
Välkommen att göra 
skillnad i Socialdemokrater 

för tro och solidaritet!
Skicka in talongen eller gå in på 
www.trosolidaritet.se/blimedlem

Vi sparar dina uppgifter. Läs mer på 
www.socialdemokraterna.se/integritetspolicy

Namn……………………………..............................................…

Telefon……………………………….............................................

E-post………………...............................................………………

Adress……………………….............................................………

Postnummer och ort……………....................…………………

Personnr...........................................................................................

Jag vill bli medlem i Socialdemokrater för tro och solidaritet!
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- Ulf Bjereld, 
förbundsordförande

 
 

ኣብ ምስሳን እትርከብ ሃገርና 
 

ሽወደን፡ እንነብረላ ሃገር ጥራይ ኣይኮነትን። ሽወደን ኣብ ጎደና ዕብየት ትምርሽ ኣላ። ሽወደን ትምዕብል ውን ኣላ።               
መበቆልና ካበየናይ ክፋል ዓለም’ዩ ብዘየገድስ፡ ሽወደን ነቶም እንነብረላ ሰባት ከም እንነብረላ ሃገር ጥራይ ዘይኮነት፡              
ቀንዲ ሃገርና ኮይኑ ከምዝመዓና ክትኮነልና ኣለዋ። መስርሕ ምውህሃድ ክዕወት እንተኾይኑ ከኣ፡ ኩላትና እቶም ኣብዛ              
ሃገር እንነብር ሰባት፡ ንነብስና ከም ኣካል ናይዚ ሃገር ጌርና ክንወስዳ ኣለና።  

ኣብታ ሓቢሪና ክንሃንጻ እንጽዕት ሓዳስ ሃገረ ሽወደን፡ ሓደስቲ ሽወደናውያን ከምቶም ካልኦት ሽወደናውያን ማዕረ             
መሰላትን ዕድላትን ክህልዎም እዩ። ነቲ መዳይ ምእላይ ወይ ምሕብሓብ፡ ቤት-ትምህርትን መውዓሊ-ህጻናትን           
ዝወሃብ ኣገልግሎታት ኣብ ልዕሊኡ እምነት ከነንብር ኣለና። ደሞዝና ከናብረና ክኽእል ኣለዎ። ሓደገኛ፡ ኣነዋሪ ወይ              
ውን ንጥዕና ሃሳዪ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ዝግደድ ሰብ ክህሉ የብሉን።  

 

ኣብ ሕድሕድና ምትእምማን ምስ ዝህልወና ኢና ንሕይል 
ንሽወደን ብፍትሓዊ መንገዲ ምስ እንሃንጻ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ውን እምነት ክንሃንጽ ንበቕዕ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ፡ ሰባት               
ርእሶም ዝኽእሉሉ መንገዲታት ውን ንምድምድ ኣለና ማለት እዩ። ብኸምዚ ኸኣ፡ ክልተ ተጓዳኒ ሕብረተሰብ ክፍጠረሉ              
ዝኽእል መዓጹ ብምርጋጥ፡ ኣብ ታሕተዋይ ይኹን ላዕለዋይ ቀጸላታት ሕብረተ-ሰብ ካብ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ጭፍራ             
ገበኛታት ውን ንናገፍ። 

ኩሉ ሰብ፡ ናይ ተሳታፍነት ስምዒት ምስዝሓድሮ ኸኣ`ዩ፡ ሃገረ ሽወደን ሓያል፡ ሃብታምን ብልጽግትን ሃገር እትኸውን።              
ብዛዕባ እምነት ምጒዳል ኣብ መንጎ ሰባት ዝምል ዘረባታት ውዱቕ እዩ። ምኽንያቱ፡ እቲ ዘረባታት`ዚ መሰረቱ              
ዘይፍትሓውነት እዩ። እቲ ነዚ ዝፈጠረ ዘይፍትሓዊ ነገራት ከኣ ኢና ክንኣልዮ ንደሊ ዘለና። እቲ ፍትሓዊ ኣቀባባላ ዝረክብ                
ሰብ ከኣ፡ ንሓባራዊ ነገር ከበርክት ይደሊ እዩ። እዚ ንሓደስትን ቀንዲ ሽወደናውያን ብማዕረ ዝምልከት እዩ።   

