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ከለላ ንቆልዑት 
መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ 
ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ 
ንዝበፅሖም መርድእን

እዚ መምርሒ ንመሸጣ ኣይቐርብን።

ብዘይ ፍቓድን ኣፍልጦን መዳለውቲ እዚ መምርሒ 
ትሕዝቶ እዚ መምርሒ ብኽፋል ኾነ ሙሉእ ብሙሉእ 
ምቕያር ኣይከኣልን።

እዚ መምርሒ ኣብ ናይ ከለላ ድሕረ-ገፅ ብነፃ ይርከብ።

ከለላ ንቆልዑት
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መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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መስራቲትን ዋና መተሓባበሪትን ፕሮጀክት
ሰላም ሙሴ

መተሓባበሪት ዋና ትሕዝቶ 
ዶ/ር አዜብ አሳምነው አለሙ (ስፔሻሊስት ሕክምና ኣእምሮ)

ዋና ፀሓፍቲ
ዶ/ር አዜብ አሳምነው አለሙ (ስፔሻሊስት ሕክምና ኣእምሮ)
ሄኖክ ሃይሉ (በዓልሙያ ምምኻር ስነልቦና)
አክሊል ሰለሞን (በዓልሙያ ሕጊ)

ኣማኸርቲ
ዶ/ር ፍቅርተ ግርማ(ስፔሻሊስት ሕክምና ኣእምሮ)
አቶ ወርቅነህ ከበደ(በዓልሙያ ምምኻር ስነልቦና)

ናይ ትርጉም መተሓባበሪት
ዶ/ር ሰምሃል ጌታቸዉ 

ተርጎምቲ
ዶ/ር አቤል ግደይ
አቶ ያሬድ ተካ

ኣራሚት ትርጉም
መዓዛ ግደይ

ብራንድ ዲዛይንን ግራፊክስን
ሪዞሉሽን ስቱዲዮ

ዶ/ር ክብሮም ፀጋይ
ፅዴና ኣባዲ

ዶ/ር ሄለን ቴድሮስ
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"ፈለማ ኣባላት ጉጅለ ከለላ ንቆልዑ ከምዚ ዝበለ ጠቃሚ ስራሕ ንምስራሕ 
ስለ ዝተለዓዓልኩም ብልቢ የመስግነኩም። 

መምርሒ ከለላ ቆልዑ ንቤተሰብን መዕበይትን ከምኡ እውን ኣብዚ ዛዕባ 
ንዝሰርሑ ኩሎም ኣካላት ቆልዑት ወይድማ ቆልዑ ካብ ወሲባዊ ጥቕዓትን 
ብዝበዛን ንምክልኻልን ጥቕዓት ምስዝበፅሕ ድማ ክግበሩ ብዛዕባ ዘለዎም 
ነገራት ግልፅን ግብራውን ብዝኾነ መንገዲ ተሰሪሓ ቐሪባ ኣላ። 

ቤተሰብ፤ መዕበይቲ፤ ዝምልክቶም ኣካላት መንግስታውን ዘይመንግስታውን 
ትካላት ብሓፈሻ ማሕበረሰብና ኣብ ልዕሊ ቆልዑት ዝበፅሑ ናይ ወሲብ 
ጥቕዓትን ብዝበዛን ንምክልኻል ኢሉ እውን እቲ ፀገም ምስተፈጠረ ክግበሩ 
ብዛዕባ ዘለዎም ነገራት ንምሕባር ብጣዕሚ ትጠቅም። 

ነዚ ድማ ንመላእ ኣባላት እዚ ጉጅለ ነዚ ኣዝዩ ዕውት ዝኾነ ስራሕ 
ስለዘዐወትኩም እንኳዕ ደስ በለኩም ክብል ይፎቱ። ነዚ መምርሒ ክግምግም 
ዕድል ስለዝሃብኩምኒ እውን የመስግን።"

ሜሮን ኣራጋው (በዓልቲሞያ ሕጊ)
ኣዲስ ኣበባ ቢሮ ደቂ-ኣንስትዮን ህፃናትንን ምክትል ሓላፊት

ከለላ ንቆልዑት

4



kelela final book A5 illustindd.indd   4-5 10/18/2020   11:34:51 AM

"ምህዋኽ ኣእምሮ ብዙሓት ናይ ስነ-ኣእምሮ ፈላጣት ደጋጊሞም ከምዝገልፅዎ 
ብሰንኪ ኣብ ዝትፈላለዩ ናይ ዕድመ ብርኪ ዘጋጠሙ ሕማቕ ተጏንፎታት 
ክመፅእ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኣብ እዋን ቁልዕነትን ንእስነትን ዝበፅሑ ናይ 
ሰነ-ልቦና ጉድኣታት ዝፈጥርዎ ፅዕንቶ ካብ ኩሉ ዝኸፈአ እዩ።

 ፕሮጀክት ከለላን መምርሒ ከለላ ንቖልዑን ኣብ ልዕሊ ቆልዑትን መናእሰይን 
ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ዝበፅሑ ፆታዊ ትንኮያታት ወይ ከኣ 
ጥቕዓታት ምድሃቡ ኣብ ምውሓስ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ዕዙዝ ተራ ክህልዎ 
ይገብር። እቲ መምርሒ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ብዝኽእል ቀሊል ኣቀራርባን 
ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተተርጊሙ ምቕራቡን ጭቡጥ ለውጢ ንምምፃእ 
ኣመና ይሕግዝ። ኣብቲ መምርሒ ዝተሓቖፉ ሓቃዊ ታሪኻት ሳዕቤን ወይ 
ከኣ ዕዳ ኣብ እዋን ንእስነት ዝበፅሑ ፆታ መሰረት ዝገበሩ ጥቕዓታት ፆይርካ 
ምንባር ዘብፅሖ ናይ ሰነ-ልቦና ቕልውላው ቑልጭ ኣቢሎም የርእዩ።

 ብሓፈሻ መምርሒ ከለላ ወለድን መምህራንን ኢሉ እውን ካልኦት ኣብ ናይ 
ሰርዓተ-ፆታ ስራሕቲ ዝተዋፈሩ ትካላትን ውልቀ-ሰባትን ክጥቀምሉ ዝኽእሉን 
ጭቡጥ ኣውንታዊ ለውጢ ኸምፅእ ዝኽእልን መምርሒ እዩ። ኣብ መወዳእታ 
ግዚኦም ብወለንተኦም ሰዊኦም ከምዚ ዝበለ ብሉፅ መምርሒ ንምስንዳእ 
ንዝበቕዑ ኹሎም ወገናት ዘኹርዕ ተግባር ከምዝፈፀሙ ክገልፅ ይፎቱ።"

ዶ/ር ዳዊት ኣስፋ (ስፔሻሊስት ሕክምና ኣእምሮ)
ፕሬዝዳንት ማሕበር ሕክምና ኣእምሮ ኢትዮጵያ

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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ነዚኣ ፕሮጀክት ተጀሚራ ክሳብ ትውዳእ 

ዝተፈላለዩ ቀዋሚን ግዚያዊን ሓላፍነታት እናወሰዱ 

ናብዚ ዘብፅሑዋን ክሳብ መወዳእታ እናበረታትዑና 

ንዝነበሩን ኹሎም ምስጋናና ወሰን የብሉን። 

ኩላትኩም በዛ ናይ ስራሕኹምን ሓላፊነትኩምን 

ፍረ እዚኣ ከምትኾርዑን ከምትፈትዉዋን ተስፋ 

ንገብር። ናይ ኩለኹም ሽም ክንዝርዝር ዋላ 

ተዘይኸኣልና መን ምዃንኩም ትፈልጡ ኢኹም 

ኢልና ተስፋ ንገብር። እዚኣ ናይ መጀመርታ 

ከለላና ናትኩም እያ። ንኹለኹም ፈጣሪ 

የኽብረልና፤ ይባርኸልና!

ኣብ ቀንዲ ሓላፊነት ንዝተሳተፉ ኹሎም ኣብ 

ዝቕፅል ገፅ ክንጠቅስ ዋላ እንተፈተንና ነዞም 

ቀፂሎም ዘለዉ ግን ከይጠቐስና ኣይንሓልፍን፡

ነዚ መምርሒ ብምፅሓፍን ናይ ፀሓፍቲ ጉጅለ 

ካብ ምምራሕ ብተወሳኺ ነዚ ፕሮጀክት ናይባዕላ 

ገይራ ወሲዳ ብምስራሕ ናብዚ ንዘብፅሐቶ ዶ/ር 
አዜብ አሳምነው (ስፔሻሊስት ሕክምና አእምሮ) 

ብጣዕሚ ነመስግን። ብሽም ኩሎም ንከለላ ናብዚ 

ዘብፅሑ ሰባት ነመስግን። ንበርልና! ኽበርልና!

ነዚ መምርሒ እዚ ዝኾኑ ግብኣታትን 
መፅናዕትታትን እንትንሰርሕ ንዝነበሩና 
ክፍተታት ብደንቢ ንምርዳእ ፅንዓታዊ ጉጅለ 

ምይይጥ ንክሳተፉን ሰባት መንነቶም ከይተዛረቡ 

ዝበፅሑዎም ጥቕዓታት ንከካፍሉናን ሓቲትና 
ነይርና። ኣብቶም ጉጅለ ምይይጣት ብፈቓዶም 
ብምስታፍ ንዝተሓባበሩና ሰራሕተኛታት ኬር 

ኢትዮጵያ (ወለዲን በዓል ሙያታትን)

ከምኡ’ውን መምህራንን ምምሕዳርን ቀዳማይ 

ብርኪ ቤት ትምህርቲ ህዝቢ “የትንሳኤ ብርሃን” 

ብፍላይ ድማ ንመምህር መስታወት ይመር 

ብጣዕሚ ነመስግን። ጊዚኦም ሰዊኦም ብዕላማና 

ተኣማሚኖም ታሪኾም ንዘካፈሉና ኹሎም ነመስግን 

- መን ምዃንኩም ዋላ ኣይንፍለጥ ነዛ መምርሒ 

እዚኣ ሪኢኹም ፍረ ዘበርከትኩምልና ኣስተዋፅኦ 

ከምትሪኡ ተስፋ ንገብር!

ናይዚ መምርሒ ናይ መጀመርያ ንድፊ ብምንባብ 

ትሕዝቱኡ ንምጥንኻርን ንምምሕያሽን ሓሳቦም 

ንዝሃቡናን ንዝኣረሙልናን መምህራን ስነ-ልቦና: 

መምህራን ስነ-ኣእምሮ ሕክምና: ወለዲን 

ካልኦት ዝምልከቶም ሰባትን ፈተውትናን ብጣዕሚ 

ነመስግን።

መስፍን ተሾመ (ተሓባባሪ መስራቲን በዓልዋናን 

ሪዞሎሽን ስቱዲዩ) ናይዚ ፕሮጀክት ሓሳብ 

ካብ ዝነግሮ ጀሚሩ ኹሉ ናይ ዲዛይን ስራሕቲ: 

ዌብሳይትን ካልኦት ዘድልዩና ድጋፋትን ብምግባር 

ኩልግዘ ኣብ ጎንና ስለዝነበረን ስለዘሎን ብጣዕሚ 
ነመስግን። ኣብዛ ፕሮጀክት እዚኣ ንዝተሳተፉ 
ኹሎም ስራሕተኛታት ሪዞሉሽን ስቱድዮ ብፍላይ 

ከኣ ኣኒሳ ኣሊ ናይ መምርሒ ከለላ ዲዛይን ቅልል 

ዝበለን ንምንባብ ዝጠልብን ገይራ ስለዝሰረሐቶ 
ብጣዕሚ ነመስግን።

ነዛ መምርሒ እዚኣ ብዝተፈላለዩ ናይ ውሽጢ ዓዲ 
ቋንቋታት ተተርጒማ ንማሕበረሰብ ንክትባፃሕ 

ብስራሕቲ ትርጉም ንዝተሓባበሩና ናይ ኦሮሚኛ፡ 

ትግርኛ፡ ዓፋርኛ፡ ሶማሊኛን እንግሊዘኛን ተርጎምቲ 
ብሽም ኹሎም ኣባላት ጉጅለና ዓብዪ ምስጋና 
ነቕርብ።

ምስጋና 

ከለላ ንቆልዑት
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ነዚን ካልኦት ንመፃኢ ዝስርሑ ናይ ከለላ መም

ርሒታት ከምኡ እውን ብድምፂን ብምስልን 

ዝተቐረፁ ትሕዝቶታት ትሕት ኢሎም ኣብ ዝተዘር

ዘሩ ናይ ማሕበራዊ መራኸብቲ ገፃትናን ድሕረ-
ገፅናን ምርካብ ይከኣል። 

www.kelela.org 

@KelelaGuides

@KelelaGuides 

@KelelaGuides

@KelelaGuides

7 

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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ናይ ወሲብ ጥቕዓት እንታይ እዩ? 

