ኣብ ሃገር ሽወደን ምንባር

ንዓኻ፡ ሓድሽ ኣብ ሃገር ሽወደን ዝኾንካን ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣሊንግሶስ እትነብርን

Tigrinja

እዚ ቀጸላ’ዚ፡ ንኣብ ሽወደን ሓድሽ ዝኾነን፡ ኣብ
ምምሕዳር ከተማ ኣሊንግሶስ ዝነብርን ዝምልከት
ኮይኑ፡ ንኽትፈልጦ ኣገዳሲ ዝዀነ ሓበሬታታት
ዝሓዘን እዩ። ምጽንባር ማለት፡ ኣብ ሕብረተ ሰብ
ጽንቡር ዝኾንካ ክስምዓካ ማለት እዩ። እዚ ማለት፡
ኩሉ ሰብ፡ ሓደ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ኮይኑ
ክስምዖ ኣለዎ ማለት እዩ። ሓደ ክፋል ካብዚ ደማ፡
ግቡኣትካን መሰላትካን ምፍላጥ የጠቓልል። ሰብኣዊ
መሰላት፡ ካብ ብዙሓት መሰረታዉያን ሕጋጋት ናይ
ሃገረ ሽወደን እዩ።

ሰብኣዊ መሰላትን ማዕረነትን
ብመሰረት መግለጺ ሕቡራት ሃገራት፡ ኩሎም ደቂ
ሰባት፡ ማዕረ ክብርን መሰልን ኣለዎም። ኩሎም
ደቂ ሰባት፡ ናይ ሓሳባቶም ምግላጽ፡ ናብ
ዝደልይዎ ኣምላኽ ምምላኽን ምስ መን
ተጻሚዶም ክነብሩ ከምዝደልዩ ናይ ምምራጽ
መሰል ኣለዎም። መግለጺ ሰብኣዊ መሰላት፡
ንኹሎም ደቂ ሰባት፡ ኣብ መላእ ዓለም
ይምልከት።
ማዕርነት ክበሃል እንከሎ፡ ማዕርነት ኣብ መንጎ ደቂ
ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ማለት እዩ። ደቂ
ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን፡ ማዕረ መሰላትን
ዕድላትን ክህልዎም ኣለዎ። ካብኡ ሓሊፉ፡ ጽልዋ
ናይ ማዕረ ስልጣን ኣብ ሕብረተሰብን ኣብ
ህይወቶምን ክህልዎም ኣለዎ። ሓደ ሰብ፡ ብሰንኪ
ጓል ኣንስተይቲ ምዃናን ወዲ ተባዕታይ ሙዃኑን፡
ፍሉይ ኣተሓሕዛ ምስ ዘጋጥሞም፡ ጾታዊ ተነጽሎ
ይበሃል።

ቃል ኪዳን
ኣብ ዉዕል ቃል ኪዳን ምእታዉ ማለት፡
ምምርዓዉ ማለት እዩ። ኩሎም ኣብ ሽወደን
ዝነብሩ፡ ቃል ኪዳን ንምእታዉ፡ 18 ዓመት
ክመልኡ ኣለዎም። እዚ ድማ ኣብ ዓንዲ ሕጊ ሰፊሩ
ይርከብ። ሕጊ፡ ኣብ ሃገር ሽወደን ዝነብሩ፡
ንኹሎም ብማዕረ፡ ዋላ’ዉን ዜግነት ናይ ሽወደን
ኣይሃልዎም፡ ይምልከት። ብናይ ሃገረ ሽወደን ሕጊ
መሰረት፡ ካብ ቃል ኪዳን ክዕንቅጹ ዝኽእሉ፡
ንስኻ ኮነ ንስኺ፡ ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ምስ
እትዀኒ/ዉን
ምስቲ/ታ ቃል ኪዳን ክትኣትዎ/ዋ እትደሊ ናይ
ቀረባ ዘመድ ምስ እትኸዉን
ንስኻ/ኺ ክትምርዓዊ እትደሊ፡ ምርዑዉ
ምስ ዝኸዉን፡ ወይ ድማ፡ ሙዝጉብ
ዝምድና ምስ ዝህልዎ/ዋ
ካብዚ ሓሊፉ፡ ናይ ሽወደን ሕጊ፡ ናይ ኣስገዳድ ቃል
ኪዳን ይኽልክል እዩ። እዚ ማለት፡ ዝኾነ ሰብ፡
ንዝዀነ ሰብ ኣስገዲዱ፡ ብዘይድልየቱ ከመርዕዎ
ኣይክእልን እዩ። ዝዀነ ሰብ ምስ መን ክምርዖ
ከምዝደሊ ናይ ምዉሳን መሰል ኣለዎ።

