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ቤት ማዘጋጃ ሃምቡርግ
እንቋዕ ናብ ሃምቡርግ ብሰላም መጸእኩም:: ንሃምቡርግ ከም ካልኣይቲ
ሃገርኩም ከምትሃስብዋን ብዝተረጋገዓ ናብራን ብሰላምን ከምትነብሩላ
ትምኒትና እዩ::

እዚ ምስሊ ገበልን ናይ ጥዒና ጣዖት ኣምልኾን ብ 1892 ዓመተ
ምህረት ዝነበረን ሂወት ብዙሃት ዘህለቀን ህማም ኮሌራ መዘከርታ
ክኸውን ዝትሰርሐ እዩ::

እዚ ዞባዊ ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ዝተፈላለየ ወሰንቲን፣ ጸለውቲን፣
ዛዕባታት ተዘትዩሎም ውሳኔ ይወሃበሎም:: ንአብነት ገለ ንምጥቃስ
መንበሪ አባይቲን፣ አብ ዙርያ ጥዕናዊ ሕቶታትን፣ ጥርዓናትን ህቶ ፈሰስ
ባጀትን፣ ምህናጽ ቤት ትምህርታትን፣ ብተወሳኲ ዩንቨርስቲ ምህናጽን፣
ካልእን ዝኣመሰሉ ብምዝታይ ውሳኔ ይዋሃበሎም::

በዛ ብሮሸር ነቲ ቤት ጽሕፈት ዞባዊ ምምሕዳር ሃምቡርግ ክነላለየኩም
ንፈትው::
ናይዚ ዞባ ሃምቡርግ ዞባዊ ምምሕዳር ቤት ጽሕፈት ከም ምዃኑ
መጠን ምስቲ ኣብ ሃገርኩም ዘሎ ቤት ጽሕፈትን ቅርጺ ምሕደራን
ንኽተነጻጽርዎ ዕድል ይህልወኩም::

ኣብ ዝቅጽል ገጻት ነቲ ቤት ጽሕፈት ዞባዊ ምምሕዳርን ቕዋም ቤት
ምኽሪን ተግባራዊ ዕዮታቱን ሓቢርና ንተዓዘብ ::

እዚ ቤት ጽሕፈት ዞባዊ ምምሕዳር ኣብ ማእኸል ከተማ ሃምቡርግ
ዝርከብ ክኸውን ከሎ ቅድሚ ሚእቲታት ዓመታት ካብ 1884 ክሳብ
1897 ዓመተ ምህረት ዝተሃንጸ እዩ::

ኣብዚ ዑደታ ግሩማትን ዘጌጹን ዋሕ ዝበሉ ክፍልታት ክትላለዩ
ኢኹም:: ብቅብኣ ናይቲ መናድቅን ብቅርጽታት ጽርበት እንጸይቲን
ክትድነቊሎም ኢኹም::

እዚ ግሩም ህንጻ እዚ ደጋዊ ትርኢቱ 111 ሜትሮ ስፍሓትን ክኸውን
ተሎ፣ እቲ ማእኸላይ ዓንዱ ድማ 112 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ኮይኑ
ብጠቅላላ 647 ክፍልታት ዝውንን ኮይኑ ቤተ መንግስቲ ይመስል::
ነዚ ዞባዊ ምምሕዳር ንምብጻህን ኣንዳተዘዋዊርካ ንምርኣይ ዘብሕግ
እዩ:: ንኩሉ ሰብ ክፉት ኰይኑ ሰላም ዝሰፈኖን ህደኣት ዝነገሰሉን ናይቲ
ከተማ ሃምቡርግ ማእኸል ንግዲ እዩ::
እቲ ማእኸል ካንሸሎ ማይ ጫሕጫሕታ ዘለዎ ኰይኑ፣ እቲ ናይ
ግሪካውያን ናይ ቀደም ናይ ምስሊ ጥዒና ጣዖት ኣምልኾን፣ ምስሊ
ገበልን ነቲ ህንጻ ፍሉይ ግርማ ሂቦዎ ይርከብ::

ኣብ ሃምቡርግ እቲ ዞባዊ ፓርላማንት ቤት ምኽሪ ወከልቲ፣ እቲ ዞባዊ
መንግስቲ ድማ ባይቶ ተባሂሎም ይጽዋዑ::

ፎቶ: የንስ ራደማኸር(ጌ.ኤር); commons.wikimedia.org/Brüning

መንበሪ ዞባዊ ምምሕዳር መንግስትን ፓርላማን

ቤት ማዘጋጃ ሃምቡርግ ንታ ከ ማ ማሓ ር

ኣብቲ ውሽጢ ሴሚናራታትን፣ ጉባኤታትን ካብ ዝተፈላለየ
ክፋላተ ዓለም ንዝመጹ ዝጋየሹሉን፣ ዝእንግደሉን ኣዳራሻት
ክነላልየኩም ኢና:: በቲ ዘጌጸ ልዳት ማዕጾ ሃጺን ቅድሚ ምእታውኩም
ኣብ ዝቅጽል ገጻት ብዛዕባ ፖለቲካዊ ምሕደራ ሃምቡርግ እኹል
መረዳእታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም::

እዚ ቤተ መንግስቲ ወይ ንጉሳዊ መንበሪ ዝመስል ግርማ ዋላኳ ዝውንን
እንተኾነ፣ ገዛእትን ነገስታትን ዝገዝእሉን ዝነግስሉን ቦታ አይኰነን::
ብቁእነቶም ብህዝባዊ ምርጫ ዝተረጋገጸሎም ኣብ ነበርቲ ሃምቡርግ
ብዲሞክራሲያዊ አገባብ ዝተመርጹ ዞባዊ ፓርላማን መንግስቲን
ዝሰርህሉ እዩ::
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ቲ

ባ

ከ ማ እ

ልዕሊ 1.8 ሚልዮን ነበርቲ ድማ ኣለዋ፣ ካብዚኦም 30000 ዝኾኑ ስደተኛታት እዮም ::

ኣብ ጎድኒ እቲ ቤት ጽሕፈት ዞባዊ ምምሕዳር ሩባ ኣልስተር ዝበሃል
ይውሕዝ:: ቅድሚ ነዊህ ዓመታት እዚ ዋሓዚ ሩባ ስለዝተዓገተ ሰብ
ዝሰርሖ ሓጽቢ ኣልስተር ክገሃድ ገይሩዩ::

ኣብቲ ሰእሊ ዝረአ ፣ኣብዝሓለፈ ዓመታት 10000 ዝግመቱ ሓደሽቲ
ስደተኛታት ናብ ሃምቡርግ ኣትዮም ኣለዉ:: ብዙሓት ነበርቲ እዛ
ከተማውን ብውልቃዊ ፈቃዶም ንስደተኛታት ኣብ መንጎ ህብረተሰብ
ኣትዮም ብቀሊሉ ክላመዱን ክነጥፉን ድማ ይዓዩን ይጽዕሩን ኣለዉ::
ንዂሉ ብስደት ዝመጻ ተቀቢልካ ኣብዛ ከተማ ሃምቡርግ ክተንብሮ
ኣይከኣልን እዩ:: ስለዚ ናብ ካልእ ዞባዊ ምምሕዳራት ብምውዛዕ

ድሒሩ ውሽጣዊን ደጋዊን ኣልስተር ብመንደቕ ተፈሊዩ ድማ ይርከብ::
ነቲ ውሽጣዊን ደጋዊን ኣልስተር ኣብ ዝፈሊ መንደቕ ሎምባርድ
ድልድል ኣብ ልዕሊኡ ተሃኒጹ ኣሎ :: ነዚ ኣብቲ ስእሊ ብንጹር ምርኣይ
ይከኣል::

እቶም ዝበዝሑ ካብ ኣፍጋኒስታን፣ ሶርያ፣ ኢራቅ፣ ኢራን፣ ኤርትራ፣
ፓኪስታን፣ ራሺያ፣ ሰርቪያ፣ መቅዶንያን፣ ኮሶቮን እዮም::
ካብዚኦም 39000 ዝኣኽሉ ኣብ ሃምቡርግ መጻንሒ ገዛውቲ ክዳለው
ተኻኢሉ ኣሎ:: ካብዚኦም 13050 ንዝኾኑ ኣብ መቐበሊ ማኣስከር
ስደተኛታት ክኣትው ከለው 26903 ንዝኣኽሉ ድማ ኣብ መጽንሕን
መንበሪ ቦታ ተደላዲሉ ከም ዘሎ ናይ ወርሕ 31.12.2016 ዓመተ
ምህረት ጸብጻብ ይሕብር::
ንስደተኛታት ኣብ ሃምቡርግ ሓበሬታ ንምርካብ በዚ መርበብ ሓበሬታ
ምፍታሽ ይከኣል እዩ:: http://we-inform.de/portal/de/

እቲ ውሽጣዊን ደጋዊን ኣልስተር ባህ እንዳበለካ ክትዛወረሉን ብፍላይ
ድማ ጸሃይ ደሚቃ ክትኹላዕ ከላ ዘወን ክትብለሉ ፍሉይ ባህጊ እዩ
ዝፈጥር:: ካብዞም 1.8 ሚልዮን ነበርታ 565919 ዝኾኑ ብስደት
መጺኦም ዝነብሩ ብ 1949 ናብዛ ሕጂ ዘላ ሪፓብሊካዊት ጀርመን
ብስደት ዝተኣኻኸቡ እዮም ከምኡውን ኣብ ጀርመን ዝተወልዱን ወይ
ድማ ምስ ዓሌት ጀርመን ዝተዳቐሉን ይርከቡዎም::
ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ብቀረባ ኣብ ዝተፈጥረ ቅልውላው ድማ ኣብ
2015 ከባቢ 1.1 ሚልየን ስደተኛታት ናብ ሃገረ ጀርመን ኣትዮም
ኣለዉ:: ካብዚኦም 57000 ዝበጽሑ ስደተኛታት ኣብ ሃምቡርግ እቑባ
ንምርካብ ጥርኣናዊ ዋኒኖም ኣቅሪቦም ኣለዉ::

ክመቃቀሉ ይግደዱ:: እስካብ ሕጂ ድማ 31763 ስደተኛታት ኣብ
ሃምቡርግ ይነብሩ ኣለዉ::

ፎቶ: ቶማስ ቮልፍ www.foto-tw.de (CC BY-SA 3.0 DE) (o.); ፒክሰልዮ/ዲተር ሹትዝ

ሃምቡርግ ኣብ ጀርመን ካብ ዝርከባ ከተማታት ብዕቤታ ካልኣይቲ ደረጃ
ዝሓዘት እያ:: ልዕሊ 1.8 ሚልዮን በዝሒ ነበርቲ ኣለዉዋ፣ስፍሓታ
ናይቲ ካተማ ድማ 755.3 ኳድራት ሜትሮ እዩ::

ኣብቲ ሰእሊ ዝረአ ፣ኣብዝሓለፈ ዓመታት 10000 ዝግመቱ ሓደሽቲ
ስደተኛታት ናብ ሃምቡርግ ኣትዮም ኣለዉ:: ብዙሓት ነበርቲ እዛ ከተማውን
ብውልቃዊ ፈቃዶም ንስደተኛታት ኣብ መንጎ ህብረተሰብ ኣትዮም
ብቀሊሉ ክላመዱን ክነጥፉን ድማ ይዓዩን ይጽዕሩን ኣለዉ::
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ርመን

ዞባዊ ምምሕዳ ት አለ

Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern
Hamburg

Bremen

Brandenburg

Niedersachsen

ሃምቡርግ ካ

እ ን 16 ዞባዊ ምምሕዳ ት ሓንቲ እ

Berlin
Nordrhein-Westfalen

Sachsen-Anhalt

Sachsen
Thüringen
Hessen
Rheinland-Pfalz

Saarland
Bayern
Baden-Württemberg
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ዞባዊ ምምሕዳር ዘለ

ርመን 16 ዞባዊ ምምሕዳ ት ዘለ ሃ ር
ትኸ ን እን ላ ከ ማ ሃምቡርግ ማ ሓንቲ
ካ እ ን 16 ዞባዊ ምምሕዳ ት እ
መብዛህትዅም ካብ ፌደራላዊ ግዝኣት፣ ክፍለ ሃገራዊ፣ ወይ ዞባዊ
ምምሓዳራት ዝመጻኹም ኢኹም:: ንኣብነት ሶርያ 14 መንግስታዊ
ምሕደራ፣ ኢትዮጵያ 9 ዞባዊ ምምሕዳርን 2 ፍሉይ ምምሕዳር
ከተማታት፣ ኣፍጋኒስታን 34 ክፍለ ሃገራዊ ምሕደራ፣ ኢራቅ 18
መንግስታዊ ምሕደራን ሓንቲ ድማ ባዕላ ንባዕላ ተማሓድር ዞባ፣
ኤርትራ 6 ዞባዊ ምምሓዳራት፣ ኢራን ድማ 31 ክፍለ ሃገራዊ ምሕደራ
ይርከባ::
ጀርመን እውን ብዞባዊ ምምሓዳራት ዝተኸፋፈለት ሃገር እያ:: ኣብ
ጀርመን 16 ዞባዊ ምምሕዳራት ይርከባ:: ሃምቡርግ ድማ ሃንቲ ከተማዊ
ዞባዊ ምምሕዳር እያ::
ኣብቲ ስዓሊ 16 ዞባዊ ምምሕዳራት ይረኣ:: ሕድሕድ ዞባታት
ብናይ ባዕለን ዞባዊ መንግስቲ ይመሓደራ:: ሃምቡርግ ድማ ብባይቶ
ይመሓደር::

ሃምቡርግ ባ ላ
ከ ማ እ

ኸ ለት ዞባዊ ምምሕዳር

ሃምቡርግ ካብተን ካልኦት ናይ ጀርመን ዞባዊ ምምሓዳራት ፍልይ
ብዝብል መልክዕ ዝትዋቀረ እዩ: :ብዞባዊ ምምሕዳር ሃምቡርግ ካሊእ
ዘመሓድርን ከተማታትን ገጠራትን የብሉን :: ስለዙይ ድማ ሃምቡርግ
ከተማዊ ዞባዊ ምምሕዳር ተብሂሉ ይጽዋዕ:: ከምኡውን በርሊንን፣
ብሬመንውን ከተማዊ ዞባዊ ምምሓዳራት ተባሂለን ይጽውዓ::

ምኽንያቱ እቲ ከባቢኦም ኣብ ከተማ ጥራህ ዝተሓጸረ ስለ ዝኾነ:: ኣብ
ዞባዊ ምምሕዳር ከተማታት፣ ከምተን ካልኦት ዞባዊ ምምሕዳር ሃገረ
ጀርመንን ንስኹም ዝመጻእኹምሉ ዓድታት ጣብያታትን ቁሸታትን
ዝትኸፋፈላ ኣይኮናን::

ሪፓ

ላላ

ለን ዞባታት
ርመን መሓ

ትሕቲ ሃ ረ

ርመን ከ ማ እ
ሕ

ላዊ ሪፓ
ም እ

ርመንን ዞባዊ ምምሕዳ ትን
ባ ለን እጃም
ስዳ

እዚ ምምቓል ዕዮታት ኣብ ፌደራላዊ ሪፓብሊክ ጀርመን ብኣንቀጽ 70
ብንጽር ተቀሚጡሎ:: መን ኣየናይ ክፋል ሕጊ ከምዘርቀቅ ተጠቂሱ
ኣሎ:: ብዛዕባ እቲ መሰረታዊ ቕዋም ሕጊ ኣብ ገጽ 6 ክትረኽብዎ
ትኽእሉ::

ሓበሬታዊ ምስሊ: ኣንድርያ ኦርት

ሃምቡርግ

ኩለን ዞባዊ ምምሕዳራት ኣብ ትህቲ ናጻን ሉዕላዊነትን ሃገረ ሪፓብሊክ
ጀርመን ምሕደር ይርከባ::
ናይ ጀርመን ፌደራላዊ ሃገር መንበረ ስልጣኑ ኣብ በርሊን ዝገበረ
ፌደራላዊ መንግስቲ እዩ ዝምራሕ::

ርመን
ላዊን ዞባዊን መንግስቲ
ትን
ታትን
ፌደራላዊ መንግስቲ ጀርመንን እተን ዞባዊ መንግስትን ናይታ ሃገር
ጠቕላላ ዕዮ ይማቐለኣ:: ን ኣብነት እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ንናይ
ሪፓብሊክ ጀርመን ናይ ወጻኢ ፖለቲካዊ ኩነታት ብሓላፊነት
ይከታተል:: ካብተን ብሃላፊነት ዝከታተለን ንምጥቃስ፣ ሰላም ምንጋስን፣
ሰብኣዊ ሓገዛት ምግባርን፣ ብሕድሕድ ኩናት ዝዓነዋን ዝበረሰን::
ብተወሳኺ ፌደራል መንግስት ኣብ ጀርመን ፖለቲካዊ እቑባን ስደትን
ምኽትታል እዩ::
ንዝበለጸ ሓበሬታ ኣብዚ ድህረ ገጽ በዚ ዝሰዕብ ምጥቃም ይከኣል::
www.ankommen.app.de
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ሃምቡርግ

ረዳታት

ኸ

ለት እ

ቤት

ሕ ት

ረዳታት እ ን አለ

Bezirk Hamburg-Nord
Kümmellstraße 5–7

Bezirk Wandsbek
Schloßstraße 60
Wandsbek

Bezirk Eimsbüttel
Grindelberg 66
HamburgNord

Eimsbüttel
Bezirk Altona
Platz der Republik 1
Altona

Bezirk Hamburg-Mitte
Klosterwall 8

Hamburg-Mitte

Harburg

Bergedorf
Bezirk Bergedorf
Wentorfer Straße 38

Bezirk Harburg
Harburger Rathausplatz 1
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ሃምቡርግ

