚ ከም ዘፍሪ ኣይገብሮን’ዩ
ኣህጉራዊ ለበዳ ከጋጥም ከሎ ሓበሬታ፣ ሓድሽ መልክዕ ድዩ ዝሕዝ ፧ ካብ ቤት ምኽሪ መራኸቢ ብዙሓን ሽወደን እተላእከ ፖድካስት

ናይ NBV ፓድ
ብኣባላት ማሕበር NBV ዝተገበረ ብዛዕባ ናይ ሓሳባት ብነጻ ምግላጽ፣ ብዛዕባ ናይ መጻረዪ ዘይተጽረዩ ዝሕብሩ ባእታታት፣ ናይ
ዘይቅኑዕ ዜና ከምኡውን ብዛዕባ ተቓውሞ ጭብጥታት ክመያየጡ ከለዉ ጽን ኢልካ ስምዓዮ። እቲ ፖድካስት ብጋዜጠኛ ሶፍያ
ሚርያምስዶተር እትበሃል፣ ኣብ ብ2011ኣብ ናይ ”እቲ ዓመት ናይ ክፍሊ ጋዜጠኛታት ውድ ድር” ዓወት ዝረኸበት ነዚ ፓድካስት
ይእንገድ። ንውሓቱ 28 ደቒቕ እዩ።
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ንዲሞክራሲ ድሉው ኩን
” ሓደ ተራ ሰብ ኣብ ቅድሚ ነበልባል ሓዊ እንታይ ኪገብር

ይኽእል ፧ ካብቲ ሃልሃልታ ሓዊ ከምልጥ ንኹሎም
ክሃድሙ ዘይክእሉ ይገድፎም ወይከኣ ካብቲ ቃጸሎ
ከምልጡ ዘይክእሉ ገዲፉ ክሃድም ይፍትንን ክሃድም
ይኽእልን። ኣብ ጥቕኡ ደው ኢሉ ርእሱ ክንቕንቕ ይኽእል
እዩ። ንኻልኦት ኪወቅስ ይኽእል እዩ ። ነታ ኣብ ኢዱ ዝሓዛ
ናይ ሻሂ ማንካ ብተደጋጋሚ ብማይ ክመልኣን ኣብቲ ሓዊ
ድማ ክነጽግን ይኽእል እዩ። ንሕና ኵላትና ናይ ማንካ ሻሂ
ኣሎና ።”
ኣሞስ ኦዝ

ደራሲ ኣሞስ ኦዝ ንሓደ ነገር ክንቕይር ምስ እንደሊ ነፍስ
ወከፍ ሰብ ኣድላዩ ምኳኑ የዘኻኽረና። ንሕና ኣብ
ሕብረተሰብ ኣድለይቲ ኢና። ንሕናእዉን ሕብረተሰብ ነዓና
ምኳኑ ክስመዓና ይግባእ። ብዝኾነ ምኽንያት ከምዚ
ዘይስመዓና እንተኾይኑ ዝተነጸልና ኮይኑ ክስመዓና ይኽእል
እዩ።
ሓደ ክፋል እቲ ሓሳባት ምዃንካን እቲ እትገብሮ ነገር
ቁምነገር ሓዘልን ርትዓዊ ዀይኑ ከም ዝስምዓናን
ምፍላጥና ጽቡቕ ንኽስምዓና ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ክፋል
ሕብረተሰብ ከም ዝዀንካን እቲ እትገብሮ ነገራት
ንርእስኻን ንኻልኦትን ቁምነገራውን ርትዓዊ ከም ዝዀነን
ኰይኑ ዝስምዓካ ብኸመይ ይፍጠር፧
ንኣብነት ኣብ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ምስ ሰባት ኣብ
ዝተፈላለዩ ማሕበራት ምቅርራብ፣ ሓደ ካብቲ መንገዲ
ክኸውን ይኽእል እዩ። ታሪኽ ከም ዝሕብሮ ዝተፈላለዩ
ህዝባውያን ምንቅስቓሳት ኣብ ምዕባለ ዲሞክራሲ ሽወደን
ዓብዪ ግደ ነይርዎ እዩ። ምሕዝነት ንደቂ ሰባት ተስፋ፣ ኣብ
መጻኢ እምነት ከምኡውን ዝያዳ ትርጕም ዘለዎ ናይ
ምዃን ስምዒት ሂብዎም ኢዩ ። ሰባት ንሕብረተሰብ
ብሓንሳእ ምቕያር ተማሂሮም።

ህዝባውያን ትምህርትታት ርክባት ይፈጥሩ
እቲ ናይ መጀመርታ ዓዉደ ዘታዊ ትምህርቲ ኣብ
መጀመርታ መበል 1900-ክፍለ ዘመን እዩ ተገይሩ ። እቲ
ዓዉደ ዘታዊ ትምህርቲ በቲ መብዛሕትኡ ግዜ ”ኣቦ ዓዉደ
ዘታዊ ትምህርቲ” ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኦስካር ኦልሶን እዩ
ዝምራሕ ነይሩ። ንህዝባውያን ትምህርትታ ”ንህዝብን
ብህዝብን” ኢሉ እዩ ገለጺዎ። ኣብ ሓደ ዓዉደ ዘታዊ
ትምህርቲ ፡ ሰባት ሓድሽ ነገራት ንኽመሃሩ፣ ንኽመያየጡ
ነገራት ኣብ ግምት ከእትዉ ከምኡእዉን ለውጢ
ብዲሞክራስያውን ማዕርነታውን መንገዲ ንኽፈጥሩ
ይእከቡ ነይሮምን ይእከቡ ኣለዉን።
ህዝባዊ ትምህርቲ ንሰባት ንኽራኸቡ ኣጋጣሚታት
ይኸፍተሎም እዩ። ምስ ካልኦት ኴንና ፍልጠትን ሓድሽ
ምስትውዓልን ከነጥሪ ንኽእል ኢና ። ብሓገዝ ባህሊ ማለት
ብስነ ጽሑፋት፣ ትያትር፣ ስነ ጥበብ፣ ሙዚቃ ኣብ ሓዳስ
ዓለም ንኽንካፈልን እተፈላለየ ኣረኣእያን ሓድሽ ሓሳባትን
ንኽንርኢ ኣጋጣሚ ንረክብ ኢና ። እዚ ኸኣ ካልኦት ሰባት
ከመይ ከም ዘለዉ ንኽንርዳእ ዝቐለለ ይገብረልና ።
ንኣብነት ነታ ቪልሀልም ሞበርግ ዝጸሓፋ ”ስደተኛታት”
ዘርእስታ ክላሲካዊት መጽሓፍ ብምንባብ ካብ ሃገርካ
ወጺእካ ናብ ሓድሽ ባህሊ ምምጻእን ሓድሽ ቋንቋ
ተማሂርካ፣ ካብ ስድራቤትካ ርሒቕካ ምኻድ እንታይ ከም
ዝመስል ክንርዳእ ንኽእል ኢና ። ነቲ ኣብ መንጎ እቲ
ቕድሚ 150 ዓመት ኣብ ሽወደን ዝነበረ ዅነታትን ሎሚ
ኣብ ዓለም ዘሎ ዅነታትን ዘሎ ምምስሳል ከነስተንትነሉ
ንኽእል ኢና ።

