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ናይ ሃገራዊ ባይቶ፡ ኣውራጃ/ዞባዊ ባይቶን ንኡስ ዞባዊ ባይቶን ምርጫ!

እንድሕር ናይ ሽወደን ዜግነት ኣለካ ግን ኣብ ካልእ	
ስለምንታይ እየ ሃገር ትቕመጥ ኾይንካ እውን ናብዞም 
ኩሎም ምርጫታት ክትንመርጽ ትኽእል። ሽዑኡ 
ብቡስጣ ኢኻ ትመርጽ!

➜  እንድሕር ንስኻ ድምጽኻ ዘየስሚዕካ ካልእ ሰብ ነቲ ስቕታኻ ይጥቀመሉ!

➜ ደቂ ኣንስትዮ 88% ካብ ናይ ወዲ ተባዕታይ ደሞዝ እዩ ደሞዘን፡ ኣብ ግዜ ናይ ሓደ ሂወት ንውሓት 
ሓንቲ ካብ ሓሙሽተ ጓል ኣንስተይቲ፡ ብሓደ ብርቱዕ ናይ ጾታዊ ጎንጺ  ትጥቃዕ፡ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 
ነፍሲ ዓመት 260 ሰዓታት ካብ ወዲ ተባእታይ ዘይተኸፍለ ዝያዳ ናይ ገዛ ዕዮ ይገብራ። 

➜ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምድማጽ መሰል ካብ ዝረኻብ 99 ዓመት ገይረን - ምእንቲ ክትልውጥን 
ክትጸልውን ድምጽኺ/ኻ ተጠቐም! 

➜ ምእንቲ ዝተመሓየሸ ሕብረተሰብ ክህልው ኣድምጽ - ነዓኻ፡ ንኣሓትካ ኣዋልድ ደቅኻ! ኩሉ ግዜ 
ብሽም ኣልቦ ኢኻ ተድምጽ - እንታይ ከምዘድመጽካ ዋላሓደ ሰብ ኣይክፈልጥን እዩ።

➜ ድምጽኻ ኣገዳሲ እዩ!

ናይ ሽወደን ዜግነት ኣለካ’ዶ?
ሽዑኡ ኣብ ሃገራዊ ባይቶ
ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ሽወደን ን3 ዓመት ኣብ 
ህዝባዊ ምዝገባ’ዶ ምዝጉብ 

ጸኒሓካ? ሽዑኡ ኣብ’ቲ ናይ ንኡስ 
ዞባን ናይ ኣውራጃን/ዞባን 

ምርጫ ክትመርጽ ትህእል ኢኻ።

ከምኡ’ውን 18 ዓመት 
መሊእካ ክትከውን 

ኣለካ!

ስለምንታይ እየ
ዝመርጽ?

ድምጽኻ ግደ ኣለዎ!

Tigrinja

ናይ ምድማጽ
መሰል



ብኸመይ ኣገባብ እየ ዝመርጽ?
እቲ ናትካን ናይ መድመጺ ኣዳራሽ ኣበይ ከምዝኾነ ፍለጥ፡ ንዓባይካ፡ ኣደኻ፡ የሕዋትካ፡ ጓልካ ብጸይትኻ 
ሒዝካ ናብኡ ኺድ!

እቲ ናይ መድመጺ ኣዳራሽካ ኣድራሻን ናይ ክፉት ሰዓታትን ኣብ’ቲ ናብ ናይ ህዝባዊ ምዝገባ ኣድራሻኻ ዝለኣኽ 
ናይ መድመጺ ወረቐት ኣሎ። 

ከም ናይ ፍቓድ መዘወሪ ማኪና፡ ኣብ’ ባንክ ወይ ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ዝተዳለወ ብቑዕ ወረቐት መንነት 
ተማላእ።