ረዳ ምምሕዳ ት

ለ

ሕድሕድ ወረዳ ናይ ባዕለን ወረዳ ቤት ጽሕፈትን ቤት ምኽሪን ኣለወን::

ሃምቡርግ
ስማ ንን

7

ረዳ ምምሕዳ ትን

ማእኸላዊ ሃምቡርግ፣ ኣልቶና፣ ኣይምስቡትል፣ ሰሜናዊ ሃምቡርግ፣
ቫንደስ ቤክ፣ በርገዶርፍን ሃርቡርግን ይበሃሉ:: ንስኻትኩምውን ሕጂ
ካብዘን ሸውኣተ ምምሓዳራት ኣብ ሓዲኤን ኢኹም ትነብሩ:: ኣበይየናይ
ምምሕዳር ከምትነብሩ ንምፍላጥ ኣብቲ ትነብርሉ ቦታ ዘለዉ ናይ
ማሕበራዊ ዛእባታት ኣመሕደርቲ ሓቲትኩም ምላሽ ርከቡ::

ምምሕዳር

ረዳ

ሸውኣቲኤን ናይ ሃምቡርግ ወረዳታት ነናይ ገዛእ ርእሶም ምምሓዳራት
ኣለዎም:: ንሱ ድማ ቤት ጽሕፈት ወረዳ ይበሃል:: ነዚ ዛዕባታት ኣብቲ
ዝምልከቶ ቤት ጽህፈት ምርካብ ይከኣል እዩ:: እቲ ህንጻ ናይቲ ወረዳ
ቤት ጽሕፈት ኣብታ ካርታ ተሳኢሉ ይርከብ:: ሓድሓድ ምምሕዳራዊ
ክፍልታት ኣብዙ ህንጻ ዚ ኣይርከቡን:: ኣብ ካሊእ ህንጻ እዮም ዝርከቡ::
ኣብዚ ቤት ጽሕፈት ወረዳ ብዙሓት ነገራት ክፍጸሙ ይክእሉ እዮም::
ኣብ ጀርመን ኣብ ሂወቶም አገዳሲ ዛዕባ ክረኽቡ እንተለዉ፣ ንዝምልከቶ
ቤት ጽሕፈት ምምልካት፣ ንአብነት ምቕያየር ናይ መንበሪ ገዛውቲን
ወይከዓ ቆልዓ ክውለድ ከሎን:: ኣብ ጀርመን መንግስታዊ ኣፍልጦ ዘለዎ
ሓዳር ንምምራሕ፣ ኣብዚ ቤት ጽሕፈትውን መርዓ ክገብሩ ይክእሉ
እዮም::
ጀርመናዊ መንነት እንተተዋሂቡኩም ነቲ ጀርመናዊ መንነትኩም ወይ
ታሴራኩም ኣብዚ ምቅባልን፣ ከምኡውን ምህዳስ ይከኣልዩ:: ህዝባዊ
ምምሓዳራት ንጉዳይኩም ብዝምልከት ነቲ ኣገዳሲ ዛዕባታት ኣበየናይ
ቤት ጽሕፈት ክፍጸም ከምዘለዎምን ምኽራዊ ግልጋሎትን ይህቡ::
ሓበሬታውን ይርከቡ::

ም

ር

ማሓ ርቲ

ፎቶ: https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons/ዳኒኤል ሽቬን; ሚካኤል ትሳፕፍ(5); ኣንድርያ ኦርት(2)

ኣብ ሃምቡርግ ናይ ገጠር ዓድታትን ከባብያዊ ምሕደራን የለን:: ኣብ
ክንድኦም ግና ፍልይ ዝበላ ምምሓዳራት ኣለዋ:: ብዝተወሰነ መልክዑ
ምስ ናይ ርእሰ ከተማ ኣትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዝመሳሰል እዩ:: ኣዲስ ኣበባ
ብ10 ምምሕዳራዊ ክፍለ ከተማታት፣ ብወረዳታት ዝተኸፋፈለ ከተማ
እዩ:: ሃምቡርግ ብ7 ወረዳታት ዝተኸፋፈለት እያ:: ኣብቲ ፎቶ ሃምቡርግ
እተን ወረዳ ምምሕዳራት ምርአይ ይከኣል::

ሕድሕድ ነበርቲ ክፍለ ከተማታት ሃምቡርግ ብዲሞክራሲ ኣገባብ
ዝመርጹዎ ወኪላት ኣለውዎም:: እዚ ቤት ምኽሪ ወረዳ ይበሃል:: በቢ
ሓሙሽተ ዓመት ድማ ነበርቲ ናይታ ወረዳ ምርጫ ዝተመረጹ እዮም::
እቲ ቤት ምኽሪ ወረዳ ንቶም አማሓደርቲ የማኽሩን፣ ይቆጻጸሩን፡፡
ብዙሓት አገዳሲ ዛዕባታት ናይቲ ቤት ጽሕፈት ይውስኑ:: ሕድሕድ
ቤት ምኽሪ ወረዳ አብዝገበሩዎ ስሩዕ ኣኸባታት ዝትፈላለየ ኣርእስታት
ብምልዓልን ብፍላይ ምስ ዓዶም ለቒቆም ናብ ሃምቡርግ ዝመጹ
ማሕበረሰብ ሓቢሮም ክነብርሉ ዝኽእሉ ሓሳባት ምቕራብ::
እቲ ቤት ምኽሪ ወረዳ ፓርላማ ኣይኮነን:: ሕጊ ኣያውጽኡን:: እቲ ሕጊ
ዘወጽእ ብብሕታዊ ቤት ምኽሪ ዞባዊ ምምሕዳር ሓምቡርግ ወይከዓ
ፓርልመንት እዩ::
ብዛዓባ ዕምቐታዊ ዝርዝር ዕማማት ናይ ቤት ምኽሪ ወረዳ ንምፍላጥን
ዝበለጸ ሓበሬታን ንምርካብን እታ ቀጺላ ዝትጸሓፈት ድሕረ ገጽ
ብምኽፋት ነቲ ብሮሸር ክረኽብዎ ይኸእሉ እዮም:: http://www.
hamburg.de/buergerschaft-bezirk-senat
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ሕ ት ማዘጋጃ ሃምቡርግ

ጋም ት

06.06.17 22:42

ካዊት

ርመን

ሃምቡርግ እዋን ዲሞክራሲያዊት ዞባዊት ከተማ እያ፡፡
ሃምቡርግ ኣብ ዕዋን ምሸት ብቡዙሓት ዝተወለዑ መብራሕትታት ጓሕ
ኢላ እያ ትረአ፡፡ እቲ ቤት ማዘጋጃ እውን ብፍሉይ መልክዕ ዝደመቕን
ዝተወለዐን እዩ፡፡
ኣብዚ ናይ ደቂ ሰባት መሰል ዝተኸበረሉ እዩ፡፡ ኣብዚ እቲ ሕብረተሰብ
ብዲሞክራሲ እዩ ዝነብር፡፡ ዲሞክራሲ ናይ ህዝብታት ልዕልና ዘረጋግጽ
ማለት እዩ፡፡ ኩሎም ዜጋታት ኣብ ዓዶም ዝፍጠር ኩሉ መደያዊ
ዛዕባታት ኣብ ምውሳን ግደ ኣለዎም፡፡
ኣብ ዲሞክራሲ ኩሉ ህዝቢ ማዕረ ዝኾነ መሰልን ጉቡኡን ኣለዎ፡፡ ኩሉ
ህዝቢ ብናጽነት ሓሳቡ ክገልጽን፣ ክእክብን፣ ክዛተን ፍቃዱ እዩ፡፡

ግዘ ግ

ኸም

አ

በረን

ካብ 1933 ክሳብ 1945 ዓ.ም ጀርመን ኣብ ትሕቲ ፋሽሽታዊን
ሶሻሊስታዊን ጀርመን ናይ ሰራሕተኛታት ሪሂጾም ሓደርቲ ሰልፊ ትበሃል
ነይራ፡፡ ቀንዲ መራሒ ናይዚ ሰልፊ ድማ ኣዶልፍ ሂትለር ይበሃል፡፡
ኣብዚ እዋን እዚ ኹሎም ሰልፍታት ንኸይሳተፉ ዝተኸልከሉ ነይሮም፡፡
ብዙሓት ድማ ይግፉዑን ይቅተሉን ነይሮም፡፡ ብፍላይ ካሊእ ፖለቲካል
ኣተሓሳስባ ዝነበሮም፣ ግብረ ሶዶማውያን፣ ናይ ኣካለ ስንኩላትን፣
አእምራዊ ዝንጉዓትን፣ ስንቲን ሮማን ዝበሃሉ ዓሌታት፣ ካብ ኩሉ
ንላዕሊ ድማ ናይ ኣይሁድ ዘርኢ ዝነበሮም ህዝብታት ብኽእለቶም
ንኸይሰርሑ ምኽልኻል፣ ምግፋዕ፣ ንብረቶም ምህጋር፣ ምእሳር፣
ኸይወልዱን፣ ኸየፍርዩን ምግባር፣ ምጥራዝ፣ ምቕታል ዝበሉ ግፍዕታት
ነይሮም፡፡
ብ1939 ዓ.ም ጀርመን ንፖላንድ ምውራር ምስ ጀመረታ ፋሽሽታዊ
ግዛት ጀርመን ንኻልኣይ ኲናት ዓለም ብዕሊ ወሊዓቶ፡፡ እቲ ኲናት
ዕለት 8 ወርሒ ግምቦት 1945 ዓ.ም ተወዲኡ፡፡ እቲ ብሂትለር
ፋሽሽታዊ መንግስቱን ዝተባረዓ ኲናት ዓቐን ዘይብሉ ስብራት፣

ሞት፣ ዕንወትን ኣብ ስፍሕ ዝበለ ሸናኻት ኣውሮፓ ተኻይዱ እዩ፡፡ 55
ሚልዮናት ሞይቶም ካብዜኦም 5,5 ሚሊዮናት ጀርመናዊያን ነይሮም፡፡
እቶም ዝተረፉ 50 ሚሊዮናት ድማ ናይ ብዙሓት ዓድታት ዜጋታት
ነይሮም፡፡
አብ መወዳእታ ኻልአይ ኲናት ዓለም ዳርጋ ፍርቂ ከተማ ሃምቡርግ
ዓንዩ ነይሩ፡፡ ኸባቢ 900000 ህዝቢ ሃምቡርግ መዕቆቢ ቤት
አይነበሮን፣ ልዕሊ 12 ሚሊዮን ህዝብታት ካብ ምብራቕ ጀርመንን
ካልኦት ዓድታት ምብራቕ ኣውሮፓን ተፈናቒሎም ነይሮም፡፡ ካብዚኦም
ድማ ብዙሓት ናብ ሃምቡርግ ዝመጹ ነይረምዎም፡፡ ድሕሪ ዓሰርተ
ዓመታት ካልኣይ ኲናት ዓለም ብዙሕ ስብራት እቲ ዕንወት ኣብ
ሃምቡርግ ይረአ ነይሩ፡፡
ራሽያ፣ አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ እቲ ኲናት ብዓወት ዛዚሞንኦ፡፡
ንጀርመን ተረኪበንኣ፡፡ ኣብ ኣርባዕተ ክፈለ ግዛኣታት ድማ ተማቒለንኣ፡፡

ዊት

እ

እቲ ራሽያ ተማሓድሮ ዝነበረ ዞባ ዳሕራይ ዲሞክራሲያዊት
ሪፐብሊካዊት ጀርመን (DDR) ዝበሃል ኮይኑ፣ እተን ዝተረፋ ሰለስተ
ምዕራባዊ ዞባታት ብአሜሪካ፣ ብእንግሊዝ፣ ብፈረንሳይ ይመሓደራ
ነይረን፡፡* ድሕሪ ዝተወሰነ ግዘ ዝነበረ ዳሕራይ ሕቡራት፣ ሪፐብሊካዊ
ሀገረ ጀርመን (BRD) ብዝብል ስም ተሰይሙ፡፡ ኣብቱ እዋን ፍልልይ
ሃምቡርግ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ምሕደራ ኣብ ሪፐብሊካዊት ሃገረ ጀርመን
ትርከብ ነይራ፡፡ ከም ሃገር ዝተመሰረተትሉ ዕዋን በ1949 ዓ.ም እዩ፡፡
ብ1989 ዓ.ም ብምዕራብን ምብራቕን ጀርመን ዝብል ዓድታት
ተፈላልየን ዝነበረ ናብ ሓደ ዓዲ ተጸምቢረን፡፡

ፎቶ: www.ulrike-brandi.de (o.); ናይ ሃገር ባሕረ መዝገብ ሃምቦርግ, ናይ ስእልታት ቤተ መዘክር

ላዊት ሪፓ

*ህጻጽ:

እቲ ስእሊ ኣብ መወዳእታ ካልኣይ ኲናት ዓለም ብ1945 ዓ.ም ማእኸል
ከተማ ሃምቡርግ ብነፋሪት ደብደባ ዝፈራረሰ ምኳኑ ዘርኢ እዩ፡፡

http://www.geo.de/geolino/mensch/9510-rtkl-vondiktatur-zur-demokratie-deutschland-nach-demzweiten-weltkrieg
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ሕ ት ማዘጋጃ

ሃምቡርግ ሕ ሪ

ለ

መስከረም

06.06.17 22:42

ኣብ ወርሒ መስከረም 2015 ልዕሊ 10000 ዝኾኑ ነበርቲ ደቂ
ሃምቡርግ ናብ ቤት ማዘጋጃ ብምምጻእ ተቃውሞኦም ገሊጾም
እዮም:: ካብተን ዝቃወምወን ዝነበሩ ነጥብታት ናጽነት ንዲሞክራሲ፣
ተጸዋራይነት፣ ተነጽሎታትን፣ ኣንጻር ስደተኛታትን ካልእን ብምቕዋም
ድምጾም ኣሰሚዖም::
ኣብ ጀርመን ኣብ ከተማ ሃምቡርግ ብግልጽን ቅሉዕን መንገዲ ሃሳብካ
ምግላጽ ይካኣልዩ:: ከመኡውን ኩሉ ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ
ምተእኽኻብ ምፍጣር ይከኣል እዩ:: እዚ ቕዋም ሕጊ ሃሳብካ ብናጻ
ምግላጽን ተወሳኺ መሰረታዊ ዝኾኑ ቕዋም ዓንቀጻት ኣብ ናይ
ፌደራላዊ ሪፓብሊክ ጀርመን ቕዋዊ ሕጊ ተጠቂሱ ኣሎ::

ም ምሕ

እንታ

ማለት እ

ካብ 1949 ዓመተ ምህረት ፌደራላዊ ሪፓብሊክ ጀርመን ልክዕ
ክትምስረት እንከላ እዚ ቕዋም ምሕደራ ረቂቊ ተግባራዊ ኮይኑ::
ዲሞክራሲ ኣብ ዝዓሰላ ሃገር ሕግን ስርዓትን መሰረታዊን ኣገዳሲን እዩ::
ኩሉ ነባሪ ኣብቲ ቕዋም ምሕደራ ንዝተመዝገቡ መሰረታዊ ነጥቢታት
ክሕልዎምን ክጠቀመሎምን ኣለዎም::

መ ረታዊ መ ላት ማለት እንታ
ማለት እ
ኣብቲ ቕዋም ብቕዳሚነት መሰል ደቂ ሰባት ተቀሚጡ ኣሎ:: ኣብ
መንግስቲ መሪህነት መሰል ደቂ ሰባት ውሕስ ክኸውን ይገብር:: እዜኦም
መሰላት ድማ ንወትሩ ግዘ ዝሕለውን ክትግበሩን እዮም:: ነበርቲ ጀርመን
ብሰላምን ዲሞክራሲን ንምንባር ድማ ውሕስነት ይህብ:: መሰረታዊያን
መሰላት ኣብቲ ቕዋም ብሃገራዊ ሶሻሊስት እዋን ንዝነበረ ምግሃስ ሰብኣዊ

ርመን

ዊ መ ረት እ

መሰልን ሕማቅ ልምድታትን ብዝተፈላለየ ኹነታት ክረኣይ ስለዝገብር
ፍሉይ ትርጉምን ኣገዳስነትን ዘለዎ እዩ::

መሰረታዊ መሰላት ብተን ዝስዕባ ኣድራሻታት፣ ቋንቋታትን ኣብ መርበብ
ሐበሬታ ምርካብ ይከኣል::

ኩሉ ሰብ ብናጽነቱን ብፍቃዱን ርእሱ ኪኢሉ ዝነብር ውልቀሰብ እዩ::
ካብ መሰረቱ ብጾታ፣ ብዘርኢ፣ ብህብሪ ቀለም፣ ብሃይማኖት፣ ብእምነት
ወይከዓ ብኣረዳድኣ፣ ብስንክልና፣ ብዕድመ ወይከዓ ብጾታ ምቅያር
ኣፈላለይ ምግባር ኣይፍቀድን::

ናይ ቕዋም ምሕደራ ጽሑፋት ብዝተፈላለየ ቛንቛታት ኣብዘን ዝሰዕባ
ድሕረ ገጻት ይርከቡ::
ብቛንቛ ዓረብ www.bpb.de/212966/grundgesetz-der-