ኣብ ቆልዑት ዝበፅሑ ናይ ወሲብ 
ጥቕዓታት እንታይዓይነት እዮም   

ኣብ ቆልዑት ጥቕዓት ዘብፅሑ 
እንመንእዮም?

ጥቕዓት ዝበፅሖም ቆልዑት ዘርእይዎም 
ምልክታት እንታይ እዮም? 

ኣብ ቆልዑት ዝበፅሑ ናይ ወሲብ 
ጥቕዓታት ኣብ መፃኢ ሂወቶም እንታይ 
ዓይነት ፀገም ከስዕበሎም ይኽእል? 
 

ኣብ ህፃንነት ዝተፈጠረ ናይ ወሲብ 
ጥቕዓት ኣብ ህይወት ዘብፅሖ ደረጃ 
ፀገም ብምንታይ ይውሰን 	 	

ቆልዑት ዝበፅሑዎም ጥቕዓታት 
ንኸይዛረቡ ዝእግድዎም ምኽንያታት?

  

መከላኸሊ ሜላታት   
 

ን ቆልዑትን ንኡሳትን ብዛዕባ መራባሕቲ 
ኣካላት፣ብዛዕባ ፆታዊ ዕርክነትን ፆታዊ 
ርክባትን ከምኡ’ውን ናይ ወሲብ 
ጥቕዓታት ብኸመይ ክነምህሮም 
ንኽእል?

ካብ 2 ክሳብ 7 ዓመት ዕድመ ንዘለዉ 
ቆልዑ

ካብ 7 ክሳብ 11 ዓመት ዕድመ ንዘለዉ 
ቆልዑ 

ካብ 11 ክሳብ 18 ዓመት ዕድመ 

ንዘለዉ 

ፍሉይ ክትትልን ሓለዋን ንዘድልዮም 
ኣባላት ሕብረተሰብ ካብ ጥቕዓት ከመይ 
ክንሕልዎም ንኽእል?

ኣጠቓቕማ መምርሒ 

ምዕራፍ ፩ 
ብዛዕባ ናይ ወሲብ ጥቕዓት ቆልዑ 
ትጠቐምቲ ሓበሬታታት	

ምዕራፍ ፪ 
ቤተሰብን ሓብሐብትን ኣብ ልዕሊ 
ደቆም ጥቕዓት ቅድሚ ምብፅሑ 
ከመይ ክከላኸልዎ ይኽእሉ?

18
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34
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ናይ ወሲብ ጥቕዓት ዝበፅሖም ቆልዑን 
ኣባፅሕንብዛዕባ እቲ ጥቕዓት፣ ኣበይን መዓዝን 
ይዛረቡ? 

ናይ ወሲብ ጥቕዓት በፂሑዎም  እዩ ኢልና 
እንተጠርጢርና ንቆልዑት እንጥይቐሎም 
ሜላታት

ቆልዑትና ጥቕዓት ከምዝበፅሖም ምስነገሩና 
ብኸመይ መልክዑ ክንረድኦም ንኽእል?
 
ቆልዑትና ጥቕዓት ከምዝበፅሖም ምስነገሩና 
ዓርስና ከመይ ምርግጋዕ ይከኣል? 
 
ቆልዑትና ሓደጋ ናይ ወሲብ ጥቕዓት 
ምስኣጋጠሞም ዝግበር ናይ ሕክምና ምርመራ
እንታይ ይመስልል? 

ወሲባዊ ጥቕዓት ንዝበፅሖም ቆልዑን ቤተሰብን 
ዝግበር ናይ ስነልቦና ድጋፍ እንታይ ይመስል?

ኣብ ደቅና ናይ ወሲብ ጥቕዓት እንተጋጢሙ 
ዝግበር ናይ ሕጊ ምርመራ እንታይ ይመስል? 

ድሕሪ እቲ ምርመራ እንታይ ክንፅበ ይግባእ? 

ጠቐምቲ ኣድራሻታት 

ምዕራፍ ፫ 
ጥቕዓት ምስ በፅሐ እንታይ ምግባር ይከኣል?	
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መእተዊ
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ብ2017 ዓ.ም (ኣ.ፈ) ኣብ ዝተፈላለያ ዝማዕበላ ሃገራት ብፍላይ 
ኣብ ሰሜን አሜሪካ ብብዙሓት ፍሉጣት ሰባት ዝተፈፀሙ ፆታዊ 
ጥቕዓታት ዘጋለፀ ናይ #MeToo (#ኣነውን) ጎስጓስ ኣብ ማሕበራዊ 
ድሕረገፃት ኣብ ዝተጀመረሉ አዋን ብዙሓት ደቂ-ኣንስትዮ ተመሳሳሊ 
ጥቕዓት ከም ዝበፅሐን ንምምልኻት ኣብ ፅሑፋተን #MeToo እናበላ 
እናፀሓፋ ነይረን። መብዛሕቲኡ ሰብ እንታይ ክብላ ከም ዝደለያ ይርድኦ 
ብምንባሩ ንመብዛሕቴና ካብ ዕድመ ንእስነትና ክሳብ ዕብየት ኣብ 
ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዝገጠሙና ፆታዊን ጥቕዓታትን ትንኮያታትን 
ንክንሓስብን ንክንዝክርን ገይሩና ነይሩ።

ኣብቲ ሓሳብ ንሱ ኾይነ ደጋጊመ ዝሓስቦ ዝነበርኹ ግና ኣብ ብዙሕ 
ሰብ እዚኦም ጥቕዓታት ዝጅመሩ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ብዝፍለጡን 
ብዝእመኑን ሰባት ምዃኑ ዘይምፍላጡን ወይ ብግልፂ ዘይተዘረበሉ 
ምዃኑን ነይሩ። ብቐረባ ኾነ ብስራሕን ኻልኦት ኣጋጣሚታት ዝፈልጠን 
ደቂ-ኣንስትዮ ኹለን ካብ ግዘ ንእስነተን ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ገዛ 
ብዝእመኑን ዝኽበሩን ኣባላት ስድራ፣ ፈተውቲ ስድራ፣ መምህራንን 
ካልኦት ኣብ ቀረብአን ዝነበሩ ሰባትን ብዘይ ኣግባብ ንምስዓም ካብ 
ምሙኳር ክሳብ ኣገዲድኻ ምድፋር ዝበፅሑ ትንኮያታትን ጥቕዓታትን 
ሓሊፈን እየን። እዚ ዓይነት ገበን ኣብ ቆልዑት እንትንሪኦ ድማ ኣብ 
ኣጓላት እቲ ቑፅሪ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝዓበየ ዋላ’ኳ እንተኾነ ኣብ 
ኣወዳት እውን ይበፅሕ እዩ። ይኹን ደኣ’ምበር ኣብ ባህልና ንደቂ-
ተባዕትዮ ስምዒቶም ክገልፁ ስለዘይነበረታትዕን ብፍላይ ኣብ ቆልዑ 
ኣወዳት ብዓበይቲ ኣወዳት ኣብ ዝፍፀሙ ጥቕዓታት ብዘለዉና ግጉይ 
ኣመለኻኽታታትን ምኽንያታትን ናብ ሓገዝ ይኹን ናብ ፍትሒ ደፊሮም 
ንኸይቐርቡ ይገብሮም እዩ።ንኣብነት ወዲ ብኻሊእ ወዲ እንተተደፊሩ 
ግብረ ሰዶማዊ ይኸውን እዩ ዝብል ጉጉይ  ኣመለኻኽታ ኣብ ሕብረተሰና 
ውሽጢ ስለዘሎ ወለዲ ”ወደይ ድሕሪ ሐዚ ግብረሰዶማዊ ክኸውን 
ስለዝኽእል ሰብ ከይሰምዐለይ“ ብምባል ዝሓብኡሎም ኹነታት 
ብምህላዮም እቶም ቆልዑ ዘድሊ ሓገዝን ክንክንን ንከይረኽቡ ይገብር።

*1  ጎስጓስ #MeTooጥቅምቲ 2017 ዓም (ኣ.ፈ) ፍሉጣት ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ድሕረገፀን ተጠቒመን ቅድሚ ሐዚ ጥቕዓት ንዘብፅሑለን ገበነኛታት ብምግላፀን ብዓለምለኸ ደረጃ ኣፍልጦ ረኺቡ እምበር 

ዝተመስረተሉ እዋን ብ2006 ዓም (ኣ.ፈ) ታራና በርክ ብዝተብሃለት አፍሪካዊ-አሜሪካዊት ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ተጣባቒት ምንባሩ ይሰመረሉ። 

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን

11 
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ከለላ ንቆልዑት

12

ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ነዚ ሓሳብ ክልተ ዝቐርበን መሓዙተይ ንዝነገራኒ 
ብቑልዕነተን ዝበፅሐን ጥቕዓት ከም መልዐሊ ተጠቒመ ብ 2017ዓ.ም(ኣ.ፈ) 
ኣብ ናይ ፌስቡክ ገፀይ ምስ ፀሓፍኹ ብዘይተፀበኹዎ መንገዲ ካብ ብዙሓት ደቂ-
ኣንስትዮ መልእኽትታት ክበፅሑኒ ጀሚሮም። እቶም መልእኽትታት ዝተፈላለዩ 
ዋላ’ኳ እንተነበሩ ሓደ ዝገብሩዎም ሰለስተ ነገራት ነይሮም።ቀዳማይ ኩለን ደቂ-
ኣንስትዮ ጥቕዓት ዝበፅሐን ብቐረባ ብዝፈልጥኦ ሰብ እዩ።ካልኣይ ስድረአን ከምኡ 
ዓይነት ጥቕዓት ይበፅሐን ምህላዉ ኣይፈልጡን ነይሮም።ሳልሳይ ሽዑ ይኹን ሎሚ 
ንማንም ተዛሪበን ኣይፈልጣን። ዋላኳ ብዙሓት ኣብ ጉዳይ ደቂ-ኣንስትዮን ቆልዑትን 
ዝነጥፉ ናይ ዓዲ ውሽጥን  ዓለም-ለኻዊን ትካላት ዓብይቲ ስራሕቲ ይሰርሑ 
ተሃለውን ወለዲ፣መዕበይቲ፣መምህራንን ካልኦትን ብዝሓሸ መልክዑ ከምህሩ 
ዝኽእሉ ትሕዝቶታትን መድረኻትን ብስፍሓት ዘይምህላዮም ዓብዩ ነዃል እዩ። 

ነዚ ሱር ዝሰደደ ማሕበራዊ ቁልውላው ንምፍታሕ  ኩሉመዳያዊ መፍትሒታት ዘድልዩ 
ዋላ`ኳ እንተኾኑ ተነኣሰ ንቆልዑ ብዛዕባ ናይ ግሊ ኣካላቶም፣እንታይነት ፍቓድ፣ 
እምቢ ምባል፣ ንዝኣምኑዎን ጉድኣት የብፅሐሎም ንዘየለን ሰብ ንምዝራብ ዘኽእል 
ቋንቋ እንተፈለጡ ምናልባት’ኳ ፈተነ እንተተገበረሎም ቀልጢፎም ንኽዛረቡ 
የኽእሎም እዩ። ወለዲ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እኹል ፍልጠት ሃልዩዎም ደቆም 
ብዝርድኡዎ መልክዕ ምምሃር ተኺኢሎምን ቆልዑ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኹነታት 
እንትህልዩ ከርእይዎም ዝኽእሉ ምልክታትን ጠባያትን ምፍላጥ እንተኽኢሎም 
ንደቆም ብቕልጡፍ ንክረድእዎም ንምግባር ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ፕሮጀክት “ከለላ 
ንቖልዑ“ ዝተጀመረት እውን ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ነይሩ።