ኣብ’ቲ ናይ ምርጫ መዓልቲ እቲ ናይ መድመጺ ምምላእ ብወለንታ እዩ፡ ግን ኣቐዲምካ ክትመርጽ እንከለኻ 
እቲ ናይ መድመጽን ናይ መንነትን ወረቐት ክህልወካ ኣለዎ።

እቲ ዝርዝር ናይ ውድባት ኣብ’ቲ ድምጽኻ እተንብረሉ ኣዳራሽ ኣሎ። ሕጂ ኣብ ሰለስተ ዝተፈላልየ 
ምርጫታት ከምእተድምጽ ኣይትረስዕ፡ ናይ ሃገራዊ ባይቶ፡ ኣውራጃ/ዞባዊ ባይቶን ንኡስ ዞባዊ ባይቶን 
ምርጫ።

ኩለን እተን ውድባት ነቶም ሕጹያተን ዝርዝር ኣብ ሓደ ናይ መድመጺ ወረቐት እየን ዝሰርዐኦም። ብኸመይ 
ኣገባብ ዝስርዑ ኣየኖት ከምዝምረጹ እዮ ዝውስን። እንድሕር ደሊኻ ኣብ’ቲ ቅድሚ እቲ ሽምም ቦታ ዘሎ 
ምልክት ብምግባር ንሓደ ፍሉይ ሕጹይ ድምጽኻ ከተንብር ትኽእል ኢኻ። እንድሕር ኣብ ቅድሚ ገለ ሽም 
ምልክት ዘይገርካ እቲ ድምጽኻ ናብ’ቲ ኣብ ላዕሊ ናይ’ቲ ዝርዝር ዘሎ ሽም እዩ ዝኸይድ።  

ብሽም ኣልቦ ኢኻ ትመርጽ! ዘድልየካ ናይ መድመጺ ወረቐት ሒዝካ ናብ’ቲ ናይ መድመጺ ካቢና እቶ። ኣብ’ኡ 
ኾይንካ ናይ’ቲ ድምጽኻ ከተንብረሉ ትደልይ ውድብ ዝርዝር ኣብ ሓደ ሰታሪት ቡስጣ የእቲኻ ትዓጽዎ። 
ደሓር ነተን ሰለስተ ዕጽዋት። ስቱራት ቡስጣታካት ሒዝካ ካብ’ቲ ካቢናኻ ትወጽእ።

እቶም ናይ መድመጺ ወረቓቕውቲ ናይ’ቶም ሰለስተ ዝተፈላለዩ ምርጫታት ሰለስተ ዝተፈላለየ ሕብሪ 
ኣለዎም፡ ብጫ ወረቐት ናይ ሃገራዊ ባይቶ፡ ሰማያዊ ወረቐት ናይ ኣውራጃዊ/ዞባዊ ባይቶ ከምኡ’ውን ጻዕዳ 
ወረቐት ናይ ንኡስ ዞባዊ ባይቶ። ኣብ’ቲ ዝተፈላለየ ምርጫታት ንዝተፈላለዩ ውድባት ክትመርጽ ትኽእል 
ኢኻ።

ምስ ወዳእካ ኣብ ሓደ ዝርዝር ከምዘድመጽካ ምልክት ክግበረልካ፡ ናብ ሓደ ካብ’ቶም ኣብ’ቲ ቦታ ዝሰርሑ 
ኪድ። ደሓር ነቶም ሰለስተ ቡስጣታትካ ኣብ ሓደ ’’ናይ ድምጺ ሳጹን’’ ተእትዎም።

ምእንቲ ሓንሳብ ጥራይ ከምዘድመጽካ ክረጋገጽ ምልክት ይግበረለካ፡ ግን ነይናይ ውድብ ከምዝመረጽካ 
ዋላሓደ ሰብ ክፈልጦ ኣይክእልን እዩ።

