
 

 

 

 

 

  ትብዓት ኣብ ገዛ  

 

              ብሰንኪ ንፍርሒ ዓመጽ 

 ሐልዮትን እዚ ዝስዕብ ክትገብር/ሪ ንሓተካ/ኪ 

1. ንጎረቤት ንኹሕኩሕ 
2. ኣድላዪ ምስዝኸውን ድማ ሓገዝ ካብ ካልኦት ነምጽእ፤ ብዙሓት ጎረባብቲ ቅሳነትን 

ህድኣትን ይፈጥሩ። 
3. ናብ ፖሊስ ንድውል፤ ኩሉ ግዜ ብቐዳምነት እንተድኣ እቲ ኩነታት ዘፍርሕ ኮይኑ 

ርክብ ምስ ፖሊስ ንገብር። 

እንተድኣ ዘጨንቕን ወይ ዘፍርሕን ብዛዕባ ዓመጽ ወይ ካልእ ነገራትን ወላዲ ብዝተፈላለዩ ጉዳያት ብቕዓት 
ንውላድ ንምሓዝ ምስ ዝጎድሎ፤ ርክብ ምስ ማሕበራዊ ናብዮት ፍርሓትኩም ተመልክቱ። 

 

ማዕጾ ምኹሕኳሕ ንህይወት ምዕቋብ ከድሕን ይኽእል እዩ! 

በይንኹም ነዚ ጉዳይ ክትገብርዎ ምስ ዘይትኽእሉ፤ ዝሕግዝኹም ተምጽኡ፤ ንፖሊስ ድማ ትድውሉ። 
ማዕጾ ምኹሕኳሕ ነቲ ዝተፈጥረ ዓመጽ ጠጠው ከብሎ ይኽእል። ህይወት ድማ ተድሕኑ! 
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  ትብዓት ኣብ ገዛ  

 

              ብሰንኪ ንፍርሒ ዓመጽ 

 ሐልዮትን እዚ ዝስዕብ ክትገብር/ሪ ንሓተካ/ኪ 

1. ንጎረቤት ንኹሕኩሕ 
2. ኣድላዪ ምስዝኸውን ድማ ሓገዝ ካብ ካልኦት ነምጽእ፤ ብዙሓት ጎረባብቲ ቅሳነትን 

ህድኣትን ይፈጥሩ። 
3. ናብ ፖሊስ ንድውል፤ ኩሉ ግዜ ብቐዳምነት እንተድኣ እቲ ኩነታት ዘፍርሕ ኮይኑ 

ርክብ ምስ ፖሊስ ንገብር። 

እንተድኣ ዘጨንቕን ወይ ዘፍርሕን ብዛዕባ ዓመጽ ወይ ካልእ ነገራትን ወላዲ ብዝተፈላለዩ ጉዳያት ብቕዓት 
ንውላድ ንምሓዝ ምስ ዝጎድሎ፤ ርክብ ምስ ማሕበራዊ ናብዮት ፍርሓትኩም ተመልክቱ። 

 

ማዕጾ ምኹሕኳሕ ንህይወት ምዕቋብ ከድሕን ይኽእል እዩ! 

በይንኹም ነዚ ጉዳይ ክትገብርዎ ምስ ዘይትኽእሉ፤ ዝሕግዝኹም ተምጽኡ፤ ንፖሊስ ድማ ትድውሉ። 
ማዕጾ ምኹሕኳሕ ነቲ ዝተፈጥረ ዓመጽ ጠጠው ከብሎ ይኽእል። ህይወት ድማ ተድሕኑ! 