ናብ ሕብረተሰብ እተዉ
ኣብ ህዝባዊ ትምህርቲ ነፍስ ወከፍ ሰብ ድምጺ ኣብ ዘለዎ
ደሞክራስያዊ መንገዲ ኢና ንዓዪ። ንኻልኦት ምስማዕ፣
ምምይያጥ ከምኡውን ብዛዕባ ናትና ሓሳባት ምዝራብ ኢና
ንመሃር። ፍልልያት ሓድሕድና ከነኽብር እውን ንመሃር ኢና።
ሎሚ ብዙሓት ሰባት ካብ ካልኦት ክፍለ ዓለም
ዘይምርግጋእን ጭቆናን ሃዲሞም ዝመጽሉ ሕብረተሰብ
ኣሎና። ኣብ ማሕበራዊ ሂወትን ህዝባዊ ትምህርትን ምስታፍ
ማለት ከኣ ኣብ ናይ ሽወደን ሕብረተሰብ ምእታው መነዲ
ምርካብ ማለት ኢዩ።
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NBV ንዲሞክራሲ የደልድል
ሎሚ ኣብ NBV ከመይ ከም ዝመስል እንተ ሪኢና ህዝባዊ ትምህርቲ ንደቂሰባት ኣብ ሕብረተሰብ ንኽሳተፉን ትርጕም ንኽረኽቡን ኣጋጣሚ ኸም
ዝኸፍተሎም ዘርኢ ብዙሕ ኣብነታት ኣሎ።
ኣብ ራውንዳባውት(roundabout) ንኣሽቱ ኣዋልድ
ብጉጅለታት ናይ ጐደናሳዕስዒት ዝበሃል ንምስዕሳዕ
ይእከባ ኢየን ። እቲ ጕጅለ ሳዕስዒት ንምስዕሳዕ፣ ቡን
ንምስታይን ንዕላልን ኣዘውቲረን ይእከባ። ኣብ
ራውንዳባውት ባህልን ሃይማኖትን ብዘየገድስ ኵሉ
ሰብ ማዕረ ኣጋጣሚታት ክህልዎ ኣገዳሲ ኢዩ። ነፍሲ
ወከፍ ርክብ ቡን ብምስታይን ብዛዕባ ሓደ ኣርእስቲ
ብምዝርራብን እዩ ዝዛዘም። ንኣብነት ኣብቲ ቤት
ትምህርቲ ወይ ኣብቲ ኸባቢ ዘጋጠመ ነገር ክኸውን
ይኽእል እዩ ። ጕጅለታት ራውንዳባውት ኣብ መላእ
ሽወደን ይርከቡ።



ሓደ ክፍሊ ሕብረተሰብ ምዃን ብሽክለታ ከም
ምዝዋር ዝኣመሰለ ነገራት ክኸውን ይኽእል ኢዩ።
እቶም ብሽክለታ ክዝውሩ ዝኽእሉ ብቐሊሉ ናብ ስራሕ
ወይ ናብ ኣዕሩኽቶም ክኸዱ ይኽእሉ። ብዘይካዚ ኣብ
ክንክን ጥዕና ወይ ኣብ ኣገልግሎት ፖስታ ስራሕ
ንምርካብ ከተመልክት የኽእለካ ። ብሳላ እቲ ኣብ
ኡፕሳላ እተገብረ ትምህርት ሓደስቲ ዝመጻ ደቂ
ኣንስትዮ ትምህርቲ ምዝዋር ብሽክለታ ብክልሰ
ሓሳብን ብግብሪ ተማሂረን እየን። በዚ ከኣ ትምኒተን
ጋህዲ ይገብሩ።
ኣብዚ ብዛዕባ ኮርስ ብሽክለታ እትገልጽ ፊልም ክትርኢ ትኽእል
ኢኻ!



ኣብ ክራምፎርስ ብበይኑ ዓይነት መዘምራን እቲ
መዝሙር፣ ሓድሽ ቋንቋ ንመምሃሪ መንገዲ ኮይኑ
ኣሎ። እቶም ሓተትቲ ዕቝባ ብሽወደን መዝሙር
ይዝምሩ። ኣብቲ መዝሙራት ዘሎ ጣዕመ ዜማታት
ንዅሉ እቲ ሓድሽ ቃላት ንክትመሃሮ ዝቐለለ
ይገብሮ። እቶም ተሳተፍቲ ኣብ መዘምራን ሓደስቲ
ኣዕሩኽ የጥርዩ።

ብዛዕባ ራውንዳባውት ዝያዳ ኣንብብ! !



ናይ NBV ናይ ሙዚቃ ንጥፈት ሙዚክቦክስ
(musicbox) ነቶም ሙዚቃ ዝጻወቱ እሞ ዓውደዘታዊ
ትምህርቲ ክጅምሩ ዝደልዩ ወይ ዝጽወቱ ሓሙሽተ
እተፈላለየ ፊልምታት ኣዳልዩሎም ኣሎ ። ኣብ ሓንቲ
ካብተን ፊልምታት ገለ ካብኦም ነቲ ባንድ ብኸመይ
ከም ዝዕቅብዋ ይነግሩ። እቶም ባንድ ንሓድሕዶም
ክፋለጡ መታን ካብ ልምምድ ወጻኢ እውን ከይተረፈ
ክራኸቡ ከም ዘለዎም ጠቒሶም። ሓቢርካ
ብምዝንጋዕን ሓላፍነትካ ክትፍለጥን ኽትካፈልን
እውን ኣገዳሲ እዩ ። ሙዚቃን ምፍጣር ”ክንዛረቦ
እንደሊ ነገር ኣሎና ስለዚ ኢና ከኣ ኣብዚ ዘሎና” ዝብል
መልእኽቲ ዘስምዕ መንገዲ ኢዩ። ነታ ፊልም ኣብዚ
ርኣያ!