ፎቶ: ማውሪስዮ ቡሽታማንተ

ም ምሕ

bundesrepublik-deutschland

ብቛንቛ ኢንግሊዝ https://www.gesetze-im-inter-net.de/
ኣብ ጀርመን ዝነብሩ ሰባት ናጽነት፣ ሰብአዊ መንነቶምን ማዕረነት፣
ፍትሒን፣ ሃገራዊ ምሕዝነት መሰል ኣለዎም::

englisch_gg/

ብቛንቛ ፋርስ https://www.btg-bestellservice. de/
pdf/80209100.pdf

መብዛሕቲኦም ድማ እቲ መሰረታዊ መሰላት ውዱእ ኣረዳድኣ
ጔሮም እዮም ዝሃስቡዎ:: ሕሉፍ ተመኩሮ ከምዘምህረና ግና ውዱእ
ከምዘይኰነ እዩ ዘንጽሮ::

ብቛንቛ ጀርመን https://www.bundestag.de/
grundgesetz

ኣብ ዕለታዊ ናብራና ጸቅጢ ይፈጥሩ፣ ኣብ ውልቀሰባት ነበርቲ ብሓደ
ምንባርን፣ እቲ ቐንዲ ስርዓት ክብሪ ደቂ ሰባት ክቡር ዋጋ ናይ ጀርመን
ፌደራላዊ ሪፓብሊክ ነጻ ዴሞክራቲክ መሰረታዊ ስረዓት እዩ:: እዚ
ቐንዲ ዓንኬል ናይ ዲሞክራሲያዊ ናጽነት መሰረታዊ ስረዓትን ሕግን
እዩ::
እቲ መሰረታዊ መሰላት ካብ ኣግባብ ወጻዒ ክጣሓስ የብሉን:: ዝኰነ ሰብ
ዝተወሰኑ መሰረታዊ መሰላት ካብ ኣገባብ ወጻኢ ክጥቀም ኣይፍቀድን::
ንኣብነት ብናጽነት ዝመሰለካ ሪኢቶ ምግላጽ ዝብል እዚ ነቲ መሰረታዊ
ስረዓተ ሕጊ ናይ ናጽነት ዲሞክራሲ ክጻረር የብሉን::

ህጻጸታት

http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutschedemokratie/39294/grundrechte?p=all
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ኣብቲ ቕዋዊ ሕጊ ካብ ዓንቀጽ 1 ክሳብ ዓንቀጽ 9 መሰረታዊ ሕግታት
ተጠቂሱ ኣሎ:: ብፍላይ ውልቀሰባት ብናጽነት ክብልጽጉን፣ ክዓብዩን፣
ክጉልብቱን መሰል ይህብ:: ኣብዚ ናይ ደቂ ሰባት ናጽነት፣ ሃይማኖታዊ
ናጽነት፣ ናይ እምነት ናጽነት፣ ኣብ ትህቲ ሕጊ ኩሉ ሰብ ማዕረ ምዃኑ፣
ሓሳቡ ብናጽነት ምግላጽ፣ ከመኡውን መሰል መንበሪ ገዛ መካብ ዝበሉ
መሰል ኣለዎም::
ኣብዚ ክልተ ኣብነታት ምጽራሕ ይከኣል፣

ን
ት ሃ ማ ታዊ
መ ል እ

ት መ ረታዊ

ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ሃምቡርግ ናይ ባዕሉ መለለዪ ምልክት ኣለዎ::
ኣብ ቐይህ ህብሪ ጸኣዳ ቤተ መንግስቲ ምስ ሰለስተ ማዕጾታት ይረአ::
ኣብታ ማእኸለይቲ ኣብዘላ መዕጾ ጫፍ ድማ ኣብ ርእሳ መስቀል ኣለዋ::
እምነት ክርስትና ኣብ ጀርመን ብብዚሒ ዝርከብ:: የግድስ ነበርቲ
ጀርመን ኩሎም ብግዲ ኧምነት ተከተልቲ ክርስትና ክኾኑ ኣለዎም
ዝብል ሕጊ የለን:: ዝኾነ ሰብ ክኽተሎ ዝደለይ እምነት፣ ሃይማኖት ባዕሉ
ይውስን:: ኩሉ ህዝቢ እውን ሃይማኖታዊ እምነት ንዘይምክታል:ናጽነት
ኣለዎ::
ኣብ ጀርመን መንግስትን ሃይማኖትን ዝትፈላለዩ እዮም:: ሃይማኖታዊ
መንግስቲ፣ ን ኣብነት ከም ዒራቅ እስላማዊ መንግስቲ ማለት እዩ::

ት ማ ርት
ባ ት ን

ንስት ን

በቢ ዓመቱ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ደቂኣንስትዮ ተባሂሉ 8 መጋቢት ኣብ
ከተማ ሓምቡርግ ይበዓል::

ባይቶ ንተሳተፍቲ ደቂኣንስትዮ ካብ ማህበር ደቂኣንስትዮን ካብ ካለኦት
ውዳበታትን ኣብ ቤት ማዘጋጃ ብጽቡቅ ተቀቢልወን:: እዚአን ንመሰል
ደቂኣንስትዮ ዝጣበቃ እየን:: ብታህሳስ 8 2011 እቲ ቤት ጽሕፈት
ምምሕዳር ዞባ ሃምቡርግ ብበዝሒ ብደቂኣንስትዮ ተጻቢቡ ነይሩ::
ኣብዚ መዓልቲ መበል 100 ዓመቱ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ደቂኣንስትዮ
ሃምቡርግ ቤት ጽህፈት ምምሕዳር ዞባ ደሚቑ እዪ ተባዒሉ::
ዓለምለኻዊ መዓልቲ ደቂኣንስትዮ ንፈለማ ዕዋን ብ 1911 ኣብ
ዴንማርክ፥ ጀርመን፥ ኦስትሪያ፥ ሃንጋሪን ስዊዘርላንድን ምብዓል
ተጀሚሩ:: ኣብቲ እዋን እሱ ደቂኣንስትዮ ናይ ምምራጽ መሰል ክህልዎን
ሕጊ ዓቕሪበን::
ምስጋና ንቶም ንልዕሊ ኣሰርተ ዓመታት ዝተገበረ ጻእሪ ደቂኣንስትዮ
መሰል ምኽባር ብ 1918 ዓመተ ምህረት ንፈለማ ግዘ ክመርጻ ክኢለን::
ካብ 1949 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ድማ ማዕርነት ደቂኣንስትዮን፣
ደቂተባዕትዮን ብምርግጋጽ፣ ኣብቲ መተሃዳደሪ ቐዋሚ ሕጊ ሰፊሩ::

ንዝያዳ ሓበሬታ ናይ ጀርመን መሰረታዊ ሕጊን ቐዋምን ምርካብ ይከኣል
እዩ:: http://www.hamburg.de/politischebildung/7278640/demokratie-fuer-mich/

እዙ ጽሑፍ እዚ ብቋንቋታት ዓረብ፣ ፋርሲ፣ እንግሊዝን ብዘይ ክፋላት
ኣብ ምእካብ ሓበሬታ ዞባ ማእኸል ንፖለቲካ ህንጸት ሃምቡርግ ምርካብ
ይከኣል:: ዝርከበሉ ንጹር ቦታን ሰዓትን፣ ኣድራሻኡን ኣብ ገጽ 27
ይርከብ::
ንቆልዑትን መናእሰይን ዕድሚኦም ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾኑ፣ ኣብ
ሕቡራት መንግስትታት ዋዕላ ስምምዕነት መሰል ህጻናት፣ እዚውን ኣብ
ሃገረ ጀርመን ዝትቀረጸን ተግባራዊ ዝኾነሉን እዩ:: ንመሰል ሕጻናት
ብዝምልከት ኣብቲ ድሕረ ገጽ ሓበሬታ ይርከብ::
www.unicef.de/informieren/materialien/konvention-

ፎቶ: ሚካኤል ትሳፕፍ (ጌ.ኤር): ፍረደሪካ ሆፍማን; ወኪል መራኸቢ ሓፋሽ ናይ ቤት ጽሕፈት ባይቶ

መ ረታዊ ሕግታት

ueber-die-rechte-des-kindes/17528፣
www.unicef.de/informieren/materialien/kinderrechtskonvention-arabisch/107350፣
www.unicef.de/informieren/materialien/

ንኣብነት ኣብዚ ዕዋን ኣብ ጀርመን ኣብ ኩሉ ዓውዲ ስራሕቲ ናይ
ምስታፍ መሰል ክህልውን ምርግጋጽ:: ኣብ ዩንቨርስቲ ወይ ድማ ሙያዊ
ትምህርቲውን ምምሃር:: ደቂኣንስትዮ ኣብ ገዛ ዕዮ ጥራይ ክሰርሓ
ኣለወን፣ ከምኡውን ቆልዑት ምውላድን፣ ምዕባይን፣ ጥራይ ከምዘለዎን
ዝገልጽ ሕጊ የለን::

kinderrechtskonvention-englisch/107310/

ብቋንቋታት እንግሊዝ፣ ብቱርክ፣ ብዓረብ፣ ብራሽያ፣ ብፈረንሳይ፣
ተቐሚጡሎ::

ደቂኣንስትዮ ናይ ባዕለን ስራሕን መሃያን ክቕበላን ነቲ መሃያአን
ከምሓድርኦ ይፍቀድ:: ባዕላተን ድማ ንመን ክምርዓዋን መዓዝ ሓዳር
ከምዝገብራን ይውስና::

7
Kalender Tigrinya Innen.indd 13

06.06.17 22:42

ቤት

ሕ ት ማዘጋጃ ሃምቡርግ መንበሪ

ሕ

አ

ን ሕ

ን እ ህን ቤት

ር

መንበሪ

ሕ

ርጋ

ሕ

እ

ር

ቤት ም ሪ ሕ
ሕ
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ል መ

ትን ሕ

መዝነት ምምቕቓል ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? መዝነት
ምምቕቓል ምስ ሓይሊ ዝብል ቃል ማለት ሓይሊ ስለዘለካ ሰብ
ምብዳል፣ ወይከዓ ኣብላዕሊ ካልዕ ስልጣንን ኣብ ምእታው ወይድማ
ስልጣንካ ተጠኪምካ ዝደለይኻዮ ምግባር ዝብል ፍጹም ርክብ የብሉን::
መዝነት ምምቕቓል ክንብል ከለና ምምሕዳር ኣብ ሰለስተ ጸፍሕታት
ምምቕቓል ማለት እዩ::
ቤት ምኽሪ ሕጊ ኣውጻኢ፣ ሕጊ ፈጻሚ፣ ሕጊ ተርጓሚ
ካብ ክልቲኡ ሰዕሊታት እዚኦም ሰለስተ ኣካላት ይረኣዩ እዮም
ኣብ ቤት ማዘጋጃ ኣብ ትህቲ ናህሲ ንጸጋም እቲ ዞባዊ ፓርላማ ወይከዓ
ቤት ምኽሪ ወከልቲ ይርከብ:: ንየማን ዞባዊ መንግስቲ ባይቶ ሃምቡርግ
ይርከብ:: ኣብቱ ካልአይ ፎቶ ህንጻ ቤት ፍርዲ ይረአ:: እቲ ህንጻ ካብ
ቤት ማዘጋጃ ሃምቡርግ ብኪሎ ሜትር ርሕቀት ይርከብ:: እዚ ማለት
እቲ ናይ መዝነት ምምቕቓል ብግልጺ የርኢየካ::
ንሓደ ዲሞክራሲ ናይዞም ሰለስተ ናይ መዝነት ኣካላት ምፍልላይ ኣገዳሲ
እዩ:: በኣንጻራዊ መልክዑ በቢባዕሎም ክቆጻጸሩ ይኸእሉ እዮም:: በዚ
ኣገባብ ምቁጽጻር ዘየድሊ ናይ መዝነት ወጽዓ ንከይህልው የዓግት::
ን ኣብነት ብውልቀሰብን ወይ ብሰልፍታትን ኣብ ሓደ መላኺ ስርዓት
እዞም ሰለስተ ኣካላት ኣብ ሓደ ሰብ ዘትተሓዙ እዮም::

ኸበረ

ሕ
ትር ም

ን
ለ ም

ን

ን
ላት እንታ

ዞባዊ ፓርላመንት ሃምቡርግ ወይከዓ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ሃምቡርግ
ሕጊ ኣውጻኢ ይበሃል:: እዚ ማለት ናይ ሕጊ ምውጻዕ መዝነት ኣለዎ::
ቤት ምኽሪ ወከልቲ ንዞባዊ ከተማ ሃምቡርግ ዝውዕል ሕጊ የርቅቅን፣
የጽድቅን፣ ብደረጃ ጀርመን ዝውዕል ሕጊ ናይ ምርቓቕ መሰል
የብሎምን:: ንዙ ዕዮ እዚ ዘፈጽም ብቐዋሚነት ኣብ በርሊን መንበሪ
ዝገበረ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ጀርመን እዩ:: ዞባዊ መንግስቲ ሃምቡርግ
ወይከዓ ባይቶ ሕጊ ፈጻሚ ይበሃል:: እዚ ማለት እቲ ሕጊ ብተግባር
ክፍጽም ዝኽእል መዝነት ኣለዎ:: እቶም ብቤት ምኽሪ ወከልቲ ዝወጹ
ሕግታትን ኣዋጃትን ባይቶ ምስ ባዕሉ ቤት ጽሕፈታት ብተግባር ኣብ
ስራሕ የውዕሎም::

ሕ

ር

ል

ል እንታ

ካል
ሕ
ማለት

እ
ኸበረላ
እ

ን ል

ለ እንታ

ፌደራላዊት ሪፓብሊካዊት ጀርመን ከመኡውን ሓምቡርግ ሕጊ
ዝተኸበረላ ዓድን ከተማን እያ:: ን ኣብነት ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ ወይከዓ
ምልኪ ዝምርሑ ሃገራት ቕዋም ምሕደራ ወይ ድማ መሰረታዊ ዝኾነ
ሕግጋት ኣየተግብሩን ማለት ሓደ ሕጊ ተኽብር ዓዲ ቐዋዊ ሕጊን ካለኦት
ተወሰኽቲ ሕግታትን ተመርኲዛ እያ ትሰርህ::
ኩሎም ምምሕዳር ቤት ጽህፈታት፣ ቤት ፍርድታት ናቲ ዞባ ፓርላማን
መንግስቲን፣ ላዕለዎት በዓል መዝታት ኩሎም ነቲ መሰረታዊ ሕግጋት
ክህልዉን ክፍጽሙን ኣለዎም::

ማለት እ

ፎቶ : commons.wikimedia.org/ዳኒኤል ሽቨን (CC BY-SA 4.0) (gr.); ሚካኤል ትሳፕፍ

ምም

ቤት ፍርዲታት ሕጊ ተርጎምቲ እዮም:: እዚ ማለት ሕጊ ምትርጓም
መሰል ኣለዎም::
እዙ ቤት ፍርዲ ካብ ተጽዕኖ ናጻ ብዝኾኑ ዳያኑ እዩ ዝምራሕ::
ብመሰረተ ሕጊ እቲ ቤት ፍርዲ ካብ ዝኾነ መንግስታዊ ትካላት፣ ዋላ
ካብ ከንቲባን፣ ቤት ጽሕፈት ፍትሕን ብዘይ ተጽዕኖ ናጻ ኾይኑ ይሰርሕ::
እዞም ናጻ ዳያኑ ንቲ ሕጊ ምትርጓም ጉቡእ ጥራይ እዩ ዘለዎም:: ኣገዳሲ
ዕማሞም፣ ሕጋዊ ዛዕባታትን፣ ኣካታዒ ገበናትን ፍርዲ ምሃብ እዩ:: ኣብ
ጀርመን እቲ ቤት ፍርዲ መንግስቲ ሕጊ ኣኽቢሩ ዝሰርህ ዘሎ ምዃኑ
ይቕጻጸሮ:: ኩሉ ዜጋ ብመንግስቲ ዝውሰዱ ስጉምቲታት ኣብ ሕጊ
ተመርኲዙ ክቃወም መሰል ኣለዎ::
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ር ታት

ቲ መን

ቤት

ሕ ት ማዘጋጃ

06.06.17 22:43

መን

መር

ንቤት ም ሪ
መ ል ዘለ

ቤት ጽህፈት ማዘጋጃ ቅድሚ ሚዕቲ ዓመት ክህነጽ እንተሎ፣ ሃንጸቱ
ኣብቲ ቐዳማይ ደብሪ ልዕል እቲ ፈንስትራ 18 ቅርጺ እምኒ ቀሪጾም
ገዲፎም:: ገሊኦም ኣብቲ ፎቶ ይረኣዩ:: እቶም 16 ምስልታት ዝተፈላለየ
ሙያዊ ክዕለት ይውክሉ:: ንኣብነት ስራሕ ሳኣኒ፣ ባኒ ሰንካቲ፣ እንዳ
ስጋ፣ ሳርቶ፣ ነዳቃይ፣ ቀላሚን፣ ስራሕ ጀርዲን እዮም:: እቶም ንቲ ቤት
ማዘጋጃ ቅድሚ ሚእቲ ዓመት ዝሃነጹ ከምዜኦም ዝበሉ ሞያታት ኣብቲ
ቤት ምኽሪ ክውከሉ ከምዘለዎም ዝሕብር እዩ::
ቅድሚ እዚ ቤት ጽህፈት ማዘጋጃ ምህናጽ ደቂ ተባዕትዮ ጥራህ እዮም
ክመርጹን፣ ክምረጹን ዝፍቀደሎም ዝነበረ:: ሃብታማት ነጋዱ፣ ደያኑ፣
ሓኻይም ንዝኣምሰሉ ጥራህ እዮም ክመርጹን፣ ክምረጹን ዝፍቀድ
ዝነበረ:: ኣብ መወዳእታ 1900 ግና ሕጊ ተለዊጡ:: ካብ 1918 ድማ
ሓድሽ ምምህያሻት ተወሲኖም:: ካብዚ እዋን ጀሚሩ ድማ ደቂኣንስትዮ
እውን ክመርጻ ተፈቊዱለን:: ኣብዚ እዋን ናይ ሃምቡርግ ነበርቲ ነቶም
ቤት ምኽሪ ወከልቲ ክመርጹ ይኽእሉ እዮም::
እቶም ሮቕሓታት.፣• ጀርመናዊ ዜግነት ዘለዎ
• ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ
• እንተወሓደ ኣብ ሓምቡርግ ልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ዝገበረ መንበሪ
ኣድራሻን ዘለዎ
• ኣብቲ መሰል ምርጫ ድማ ዝተዓገተ ክኸውን የብሉን፣ ንኣብነት
ብቤት ፍርዲ ክብድ ዝበለ መቅጻዕቲ ዝትቀጽዓ ናይ ምምራጽ
መሰል የብሉን