እንድሕር ኣብ’ቲ ናይ ምርጫ መዓልቲ ከተድምጽ ዘይትኽእል ኾይንካ 18 መዓልቲ ቅድሚ ናይ ምርጫ መዓልቲ 
ኣቐዲምካ ምድማጽ ይክኣል እዩ። ኣቐዲምካ ምድማጽ ኣብ ዉሱናት ናይ መድመጺ ኣዳራሻት ክትገብሮ 
ትኽእል ኢኻ። እዞም ኣዳራሻት ኣበይ ከምዝርከቡ ኣብ’ቲ ናይ’ቲ ኮሙን መርበብ ሓበሬታ ኣቲኻ ረአዮ።



ወካሊ ደሞክራሲ ኣለና፡ ስለዚ 
ነቶም ኣብ ምህናጽ ሕብረተስብ 
ርእይቶና ዝውክሉ ውድባትን 
ፖለቲከኻናታትን ንመርጽ። 

እቲ ናይ ሽወደን 
ደሞክራስያዊ ስርዓት 

ብኸመይ እዩ
ዝሰርሕ?

’’ኩሉ እቲ ህዝባዊ ስልጣን
ኣብ ሽወደን ካብ ህዝቢ ይብገስ 
እቲ ሃገራዊ ባይቶ ናይ ህዝቢ 

ቀንዲ ወካሊ እዩ’’ /ቅዋም

1. ብማዕረ ዝተመቕለ ስልጣንን ጽልዋን።
2. ቁጠባዊ ማዕርነት።
3. ብማዕረ ትምህርቲ። 
4. ማዕረ ምክፍፋል ናይቲ ዘይክፈል ስራሕን ናይ 

ገዛን ክንክንን።  

5. ማዕረ ጥዕና። 
6. ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጎንጺ ኣብ ልዕሊ ደቂ 

ኣንስትዮ ጠጠው ክብል። 

ኩሉ እቲ ንጥፈታት ካብ’ቶም ብምስራጽ እቲ ሽቶ 
ክጓናጸፍ ኣለዎ።

መንግስቲ ሽወደን ብ6 እምነ-ምዕራፍ ብምምቃል ማዕርነት ንኽጎናጸፍ ቃል ኣትዩ እዩ። 

➜ እቲ ሃገራዊ ባይቶ፡ እቲ ዝለዓለ ናይ ሃገር ወሳኒ ባይቶ እዩ። እቶም ኣባላት ባይቶ ኣብ’ቲ መዓልቲ ምርጫ 
እዮም ዝምረጹ። ኩለን እተን ካብ 4% ንላዕሊ ድምጺ ዘምጸኣ ውድባት ኣብ ባይቶ ቦታ ይወሃባ። 

➜	 እቲ ዝለዓለ ድምጺ ዘምጸአ ውድብ ወይ ውድባት ምርጫ ይስዕር ከምኡ’ውን ሓደ መንግስቲ ይቕውም። 
እቲ ናይ’ቲ መንግሲ ዕማም ነቲ ፖለቲካ ምትግባር እዩ። 

➜	 እቲ ዝሰዓረ ውድብ ወይ ውድባት መንግስቲ የቕውም/የቑማ ሚኒስትራት ይሸይምን ክፍሊ ሚንስትሪታት 
ይእምምን። 

እቲ ክፍሊ ሚኒስትሪታት ከም ኣሃዱ የገልግል ከምኡ’ውን ነቶም ፖለቲከኛታት ኣብ ክሊ ዝተፈላለዩ ወድዕዊ 
ሕቶታት ይእክብዎም፡ ንኣብነት እቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብዛዕባ ናይ ቤት ትምህርቲ ፖለቲካ ሓላፍነት 
ይወስድ። እቶም ክፍሊ ሚኒስትሪታት ብዛዕባ ሰበ ስልጣናት እውን ሓላፍነት ይስከም።

➜	 ሰበ ስልጣናት ንኣብነት ከም ቤት ጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ ወይ ቤት ጽሕፈት ዑቕበኛ ናይ ኩላትና ኣብ 
ሽወደን እንነብር ዜጋታት ኣገልግሎት ይእምሙን የስንቑን።