ፕሮጀክት ከለላ ሙሉእ ብሙሉእ ብነፃ መገልገልቲ ዝተሰርሐት ብምዃና 
ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ካብ ዝሓሰብናዮ ግዘ ንላዕሊ ዋላ’ኳ እንተወሰደት 
ብዝተኽኣለ መጠን ግና ትሕዝቶኣ ሙሉእን ጠቓሚን ንክኸውን ፅዒርና ኢና። እቲ 
ፕሮጀክት እንትጅመር ናተይ ወይ ናይቶም ፀሓፍቲ ጥራሕ ሓላፍነት እንተይኾነስ 
ይምልከተና እዩ ናይ ዝብሉ ሰባት እውን ንክኸውን ስለዝደለኹ ብቑፅሪን ብሽምን 
ዘርዚረ ክውድኦም ዘይኽእሉ ሰባት ኣብዚ ስራሕ ተሳቲፎም እዮም። ስለዚ ሰብ 
ዋና እዚ መወዳእታ ውፅኢት እተን ነዚ ሓሳብ መበገሲ ዝኾናኒ ዝፈልጠን ደቂ-
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ኣንስትዮ፣ ታሪኸን ብምሽጥር ዘካፈላኒ ካልኦት ብዙሓት ደቂ-ኣንስትዮ፣ 
ብሚልዮናት ዝቑፀራ ታሪኸን ንማንም ዘይተዛረባን ዘይተዘረበለንን ጥቕዓት ዝበፅሐን 
ደቂ-ኣንስትዮ ከምኡ’ውን ደቂ-ተባዕትዮ፣ ብተወሳኺ ድማ ይምልከተኒ እዩ 
ኢሎም ብብዙሕ መልክዕ ንዝሓገዙኒ ሰባትን ትካላትን እዮም። 

መምርሒ ከለላ ኣብዚ ንምብፃሕ ሞራል ካብ ምሃብ ጀሚሩ ብዝተፈላለየ መንገዲ 
ንዝሓገዙ ኹሎም ወገናት ካብ ልቢ የመስግን። ብፍላይ ከኣ ስራሕ ከም ናይ ባዕሎም 
ዋኒን ቆፂሮም ምሳና ኾይኖም ንዝሰርሑ ዋና ፀሓፍትን ሰብ ናይ ሪዞሉሽን ስቱድዮን 
ዘለኒ ምስጋና ማእለያ የብሉን፤ቃላት ይሓፅረኒ። 

እዛ ስራሕ እዚኣ ናይ መጀመርያና እምበር ናይ መወዳእታና ኣይትኸውንን። ከለላ 
ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ብቐፃልነት ብምቕራብ ኣብ ሕብረተሰብና ነቐርሳ ዝኾኑ 
ተመሳሰልቲ ፀገማት ንምፍታሕ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ምምፃእ ክትቕፅል 
እያ። ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ምንባብ ወይ ምስማዕ ንዘይኽእሉ ወገናትና 
እውን ብድምፂን ብቪድዮን ዝተቐረፁ ትሕዝቶታት ብማሕበራዊ ሚድያን ኣብ 
ድሕረ ገፅናን ስለነውፅእ ኣብታ ቅድሚት ገፅ ዝተቐመጣ ኣድራሻታት ብምርኣይ 
ምክትታልን ምርካብን ትኽእሉ ኢኹም። 

ሰላም ሙሴ 
መስራቲት ፕሮጀክት 
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ኣጠቓቕማ መምርሒ

እዚ መምርሒ ንመን እዩ?
እዚ መምርሒ እዚ ዋላ`ኳ ብቐንዲ ንወለድን 

ሓብሐብትን ተባሂሉ ዝተዳለወ እንተኾነ 

ንመምህራን ወይድማ ንትካላት ትምህርቲ፣ ኣብ 

ዝተፈላለዩ ጉዳያትን መሰላትን ቆልዑት ንዝሰርሑ 

መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት፣ 

ንዝተፈላለዩ ህዝባውን ማሕበራውን ትካላት፣ ምስ 

ቆልዑት ብቐጥታን ብተዘዋዋሪን ርክብ ንዘለዎም 

ውልቀሰባት፣ ኣብ ዝተፈላለየ ዘፈር ስራሕ 

ንዝተዋፈሩ ውልቀሰባት፣ ንመዳለውቲ ማሕበራዊ 

መፅናዕትታት፣ ቆልዑት ዝዓብዩሎም ማእኸላት፣ 

ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት፣ ቆልዑት ዝውዕሉሎም 

ትካላት፣ ኣካላት ፍትሒ፣ትካላትን ሰብ ሞያን 

መራኸብቲ ሓፋሽ፣ ንሰብሞያ ስርዓተ-ፆታ 

ከምኡ`ውን እዚ ጉዳይ ይምልከተኒ`ዩ ንዝብሉ 

ኩሎም ኣካላት ተሓሲቡ ዝተዳለወ እዩ። 

እዚ መምርሒ ብኸመይ ተዳሊዉ?
እዚ መምርሒ እዚ ንምድላው ኣብ ዝተፈላለዩ 

ዘፈር ሞያ ዝተዋፈሩ ሰብሙያ ብዋናነት ኣብ 
ምድላውን ምምኻርን ንምስታፍ ተሞኪሩ እዩ። 
በዚ መሰረት ድማ ምስንዳእ ቀንዲ ትሕዝቶታት 

እዚ መምርሒ ብሰብሙያ ስነ ኣእምሮ፣ ስነ 

ልቦናን ሕግን ዝተገበረ እንትኾን ነዞም ዋና ፀሓፍቲ 
ብምምኻር ድማ ብተመሳሳሊ ዘፈር ዝተዋፈሩ 
ከምኡ`ውን ሰብሙያ ስርዓተ ፆታ፣ ሚድያን 

ኮሙኒኬሽንን ሰብ ሙያን ልምድን ሕክምናን ከም 

መማኸርቲ ተሳቲፎምሉ እዮም።

ብተወሳኺ በዚ መምርሒ እዚ ክጥቀሙ ይኽእሉ 

እዮም ምስ ዝተብሃሉ ክፋላት ሕብረተሰብ 

(ወለዲን መምህራንን) ምይይጥ ጉጅለ ብምክያድ 

እቲ ሕብረተሰብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለዎ ብርኪ 

ፍልጠትን ክፍተታትን ንምርኣይ ተሞኪሩ እዩ። 

ካብቲ ምይይጥ ብዝተረኸቡ ቑልፊ ሓበሬታትን 

መመላኸትን ብምልዓል ክካተቱ ዝግበኦም 

ነጥብታትን ትሕዝቶታትን ተኻቲቶም እዮም። 

ኣብ ዉሽጢ ዝተኻተቱ ታሪኻት ናይ 
መን እዮም? 

ኣንበብትን ተጠቀምትን ትሕዝቶኦም ብደንቢ 

ንኽርድኡን ናይቲ ፀገም ሱር ዝሰደደ ሕመቕን 

ኣተሓሳሳቢነትን ንኽርድኡ ልዕሊ 30 ሓቀኛ 

ታሪኻት ብቁልዕነቶም ተመሳሳሊ ፀገም ካብ 

ዝበፅሖም ሰባት ተኣኪቦም ተኻቲቶም እዮም። እዚ 

ከይዲ ሰብዋና እዞም ታሪኻት ነፃነት ንክስምዖምን 

ብግልፂ ንኸካፍሉን ንምግባር መንነቶም ከይተፈለጠ 
ብሚስጥር ዝተልኣኹ እዮም። ካብቶም ታሪኻት 

እቶም ዝተወሰኑ ከም ኣድላይነቶም ተመሪፆም 

ብመልክዕ ጥቕሲ ዝተሰድዱ እውን ኣለዉ።

ነዚ መምርሒ መዓዝ ምጥቃም 
ይከኣል?
ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ቆልዑት ዝበፅሕ ፆታዊ 
ጥቕዓት ንምክልኻልን እንታይነቱ ንምምሃርን 

ከምኡ’ውን ጥቕዓት ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን 
ከመይ ምፍላጥ ከም ዝከኣልን ብኸመይ 
ምሕጋዝ ከም ዝከኣልን ንምፍላጥ ምጥቓም 
ይከኣል።

ከለላ ንቆልዑት

14



kelela final book A5 illustindd.indd   14-15 10/18/2020   11:34:53 AM

ጥብቂ መተሓሳሰቢ

እዚ መምርሒ ቅድሚ ሐዚ ጥቕዓት 
በፂሕዎም ንዝፈልጡ ሰባት ዘይድለዩን 
ሕማቕ ተዘክሮታትን ከለዓዕል ይኽእል 
እዩ። ስለዝኾነ ድማ ነዚ መምርሒ 
ቅድሚ ምንባቦም ናይ ስነልቦና ምድላው 
ከካይዱንኣድላዪ እንተኾይኑ ድማ 
ንበዓልሞያ ከማኽሩ ከምዝግብኦም 
ምግንዛብ የድሊ።

እዚ መምርሒ ናይ ወሲብ ጥቕዓት 
ዝበፅሖም ሰባት ንዓርሶም ክሕግዙሉ 
ተዓሊሙ ዝተዳለወ ብዘይምዃኑ፣ ሓገዝ 
እንተድልይኩም ነዚዕላማ ዝተጣየሻ 
ዝተማልአ በዓልሙያ ናብ ትረኽቡለን 
ትካላት ክትከዱ ነተሓሳስ።

15 
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ጥቕዓት ማለት ሓደ ሰብ ሓይሊ ብምጥቓም፣ ብምፍርራሕ ወይ ብምትላል 
ኻሊእ ሰብ  ክሰርሖ ንዘይደሊ ተግባር ንኽሰርሕ እንተገድድ እዩ። እቲ ዘገድድ 
ሰብ ሓይሊ ይጥቀም እንትበሃል ብዘለዎ ሕጋዊ ስልጣን ወይ ዝኾነ ጥቕሚ ደልዩ 
ንዝገብሮ ተግባር የጠቓልል።

ከመይ ዓይነት ቆልዓ ምንባረይ ከስምረሉ ይደሊ። ብጣዕሚ ጎበዝ፣ ብዙሓት ኣዕርኽቲ ዘለውዋ፣ ፍልጥቲን 
ብስድራን መምህራንን ዝፉቶ ነይረ። እቲ ዘንበብኩዎ ኹሉ ግና ኣብቲ ዕድመ ንሱ ብዛዕባ ዝግበር ፆታዊ 
ርክብ፣ጥቕዓትን ሰብነት ብደንቢ ኣየምሃረንን። ኣነ ዝፈልጥ ፆታዊ ርክብን ምስኡ ዝዛመዱ ተግባራትን 
ነውሪ ምዃኖም ጥራሕ እዩ።ነዚኦም ነገራት ይትረፍዶ ምግባር ብዛዕብኦም ምዝራብ ‘ኳስ ብዕልግና ምዃኑ 
እየ ዝፈልጥ።ኣነ ድማ ካብ ፅቡቕ ስድራ ዝወፃኹ ጠባየኛ ቆልዓ እየ። በዚ ምኽንያት እዚ ብ 20 
ዓመት ዝዓብየኒ ሰብኣይ ከም ባንቡላ ብኣካለይ ክፃወትን ንዑኡ ብዝተፈላለየ መንገዲን ኸርውዮ ከገድደኒ 
ኽኢሉ። ካብ 7ይ ክፍሊ ጀሚሩ ክሳብ 11 ክፍሊ ዝበፅሕ ቐፂሉ።ዕድመይ ምስ ዓበኹኳስ እምቢ ምባል 
እንትጅምር ዝገበርናዮ ብሙልኡ ንሰብ ኸምዝዛረብን ኸምዘዋርደኒን እናነገረ ከፈራርሐኒ ጀሚሩ። ወዲ 
ጎረቤትናን ዓርኮምን ኣሕዋተይን እዩ ነይሩ።ኣብ መንደርና ድማ ብጣዕሚ ዝፍተውን ብፀባዩ ዝምስገንን 
ቆልዓ እዩ ነይሩ። ገዛና ከምድላዩ ኣብ ዝደለዮ ሰዓት ክወፅእ ክኣቱ ይኽእል ነይሩ።ሓደሓደ መዓልቲ ድማ 
ይሓድር ነይሩ።ከም ሓውን ፅቡቕ ሰብን ስለዝርአ ማንም ዝጥርጥሮን ናብ ገዛና እንትመፅእ ዝቆፃፀሮን 
ሰብ ኣይነበረን። ኣብ ገዛና ሰብ ኣብ ዘይውዕለሉ እዋን ከምድላዩ ንክገብረኒ ሰፊሕ ግዘ ይረክብ ነይሩ። 
ተደናጊረን ሓፊረን ይነብር ስለዝነበርኩ ንማንም ኣይተዛረብኹን።

