
Tigrinska
ድምጽኹም ይድለ፡

ንሕና እንጠልቦም ዘሎና ነገራት:
• ውሕስነት ዘለዎም ዕዮታት መምስቶም ብሓባር እተሰማማዕናላቶም ውዑላት፡- ካብቶም ተምሳልነት ባርያውነት 
ዘለዎምን ዓሌታውያንን ፍልልያትን ፈጺሞም ዝረሓቑ።
• እገ.ዳት (ወይ እገዳ)፡ ነቲ መረን እተለቀ ማለት ነቲ በበቲ ዓዓመቱ ዝዝውተሩ ወሰኻት ክራያት ገዛውትን ዋጋታት 
መግብን ይተኣገዱ፣ [ኣብ ከክንድኣቶም እቶም ነቶም ኣበላት ቘልዑት ዝዝውተሩ ደገፋትን እቶታት ደሞዝተኛታትን 
ጥሮተኛታትን በብግብኣቶም ይመሓየሹ።
• ኣገልግሎታት ክንክን ጥዕና ብዘይገለ ብሕታዊ ሕቶ ግላውነት ይዅን ወይ ክፍሊት መኽሰብ ንዅሉ ማዕረ ይዅን።
• ኵላቶም ቈልዑት ሓደ ጽቡቕን ማዕርነት ዘለዎ ኣግባብ ትምህርትን ይሃልዎም።
• ወተሃደራውነትን ውግኣትን ኣይንበሩ። እዛ ሽውደን ንባዕላ ካብቲ ኣባልነት ኔቶ [NATO] ምዃና ትውጻእ።
• ደርባዊ ዘይማዕርነት ኣይሃሉ፦ እቶም ዓበይቲ ዕዮምዮታትን ባንክታትን ብልዮነራትን ብደረጃ ማዕረ ዅሉ ከም ሰቦም 
ኰይኖም ጥራሕ ይመሓደሩን ይከፋፈሉን። እቲ ደሞክራሲያዊ ሶሻሊስም እንተ ዀነ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ብዓል ንብረት 
ዀይኑ፣ እተን ዓበይቲ ኹባንያታት ከይተረፋ በቶም ደደሞክራሲያውያን ሰራሕተኛታት ክመሓደራ ይተግበራ ዝብል 
ብልሓት ደይኰነንከ ግዲ። 

እቲ “Rättvisepartiet Socialisterna (RS)” ዝብሃል ውድብ 
እንተ ዀነ ከምቶም ካልኦት ውዱባት እነይኰነ፣ ስለምንታይሲ እቶም 
ተጋድሎታትና ብገሃድ ኣብቶም ጐደናታታት ብሂላን ኣብቶም ሰሰፈራቱን 
ዝርከቡ ቦታት ኣብያተ-ዕዮታትን ዘደራጅውንን ዝርከብን ደይኰነንከ 
ግዲ።
-እቲ ‘መርበብ ዕዳጋ ክራይ’[Nätverket nej till marknadshyra] 
እተባህለ ፈጺሙ ኣይሃሉ ንብል፣ ስለምንታይ እዚ ሓደ ሓያል ተዳፋኣይ 
[ወይ ተዋናጭፋይ] ተቛዋማይና ሓይሊ እዩ። (ሓበሬታ፦ ኣብቲ ዝሓለፈ 
ጽድያ፡ ነቲ መንግስቲ በቲ [‘መርበብ ዕዳጋ ክራይ’] ዘውጽኦ ወሰኻት 
ኽራያት’ኳ ስለ እተቛውምናዮ ኣብ በቦታኡ ደርጋ ካብ 30-90% ቅናሽ 
ክርከብ ከም ዘግበርና ክንሕብረኩም ንፈቱ!) ካልኦት ከኣ።
- ኣብታ ‘ሉልዮ’ [=Luleå] እተባህለት ከተማ በቶም መርገጻትና ገለ 
ሓያሎይ ዝዀና ኣብያተ ተምህርታት ካብቶም ዕጽውነታትን ደሓና፡
፡ ኣብታ ኸተማ’ቲኣ ኸኣ እቲ ክፍለ ቤት ምኽሪ ሰራሕተኛታት ነቶም 
ኣረጋውያን ዝሓሹ መሳርሕታት ኣንጻራት እቶም ተኣታተውቲ ረኽስታትን 
ክገብሩ ከይገትእዎም ኣተሓሳሰብናዮም። 
-ኣብታ ‘ሃኒንገ’ [=Haninge] እተባህለት ከተማ እንተ ዀነ ከኣ፡ 
ብዛዕባቲ ምቕናስ እቶም ሰራሕተኛታት ቤት ምኽሪ ክንክን ጥዕናን 
ቅድመ-ትምህርቲ ባጀት ምንካይን ማእከላት መዘናናዕቲ ካብ 
ዕጽወታትን ምትካላት ኣግራባትን’ውን ከየቋሩጹን ሓበርና። 
-ኣብ መላእ ሃገር፡ ኣንጻር ዓሌታውነትን ኵናትን ፍልልያት ጾታውነታትን 
ዕንወታት ከባብታትን ክሊማን (ከም ‘ነተጕቲ’)፡ ከምኣቶም’ውን እቶም 
ቅነሳታት ክንክን ጥዕናን ዘይፍትሓውነትን ከይዝውተሩ፡ ነደራጅውን 
ንሳተፍን፣ - 〒 ነቶም ኣብ ገለገለ ቦታ ገለ