➜	 ምርጫ ናይ ሃገራዊ ባይቶ፡ ኣውራጃ/ዞባዊ ባይቶን ንኡስ ዞባዊ ባይቶን ኣብ አ’ኣርባዕተ ዓመት እዩ ዝካየድ። 

ምርጫ ናይ ሕቡራት አውሮጳ ኣብ ሐ’ሓሙሽተ ዓመት ይካየድ። ናይ ባይቶ አውሮጳ ዝመጽእ ዘሎ 
ምርጫ ኣብ 2019 እዩ። 

➜	 ብቕኑዕ ኸምዝካየድ ብተቓወምቲ ቁጽጽር ይግበር (ኣብ መንግስቲ ዘይኣተዋ ፖለቲካዊ ውድባት)፡ 
መራኸቢ ብዙሃን/መድያ (ካብ ጸጊዕነት ናጻ ዝኾና) ከምኡ’ውን ማሕበራት (ንኣብነት ከም ናይ ሽወደን 
ደቂ ኣንስትዮ ደከልቲ)።



ተረዲኡኒ! ግን ዝያዳ ክፈልጥ 
እንድሕር ደልየ ከመይ እየ ክገብር?

Regeringen.se
Riksdagen.se
Valmyndigheten.se
UR.se
SVT.se
SR.se
Alkompis.se (ዜና ብቋንቋ ዓረብ) 
kvinnofridslinjen.se
sverigeskvinnolobby.se 
 

ናይ ሃገራዊ ባይቶ ውድባት:

• www.vansterpartiet.se
• www.socialdemokraterna.se
• www.mp.se
• www.liberalerna.se
• www.centerpartiet.se
• www.moderaterna.se
• www.kristdemokraterna.se
• www.sd.se

ኩለን ንኡሳን ዞባታት፡ ኣውራጃታት፡ ዞባታትን ሰበ-ስልጣናትን ብዛዕባ መሰላትካ፡ ክትካፈሎ እትኽእል 
ከምኡውን ኣየኖት ሕግታትን ቅድመ ኩነታት ከምዝልከት ኣቲኻ ክተንብቦ እትኽእል መርበብ ብዙሃን 
ኣለዎም።

ነየናይ ውድብን ፖለቲከኛን 
ክትመርጽ ባዕልኻ ኢኻ 
ትውስን ከምኡ’ውን ናትካ 
ጉዳይ እዩ።



ሕቶታት 
Vänsterpartiet Socialdemo kraterna Miljöpartiet Liberalerna Centerpartiet Moderaterna Kristdemo kraterna

ናይ’ተን ውድባት ውጥን 
ምእንቲ ኩለን ደቂ 
ኣንስትዮን ኣዋልድን 
ኣብ’ቲ  ህዝባዊ ቦታታ 
ውሕስነት ዘለወን ኮይኑ 
ምእንቲ ክስመዕን 
ከምኡ’ውን ካብ 
ምፍርራሕ ናይ ጎንጽን 
ካብ ጎንጽን ንኽድሕና። 

ናይ ስምምዕ ሕጊ። ሃገራዊ 
ስትራተጂ ጸረ ምግሳስን 
ወሲባዊ ጎንጽን። ኣብ ኩሉ 
ጉዳይ ጓል ኣንስተይቲ 
ብቐሪባኣ ወዲ ተባዕታይ 
እትቕተለሉ ግዜ መርመራ 
ኽካየድ ኣለዎ። ኣብ ቤት 
ትምህርቲ ኣንስትነተኛ ነፍሰ-
ምክልኻል ምትእትታው። 
ጾታዊ-ኣድልዎ ዘለዎ 
ምውዕዋዕ ምኽልካል። ዝሓሸ 
ትምህርቲ ናይ ወሲብን- ናይ 
ሓባር ናብራን ።