ከልቲ ሃምቡርግ
ንምምራጽ ድሉው ዝኾነ ሰብ እንተናኣሰ ወዲ 18 ዓመት ክኸውን
አለዎ፡፡ ንኽመርጽ ዘድልዮ ስርዓት እውን ከማልእ አለዎ፡፡

ምር

በቢ

5

መት እ

ካ

ኣብ ሃምቡርግ ብአገባብ ሕጊ በቢ 5 ዓመት ንቤት ምኽሪ ወከልቲ
ምርጫ ይካየድ፡፡ ናይ ሃምቡርግ ፓርላመንት ማለት እዩ፡፡ ቀጻላይ ስሩዕ
ምርጫ ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ክካየድ እዩ፡፡

መን እ

ምረ

ዘለ

እቲ ምር ሓ ዊ እ
ማ ርት
ምስ ር

ማ ዊ
ካ
እ

ት

ንአብነት ናጻ ማለት ዝኾነ ሰብ ብዘይ ድፍኢት ንዝደልዮ ትመርጽ
እንተሎ፡፡ ሚስጥር ማለት እቲ ዝመረጸ ሰብ ንመን ከምዝመረጸ ካሊእ
ሰብ ክፈልጥ የብሉን፡፡ እቲ ምርጫ ሓፈሻዊ እዩ፡፡ ምኽንያቱ ብዋናነት
ኩሉ ንክመርጽ ዘኸእል ስረዓተ ሕጊ ዘማለአ ዜጋ ፍቑድ እዩ፡፡
ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ምርጫ ኣብዛ ትሰዕብ ድሕረ ገጽ ተጠቀሙ፡፡
www.hamburg.de/wahlen

ጀርመን ከምኡውን ሃምቡርግ ፓርላመንታዊ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት
አለወን፡፡ እዚ ማለት ኩሉ ናይታ ሃገር መንግስታዊ ትካላት ካብ ህዝቢ
ዝብገስ እዩ፡፡ ናይ ምምራጽ ስርዓት ሕጊ ዘማልኡ ዜጋታት ንሰልፍታትን
ብውልቀ ዝቀርቡ ተመረጽትን ይመርጹ፡፡ እቶም ተናሓናሕቲ ሰልፍታት
ንህዝቢ ከገልግል ዝበለጸ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ኣለና እናበሉ የፍልጡ፡፡
እቲ መራጻይ ህዝቢ ድማ ንዓይ ከማሓድረንን ብጽቡቅ ብቅዓት
ከገልግለኒ እዩ ዝብሎ ሰልፊ ወሲኑ ይመርጽ፡፡ ኣብቲ ቤት ምኽሪ
ወከልቲ ሃምቡርግ ብርቱዕ ኮይኑ ክመርሕ እዩ ብምባል ይውስን፡፡ ኣብ
ሕድሕድ ዝመጽእ ምርጫ ድማ እቲ መራጻይ ከም ሓዱሽ ንቲ ዝበለጸ
ከማሕድሮ ዝኽእል ብርቱዕ ሰልፊ ይመርጽን ይውክልን፡፡ ብርቱዕ
ሰልፊ ክንብል እንተለና ኣብ ቤት ምኽሪ ወከልቲ በዝሒ ናይ ወከልቲ
መንበራት ዝረኸበ ሰልፊ ማለት እዩ፡፡
ዝበለጸ ሓበሬታ አብ ገጽ 14 ይርከብ፡፡

ፎቶ፡ ሚካኤል ትሳፕፍ (o.); Hhbrmbk/CC BY-SA 3.0 (4)

ምር
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ረ ን
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ረት

ስር

ማ

መእ ዊ ቤት

ሕ ት ማዘጋጃ

06.06.17 22:43

ቤት

ሕ ት ማዘጋጃ ን

ት እ
ፎቶ፡ ሚካኤል ትሳፕፍ (o.); commons.wikimedia.org/ CC BY-SA 3.0/Hhbrmbk (2)

ብዕዳጋ ከባቢ ናብ ቤት ማዘጋጃ ኣቢልካ በቲ ግሩም ጸሊም ልዳት ናብ
ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ምእታው ይከኣል እዩ፡፡ እቲ መእትዊ ማዕጾ
ብረዚን ሓጺን ዝትሰርሐን፣ ብዝትፈላለየ ቅርጽታትን ምስልታትን
ዝተመላኸአን ዘገጸን እዩ፡፡
ብታሕተዋይ ምድር ቤት እቲ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ዞባ መዓልታዊ
ስለዝኽፈት ነቲ ትርዕዮ ጽቡቅ ገይርካ ክትዕዘብ ይከኣል እዩ፡፡ ነተን
ካልኦት ክፍልታት ግና ምስ ፍሉጥ ነቲ ቦታ ዘላሊየካ ሰብ ጥራሕ እዩ
ምብጻሕ ዝከኣል፡፡ ዕዶት ኣብ ፍሉይ መዓልትታት ብቋንቋ እንግሊዝን፣
ፈረንሳይን አጻርዮም ብዝዛረቡ የፍልጥ፡፡ ብካልኦት ቋንቋታት ዝግበሩ
ዕዶት ንምፍላጥ ኣብ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ 0049 (0)40-831 20 64
ደዊልኩም ቆጾሮ ምትሓዝ ወይ ድማ ኣብዙ ድሕረ ገጽ ምፍታሽ ይከኣል
እዩ፡፡ http://www.hamburg.de/rathausfuehrung/
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ካ
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እቲ ታሕ

አዳ

ቤት ማዘጋጃ ን

ጋም ቤት ም ሪ

ከልቲ ን

ማን

ማ ባ

ርከቡ

06.06.17 22:43

ከልቲ ህ ቢን ባ

ናይ ሃምቡርግ ዞባዊ ፓርላማን ዞባዊ መንግስትን
ናብ ቤት ማዘጋጃ ገጽኩም ክተአትዉ እንተለኹም ቀዲምኩም ብቱ
ዓብዪ መእትዊ ኣፍደገ እይኩም ትመጹ፡፡ እዚ ድማ ራትሓውስዲለ
ተባሂሉ ይጽዋዕ፡፡ እቲ መእተዊ ራትሓውስዲለ ንኹሉ ዕዶት ዝገብር
ክፋት እዩ፡፡ ብዙሓት ኣጋይሽ ድማ ይመጹን ይኸዱን፡፡

ቲ ዞባ ፓርላመንት ቤት ም ሪ
ህ ቢ እ

ልቲ

ብጸጋም ራትሓውስዲለ በቲ መእተዊ ምድሪ ቤት ብጸጋምን ብየማንን
ወገን ክልተ መደያየቢ ኣስካላ ናብቲ ብጸጋም ዘሎ ፍርቂ ህንጻ ናይቲ
ቤት ማዘጋጃ የደይበካ፡፡ ኣብዚ እቲ ክፍሊ ናይ ቤት ምኽሪ ወከልቲ
ህዝቢ ይርከብ፡፡

ን

ኣብ ሃምቡርግ ብጠቕላላ ብዝሒ ቤት ምኽሪ ወከልቲ 121 ዘለውዎ
እዩ፡፡ እዚኦምውን ብነበርቲ ሃምቡርግ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ
ዝተመረጹ እዮም፡፡ ተወክልቲ ህዝብታትውን ናይቲ ፓርላማ ኣባላት
ተባሂሎም ይጽውዑ፡፡ እዜኦምውን ናይቲ ህዝቢ ፖለቲካዊ ድሌት
የንጸባርቁ፡፡ ከምኡ እንተኾነውን ተመረጽቲ ናይቲ ፓርላማ ብናይ
ሃምቡርግ ቐዋም ምሕደራ ከተግብሩ ስለተዝመረጹ ብቅኑዕ ሕሊና
እዮም ዝሰርሑ፡፡
ናይቲ ቤት ምኽሪ ህዝባዊ ጉዳያት እስካብ ብጽሒት ገለ ኣብቲ ኩሉ
ዕዮታትን ንምዝርዛር፣

እቲ ባይቶ ብ12 ኣባላት ዝተዋቐረ እዩ ፡፡ እቲ ባይቶ ንምምሕዳር
ሃምቡርግ ይመርሕን ይከታተልን፡፡ እቲ ምምሕዳር ሃምቡርግ ብ11
ቤት ጽሕፈታትን ዝተዋቐረ እዩ፡፡

ፎቶ፡ ሚካኤል ትሳፕፍ (ጌ.ኤር)

ቤት ም ሪ

እቶም ቤት ጽሕፈታት መንግስታዊ ትካላት እዮም፡፡ ብፍላይ ድማ
ንዜጋታት መንግስታዊ ግልጋሎት የበርክቱ፡፡
እቲ ናይ ባይቶ ዕማማት ናይ ምምሕዳር ሃምቡርግ ዕማማት እውን እዩ፡፡
ንአብነት እቲ ብቤት ምኽሪ ወከልቲ ዝወጸ ሕጊ ብተግባር የፍጽሙ፡፡

እቶም ኣገደስቲ ዕዮታት ናይ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ን ኣብነት፦
• ሕጊ ምውጻእ፣ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢታት ድማ ናይቲ ዞባ ሕጊ
ይውስንን፣ የጽድቅን፣
• ነቲ ባይቶ ምቑጽጻር፣

ባ

ቲ ዞባ መንግስቲ እ

ብየማን ራትሓውስዲለ በቲ ገፊህ ኣስካላ ብቐጥታ ናብቲ ባይቶ
የብጽሃካ፡፡ እቲ መእተዊ ናብቲ ባይቶ ኣስካላ ብግሩም ቕብኢ ወርቂ
ዘጌጸ ሓጺን ማዕጾ ገይሩ የእትወካ ብወርቂ ዝተቀብአ እዩ፡፡
ኣብቱ ጎኑታቱ ዘለዋ ምስሊ፣ ብሕብሪ ወርቂ ዝተመለኹዑን ከም ሓሳኹ፣
ኣዕዋፍን፣ ነፋሒቶን ይረኣዩ፡፡
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ቤት ም ሪ መአከቢ አዳ
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ቲ ቤት ም ሪ
ባታት ካ

ዳ

ቤት ም ሪ

ከልቲ ህ ቢ ስ
ፎቶ፡ ሚካኤል ትሳፕፍ (ጌ.ኤር)

ኣብ ቐዳማይ ደርቢ ንኢድ ጸጋም እቲ ህንጻ ናይ ቤት ምኽሪ ወከልቲ
መኣከቢ ኣዳራሽ ይርከብ፡፡
በቢ 14 መዓልቲ ኩሉ ግዘ ረቡዕ ዕለት ናይ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኣኼባ
ይካየድ፡፡ ሰዓት 13:30 ድማ ይጅመር፡፡
ናይቲ መኣከቢ ኣዳራሽ ኣቀማምጣ ልክዕ ከም ናይ ቤት ምርኢት እዩ
ተሰሪዑ፡፡ ካብ ቅድሚት ንድሕሪት ይድይቡ፡፡ ኣብ ቅድሚት ከምቲ
መሰናድኢ ናይ ቤት ምርኢት ዝርከብ ኣብዚ ድማ ናይ ቤት ምኽሪ
ተወካሊት ፕረዚደንት ትቅመጠሉ፡፡ ኣብ ቅድሚኡ ናይ መዘተዪይ ዛዕባ
ጠረጴዛ ይርከብ፡፡ ኣብኡ ወከልቲ ቤት ምኽሪ መደረ ይገብርሉ፡፡
121 ኣባላት ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ አብቲ ኣዳራሽ ኣብ ቅድሚ

ኣብቲ ማእኸላይ ስሕበት እታ ፕረዚደንት ንኹሎም ኣብትርእየሉ ቦታ
ይቅመጡ፡፡

በዚ መደያየቢ ኣባላት ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ናብቲ ቤት
ምኽሪ ኣዳራሽ ይድይብሉ፡፡
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እ ን
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ባ

ቤት ም ሪ

ከልቲ

06.06.17 22:43

ቲ ቤት ም ሪ

ከልቲ ህ ቢ ን ት ፖለቲካ

ስን መን እ
ፎቶ፡ ሚካኤል ትሳፕፍ (ጌ.ኤር)

ናይ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ምርጫ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት 2015
ዓመተ ምህረትም ተኻይዱ፡፡ ኣብዙ ምርጫ ናይ ጀርመን ሶሻል
ዲሞክራሲ ሰልፊ ዝበዝሐ ድምጺ (45,6 %) ረኺቡ፡፡ እቲ ሰልፊ በይኑ
ንኸማሕድር ዘኽእሎ ድምጺ ግና ኣይረኸበን፡፡
ሓደ ሰልፊ ካብ 50 % ንላዕሊ ድምጺ ምርካብ እንትኽእል ከማሕድር
ይኽእል፡፡ ናይ ኣብዛሐ ድምጺ ረኺቡ ተባሂሉ ቑብል ስለ ዝግበር፡፡
ዋላ እዃ እቲ ሶሻሊስት ሰልፊ ብዙሕ ድምጺ ይርከብ፣ እቲ አብዘሓ
ወሳናይ ድምጺ ስለ ዘይረኸበ ምስ ካልእ ሰልፊ ተጸንቢሩ፡፡ ማለትውን
ምስ ሓምለዋይ ሰልፊ ጥምረት ፈጢሩ ክመርሕ ክኢሉ፡፡ እዚ ጥምረት
ብናይ ሕጂ መበል 21 ናይ ምርጫ ግዘ በቲ ቤት ምኽሪ ፖለቲካዊ
ኣንፈት ዝውስን ይኸውን፡፡
እቲ ናይ ምርጫ ግዘ ብሕጊ ሓምሽተ ዓመት ይወስድ፡፡
እቲ ዝቅጽል ምርጫ ድማ ኣብ 2020 ዓ.ም ይኸውን፡፡

ካብቲ ናይ ኣጋይሽ መቀመጢ ቦታ ኣመዓዲኻ ምርኣይ፡፡
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መ ላ መንበሪ

መበል

ር ምር

ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ
(ዞባዊ ፓርላማ)
6 ተሓጋገዝቲ ፕሬዚደንታት

ፕረዚደንት

58

20

2 ጸሓፍቲ
14 10 9 7 3

ናይቲ መንበር መቐሎ

SPD
CDU
GRÜNE
DIE LINKE
FDP
AFD
Fraktionslose
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በቲ ፓርላማ ኣዳራሽ ቡቕዕ ቦታት ንፓርላማ ኣባላት
ተመረጽትን ኣሎ

58 መንበሪ ናይ ጀርመን ሶሻል ዲሞክራቲክ ሰልፊ (SPD)
20 መንበሪ ናይ ጀርመን ክርስትያን ዲሞክራሲ ህብረት (CDU)
14 መንበሪ ናይ ሓምለዋይ ሰልፊ (Bündnis 90/Die Grünen)
10 መንበሪ ናይ ፀጋማይ ሰልፊ (Die Linke)
9 መንበሪ ናይ ናጻ ዲሞክራቲክ ሰልፊ (FDP)
7 መንበሪ ናይ ጀርመን አማራጺ ሰልፊ (AFD)
3 መንበሪ ንናይ ጉጅላዊ ጥምረት ዘይብሎም
(ነሓሰ 2016)
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መንበር

ዳ

ኣብቱ ስእሊ ከምዝረአ ኣብዙ ናይ ሕጂ መበል 12 ምርጫ 121
መንበር ኣባላት ቤት ምኽሪ ህዝቢ ኣብቱ ኣዳራሽ ፓርላማ ይርከብ፡፡
ኩሎም ሰልፍታት ኣብቱ ን ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ዝተገበረ ምርጫ
ልዕሊ 5 % ድምጺ ዝረኸቡ ኣባላት ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኮይኖም
ይቅጽሉ፡፡ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ለዕሊ 5 % ረኺቦም ዝሓለፉ ሽድሽተ
ሰልፍታት ነይሮም፡፡ ንሳቶም ድማ ኤስ.ፔ.ዴ፣ ሴ ዴ ኡ፣ ቡንድኒስ 90\
ዲ ግሩነን፣ ዲ ሊንክስ፣ ኤፍ.ዴ.ፔ፣ አ.ኤፍ.ዴ ይባሃሉ፡፡
ኤስ.ፔ.ዴ፣ ወይከዓ ሰልፊ ሶሻሊስት ኣብዝሓ ድምጺ ናይ ቤት ምኽሪ
ወከልቲ ህዝቢ ዝርኸበ እዩ፡፡ በዚ ምኽንያት እቲ መብዛሕቲኡ መንበር
ኣብ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ሒዙ ኣሎ፡፡ ብኻልአይ ደረጃ ኣብዝሓ
ድምጺ ዝሓዘ ሲ.ዴ.ኡ እዩ፡፡ ብምቅጻል ሳልሳይ ደረጃ ዘሎ ቡንድኒስ
90\ ዲ ግሩነን፣ ካብኡ ዲ ሊንከን፣ ኤፍ.ዴ.ፔ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ዘሎ
ድማ ኣ.ኤፍ.ዴ እዩ፡፡