ናይ ወሲብ ጥቕዓት ዝበሃል ሓደ ሰብ 
ብድፍኢትን ብዘይፍቓዱን ናይ ወሲብ 
ርክብ እንትፍፀመሉ እዩ። እቶም ጥቕዓታት 
ብቃል ይኹን ብተግባር ዝፍፀሙ ናይ ወሲብ 
ትንኮያታት የጠቓልሉ። እዚ ድማ ንኻሊእ 
ሰብ ብምግዳድ፣ ብምፍርራሕን ብምትላልን 
ወይድማ ድኹም ጎኒ ብምጥቃም ይፍፀም። 
እዚ ጥቕዓት ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰብ 
ማለት'ውን ኣብ ደቂ-ኣንስቲዮ፣ ደቂ-
ተባዕትዮ፣ ቆልዑት ፣ ዓበይቲን ኣረጋውያንን 
ክበፅሕ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር እዚ 
ጥቕዓት ኣብ ደቂ-ኣንስቲዮን ቆልዑትን 
ይዓዝዝ። እንኮ ምኽንያት እዚ ድማ እዞም 
አካላት ማሕበረሰብ እዚኦም በቲ ማሕበረሰብ 
ንዓርሶም ክከላኸሉ ኣይኽእሉን ተባሂሎም 
ስለ ዝውሰዱ ንኣካላውን ሕብረተሰባውን 
ተቓላዕነቶም ዝልዓለ ምዃኑ እዩ። 

ናይ ወሲብ ጥቕዓት ገበን እዩ። ናይ ወሲብ 
ጥቕዓት ዝበፅሓ/ ዝበፅሖ ሰብ ብምንም 
መልክዕ  ነቲ ተግባር ጥፍኣተኛ ክትበሃል/ 
ክበሃል ኣይትኽእልን/ ኣይኽእልን።

ናይ ቆልዑት ወሲብ ጥቕዓት ዝበሃል ካብ 
18 ዓመት ንታሕቲ ንዘለዉ ቆልዑት 
ብዕድመ ብዝበልፆም፣ ኣብ ጉርምስና 
ዕድመ ብዝርከብ ወይ ብዓብዪ ሰብ ስምዒት 
ንምርዋይ እንትጥቀሙሎም እዩ። ብመሰረት 
ሕጊ ሃገርና ቆልዑት 18 ዓመት ክሳብ 
ዝመልኦም ናይ ወሲብ  ርክብ ንምግባር 
ብባዕሎም ክውስኑ ወይ ፈቓድ ክህቡ 
ኣይኽእሉን።

ስለዚ ዝኾነ ሰብ 18 ዓመት ምስ 
ዘይመልአቆልዓ ናይ ወሲብ ርክብ 
እንተገይሩ ናይ ወሲብ ጥቕዓት እዩ።

ናይ ወሲብ ጥቕዓት እንታይ እዩ?
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ጓል 13 ዓመት ቆልዓ እናሃለኹ ሓደ ወዲ መንደርና ፀገምና ተጠቒሙ ከምዚ 
ክገብረልኪ እየ ገለ እናበለን እናፈራርሐን ዘይደለኹ ብልዕቱ ብግዲ የትሕዘኒ፤ 
ኣፈይ ይስዕመኒ፤ዓይንኺ ከንፈርኺ ናበለ ሕድሕድ ናይ ገፀይ ኣካላት ይስዕመኒ፤ ሓደ 
መዓልቲ ከይሓሰብኩዎሓቚፉ ብልዕቱ ናብ ብልዕተይ ከእቲ እንትቃለሰ እናበኸኹ 
እንተለኹ ናይ ሰብ ድምፂ ሰሚዑገዲፉኒ።

ንብዙሓት ሰባት ናይ ወሲብ ጥቕዓት 
እንትሓስቡ ናብ ሓሳቦም ዝመፅእ 
ኣገዲድኻ ምድፋር ጥራሕ እዩ። ኮይኑ 
ግና ኣብ ቆልዑት ዝበፅሑ ናይ ወሲብ 
ጥቕዓታት ብዓይነቶምን መጠኖምን 
ዝተፈላለዩ እንትኾኑ ነቶም ዝተወሰኑ 
ካብዚ ቐፂልና ክንሪኦም ኢና። 

• ካብቲ ዝተለመደን ዝፍቀድን ናይ ኣካል 
ክፍሊን ወፃኢ ምስዓም

• ኣብ ቅድሚ ሰብ ክዳኖም ከውፅኡ 
ምግባር

• ስምዒት ብዘለዓዕሉ ዘረባታት ምዝራብ 
ወይ ተመሳሳሊ ፅሑፋት ንቆልዑት 
ምንባብ ወይ ከንብቡ ምግባር

• ናይ ክዳን ዘይገበረ ሰብ ስእሊ ምርኣይ 
ወይ ቆልዑትን ዓበይቲን ምስ ፆታዊ ርክብ 
ዝተሓሓዙ ተግባራት ናገበሩ ዘርእዩ 
መፅሄት፣ጋዜጣ፣ፊልም ምርኣይ

• ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ወሲብ ርክብ 
ስምዒቶም ምልዕዓል ወይ ንምልዕዓል 
ምፍታን

• ናይ ሰባት ፆታዊ አካል ብዝኾነ ናይ ክፍሊ 
ሰብነቶም(ኢድ፣ ኣፍ፣ መራብሒ ኣካል 
ወዘተ)ክነኽኡ ምግዳድ

• ናይ ቆልዑት መራብሒ ኣካላትን ካልኦት 
ክፍሊ ሰብነቶም ብኢድ፣ ብኣፍ ወይ 
ባዕዲ ነገር ምንኽኻእ/ ምድራዝ

• መራብሒ ኣካል ምስ ናይ ህፃን መራብሒ 
ኣካል ምድርራዝ

• ን ቆልዑት ኣብ ናይ ወሲብ ንግዲ 
ምውፋር

• ን ቆልዑት ኣገዲድካ ምድፋር

ኣብ ቆልዑት ዝበፅሑ ናይ ወሲብ 
ጥቕዓታት እንታይ ዓይነት እዮም? 

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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ኣብ ብዙሓት ማሕበረሰባት ጥቕዓት መብፃሕቲ ተባሂሎም ዝሕሰቡ ሰባት ዝሰኣሉሉን 
ዝሕሰቡሉን መንገዲ ልዑል ናይ ግንዛበ ስሕተት ዘለዎን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን እዩ። እዚ ድማ 
ብዙሕ ግዘ ዝሰኸሩ፣ ብፅዕንቶ መደንዘዚ እፅ ዘለዉ፣ ካብ ማሕበረሰብ ዝተገለሉን ተጠቃዕቲ 
ብደንቢ ዘይፈልጥዎም ሰባትን ከምዝኾኑ እዩ። ይኹን እምበር ክሳብ ሐዚ ኣብ ሃገርና ይኹን 
ኣብ ዓለም ናይ ዝበፅሑ ጥቕዓታት መፅናዕትታትን መረዳእታትን እንትንርኢ፤ ኣብ ቆልዑት 
ጥቕዓት ዘብፅሑ ሰባት ብፆታ፣ ብዕድመን ብኻልኦት ነገራትን ዝተፈላለዩ ይኹኑ’ምበር 
ጥቕዓት ዘብፅሑሎም ቆልዑት ግና ብጣዕሚ ዝቐርቡዎም ኣባላት ቤተሰብ ማለት’ውን ኣቦ፣ 
ሓው፣ ሓፍቲ፣ ደቂ ሓው/ ሓፍቲ ወለዶም፣ ከምኡ’ውን ዝእመኑ ኣባላት ሕብረተረሰብ 
ማለት’ውን ናይ ሃይማኖት ሰባት፣ መምህራንን ምስቶም ቆልዑት ተመሳሳሊ ፆታ ዘለዎም 
ሰባትን እዮም። እዚ እንትንብል ዝኾነ ሰብ ጥቕዓት ከብፅሕ ከምዝኽእልን ኩሎም ቆልዑት 

ንጥቕዓት ተጋለፅቲ ከምዝኾኑ ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ሓለዋን ምንክብኻብን 
ከምዘድልዮም ንምጥቋም እዩ።

ኣብ ቆልዑት ጥቕዓት ዘብፅሑ 
እንመን እዮም?

ከለላ ንቆልዑት
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ዳርጋ መዓልቲ መዓልቲ ብኣጡባተይ 
ይፃወት፤ብልዕቱ ናብ መዓኮረይ ናገበረ 
ይፀቕጠኒ። ጓል 11 ዓመት ኾይነ ድሕሪ 10 
ዓመት ምፍልላይ ዝረኸብኩዎ ኣቦይ ብምንባሩ 
ምንም ክርድአኒ ኣይኸኣለን። ናይ ኣቦን 
ጓልን ርክብ ታይ ክመስል ከምዘለዎ ዝፈልጦ 
ጉዳይ ኣይነበረንን

ሓወይ እዩ፤ ብድቃስ ልቡ ኣምሲሉ 
ኣብዝደቀስኩሉ ኩልግዘ ይነኻኽአኒ ነይሩ። ጡብ 
ምውፃእ ምስጀመርኩ ድማ ገዲድዎ። እዚ 
ተግባር ንነዊሕ ግዘ ዝቐፀለ ነይሩ። ድሕሪኡ ኣብ 
ዓራት ምድቃስ ገዲፈዮ። እናዓበኹ ምስመፃኹ 
ክሕባእ ጀሚረ።

ቀዳማይ ክፍሊ ተምሃሪት እናሃለኹ ናይእንግሊዘኛ መምህርና ኣብ ክፍልና ንዝነበርና ኣጓላት ተምሃሮ 
ኹልና ጥቕዓት ኣብፂሑልና።ኣብ ትምህርትና ጎበዛት ብምንባርና ዝህበና ፍሉይ ሽልማት ከምዝኾነ 
ገይሩ እናእመነ ዘይንካእ ቦታ ይነኽእና፣ ከንፈርና ይስዕመና፣ካሊእ ካሊእ እውን ይገብረና። እቲ 
ዝገርም በዓልሓዳርን ንእሽተይ ጓል ዝነበረቶን ምዃኑ እዩ። ዘይሓፍር ድማ ናይ ጓሉ ሽም እናፀውዐ 
እቲዝገብሮ ዘሎ ኹሉ ስለዝፈትወና ምዃኑ ደጋጊሙ ይነግረና። ሳልሳይ ክፍሊ ምስበፃሕና ናብካሊእ 
ቤት ትምህርቲ ተዛዊሩ። ኣብኡ’ውን እዚ ተግባሩ ከም ዝቐፀለን ተበፂሑሉ ከምዝተባረረን ሰሚዐ 
እየ።

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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ጥቕዓት ዝበፅሖም ቆልዑት ዘርእይዎም  
ምልክታት እንታይ እዮም?
ጥቕዓት ዝበፅሖም ቆልዑት ዘርእይዎም ምልክታት ካብ ቆልዓ ናብ ቆልዓ ዝፈላለዩ 
ዋላ እንተኾኑ፣ መብዛሕቲኡ ግዘን ብተደጋጋምን ዝርኣዩ ምልክታት እዞም ኣብ ታሕቲ 
ዝተዘርዘሩ እዮም። እዚ ማለት ግና ነዞም ምልክታት እዚኦም ዘርእዩ ቆልዑት ኹሎም 
ፆታዊ ጥቕዓት በፂሕዎም እዩ ማለት ዘይኾነስ፤ እዚ ክኾነሉ ዝኸእል ዕድል ዓብዪ 
ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ።