 

 

 



TIG
R
IN
JA

 

 

ትብዓት ኣብ ገዛ- መደብ ብሰንኪ 
ጭንቀት ዓመጽን ኣብ ቀረባ ስድራ
  
  

ዓመጽ ምስወረደ ቀረባ ዘመድ ከም ልሙድ ናይ ህዝቢ ሕማም እዩ።  
ሃገራዊ መጽናዕቲ ቅሳነት ከምዘርእዮ፤ መብዛሕትኦም ዓመጻት ምስ 
ቀረባ ዘመድ እዩ፤ ግን ንዓማጺ ዘመድ ካብ ምኽሳስ ይቑጠቡ። በዚ 
ምኽንያት እዚ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዓመጽ ዘለዎ ኩነታት ይነብሩ። ኣብ 
ዓመት ካብ 20 ሰባትንላዕሊ ብዘመድ ይቕተሉ፤ መብዛሕትኤን ዝቕተላ 
ድማ ደቂ ኣንስትዮ እየን፤ሕጻናትን፤ ደቂ ተባዕትዮን እውን ይቕተሉ።ኣብ 
ሃገር ሽወደን መዓልታዊ 50 ሰባት ብዓመጽ ብናይ ቀረባ ዘመድ 
ይኽሰሱ። እዚ ዓመጽ ምስ ቀረባ ዘመድ፤መብዛሕትኡ ኣብ ገዛ ይፍጸም፤ 
ገዛ እታ ናይ ቅሳነት ቆፎ ኣብ ዓለም እያ። 

ኣብ ሃገር ሽወደን ብምድሓን ሕጻናታት (ረዳ ባርነን) ከምዝግምትዎ 
ሓደ ሕጻን ካብ ዓሰርተ ኣብ ዓመጽ ዘለዎ ገዛ ይቕመጥ። ብዉሕዱ 
200 000 ሕጻናት ኣብ ሃገር ሽወደን ኣለዉ። ከምእንፈልጦ እዞም 
ሕጻናት እዚኣቶም ዓሰርተ ዕጽፊ ናይ ኣካላት ዓመጽን ከምኡእውን 
ንኻልኦት ድማ ዓመጻት የውርዱ። ነዚ ዘይሰብኣዊ ሰንሰለት ዓመጽ 
ንኽንከላኸሎ ክንተሓጋገዝን፤ ምእንቲ ነዞም ሕጻናት ድሙዕ ህይወት 
ንኽፍጠረሎም።ንሕና ከምእንፈልጦ ብዉሕዱ 300 000 ሕጻናት ኣብ 
ገዛ ናይ ብዘይ ግቡእ ናይ መስተ ወይ ቆጽልታት ዝጥቀሙን ናይ ስነ-
ኣእምሮ ሽገር ዘለዎም ስድራ ቤታት ይነብሩ። በዚ ምክንያት እዚ እዞም 
ሕጻናት ኣድላዩ ጹረትን፤ ኣተዓባብያን ስለዝንፈጉ፤ በዚ ጠንቂ ጉድኣት 
ናይ ባህሪ ንነብሶምን ወይ ንኻልኦትን ይፈጥሩ። እዞም ሕጻናት 
እዚኣቶም ናትና ደገፋትን ፤ ሓገዛትን ክንገብረሎም ኣለና።ንኣብነት 
ነዞም ሕጻናት ሻሂ ንኽሰትዩ ምዕዳምን፤ካልኦት ዓበይቲ ክሕግዝዎም 
ስለዘይካአሉ። 

ከትዝክሮ ዘለካ ሓደ በይኑ ንኹሉ ኣይገብርን፤ 

-ግን ብዙሓት ሓደ ነገር ይገብሩ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ንሕጻናት ሰላም ዘለዎ ቦታ ንምፍጣር፤ ኣብ ገዛውቶም ብሰላም ክነብሩ 
ስለዘይኽእሉ፤ ዘለና ፍርሒ ናብ ማሕበራዊ ናብዮት ጥርዓት ነመልክት፤ 
ትሕዝቶ እዚ ጥርዓን ድማ ሕጻን ሽግር ከምዘለዎ ን ሓገዝ ከምዘድልዮን 
ንምቅላዕ እዩ። እዚ ንእሽቶ -ተግባር ንናይ ሓደ ሕጻን መፍትሕ ናይ 
ምንባርን፤ በዚ መንገዲ ድማ ኣብ ዓቢ ተግባራት ይበጽሕ። 