መሰል ቆልዑን ህጻናትን
ዳርጋ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት፡ ንህጻናትን
መንእሰያትን ዝሕለቕ፡ ሕግታትን ስነ ስርዓትን
ኣለወን። ቆልዑን መንእሰያትን ኣብ ሽወደን፡
ሃገራዉን ኣህግራዉን ዝከላኸለሎም ሕግታት
ኣለዎም። ሽወደን፡ መሰልን ምሕላቕን ቆልዑን
መንእሰያትን ኣንጻር ምፍርራሕን ዓመጽን ብዕቱብ
እዩ ዝጥመት። ሽወደን፡ ኣብ ዉዕል ህጻናት ኣብ
ሕቡራት ሃገራት ፈሪማ እያ። ኣብ ኣህጉራዊ ዉዕል
ህጻናት፡ መሰል ሰብኣዊ መሰላት ህጻናት ይርከብ።

እዚ ማለት ድማ፡ ቆልዑ ካብ ተነጽሎ ምክልኻል፡
ቆልዑ ሓሳባቶም ናይ ምግላጽ መሰል ክህልዎምን
ክስምዑን፡ ከምኡ’ዉን ቆልዑ፡ ኣብ ቤቶም
ከይዕመጹ ምክልኻልን ማለት እዩ። ቆልዑ፡ ወለዶም
ኮነ ካልእ፡ ከይዕምጾምን፡ ብጽቡቕ ገይሩ ክሕዞምን
ምጥባቕ የጠቓልል።

ዓመጽ ኣብ ዉሽጢ ናይ ቀረባ ዝምድና
ዓመጽ ኣብ ዉሽጢ ናይ ቀረባ ዝምድና ማለት፡
ንኣብነት፡ ስልጣንካ ብኣብ ልዕሊ ናይ ቀረባ ዘመድካ፡
ብሙቁጽጻን፡ ብምህራምን ምፍርራሕን ምርኣይ።
ኣብ ሽወደን፡ ኣብ ልዕሊ ካልእ ዓመጽ ምፍጻም
ክልኩል እዩ። ከም መሰል ናይ ካልኦት ምግፋፍ ስለ
ዝቑጸር ድማ፡ ከም ገበንዊ ስጉምቲ ይቑጸር። ከምዚ
ስለ ዝዀነ ድማ፡ ኣብ ስድራቤትካ ዓመጽ ምፍጻም
ክልኩል ይኸዉን። እዚ ማለት፡ ዉላድካ፡
ሰበይትኻ፡ ሰብኣይኪ፡ ኮነ መጻምድቲ ምህራም
ክልኩል እዩ።

ኣብ ልዕሊ ቆልዓ፡ ዓመጽ ምጥቃም ክልኩል
እዩ።
ኣብ ናይ ሽወደን ሕጊ፡ ሓደ ናይ ወለዲ ሕጊ ዝብል
ዓንቀጽ ኣሎ። ሓደ ክፋል ናይ’ቲ ሕጊ፡ ኣንጻር
ምቕጻዕ ዉላድ ብማህረምቲ ተባሂሉ ይጽዋዕን፡
ኣብ ሽወደን ካብ 1979 ዓ.ም. ኣትሒዙ ዝጸደቐን
እዩ። ምቕጻዕ ዉላድ፡ ብዝኣረገ ቋንቋ ሽወደን፡
ዉላድካ ናብ ቅኑዕ መንገዲ ንምምራሕ፡
ማህረምቲ ምጥቃም ማለት እዩ። ሕጊ ኣንጻር
ምህራም ዉላድ ክበሃል እንከሎ፡ ኣካላዊ ኮነ ስነ
ኣእምሮኣዊ መቕጻዕቲ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ
ምኽልካል ማለት እዩ። ኣካላዊ መቕጻዕቲ ኣብ
ኩሉ ኣካለት ብኹሉ መልክዓቱ፡ ዋላ’ዉን ጠፍ
ምባል፡ ጨጉሪ ምስሓብን ምቕንጣዉን፡ ኣካላዊ
ዓመጽ’ዩ ዝቑጸር።

ክሽቦ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ
ኣብ ገለ ገለ ሃገራት፡ ደቂ ኣንስትዮ ይኽንሸባ
እየን። ጾታዊ ክሽቦ ማለት፡ ገለ ክፋል ግዳማዊ
ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ጨሪምካ ምእላይ ማለት
እዩ። ኣብ ሽወደን፡ ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ
ክልኩል እዩ። ሕጊ ሽወደን ከምዚ ይብል፡
ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ፡ ዋላ’ዉን ብድልየታ
ይኹን፡ ክልኩል እዩ።

እቲ ናይ ምኽንሻብ ስራሕ ዝፍጽም፡ ንማእሰርቲ
ክፍረድ ይኽእል እዩ። ምኽንሻብ ኣብ ካልእ ሃገር
እንተተፈጸመ’ዉን ንማእሰርቲ ክፍረድ ይኽእል
እዩ።