አካላዊ ምልክታት

• ብዝተፈለጡ መልዐሊ ኣካላዊ ሕማማት 
ዘይተፈጠሩ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሑ ኣካላዊ 
ሕማማት፤ ተደጋጋምን ዕረፍቲ ዘይብሉን 
ቁርፀት ከብዲ፣ ሕማም ርእሲ፣ ዕውልውል 
ምባልን ምምላስን

• ምስ ዕድመን ዕብየትን ብዘይኸይድ መልክዕ 
ዝለዓል ኣብ እዋን ድቃስ ሽንቲ ወይ ሰገራ 
ምምላጥ

• ድልየት ምግቢ ብጣዕሚ ምቕናስ ወይ 
ምውሳኽ

• ሃንደበት ዝተፈጠረ ጥንሲ
• ምልክታት ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ 

ሕማማት(አባላዘር) ምህላው
• ብልዕትን መሃንቱስን ኸባቢ ምሕኻኽ፣ 

ምቑሳል፣ ምሕባጥ፣ ፍልይ ዝበለ መልክዕን 
ጨናን ዘለዎ ፈሳሲ

• ሽንትን ሰገራን ኣብ ምውፃእን ምፅርራይን 
ዝርአ ምቅፃልን ምቕንዛውን

ስነፆታዊ ምልክታት

• ንዕድሚኦም ዘይምጥን ጠባያት ምርኣይ
• ምስ ዕድሚኦም ዘይምጥን ፍልጠት 

ፆታዊ ርክብ
• ምስ መሓዙቶም፣ ምንኣሶምን 

ባንቡላታትን ዝፍፀሙ ፆታዊ ምግባራት
• ምስ ዕድመ ዝመፅእ ናይ ዓርስኻ 

ሰውነት ንምፍላጥ ምህንጣይ ብፍሉይን 
ብዝተጋነነ መልክዑን ምዃን፣ ተደጋጋሚ 
ዝኾነ መራብሒ ኣካላትን መሃንቱስን 
ምንኽኻእን ግለ ፆታዊ ርክብ ምፍፃምን

• ኣብ ፆታን ፆታዊ ርክብን ዘድሃቡ 
ወግዒታት፣ ታሪኻትን ፊልሚታትን ፍሉይ 
ጠመተ ምሃብን ብተደጋጋሚ ምሕታትን

ናይ ቀረባ ጎረቤትና ሽዑ ጎረምሳ ዝበሃልዝነበረ ናይ 
መተዓብይተይ ዓብዪ ሓዋንዓመታት ይራኸበኒ ነይሩ። 
ሰገራ እንትበልዕይዝክር።ምስዓበኹ ጥቕዓት ኣብ 
ዝበፅሖምቆልዑ ዝርኣይ ፀገም ምዃኑ ተረዲአ። ሐዚ 
ኣብዘለኹዎ ዕድመ ንባዕለይ ኣግሊለ ይነብርኣለኹ። ንሰብ 
ኣይኣምንን። ብህይወትንምፅናሕ ንባዕለይ እናተቓለስኹ 
ዝነብር ጓልኣንስተይቲ እየ።

ዕድመይ ክንደይ ምንባሩ ኣይዝክርን፤ 6 ወይ 7 
ተገበርኩ እየ። ዓርኩ ንምዕባይ ሓወይ እዩደፊሩኒ። 
ታይ ከምዝገበረኒ እንድዒ ክሸንእንትደሊ ግን 
ብጣዕሚ የቃፅለኒ ከምዝነበረይዝክር።

ከለላ ንቆልዑት
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ዕድመይ 11 ወይ 12 ምስኮንኩ እየ ነቲ ተግባር ክቃወም ኽኢለ። ውፅኢት ትምህርተይ ብጣዕሚ ፅቡቕ 
ዝበሃል ዝነበረ ዋላኳ እንተኾነ በዚ ምኽንያት ግን ንባዕለይ ኣትሒተ ይርኢ ነይረ። ዕሽሽ በሃሊት ኮይነ፣ 
ዓርሰይ ምሕላው ገዲፈዮ። ሐዚ ባዕሉ ብዛዕብኡ እንትፅሕፍ ንብዓተይ እናተቓለስኹ እየ። ኹሉ ዝሓለፍኩዎ 
ሐዚ ዝተገበረ ይመስል ብደንቢ እየ ዝዝክሮ። ብዛዕብኡ ንዘይምሕሳብ ብዙ ሕፅዒረ እየ። ብፍላይ ሓያል 
ጣዕሳን ጭንቂን ፅዕንዕን ምባልን ኣብ ዝህልወኒ እዋን (ኣብ መጀመሪ ዓሰርተታት ዕድመይ ንዓርሰይ 
ከጥፍእ ይሓስብን ይፍትንን ነይረ) ንዘይምሕሳብ ይፍትን እየ። ኣብ ንእስነት ዕድመይ ድንግልና ሒዝካ 
ክሳብ ሓዳር ትገብር ምፅናሕ ዓብዪ ክብሪ ምዃኑ ካብ ሕብረተሰብናን ኣደታትን ምፍላጥ ምስ ጀመርኩ ድማ 
ብጣዕሚ ሓያል ጭንቀት፣ ጣዕሳን ፍርሒን ሒዙኒ ንበይነይ ብዙሕ ግዘ ኣሕሊፈ እየ። ውፅኢት ትምህርተይ 
እናተሓተ እንትመፅእ ንባዕለይ ዘይርድኣ፣መፅልኢትን ትሕቲ ኩሉሰብ ምዃነይን ኣእሚነ።

ብፍላይ ካብ 3-13 ዓመት
ዕድመ ኣብ ዘለዉ ቆልዑት 

ዝርኣዩ

ብፍላይ ካብ 14-17 ዓመት 
ዕድመ ኣብ ዘለዉ ንኡሳት 

ዝርኣዩ

ስነልቦናዊ ምልክታት

 • ምኽንያቱ ዘይፍለጥ ፍርሒን ድንጉፅ 

ምዃንን

 • ናይ ትምህርቲ ድልየትን ኣቀባብላን 

ምቕናስ

 • ተደጋጋሚ ዝኾነ ምርሳዕን ምፍዛዝን

 • ካብ ዕድመ ንላዕሊን ንታሕቲን ዝኾኑ 

ባህሪያት ምርኣይ

 • ብቐሊሉ ምብስጫው፣ ምንዳድን 

ዓፅዓፅ ምባልን

 • ምቕናስ ትኹረት

 • ብድቁስ ምርባሽ፣ ምዝራብን 

ምብህራርን

 • ሃንደበታዊ ናይ ጠባይ ለውጥታት 

ምርኣይ

 • ንባዕሎም ምግላል/  ምስ ሰባት 

ክሕወሱ ዘይምድላይ፣ ምስ ናይ ዕድመ 

ማንዛኦም ምፅዋት ዘይምድላይ

 • ፅዕንዕን ምባል፣ዓፅዓፅ ምባል፣ምብካይ

 • ኮራዪን ሓያልን ምዃን

 • ኮነ ኢልካ ሕጊ ምጥሓስ፣ ማሕበራዊ 

ሕግታት ዘይምኽባርን ኣብ ካልኦት 

ጉድኣት ምብፃሕን

 • ዓርሰ ፅሬት ዘይምሕላው ወይ ካብ መጠን 

ንላዕሊ ምክትታል

 • መስተን ወልፊ ዘትሕዙ እፃትን ምጥቃም

 • ኣብ ቤትትምህርቲን ገዛን ኣብ ዝፍጠሩ 

ዘይምስምዕማዓት ምስታፍ

 • ካብ ገዛ ምጥፋእ

 • ናይ ዓርሰ ቕትለት ሓሳብን ፈተነን

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን

23 
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ጥቕዓት ኣብ ዝበፅሖም ቆልዑት ጊዜያዊ ይኹን ንነዊሕ እዋን 
ዝፀንሑ ፀገማት ክርኣዩ ይኽእሉ እዮም። እቶም ኣብ ነዊሕ 
ግዘ ዝመፁ ፀገማት ጥቕዓታት ኣብ ዝበፅሖም ኹሎም ሰባት 
ናይ ግድን ሙሉእ ብሙሉእ ክፍጠሩ እዮም ማለት ዘይኮነስ 
ክፍጠሩሉ ዝኽእሉሉ ኣጋጣሚ ክህልው ይኽእል። ነዚ ድማ 
ኣቐዲምካ ምፍላጥን ምድላውን የድሊ።

ኣብ ቆልዑት ዝበፅሑ ናይ ወሲብ  
ጥቕዓታት ኣብ መፃኢ ሂወቶም እንታይ 
ዓይነት ፀገም ከስዕበሎም ይኽእል?

ልዑል ናይ ፅዕንዕን ምባል ስምዒት
እዚ መብዛሕትኡ ግዘ ዝርእ ናይ ምርባሽ ስምዒት ዓይነት እዩ። እዚ 
ስምዒት ሰባት ንባዕሎም ብጣዕሚ ካብ ምንቃፎም ዝተልዓለ እቲ ጥቕዓት 
ዝተፈፀመ ብምኽንያት ናቶም ጥፍኣት ከም ዝኾነ ክሓስቡ ይገብር። “እዚ 
እንተዘይገብር ነይረኮ እዚ ኣይምበፅሐንን ነይሩ“ እናበሉ ንባዕሎም ይኹንኑ። 
ንባዕሎም ዘለዎም ግምት ድማ ብኡ ልክዕ ይቕንስ። በዚ ምኽንያት ንባዕሎም 
ካብ ሕብረተሰብ የግልሉ፣ ድቃሶም ይርበሽ፣ ናይ ምግቢ ድሌቶም ይዕፆ፣ 
ንነገራት ዘለዎም ድልየትን ምልዕዓልን ይቕንስ፤ ከምኡውን ዓርስኻ ንምጥፋእ 
ምፍታን/ ምሕሳብ ምስ እዚ ፅዕንዕን ናይ ምባል ስምዒት ሓቢሮም ይለዓሉ።

ጭንቀት/ውጥረት
ጭንቀት ብዝተፈላለየ መልክዕ ክለዓል ይኽእል እዩ። ብተደጋጋሚ ዝርአ ዓይነት 

ጭንቀት ጥቕዓት ዘዘክሩ ግኡዝ ነገራት ወይ ሓሳባት እንትህልዩ ምስ ዝመፅእ 

ምርባሽ ስምዒት ዝተሓሓዝ እዩ። ጥቕዓት ዘዘክሩ ነገራት እንትበሃሉ ንኣብነት 

ተመሳሳሊ ቁመና ዘለዎም ሰባት፤ ጥቕዓት ዝተፈፀመሉ ቦታ፤ ጥቕዓት እንትፍፀም 

ተኸዲኖምዎ ዝነበሩ ኽዳን፤ ሽታ ወይ ጨና ወዘተ ክኸውን ይኽእል። ሓደ ሓደ ግዘ 

ድማ ምኽንያቱ ሽዑ ግልፂ ብዘይኾነ መልክዑ ሃንደበታዊ ፍርሒ ክርአ ይኽእል።
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ዝበፅሐኒ ጥቕዓት ኣገዲድካ ምድፋር እዩ።ናይ 2ይ ክፍሊ ተምሃሪት ነይረ። 
ደፋሪየይ ኣብ ገዛና ተፀጊዑ ይነብር ስለዝነበረ 6ይ ክፍሊክሳብ ዝበፅሕ 
ብተደጋጋሚ ደፊሩኒ እዩ። ሽዑ ብጣዕሚ የፈራርሐኒ ስለዝነበረ ንኣደይኳስ 
ክሳብ ሎሚ ኣይነገርኩዋን። ስድራይ ብሙሉእ እምነት ድንግል ምዃነይ 
እዮም ዝኣምኑ። ሐዚ ንሓዳር እንትሕተት እዚዝበሃል ዓርሰ እምነት 
የብለይን። 26 ዓመት መሊአ እየ ሓዳር እንትሓስብ ግና ብጣዕሚ 
ይፈርሕ። ምርመራ ኤችአይቪ ገይረ ኣይፈልጥን። ክሓስቦ እንተለኹ 
ብጣዕሚ ይፈርሕ። ታይ ክገብር ከምዝኽእል ኣይፈልጥን። ከም መሓዙተይ 
ሓዳር ገይረ ቆልዑ ክወልድ ብጣዕሚ እየ ዝምነ።