ንሕና፡ ኩሉ ሰብ ነጻ ኮይኑ፡ ብሰንኪ ደርባዊ መበቆሉ፡ ጾታኡ ወይ ውን ጾታዊ ዝምባሌኡ፡ ሕብሪ-ቆርበቱ ዘይተረካብነቱ ወይ                
ውን ብሰንኪ እምነቱ ከይተነጸለ፡ ሕልሙን ዓቕሙን ዘፍቕዶ ህይወት ክመርሕ ዝኽእለላ ሽወደን ኢና ክንሃንጽ ንደሊ              
ዘለና። ኩሉ ሰብ በቲ ዝበለጸ ዓቕሙ ከበርክተላ ዝኽእል ሽወደን ኢና፡ ክንሃንጽ እንጽዕር ዘለና።  

 

ሃገርና ከነውርሳ ኢና  
ኣብ ሽወደን እንህበነሉ ብዙሕ ነገራት ኣለና። ላዕሊ ከይከድካ፡ ደቂ-ደቅና ክውርስዎ እንደሊ ምጩውን ሃብታምን ተፈጥሮ              
ኣለና። ንኣከባቢ ዝምልከት ሕቶታት፡ ቀንዲ ነጥቢ ክትዓትና ክኸውን የብሉን። ኣብ ክንዲ ምስ ምጥዓስ ዝተተሓሓዙ              
ስምዒታት ምእንጋድ፡ ቁጠባ ሃገር ምስ ኣከባብያዊ ጉዳያት ቃኒና ነቲ ጽቡቕ ዝኾነ እንገብሮ ነገራት (ምሕየሻን ህንጸት               
ሕብረተ-ሰብን) ብምቕጻል ብሩህ መጻኢ ክንፈጥር ዘኽእለና፡ ንፍስህትን ንጽህንትን ሽወደን ዝምልከት ራኢ ክንሕንጽጽ            
ኢና ንደሊ። ቁጠባ ወይ ኣከባቢ፡ ማለት ካብ ክልቲኦም ሓደ ክንመርጽ ድግን ኣይኮነን።  

ብመንገዲ ናይቲ ሓምላይ ሓድሽ ኢንዱስትሪያዊ-ልምዓት፡ ንኣከባቢ ዘይሃሲ ቁጠባዊ መርገጽ ክንሕዝ ኢና ጥራይ            
ዘይኮነስ፡ እንታይ ደኣ፡ ርግኣትን ደረጃ መነባብሮን ሕብረተ-ሰብ ውን ክብ ከምዝብል ክንገብር ኢና። ኣስቤዛን ጸዓትን              
ሕሱርን ውጽኢታውን ክኸውን`ዩ ጥራይ ዘይኮነስ፡ እንታይ ደኣ፡ ኣብ ጥቓ ኣህለቕቱቱ ውን ክፈሪ ክጅምር እዩ።              
ቅሪት-ኣልቦ ነዳዲ ተጠቂመን ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ ብምጥቃም፡ ረበሻ ነወግድን፡ ጽሩይ ንፋስ ነስተንፍስን ሕሱር            
ኣገልግሎት መጐዓዝያ ውን ይህልወና። ካብቲ ብርስሓት ዝልለ ኢንዱስትሪያዊ ሕብረተ-ሰብ ናብ ዘላቒ ፍለጠት-ዓጠቕ            
ሕብረተ-ሰብ ዘሰጋግረና መንገዲታት ክንድህስስ ኣለና።  

 

ዝጽበየና ዘሎ ብሩህ መጻኢ 
ናይ ኣልያንስ ባጀት መሰረት ዝገበረ ትሽዓተ ናይ ስልጣን ዓመታት ማሕበራውን ቁጠባውን ጋጋት ኣዕብዩ ኣብቲ ሽግራቱ               
ብዕዳጋዊ ስነ-መጐት ክፍታሕ ዘይከኣለ ከባቢታት ከኣ፡ ሰንፈላልነት ፈጢሩ እዩ። ኣከባብያዊ፡ ትምህርታውን           
መንበሪ-ኣባይቲኣውን ፖለቲካ ኸኣ`ሞ፡ እቲ ኣዝዩ ሕማቕ ሳዕቤን ዝገደፈ መዳይ እዩ ኔሩ። ንሕና እቶም ኣባላት ሰልፊ               

 



Socialdemokrater för tro och solidaritet
Svarspost
Kundnummer 110405500
110 01 Stockholm

Porto betalt.
 