ኣብዚ ብዛዕባ መዘምራን እትገልጽ ፊልም ክትርኢ ትኽእል
ኢኻ!
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መመያየጢ ሕቶታት
ነየኖት ሕቶታት ብሓባር ክትመያየጡ ከም እትደልዩ ምረጹ:
ነቲ ኣሞስ ኦዝ ኣብታ ቀዳመይቲ ምዕራፍ ዝጠቐሶ ጥቕስታት ኣንብቦ ። ብዛዕባ እዚ እንታይ ትሓስብ፧ ምስዚ ሓሳብ እዚ
ትሰማማዕ ዲኻ ፧ እቲ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ”ሃልሃልታ” እንታይ ኢዩ፧ በታ ”ናይ ሻሂ ማንካኻ” እንታይ ክትገብር ትኽእል፧
ቅድሚ 100 ዓመት ብዛዕባ ርክባት ኣብ ማሕበራትን መጽናዕትን እተገብረ ንሰባት ናይ መጻኢ እምነት ከም ዚህልዎም
ገይሩ እዩ። ንሕብረተሰብ ንምቕያር እውን መሳርሒታት ሂብዎም እዩ ። ሎሚ ንሕና እንታይ ኢና ክንቅይር እንደሊ ፧

ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ዅነታት ኢኻ ዘለኻ ፧ ንኣብነት ስድራ ቤት፣ ምሕዝነት፣ ማሕበር ወይ እዉን ሃይማኖታዊ
ማሕበረሰብ።
መምህርን ደራሲትን ኤለን ከይ ሓደ እዋን ”ነቲ እተመሃርናዮ ምስ ረሳዕናዮ ትምህርቲ ተሪፉና ኣሎ” ኢላ። ከምዚ ኽትብል
ከላ እንታይ ማለታ ይመስለካ ፧
ብምንባብ፣ ናብ ትያትር ብምኻድ፣ ፊልምታት ብምርኣይ ከምኡውን ካልእ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት ብምግባር
ንኻልኦት ሰባት ክንርድኦም እንኽእል ብኸመይ ኢና፧ ብዛዕባ ሓደ ዝሓሸ መረዳእታ ዝረኸብካሉ ነገር ኣብነት ሃብ።
ንዲሞክራስያዊ ስርዓት ብናይ ገዛእ ርእስኻ መጽናዕቲ ብኸመይ መንገዲ ትለማመደሉ፧

ነዘን ቪድዮታት እዚኣተን ፣ ብዛዕባ እቲ NBV ንዲሞክራስያዊ ሓይሊ ብኸመይ ከም ዜደልድሎ ዚገልጽ እተፈላለየ
ኣብነታት ዚገልጽ ዓንቀጻት ርኣይ/ኣንብብ። ብዛዕባ እዚ እንታይ ይስምዓካ ፧ ህዝባዊ ትምህርቲ/ወይ ንጥፈታት
ማሕበርን ንሰባት ኣብ ዲሞክራሲ ንኽሳተፉ ኣጋጣሚ ዚኸፍተሎም ካልእ ኣብነታት ኣሎካዶ፧

ተወሳኺ-ምኽሪ-ኣንብብ
ሓደ ውልቀ ፡ ሰብ ሓይሊ ዘይብሉ ዀይኑ ኺስምዖ ይኽእል እዩ። እንተዀነ ግን ንኽንቃለስ ስነ ፡ ምግባራዊ ግዴታ ኣሎና።

Den enskilda människan kan känna sig maktlös. Men vi har en moralisk plikt att kämpa emot.
Mer om NBVs musikverksamhet Music Box ብዛዕባ ናይ ኤንቢቪ ናይ ሙዚቃ ንጥፈት ሙዚክ ቦክስ ዝያዳ ሓበሬታ
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ንመዓልቲ ምርጫ ተዳሎ
ኣብ መዓልቲ ምርጫ ንዲሞክራስያዊ መሰልካ ኣብ ሽወደን ጽልዋ
እትህበሉ እዋን እዩ። ኣብ ዝቕጽል እዋን ኣብ መላእ ሽወደን ምርጫ
ዝግበረሉ እዋን ሰንበት 11 መስከረም 2022 እዩ ። ሽዑ ናይ ባይቶ
ምርጫ እዩ ። ከምኡ እዉን ናይ ምምሕዳር ከታማን ናይ ዞባን ምርጫ
እዩ ። ኣብ 2024 ናይ ኣውሮጳ ሕብረት ምርጫ ክኸውን እዩ።

ኣብ ባይቶ ሽወደን ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ እንድሕር፥

ኣርባዕተ ሓፈሻዊ ምርጫታት ኣሎ:

ወዲ 18 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ምዃን፣ እንተወሓደ ኣብ
መዓልቲ ምርጫ






ናይ ባይቶ
ናይ ቤት ምኽሪ ዞባ
ናይ ምምሕዳር ከተማ
ናይ ባይቶ ሕብረት ኤውሮጳ



ኣብ ባይቶ ሕብረት ኤውሮጳ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ
እንድሕር፥


ኣብታ ”ካርታ ደሞክራስያ” እትብል ምዕራፍ ብዛዕባ እቲ ኣብ
እተፈላለየ ደረጃታት ዝውሰን ጕዳያት ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ
እተፈላለየ ምርጫታት መን ክመርጽ ከም ዝኽእል ዝገልጽ
ሕግታት ኣሎ።

ኣብ ምርጫ ምምሕዳር ከተማን ዞባን ክትመርጽ
ትኽእል ኢኻ እንድሕር፥:





ሽወደናዊ ዜጋ ኮይንካን ኣብ ሽወደንተመዝጊብካን ወይ
ዜጋ ናይ ሕብረት-ኤውሮጳ ወይ ዜጋ ናይ ነርወይ
ወይ ናይ ኣይስላንድ ሃልዩካን ኣብ ሽወደን
ዝተመዝከብካን ወይ
ዜጋ ናይ ዝዀነ ይኹን ካልእ ሃገር ኮይንካ ኣብ
ሽወደን ንሰለስተ ዓመት ዝተመዝገብካ