ኩልግዘ ካብ ሓንጎለይ ዘይጠፍእ ሕማም ገዲፉለይ ከይዱ። ኣብ 
ውሽጠይ ዘይጠፍእ ፅልኢት ኣለኒ፤ ንስድራይ፤ ንደቂ ተባዕትዮ፤ብሓፈሻ 
ንዓለም፤ ሓዳረይ ንክፈርስ ዓብዪ ምኽንያት ዝነበረ’ውን እዩ። 
ንማንም ክኣምን ኣይከኣልኩን፤ ኩልግዘ ተጠራጣሪት እየ። ጓለይ 
ምስ ኣደይ ገዲፈያ ክኸይድ ኣይኽእልን።ብጣዕሚ እየ ዝፈርሕ። 

ናይ ምድንዛዝ ስምዒት
ጥቕዓት ዘዘክሩ ነገራት እንትፍጠሩ ናይ ምርባሽ ስምዒት ይፍጠር እዩ። 
ነዚኦም ናይ ምርባሽ ስምዒታት ንምቁፅፃር ሓንጎልና ንናይ ምድንዛዝ 
ስምዒት ከም መበርትዒ መንገዲ ዝጥቀመሉ ግዘ ኣሎ። ምልክታቱ፦ ብዙሕ 
ስምዒት ዘይምርኣይ፣ ብሓሳብ ዝተውሓጠ ሰብ ምዃን/ ምምሳል ወይ 
ሰብነት ዘይምምእዛዝ።

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን

25 
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ከለላ ንቆልዑት

26

ናይ ኣልኮልን መደንዘዚ እፅን ወልፊ 
ናይ ምርባሽ ስምዒታትን ኣብ ባዕልኻ ዘለዉ ኣሉታዊ ሓሳባትን 
ንምክልኻል መደንዘዚ እፅ ወይ ኣልኮል ምጥቃም ይጅመር እሞ ናፀንሐ 
እንትኸይድ ናብ ወልፊ ይቕየር። ምስ ወልፊ ተታሓሒዞም ዝመፁ 
ማሕበራዊን ቁጠባዊን ቀውስታት ድማ ነቲ ፀገም የጋድዱዎ። በዚ 
ምኽንያት ኣብ ተግባራት ገበን ንምስታፍ ዕድል ይህብ።

ኣብ ሓዳርን ፆታዊ ዕርክነታትን ዝርኣዩ ፀገማት
እቲ ጥቕዓት ኣብ ካልኦት ሰባት ዘሎ እምነት ምጥፋእን ፍርሒን ስለ 
ዘስዕብ ሓዳር ናይ ምሓዝ ድልየት ብጣዕሚ የመናምን። ፆታዊ ዕርክነት 
ንምምስራት ድማ ናይ መጀመርታ ተዘክሮ ሕማቕ ብምንባሩ ጥዕና ዘለዎ 
ርክብ ንምምስራት የኽብዶ። በቲ ጥቕዓት ምኽንያት ዝተፈጠረ ኣብ 
ፆታዊ ኣካላት ዝስማዕ ቃንዛ ወይ ናይ ፈሳሲ ምቕናስ እንተሃልዩ ድማ 
እቲ ፆታዊ ርክብ ፅቡቕ ስምዒት ዘይብሉ ንክኸውን ይገብር። 

ምዝባዕ ኣመጋግባ 
ሓደሓደ ሰባት ምስቲ ዝበፅሖም ጥቕዓት ተትሓሒዙ ዝፍጠር ንቅርፂ 
ኣካሎም ፅልኢት ክህልዮም ይኽእል። ንዕኡ ንምስትኽኻል ብምባል 
ድማ ንባዐሎም ካብ መጠን ብላዕሊ ምግቢ ይኽልክሉ፤ ዝበልዑዎ ምግቢ 
ኮነ ኢሎም የምልስዎ፤ ወይ ጭንቀት ንምቕናስ ካብ መጠን ብላዕሊ 
እንትበልዑ ናይ ኣመጋግባ ስርዓቶም ክዛባዕ ይኽእል።

አካላዊ ምልክታት
ኣብ እዋን ጥቕዓት ብፍላይ ኣብ ቆልዑት ዝበፅሑ ኣካላዊ መጉዳእቲታት 
ከይደሓኑ ምስ ቃንዛ ስምዒቶም ንነዊሕ እዋን ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም። 
ጥቕዓት ዝበፅሖም ሰባት ልዕል ኢሎም ካብ ዝተጠቐሱ ኣካላዊ ምልክታት 
ብተወሳኺ በቲ ጥቕዓት ምኽንያት ብዝፍጠር ስነልቦናዊን ስነ-ኣእምሯዊን 
ፅዕንቶ ውሽጣዊ አካላቶም ፀገም ዘይብሎም እናሃለየ ኣብ ዝተፈላለዩ 
ኣካላቶም ናይ ሕማም ምልክታት ከጋጥሞም ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ኣብ 
እዋን ጥቕዓት ኣብ ኣካላቶም ይበፅሑ ዝነበሩ ጉድኣታት ዋላ ብሕክምናን 
ግዘ እንትኸይድን እንተድሓኑ ነቲ ጥቕዓት ብዝዘከሩ ቁፅሪ ከምቲ ናይ ቀደም 
ዓይነት ኣካላዊ ቃንዛ ንነዊሕ እዋን ክስምዖም ይኽእል እዩ።
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ፆታዊ ዕርክነታተይ ኩልግዘ ዝተዛብዑን ጥዕና ዘይብሎምን እዮም። 
ከይሰተኹ ወይ መደንዘዚ እፅ ከይተጠቐምኩ ርክብ ክፍፅም እንትብል 
ኩልግዘ ንብዓተይ ይመፀኒ፤ ይበኪ። ስለዚኩልግዘ ደንዚዘ ወይ ሰኺረ 
እየ ፆታዊ ርክብ ዝፍፅም። በዚ ምኽንያት ሰብ ናይ ውሽጢ መንነተይ 
ክፈልጠለይ ስለዘይደለኹ ካብ ልቦም ምስዝሓልዩለይ ኣወዳት ዘሊኒ ርክብ 
ኣበላሽዩለይ እዩ። ሐዚ ምስ ማንም ንነዊሕ ግዘ ክፀንሕ ኣይከኣልኩን። 
ብሓቂ ዝሓስበለይ ሰብ እንትረክብ ዝገደደ ይርሕቖም። 

ዝበፅሐኒ ጥቕዓት ፀገም ዘምፅአለይ ኣብመወዳእታ ዓሰርተታት ዕድመ 
ምስበፃሕኹ እየ። ጓል ዓርኪ ሒዘ ፆታዊ ርክብ ክንፍፅም ምስበልና 
ብልዕተይ ደው ምባል ኣብዩኒ።እቲ ፀገም ካብኣ እዩ ዝኾን ኢለ ናብ 
ካልኣይቲ ጓል እንተኸድኩ ያው እዩ። ፆታዊ ርክብ ንምፍፃም ምስ ጓል 
ናብ ክፍሊ ኣትየ እሳ ኽዳውንታ እንትተውፅእ ከም ካሊእ ወዲ ታሕጓስ 
ከይኮነስ ጭንቀት እዩ ዝስምዐኒ። ኣብ 20 ዓመተይ ክሳብ ሐዚ ዝፈትዋ 
ዝሰኣንኩዋ ዓርከይ ረኺበያ። ምስኣ ብጣዕሚ ተምሓይሸ ነይረ ብዙሕ ግን 
በዲለያ። ከም ዝመስለኒ ዘይፈልጦ ናይ ደቂ’ኣንስትዮ ፅልኢት ኣብ ውሽጠይ 
ነይሩ።ንዓኣ ምፅራፍን ምውራድን መዓልታዊ ስርሐይ ነይሩ። ምስኡ ድማ 
ከቢድ ናይ ኣልኮል፣ ሽጋራን ጫትን ወልፊ ተፀሚደ፤ ምስ መረራ ገዲፋትኒ 
ከይዳ።

ውሲባዊ ጥቕዓት ዝበጽሖም ደቂ ተባዕትዮ ብደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝኾነሉ እዋን 

ሓደ ሓደ ሰባት እቲ መጥቓዕቲ ዝበጽሖም ደቂ ተባዕትዮ ንመጻኢ ተመሳሳልነት 

ንዘለዎ ጾታ ድልየት ክህልዎም እዩ ዝብል ስግኣት እንትገልጹ  ይስትውዐል 

እዩ። መጽናዕቲ ዘርእዮ ግና ኩሎም መጥቓዕቲ ዝበጽሖም ደቂ ተባዕትዮ 

ንተመሳሳሊ ጾታ ድልየት ይህልዎም እዩ ዝብል ከምዘይኾነ እዩ። 

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን

27 



kelela final book A5 illustindd.indd   28-29 10/18/2020   11:35:06 AM

ኣብ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቕዓት እንትበፅሕ ኣብ ቀፃሊ ህይወቶም ፅዕንቶ 
ከስዕብ ይኽእል እዩ። እዚ ፅዕንቶ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝተፈላለየ ደረጃ ክሕዝ 
ይኽእል እዩ። ነዚ ኣፈላላይ ዝፈጥሩ ብዙሓት ምኽንያታት ክህልዩ ይኽእሉ።

ኣብ ህፃንነት ዝተፈጠረ ናይ ወሲብ ጥቕዓት 
ኣብ ህይወት ዘብፅሖ ደረጃ ፀገም ብምንታይ 
ይውሰን?

• ጥቕዓት ቅድሚ ምብፅሑን ኣብ ዝበፅሐሉ 

እዋንን ኣብ ውሽጢ ስድራ ዝፍጠር 

ዘይምርድዳእ፣ ምጭቕጫቅ፣ ፍትሕ፣ 

ከምኡ’ውን ኣባል ስድራ ናይ ኣልኮልን 

መደንዘዚ እፅ ተጠቃሚ እንተኾይኑ

• እቲ ናይ ወሲብ ጥቕዓት ምስ ካሊእ ኣካላዊ 

ጥቕዓት ተወሲኹ እንተተፈፂሙ

• ዓይነት ናይ ወሲብ ጥቕዓት ዝሓውስ ተኾይኑ

• ዓይነት ጥቕዓት ብበዝሒ ካብ ዝስምዑን ካብ 
ዝንገሩን ዓይነት ውፅእ ዝበለ ብፍላይ ከቢድ 
ናይ ኣካል መጉዳእቲ ዘስዐበ እንተኾይኑ

• ጥቕዓት ዘብፀሐ ሰብ ኣባል ስድራ ወይ ምስ 
ስድራ ስጡም ርክብ ዘለዎ እንተኾይኑ

• ጥቕዓት ምስ ዘብፀሐ ሰብ ብተደጋጋሚ ናይ 
ምርኻብ ዕድል እንተሃልዩ

• ጥቕዓት ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ናይ ህፃን 
ዕድመ ትሑት እንተኾይኑ(ብኣዋርሕ ዕድመ 

ዝበፅሕ ፆታዊ ጥቕዓት ልዑል ፅዕንቶ ኣለዎ 

እዩ። ነቲ ዝተፈጠረ ነገር ዋላ እንተዘይዘከሩ 
ዝኾነ ዝተበላሸወን ዝጎደለን ነገር ከምዘለዎም 
ክስምዖም ይኽእል እዩ።)

