ስለምንታይ ሊበራላውያን

ንህይወትካ ከምታ ትደልያ ጌርካ ክትነብራ፡ ኣብ ነብስኻ ባዕልኻ
ክትውስን፡ናይ ባዕልኻ ሕልምታት ሃልዩካ ንሕልምታትካ ጋህዲ
ንምግባር ክትሰርሕ ዕድል ኪህልወካ ስለ ዘለዎ። እዚ ናጽነት’ዩ፤
ናጽነት ከኣ ሕመረት ሊበራልነት’ዩ።
ኣብነታዊ ሊበራልነት

መጠንቀቕታ ካብ ሊበራላዊ ትሕዝቶ

ሊበራልነት ማለት ናጽነት ማለት’ዩ። እዚ ማለት ግን፡
ኵሉ ሰብ ከከም ድላዩ ኪግበር ይኽእል’ዩ ማለት ኣይኮነን። ኵሉ
ናጽነት ኪረክብ እንተ ኾይኑ – ማለት እቶም ዓበይትን ሓያላንን
ጥራይ ዘይኮነ – ናይ ሓባር ሕግታት የድልዩና። በዚ ምኽንያት’ዚ
እዩ ድማ፡ ኣብዛ ሃገር ከም መሰል ርእይቶ፡ ግቡእ ምህሮን ሓይሊ
ፖሊስን ዘሎና፤ ንወጻእታት ማሕበራዊ ድሕነትና ክንሽፍን ከኣ
ብሓባር ንሰርሕን ግብሪ ንኸፍልን። ኣብነታውያን ሊበራላውያን
ሓሳባት።

ሊበራላውያን ሓሳባት፡ ነቶም ኪመርሑን ከመሓድሩን
ዚደልዩ ኵልሳዕ’የን ቀጨውጨው ዚብላኦም። ተቓወምቲ
ናጽነት ኣብ መስርሕ ታሪኽ ዝተፈላለዩ መልክዓት ሒዞም ኪጐዓዙ
ጸኒሖም’ዮም፡- ንነገስታትን መሳፍንትን ናዚስታውያንን ዴሳውያንን
ስዒቦሞም። ኣብዚ ሎሚ እዋንና ከኣ ተበለጽትን ሕሉፋትን ኣለዉ።
ኣብ ኵሉ ኵርናዓት ዓለምናን ኣብ ሽወደንን፡ ነቲ ኣብ ደሞክራሲ፡
ኣብ ስነ-ፍልጠትን ብዙሕነትን ዘሎዎም ንዕቀት እናርኣዩ ይቀላቐሉ።
እንሆ ናይ ምቅዋም እዋን ኣትዩ። ኣብ ፖሊቲካ ንዚያዳ ናጽነታዊ
ትሕዝቶ ድምጽኻ ሃብ።

እቶም ቀንዲ ዘገድሱ ዛዕባታትና

ኣብያተ ትምህርቲ ብዚግባእ ኣብ ዘይሰርሓሉ ወቕትን፡ ተመሃሮ ዘድልዮም ኣብ ዘይመሃሩሉ እዋንን ህይወትካ እትሃንጸሉ ናጽነት
መጠንቀ
ይንኪ። ማሕበራዊ ውህደት ኣብ ዘይዕወተሉ ህሞትን እቲ ጋግ እናወሰኸ ኣብ ዚኸደሉ ግዜን – ሽዑ’ዩ ሰባት ርእሶም
ሊበራላዊ ቕታ!
ትሕዝቶ
ከይክእሉ ዚዕንቀጹ። በዚ ምኽንያት’ዚ ከኣ’ዮም፡ ኣብ ምርጫ 2018፡ ቤት ትምህርትን ማሕበራዊ ውህደትን እቶም
።
ንሊበራላውያን ኣዝዮም ኣገደስቲ ሕቶታት ዚኾኑ።
ንምህሮ ብቐዳምነት ኢና ንሰርዖ። ከመይሲ፡ ምህሮ’ዩ ዕድላትን ናጽነትን ዚህብ። ቤት ትምህርቲ ቦታ ድለባ ፍልጠትን፡ ቦታ ሰላምን
ርግኣትን ኪኸውን ኣለዎ።
ሽወደን ጥምርቲ ክትከውን’ዩ እቲ ድላይና፤ ማለት፡ ሓደስቲ ሽወደናውያን ርእሶም ኪኢሎም ብተሳትፎ እጃሞም ዘበርክቱላ ጥምርቲ
ሃገር። ቋንቋ፡ ዕዮን ማዕርነትን እቶም ናብ ማሕበረሰብ መንገዲ ዚጸርጉ ዕድላት’ዮም።

ያን ብዮርክሉንድ መራሒ
ሰልፊ ሊበራላውያን። ዕድመኡ
56 ዓመት፡ ምስ ብዓልቲ ቤቱን
ክልተ ደቁን ምቕማጡ ብሮማ።
ከም ሚኒስተር ምህሮ ኮይኑ ኣገል
ጊሉ’ዩ፤ ናይ ኵሉ መፈለምታ
ጽቡቕ ቤት ትምህርቲ’ዩ
ዚብል ርእይቶ ከኣ
ኣሎዎ።