ኣድማ [=Strike] ዝርከቡ [እንተ ዀኑ’ውን ነቶም ገግቡኣትን ፣ 
ሐሕጋውያንን መሰላቶም ብንጥፈት ከስተውዕልሎም] ነማክሮም
- ነቶም ዕቝባ ዝሓቱ ስደተኛታት ከኣ፣ መምስቶም ዓለምለኻውያን 
ተሓጋጋዝነትን ኣባላት ማሕበርተኛታት ይዅኑ ወይ ማሕበራት 
ደቀንስትዮን ተቛወምቲ ደቅባት ይዅኑ ወላ ነቶም እሱራት ጶለቲከኛታት 
ከይተርፉ በብዛዕባታት እቶም ሐሕጋውነቶም ዘርፍታቶም ነማኽሮም፡፡ 

ንሕና እቶም እንኮ “ዓለምለኻዊ ሶሻሊስት ለውጠ-መብረ [ወይ 
‘መተካእታ’]” [=International Socialist Alternative]፣ ኣብተን 
ልዕሊ ገለ 30 ዝኣኽላ ሃገራት ከምተን ውድባትናን ጕጅለታትናን 
ዘለዉና ደይኰናንከ። 
ነቶም ወረራታትን ዕብለላታትን ‘ሩስያ’ ኣንጻርታ ‘ኡክረይና’ ንቃወሞን 
ንቃለሶን፣ ከምኡ’ውን ነቶም ኣረመኒያውያን ውግኣት በቶም ዩናይትድ 
ስተይትስ ኣመሪካን ናቶን ዝእመሙ እነይንድግፎም። 

እቲ ቐንዲ ኣቝዋምና ነቲ ብርሰት እቶም ርእሰማላውነትን ሃጸያውነትን 
ክትግበሩን ክጠፍኡን ጽኑዓት መርገጻት ኣለዉና። እቲ ዕላማና እንተ 
ዀነ በቶም ደዲሞራሲያውያን እቅዳት ማለት በቶም ደድልየታት እቶም 
ሀህዝበንን ኣኣካቢኣቶምን ይወሰን ንብል። 

ስለዚ እቲ መምርጫኹም ኣብቲ ብ11ሓደ መስከረም ክካየድ 
እተውጠነ [ኮሙኒካዊ] ምርጫ ዘከናወኖ ዘሎ፣ ነዚ “Rättvisepartiet 
Socialisterna (RS)” ዝብሃል (በቲ ወውጹእ ጻዕዳ ወረቐት) 
ክዀውን ንላቦ።

ኣብቶም ብ11ሓደ መስከረም 
ክካየዱ እተውጠኑ 

[ኮሙኒካውያን] ምርጫታት



መን ክመርጽ ይኽእል? 
- ኣብቶም ወወረዳኻትኩም/ዘዞባኻትኩም (ነቶም በቲ 
ቤት ምኽርን ዞባኹምን) ዘውጻኣቶም መምርሕታት 
ተጠንቀቕሎም፣ - ማለት ኵላቶም ተቐማጦት ካብተን 
ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ዘይኰኑ ብውሕዱ ካብ 3ተ 
ዓመታት ኣብዛ ሽወደን ክነብሩ ፍቓድ እተዋህቦም፣ 
ኣብቶም ወወረዳታቶም/ዘዞባታቶምን (ማለት ኣብቶም 
በቲ ቤት ምኽርን ዘዞባኡን) ዝግበሩ ምርጭታት ክሳተፉ 
መሰል ኣለዎም። 