ናይ ስምምዕ ሕጊ። 
ዝያዳ ገንዘብ ንፖሊስ።

ናይ ስምምዕ ሕጊ። 
ፖሊስ ብካመራ ገይርካ 
ምሕላው ክጥቀሙ ክኽእሉ 
ኣለዎም። ዝያዳ ገንዘብ 
ንፖሊስ። ውጥን ብዛዕባ 
ቁጽጽር ናይ ርክብ ምኽልካል 
ዝሓሸ  ምክትታትል ምግባር። 
ዓጋቲ ጸዓታት ኣብ ቤት 
ትምህርቲ።   

ዝያዳ ፖሊስ። ገንዘብ 
ንኮሙናላዊ ናይ ዉሕስነት 
ሓለውቲ። ዓጋቲ ጸዓታት ኣብ 
ቤት ትምህርቲ። 

ዝያዳ ፖሊስ። ዝያዳ ገንዘብ 
ንጸረ ጾታዊ ምስርጣይ ኣብ 
ህዝባዊ ቦታ። ናይ ወሲባዊ 
ምስግዳድ መቕጻዕቲ 
ምውሳኽ። ምሕያል ንስራሕ 
ናይ ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን 
ተረኛ። ናይ ወሲብን- ናይ 
ሓባር ናብራን ዝሓሸ 
ትምህርቲ። 

ዝያዳ ፖሊስ። ፖሊስ ብካመራ 
ገይርካ ምሕላው ክጥቀሙ 
ክኽእሉ ኣለዎም። 
ዓጋቲ ጸዓታት ኣብ ቤት 
ትምህርቲ።

ዝያዳ ፖሊስ። ፖሊስ ብካመራ 
ገይርካ ምሕላው ክጥቀሙ 
ክኽእሉ ኣለዎም። ናይ መርበብ 
ፖሊስ ኣብ መርበብ ብዙሃን። 
ኣብ መርበብ ናይ ምጽላም 
ገበን ምንጻር፡ ምዝርጋሕ እውን 
ከቕጽዕ ዝኽእል ክኸውን 
ኣለዎ።

ናይ’ተን ውድባት ውጥን 
ምእንቲ እተን ካብ ናይ 
ስራሕ ዕዳጋ ርሒቐን 
ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ 
ናብ ስራሕ ክመጻን 
ንቁጠባዊ ነጻነት 
ክጓነጻፋን። 

ኣብ ትምህርቲ ምጽዓር። እቲ 
ናይ ቤት ጽሕፈት መራኸቢ 
ስራሕ ምምሕያሽ። ናብ ዝያዳ 
ስራሕ ምፍጣር ዘምርሕ 
ኣብ ማሕበራዊ ውሕስነት 
ምውፋር። 

ኣብ ትምህርትን ልምምድን 
ምጽዓር። ቅልጡፍ ኣሰር ከም 
ዝያዳ ኣገልግሎትን ናይ እግሪ 
መትከል ስራሕን። 

ደቂ ተባዕትዮን ደቂ    
ኣንስትዮን ሓደ ማዕረ ናይ 
ዑቕባ ፈተነ ይወሃቡ። ቦታ 
ኣብ ናይ ኣባጽሕ ሞያ መደብ 
ምብዛሕ። ናይ 
ቋንቋ ደገፍ ዘለዎ ዝያዳ ክፉት 
ቅድሚ ትምህርትታት። 
ምእንቲ ኣብ ግዜ መደብ እግሪ 
ምትካል ቆልዓ ንኽኣልይ ኣብ 
ገዛ ኮፍ ኢሉ ንዝነበረ ወላዲ 
ዝሓለፎ መዓልትታት ክትክእ 
ክኽእል ዝፈዲ ስርዓት።     

እተን ኮሙናት ነቶም ናይ 
ወላዲ ዕረፍቲ ዘለዎም ናይ 
ቋንቋ ሽወደን ኮርስ ከዳልዋ። 
ነቲ ናይ ቤት ጽሕፈት መራኸቢ 
ስራሕ ምምሕያሽ። ነቲ ናይ 
ጽርየት፡ ጽገናን ሕጽቦን/
ጽጽሕ-ጸገነ ምምዕባል። 