Inget frimärke 
behövs.

 
 

ኣብ ምስሳን እትርከብ ሃገርና 
 

ሽወደን፡ እንነብረላ ሃገር ጥራይ ኣይኮነትን። ሽወደን ኣብ ጎደና ዕብየት ትምርሽ ኣላ። ሽወደን ትምዕብል ውን ኣላ።               
መበቆልና ካበየናይ ክፋል ዓለም’ዩ ብዘየገድስ፡ ሽወደን ነቶም እንነብረላ ሰባት ከም እንነብረላ ሃገር ጥራይ ዘይኮነት፡              
ቀንዲ ሃገርና ኮይኑ ከምዝመዓና ክትኮነልና ኣለዋ። መስርሕ ምውህሃድ ክዕወት እንተኾይኑ ከኣ፡ ኩላትና እቶም ኣብዛ              
ሃገር እንነብር ሰባት፡ ንነብስና ከም ኣካል ናይዚ ሃገር ጌርና ክንወስዳ ኣለና።  

ኣብታ ሓቢሪና ክንሃንጻ እንጽዕት ሓዳስ ሃገረ ሽወደን፡ ሓደስቲ ሽወደናውያን ከምቶም ካልኦት ሽወደናውያን ማዕረ             
መሰላትን ዕድላትን ክህልዎም እዩ። ነቲ መዳይ ምእላይ ወይ ምሕብሓብ፡ ቤት-ትምህርትን መውዓሊ-ህጻናትን           
ዝወሃብ ኣገልግሎታት ኣብ ልዕሊኡ እምነት ከነንብር ኣለና። ደሞዝና ከናብረና ክኽእል ኣለዎ። ሓደገኛ፡ ኣነዋሪ ወይ              
ውን ንጥዕና ሃሳዪ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ዝግደድ ሰብ ክህሉ የብሉን።  

 

ኣብ ሕድሕድና ምትእምማን ምስ ዝህልወና ኢና ንሕይል 
ንሽወደን ብፍትሓዊ መንገዲ ምስ እንሃንጻ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ውን እምነት ክንሃንጽ ንበቕዕ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ፡ ሰባት               
ርእሶም ዝኽእሉሉ መንገዲታት ውን ንምድምድ ኣለና ማለት እዩ። ብኸምዚ ኸኣ፡ ክልተ ተጓዳኒ ሕብረተሰብ ክፍጠረሉ              
ዝኽእል መዓጹ ብምርጋጥ፡ ኣብ ታሕተዋይ ይኹን ላዕለዋይ ቀጸላታት ሕብረተ-ሰብ ካብ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ጭፍራ             
ገበኛታት ውን ንናገፍ። 

ኩሉ ሰብ፡ ናይ ተሳታፍነት ስምዒት ምስዝሓድሮ ኸኣ`ዩ፡ ሃገረ ሽወደን ሓያል፡ ሃብታምን ብልጽግትን ሃገር እትኸውን።              
ብዛዕባ እምነት ምጒዳል ኣብ መንጎ ሰባት ዝምል ዘረባታት ውዱቕ እዩ። ምኽንያቱ፡ እቲ ዘረባታት`ዚ መሰረቱ              
ዘይፍትሓውነት እዩ። እቲ ነዚ ዝፈጠረ ዘይፍትሓዊ ነገራት ከኣ ኢና ክንኣልዮ ንደሊ ዘለና። እቲ ፍትሓዊ ኣቀባባላ ዝረክብ                
ሰብ ከኣ፡ ንሓባራዊ ነገር ከበርክት ይደሊ እዩ። እዚ ንሓደስትን ቀንዲ ሽወደናውያን ብማዕረ ዝምልከት እዩ።   