ሽወደናዊ ዜጋ ኮይንካን ኣብ ሽወደንተመዝጊብካን ወይ - ኣብ ገለ እዋን ምዝጉብ
እንድሕር ኔርካን።



ሽወደናዊ ዜጋ ኮይንካን ኣብ ሽወደንተመዝጊብካን ወይ - ኣብ ገለ እዋን ምዝጉብ
እንድሕር ኔርካን።
ኣብ ገለ ሃገር ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ዜግነት
ሃልዩካን ካብቲ ምርጫ እተገብረሉ 30 መዓልቲ
ኣቐዲምካ ኣብ ሽወደን እንድሕር
ተመዚግብካን። ብዘይካ እዚእውን ኣብታ ዜጋ
ዝዀንካላ ሃገር ዘይኰነስ ኣብ ሽወደን
ክትመርጽ ከም እትደሊ ናብ ምምሕዳራዊ
ቦርድ ዞባ ምልክታ ክትልእኽ ኣሎካ።

ወዲ 18 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ምዃን፣ እንተወሓደ ኣብ
መዓልቲ ምርጫ

ወዲ 18 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ምዃን፣ እንተወሓደ ኣብ መዓልቲ
ምርጫ.
እቶም ንምምሕዳር ከተማን ዞባን ክመርጹ
ዝተፈቕደሎም እውን ናብ ፖለቲካዊ መዝነት ክምረጹ
ይኽእሉ ኢዮም።
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ብኸምዚ ትመርጽ

ዝያዳ ኣንብብ ወብ ሳይት ናይ ምርጫ በዓል ስልጣን

ቅድሚ እቲ ምርጫ ናይ ምርጫ መሰል ዘለዎ ዘበለ ዅሉ ናይ
መድመጺ ካርድ ይቕበል። እቲ መድመጺ ካርድ ካብቲ ምርጫ
ዝግብረሉ ሰለስተ ሰሙን ኣቐዲሙ ብፖስታ ይመጽእን ኣበየናይ
ከባቢ ከም እትመርጽን ነየናይ ምርጫ ክትመርጽ መሰል ከም
ዘሎካ ይገልጽ።
ኣብቲ ናይ መድምጺ ቦታ ነፍስወከፍካ ናይ ምርጫ ሰታሪት
ክትቅበል ኢኻ። ናይ ሰልፍታት መድመጺ ወረቓቕት እዉን
ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ሕብሪ እቲ ናይ መድመጺ ወረቐት ናይ
ባይቶ ብጫ፣ ናይ ዞባ ሰመያዊ ናይ ቤት ምኽሪ ምምሕዳር
ከተማ ጻዕዳ እዩ።
ኣብቲ ናይ ድምጺ ቦታ መኸወሊ ኣሎ። ብድሕሪ መኸወሊ ኬድካ
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፖስጣ እታ ናይ መድመጺ ወረቐት የእቱ። ነቲ
ወረቐት ክትዓጽፎ ኣይትኽእልን ኢኻ። ነቲ ፓስጣ ሕተሞ።
ብድሕሪ እቲ መኸወሊ በይንኻ ደው ክትብል ኣሎካ። ንመን
ትመርጽ ከም ዘለኻ ዝፈልጥ ካልእ የልቦን። ብስዉር ኢኻ
ትመርጽ።
ነቲ ናይ ምርጫ ፖስጣ ሓንሳእ ምስ ሓተምካዮ ነቲ ኣብቲ
መደበር ድምጺ ናይ ምርጫ ሓላፍነት ዘለዎ ሓላፊ ሃቦ። እቲ ናይ
ምርጫ ብዓልስልጣን ኣድልዎ የብሉን፣ ተወካሊ ዝዀነ ይኹን
ሰልፊ ድማ ኣይኰነን። እቲ ሰብ እቲ ነየናይ ሰልፊ ከም ዝመርጽካ
ክርኢ ኣይክእልን እዩ። ሕጋዊ ክትከውን ወይ ከኣ ንስኻ ምዃንካ
ከተረጋግጽ ኣሎካ።
ዝዀነ ይኹን ዝሓመመ፣ ስንኩል ወይ ኣረጊት ናብ መደበር
ድምጺ ወይ መደበር ድምጺ ክበጽሕ ዘይክእል ሰብ ብፖስጣ
ክመርጽ ይኽእል እዩ። ኣብ ማእሰርቲ ወይ መአረምታ ቦታ
እንተኣቲኻ እውን ብፖስጣ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ገጠር
ትነብር እንተ ዄንካ ብናይ ፖስጣ መበጻጻሕቲ ብፖስጣ
ክብጸሓልካ ይኽእል እዩ።
ኣብ መዓልቲ ምርጫ ኣብቲ ናይ ድምጺ ቦታኡ ክመርጽ ዘይክእል
ዝዀነ ይኹን ሰብ ኣብ መደበር ድምጺ ኣቐዲሙክመርጽ ይኽእል
ኢዩ። ኣቐዲምካ ምርጫ ምግባር 18 ቅድሚ መዓልቲ ቅድሚ
ምርጫ ይጅመር፣ ክሳዕ መዓልቲ ምርጫ ድማ ይቕጽል።
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እንታይ እየ ክመርጽ ዘሎኒ ፧
ኵሎም ሰልፍታት እቲ ሕብረተሰብ ብኸመይ ክዓዪ ከም ዘለዎ፣
እቲ ናቶም ዝበለጸ ኣረኣእያ ኢዩ ዘለዎም ኣብ ዝብል እምነት ኢዩ
ዝምርኮስ። ሓደ ካብቲ ንኻልኦት ከተእምነሉ እትኽእለሉ መገዲ
መደረ ብምጥቃም እዩ ። እዚ ናይ ምዝራብ ክእለት ማለት ኢዩ።
እቶም ሰልፍታት ኣብ ሰሌዳዊ ምልክታታት፣ ስእልታት፣
ሬክላማት ከምኡውን ኣብ ንግዳዊ መግለጺ ስእልታት ይጥቀሙ
ኢዮም። እተፈላለየ ሽጣራታት ብምጥቃም ነቲ ዝሰምዕ፣
ዘንብቦ ወይ ዝከታተል ሰብ ናይ ምፍላጥ ሃንቀውታ ከም
ዝሓድሮ፣ ከም ዝትንከፍ፣ ከም ዝጽምበር ኣብ መወዳእታኡ ኸኣ
ከም ዝኣምን ክገብራ ይኽእላ። ካብ ፖለቲካዊ ሰልፊ ሓበሬታ
ክትረክብ ከለኻ ብዓይኒ ጥርጣረ ክትጥምቶ ኣሎካ። ነቲ ዝዝረብ
ዘሎ ስምዓዮ እቶም እተፈላለዩ ሰልፍታት እተፈላለየ ቃላት፣
ሓሳባትን ስእልታትን ክጥቀሙ ከለዉ እንታይ ማለቶም ምዃኑ
ክትርድኦ ፈትን።