መንግስቲ። ሊበራላውያን ምስተን ካልኦት
ሰልፍታት ምሕዝነት ብሓባር መንግስቲ ክን
ተክል’ዩ ድላይና፡- ሰልፊ ሞደራት (M)፡
ሰልፊ ማእከልን (C) ሰልፊ ክርስትያን ደሞ
ክራሲያውያንን (KD)። ንሰልፊ ሽወደንደሞክራሲያውያን ኣብ ፖሊቲካ መንግስቲ
ጽልዋ ምስ ዚህብ መንግስቲ ኣይክንኣቱን
ኢና።

መጠንቀቕታ! ሊበራላዊ ትሕዝቶ። እዚ፡ ንተበለጽቲ፡ ንሕሉፋትን ማሕበርነታውያንን ኬቐይሞም ይኽ
እል’ዩ። ኣብ ጭብጥን ሰብኣውነትን ዝተመስረተ ሓበሬታ፡ ንቕድመ-ፍርድን ተበላጽነትን ብጽኑዕ
ኪጐድእ ይኽእል’ዩ።
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ንሕና ኢና ሊበራላውያን። ቅድሚ ሕጂ
ፎልክፓርትየት ንበሃል ኔርና። እዛ ሰልፊ
ብ1934 ተተኺላ፡ ብ2015 ከኣ ስምና
ከምቲ መንነትና ኪኸውን ወሲንና፤ ማለት
– ሊበራላውያን።

ቅድም ቀዳድም ምህሮ

ዘይከኣል ነገር ከም ዘየሎ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ነፍሲወከፍ
ቈልዓ ኪፈልጥ ኣለዎ። ኣብ ዘለናዮ ግዜ ግን፡ ሓደ ካብ ሽዱሽተ
ተመሃሮ፡ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ንምጅማር ዚኣክል ፍልጠት
ከይደለበ ትምህርቱ የቋርጽ። ክፍልታት ቤት ትምህርቲ፡ ዚበዝሕ
እዋን ባእስን ዳውሻን ዚኽሰተለን መድረኻት’የን። ሕጽረት
መምህራን ኣሎ። እቶም ሰላምን ርግኣትን ዚደልዩ ኣተኵሮ ኪገብሩ
ኣይክእሉን፤ እቶም ብምዕባለ ኪስጕሙ ዚኽእሉ ከኣ ዚኣክል
ብድሆ ኣይረኽቡን። ከምኡ ኪኸውን ከነፍቅድ ኣይንኽእልን ኢና።
ዚያዳ ግዜን ዕቱብ ትምህርትን። ፍልጠት ኣቋራጭ መንገዲ

የብላን - ግዜን ንፉዓት መምህራንን የድልዩ። ብመምህራን
ዚምራሕ ዚያዳ ትምህርትን፡ ዚያዳ ሰዓታት ትምህርቲ ኪህሉን ኢና
ንደሊ። ኵሉ ዓሰርተ ዓመት ዝምንውሑ ዕድል ትምህርቲ ኪህልዎ
ይግባእ፤ እቲ ተወሳኺ ግዜ ዘድልዮ ከኣ ኪፍቀዶ ኣለዎ።
ሰላምን ርግኣትን ኣብ ኵላተን ክፍልታት ተመሃሮ። ኣብ ክፍ
ልታት ዘሎ ዳውሻ ምስ ነከየ፡ ተመሃሮን መምህራንን ሩፍታ ይረኽቡ።
ደገፍ ንተመሃሮ ብእዋኑ፡ ዚያዳ ፍሉያት መምህራን፡ ነቶም ዘድል
ዮም ከኣ ንእስ-ንእስ ዝበሉ ጕጅለታት ትምህርቲ። ከምኡውን
ኵላተን ክፍልታት ተመሃሮ ካብ ቴለፎናት ሞባይል ናጻ ይኾና።
ደገፍ ንመምህራን። ሙያ ምምህርና እቲ ኣብ ዓለም ኣዝዩ

ዘገድስ ሙያ’ዩ – ደሞዝን ደረጃን መምህራን ክብ ይበል፤ ኵነታት
ስራሖም ከኣ ይመሓየሽ። ዚምዕብሉ ተወሰኽቲ መዝነታትን ዕድላ
ትን። ዝሓሸ ምህሮ ብስነ-ትምህርታዊ ኣገባብ፡ ብመሪሕነትን ንጥፈ
ትን።