• ጥቕዓት ብተደጋጋሚ ተበፂሑ ወይ ንነዊሕ 

እዋን እንተቐፂሉ

• ጥቕዓት ንዝበፅሖም ቆልዑት ዝሓልይ ሰብ 

ተዘይሃልዩ (ስድራ ወይ መዕበዪ ዘይብሎም፣ 

ስድራ ኣብ ቀረባ ዘይብሎም፣ ስድራ ንፀገሞም 

ትኹረት ተዘይሂቡሎም)

• ምንኣስ ማሕበራዊን ቁጠባዊን ደረጃ ናብራ

• ጥቕዓት ንዝበፅሖም ቆልዑት ተሓተትቲ 

ብምግባር ወቐሳ ዝቐርበሎም እንተኾይኖም

• ስድራ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ጥቕዓት እንትሰምዑ 

ዝተቐበሉሉ መንገዲ ንቆልዑት ዝርብሽ 
እንተኾይኑ

• ጥቕዓት ቅድሚ ምብፅሑ እታ/ቲ ህፃን 
ብቐሊሉ ዝርበሽ ባህርይ ተነይሩዋ/ዎ

ነቲ ፀገም ዘጋድዱ ምኽንያታት እዞም ዝስዕቡ እዮም፡

እዚኦምን	ካልኦት	ተወሰኽቲ	
ምኽንያታትን	ኣብ	ቆልዑት	
እንተተረኺቦም	ዝበለፀ	
ጠመተን	ድጋፍን	ከም	
ዘድልዮም	መመላኸትቲ	

እዮም።

ከለላ ንቆልዑት

28
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ብተፃራሪ ድማ ቆልዑ ንኽዛረቡ ምብርትታዕ፤ ናይ ስድራን 
ሕብረተሰብን ድጋፍ ክረኽቡ ምሕጋዝ፤ ኣብ ክትትል 
ሕክምንኦም ምስታፍን፤ ብዘይኣግባብ ንባዕሎም 
ንከይወቕሱ ምሕጋዝን ናይቲ ጥቕዓት ፅዕንቶ ንኽቕንስ 
ይሕግዙ እዮም።

ንኣቦ ነብሲና ብዛዕባ ዝበፅሐኒ ጥቕዓት 
እንትነግሮም ምንም ናይምግራም ስምዒት 
ስለዘይረኣኹሎም ቅልል ኢሉኒ። ምናልባት 
ካብ ናተይ ዝገደዱ ታሪኻት ካብ ካልኦት 
ሰሚዖም ይኾኑ እዮም።

ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንመሰል ደቂ’ኣንስትዮ 
ምስዝቃለስ ትካል ምስተፋለጥኩ ታሪኸይ 
እንተውግዕ ዝህባኒ ፍቕርን ድጋፍን 
ደጋጊመ ምዝራብ ንክኽእል ሓጊዙኒ 
እዩ።ብዝተዛረብኹ ቁፅሪ ድማ ቀስ ብቐስ 
ናይ ልበይ ስብራት እንትፅገንን ንብዓተይ 
እንትሕበስን ይስምዐኒ።

29 

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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ቆልዑት ዝበፅሑዎም ጥቕዓታት  
ኸይዛረቡ ዝእግድዎም ምኽንያታት?
ምንም’ኳ ኣብ ቆልዑት ዝበፅሑ ጥቕዓታት ኣካላዊን ስነልቦናዊን 
ጉድኣታት ዘብፅሑ እንተኾኑ ብዓበይቲ ክሳብ ዘይተጠየቑ ወይ 
ብኣጋጣሚ እንተዘይኾይኑ ከይዛረቡ ይኽእሉ እዮም። 

ነዚ ብዙሕ ምኽንያታት ዋላ እንተሃለዉ እቶም ዋና እዞም ቀፂሎም ዝተዘርዘሩ እዮም፡

• ጥቕዓት ብዘብፅሑሎም ሰባት ዝበፅሖም ምፍርራሕን መጠንቀቕታን

• ንመንን ብኸመይን ክዛረቡ ኸምዝኽእሉን ካብ ዘይምፍላጥ

• እንታይነት እቲ ዝተፈጠረ ኹነታት ካብ ዘይምርዳእ

• ብምዝራቦም ኣብ ውሽጢ ስድራ ፀገም ከይፍጠር ብምስጋእ

• ናይ ወለዶም ኹራን መልሲን ምፍራሕ

• ዝበፅሖም ጥቕዓት ዝፈጥረሎም ናይ ጥፍኣተኛነትን ሕፍረትን ስምዒት

• ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ጥቕዓት ንዝበፅሖም ሰባት ከም ጥፍኣተኛ ናይ ምውሳድ ኣከያይዳ

• ዝበፅሖም ጥቕዓት ካብ ምኽባዱ ዝተልዓለ ንምዝራብ ምፅጋም ወይ ሓንጎሎም ናይቲ 
ጥቕዓት መረዳእታ የጥፍኦ/ ምፍጣሩ ክሳብ ዝርስዑዎ

• እቶም ጥቕዓት ዘብፅሑ ሰባት ናይ ቀረባ ቤተሰብ ወይ ዓርኪ ብምዃኖም ማንም ዘይኣምኖም 
ተመሲሉዎም

• ነቶም ጥቕዓት ዘብፅሑሎም ብፅቡቕ ጎኖም ይፈልጡዎም ተኾይኖም ኣብ ውሽጦም 
ብዝፍጠር ምድንጋር

• ጥቕዓት ዘብፅሑሎም ሰባት ብዘርእዩዎም ድለላታትን ሕሶታትን ብምትላል

' ' 

ሓደ መዓልቲ በቲ ናይ ቁልዕነት ድፍረተይ ዝመፀ ይምፃእ ኢለ ክዛረብ እየ እንትብሎንደቂ 
መንደርና ‘እዚኣ ቆልዓ ሕማቕ እያ። ከይጠምያ ኢለ ባኒ እንተገዛእኹላስ ክዕምፀኒ ሞኪሩ ኢላ 

ተዛሪባ ካብ ሰብ ሰሚዐ። እስኹም እውን ናተይ ዕፃ ከይበፅሐኩም ናብቲ ገዛ ከይትኸዱ’ 
ኢልዎም።ካብ ገዛና ብምቕራዩ ደስ’ኳ እንተበለኒ፤ካልኦት ደቂ መንደርና ግና ኣግሊሎምኒ። ጎበዝ 
ተምሃሪት ዋላ እንተነበርኩ ካብ ገዛ ወፂአ ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ፈሪሐ። ምስ ሰብ ኮፍ ኢለ 

ንነዊሕ ግዘ ምውጋዕ ባዕሉ ከፍርሐኒ ጀሚሩ።

ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ሽድሽተ ኣብ ዘሎ ዕድመይ ብጓል 
ኣንስተይቲ ናይ ገዛ ሰራሕተኛና ተዓሚፀ እየ። ናይ 

ስብእነት ኣካላተይ ኣብዘይፈልጠሉ እዋን ንሳ ምሳይ 
ፆታዊ ርክብ ትፍፅም ነይራ። ኣብቲ እዋን 

ዘይተዛረብኩሉ ምኽንያት ታይ ትገብር ምንባራ 
ስለዘይፈልጥ ዝነበርኩ እዩ።

ይፍፀመኒ ዘሎ ተግባር ትኽክል ምምሳል እንትኣብየኒ 
ንኣደይ ነጊረያ። ኣደይ ናተይ ጥፍኣት ምዃኑ ነጊራትኒ። 
ክሓልፎም ዘይግብኡኒ መስመራት ስለዝሓልፍ ምዃኑ 

ነጊራትኒ። ክትሕግዘኒ እያ ኢለ ካብ ዝሓሰብኩዋ ኣደይ 
እዚ መልሲ ብምስምዐይ ብጣዕሚ ተጎዲአ።

ዓርከይ ህፃን እናሃለየ ናይ ገዛ ሰራሕተኝኦም ወለዱ 
እንትወፁ እናተፀበየት ብዘይ ኣግባብ ትነኻኽኦ 

ምንባራ ነጊሩኒ። ኣባይ ዝበፅሐኒ ኣይነገርኩዎን ንሱ 
ዘለዎ ጥንካረን ንምንጋር ዝነበሮ ድፍረትን ግና 

ኣድኒቐሉ። እቲ ዝነኻኽኦ ሰብ ወዲ ተዝኸውን ነይሩ 
ምነገረኒ ነይሩ’ዶ ኢለ ምሕሳበይ ኣይተረፈን።

ሓደ ጎረቤትና ንባንቡላኺ ክዳን ክሰፍየላ እናበለ ኣብ 
ዝሰፍየላ መኪና ማእኸል ንዓይ ኣእትዩ ብልዕተይ 
እናነኻኽአ ብጣዕሚ ይሕጎስ ነይሩ። ንዓይ በቲ ግዘ 
እሱ ወለደይ ነቲ ሰብኣይ ስለዝፈልጡዎን ምስኡ 

ምዃነይ እናፈለጡ ስለዝኾኑን (ናይ ባንቡላ ክዳን 
ብዝብል)፤ነገራት ትኽክል ኣይኾኑን ኢለ ዋላ 

እንተሓሰብኩ እኹል መረዳእታ ስለዘይነበረኒ ነቲ 
ዝተፈጠረ ነገር ከይተዛረብኩሉ ሓሊፉ።

ኣቦና ብጣዕሚ ሓያል እዩ። ክሳብ ሎሚ እሱዝበሎ ጥራሕ እዩ ኣብ ገዛና ዝግበር። ዝዛረቦ የለን። ሓያል 
ምዃኑ ዋና ዘስአነና ነገር ዓርሰ እምነትና እዩ። ንሱ ናብ ስራሕ እንትኸይድ ኣዴና ፈናጅላ ዘርጊሓ ምስ 
ጎረቤት ምብላዕ ምስታይ ትፎቱ እያ። ካብ ኢዳ ዝበልዑ ዝሰተዩ ንዓይ መፃወቲቶም ገይሮምኒ። ሐዚ ዓብየ 
ወዲህፃን ሓቚፉ እንትርኢ ፅቡቕ ስምዒት ኣይስምዐንን፡፡ ንምንታይ ዘይተዛረብኪ? ንዝብል ሕቶ መልሰይ

ኣደይ ባዕላ ካብ ምንም ክተድሕነኒ ከምዘይትኽእል እታ ንእሽተይ ልበይ ትፈልጥ ስለዝነበረት።

ሐዚ ንዝዛረቦ ነገር ሓገዝ በዓልሙያ ከምዘድልየኒ 
ይሓስብ እየ ግን ንማንም ክዛረብ ኣይደልን። 

ምናልባት ክሳብ መወዳእታ ህይወተይ እውን ናብ 
መቓብረይ ሒዘዮ ክወርድ እየ። ንምንታይ? ብጣዕሚ 
ስለዘናድደኒ። እዚነገር ኣባየ ንክበፅሕ ብምፍቃደይ 
ብጣዕሚ እየ ዝሓርቕ። ንባዕለይ ይቕረታ ንኽገብር 

ከባቢ 10 ዓመት እዩ ወሲዱለይ።

ንመጀመርታ ግዘ ንሰብ ዝተዛረብኩ 15 ዓመተይ 
እናሃለኹ እየ። ንናይ ቀረባ ዓርከይ እየ 

ነጊረያ። ቀዲመ ስለዘይተዛረብኹ ብጣዕሚ ተናዲዳ 
“እቶም ሓለዋ ንኻልኦት ቆልዑ ከምኡ 
ተገበሩኸ?” ኢላ ብጣዕሚ ወቒሳትኒ፤ ንሱ 

ድማናብ ዝገደደ ጭንቂ ኣእትዩኒ።

ከለላ ንቆልዑት
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ሓደ መዓልቲ በቲ ናይ ቁልዕነት ድፍረተይ ዝመፀ ይምፃእ ኢለ ክዛረብ እየ እንትብሎንደቂ 
መንደርና ‘እዚኣ ቆልዓ ሕማቕ እያ። ከይጠምያ ኢለ ባኒ እንተገዛእኹላስ ክዕምፀኒ ሞኪሩ ኢላ 