ብዛዕባ ባይቶኣዊ ሰልፊ
ጋዜጣ 8 ገጻት ናይ ባይቶ ሸሞንተ ሰልፍታት ብቐሊል
ንምንባብ ብዝጥዕም ቋንቋ ሽወድንን ብሓጸርቲ
ፍሊምታትን ይገልጽ። ጋዜጣ 8 ገጻት ናይ ወላሓደ ሰልፊ
ወይ ማሕበር ጸግዒ ኣይወስድን። ነዚ ናይ 8 ገጻት
ዝሕተም ትካል እዩ ዝሓትሞ።
http://8sidor.se/partierna/

ናይ ሰልፍታት መርበብ ሓበሬታ
ናይ Centerpartiet ብቐሊል ከተንብቦ ትኽእል ሽወደን:

https://www.centerpartiet.se/ovrigt/lattlast.html
ናይ Feministiskt initiativ ብቐሊል ከተንብቦ ትኽእል ሽወደን:

ንገሊኦም ሰባት ነየናይ ሰልፊ ከም ዝመርጹ እትውስን ሓንቲ
ፍልይቲ ሕቶ ክትከውን ትኽእል እያ። ክሊማ፣ ኣረኣእያ ዕጸ
ፋርስ፣ ማዕርነት ጾታ ወይ ቤት ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል።
ድሕሪኡ ዋላ እውን ምስ ካልእ ጕዳያት ዘይሰማምዑ እንተ ዀኑ
ነቲ ሓንት ጕዳይ እቲ ዝበለጸ ፍታሕ ኣለዎ ኢሎም ዝሓስብዎ
ሰልፊ ይመርጹ። ገሊኣቶም ከኣ ነቲ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ዝበለጸ
ኣረኣእያ ዘለዎ ገይሮም ዝሓስብዎ ሰልፊ ምርጫ ምግባር ልዕሊ
ዅሉ ኣገዳሲ ዀይኑ ይስምዖም ። ድሕሪኡ ብእተኻእሎም
መጠን ኣብ ብዙሕ መዳያት ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ንዘለዎ
ሰልፊ ይመርጹ።
እቶም እተፈላለዩ ሰልፍታት እንታይ ከም ዝሓስቡ ብኸመይ
ክትፈልጥ ትኽእል ፧ ንኣብነት ናብ ናይ ሰልፍታቶም መርበብ
ሓበሬታ ብምኻድ ብዛዕባ እቲ ፖሊሲታቶም ዝያዳ ሓበሬታ
ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ። እቲ ናይ ምርጫ ወፈራ ብዕቱብ
ክጅምር ከሎ እቶም ሰልፊ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከተማ ናይ
ምርጫ ኣጓዱ (val stuggor) ኣለዎም። ኣብኡ ኸኣ እቶም ሰልፊ
እንታይ ከም ዝደልዩን ብዛዕባ ፖለቲካ እንታይ ከም ዝመያየጡን
ሓበሬታ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ። ናብ ኣጓዱታት ክትከዱ ፈትኑ!

https://feministisktinitiativ.se/sprak/lattlast/
ናይ Kristdemokraterna ብቐሊል ከተንብቦ ትኽእል
ሽወደን: https://kristdemokraterna.se/pa-lattlast-

svenska/
ናይ Liberalerna:

https://www.liberalerna.se/
ናይ Miljöpartiet de gröna:

https://www.mp.se/
ናይ Moderaterna:

https://moderaterna.se/
ናይ Socialdemokraterna ብቐሊል ከተንብቦ ትኽእል ሽወደን:

https://www.socialdemokraterna.se/lattlast/
ናይ Sverigedemokraterna:

https://sd.se/
ናይ Vänsterpartiet ብቐሊል ከተንብቦ ትኽእል ሽወደን:

ብብዙሕ ቋንቋታት ኪንበብ ይከኣል እዩ:
http://www.vansterpartiet.se/latt-svenska

31

መመያየጢ ሕቶታት
ነየኖት ሕቶታት ብሓባር ክትመያየጡ ከም እትደልዩ ምረጹ
ኣብ ምርጫ ንምድማጽ እንታይ ክትፈልጥ ኣሎካ ፧ ነዚ ሓበሬታ እዚ ብኸመይ ከም እትረኽቦ ትፈልጥዶ ፧

ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝግበር ምርጫ ብፍላይ ኣገዳሲ ዀይኑ ዚስምዓካ ጕዳይ ኣሎዶ፧ ስለምንታይ ፧ እቶም እተፈላለዩ
ሰልፍታት ብዛዕባ እዚ እንታይ ከም ዚሓስቡ ትፈልጥዶ፧

እቶም እተፈላለዩ ሰልፍታት ፖሊሲታቶም ዝበለጸ ምዃኑ ከእምኑኻ ብኸመይ ይጽዕሩ፧

ኣብ ጽሑፋት እቶም ሰልፊ ንምርድኡ ዘጸግም ቃላት ይኹን ሓረጋትን ኣሎዶ፧ ካብ ነንሓድሕኩም፣ ካብ ኢንሳይክሎፔድያ፣
ካብ ኢንተርነት ወይ ካብ ሓደ ፈላጥ ሰብ ሓገዝ ርኸብ።

እቲ ሰልፊ እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ እዩ ዝደሊ፧ እቲ ሰልፊ ነዚ ሸቶ እዚ ክወቅዕ ዚደሊ ብኸመይ እዩ፧

እቶም እተፈላለዩ ሰልፍታት እንታይ የመልክቱ ፧ ነቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ፣ ብ ለክላምን ኣብ ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ
ነገራትን ዚርከብ ጥቕስታት ኣንብቦ። እቲ ሰልፊ ብብዝሒ ዚጥቀመሉ ቓላት ወይ ሓሳባት ኣሎዶ፧ ብፍሉይ ኣገዳሲ ዀይኑ
ዚስምዖም ሕቶ ኣሎዶ ፧ ምኽሪ፦ እታ ”ናብ መጻኢ ሕብረተሰብ” ዘርእስታ ምዕራፍ ብዛዕባ ሎሚ ዘሎ እዋናዊ ፖለቲካዊ
ኩነታት ትገልጽ