ሓ ም
ከልቲ ህ ቢ

ር ባት

ቤት ም ሪ

ሓደ ሰልፊ ኣብ ዝተካየደ ናይ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ምርጫ ካብ
ዝተውሓቦ ድምጺ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ እንተረኺቡ፣ ወሳናይ ናይ ኣብዝሓ
ድምጺ ረኺቡ ይባሃል፡፡ በዚ ምኽንያት እቲ ሰልፊ ናይ ቤት ምኽሪ
ወከልቲ ህዝቢ ልዕሊ ፍርቂ መንበሪ ኣብቲ ኣዳራሽ ይህልዎ፡፡
መንግስታዊ ጉጅለ ድማ ይምስረት፡፡ እዚ ድማ ናይቲ ፓርላማ ኣንፈት
ይውስን፡፡ ጉጅለ ማለት ኣብ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ዝርከቡ
ኣብዝሓ ኣባላት ሓደ ሰልፊ ናይ ሓበራዊ ኣወዳድብኦም እዩ:: ኣብ ቤት
ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ዝርከብ ሕድሕድ ወኪል ሰልፍታት ቤት ምኽሪ
ወከልቲ ጉጅለ ይምስርት፡፡

ፓርላማ ንአባላት ቤት ም ሪ
ብፍሉይ ኩነታት ዝረአ ድማ ኣሎ፡፡ ን ኣብነት ኣባላት ቤት ምኽሪ
ወከልቲ ህዝቢ ካብቲ ናይ ጉጅለ ኣረዳድአ ዝተፈለየ ሪኢቶ
እተንተሃልዩዎም፣ ናይቱ ጉጅለ ኣካል ኮይኖም ክቅጽሉ ኣይፍቀድን፡፡
ሕጂ እዞም ኣባላት ጉጅለ ኣልቦ ይኾኑ ማለት እዩ፡፡ ኣባላት እቲ ቤት
ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኮይኖም ግና ክቅጽሉ እዮም፡፡
እቲ ቐንዲ ዓላማ ናይ ሕድሕድ ጉጅለ ብዝሓት ናይ ሰልፎም ፖለቲካል
ፕሮግራማትን ዓላማታትን ኣብ ሽተኡ ንክበጽሕ ይሰርሑ፡፡ ብዛዕባ
መንግስታዊ ጥምረት ኣብ ገጽ 15 እውን ተገሊጹ ኣሎ፡፡
ኣብቱ ዝተካየደ ምርጫ ካብቲ ዝተወሃቦ ድምጺ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ
ዝረከበ ሰልፊ እንድህር ዘየለ፣ ከም ሕጊ ጥምረት ዝብሃል ይቐውም፡፡
እዚ እንተነኣሰ ኣብ መንጎ ክልተ ሰልፍታት ዝምስረት ርክብ እዩ፡፡ እዞም
ሰልፍታት ይጣመሩ፡፡ እዚ ማለት ሓቢሮም ይሰርሑ፡፡ በዚ ምኽንያት
ጥምረት ይምስርቱ፡፡

ከልቲ ህ ቢ

ወከልቲ ህዝቢ ድማ ምስ ውሕድ ድምጾም ተነሓናሕቲ ኮይኖም
ይቅጽሉ፡፡ እቲ ከይዲ ፖለቲካ ኣይውስኑን፡፡ እንተኾነ ግና እዞም

ሓበሬታዊ ምስሊ: ሚካኤል ፕፊስተረር http://www.elida-atelier.com

መ

ተነሓናሕቲ ኣንጻር ናይቲ ኣብዝሓ ድምጺ ሰልፊታት ማለት እዮም፡፡
ተነሓናሕቲ ንዲሞክራሲ ስርዓት ምዕምባብ ኣገደስቲ እዮም፡፡ ንሶም
ንአቶም ኣብቲ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ መንግስታዊ ጉጅለ
ዝመስረቱ ሰልፍታት በአንጻሮም ይሰርሑ፡፡ ናይ ተነሓናሕቲ ቐንዲ
ዕማም ናይ መንግስቲ ትልሚ በዕሊ ንምንቃፍ እዩ፡፡
ኣብዚ ናይ ምርጫ ግዘ ኣብ ተነሓነሕቲ ገጽ ዘለዉ ሰልፍታት፦ ሴ.ዴ.ኡ፣
ኤፍ.ዴ.ፔ፣ ዲ ሊንክስ፣ ኤስ.ፔ.ዴ፣ አ.ኤፍ.ዴ እዮም፡፡

እቲ ኣብዝሓ ድምጺ ዘለዎ ሰልፊ ምስ ካሊእ ውሑድ ድምጽ ዘለዎ
ሰልፊን ምሰኡ ተስማሚዑ ሓቢሩ ንኽስርሕ ይውስን፡፡
ብሓባር ኣብላጻይ ድምጺ ይህልዎም፡፡ በዚ ምኽንያት ድማ መንግስታዊ
ጉጅለ ይምስርቱ፡፡ ብሓባር ከስርሖም ዝኽእል ውዕሊ
ጉጅለ ይፈራረሙን ከይዲ ፖለቲካ እውን ይውስኑ፡፡ ካልኦት
ሰልፍታት ፦ እቶም ልዕሊ 5% ድምጺ ረኺቦም ኣብ ቤት ምኽሪ
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መንግስታዊ

ምረት ካ

ስ

ን ግ

ን ከምእ ን አባላት

ምረት

ሓ ሕቲ ካ

ንከ
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ለ መንግስትን ምስ ባ

እዚ ጥቡቕ ቅርርብ ጉጅለ መንግስቲን ባይቶን ከም ዝስዕብ ዝሰርሕን
ዝትግበርን ይኸውን.
– ብህዝቢ ተወክልቲ ኣብ ምርጫ ዝበዝሐ ድምጺ ዝረኸበ ሰልፊ
ብጥምረት ብህዝቢ ወከልቲ ቤት ምኽሪ ናይ ፖለቲካ ኣንፈቱ
ይውስን፡፡ እቲ ባይቶ ድማ ካብዚ ሰልፊ ዝተውጻጸኡ ኣባላት
እዮም፡፡ ሓደ ሓደ ግዘ ሰልፊ ዘይብሎም ድማ ኣባላት ናይ ባይቶ
ኣለዉ፡፡ ንተወሳኺ ሓበሬታ ገጽ 23 ይርአዩ፡፡
– ኣብ ምርጫ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ብዝተረኸበ ድምጺ መሰረት ኣብቲ
ቤት ምኽሪ ወከልቲ ጥምረት ኮሚቴ ይህልው፡፡ ስለዚ እቲ ኣንፈት
ፖለቲካ ናይ ቤት ምኽሪ ወከልቲ በዚ ጥምረት ኮሚቴ ይውሰን፡፡
እቶም ኣባላት ባይቶ ድማ ካብዞም ሰልፍታት ዝተውጻጸአ
ይኸውን፡፡ እቶም ኣብቲ ምርጫ ኣብዝሓ ድምጺ ዝረኸቡ፣ ብዙሓት
ኣባላት ባይቶ ይስይሙ፡፡

ር

ን

ዕማማት ናይ ቤት ምኽሪ ወከልቲ፦ ምቁጽጻር ባይቶ፣ ነቲ ጥሙር
መንግስቲ ድማ ናይ ምትሕብባርን ሓቢርካ ምስራሕን ክፋል ስራሕቲ
ባይቶ ይወስድ፡፡

ፎቶ፡ ሚካኤል ትሳፕፍ

ኣብ መንጎ እቲ ጉጅለ ቤት ምኽሪ ኣብ ቤት ምኽሪ ተወከልትን
ኣብ ባይቶን ዘለዉ ኣባላት ዝቀረበ ናይ ፖለቲካ ርክባት ይምስርቱን
ብምርድዳእ ድማ ይወስኑን፡፡ እዚ ጉጅለ ቤት ምክሪ ጥሙር መንግስቲ
ተባሂሉ ይጽዋዕ፡፡

ዘ

"መንግስቲ ናይ ፓርላማ ፖለቲካ መደባትን ዋዕላታትን ብተግባር
የውዕል፡፡ ስለዚ እቲ ጥሙር መንግስቲ ቅድሚ ኩሉ ንመንግስቱ
ክቆጻጸር ዘኽእል ምልዕዓል የብሉን፡፡ ብዙሕ ግን ይሕግዝ"*፡፡
እቲ ጥሙር መንግስቲ ንመተሓባበርቱ ባይቶ ክነቅፍ እንተሎ፡፡
እዚ ነቀፌታ መብዛሕቲኡ ጊዜ በእሊ ኣይፍለጥን::

*ህጸጽ ካብ ሓገራዊ ማእኸልን ፖለቲካ ህንጸት ቁልፊ ቃል፣ ምምቕቃል መዝነት
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ል ምምሓል

ዳማ

ከንቲባን

ባላት ባ

ን
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ምር

ዳማ

ከንቲባ

ከልቲ ህ ቢ
እቲ ባ

ም

ር

ንሱ ናይቲ ባይቶ ላዕለዋይ ሓላፊ እዩ፡፡

ናይቲ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ካልእ ስራሕ ንቲ ባይቶ ምቁጽጻር እዩ፡፡

ኣገዳሲ ዕማም ናይቲ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ምርጫ ቐዳማይ ከንቲባ እዩ፡፡

ብሸነኽ የማን ዝረአ ዘሎ ስእሊ ካብቶም ቤት ምኽሪ ስራሕ አፈጸምቲ
ብወገን ጸገም ናይቲ ንላዕሊ ናይቲ ባይቶ መንበር ይርኣ፡፡

በቲ ስእሊ ብጸጋም ወገን ናይ ሕጂ ቐዳማይ ከንቲባ "ኦላፍ ሾልስ" ካብ
ሰልፊ ሶሻሊስት ኣብቲ ኣዳራሽ ክምሕል ተሎ ይረአ፡፡
በቶም አብዝሓ ናይ ቤት ምኽሪ ኣባላት ተመሪጹ እዩ፡፡
እቲ ቐዳማይ ከንቲባ ኣብቲ ምምሓል ስነ ስረዓት የማናይ ኢዱ ናብ
ላዕሊ ሓፍ ኣቢሉ ይረአ፡፡ እዚ ድማ ዝተለመደ እዩ፡፡ እዚ ማለት ናይ
ምምሓል ቃል ክሕብ እንተሎ እዩ፡፡

ቲ ባ

ም ዳ

ካብቲ ናይ ቤት ምኽሪ ሓላፍነት ሓደ እቲ ባይቶ ምጽዳቕ እዩ፡፡ እዚ
ማለት እቶም ወከልቲ ንቐዳማይ ከንቲባ መረጻ ድምጾም ይህቡ፡፡
ናይ ባይቶ ኣባላት አቐዲሙ መሪጹ እዩ፡፡ ንተወሳኺ ሓበሬታ ገጽ 23
ይርኣዩ፡፡
እቶም ዝተሓረዩ ባይቶ ሓላፊነቶም እንድሕር ዘይጸደቀሎም እቲ ጽ/
ቤቶን፣ መዝነቶምን ምርካብ ኣይኽእሉን፡፡

ድሕንነት ሓለዋ ንስደተኛታት፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ብኮንቴይነር ዝስራህ
መንበሪ ዘለዎ ወጻኢ፣ ንመምሃሪ ቛንቛ ጀርመን፣ ክፍሊት ዘይብሉ ናይ
ኢንተርኔት ኣቅርቦት ንስደተኛታት፡፡

ፎቶ፡ ሚካኤል ትሳፕፍ

ማማት ቤት ም ሪ

እዋን ናይ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ጉባኤታት ናይ ባይቶ ኣባላት
ከምኡውን ቐዳማይ ከንቲባን ተሓጋጋዚ ከንቲባን ይቕመጡ፡፡ እቲ
ባይቶ ንአባላት ፓርላማ ዝርርብ ምላሽ ይህብ፡፡ እቶም ባይቶ ግና
ድምጺ ምሃብን ምውሳንን ኣይኽእሉን፡፡ በዚ ምኽንያት እቶም ኣባላት
ቤት ምኽሪ ንቱ ባይቶ ይቆጻጸርዎ፡፡
እቲ ባይቶ ንምቁጽጻር እንትበሃል ናይ ሃምቡርግ ኣብ ስራሕ ዝውዕል
ገንዘብ ሓዊስካ ምቁጽጻር እውን ይውስኽ፡፡ እቲ ቤት ምኽሪ ነታ ከተማ
አጠቃቕማ ዝውዕል መጠን ገንዘብ ይውስን፡፡
ካብቲ ባይቶ ዝቕረበ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ናይ ገንዘብ ትልሚ የረጋግጽ፣
ይቕይር ወይከዓ ይውስን፡፡
ናይ ስራሕ መካየዲ ኣታውን መጠንን ናይ ንብረት ዕዳን ሓዊሱ
ይከታተል፡፡ ናይ ህዝብን ባይቶን ስራሕ ብቃለ መሓላ ካብ ንእሽተይ
ክሳብ ዓቢዪ ይቆጻጸር፡፡ እዚ ማለት ተመረጽቲ ሓቂ ሓበሬታ ብዝኾነ
ዝተወሰነ ዋኒን ምሕታት ይኽእሉ፡፡ እቲ ባይቶ ብጽሁፍ ዝተወሰነ ዕለት
ቖጸራ መልሲ ይህብ፡፡
ንኣብነት ዶኽታማት ማለት ኣቦ አደ ንዘይብሎም፣ መዕቆቢ ስደተኛታት፣
ሓዱሽ ዝስራሕ መእቆቢ፣ ቤት ትምህርቲ ስደተኛታት ህጻውንቲ፣ ናይ
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ቤት ም ሪ

ከልቲ
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ቤት ም ሪ ከልቲ ህ ቢ
ረ ም ባሃል
ቤት ምኽሪ ወከልቲ ፈጻሚ ስራሕ መቖመጢኡ ኣብ ቤት ምኽሪ ኣዳራሽ
ናብ ተመረጽቲ መራእይቲ ኮይኑ ይርከብ፡፡
ድሕሪ ምርጫ ኣብቲ ፈላማይ ናይ ቢት ምኽሪ ወከልቲ ጉባኤ ላዕለዋይ
ፈጻሚ ስራሕ እስካዕ እቲ ዝቅጽል ናይ ምርጫ ግዘ ይመርጹ፡፡

ስ ሕ አመ ርሓ

ወከልቲ ህዝቢ ጉባኤታት ምምራሕ እዩ፡፡ ብቶም ሽድሽተ ተሓጋገዝቲ
ፕረዚዳንታት ድማ ትሕገዝ፡፡ እታ ፕረዚደንት ናይቲ ቤት ጽሕፈት
ማዘጋጃ ህንጻን፣ ቦታን ላዕላዊት መራሒት እያ፡፡ ስምምዕነት ምፍጻም፣
ምውዕዓል፣ ናይ ጽሑፍ ልውውጥ ኣብ መንጎ ባይቶን ቤት ምኽሪን
ዝግበሩ ውዕላት ተተግብር፣ ካብ ካልእ ሃገር ዝመጹ ኣጋይሽ ተቐቢላ
ታስተናግድን መድረ ትህብን፣

ፎቶ፡ ሚካኤል ትሳፕፍ

ቤት ምኽሪ ወከልቲ ፈጻሚ ስራሕ ብላዕለዋይነት ይመርሕ፡፡

ለ ለ

ኣብዙ ናይ ምርጫ ግዘ ዘሎ ፕረዚደም፦ ፕረዚደንት፣ ቐዳማይ ተሓጋጋዚ
ፕረዚደንት፣ ሓሙሽተ ተሓጋገዝቲ ፕረዚደንትን፣ ክልተ ጸሓፍቲን
የጠቓልል፡፡ እታ ፕረዚደንት ካብቲ መብዛሕትኦም አባላት ቤት ምኽሪ
ዝርከብሉ ናይ ሰልፍታት ጥምር እያ መጺኣ፡፡ እቱ ቐዳማይ ተሓጋጋዛይ
ፕረዚደንት ድማ ካብቱ ኣብ ጥሙር ሰልፊ ዘሎ ብርቱዕ ተነሓናሕቲ እዩ
ተሰይሙ፡፡ እቶም ሓሙሽተ ተሓጋጋዚ ፕረዚደንታት ካብቲ ኣብ ጥሙር
ሰልፊ ዘለዉ ውህዳት ተነሓናሕቲ ዝመጹ እዮም እቶም ክልተ ድማ ካብ
ጥሙር ሰልፊ መንግስቲ ካብ ሶሻሊስትን ሓምለዋይ ሰልፊ እዮም፡፡ እታ
ጸሓፊትን ጸሓፊን ንታ ፕረዚደንትን ንቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ጉባኤን
ይሕግዙ፡፡ ን ኣብነት ቃለ ጉባኤ ይሕዙ፡፡
ናይ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ሃምቡርግ ፕረዚደንት ዝለዓለ ውክልና
ህዝቢ ሃምቡርግ ኣለዋ፡፡ መሰል ናይ ኣባላት ቤት ምኽሪ ትሕልው፡፡
ብዘይ ኣድልዎ ኣብቱ ቤት ምኽሪ ስርዓት ተትሕዝን ኹሉ ብማዕርነት
ክሳተፍ ትገብር፡፡
ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይቲ ቤት ምኽሪ ፕረዚደንት ካብ ሶሻሊስት ሰልፊ
ካሮላ ቫይት ትባሃል፡፡ ካብቶም ቐንዲ ዕማማት ቤት ምኽሪ