ናይ መተኣታተዊ ስራሕ- 
ቀለልቲ ስራሕ ቁሩብ ትሕት 
ዝበለ ደሞዝ ዘለዎም ስራሓት። 
ኣብ’ቶም ቀዳሞት ክልተ 
ዓመታት ናይ ወሃብ ስራሕ 
ጠርቂ ምስራዝ። ነቲ ናይ 
ጽርየት፡ ጽገናን ሕጽቦን/
ጽጽሕ-ጸገነ ምምዕባል። 
ምእንቲ ምስ’ቲ ናይ’ቶም 
ወለድቲ ናብ ሽወደን ቆልዓ 
ሒዞሞ ዝመጹ ምስቲ ናይቲ 
ቆልዓ ዕድመ ክሰማማዕ፡ 
ነቲ ናይ ወለድቲ ደቆም 
ንምሓዝ ስራሕ ከብኩሩ 
ከለው ዝኽፈልዎ ናይ ደሞዝ 
መተካእታ ገደባት ምግባር። 
እቲ ‘’መተኣታተዊ ኩባንያ’’ 
ዝጽዋዕ ናይ ግሊ ትካል 
ንምጅማር ምቅላል። ኣብ 
ውጽኢት ተሞርኵሱ ዝኽፈል 
ሓደ ናይ ቋንቋ ሽወደን 
ንወጻእተኛታት ገንዘብ 
ምትእትታው።   

ናይ መተኣታታዊ ስራሕ 
ቀለልቲ ስራሕ ቁሩብ ትሕት 
ዝበለ ደሞዝ ዘለዎም ስራሓት። 
ንኹሎም ዝሰርሑ ግብሪ 
ምጉዳል፡ ብዝያዳ ነቶም 
ትሑት ደሞዝ ዘለዎም። ናይ 
ሓገዝ ገደብ ምትእትታው። 
ነቶም ናይ መናበይ ደገፍ 
ዘለዎም ወለድቲ ንደቆም ናይ 
ቅድሚ ትምህርቲ መሰሎም 
። ንሓክብ ምባል። ንሓደሽቲ 
መጻእቲ ናይ ማሕበረሰብኣዊ 
ምልላይ ግዴታ ምትእትታው።  

ንመናበይ ደገፍ ዝሓታ ደቂ 
ኣንስትዮ ጠለብ ናይ ቋንቋ 
ትምህርቲ ምትግባር ። ጠለብ 
ናይ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛ 
ትምህርትታት፡ ማሕበረሰብኣዊ 
ምልላይ ከምኡ’ውን ኣብ እዋን 
ዑቕባ ምምልካት ኣብ ናይ 
መዓልታዊ ክፍሊት ዘሎ ግዜ 
ናይ ስራሕ ዕዳጋ ቅሩብነት። 
ነቶም ነቲ ናይ ወለድቲ ካሳ 
ውሕስነት መመላእታ መናበይ 
ደገፍ ዝሓቱ ናይ ንጥፈት 
ጠለብ።    
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ናይ’ተን ውድባት ውጥን 
ምእንቲ ጾታዊ ኣካል 
ደቂ ኣንስትዮ ምጕዳል 
ምግኣትን እቲ በደል 
ፈጻማይ ከምዝፍረድ 
ምግባርን። 

ኣብ ክንክንን ሕጋዊ ትካላትን 
ክብ ዝበለ ፍልጠት። ምእንቲ 
ነተን ኣካል ጸታዊ ጉድለት 
ዝወረደን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 
ዓንኬል ክንክን ክትረኽበን ናይ 
ሃገራዊ ጻዓታት ኣድላይነት 
ምምርማር።  