እቶም ሰልፍታት ኣብ ምምሕዳር ከተማን ዞባን እንታይ ፖሊሲታት እዮም ኪስዕቡ ዚደልዩ፧ እቶም ሰልፍታት ብደረጃ
ሃገራዊ ባይቶ እንታይ ፖሊሲታት ኢዮም ክስዕብዎ ዝደልዩ፧ ኣብ መርበብ ሓበሬታ፣ኣጓዱ ናይ ምርጫ ቦታታት ወይ
ብኻልእ መገድታት ምስ ፖለቲከኛታት ብምርኻብ መልሲ ኽትረክብ ፈትን። ንኣብነት ብምድዋል ኢ፡መይል ብምልኣኽ
ወይ ንፖለቲከኛታት ደብዳበ ብምጽሓፍ።

እቲ ምርጫ ኣብ ዝቐርብበሉ እዋን ኣብታ ጕጅለ እቲኣ ልዕሊ ዅሉ ኣገዳሲ ዝዀነ እንታይ ይመስለካ፧ ”ፕሉፕኒንግ”
ዚብሃል ተግባር ተጠቐሙ። ዓብዪ ወረቐት ወይ ሓያሎ ንኣሽቱ ወረቐት(ሓንቲ ወረቐት ንነፍሲ ወከፍ ሕቶ)ኣዳሉ ። ኣብዚ
ዓመት እዚ ኣብ ዝግበር ምርጫ ኣገዳሲ ኪኸውን ዚኽእል ሓያሎ ሕቶታት ጽሓፍ። እዚ ጽሑጋት እዚ ነዛ ጉጅለ ኣገዳሲ
ዀይኑ ዚስምዓካ ወይ ከኣ ካልኦት ኣካል ሕብረተሰብ ዚመያየጡሉ ጕዳያት ኪኸውን ይኽእል እዩ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ማዕረ
ብዝሒ ቝጽሪ ”ፕሉፕ” ይቕበሉ። እቲ ፕሉፕ ንኣሽቱ መዘኻኸሪታት፣ ብብርዒ ምልክት ዚተገበረሉ ወይ ከኣ እተወሰነ
መስመራት/ነጥቢ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነቲ ፕሉፕ ናቱ ካብቲ ካልእ ኣማራጺታት ክዝርግሖ ይፍቀደሉ
ኢዩ ። ነቲ ውዲት ከምቲ ዝደለኻዮ ጌርካ ኽት ዝርግሖ ትኽእል ኢኻ። ኵሉ ሰብ ድሉው ምስ ዀነ እቲ ፕሉፕ ብኸመይ
ከም እተዘርግሐ ርአ። ኣየናይ ወይ ኣየኖት ሕቶታት እዩ ካብ ኵሉ ንላዕሊ ፕሉፕ ዝረኸበ፧ ንሓድሕድኩም ተዘራረቡ።
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ናይ መጻኢ ሕብረተሰብ
ስግር የማንን ጸጋምን
ኣብ ፖለቲካ ሽወደን እቶም ሰልፍታት ብየማናይ-ጸጋምይ
ብዝብሃሉ ደረጃ ይስርዑ። ንኣብነት ብመሰረት እዚ
መስርዕ ብየማን ሞደራት(Moderat) ብጸጋማይ ወገን
ከኣ ሰልፊ ጸጋማይ(Vänster) ወገን ኣለዉ። ሰልፊ ስንተርን
ሰባትን ሰልፊ ሊበራልን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ማእከል
ይስርዑ። የማናይን-ጸጋማይ ንስርዓት ብዓቢኡ ኣብቲ
እቶም እተፈላለዩ ሰልፍታት ንቝጠባዊ ጕዳያት ዘለዎም
ኣረኣእያ ዝተመርኮሰ ኢዩ። ኣብዚ መስርዕ እዚ ብየማናይ
ሸነኽ ዘለዉ ተሳተፍቲ መብዛሕትኡ ግዜ ትሑት ግብሪ
ክኽፈል፣ ንኣብነት ኣብ ክንክን ጥዕና ብዙሕ ናይ ብሕቲ
ኣማራጺታት ንኽህሉ ይጥበቑ። ዕዳጋ ብገዛእ ርእሱ ክእለ
ይደልዩ ። እቶም ብጸጋማይ ሸነኽ እቲ ስርዓት ዘለዉ ነቲ
ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ቝጠባዊ ፍልልይ ማዕረ ንምግባርን
መንግስቲ ዝያዳ ንጡፍ ግደ ክህልዎ ከም ዘለዎ
ንምሕሳብን ንኣብነት ዝለዓለ ግብሪ ክኽፈል ዝጣበቑ
ሰልፊታት እዮም።
ኣብዚ ዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት ብዙሓት ሰባት እዚ የማናዊጸጋማዊ ስርዓት እቶም ሰልፊ እንታይ ከም ዘመልክቱ
ክትገልጸሎም ከለኻ ሓቂ ከም ዘይኰነ ገይሮም እዮም
ዝሓስቡ። እዚ ማለት ብዘየድስ ኣየናይ ሰልፊ መሪጽካ
እቶም ሰልፍታት ካብ ብዛዕባ ቝጠባዊ ፖሊሲ ንላዕሊ
ብዛዕባ ኣነባብራን መንነትን ከምዝገልጹ እዮም ዝኣምኑ።
ንኣብነት ኣብ ነኣሽቱ ገጠራት ዝነብር ሰብ ብንእሽቶ ሕርሻ
ዝናበር ዝዀነ ይኹን ሰብ ኣሕምልቲ እንዳብቆለ ምስ ኣብ
ጐረቤት ቍሸት ኣብ እትርከብ ንእሽቶ ቤት ትምህርቲ ደቁ
ዘምህርን ምስ ከምኡ ዓይነት ዘለዎ ሰብ ምትሕብባር
ይሕሾ። በዚ መሰረት እቲ ሰብ ነቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ድሌት
ዝሰማማዕን ዘጉልሕን ሰልፊ ክመርጽ ይኽእል።