ከምእንፈልጦ ብወሑዱ 100 ምግሳስ ኣብ መዓልቲ ይፍጸም።
ካበዚኣቶም ድማ 17 ጥርዓን ይቐርብ። መብዛሕትኡ ምግሳስ (ብሕልፊ 
እኳ ኣብ ጥርዓንዘይቀርብ) ብሓደ ርክብ ዘለዎ ይፍጸም።ንሕናብሓበር 
ነዚ ናይ ቀረባ ዝምድና ምግሳስ ከይፍጸም ክንከላኸሎንኽእል። 
መጽናዕታት ከምዝገልጽዎ እታ /ቲ ዝተበደለት እንተድኣ ሓገዝ 
ከምዝግበር ምዃኑ ፈሊጦም ክከላኸሉን( ብምውጫጭ፤ብምርአይን) 
ጎረባብቲ መጺኦም ከምዝሕግዝዎም ስለዝፈልጡ ይቃለሱ። እዚ 
ፍልጠት እዚ ድማ ብሓባር ሓገዝ ንደቂ ሰብ ንህብ። 

ጎረባብቲ ብምትሕብባር ብዝወሰንዎ ፤ እንተድኣ ኢድካ ኣኢቲኻ ፤ 
ህይወት ሕጻን ተድሕንን፤ ህይወት ሕጻን ድማ ብሩህ ይኸውን። ፍርሓት 
ምስዝሓድረና ብዝተኻእለ መጠን ኢድና ምእታው ማለት ንጎረባብቲ 
ምኹሕኳሕን፤ ምዝርራብንእቲ ጉዳይ ኣስጋኢ ምስ ዝኸውን ርክብ ምስ 
ፖሊስ ምግባር። 

 

 

 

 

ትብዓት ኣብ ገዛ- መደብ ብሰንኪ 
ጭንቀት ዓመጽን ኣብ ቀረባ ስድራ
  
  

ዓመጽ ምስወረደ ቀረባ ዘመድ ከም ልሙድ ናይ ህዝቢ ሕማም እዩ።  
ሃገራዊ መጽናዕቲ ቅሳነት ከምዘርእዮ፤ መብዛሕትኦም ዓመጻት ምስ 
ቀረባ ዘመድ እዩ፤ ግን ንዓማጺ ዘመድ ካብ ምኽሳስ ይቑጠቡ። በዚ 
ምኽንያት እዚ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዓመጽ ዘለዎ ኩነታት ይነብሩ። ኣብ 
ዓመት ካብ 20 ሰባትንላዕሊ ብዘመድ ይቕተሉ፤ መብዛሕትኤን ዝቕተላ 
ድማ ደቂ ኣንስትዮ እየን፤ሕጻናትን፤ ደቂ ተባዕትዮን እውን ይቕተሉ።ኣብ 
ሃገር ሽወደን መዓልታዊ 50 ሰባት ብዓመጽ ብናይ ቀረባ ዘመድ 
ይኽሰሱ። እዚ ዓመጽ ምስ ቀረባ ዘመድ፤መብዛሕትኡ ኣብ ገዛ ይፍጸም፤ 
ገዛ እታ ናይ ቅሳነት ቆፎ ኣብ ዓለም እያ። 