ኣገደስቲ ናይ ርክብ ሓበሬታታት
ናይ ማሕበራዊ ዕዮ በዓል መዚ፡
ናይ ማሕበራዊ ዕዮ በዓል መዚ፡ ብቐዳምነት
ወለንታዊ ማሕበራዊ ኣስተዋጽኦኡ፡ ምኽሪ፡ ደገፍን
ፍወሳን እዩ። ማሕበራዊ ዕዮ በዓል መዚ፡ ካብዚ
ሓሊፉ፡ ንሓደጋ ዘንጸላልዎም ቆልዑ መንእሰያት፡
መዕቆቢ ስድራን፡ ዓመጽ ካብ ቀረባ ዘመዶም
ዘጋጠሞም፡ ጸገም ናይ ወልፊ ዘለዎም፡ ኣእምሮኣዊ
ስንክልና ዘለዎምን መሰል ስድራ ዝተገፈፎምን
ይድግፍ።

ስልኪ ንዓበይቲ
ብዛዕባ ዉላድካ ኮነ ካልኦት ሕቶታት ም ስ
ዝ ህ ል ወ ካ ። ብ ዛ ዕ ባ’ ዚ
ኣንብብ።
ተራፍም
ተራፈም፡ ሓደ ንዓመጽ ዘንጸላልወን ወጻእተኛታት ደቂ ኣንስትዮ
ዝሰርሕ ወለንታዊ ማሕበር እዩ። ብመንገዲ ተረኛ ቁ-ጽሪ ስልኪ
ቴራፈም፡ ዓመጽ ዘጋጠምን ደቂ ኣንስትዮ፡ ደገፍን ምኽሪን ብቋንቋ
ኣዲኤን ይረኽባ። ብዛዕባ’ዚ ኣብ
ኣንብብ።

ናይ ሓደጋ ቁጽሪ፡
ኣብ ህጹጽ ሓደጋ ምስ እትርከብን፡ ሓደጋ ምስ
ዘጋጥመካን ከምኡንን ህጹጽ ሓገዝ ምስ ዘድልየካን፡
ናብ
112
ድዉል።
ብዛዕባ’ዚ
ኣብ
www.sosalarm.se ኣንብብ።

መዉጽኢ መንገዲ፡
መዉጽኢ መንገዲ፡ ካብ ክፍሊት ነጻ ዝኾነ፡ ደገፍን
ፍወሳን፡ ነቶም ናይ ዓመጽን ጸገምን ኣብ ዉሽጢ
ስድራ፡ ጠንቂ ዘዀኑ ደቂ ተባዕትዮ ኮነ ደቂ
ኣንስትዮ፡ ንዘለዎም ሰባት፡ ካብ ዓማጺ ባህርያቶም
ንምንጋፍ
ይሕግዝ።
ብዛዕባ’ዚ፡
ኣብ
ኣንብብ።

ምምርሒ ክንክን ጥዕና፡
ምስ እትሓመምን፡ ምኽሪ ክንክን ጥዕና ምስ
ዘድልየካን። ምራሕቲ ክንክን ጥዕና፡ ሕቶታትካ
ይምልሱ፡ ናብ ሕክምና ናይ ምኻድካ ኣድላይነት
ይዉስኑን፡ ናበይ ክትከይድን ክትዉከስን
ከምዝግብኣካ ይመኽሩን። ኣብ መምርሒ ክንክን
ጥዕና፡ ነርሳት ምስ ልዑል ብቕዓትን ነዊሕ
ተመኩሮን ዘለዎም እዮም ዝሰርሑ። ብዛዕባ’ዚ፡
ኣብ
ኣንብብ።

እዚ ኣፍደገ’ዚ፡ ንኣብ ሃገር ሽወደን ሓድሽ
ንዝኾንካ/ኪ፡
ብቐሊሉን
ብዝቐልጠፈን፡
ሓበሬታታት ናይ ሕብረተሰብ ሽወደን ንኽትረክብ
ይሕግዝ።
ንዝያዳ
ሓበሬታ፡
ኣንብብ።

ፖሊስ፡
ንፖሊስ ሕቶታት ምስ ዝህልወካን ክትጥቁም ምስ
እትደሊን ደዉል።
እዚ ቁጽሪ’ዚ፡ ንተረኛ ማሕበራዊ ዕዮ፡ ንህጹጽ
ጸገማት ማሕበራዊ ናብራ ኣብ በዓላትን ቀዳመ
ሰንበትን የገልግል። እዚ ማለት፡ እቲ ልሙድ ቤት
ጽሕፈት ማሕበራዊ ናብራ ዕጹዉ ኣብ ዝኾነሉ
ማለት እዩ። ብዛዕባዚ ኣብ
ኣንብብ።
ናይ ቆልዑ ናይ ሓገዝ ስልኪ፡
ቆልዑ ስልኪ ብምድዋል ም ስ እኹል ሰብ
ብዛዕባ ዝኾነ ኣርእስቲ ክዛረቡ ይኽእሉ።
ኣንብብ።
ብዛዕባ’ዚ ኣብ