ሓደ ኻብቲ ኣብ መንጎ እተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሰልፊታትን
ስነ፡ምግባራዊ ስርዓታቶምን ዘሎ ፍልልይ ክትገልጸሉ እትኽእለሉ
መንገዲ GAL-TAN ተባሂሉ ይጽዋዕ። GAL ንሓምላይ
(Gröna), ንኣማራጺ (Alternativa) ከምኡውን ንሊቤራል
(Liberala) የመልክት። TAN ንልምድ፣ስልጣንን ሃገራውነትን
ደው ምባል የመልክት። ብመሰረት GAL-TAN ንገለ
ፖለቲካውያን ሰልፊታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣንጻር ቦታ ምሃብ
ቀሊል ክኸውን ይኽእል ኢዩ። ንኣብነት እቶም ሽወደናውያን
ደሞክራስያውያን TAN ክዀኑ ኸለዉ እቶም ሓምላይ ሰልፊ
ኣብ GAL ክቕመጡ ይኽእሉ። እቶም ሶሻል ደሞክራስያውያንን
ሞደራትን ዝበሃሉ ክልተ ዓበይቲ ሰልፍታት ግን ኣብዚ ቦታ
ንኵውሰኑ የጸግም እዩ ። እቶም ኣድመጽቶም ከኣ ኣብ ብሙሉአ
እቲ መስመር ፋሕ ዝበሉ ኢዮም።
ነየናይ ሰልፊ ኢና ክንመርጽ እንደሊ ኣብቲ ዘሎና
ስነ፡ምግባራዊ ስርዓታትን ኣብቲ ሰብኣዊ ኣረኣእያናን
ይምርኮስ። ንሓድሕድና ንተኣማመን ወይ ዘይንተኣማመን
እንተዄንና ይትንከፈና እዩ ። ዋላእኳ ዲሞክራስያዊ
ስርዓት ነዚ ሕጂ ዘሎ ብድሆታት ኪፈትሖ ከም ዝኽእል
ንተኣማመን እንተዀንና ይጸልወና እዩ።
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ራእያት ዓለም
ኣብ መጻኢ እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ ኢና እንደሊ፧ ራእያትና
ሃገርናን ዓለምን ከመይ ይመስል፧ FN፣ ውድብ ሕቡራት ሃገራት
ብዛዕባ ኣረኣእያኡ ኣብቲ ኣብ መስከረም 2015 እተኣታተወ
መደብ 2030 ገሊጹዎ ኣሎ ። ንዓመት 2030 ዝዓለመ ሓያሎ
ዓለምለኻዊ ሽቶታት ዝሓዘ እዩ ። እቲ ሓፈሻዊ ሸቶታት ከኣ እዚ
እዩ፥




ንዅሉ ዓይነት ድኽነትን ጥሜትን ከነወግዶ ንደሊ
ኢና።
ንዓለም ካብ ዕንወት ክንዕቅባ ኢና።
ካብ ፍርህን ዓመጽን ነጻ ዝዀነ ሰላምን ቅንዕናን
ዘለዎ ማሕበረሰብ ክንፈጥር ንደሊ ኢና።

እቲ ዕላማ ሃገራት ዓለም ድኽነትን ጥሜትን ከጥፍኣ፣ ሰብኣዊ
መሰላት ኣብ ዅሉ ሰብ ከተኩራ፣ ማዕርነት ጾታ ክረኽባ
ከምኡውን ንዓለም ካብ ዕንወት ክዕቅባ እዩ።
ሓደ ካብቲ ን2030 ዝምልከት መደብ ምክብባር ንኹሎም
ኣገዳሲ መሰረት ምኳኑ እዩ ። ኵሉ ሰብ ዝሓሸ ናብራ ናይ
ምርካብ መሰል ኣለዎ - ናብኡ ንምብጻሕ ድማ ክንተሓጋገዝ
ኣሎና። ሽወደን ሓንቲ ካብተን ብድሕሪ እቲ መደብ 2030 ደው
ዝብላ ሃገራት እያ።

ዝያዳ ተጻዋርነት ይህልወና ኣሎ
ኣብ ሓያሎ ክፍልታት ዓለም ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ
ማዕርነት ንኹሉ ማዕረ ዝብል ሓሳብ ዘይኮነስ ፣ ፈጺሙ እተፈልየ
ኣረኣእያ እዩ ዘሎ። ኣብ ክንዳኡስ እቶም ፖለቲከኛታት ዝብሃሉ
ጕጅለታት: በቲ ኣብ ገሊኡ ጕጅለታት ሕብረተሰብ ዘሎ
ጭንቀትን ምጥርጣርን እዮም ዝምገቡ። ኣብ መንጎ እቶም
ብየማናይ ጫፍ ዘለዉ ሓይልታት በበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልይ
ሓደገኛ ጌርካ እዩ ዝርአ። ዲሞክራሲ ነቲ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ
ጸገማት ክፈትሖ ይኽእል ኢዩ ንዝብል ጥርጣረ ኣሎ። ገሊኦም
ሰባት ሓደ ውልቀ- ምልካዊ መራሒ ማለት ብርእሱ እንታይ
ክገብር ከም ዘለዎ ዝውስን ሰብ ዝሓሸ ከም ዝዀነ ገይሮም
እዮም ዝሓስቡ።
ኣርእስትታት ጋዜጣ እንተ ርኢኻ ወይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ
ብዙሃን እተወሰነ ምይይጥ እንተ ኣንቢብካ ብዛዕባ እቲ ኣብ
ሕብረተሰብ ዝርአ ምዕባለታት ኣሉታዊ ኣረኣእያ ክህልወካ
ይኽእል እዩ። ከም ሓቂ ግና ዓለም ብብዙሕ መንገድታት
ትመሓየሽ ኣላን ፣ ደቂ ሰባት እንዳተመሓየሹ ዝነውሐ ዕድመ
ይነብሩን ኣለዉ። ቍጽሪ እቶም ኣብ ክቱር ድኽነት ዝነብሩ ሰባት
ብቐጻሊ ይንኪ ኣሎ። ነባሪ ዓለምለኻዊ ኣንፈት ከም ዝሕብሮ
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወለዶ ተጻዋርነት ይውስኽ ኣሎ። ብዝሖም
ብርክት ዝበሉ ሰባት እዉን ኵሉ ሰብ ማዕረ ኣጋጣሚታት
ክህልዎ ኣገዳሲ ከም ዝዀነ ገይሮም እዮም ዝሓስቡ። ብዝሖም
ብርክት ዝበሉ ሰባት እዉን ብጾታ ይኹን ወይ ሕብሪ ቘርበት
ኣድልዎ ንዝግበረሎም ጌጋ ከም ዝዀነ እዮም ዝሓስቡ ።
ብዙሓት ሰባት ንዓሌታዊ ጽልኢ ዘይቅበሉሉ ዓለምለኻዊ ምዕባለ
ኣሎ።
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ኣየናይ ንድፍታትእዩ ዘመሓድር?
ኣብ ቀውዒ 2017 ኣብ ሽወደን እተገብረ መጽናዕቲ ከም
ዝሕብሮ ብዙሓት ሰባት ባዕላቶም ንዲሞክራስያዊ
ንጥፈታት ንምንቕቓሕ ድሉዋት እዮም። መብዛሕትኦም
ካብቶም መጽናዕቲ እተገብረሎም መንእሰያት ኣብ ነጻ
ግዜኦም ነቲ ኣብ ሽወደን ዘሎ ዲሞክራሲ ንምድልዳል
ክውፍዩ ይደልዩ ኢዮም።

ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ድምጺ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክሳዕ ክንደይ
ኣገዳሲ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ኣጕሊሕና ኢና። ኣብ ሓፈሻዊ
ምርጫታት ናይ ምርጫ መሰልካ ምጥቃም ክበሃል ከሎ
ኣብ መጻኢ ንፖለቲካ ዝመርሑ ሓሳባት ምስታፍን
ምጽላውን ማለት ኢዩ። ናይ መጻኢ ሕብረተሰብ
ብንሕድሕዶም ኣብ ዘይተኣማመኑ መሰረት ክኸውን ድዩ
ዘለዎ፧ ንዲሞክራስያዊ መሰላትና ሓዲግና ነቲ ውሳነታት
ንሓደ ሓያል መራሒ ክንገድፎዶ ይግብኣና? ወይስ ኣብ
መጻኢ ሕብረተሰብ ኣብታ ንመጻኢ ወለዶታት እንሓልየላ
ፕላኔት ንዅሉ ሰብ ንምምሕያሽ ኣብ ምትእምማንን
ድሌትን እተመስረተ ክኸውን ኣለዎ፧

35

መመያየጢ ሕቶታት
ነየኖት ሕቶታት ብሓባር ክትመያየጡ ከም እትደልዩ ምረጹ
ነቲ ዓለምለኻዊ ኣጀንዳ ናይ 2030 መደብ ኣንብቦ ። ብዛዕብኡ እንታይ ይመስለካ፧
ሽቶታት ኣጀንዳ 2030 ምእንቲ ክንወቅዕ ኣብ ሕብረተሰብ እንታይ ነገራት ክንቅይር ዘድልየና ይመስለካ፧ ራእያትካ ከመይ
ይመስል፧
ፖለቲካዊ መደባት ፖለቲካዊ ሰልፊታት ምስቲ ዓለምለኻዊ ሽቶታት ዝረአ ራእያት ዝመሳሰል ኣንፈት ዝጐዓዝ ዘሎዶ
ይመስለካ፧
ዲሞክራሲ ንምድልዳል ንገዛእ ርእስኻ ንምንቕቓሕ ድሉው ዲኻ፧
ብዛዕባ GAL-TAN ዝገልጽ መግለጺ ከመይ ይመስለካ፧ ነታ GAL-TAN እትገልጽ ፊልም ረኣያ
ብዙሓት ሰባት ነቲ ኣብ ”TAN” ዘሎ ስነ፡ምግባራዊ ስርዓታት ዝጣበቑ ሰልፊ እንተ ድኣ መሪጾም እንታይ ሳዕቤን ኣለዎ ትብል፧
ነቶም ኣብ ስነ፡ምግባራዊ ስርዓታት ”GAL” ዝጣበቑ ሰልፊ እንተ መረጹኸ፧
ኣብ ዝመጽእ ዓሰርተ ዓመት ፣ ኣብ ሓንቲ ጉጅለ- ኣሰናዳኢት ቦርድ ጋዜጣ ከም ዝዀንካ ጌርካ ሕሰብ። ኣብ እታ ጋዜጣ ኣብ መጻኢ
ዝሕተም ኣርእስትታት እንታይ እዩ ፧ እቲ ዓበይቲ ፍጻመታት እንታይ እዩ ፧ ሽዑኸ ከምቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ሰልፍታት ክህሉ ድዩ፧ ኣየኖት
ሕቶታት ኣገዳስቲ ክኾኑ ኢዮም፧
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ተወሳኺ-ምኽሪ-ኣንብብ
ብዛዕባ ኣጀንዳ 2030
ብዛዕባ ምትእምማን እተገብረ መጽናዕቲ፣ ትካል-SOM
ብዛዕባ ኣተሓሳስባ Sverigedemokraternas ናይ ክትዕ ጸብጻብ
ብዛዕባ መንእሰያት ኣብ ዲሞክራስያውያን ዘለዎም ኣረኣእያ
ጽሑፋዊ ዓንቀጽ ብዛዕባ ተጻዋርነት
ኣብ ዓለም ብዛዕባ ዝያዳ ነጻነት ናብ ዘለዎ ስነ፡ምግባራዊ ስርዓታት ምዕባለ ዝገልጽ ዓንቀጽ
ብዛዕባ እቲ ኣብ ሕብረተሰብ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ኣሉታዊ ኣረኣእያ፣ ጠንቅታቱን ሳዕቤናቱን ዝገልጽ ዓንቀጽ
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መደምደምታን ምስትንታንን
ብዛዕባ ዝገበርኩሞን ዝተዛተኹሞን ጉዳያት ኣሕጽር ኣቢልካ ግለጽ። ብዛዕባ እቲ ዝረኣኻዮን ዝሓሰብካዮን ከምኡውን ብዛዕባ
እቲ ጕጅለ ብሓፈሻ እንታይ ምላሽ ከም ዝሃቡን ናይ ውልቂ ርእይቶ ክትህብ ነጻነት ይሰማዕካ።
ድሕሪኡ ነፍሲ ወከፍ ኣባል እታ ጕጅለ ብዛዕባ እቲ ሕቶታት ይሕሰብ:




እንታይ ሓድሽ ሓሳባት ረኺብካ፧
ልዕሊ ዅሉ ዝተንከፈካ ነገር እንታይ ኢዩ፧
ካብዚ ምሳኻ እንታይ ክትወስድ ኢኻ፧

ንኹሉ ሰብ ብዙርያ ብምብጻሕ ነፍስ ወከፎም ከይተዀልፉ ምላሽ ይሃቡ።
ሕጂ እቲ ዓውደ ዘተ ምስ ተዛዘመ ነቲ ዅሉ ሰብ ብዛዕብኡ ዘለዎ ሓሳባት ክትውከሶ ጽቡቕ ኢዩ። ኵሉ ሰብ ነቲ ሕቶታት
ዝምልሰሉ ናይ ጽሑፍ ገምጋም ተገይሩ ናብ ቤት ጽሕፈት NBV ከም ዘብጽሖን ግበር።




እንታይ ጽቡቕ ዝዀነ ነገር ኔሩ፧
እንታይ ጽቡቕ ዘይዀነ ነገር ኔሩ፧
ንቐጻሊ ከመይ ክቕጸል ትብል፧
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