ኵሉ ሰብ በብግሉ (ማለት በብሕቱ) ነዞም ዕላማትታት 
“Rättvisepartiet Socialisterna (RS)” ዝድግፍ 
ክዀውን’ሞ፡ ኣብቶም በቲ ቤት ምኽሪ [kommunvalet] 
በበተን ወውጹኣት ጻዕዱት ወረቓቕቲ] ዝዀና፣ ካብኡ ኸኣ 
ነቶም ነቲ ብሔራዊ ባይቶ [=ጳርላማ] ዝዀውን እንተ ዀነ 
ኸኣ ነቲ ‘Vänsterpartiet” መታን ክዀውን በቲ ’ብጫ 
[gul] ወረቐት)፣ ** ነቲ ዞባዊ [region] ዝዀውን ግን በቲ 
(ሰማያዊ [blå] ወረቐት) ከተድምጹልና ሓደራ ደግፉና 
እናበልና ንላበወኩም። 

እቲ መድመጺ ካርዲ እንታይ እዩ፣ 
መዓሰይከ እቕበሎ?
- ቅድሚ 24 ነሓሰ ኵላቶም መረጽቲ ከካርድኣቶም 
ኣብቶም ገገዛኣት ኣድራሻታቶም ወይ ጶስታ ሰሳጽናኣቶም 
ነቶም ዘድምጽሎም ወረቓትታቶም ክርክብዎም ኣለዎም። 

ኣበይከ ከድምጽ እኽእል?
ከይትረስዑ [በጃኻትኩም በዚ ዕለት’ዚ ማለት 24 ነሓሰ 
ዘይተቐበልኩሞ እንተ ድኣ ኰይንኩም፣ ብቕጽበት ኣብቲ 
በቤት ምኽርኻትኩም[kommun] ወይ ኣብቲ ኣኣውራጃዊ 

መመሓደርኩም [Länsstyrelsen] ክትውከሱ ወይ 
ከተመልክቱ ኣለኩም። ኣይትረስዑ!- በቲ ዕለት መረጻ 
ማለት በቲ 24 ነሓሰ ብኣካል ኣብቶም በቦታታት 
ነኖቝጣኣትኩም ዝንበሩ ሳጹናት እንተ
ዘይረኺብኩም ወይ እንተ ዘየለኹም፤ ካብቲ 
ዕለት 24 ነሓሰ ጀሚርኩም በቲ ኣብ በቤት 
ምኽርኻትኩም[kommun] ዝህበኩም መምርሒ መሰረት 
በቲ ወወብሳይቱ [hemsida] ከተድምጹ ይክኣል እዩ። በቲ 
ዕለት ምርጫ 11ሓደ መስከረም ተርኺብኩም ከተድምጹ 
ትኽእሉ ምዃንኩም ከኣ ፍለጡ። 

በቲ ኣገልግሎት ‘ጶስታ’ ዝግበር ድምጺ:
በቲ አእተጠቕሰ ዕለት ደድምጽኹም እትህብሉ ክትርከቡ 
እንተ ዘይተኻእለ ኸኣ በቲ ኣግልግሎት ‘ጶስታ’ ገይርካ ካብ 
ዕለት 8 ነሓሰ በቲ ፍሉይ መፈልጥታ [val.se] ምልክት 
ገይርኩም ልኣኽዎ! 

ነቲ ምርጫ ምሃበይከ እንታይ እንታይ 
የድልዩኒ?
- ኣብቶም ነቝጣትታት ምርጫ ክትከዱ ከለኹም፡ እቲ ሀ) 
እተላእከልኩም መድመጺ ካርድን፣ለ) ወርቐት መንነት 
[ID-kort] ወይ ፍቓድ መዘወር መኪናን፣ ሐ) ካብቲ 
ክትመርጽዎ እትደልዩ ውድብ እተላእከልኩም መረዳእታ 
ወረቐትን ክትማልኡ የድልይኩም ምዃኑ ኣይትዘንግዑ። 
((ሓበሬታ፦ ምናልባት ነቲ ‘ወርቐት መንነት [=ID kort] 
ወይ ፍቓድ መዘወር መኪና’ በቲ ሽዑ እዋን ምሳኹም እንተ 
ዘይሓዝክምዎ ካልእ ዝፈልጠኩም ሰብ ኣብኡ ሽዑንሽዑ 
ክምስክረልኩም እንተ ኽኢሉ ተቐባልነት ከም ዘለዎ’ውን 
ፍለጡ።

ሕቶታትን መመስታቶምን ብዛዕባቲ ከመይ ገይርካ 
መምርጫኻ ተከናውን


