
        

መእተዊ ንዕቑባ ኣተሓትታ-ከም ስደተኛ ኣፍልጦ ንምርካብ ምሕታት።  
 
ናይ ዕቑባ ሕቶ ከተቕርቡ ከለኹም ካብ ዓድኹም ሃዲምኩም ከምዝመጻኹምን ንኽትምለሱ ከኣ ድሕንነት 
ከምዝይስመዓኩምን እዛ ኣቲኽምዎ ዘለኹም ሃገር ከኣ ድሕንነትኩም ክሕልወልኩም (ኣብዚ ሃገር ናይ ምጽናሕ መሰል) 
ኢኹም ትሓቱ ዘለኹም። 
 
ናይ ዕቑባ ሕቶኹም ምስ ንስደተኛታት ሕጊ ብዝሳነ ይረአ (ዝበዝሕ ግዜ ናብታ ኣቲኽምዋ ዘለኹም ሃገር ናይ 
ኢሚግረሽን ሕጊ ይትርጎም)። 
 
ናይ ዕቑባ ሕቶኹም ተቐባልነት ንኽረክብ (ማለት ከም ስደተኛ ኣፍልጦ ንኽትረኽቡ)፣ ኣገዳሲ ከተረዳኡ ዘለኩም 
 
ብዝግባእ ዘረድእ ፍርሒ ካብ ግፍዕን ጭቆናን 
 
"ፐርሲኩሽን" ማለት ንውልቀሰብ ዘነጻጸረ ሕማቕ ናይ ግፍዒ ኣተሓሕዛ-ብሰንኪ ትአምንሉ ነገር ወይ ንስኻትኩም 
ብምኻንኩም ወይ ብትገብርዎ (ወይ ሰባት ዝግምትኹም ፣ብትሓስዎን ትአምንሉን)።  
 
ናይግድን ኣይኮነን ከተረድኡብርግጽኣባኹም ከምዝወርደ፡ ክወርድ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ምስዝህልወኩም-እዚ እዩ 
"ብቁዕ ፍርሒ " ዝበሃል። 
 ካሊእ ከተረድኡ ዘለኩም ሓደጋ ኣብ ዕልሌኹም ክወርድ ከምዝኽእልኣብ መጻኢ፣ ኣብ ዝሓለፈ ዝወረደኩም ሕማቕ 
ነገር ጥራይ ክኸውን የብሉን።  
 
ናይ ዕቑባ ሕቶኹም ብ ናይ ስደተኛነት ዋዕላ ተቐባልነት ክረክብ ከተርድኡ ዘለኩም እቲ ዘፍርሓኩም ግፍዒ 
ብምኽንያትዓሌትኩም፣ ሃይማኖትኩም፡ ብሄርኩም፡ ናይ ፖሊቲካዊ ኣረኣእያኹም ወይ ከኣ ኣባል ዝትወሰኑ ናይ 
ሕብረተሰብ ብምኻንኩም።ዝተወሰኑ ናይ ሕብረተሰብ ጉጅለ ዝተፈላለዩ ነገራት ክሽፍን ይኽእል፡ ከም ናይ ዕቑባ ሕቶ 
ኣብ ጾታ ዝተሞርኮሰ ከጠቓልል ይኽእል።  
 
ካሊእ ከተረድኡ ዘለኩም ከኣ ኣብ ሃገርኩም ውሕስነት ክትረኽቡ ከምዘይትኽእሉ( ወይ ከኣ ኣብታ ብሉሙድ ትነብሩላ 
ዓዲ)። ካብ መንግስትኹም እንድሕር ኮይኑ ፍርሕኹም ውሕስነት ክትሓቱ ዘይትኽእልሉ ምኽንያት ንጹር እዩ። 
ፍርሕኹም ካብ ስድራቤትኩም ወይ ኣባልት ሕብረተሰብ እንተኾይኑ ግን ናይ መንግስቲ ሰበስልጣናት ንምንታይ 
ውሕስነት ክግብሩልኩም (ክከላኸልልኩም) ዘይምኽኣሎም ከተረድኡ ኣለኩም።  
 
እቶም ናይ ዕቑባ ጥርዓንኩም ውሳነ ዝህቡ ሰባት ኣብ ልዕሌኹም ዘሎ ሓደጋ ኣብ ትነብሩሉ ቁሸት፡ከተማ ወይ ከባቢ 
እንተኾይኑ ብሰላም ክትነብሩሉ ትኽእሉ ኣብ ካሊእ ክፋል ናይ ዓድኹም ክህሉ ይኽእል እዩ ኢሎም ክሓትኹም ይኽእሉ 
እዮም። ከም ስደተኛ ተቐባልነት ክትረኽቡ እንተኾይንኹም ከተረድኡ ዝግባኣኩም፡ ኣብ ኩሉ ቦታ ናይ ሃገርኩም 
ውሕስነት ከምዘይስማዓኩም ወይ ከኣ ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ዓድኹም እውን ክትነብሩ ከምዘይትኽእሉ ( ምኽንያቱ 
ክትሰርሑ ወይ ክትነብሩሉ ትኽእሉ ቦታ ሰለዘየል ከም ኣብነት ማለት እዩ) ። 
 