ነቲ ናይ ፖሊስ ምንጭታት 
ምብዛሕ። ጾታዊ ኣካል ደቂ 
ኣንስትዮ ምጕዳል ኣብ ሽወደን 
ክልኩል ከምዝኾነ ሓደሽቲ 
መጻእቲ ሓበሬታ ክወሃቡ። 

ኣብ ውሽጢ ክንክን  ፍልጠት 
ምውሳኽ።  ናይ ኣዋልድን ደቂ 
ኣንስትዮን ጸረ ጾታዊ  ኣካል 
ምጕዳል ናይ ኣፈጻጽማ ሃገራዊ 
መደብ። ጾታዊ ኣካል ደቂ 
ኣንስትዮ ምጕዳል ኣብ ሽወደን 
ክልኩል ከምዝኾነ ሓደሽቲ 
መጻእቲ ሓበሬታ ክወሃቡ።

ኣብ ክንክን፡ ሕጋዊ 
ትካላት፡ ቤት ትምህርቲ፡ 
ማሕበረሰብኣዊ ኣገልግሎት 
ክብ ዝበለ ፍልጠት። ዝያዳ 
ምንጭታት ንስራሕ ጸረ ምስ 
ንያት ዝተዛመደ ጎነጽ። ጾታዊ 
ኣካል ደቂ ኣንስትዮ ምጕዳል 
ኣብ ሽወደን ክልኩል ከምዝኾነ 
ሓደሽቲ መጻእቲ ሓበሬታ 
ክወሃቡ። 

እቲ ንኸዕብይ ሓላፍነት 
ዘለዎ ንሓንቲ ጓል ካብ ጾታዊ 
ምጉዳል ከድሕና ዘይክኢሉ 
ክቕጻዕ ኽከኣል ኣለዎ። ነታ 
ግዳይ ኣብ’ቲ ናይ ሕጊ መስርሕ 
ናይ ሕልፈት ሽም ኣልቦነት። 

እቲ ሕጊ ዘይምስርሑ 
ምኽንያት ምምርማር። 

ናብ ዝተወለድካሉ ሃገር 
ክትገይሽ እንከለኻ ሒዝካዮ 
እትኸይድ፡ ጾታዊ ኣካል ደቂ 
ኣንስትዮ ምጕዳል ኣብ ሽወደን 
ክልኩል ከምዝኾነ ብንጹር 
ዘርእይ ናይ ጥዕና ምስክር 
ወረቐት። 

ናይ’ተን ውድባት ውጥን 
ንናይ ትሕቲ ዕድመ 
መርዓ ጠጠው ዘብል 
ጻዓታት።   

ኣብ’ቲ ሕገጋ ንናይ ትሕቲ 
ዕድመ መርዓ ኣስተያየት 
ዘይምህላው። መንእሰያት 
ካብ ናይ ሃገር ዶብ ወጻኢ 
ክምርዓው ከለዉ እቶም 
ሰበ ስልጠን ብኸመይ ግብረ 
መልሲ ይህቡ ሓደሽቲ 
መምርሒታት።

ጸረ ትሕቲ ዕድመ መርዓ 
ዝበርትዐ መከላኸሊ።  

ነቶም ስድርኦም ኣብ ወጻኢ 
ወሲዶም ዘመርዕውዎም 
ቆልዑት ናብ ሽወደን 
ንኽምለሱ  ክቐለሎም 
ከምኡ’ውን ነቶም ክመጹ 
እንከለው ድሮ ምርዕዋት ዝኾኑ 
ነቲ መርዓ ዘይብቑዕ ምግባሩ። 

ኣብ’ቲ ሕገጋ ንናይ ትሕቲ 
ዕድመ መርዓ ኣስተያየት 
ዘይምህላው። ውዲት ወይ 
ፈተነ ናብ ጌጋ ወይ ናብ ናይ 
ግዴታ ሓዳር ምእታው መገሻ 
ዘምርሕ ከም ገበን ምስራዕ። 
ናይ ሰበ ስልጣን ግብረ መልሲ 
ኣብ ልዕሊ ኣብ ወጻኢ ሃገር 
ተመርዕዮም ናብ ሽወደን 
ዝተመልሱ ቆልዑት። 