ንሕና፡ ኩሉ ሰብ ነጻ ኮይኑ፡ ብሰንኪ ደርባዊ መበቆሉ፡ ጾታኡ ወይ ውን ጾታዊ ዝምባሌኡ፡ ሕብሪ-ቆርበቱ ዘይተረካብነቱ ወይ                
ውን ብሰንኪ እምነቱ ከይተነጸለ፡ ሕልሙን ዓቕሙን ዘፍቕዶ ህይወት ክመርሕ ዝኽእለላ ሽወደን ኢና ክንሃንጽ ንደሊ              
ዘለና። ኩሉ ሰብ በቲ ዝበለጸ ዓቕሙ ከበርክተላ ዝኽእል ሽወደን ኢና፡ ክንሃንጽ እንጽዕር ዘለና።  

 

ሃገርና ከነውርሳ ኢና  
ኣብ ሽወደን እንህበነሉ ብዙሕ ነገራት ኣለና። ላዕሊ ከይከድካ፡ ደቂ-ደቅና ክውርስዎ እንደሊ ምጩውን ሃብታምን ተፈጥሮ              
ኣለና። ንኣከባቢ ዝምልከት ሕቶታት፡ ቀንዲ ነጥቢ ክትዓትና ክኸውን የብሉን። ኣብ ክንዲ ምስ ምጥዓስ ዝተተሓሓዙ              
ስምዒታት ምእንጋድ፡ ቁጠባ ሃገር ምስ ኣከባብያዊ ጉዳያት ቃኒና ነቲ ጽቡቕ ዝኾነ እንገብሮ ነገራት (ምሕየሻን ህንጸት               
ሕብረተ-ሰብን) ብምቕጻል ብሩህ መጻኢ ክንፈጥር ዘኽእለና፡ ንፍስህትን ንጽህንትን ሽወደን ዝምልከት ራኢ ክንሕንጽጽ            
ኢና ንደሊ። ቁጠባ ወይ ኣከባቢ፡ ማለት ካብ ክልቲኦም ሓደ ክንመርጽ ድግን ኣይኮነን።  

ብመንገዲ ናይቲ ሓምላይ ሓድሽ ኢንዱስትሪያዊ-ልምዓት፡ ንኣከባቢ ዘይሃሲ ቁጠባዊ መርገጽ ክንሕዝ ኢና ጥራይ            
ዘይኮነስ፡ እንታይ ደኣ፡ ርግኣትን ደረጃ መነባብሮን ሕብረተ-ሰብ ውን ክብ ከምዝብል ክንገብር ኢና። ኣስቤዛን ጸዓትን              
ሕሱርን ውጽኢታውን ክኸውን`ዩ ጥራይ ዘይኮነስ፡ እንታይ ደኣ፡ ኣብ ጥቓ ኣህለቕቱቱ ውን ክፈሪ ክጅምር እዩ።              
ቅሪት-ኣልቦ ነዳዲ ተጠቂመን ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ ብምጥቃም፡ ረበሻ ነወግድን፡ ጽሩይ ንፋስ ነስተንፍስን ሕሱር            
ኣገልግሎት መጐዓዝያ ውን ይህልወና። ካብቲ ብርስሓት ዝልለ ኢንዱስትሪያዊ ሕብረተ-ሰብ ናብ ዘላቒ ፍለጠት-ዓጠቕ            
ሕብረተ-ሰብ ዘሰጋግረና መንገዲታት ክንድህስስ ኣለና።  

 

ዝጽበየና ዘሎ ብሩህ መጻኢ 
ናይ ኣልያንስ ባጀት መሰረት ዝገበረ ትሽዓተ ናይ ስልጣን ዓመታት ማሕበራውን ቁጠባውን ጋጋት ኣዕብዩ ኣብቲ ሽግራቱ               
ብዕዳጋዊ ስነ-መጐት ክፍታሕ ዘይከኣለ ከባቢታት ከኣ፡ ሰንፈላልነት ፈጢሩ እዩ። ኣከባብያዊ፡ ትምህርታውን           
መንበሪ-ኣባይቲኣውን ፖለቲካ ኸኣ`ሞ፡ እቲ ኣዝዩ ሕማቕ ሳዕቤን ዝገደፈ መዳይ እዩ ኔሩ። ንሕና እቶም ኣባላት ሰልፊ               

 