ናይ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ፕረዚደንት

ካሮላ ቫይት ትባሃል
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ግበር

ትን

ስ

መ ረን
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ከልቲ ህ ቢ

ጉባኤ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ናይ ፓርላመንታዊ ዲሞክራሲ ኣገዳሲ
ቦታ እዩ፡፡ ኣብዚ ብቤት ምኽሪ ተወከልቲ ጥምረትን ብባይቶን ዝለዓሉ
ዕማመታትን ረቂቕ ሕግን ምስተዛተዩ ይውስኑ፡፡ በቲ ቤት ምኽሪ ናይ
ውሳነታትን ኣዋጃታትን ኮሚቴ ዝቀርብ ጸብጻብ ምስ ኣዳመጸ ይውስን፡፡
ኣብቱ ዝቀረበ ጸብጻብ መሰረት ብምግባር መንግስትን ተናሓንሕቲን
ይካትዑ፡፡ ብዕምቆት ድማ ይመያየጥሉን ይዘትይሉን፡፡ እዙ ክትዕ
ኣብ ባይቶን ኣብቲ መንግስታዊ ጥምረት ሰልፊን ጽልዋ ብምግባር ናይ
መንግስቶም ፖለቲካዊ ኣንፈት ንኸብርሁን ብተናሓናሕቲ ዝለዓል
ጥቅዓት ንኽከላከሉን ይግደዱ፡፡

ፓርላመንታዊ

ኣብ ሓደ ጉባኤ ናይቲ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ብጣዕሚ ሰሓባየን እዙዝን
ብዝኾነ ከይዲ እዩ ዝፍጸም፡፡ አባል ናይቲ ቤት ምኽሪ ናብቲ መደረ
መዘራረቢ ቦታ ወጺኡ ዝርርብ ይገብር፣ ብዛዕባ ሓደ ውስን ኣርእስቲ
ርኢትኡ ይገልጽ፣ ሓሓሊፉ ድማ ካሊእ ተወካሊ ካብ ካሊእ ሰልፊ
ብምዕዳም ኣብ ማእኸል ሕቶ ከቅርብ ዕድል ይወሃቦ፡፡
ኣብቲ ሰእሊ እቶም ስራሕ አፈጸምቲ ናይቲ ጥምረት መንግስቲ ካብ
ሰልፊ ሶሻሊስት ዶክተር ኣንድርያስ ድረስል ዝበሃል ይረኣይ፡፡ አብቲ
ሓደ ስዕሊ ኣብ ማእኸል ጻውዒት ዝገብር ራልፍ ኒድመርስ ዝብሃል
ካብ ተቃወምቲ ጥምረት ሴ.ዴ.ኡ. እዩ፡፡
ውሳኔታትን ፍጻሜታትን ኣብቲ ቤት ምክሪ ወከልቲ ብኣብዝሓ ድምጺ
ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዘቢ ይጸድቅ፡፡

ቤት ም ሪ
ዘ ረቡ

ከልቲ ሕ ቢ

ምንታ

ርእ

ሀምቡርግ ዞባዊ ምምሕዳር ዘለዋ ጥራሕ ዘይኾነትስ ከተማ እውን እያ፡፡
በዚ ምኽንያት እቶም ወከልቲ ብንጹር ናይ ዞብኦም ርእስታት ጥራህ
አይኮኑን ኣብ ስራሕ ዝድመጹ ንተን ባዕለን ዝመሓደራ ወረዳታት እውን
ይሕግዝዎምን ይከታተሉዎምን እዮም፡፡ ንኣብነት፡- ንቆልዑ መጠወርን፣
ንመንበሪ ገዛውትን ምስፋፋህን፣ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ይገብሩ፡፡
ናይ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ጥምረት ኣብ ሃምቡርግ ዝርከቡ ስደተኛታት
ኩነታት ይከታተል፡፡ ንኣብነት፡- ሓደሽቲ መንበሪ ዓበይቲ ህንጻታት
ንኽህነጹን፣ ስደተኛታት ሓቢሮም ምስ ህዝቢ ብሰላም ንምንባርን
ንክወሃሃዱን ጻዕሪ ይገብር፡፡ ንኣብነት፡- ንመዘናጋዕን፣ ንትምህርትን፣
ንቆልዑ ወይ ከኣ ንስፖርት ካብ ስደተኛታት ንስደተኛታት ብዝብል ናይ
ምርድዳእ ኣንፈታት ሓንጺጹ ይንቀሳቀስ፡፡

ፎቶ፡ ሚካኤል ትሳፕፍ (o.); Andres Lehmann/ukoniio.de

ባ ቤት ም ሪ
ዳ
ታ እ

ኣብቲ ሰእሊ ምእንታን ሕድሕድ ቃላት ብግልጺ ክመሓላለፍ ማይክሮፎን
ኣብ መደረ መውሃቢ ይርከብ፡፡
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መንበሪ

ዘ ቲ

ት ም
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ቤት ም ሪ

ከልቲ ሃምቡርግ ንህ ቢ

ኣብቲ ስእሊ ንምርኣይ ከምዝከኣል ንቶም ኣብ ኣዳራሽ ዘለዉ ኣባላት
ቤት ምኽሪ ካብቲ ናይ ተዓዘብቲ ቦታ ብማዕዶ ምርአይ ይካኣል፡፡
እቲ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ወከልቲ መብዛሕቲኡ ግዘ ንህዝቢ ክፉት እዩ፡፡
ዝኾነ ሰብ፣ ቆልዑ፣ መናእሰይ፣ ኣብቲ እዋን ጉባኤ ኣትዮም ከዳምጹ
ፍቁድ እዩ፡፡ ናይቲ ጉባኤ ቆጸሮታትን ኣጀንዳታትን ኣብቲ ዝሰዕብ
ድሕረ ገጽ ይርከብ www.hamburgische-buergerschaft.de
ብኢሜል ኣድራሻ oeffentlichkeitsservice@bk.hamburg.de ፣
ስልኪ ቁጽሪ 428 31-24 09 ብምጥቃምን፣ ብምምዝጋብን መእተዊ
ካርዲ ብምእዛዝ ኣብቲ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክርከቡ ይኽእሉ፡፡ ብተወሳኺ
ሕድሕድ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብቕጥታ ብኢንተርኔት ስለዝተሓላለፍ ብቱ
ዝቅጽላ ድህረ ገጽ ክከታተሉ ይኽእሉ፡፡

ት እ

ብዛዕባ ናይ ስደተኛታት ፖለቲካ ትኹረት ገይሮም ዝሰርሑ ኣባላት ቤት
ምኽሪ ወከልቲ ኣለዉ፡፡ ምስኦም ርክብ ንምግባር ኣብዙ ዝስዕብ ናይ
ጥምር ሰልፍታት መንግስቲ ድህረ ገጽ ይጠቀሙ፡፡ ናይቲ ፓርቲ ኣድራሻ
በዚ ድህረ ገጽ ምርካብ ይኽእሉ፡፡ www.hamburgische-

ፎቶ፡ ሚካኤል ትሳፕፍ (o.); ዴ.ፔ.አ/ሓበራዊ ስእልታት/ ክርስትያን ቻሪስዩስ

ባ

buergerschaft.de/fraktionen/

www.hamburgische-buergerschaft.de

ን ም እ ን ሕ

ከ ርቡ

ኸእ

እ ም

ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ዛዕባታት ብቤት ምኽሪ ወከልቲ መዘራረቢ ነጥቢ
ንምትሓዝ እንድሕር ደኣ ደሊይኹም ንተአምንዎ ኣባል ቤት ምኽሪ
ተወካሊ ክተቅርቡሉ ትኸእሉ፡፡ ምስ ኣባላት ቤት ምኽሪ ብዛዕባ ናይ
ስራሕ ዋኒናት ምዝርራብ ይኽእሉ፡፡ እቶም ወከልቲ ናይ ስራሕ ቦታን፣
መዘራረቢ ግዘን ኣለወን፡፡ ኣባላት ቤት ምኽሪ ዋላኳ ብዜጋታት ዝቀርብ
ሓሳባት ንምትእንጋድ ግቦኦም እንተዘይኮነ መብዝሓቲኡ ግዘ ግና መልሲ
ይህቡ፡፡
ናይቲ ቤት ምኽሪ ናይ ጉባኤ ኣድራሻ ንምርኣይ ዝተጋየጸ ሽፋን፣
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ንጋ ታትን
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መአከቢ ታ እ
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ከልቲ

ብጸሊም እምኒ ብዝደመቕ ናይቲ ፓርላማ ጉባኤ አድራሻ ዓቢይ ናይ
ሓዊ መውዓዪ አሎ፡፡ ኣብኡ ድማ ናይቲ ቤት ምኽሪ ፕረዚደንት
መተኣናገዲ ክፍሊ ይርከብ፡፡ ኣብዚ ናይቲ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኣዋጃትን
ኣጀንዳታትን ይካየድ፡፡
ኣብቲ ጎኒ ዘለው ዓምዲታት ብዕንጸይቲ ኣግድማትን ወናብራትን ንኡስ
ዝበሉ ዘግየጹ ዝተቆረጸ ርእሲ የርእዩ፡፡ ንሶም ድማ ቀልዲ፣ ቅንኢ፣
ቂም፣ ብሰብ ምስሓቅ የርእዩ፡፡ እዞም ሕማቕ ባህርያትን፣ ጠባያትን
ኣብቲ ጉበዔ ቦታ የብሎምን ዝብል መልእኽቲ የሕልፉ፡፡

ታትን አ ጃትን

ናይቲ ቤት ምኽሪ ኮሚቴ ውሳኔታትን፣ አዋጃትን ኣውጻኢ ኣካል ኣብ
ዝተወሰኑ ናይ ስራሕ ኣንፈታት ዘትኩር እዩ፡፡ ንኣብነት ንቤተሰብን፣
ንቆልዑት፣ ንመናእሰይ ኮሜቴታት፣ ናይ ት/ቤት ኮሚቴታት፣ ወይከዓ
ናይ ማሕበራዊ ስራሕን፣ ናይ ተሓባቢርካ ምንባር ኮሚቴታት፡፡
ብኮሚቴ ዝተወሰኑ ናይ ቅድመ መጽናዕቲ ስራሕትታት፣ ዝርዝር
ሕቶታትን፣ ረቂቅ ሓሳባትን ይከራኽሩ፡፡ እዞም ኮሚቴታት እቲ ንድፈ
ሓሳብ ነቲ ፓርላማ ስለዝጠቕም የቅርብዎ፡፡

ናይ ኣዋጅን ውሳነ ኣዳላዊ ኮሚቴ ስሩዕ ኣኼባን ቆጸራ ሰዓትን ኣብቱ
ዝቅጽል ድህረ ገጽ ይርከብ፡፡ www.hamburgische-

ፎቶ፡ ሚካኤል ትሳፕፍ

ቤት ም ሪ

buergerschaft.de/termine/

በዚ መልክዑ እቲ ፓርላማ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ግንዛበ ይረክቡን ብኡ
ምኽንያት እውን ይውስን፡፡
ኣባላት ቤት ምኽሪ ወከልቲ ንቶም ናይ ባይቶ ኮሚቴታት ኣብ ኣኼባ
ተረኺቦም ሓቢሮም ንኽዝተዩ ይዕድምዎም፡፡ ስለዚ እቲ ሕቶ ናይቶም
ወከልቲ መልሲ ይረክብ፡፡
ናይ ፓርላማ ኣባላት ዜጋታት ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ዋኒናት መብራርሂ
ንምሃብ ብቕዓት ዘለዎም ወይከዓ ርኢቶ ከቅርቡ ዝኽእሉ ይዕድምዎም፡፡
ከምሕጊ ናይቲ ኮሚቴ ኣኼባ ንህዝቢ ክፉት እዩ፡፡
እንተኾነ ግና ብፍሉይ ዝርአ ነገር ኣሎ ንሱ ድማ ብዛዕባ ናይ ሓደ ሰብ
ውልቃዊ ኹነታት ዝምልከት እንተኾይኑ ንህዝቢ ክፉት ኣይኮንን፡፡
ንአብነት ፊርማ ምትእኽካብ ብዘይምምዝጋብ እውን ኣብቲ ናይቲ
ኮሚቴ ኣኼባ ክርከቡ ይኽእሉ እዮም፡፡ ብዛዕባ ጥዒና ዝምልከቱ ኣዋጃት
ብፍላይ ኣብ ሃምቡርግ ዝርከቡ ስደተኛታት ጥዕናዊ ቐረብ፡፡
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ር ንን

ቲ

እቲ ኣገዳሲ ወኒን ናብ ቤት ምኽሪ ዝቐረቡ ጥርዓንን ቅሬታታትን
ምትእንጋድ እዩ፡፡ በዚ ምምሕዳር ዝበጽሑ በደላትን በሰላትን ንኣብነት
ናይ ሓደ ቤት ጽሕፈት ውሳነ ወይከዓ ቤት ጽሕፈት ቤት መዚ ናይ
ስራሕ ኣገባባት እንድህር ዘይተቀበሉዎ ናብዚ ኮሚቴ ጥርዓንን ቅሬታትን
ከቅርቡ ይክእሉ፡፡
ዝኾነ ሰብ ንቲ ጥርዓንን ቅሬታ ኮሚቴ ዋላ ናይ ጀርመን ዜግነት ኣይሃልዎ
ሓገዝ ግን ክሓትት ይኸእል፡፡ ን ኣብነት መናእሰይ፣ ዓበይቲ፣ ቆልዑት፣
እሱራት፣ ግልጽ ዝኾነ ዜግነት ዘይብሎም፣
እቲ ጥርዓንን ቅሬታ ኮሚቴ ብዋዕላ ክፉት ኣይኮነን፡፡

ርበ

ባባት

ንጥርዓንን ቅሬታን ንምቅራብ ከማልእ ዝግበኦ ቅድመ ኩነታት የለን፡፡
ዝኾነ ዓይነት ክፍሊትውን ኣይብሉን፡፡ ኣገዳሲ ሰነዳት እንተቅሪቦም ንቲ
ስራሕውን የቃልሎ፡፡
ኣገዳሲ ሓበሬታ፣ ሙሉእ ስምውን ኣድራሻኦምን ብግልጺ ይጽሓፉ፡፡
ኣብቲ ዘቅርቡዎ ናይ ጥርዓን ጽሑፎም ይፈርምሉ፡፡ ካሊእ ኣማራጺ
መንገዲ ድማ ኣብቲ ቀጥታዊ ናይ ኢንተርኔት መስመር ዝርከብ ቅጺ
ክጥቀሙ ይኽእሉ፡፡ https://www.hamburgischebuergerschaft.de/online-eingabe/

እቲ ባይቶ ንቲ ዝቐረበ ጥርዓን ሪዒቶ ብምሃብ ኣታዊ ይገብር፡፡ ዳህራይ
እቲ ናይቲ ጥርዓን ሰማዒ ኮሚቴ ዝኾኑ ናይ ሕጊ ከኢላታት ነቱ
ዋኒን በዕምቆት ብምፍታሽን ብምጽናዕን ሕጋዊ ገምጋሙ የዕርፈሉ፡፡
ብምቅጻል እቲ ናይ ጥርዓን ሰማዒ ኮሚቴ ውጽዒት ናይቲ ጥርዓን
ምስ እኹል ሓበሬታ ንቤት ምኽሪ ወከልቲ ይህቦም፡፡ እቲ ቤት ምኽሪ
ወከልቲ ድማ ብዛዕባ እቲ ጥርዓን ሕጋዊ ኣተሓሕዛ መሰረት ብምግባር
ናይ በዓሉ ውሳነ ይህብ፡፡ ኣብ መወዳእታ እቲ ባይቶ ቐያዲ ዝኾነ ናይ
መወዳእታ ውሳነ የዕርፍ፡፡ ጠቕላላ ከይዲ ናይቲ ስራሕ ድማ እቲ ባይቶ
ጸብጻብ የቅርብ፡፡

ፎቶ፡ ሚካኤል ትሳፕፍ

ሬታን

በቲ ዝሰዕብ ኣድራሻውን ደብዳቤ ምልአክ ይከኣል እዩ፡፡
Eingabendienst, Geschäftsstelle des

ኣብኡ ዝቀርቡ ጉዳያት ብምስጢር እዮም ዝተሃዙ፡፡ ኣብ ምምሕዳር
ዞባዊ ሃምቡርግ ዝምልከቶም ጸገማት ከም ኣብ ማህበራዊ ጥቕምታት፣
ናይ መሰረታዊ ልምዓታት፣ ናይ እሱራት ኹነታት፣ ናይ መንበሪ ፍቃድ
ጉዳያት ብዝምልከት ጥርዓንን ቅሬታን ክቀርቡ ይኸእሉ፡፡
ኣብዚ ርእይ ዝኾነ ዛእባ አሎ፡፡ ከም ኣብነት ናይ መንበሪ ፍቃድ ገደብ
ጊዜ ምውዳዕ ብዝምልከት ንዚ ብቕልጡፍ ዘሳልጥ ህጹጽ ከይዲ ዝበሃል
ኣሰራርሓ ኣሎ፡፡
እቲ ኮሚቴ ኣብ ሞንጎ ማሕበረሰብ ዘጋጥሙ ናይ ውልቀ ዋንነት እውን
ይቅበል እዩ:: ንብአነት ምስ ጎረባብቲ ዝፍጠር ባእሲ፣ ናይ ቤተሰብ
ጎንጺ፣ ወይ ናይ ገዛ ኽራይ ኩነታት ንኮሚቴ አይቀርብን፡፡ እቲ ኮሚቴ
ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነታትን እውን ኣይምልከቶን፡፡ ብዚ ምኽንያት እቲ
ኮሚቴ ናጻ ዝኾነ ቤት ፍርዲ ዘቕርቦ ውሳነ ጸገም ኣይፈጥርን፡፡