ኣብ ሃገር ሽወደን ብምድሓን ሕጻናታት (ረዳ ባርነን) ከምዝግምትዎ 
ሓደ ሕጻን ካብ ዓሰርተ ኣብ ዓመጽ ዘለዎ ገዛ ይቕመጥ። ብዉሕዱ 
200 000 ሕጻናት ኣብ ሃገር ሽወደን ኣለዉ። ከምእንፈልጦ እዞም 
ሕጻናት እዚኣቶም ዓሰርተ ዕጽፊ ናይ ኣካላት ዓመጽን ከምኡእውን 
ንኻልኦት ድማ ዓመጻት የውርዱ። ነዚ ዘይሰብኣዊ ሰንሰለት ዓመጽ 
ንኽንከላኸሎ ክንተሓጋገዝን፤ ምእንቲ ነዞም ሕጻናት ድሙዕ ህይወት 
ንኽፍጠረሎም።ንሕና ከምእንፈልጦ ብዉሕዱ 300 000 ሕጻናት ኣብ 
ገዛ ናይ ብዘይ ግቡእ ናይ መስተ ወይ ቆጽልታት ዝጥቀሙን ናይ ስነ-
ኣእምሮ ሽገር ዘለዎም ስድራ ቤታት ይነብሩ። በዚ ምክንያት እዚ እዞም 
ሕጻናት ኣድላዩ ጹረትን፤ ኣተዓባብያን ስለዝንፈጉ፤ በዚ ጠንቂ ጉድኣት 
ናይ ባህሪ ንነብሶምን ወይ ንኻልኦትን ይፈጥሩ። እዞም ሕጻናት 
እዚኣቶም ናትና ደገፋትን ፤ ሓገዛትን ክንገብረሎም ኣለና።ንኣብነት 
ነዞም ሕጻናት ሻሂ ንኽሰትዩ ምዕዳምን፤ካልኦት ዓበይቲ ክሕግዝዎም 
ስለዘይካአሉ። 

ከትዝክሮ ዘለካ ሓደ በይኑ ንኹሉ ኣይገብርን፤ 

-ግን ብዙሓት ሓደ ነገር ይገብሩ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ንሕጻናት ሰላም ዘለዎ ቦታ ንምፍጣር፤ ኣብ ገዛውቶም ብሰላም ክነብሩ 
ስለዘይኽእሉ፤ ዘለና ፍርሒ ናብ ማሕበራዊ ናብዮት ጥርዓት ነመልክት፤ 
ትሕዝቶ እዚ ጥርዓን ድማ ሕጻን ሽግር ከምዘለዎ ን ሓገዝ ከምዘድልዮን 
ንምቅላዕ እዩ። እዚ ንእሽቶ -ተግባር ንናይ ሓደ ሕጻን መፍትሕ ናይ 
ምንባርን፤ በዚ መንገዲ ድማ ኣብ ዓቢ ተግባራት ይበጽሕ። 

ከምእንፈልጦ ብወሑዱ 100 ምግሳስ ኣብ መዓልቲ ይፍጸም።
ካበዚኣቶም ድማ 17 ጥርዓን ይቐርብ። መብዛሕትኡ ምግሳስ (ብሕልፊ 
እኳ ኣብ ጥርዓንዘይቀርብ) ብሓደ ርክብ ዘለዎ ይፍጸም።ንሕናብሓበር 
ነዚ ናይ ቀረባ ዝምድና ምግሳስ ከይፍጸም ክንከላኸሎንኽእል። 
መጽናዕታት ከምዝገልጽዎ እታ /ቲ ዝተበደለት እንተድኣ ሓገዝ 
ከምዝግበር ምዃኑ ፈሊጦም ክከላኸሉን( ብምውጫጭ፤ብምርአይን) 
ጎረባብቲ መጺኦም ከምዝሕግዝዎም ስለዝፈልጡ ይቃለሱ። እዚ 
ፍልጠት እዚ ድማ ብሓባር ሓገዝ ንደቂ ሰብ ንህብ። 

ጎረባብቲ ብምትሕብባር ብዝወሰንዎ ፤ እንተድኣ ኢድካ ኣኢቲኻ ፤ 
ህይወት ሕጻን ተድሕንን፤ ህይወት ሕጻን ድማ ብሩህ ይኸውን። ፍርሓት 
ምስዝሓድረና ብዝተኻእለ መጠን ኢድና ምእታው ማለት ንጎረባብቲ 
ምኹሕኳሕን፤ ምዝርራብንእቲ ጉዳይ ኣስጋኢ ምስ ዝኸውን ርክብ ምስ 
ፖሊስ ምግባር። 

 

 


