መገድና፡ ንቕድሚት!
ኣብዛ ጽድያ ዘሎ መርጫ ሓደ እዋናት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ኣዝዩ ኣናዋጺ ግዜ ኢና እንነብር
ዘለና ብዙሓት ሰባት ጥልመት እናነዝሑ፡ ተስፋ ዘይብሉ መጻኢ ይቐብኡ ኣለዉ ከም ውጽኢቱ ድማ
ጽልኣት ስደተኛታት የስዕቡ። ካብ ንቡር ንላዕሊ፡ ንሕና እንደልዮ ንድንጋጸ ደው ክንብል፡ ባይታታት
ንክርኢ ትብዓት ክህልወናን ሰብኣውነት ከለዓዕሉ ዝኽእሉ ሓይልታት ድማ ምእማን። ካብ ንቡር
ንላዕሊ ኣገዳሲ እናኾነ ዝመጽእ ዘሎ ነገር፡ ኣበይ ደው ከም እትብል ምውሳን እዩ። ንዓና እቲ
መልሲ ንጹር’ዩ። ንቕድሚት ክንከይድ ኢና እንደሊ።
ንሽወደን ንቕድሚት ንምራሓያ።
ንሰልፊ ሰንተር (Centerpartiet) ምረጹ!

www.centerpartiet.se

መራጺኻ

ንሽወደን ንቕድሚት ክመርሓ እዩ!

ንሽወደን ሓንቲ ኮይና ክንዕቅባ ኢና እንደሊ
ሽወድን እተመቓቐለት ሃገር ከይትኸውን ስግኣት ኣሎ። ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ፍልልያት፡ ኣብ መንጎ እቶም
ስራሕ ዘለዎምን ስራሕ ዘይብሎምን እዩ። ብዙሓት ሰባት ናይ ስራሕ ዕድል ክፍጠረሎም፡ ክሳተፉን ናይ
ባዕሎም ህይወት ክፈጥሩን ንደሊ ኢና። ስለዚ ኢና ድማ ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ክንገብር ንደሊ ዘለና፡
• ሰባት ቀዳማይ ስርሖም ንክረኽቡ ቀሊል ኣገባብ ምፍጣር።
• ንኣሽቱ ንጥፈታት ንግዲ ሰራሕተኛታት ንኸሳትፋ፡ ከም ዝቐልል ምግባር።
• ትካላት ንኹሎም ሽወደናውያን ስራሕ ንኽፈጥራ ቀሊል ኣገባብ ምፍጣር።

ኣብ መላእ ሽወደን ውሕስነት ክንፈጥር ንደሊ ኢና

ኣየናይ መንገዲ ኢኻ ክትመርጽ?
ንሽወደናውያን ብብዙሕ መንገድታት ነገራት ጽቡቕ ይኸደሎም ኣሎ። ግን ኩሉ ኣይኮነን።
ምውህሃድ ይደክም ኣሎ፡ ናይ ክንክን ጥዕና ሪጋታት ይዓቢ ኣሎ፡ ምትፋእ ባእታታት ይውስኽ ኣሎ
ሽወደን ድማ ስግኣት እተመቓቐለት ሃገር ምዃን ትርከብ።
ጠቕላላ ናብ እተፈልየ ኣንፈት ኢና ደው እንብል። ካልኦት ጸገማት ጥራይ ክርእዩ እንከለዉ፡ ንሕና ግና
ዘይተበርበረ ዓቕሚ ኢና እንርኢ። ካልኦት ፍርሂ ስደተኛታት ክረኣዮም እንከሎ፡ ንሕና ግና ምድንጋጽ
ንመርጽ። ካልኦት ንዕቤት ከም ኣከባብያዊ ስግኣት ክርእይዎ እንከለዉ፡ ንሕና ግና ንሓድሽን ሓምላይ
ናይ ስራሕ ኣማራጺታት ይረኣየና። ኣብ ዝኾነ ቦታ ፍርሂ ክነዝሑ እንከለዉ፡ ንሕና ጸጥታ ንፈጥር።
ናብ ሓደ ጫፍ ተነጢቕና ህዝብና ካብ ንጠልም፡
ንመላእ ሽወደን ንቕድሚት ክመርሕ ዝኽእል እተፈልየ ኣንፈት ንመርጽ ኣለና።

ኣብ ዝኾነ ስፍራ ናይ ሽወደን ትቕመጥ ኩን፡ ብተኣማንነት ከተዕርፍ ክትክእል ኣለካ
ክንክን ጥዕናን ፖሊስና ድማ ኣብ ቀረባኻ ክርከቡ ኣለዎም። ስለዚ ኢና ድማ ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ክንገብር
ንደሊ ዘለና፡
• ሓርነት ናይ ምርጫ ምውሳኽን ናይ ክንክን ጥዕና ሪጋታት ድማ ምጉዳል።
• ንነፍሲ ወከፍ ክንክን ጥዕናኡ ዝከታተሎ ሓኪም ክእዘዘሉ ዝኽእል ባይታ ምፍጣር።
• ኣንጻር ኩሉ ዓይነት ገበናትን ዜሮ ዓቕሊ ምፍጣርን ኣብ መላእ ክፋል ናይታ ሃገር ድማ
ፖሊስ ምግባር።

ኣብ ዓምላይ ዓቤት ክነውፍር ኢና እንደሊ
ምትፋእ ባእታታት ይውስኽ ኣሎ፡ ኩነታት ኣየር ድማ ብእኡ መጠን ተጸልዩ እዩ። ንዕቤት ከም ኣከባብያዊ
ስግኣት ኣይንርእዮን ኢና ግን ንምዕባለን ዝለዓለ ሓምላይ ናይ ስራሕ ዕድላት ባይታ ኣብ ምፍጣር ኢና
እንጥቀመሉ። ስለዚ ኢና ድማ ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ክንገብር ንደሊ ዘለና፡
• ሽወደናውያን ብምልኣት ናብ ተራባሒ ምንጪ ጸዓት ኣንፈቶም ከም ዝቕይሩ ምርግጋጽ።
• ምስ ኣከባቢ ዘይጓድኡ ነዳዲ ምውፋር።
• ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዘይ ናይ ዝኾነ መርዛማት ባእታታት ከይተቓልዐ ክነብር ምኽኣል ምርግጋጽ።