        

ፕርሱኬሽን ብዝዕባ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ውልቀሰባት ማለት እዩ። ካብ ውግእ ወይ ናዕቢ ንብዙሕ ሰብ ዝተንከፈ ትሃድሙ 
እንተሊኹም-ንውልቁኹም ዘይኮነ ንኹሉ ኣብ ከተማኹም ወይ ከባቢኹም ኣብቲ ቦታ ጥራይ ብምህላውኩም- 
ንዝተፈላለየ ናይ ውሕስነት መሰላት ብቑዓት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሰባት ብውልቆም ኣብ ናይ 
ሓደጋ ግፍዒ ከምዘለው ከረድኡ እንተኺኢሎም ናይ "ስድተኛነት መሰል" ይረኽቡ እዮም። ኣብ ሓደጋ ካብ "ከቢድ ናይ 
ውልቀሰብ ፍርሒ ዘይፈላሊ ናዕቢ ኣህጉራዊ ይኹን ውሽጣዊ ወተሃደራዊ ግጭት" ከምዘለኹም እንተኣረዲእኩም ንናይ 
"ሰብኣዊ ሕሰነት መሰል" ብቁዓት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም።  
 
ኣብ ገለ ኩነታት ሰባት ተኸራኺሮም ቁቡላት ዝኾኑሉ ሃዋሁይ ክህሉ ይክእል ካብዚኦም -ንኣብነት ፡ ኣብ ሶርያ፣ ገለ 
ህዝቡ ኣብ ዘይፈላሊ ናይ ናዕቢ ሓድጋ ከማኡ ከኣዘነጻጸረ ግፍዒታት።  
 
ንስኹም ብምኻንኩም ካብ ዝወርደኩም ግፍዒ ፍርሕኹም "ጭቡጥ" ምኻኑ ክተርድኡ፡ እዚ ዝስዕብ መርዳእታ 
ከትቕርቡ ይግባእ። 
 
ናይ ዝኾነሰብ መርትዖ ናይ ገዛእ ርእሶም ዛንታ እዩ፡ 
 
እንታይ ኣጋጢምኩም? 
ብምንታይ ኢኹም ተፈራሪሕካ? 
 
ንምታይ ካብ ዓድኹም ወጺኺም?  
ስለምንታይ ክትምለሱ ዘይትኽእሉ? 
 
ኣብ ጉዳያት፡ እቶም ጉዳይኩም ዝውስኑ ትነግርዎም ዛንታ ኣይክኣምንኹምን እዮም። እዚ ትዛረብዎ ዘለኹም ኣባኹም 
ዝወረደ ሓቂ መኻኑ ከምኡ ከኣ ኣብ ልዕሌኹም ክወርድ ተኽእሎ ከምዘሎ ዘረጋግጽ ተወሳኺ መርትዖ ተቕርብሉ 
መንገዲ ክትሓስቡ ኣለኩም። 
 
ዘጋጠመኩም ነገር ዝምስክሩልኩም መሰኻኽር ኣለዉኹም ዶ?  
 ዝኾነ ክፈል ናይ ዛንታኹም ዘረጋግጽ ደኩመንታት ኣለኩም ዶ? እዚ ከኣ ናይ ሕክምና መርጋገጺ፣ ናይ መእሰሪ ትእዛዝ፡ 
ናይ ቤት ፍርዲ ወረቓቕቲ፡ካብ የዕሩኽኩም ዝተጻሕፈ ወይ ካብ ትካላት ኣብ ሓደጋ ከምዘለኹም ዘረጋግጽ።  
ብዛዕባ እዚ ትዛረብሉ ዘለኹም ዝምለከት ኣብ ጋዜጣ ዝተጻሕፈ ኣሎ ድዩ!  
ከምቲ ንስኹም ዝበልክምዎ ዝመሳሰል ብሰብኣዊ መሰላት ትካላት ንጉዳይ ሃይገርኩም ዝምልከት ዝተዋህበ ጽብጻብ 
ኣሎ ድዩ? 
መንነትኩም ዜግነትኩምን ዘጠቓልል ዘረጋግጽ መርትዖ ኣለኩም ዶ? 
 
ዘለኩም መርትዖታት ንምርካብ ግዜ ስለዝወስድ ብዛዕብኡ ዝምልከት ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ክትሓስብሉ ኣገዳሲ እዩ። 
ብቶም ጉዳይኩም ስውስኑ ኣይኣመንናኩምን ክትበሃሉ ከቢድ ሽግር እዩ። ምድላዋት ክትገብሩ ኣገዳሲ እዩ፡ ናይ ዕቑባ 
ሕቶኹም ኣብተቕርብሉ ኣብጎድንኹም ኮይኖም ዝተሓጋገዝኹም ሰባት ክህልዉኹም ይግባእ።  
 
 