Eingabenausschusses der Hamburgischen
Bürgerschaft, Schmiedestraße 2, 20095 Hamburg.
E-Mail: eingabendienste@bk.hamburg.de

ጥርዓኖም ወይከዓ ቅሬታኦም ብኸመይ መንገዲ ከቅርብዎ ከምዘለዎም
ኣብቲ ዝሰዕብ ድህረ ገጽ ሙሉእ ሓበሬታ ይረኽቡ፡፡
www.hamburgische-buergerschaft.de/
eingabeverfahren

እቲ ናይ ጥርዓን ሰማዒ ኮሚቴ ስሩዕ መዘራረቢ ግዘ ኣለዎ
በዚ ዝሰዕብ ናይቲ ቢሮ ስልኪ ቑጽሪ 428 31-13 24 ብምድዋል
ጥሉል ዝኾነ ናይ ስራሕ ሰዓት ክረኽቡ ይኽእሉ፡፡ ብተወሳኺ ኣብቲ
ናይ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ሃምቡርግ ድህረ ገጽ ይመልከቱ፡፡ https://
www.hamburgische-buergerschaft.de/
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ሃምቡርግ መንግስቲ ምምሕዳር ሃምቡርግ

ኣብ ቤት ማዘጋጃ ህንጻ ብየማን ገጽ ብቕይሕ ምንጻፍ ዝተነጸፈ ብናይቲ
ባይቶ ኣስካላ ቐዳማይ ደብሪ ናብቲ እንዳ ባይቶ ምኻድ ይከኣል፡፡
ኣብ ላዕሊ ናይቲ ገዛ መእተዊ ኣፍደገ ዝተሓጸረ ማዕጾ ይረክቡ፡፡ ኣብ
ቅድሚ እቲ ብሓጺን ዝትሰርሐ ማዕጾ ብየማን ናይ ፍትሒ፣ ብጸጋም ናይ
ምሕረት ዝትፈላለዩ ምስልታት ይርከቡ፡፡

ት
ከ

ል ታት እ ም

ቲ ባ

ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ባይቶ ዝርከቡ ሰልፊታት ካብ ሶሻል ዲሞክራት
ሰልፊ ኤስ.ፔ.ዴ.ን ካብ ቡንድኒስ 90 ዲ ግሩነን ዝተወጻጽኡ ናይ
ጥምረት ሰልፊ እዮም፡ ንዝበለጸ ሓበሬታ ገጽ 15 ይመልከቱ

እቲ ጥምረት ነቲ መንግስቲ ክመርህ ተሎ ናይቲ ጥምረት ሰልፊ ኣባላት
ብሓባር ናይቲ ሓባራዊ ፖለቲካዊን መንግስታዊ ስምምዕነት የድልዮም፡፡
ብጥምረት ክመርሖም ዝኽእሉ ውዕሊ ይፍርሙ፡፡

ፎቶ፡ ሚካኤል ትሳፕፍ

ባ

"ዝተሐጸረ ማዕጾ" ዝብል ቃል ዝተኸለለ ቦታ ዝብል ስያሜ አለዎ፡፡
ኣብዚ ሕጂ እዋን ዕውን ናይ ባይቶ ኸባቢ ብነሓስ ዝተመልኸአ ህጹር
ማዕጾ እዩ፡፡

እቲ ናይ ባይቶ "ዝተሓጸረ ማዕጾ"
ንኢድ የማን ናይ ሃምቡርግ ፈላሚት ዝኾነት
ናይ ኣባል ባይቶ ፓውላ ካርፒንስኪ ካብ
ኤስ.ፔ.ዴ. ፎቶኣ ተሰቂሉ ይርከብ፡፡ ብ1946
ዓመተ ምህረት ናይ ቤት ጽሕፈት መናእሰይ
ባይቶ ነይራ፡፡
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ከንቲባ
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ከንቲባ ላ ለ

ባ

ናቱ ወካሊት ተሓጋጋዚት ከንቲባ እያ

ሓላ

መጀመሪያ ኣብቲ ህንጻ ደብሪ ላዕለዋይ ክፍሊ ናይ ቐዳማይ ከንቲባ
ክፍሊ ይርከብ፡፡ እዚ ድማ እቲ ቐዳማይ ከንቲባ ነቶም ኣጋይሽ
ንምቕባል፣ ንምዝርራብ ይጥቀመሉ፡፡

እዚ ቢሮ በቲ ቐዳማይ ከንቲባ ዝማሓደር ኮይኑ ንምኽሪ ነበርቲ ዝሕግዝ
እዩ፡፡ ምስቲ ምምሕዳር ርክብ ንምግባር ብዝስዕብ ኢሜይል
Buergerbuero@sk.hamburg.de ተጠቐሙ፡፡

ቐዳማይ ከንቲባ ካብ ሓላፊነቱ ብፍቃዱ እንተወሪዱ፣ ስራሕ ዘመን
ናይ ኣባላት ባይቶውን የብቅዕ፡፡ ሕድሕድ ኣባላት ባይቶውን ካብ
ሓላፊነቶም ብፍቓዶም ክወርዱ ይኽእሉ፡፡

ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ግዘ ቐዳማይ ክንቲባ ኦላፍ ሹልስ
ይበሃል፡፡
ንሱ ካብ ኤስ.ፔ.ዴ. ዝመጸ እዩ፡፡ እታ ተሓጋጋዚት ከንቲባ ድማ
ካትሪን ፋቢንክ
ትበሃል፡፡ ንሳ ድማ ካብ ልምዓታዊ
ሰልፊ ግሩነ እያ መጺያ፡፡ ብተወሳኺ ድማ ናይ ባይቶ ኣባል ኮይና ናይ
ሳይንስን፣ ምርምርን፣ ማዕርነትን ቤት ጽሕፈት ሓላፊት እያ፡፡ ንኣብነት
ናይ ፆታ ማዕርነት፣ ደቂ ኣነስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ጉዳያት ብሓላፊነት
ትመርሕ፡፡

እቲ

ድሕሪ እቶም ቤት ምኽሪ ወከልቲ ብናይ ቐዳማይ ከንቲባ ስራሕ
ዘይዓገቡ ኮይኖም አንፃሩ ተቓውሞ ከስምዑ ይኽእሉ፡፡ በዚ ምኽንያት
እቲ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኣብቲ ቐዳማይ ከንቲባ ዝነበሮ እምነት
ይስሕብ፡፡ ብተመሳሳሊ ጊዜ ንዕኡ ዝትክእ ይመርጹ፡፡

እንታ

ዳማ
እ

ከንቲባ ስ ሕን ሓላ

ትን

ቐዳማይ ከንቲባ ናይቲ ባይቶ ላዕለዋይ ሓላፊ እዩ፡፡ ናይቲ ባይቶ
ላዕለዋይ ተቆጻጻሪ እዩ፡፡ ናይቲ ፖለቲካ ኣንፈት ይውስን፡፡ ቐዳማይ
ከንቲባ ድሕሪ ባይቶ ምውቓር ዝወጹ ህንጻታት ብዕሊ መንግስታዊ
መግለጺ ይህብ፡፡ እዚ ናይ ቕዋም መግለጺ ናይ መንግስቲ ፕሮግራም
እዩ፡፡ ሕድሕድ ናይ ባይቶ አባላት ንቲ ደንብታት ምኽባር ኣለዎም፡፡
ከም ናይቲ ባይቶ ላዕለዋይ ሓላፊ እቲ ቐዳማይ ከንቲባ ካብቶም በዓል
መዚ ሓበሬታ ምሕታት፣ ምርካብ ይኽእል፡፡ ምስ ቤት ጽሕፈታት
ሃምቡርግ ጸገም እንድሕር ኣጓኒፉኩም ናቤት ጽሕፈት ዜጋታት ናይ
ቐዳማይ ከንቲባ ቢሮ ምኻድ ይከአል እዩ::

ስ

ዳማ ከንቲባ ካ ቤት ም ሪ
ዊ ም
ሃህባ ምረ

ከልቲ

እቲ ቐዳማይ ከነቲባ ምስተመረጸ ንተሓጋጋዚት ከንቲባን ንኣባላት
ባይቶን ሕጸ የቕርብ፡፡ እቲ ቐዳማይ ከንቲባ ምስመን ከምዝሰርሕ
ክመዘለዎ ይውስን፡፡ እዚ ማለት ናይ ሰልፊ ኣባላት ዘይኾኑ እውን
ክሓጽይ ይኽእል፡፡

ፎቶ፡ ሚካኤል ትሳፕፍ (ጌ.ኤር., ፈገባንክ): ብውልቀ (ሾልትስ)

ዳማ

እንድሕሪ እቶም ብቐዳማይ ከንቲባ ተሓሪዮም ንሕጸ ዝቐረቡ ኣባላት
ባይቶታት ብቤት ምኽሪ ወከልቲ መዝነቶም ዝጸድቅ፡፡ እዚ ዝኸውን
ብሚስጢር ድምጽ ብምሃብ እዩ፡፡
ብዛዕባ እቲ ቐዳማይ ከንቲባ ኣመራርጻ፣ አጸዳድቓ ናይ ኣባላት ባይቶን
እቲ ከንቲባ መን ናይቲ ባይቶ ኣካል ክኸውን ከምዘለዎ ናይ ምውሳን
ስልጣን ከምዘለዎ ኹሉ ናይ ምብራር መሰሉውን ዝተሓለወ እዩ፡፡
ሓዱሽ ቤት ምኽሪ ምርጫ ክካየድ ከሎ ናይቲ ቐዳማይ ከንቲባን፣ ኣባላት
ናይቲ ባይቶን ናይ ስራሕ ዘመን ይውዳእ፡፡ ናይ ሓደ ምርጫ ስራሕ ዘበን
5 ዓመት ይወስድ፡፡ ዝቐጽል ምርጫ ብ2020 እዩ፡፡
ንዝበለጸ ሓበሬታ ብዝምልከት ገጽ 16 ይርኣዩ፡፡
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ንቤት ሕ ታት

ኣብቲ ናይ ከተማ ምምሕዳር ቐዳማይ ደብሪ ናይ ከንቲባ አድራሻ
ይርከብ፡፡ ኣብዚ ዓብዪ ፎቶ ተሰቂሉ ይርከብ፡፡ ኣብቲ ፎቶ ዝርኣዩ
ብ1897 ዝነበሩ ኣባላት ባይቶ እዮም፡፡ ብፍላይ እቶም አባላት ባይቶ
ናይ ማዕርግ ክዳኖም ተኸዲኖም ኣብ ክሳዶም ብናይ ስፓኒሽ ሻሽ
ተሓንጊጦም፡፡ እዚ 35 ኪሎ እዩ ዝምዘን፡፡ ካብ 1919 ጀሚሩ ግና
ተሪፉ፡፡
ድሕሪ ሕድሕድ ቤት ምኽሪ ወከልቲ መረጻን ድሕሪ ናይቶም ኣባላት
ባይቶ ህጸ ብቤት ምኽሪ ወከልቲ ምፅዳቅ፣ እቶም ሓደሽቲ ኣባላት
ባይቶ ኣብቲ መንደቕ ዝልጠፍ ፎቶ ይለዓሉ፡፡ ኣብቲ ፎቶ ድማ ኩሎም
ዝተመረፁ 11 አባላት ባይቶ ኣብ ማእኸሎም እቲ ዝርኣይ ዘሎ ፎቶ
ቐዳማይ ከነቲባ ብምኳን ፎቶ ይለዓሉ፡፡ እቶም ኣባላት ባይቶ ኣብ
ኢዶም ናይ ስርሖም እማማት ዝገልፅ ደብዳቤ ይሕዙ፡፡ ን 11 ቤት
ፅሕፈታት ሃምቡርግ ስርሖም ብዕሊ ተቐቢሎም የመሓድሩ፡፡
እቲ ዝርኣይ ዘሎ ፎቶ ኣብ መጀመርታ 2015 ድሕሪ ናይ ቤት ምኽሪ
ወከልቲ ምርጫ እዩ፡፡ ኣብቲ ፎቶ ኣብ መንጎ ክልተ ደቂተባዕትዮ ኣባላት
ባይቶ፣ ሓንቲ ጓል አንሰተይቲ ባይቶ ኣብቲ ባይቶ የለውን፡፡

መር

ኣብቲ ፎቶ ዝረአዩ ዘለዉ ሰባት ኣስማቶምን መዝነቶምን ካብ ፀጋም
ንምጅማር፦
• ኣባል ባይቶ ዶክተር ቲል ስቴፈንስ ካብ ሰልፊ ሓምለዋይ። ንቤት
ጽሕፈት ፍትሒ ይመርሕ።
• ኣባል ባይቶ ዶክተር ፒተር ትሽንትሸር
ሶሻሊስት። ንቤት ጽሕፈት ገንዘብ ይመርሕ።

ካብ ሰልፊ

• ኣባል ባይቶ ዴትለፍ ሺለ
ካብ ሰልፊ ሶሻሊስት። እስካብ
ጥቅምቲ 2015 ንቤት ጽሕፈት ስራሕ ማሕበራዊ፣ ቤተሰብን
ሓበራዊ ምትሕብባርን ይመርሕ ነይሩ። ካብ ጥቅምቲ 2015
ጀሚሩ ግን እቲ ቤት ጽሕፈት ብኣባል ባይቶ ዶክተር ሜላኒ ሌዖን
ሃርድ
ካብ ሰልፊ ሶሻሊስት ይምራሕ። ኣብቲ ፎቶ የላን።
• ኣባል ባይቶ ኮርነልያ ፕሩፈር ስቶርክስ
ካብ ሰልፊ
ሶሻሊስት። ንቤት ጽሕፈት ሓለዋ ጥዒናን ሓለዋ ኣጠቃቅማን
ትመርሕ።
• ኣባል ባይቶ ፍራንክ ሆርሽ
ናይ ሰልፊ ኣባል ኣይኮነን። ንቤት
ጽሕፈት ስነ ቁጠባ፣ መጋዓዝያን፣ ምህዞን ይመርሕ።
• ቐዳማይ ከንቲባ ሃምቡርግ ኦላፍ ሾልስ
ናይቲ ባይቶ ላዕለዋይ ሓላፊ እዩ።

ካብ ሰልፊ ሶሻሊስት።

• ኣባል ባይቶ Prof. Barbara kisseler.
(ናይ ስልፊ ኣባል
ኣይነበረትን:: ኣብ ጥቅምቲ 2016) ብሞት ተፈልያ:: እስካብ ዕለት
ሞት ንቤት ጽሕፈት ባሕሊ ትመርሕ ነይራ:: ካብ ለካቲት 2017
ጀሚሩ እቲ ቤት ጽሕፈት ብ ኣባል ባይቶ Dr. Carsten Brosde
ካብ ሰልፊ ሶሻሊስት (SPD) ይምራሕ:: ሕጂ ቤት
ጽሕፈት ባሕልን መርበብ ሓበሬታን ይበሃል:: ኣብቱ ፎቶ ግን የለን::

ፎቶ፡ ሚካኤል ትሳፕፍ

ባላት ባ

• ኣባል ባይቶ ዶክተር ዶሮቴ ስታፕልፈልድት
ካብ ሰልፊ
ሶሻሊስት። ንቤት ጽሕፈት ዕብየት ከተማን መንበሪ ኣባይትን
ትመርሕ።
• ኣባል ባይቶ ቲስ ራበ
ካብ ሰልፊ ሶሻሊስት። ንቤት ጽሕፈት
ስሩዑን ሞያን ትምህርቲ ይመርሕ።
• ኣባል ባይቶ ሚካኤል ኖይማን
ካብ ሰልፊ ሶሻሊስት
እስካብ ፍርቂ ጥሪ 2016 ጀሚሩ ንቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ
ዛዕባታትን ስፓርትን ይመርሕ ነይሩ። ካብ ዕለት 20 ጥሪ 2016
ግና እቲ ቤት ጽሕፈት ብ ኣባል ባይቶ ኣንዲ ግሮተ
ካብ ስልፊ
ሶሻሊስት ይምራሕ። ኣብቲፎቶ የለን።
• ኣባል ባይቶ የንስ ኬርስታን
ኣባል ሰልፊ ሓምለዋይ። ንቤት
ጽሕፈት ሓላዋ ኸባቢን ጽዓትን ይመርሕ።

• ተሐጋጋጋዚት ከንቲባ ሃምቡርግን ኣባል ባይቶን ካታሪና ፌገባንክ
ካብ ሰልፊ ሓምላዊ። ንቤት ጽሕፈት ሳይነስ፣
ምርምርን ማዕርነትን ትመርሕ።
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አከባ

በ ል ምስ

ምምል

ን ዘግ

ማት ስ ማህል

ት
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ለ ለ መ

ዘለ

በቢዓመቱ ዕለት 24 ለካቲት እቲ ዝዓበየ ፌስቲቫል ናይ ምምሕዳር
ከተማ ሃምቡርግ "ማትዬ ማልሳይት" ብዝብል ስም ዝፍለጥ ይኽበር።
ካብ 1356 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ዝኽበር ዘሎን ካብ ዓለምና ድማ
ንነዊሕ ግዘ ዝጸንሐ ፌስቲቫል እዩ። እቲ ስም ካብ ናይ ክርስትያን ክብረ
በዓላት ኣብ ለካቲት 24 ዝውዕል ናይ ቅዱስ ሓውርያ ማትያስ ዝተወሰደ
እዩ። ቅድሚ ሚእቲ ዓመታት እዚ ዕለት ናይ ጽድያ መእተዊ ገይርካ
ይውሰድ ነይሩ። ኣብቱ እዋን ንሱ እቶም ኣባላት ባይቶ ሓዱሽ ናይ
ስራሕ ዕማም ምስተቐበሉ ንቐዳማይ ከንቲባ ይመርጹ። በዚ መሰረት
እቲ ባሕሊ እናዓበየ መጽዩ። ካብ ካልኦት ዓድታትን ተሰማዒነት
ዘለዎም ውዳበታትን ወከልቶም ንኽሰዱ ይዕደሙ። ሎሚ ልዕሊ 400
ኣጋይሽ ብምዕዳም ኣብቲ 720 ኳድራት ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ ቦታ
እቲ ፌስቲቫል ይበዓል። ኣብኡ 45 ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ ወለል ንቱ
በዓል ብዘግይጹ ሕብርታት ንቱ ጠረጴዛ ይሽፍን። እቶም ዝተረኸቡ