ዝሓሸ ማሕበራዊ ውህደት

ዋሕዚ ወጻእተኛታት ንሽወደን ኣመሓይሽዋ፤ በላሕን ርኽብትን
ሃገር ከም ትኸውን ከኣ ጌርዋ። ሎሚ ግን፡ ኣብ ወሳስን ከተማን
ዝተቓልዓ ከባብታትን፡ ዓበይቲ ጸገማት ተነጽሎ፡ ሸቕለኣቦነትን
ስእነት ውሕስነትን ንርኢ ኣለና። ብዙሓት ሰባት ርእሶም ኪኢሎም
ኪነብሩ ዕድል ይረኽቡ ኣየለዉን። ሓደስቲ ሽወደናውያን ርእሶም
ኪጥውሩን ብተሳትፎ እጃሞም ኬበርክቱን ኪኽእሉ ኣለዎም።
ቋንቋን ዕዮን። ቋንቋ፡ ናብ ማሕበረሰብ ሽወደን፡ ናብ ናጽነትን

ርእሰ-ውሳነን ዚመርሕ ማዕጾ ዚኸፍት መፍትሕ’ዩ። ቋንቋ
ሽወደን ብስሉጥ ንምምሃር ንጹራት ጠለባት ኪህልዉ ኢና ንደሊ።
ንክይ ዝበለ ደሞዝን ቅልል ዝበለ መምርሕን ዘሎዎ መላለዪ ስራሕ፡
እታ ፋልመይቲ ስራሕ ኪረኽቡ ንብዙሓት ዕድል ኪህቦም ይኽእል
’ዩ።
ማዕርነት ንዅሉ። ምዕሩይ ናጽነትን መሰልን ንዅላተን ደቀንስ

ትዮ። ፍልጠት ብምድንፋዕን ጽኑዕ መቕጻዕቲ ዘጣመረ ንጹር ሕጊ
ብምትካልን ንጸቕጢ ክብሪ ንቃለሶ። ሃይማኖታውያን ሕሉፋትን
ጐባልል ስነ-ምግባርን ኣብ ዘመናዊት ሽወደን ቦታ የብሎምን።
ዘተኣማምኑ ወሳስን ዞባታት ከተማ። ጭፍራታት ገበነኛታት ንመ
ንገድታትን ቅርዓታት ከተማን ሒዞም ኪሽድኑ ከለዉ መዓልታዊ
መነባብሮ ዘየተኣማምን ይኸውን። ዚያዳ ፖሊሳትን ዘብዐኛታት
ሓለዋን ኪህልዉ፡ ብእዋኑ ማሕበራውያን ጻዕርታትን ተኣታትዮም፡
ኣንጻር ጭፍራታት ገበነኛታትን ዓመጽ ዝሕላገቱ ሕሉፍነትን ጽዑቕ
ጻዕሪ ኪግበርን ድላይና’ዩ።

ዚያዳ ሊበራላዊ ፖሊቲካ
እወ ንኤውሮጳ። ሓደጋታት ክሊማን ዓለምለኻውያን ገበናትን ክንጻወርን፡ ኣብ ጕዳይ ስደተኛታት ሓላፍነት ክንስከምን ምእንቲ

ግድን ክንተሓጋገዝ ኣለና። ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዚያዳ ምትሕግጋዝ ኪህሉን ኣብ ዞባ ኤውሮ ክንኣቱን ድላይና’ዩ።
ውልቃዊ ረዲኤት ሰባት (assistansen) ንሓዋሩ ይቐጽል። መሰል ውልቃዊ ረዲኤት፡ ልክዕ ከም ኵሉ ሰብ መነባብሮ ኪህል
ዎም፡ ነቶም ጽኑዕ ምግደራ ዘሎዎም ሰባት ዕድል ይህብ። ሓደሓደ ግዜ ዋጋ ናጽነት ግድን ዝይድ ይብል።

መጠን
ሊበራላ ቀቕታ!
ዊ ትሕ
ዝቶ።

ትምህርቲ ምድላብ፡ ኣበርቲዕካ ምስራሕን ዋኒን ምክያድን ረብሓ ኪርከቦ ኣሎዎ። ግብሪ ክንንክዮ ንደሊ ኢና።
ናጽነት ኣብ ማሕበራዊ ድሕነት ኣብ ብቕዓት ሓለዋ ይገበር፤ ኣብ ኣጠቓቕማ ገንዘብ ግብሪ’ውን ሕራይ ጥንቃቐ ይሃሉ፤ ብዙሕነት ግን ካብ
ሱሩ ኣይመሖ።
ኣረጋውያን ባዕሎም ኪውስኑ ዕድል ይወሃቦም። እቶም ድላይ ዘሎዎም ንውሕ ዝበለ ግዜ ኪሰርሑ ምቅላል። ኣብ ክንክን ኣረጋውያን ዚያዳ ዕድል

ርእይቶ ከም ዚህሉ ምግባር። ዝተፈላለዩ ቅርጽታት መነባብሮ ዘሎዎም ዚያዳ ኣማራጽታት።

መጠንቀቕታ! ሊበራላዊ ትሕዝቶ። እዚ፡ ንተበለጽቲ፡ ንሕሉፋትን ማሕበርነታውያንን ኬቐይሞም ይኽ
እል’ዩ። ኣብ ጭብጥን ሰብኣውነትን ዝተመስረተ ሓበሬታ፡ ንቕድመ-ፍርድን ተበላጽነትን ብጽኑዕ
ኪጐድእ ይኽእል’ዩ።
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