ንቖልዓ ቃል ኪዳን ዘእስሩ 
ሃይማኖታውያን ማሕበራት 
ህዝባዊ ርሾ ጠጠው ምባል። 
መከላኸሊ ሕጊ- እንድሕር እቲ 
ቖልዓ በስገዳድ ክምርዓው 
ስግኣት ኣሎ ናይ’ቲ ቆልዓ 
ፓስፖርት ንጊዝኡ ምስራዝ። 
ሓደ ሰብ ነዚ ዕላማ እዚ ኢሉ 
ንሓደ ቖልዓ ዝወስድ በዚ 
ጉዳይ እዚ ክቕጻዕ ክኽእል 
ከምዘለዎ። ነቶም ናብ ወጻኢ 
ከይዶም ንናይ መርዓ መሳሊ 
ዝምድና ንኽኣትው ዝግደዱ 
ቆልዑት ክሕግዞም ዝኽእል 
ክፍሊ ምትእትታው። ናይ 
ደገፍ ዕማም ኣብ ቤት 
ትምህርቲ።    

ኣብ’ቲ ሕገጋ ንናይ ትሕቲ 
ዕድመ መርዓ ኣስተያየት 
ዘይምህላው።.

ኣብ’ቲ ሕገጋ ንናይ ትሕቲ 
ዕድመ መርዓ ኣስተያየት 
ዘይምህላው። ናይ መገሻ 
ምኽልካል ምትእትታው 
ምስኡ’ውን ኣባላት ስድርኦም 
ኣበይ ከምዝርከቡ ኽሕብሩ 
ከምዘለዎም ነቶም ስድራ 
ቤታት ምግዳድ። 

ናይ’ተን ውድባት 
ውጥን ጸዓታት 
ምእንቲ ነቲ ኣብ 
መንጎ ደቂ ተባዕትዮን 
ደቂ ኣንስትዮን 
ዘሎ  ዘይተማዓራረየ 
ዘይክፉል ናይ ገዛ 
ስራሕ ከራኽቡሉ  

ናይ ወለድቲ ውሕስነት 
ምውልቃው። ሓፈሻዊ ናይ 
ስራሕ ግዜ ምሕጻር። 

ናይ ወለድቲ ውሕስነት 
ምውልቃው። ምሉእ ግዜ ከም 
ቅጥዒ። ናይ ደቂ ኣንስትዮ 
ዘይውሑስ ናይ ስራሕ ምቑጻር 
ዓይነት ምቁራጽ። 

ኣብ ሰለስተ ዝተመቓቐለ ናይ 
ወለድቲ ውሕስነት። 

ናይ ወለድቲ ውሕስነት 
ምጽጋን። ናይ ማዕርነት ስራሕ 
ኣብ ቤት ትምህርቲ።

ነቲ ናይ ወለድቲ ዕረፍቲ 
ብማዕረ ዝወስድ ናይ ማዕርነት 
ጉንዖ። ናይ ቆልዓ ክንክን-ጉንዖ  
ንሓደ ብማዕርነት ዝተመቓቐለ 
ንቖልዓ ምክንኻን።  

ኣብ ሰለስተ ዝተመቓቐለ 
ናይ ጽርየት፡ ጽገናን ሕጽቦን/
ጽጽሕ ቅነሳ።  

ልዑል ጻዓት ናይ ናይ ጽርየት፡ 
ጽገናን ሕጽቦን/ጽጽሕ-
ኣገልግሎታት።

* ስቨሪየደሞክራተርናን ፈሚኒስቲስክ ኢኒሺያቲቨን ነዚ ሓተተ ንኽምልስዎ ተዋሂቦም ግን ኣይመለሱን።
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