ቲ ምምሕዳ ዊ ዞባ ሃምቡርግ እ
ዕድማት ካብ ናይ ፓለቲካ፣ ቁጠባ፣ ባህላዊን ክፍልታት ይውከሉ። ካብ
ዓበይቲ ሃይማነታዊ እምነታት፣ ካብ ዓለምለኸ ውዳበታት ብወከልቶም
ገይሮም ኣብቲ ፌስቲቫል ናይ "ማትዬ ማልሳይት" ንኽሳተፉ ይዕደሙ።
ብተወሳኺ ናይ ሃገራት ላዕለዎት መራሕቲ ፕረዚዳንት፣ ናይ መንግስቲ
ሓለፍቲ፣ ንጉሳውያን፣ ንግስትታት ኣብቲ በዓል ንኽሳተፉ መዓደምታ
ይለአኸሎም።

ከም ላዕለዋይ መዚ ደማ ካልኦት ከተግባርዎም ዝግበኦም ጉቦኣት
አለዉ። ንኣብነት ንሃምቡርግ ብምውካል ምስ ካልኦት ዞባታት ጀርመን
ርክብ ይገብር። ብተወሳኺ እውን ሃምቡርግ ብምውካል ምስ ወጻኢ
ዓድታት ርክብ ይምስርት። በዚ ምኽንያት ንኣብነት ኣብ ብራስልስ
ዝተወከለሉ መንበር ኣለዎ። ብኡ መንጸር ደማ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ
ዝርከባ ዓድታት ርክብ ይምስርት።

ፎቶ፡ ሚካኤል ትሳፕፍ

ባ

ፌስቲቫል "ማትዬ ማልሳይት" ንቱ ባይቶ ፍሉይ ዛዕባዊ ዋኒኑ እዩ።
ከም ላዕለዋይ መዚ ናይቲ ምምሕዳር ዞባ ሃምቡርግ ኣጋይሽ ምቅባል፣
ዓድታትን ዞባታትን ዑደት ምግባር፣ ፍሉይ ኣፍልጦን ወግዓዊ
ኣበርክቶን ምሃብ ዝበሉ ዕማማት የፈጽም።

እቲ ሰእሊ ብ2015 ዓመተ ምህረት ካብ ሆላንድ
ንጉሳውያን ጽምዲ ዘርኢይ እዩ
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ባ

ኣብ ቀዳማይ ደብሪ ራትስ ስቱበ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ባይቶ ሸነኽ ኩሉ
ግዘ ሓሙስ ሰዓት 11:30 ጉባኤ ኣኼባ ይግበር። እቲ ኣኼባ ብቐዳማይ
ከንቲባ ይምራሕ። ብዕሊ ክፉት ኣይኾነን ካብቶም ኣባላት ባይቶ ወጻኢ
ካሊእ ክሳተፍ ኣይፍቀድን።
ቐዳማይ ከንቲባን፣ ተሓጋጋዚት ከንቲባን ኣብ ቅድሚት ዘሎ ፍልይ ዝበለ
መቐመጢ ቦታ ይቕመጡ። ኣብ ጎኖም ደማ ኣባላት ባይቶ መሪሕነት
ግልጋሎት ሓበሬታ ይቕመጡ። እዚኦም ኣባላት ባይቶ ኣማኸርቲ ናይቲ
ዞባ ምምሕዳር እዮም።
ኣብቱ ጉባኤ ሕድሕድ መሪሕነት ኣባላት ባይቶን ኣማኸርትን ንቱ
ዝመርሕዎ ቤት ጽሕፈት ኣገደስቲ ዛዕባታት መሰረት ብምግባርን በቲ
ባይቶ ውሳነ ዘድልዮን ጸብጻብ የቕርቡ።

እቶም ኣባላት ባይቶ ሕድሕድ ዝቐረበ ጸብጻብ ብምዝታይን
ብምምኻርን ብዓብላጻይ ድምጺ እናወሰኑ ይኸዱ። እቲ ውጽኢት ናይቲ
ድምጺ ብምስጢር ይተሓዝ፣ ኣፈላለይ ከምዘለዎ ኮይኑ ደጋዊ ርክቦም
ግና ሓደ ዓይነት ድምጺ ብምሓዝ ሓድነቶም ይገልጹ።

ባ

ላለ

ት

ምን
ባታት

ለ

ኸ ር

ም

ግበ ም

ባይቶ ንቶም ናብ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ዝቐረቡ ፖለቲካዊ ኣጀንዳታት
ዘለዎም ምልከታት ውሳነ ይህብ። ንኣብነት ባይቶ ገንዘብ ከድልዮ
እንተሎ፤ ካብ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ቅንዕናዊ ስምምዕነት ክረክብ ኣለዎ።

ፎቶ፡ ሚካኤል ትሳፕፍ

ባ

ብተወሳኺ ብቶም ኣባላት ቤት ምኽሪ ወከልቲ ናብ ባይቶ ዘቕርቦዎ
ቐሊልን ከቢድን ሕቶታት ምላሽ ብምሃብ ይውስን። እቲ ባይቶ ካልኦት
ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዛዕባታት እውን ይውስን።
ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደለየ ኣብቱ ዝስዕብ ገጽ ዘሎ ናይ ስነጽሑፍ
ኣንፈታት ምርካብ ይኽእል።

ኣብቲ ስእሊ ዝረአ ዘሎ ፍልይ ዝበለ መንበሪ ቐዳማይ
ከንቲባን ተሓጋጋዚት ከንቲባን ዝቕመጥሉ እዩ።
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ኣገደስቲ ዝኾኑ ካልኦት ፓለቲካዊ ዛዕባታት ኣብቲ ዝቅጽል ኣድርሻ
ተወሳኺ ሓበሬታ ክረኽቡ ይኽእሉ።

ብቋንቋ ጀርመን http://www.bundestag.de/grundgesetz

Infoladen der Landeszentrale für politische Bildung

ኣብቲ ዝዳሎ ብሮሸር ዲሞክራሲ ንዓይ ብዝብል ርእሲ ብዛዕባ
ስደተኛታትን መሰረታዊ መሰላት ፓለቲካ ይሕብር። ኣብ ቢሮ መአከቢ
ሓበሬታ ወይከዓ ኣብዙ ዝቅጽል ድሕረ-ገፅ ይርከብ።

Dammtorwall 1

ዝኽፈተሉ ዕላዊ ናይ ስራሕ ግዘ
ካብ ሰኒ ክሳብ ሓሙስ 12:30–17:00 ሰዓት
ዓርቢ 12:30–16:30 ስዓት
ሓደሽቲ መረዳእታ እውን ኣብዙ ዝስዕብ ድሕረ ገጽ ይርከብ

http://www.hamburg.de/politische-bildung/7278640/
demokratie-fuer-mich/

englisch_gg/

ብተወሳኺ ብቋንቋታት እንግሊዝ፣ ዓረብ፣ ፋርስ ይርከብ።
ዞባዊ ማእኸል ንፓለቲካ ህንጸት ሃምቡርግ ንስደተኛታት ምስ
ዘስተርጉሙሎም ሰባት ሰሚናራትን ኣስተምህሮን ይህብ እዩ።
በቲ ዝስዕብ ናይ ኢሜል ኣድራሻ ብምጥቓም ሕቶ እንተሃልይዎም
ይፅሓፉልና። E-mail: politischebildung@bsb.hamburg.de
መአከቢ ሓበሬታ ዞባዊ ማእኸል ንፓለቲካ ህንጸት ብዛዕባ ህጻውንቲ
ዋኒናት እውን ብቋንቋ ጀርመን ዝተፅሓፉ ብሮሸራት ኣብ ራትሃውስ
ራሊ ብናጻ ምርካብ ይካኣል እዩ።
ቤት ምኽሪ ወከልቲ ብዛዕባ ፓርላመንታዊ ዕዮታት ብቋንቋ ጀርመን
ፊልም የርኢ፣ ሓበሬታዊ ዝርርብ ምስ ኣባላት ቤት ምኽሪን ትካላዊ
ሓበሬታ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ሃምቡርግ ሙሉእ መረዳእታ ይገልጽ።
ኣብኡ ደማ ክልተ ንኡሳት መጻሕፍቲ ብዛዕባ ቆልዑን መናእሰይን
ዝገልጽ ይርከብ ብዛዕባ ኣባላት ቤት ምኽሪ፣ ፓለቲካ፣ ዲሞክራሲ
ዕዮታት መብርሂ ይህቡ።
ንዚ ዝገልፅ መጽሓፍ ደማ ኣብቲ ድሕረ-ገጽ ብምጥቃም ብቐጥታ
ምእዛዝ ይከኣል እዩ። https://www.hamburgische-

ብቋንቋ ፋርስ http://www.btg-bestellservice.de/

buergerschaft.de/kinder-und-jugend/4414048/

pdf/80209100.pdf

pixi-buecher/

www.hamburg.de/politische-bildung

ኣብኡ ብዛዕባ ናይ ባይቶን ናይ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ሃምቡርግ ዕዮታት
ምንባብ ይካኣል። እንተኾነ ግና ብቋንቋ ጀርመን እዩ ተጻሒፉ። እቲ
ጽሑፋት ኣብ ብሮሸር ብ ሪታ ባከን ብ ብርጌት ክሉፕል እዩ ዝተዳለወ።
ንሱ ደማ ቆላሕታ ኣብ ቕዋም ሃምቡርግን መንግስታዊ ፓለቲካ
ኩነታትን ኣቅሊልካ ንምርዳእ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ እዩ። እቱ
ብሮሸር ብዘይ ክፍሊት ኣብ መአከቢ ሓበሬታ ዞባዊ ማእኸል ንፓለቲካ
ህንጸት ይርከብ።
ኣብዚ ቢሮ መአከቢ ሓበሬታ ካልኦት ብሮሸራት ከም መሰረታዊ
ሕግታትን ቕዋም ሃምቡርግን ብጀርመንኛ ዝተፅሓፈ ብዘይኽፍሊት
ምርካብ ይክኣል ።
ብቋንቋ ዓረብ ብዛዕባ መሰረታዊ ሕግታት ዝርዝር ጽሑፍ ኣብቲ ዝቅጽል
ድሕረ-ገጽ ይርከብ። www.bpb.de/212966/
grundgesetz-der-bundesrepublik-deutschland

ብቋንቋ እንግሊዝ http://www.gesetze-im-internet.de/

ምስጋና ንኣማኸርትን ሓበሬታ ለገስትን፣
ፒተር መየር (ጸሓፊ ቤት ምኽሪ ወከልቲ)
ታንያ በነከንን ኦሊቨር ሩዲገር(ቤት ጽሕፈት ምርጫ)
ዶክተር ዩርገን ሽቪን (ጸሓፊ ባይቶ)
ማርቲን ሮህል (ወረዳ አልቶና)
ፕሮፌሰር ዶክተር ቲልማን ግራመስ (ኣብ ዩኒቨርስቲ ሃምቡርግ, ፋካልቲ
ሳይነሳዊ ኣተዓባብያን ማሕበራዊ ዛዕባታትን)

ፎቶ: ዞባዊ ማእኸል ንፓለቲካ ህንጸት ሃምቡርግ

መአከቢ ሓበሬታን መረጃን ዞባዊ ማእኸል ንፖለቲካ ህንፀት ሃምቡርግ
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ሕጋዊ መሰል ሕትመት
ዞባዊ ማእኸል ንፓለቲካ ህንጸት ኣብ ትሕቲ ቤት ጽሕፈት ስሩዑን
ሞያው ትምህርትን ኣብ ናጻ ሃንዛ ከተማ ሃምቡርግ ዝርከብ እዩ። ካብ
ናይ ሰልፍታት ጸቅጢ ናፃ ኮይኑ ይሰርሕ። ኩሉ ዘማለአ ሓበራዊ ቦርድ
ብምምስራት ነቲ ፓለቲካዊ ጸቅጢ ከይህሉ የረጋግጽ።ዞባዊ ማእኸል
ንፓለቲካ ህንጸት እዞም ዝስዕብ ናይ ስራሕ ዕማማት የተግብር።
• ናይ ባዕሉ ጽሕፈት ይሕትም፣
• ዝተፈላለዩ ናይ ሕትመት ውጽኢታት የዳሉ፣ ይሕትም፣ ይጥርዝ፣
ይዕድል፣
• ፓለቲካዊ ህንጸት ስራሕ ድጋፍ ይህብን የተሓባብርን፣
• ንሕቶ ፓለቲካዊ ህንጸት ምላሽ ይህብን የማኽርን፣
• ምስ ውዳበታትን ማሕበራትን ብሓባር ይሰርሕ፣
• ገንዘባዊ ሓገዝ ንዋዕላታት ፓለቲካ ህንጸት የዳሉ፣
• ኣብ ከተማ ምምሕዳር ንዝምልከቶም ኣካላት ሰሚናራዊ ዋዕላ የዳሉ፣
• ዕላዊ ዋዕላታት የዳሉ፣
ቀረብ ንኽሉ ነባሪ ሃምቡርግ ክበፅሖ ምግባር እዩ። ሓበሬታን፣
ወግዓዊ ጽሑፋትን ኣብቲ ዝኽፈተሉ ግዘ ካብ ቢሮ መአከቢ ሓበሬታ
ምርካብ ይከኣል። ኣብ ዓመት 15 ዩሮ እንተኸፊሎም ከዓ ካብቲ ቀረብ
ሕትመታት ብሮሸር ወጻኢ ሓሙሽተ ዝተፈላለዩ መጻሕፍቲ ይርኽቡ።

ዞባዊ ማእኸል ንፓለቲካ ህንጸት ሃምቡርግ ምስ ካልኦት ኣብ ጀርመን
ዘለዋ ዞባዊ ማእኸላትን ምስ ሃገራዊ ማእኸል ንፓለቲካ ህንጸት ብሓባር
ተቀራሪቦም ይሰርሑ። ሓበራዊ ናይ ድሕረ-ገጽ ኣድራሻ እውን ኣለዎም።

ዞባዊ ማእኸል ንፓለቲካ ህንጸት ሃምቡርግ 2016/2017
እዘን ዝስዕባ መሰላት ዝሓዘ እዩ። ብፍላይ ናይ ትርጉም ስራሕ፣
ብራድዮን ቴለቪ ንን መደባቱ ምትሕልላፍ፣ ኣብ ድሕረ-ገጽ ምጥቃዕ።

http://www.hamburg.de/politische-bildung

እቲ ቢሮ ኣብዙ ዝስዕብ ኣድራሻ ይርከብ።
Dammtorstraße 14
20354 Hamburg
Ladeneingang Dammtorwall 1

ዝኽፈተሉ ዕላዊ ናይ ስራሕ ግዘ
ካብ ሶኒ ክሳብ ሓሙስ፡ 12:30–17:00 ሰዓት ፣
ዓርቢ: 12:30–16:30 ሰዓት
በዚ ዝስዕብ ስልኪ ቁጽሪ ምድዋል ይከኣል እዩ።
ስልኪ ቁጽሪ፡ (040) 428 23-48 08
ፋክስ ቁጽሪ፡ (040) 428 23-48 13
ኢ-ሜይል ፡ politischeBildung@bsb.hamburg.de
ድሕረ-ገጽ: http://www.hamburg.de/politische-bildung

ኣሰናዳኢ
ዶክተር ሪታ ባከ: ጽንሰ ሓሳባት መፍለቂትን ጽሑፋት መዳለዊትን
Übersetzungen
Englisch: Amanda C. Lee
Farsi: Nazafarin Mozafari
Arabisch: Dr. Mohammed Khalifa
Tigrinya: Araya Endaye
Übersetzungsredaktion Abut Can
ኣዳላዊት ቅርጺ ኣንድርያ ኦርት
ሕትመት Mundschenk, Soltau
ISBN 978-3-946246-07-7

ሓባሪ ሪኢቶ
ቐዳማይ ከንቲባ , ተሓጋጋዚት ከንቲባ , ተሓጋጋዚ ፕረዚደንት , ናይ ቤት
ምኽሪ ተወካሊት ፕረዚደንት እዞም ቃላት ኣብዙ መጽሓፍ ዝተጠቀምናሉ
ከይዲ በቲ ሕጂ ኣብ ስራሕ ዘሎ ጾታ መሰረት ብምግባር እዩ። እዚ ማለት
ኣብቲ ምርጫ ተመሪጾም ንዝቅጽል ናይ ስራሕ ዘበን ዘገልግሉ ዘለዉ ኣካላት
ህልዊ ፓለቲካል መዝነቶም ዝገልጽ ናይ ጾታዊ ቃላት ኢና ተጠቂምና።
ናይዞም ኣብዙ መጽሓፍ ዘለዉ ስእልታት ብሕጊ መሰል ዝተሓለወ እዩ። ካብዚ
ወጻኢ ኣብ ካሊእ እንድሕር ደኣ ተለጢፉ ተረኺቡ፣ ናይ በዓል ንብረት መሰል
ክኽበር ስለዘለዎ ናብ ዞባዊ ማእኸል ክምለስ ከምዘለዎ ብትሕትና ንሕብር።
Titelbild: ©panthermedia.net/markovskiy
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