
ጻዊዒት ንካምቦ ኣግነን 

ኣይንፈላለ መክለንቦርግ ፎርፖመን ዕላማና ኩፍትን ነጻን  ዝኾነ ሕብረተ ሰብ ምህላው እዩ። 
ምትሕብባር ዶብን ገደብን የብሉን። 
 
ኣብዚ ግዜ እዚ ዘደንቕ ፖለቲካዊ ለውጥታት ይረኤ ኣሎ ። 

ዓሌታዊ ተነጽሎ ፡ ጽልኢ ኣብ ወጻእተኛታትን ፡ ንዕቀት ኣብ ደቂሰባትን ዘዘውተረ ኣብዝ ሕብረተሰብ ብብዝሒ ይረኤ 

ኣሎ ። መሰል ደቅሰብን ሕብረ ቢሄራውያን ናብራን ሃይማኖታዊ ናጽነትን  ሃገራዊ ክብርታትን ብግልጺ ይጥቁዑ ኣለዉ። 

ኣብ ሙሉእ ኤሮፓ ሃገራዊ ስሚዒታት ናይ ዘይምትሕብባርን ተነጽሎን ዝመልኦ ሃዋሁ ዓሲሉ ኣሎ ። ኣዝ ንየማን ገጹ 

ዝዛዛወ የማናዊ ዝንባሌ ንኹላትና ዝትንክፍ እዩ። 

 
እዝ ኣይንፈላለ ዝብል ጻዊዒት ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ በርሊን ልዕሊ 250 000 ሰባት ብውልቀን ብእኩብን 

ብማሕበራትን ካብ መክለንቦርግ ፎርፖመን  ዝሰዓብዎ እዩ ። ንሕና ድልየትና ነዝ ኣብነትዝ ሒዝና ኣብዝ ምምሕዳር 

መክለንቦርግ ፎርፖመን ዘይምፍልላይን ናይምትሕግጋዝን  ሕብረተሰብን ዝብል ዕላማ ንምዕዋት ምጽዓር እዩ። 

ዕላማና ኩሉግዜን ቀጻሊ ርክባት እንዳ ኣዘውተርና  ነዝ ህልው ጥርናፌ ሓድሽ ምምስራትን እንዳ ኣካየድና ምጐኣዝ እዩ። 

ኣይንፈላለ ዝብል ሰላማዊ ሰልፍን ምንቅስቓስን ኣብ ቡዙሓት ከተማታት ጀርመን ዋላ እኳ ዝተፈላለየ መበገሲታትን 

ኣራኣእያን ዘለዎም ይኹኑ እምበር ስቪላውያን ሕብረተሰብ ብሓባር ደው ክብሉ ኪኢሎም እዮም ፡ ንደሞክራሲያዊ 

ዕላማ ኩሉ ግዜ ንከተሐድሶ ክትቃለሰሉ ዘለካ ዕላማ እዩ፡ ድሞክራሲያዊ ቅርጽታት ንኽሁሉን ንኽሕይልን ስቪላውያን 

ህዝብታት ሓላፍነቶምን ግዴቶኦምን እዩ ኩሉ ግዜ ክሕልዉዎ ። 

 
ኣይንፈላለ መክለንቦርግ ፎርፖመን ዝሰርሓሎም ዕላማ ንሓደ ጥሙርን ተሓጋጋዝን ዝኾነ ሕብለተሰብ ፡ ብሓባር 

ንዝግበር ውሳኔ ኣንጻር ንዝካየድ ዘሎ ምብኻን ዓለማዊ ኣየርናን ምጽንቃቕ ማዕድናትን ከምኡ ውን ኩሎም ኣብዝ ዘለዉ 

ህዝብታት ብሓባርን ሰላምን ተማቂልካ ምንባርን ንነጻ ዝኾነ ምንቅስቓስ ምህዞታትን እዩ ። ድሌትናን ዕላማናን ዓለማዊ 

ዝኾነ ምትሕግጋዝ ምስ ስደተኛታትን ከምኡውን ምስ ብምኽንያት ቁጠባዊን ፖለቲካውን ኩነታት ሂወቶምን 

መነባብሮኦም ንድሕሪት ዝጉተቱ ዘለው ደቅሰባት  ንምሕጋዝ እዩ። መንበሪ ገዛውትን መጓዓዝያን እኹልን ህልውን 

ክኽፈል ዝካኣልን ዓቕሚ ደቅሰባትን ክኸውን ኣለዎ ። ትጽቢታትና  ኣብ ጽንኩር ግዜ ጽኑዕ ዝኾነ ማሕበራዊ ናይ ጥዕና 

ኣገባብ ንኽህልው ኣብ ክንዲ እቶት ንምብርካት ኣብ ኩነታትን ጥዕናን ሕብረተሰብ ዘድሃበን ክኸውን፡ ንኣለይቲ 

ኣረጋውያን ርትዓዊ ደሞዝ ኣብግምት ዘእተወን ከምኡ ውን ሽግር ምስ ዝመጽእ ንኣብነት ኮሮና19 ክገጥሞምን ክፈትሕን 

ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ።  

 
እዝ ሓቢርና ንሃንጾ ዘለና መጸኢ ሂወት ኮሎም ደቅሰባት ብሓባር ንዘጋጥምዎም ዕንቅፋታት ንምእላይ ንዋላሓደ ሰብ 

ንድሕሪት ከይ ገደፍካ ናይ ሓባር መጻኢና ብሓባር ተጠርኒፍና ብዘይ ኣፈላላይ ግን ውልቃዊ ድሌታትን ከም ድላይካ 

ምንባር ዘኽብር እዩ። ጸጋታት ዓለምናን ተፈጥራዊ ሃብት ዓለምን ንደቅ ደቅናን ከነጽንሓሎም ክንክእል ኣለና ፡ 

ክንከላኸለሎም ዘለና ምንጻል ወጻእተኛታት ኮነ ዝኾነ ዓይነት ብጥርኑፍ ዝካየድ ኣንጻር ደቅሰባት ከምኡ ውን ምንጻል 

ደቂ ኣንስትዮ ኮነ ምዕናው ማሕበራዊዕላማታትን ምድካይ ደቅሰባትን እዮም ፡ ንሕና ድሌትና ምንባር ምስ ኩፉትን ፡

ተሓባባርን ፡ ነጻን ዝኾነ ሕብረተሰብ እዩ ። 

 
ንሕና ድሌትና ኣብዛ ምርጫታት ዝካየደላ ዓመተ 2021  እዝ ዕላማታትናን ፡ ትጽቢታትናን ፡ ኣታሓሳስባናን ሓቢርና ኣብ 

ጽርግያ ወጺእና ምዝውታር እዩ  ። ብተፈላለየ ዓይነት ምንቅስቓሳት ኣብ ሙሉእ መክለንቦርግ ፎርፖመን ብፍላይ ካኣ 

ኣብ ገጠራት ሓቢርና ዓቢ ሰላማዊ ሰልፊ ብምግባር እቶም ክንገብሮም ዝግቡኡ ና ንኮሮና ንምክልኻል እንዳገበርና እዩ ፡ 

እዝ ኩዉን ንክኸውን ናትካን ናትክን ናታትኩምን ምትሕብባር ምስ ዝህልው እዩ ኩላትና እንድሐሪ ተኻፊልናዮ ለውጢ 

ከነርኢ ንኽእልኢና። 

 

ዘራኽቡና ነገራት ይበዝሑ ካብ ዝፈላልዩና 
 

ንሕና ኣይንፈላለ ኣብ መክለንቦርግ ፎርፖመን ኢና። 
 
 