ተዛሪባ ካብ ሰብ ሰሚዐ። እስኹም እውን ናተይ ዕፃ ከይበፅሐኩም ናብቲ ገዛ ከይትኸዱ’ 
ኢልዎም።ካብ ገዛና ብምቕራዩ ደስ’ኳ እንተበለኒ፤ካልኦት ደቂ መንደርና ግና ኣግሊሎምኒ። ጎበዝ 
ተምሃሪት ዋላ እንተነበርኩ ካብ ገዛ ወፂአ ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ፈሪሐ። ምስ ሰብ ኮፍ ኢለ 

ንነዊሕ ግዘ ምውጋዕ ባዕሉ ከፍርሐኒ ጀሚሩ።

ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ሽድሽተ ኣብ ዘሎ ዕድመይ ብጓል 
ኣንስተይቲ ናይ ገዛ ሰራሕተኛና ተዓሚፀ እየ። ናይ 

ስብእነት ኣካላተይ ኣብዘይፈልጠሉ እዋን ንሳ ምሳይ 
ፆታዊ ርክብ ትፍፅም ነይራ። ኣብቲ እዋን 

ዘይተዛረብኩሉ ምኽንያት ታይ ትገብር ምንባራ 
ስለዘይፈልጥ ዝነበርኩ እዩ።

ይፍፀመኒ ዘሎ ተግባር ትኽክል ምምሳል እንትኣብየኒ 
ንኣደይ ነጊረያ። ኣደይ ናተይ ጥፍኣት ምዃኑ ነጊራትኒ። 
ክሓልፎም ዘይግብኡኒ መስመራት ስለዝሓልፍ ምዃኑ 

ነጊራትኒ። ክትሕግዘኒ እያ ኢለ ካብ ዝሓሰብኩዋ ኣደይ 
እዚ መልሲ ብምስምዐይ ብጣዕሚ ተጎዲአ።

ዓርከይ ህፃን እናሃለየ ናይ ገዛ ሰራሕተኝኦም ወለዱ 
እንትወፁ እናተፀበየት ብዘይ ኣግባብ ትነኻኽኦ 

ምንባራ ነጊሩኒ። ኣባይ ዝበፅሐኒ ኣይነገርኩዎን ንሱ 
ዘለዎ ጥንካረን ንምንጋር ዝነበሮ ድፍረትን ግና 

ኣድኒቐሉ። እቲ ዝነኻኽኦ ሰብ ወዲ ተዝኸውን ነይሩ 
ምነገረኒ ነይሩ’ዶ ኢለ ምሕሳበይ ኣይተረፈን።

ሓደ ጎረቤትና ንባንቡላኺ ክዳን ክሰፍየላ እናበለ ኣብ 
ዝሰፍየላ መኪና ማእኸል ንዓይ ኣእትዩ ብልዕተይ 
እናነኻኽአ ብጣዕሚ ይሕጎስ ነይሩ። ንዓይ በቲ ግዘ 
እሱ ወለደይ ነቲ ሰብኣይ ስለዝፈልጡዎን ምስኡ 

ምዃነይ እናፈለጡ ስለዝኾኑን (ናይ ባንቡላ ክዳን 
ብዝብል)፤ነገራት ትኽክል ኣይኾኑን ኢለ ዋላ 

እንተሓሰብኩ እኹል መረዳእታ ስለዘይነበረኒ ነቲ 
ዝተፈጠረ ነገር ከይተዛረብኩሉ ሓሊፉ።

ኣቦና ብጣዕሚ ሓያል እዩ። ክሳብ ሎሚ እሱዝበሎ ጥራሕ እዩ ኣብ ገዛና ዝግበር። ዝዛረቦ የለን። ሓያል 
ምዃኑ ዋና ዘስአነና ነገር ዓርሰ እምነትና እዩ። ንሱ ናብ ስራሕ እንትኸይድ ኣዴና ፈናጅላ ዘርጊሓ ምስ 
ጎረቤት ምብላዕ ምስታይ ትፎቱ እያ። ካብ ኢዳ ዝበልዑ ዝሰተዩ ንዓይ መፃወቲቶም ገይሮምኒ። ሐዚ ዓብየ 
ወዲህፃን ሓቚፉ እንትርኢ ፅቡቕ ስምዒት ኣይስምዐንን፡፡ ንምንታይ ዘይተዛረብኪ? ንዝብል ሕቶ መልሰይ

ኣደይ ባዕላ ካብ ምንም ክተድሕነኒ ከምዘይትኽእል እታ ንእሽተይ ልበይ ትፈልጥ ስለዝነበረት።

ሐዚ ንዝዛረቦ ነገር ሓገዝ በዓልሙያ ከምዘድልየኒ 
ይሓስብ እየ ግን ንማንም ክዛረብ ኣይደልን። 

ምናልባት ክሳብ መወዳእታ ህይወተይ እውን ናብ 
መቓብረይ ሒዘዮ ክወርድ እየ። ንምንታይ? ብጣዕሚ 
ስለዘናድደኒ። እዚነገር ኣባየ ንክበፅሕ ብምፍቃደይ 
ብጣዕሚ እየ ዝሓርቕ። ንባዕለይ ይቕረታ ንኽገብር 

ከባቢ 10 ዓመት እዩ ወሲዱለይ።

ንመጀመርታ ግዘ ንሰብ ዝተዛረብኩ 15 ዓመተይ 
እናሃለኹ እየ። ንናይ ቀረባ ዓርከይ እየ 

ነጊረያ። ቀዲመ ስለዘይተዛረብኹ ብጣዕሚ ተናዲዳ 
“እቶም ሓለዋ ንኻልኦት ቆልዑ ከምኡ 
ተገበሩኸ?” ኢላ ብጣዕሚ ወቒሳትኒ፤ ንሱ 

ድማናብ ዝገደደ ጭንቂ ኣእትዩኒ።

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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ቤተሰብን ሓብሐብትን ኣብ ልዕሊ 
ደቆም ጥቕዓት ቅድሚ ምብፅሑ 
ከመይ ክከላኸልዎ ይኽእሉ?

ምዕራፍ ፪
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መከላኸሊ ሜላታት

ብዛዕባ ፆታዊ ዕርክነትን ርክብን ምምሃር

እቲ ናይ መጀመርታን ቀንድን መንገዲ ምስ 
ቆልዑ ካብ ንእስነቶም ጀሚሩ ንዕድሚኦም 
ብዝምጥን መልክዕ ከምዝርድኦምን ተገይሩ 
ብዛዕባ መራብሒ ኣካላት፣ ፆታዊ ርክብን 
ዕርክነትን፤ ከምኡ’ውን ጥቕዓት ብምምሃር 
ንክርድኡ ምግባር እዩ። ብዋናነት ድማ 
ቆልዑ ማንም ሰብ ብዘይ ኣግባብ ክነኽኦም 
እንትፍትን ወይ ትኽክል ዘይኮኑ ነገራት 
ኣብ ልዕሊኦም ወይ ኣብ ካልኦት ቆልዑት 
ክገብር እንትፍትን እምቢ ኽብሉ፤ ጎይዮም 
ከምልጡ፤  ንዓብዪ ሰብ ወይ ንፖሊስ 
ኽሕብሩን ኸፍልጡን ምግባር ኣገዳሲ 
እዩ። ብዝርዝር ከመይ ገይርና ክነምህሮም 
ከምንኽእል ኣብ ዝቕፅል ምዕራፍ ብሰፊሑ 
ክንርኢ ኢና።

ሓለዋ ቆልዑ ምጥንኻር

ካልኣይ መንገዲ ቅድሚ እዚ ኣብ ዝነበሩ 
ምዕራፋት ከምዝተጠቐሰ ኣብ ቆልዑት 
ዝበፅሑ ጥቕዓታት ብኣብዝሓ ዝፍፀሙ 
ቀረባ ብዝኾኑን ብጣዕሚ ብዝእመኑን 
ሰባት ከም ምዃኑ መጠን ቆልዑ ንበይኖም 
ገዲፍናዮም ዘይምኻድ፤ምኻድ ግድን 
እንተኾይኑ እውን ግቡእ መከታተሊ ሜላ 
ምዝርጋሕ (ንኣብነት ካልኦት ሰባት ብቐረባ 
ንኽከታተሉዎም ምሕታት፣ ስልኪ ብምድዋል 

ናይ ቆልዑ ድሕንነት ምርግጋፅ) ሰብ ኣብ 
ዘይሪኦም፣ ፀልማትን ሕቡእን ቦታ ወይ 
ኣብ ውሽጢ ሓደ ክፍሊ ንበይኖም ዝኾኑሉ 
ኩነታት ምውጋድ ወይ ምቕናስ። እዚ ንብል 
ኣብ መንጎ ቤተሰብን ሕብረተሰብን  ዘሎ 
ምትእምማንን ፍቕርን ንምቕናስ ዘይኮነስ 
ኣፀገምቲ ጥቕዓታት ቅድሚ ምፍፃሞም 
ንምክልኻል ብምሕሳብን ካልኦት ቤተሰብን 
ፈተውቲን ድማ ብኣንፃር እቲ ዕላማ 
ከምዝርድኦም ብምትእምማን እዩ፡፡

ምናልባት ጥቕዓት ምስዝበፅሕ እንታይ 
ክግበር ከምዝግብኦ ምዝርራብን ምፍላ
ጥን

ሳልሳይ መንገዲ ሃንደበት ጥቕዓት 
እንተተፈፂሙ ቆልዑት ከመይ፣ ንመንን 
መዓዝን ክዛረቡ ከምዝግብኦም ኣቐዲምካ 
ክፈልጡ ምግባር እዩ። ጥቕዓት ኣብ 
ዝተፈፀመሉ እዋን ካብቶም ጥቕዓት 
ዘብፅሑሎም ሰባት ምፍርራሕ ክበፅሖም 
ስለዝኽእልን ቆልዑ ስለዝድንግፁ፣ 
ስለዝሓፍሩን ናይ ጥፍኣተኛነት ስምዒት 
ስለዝስምዖምን እንታይ ክገብሩ ከምዘለዎም 
ዘይክፈልጡ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ እቲ 
ጥቕዓት ዘብፅሖ መጠን ጉድኣት ንክውስኽን 
ግቡእ ድጋፍ ሕክምናን ሕጊን ንከይረኽቡን 
ስለ ዝገብር ኣቐዲምካ ምምሃርን ምድላውን 
ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ።

ጓል 8 ዓመት እናሃለኹ ንዓይን ንሓወይን መፅንዒ ተቆፂሩልና ትሕቲ ናይ ኣደይ ስራሕ ቦታ ኣብ ዝርከብ 
ናይ ጎረቤትና ገዛ ውሽጢ ክነፅንዕ ገይሮምና ነይሮም። ሓወይ ናይትምህርቲ ድልየቱ ትሑት ስለዝነበረ ተሓቢኡ 
ይተርፍ ነይሩ። መፅንዒና ድማ በይንና ኣብንኾነሉ ግዘ ብልዕቱ እናውፅአ ንክነኻኽኦ ይሓተኒ ነይሩ። ኣነ 
ድማ ግበሪ ዝበለኒ ኹሉ ምንም ናይ ጥፍኣተኛነት ስምዒት ከይተሰምዐኒ ይገብር ነይረ። ናይ ፆታዊ ርክብ 
ይኹን ናይ መራብሒ ኣካላት ብዝምልከት ምንም ዝፈልጦ ነገር ብዘይምንባሩን ካብወለደይ ምንም ዓይነት 
መጠንቀቕታ ተዋሂበ ስለዘይፈልጥን ሽዑ ዝተገበረ ነገር ጌጋ ምዃኑ ኣይፈልጥን ነይረ። ንወለደይ እውን 
ኣይተዛረብኩን።

ኣብ ቆልዑ ዝበፅሑ ጥቕዓታት ሕልኽልኽ ዝበሉን ዝተራቐቑን ካብ ምዃኖም 
ዝተልዓለ ቀዲምካ ምክልኻል ኸቢድ ዋላ እንተኾነ ብፍላይ ወለዲ ኣቐዲሞም 
ተተግቢሮምዎም ውፅኢታዊ ዝኾኑ መንገድታት ግና ኣለዉ እዮም።

ከለላ ንቆልዑት
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ን ቆልዑትን ንኡሳትን ብዛዕባ መራባሕቲ ኣካላት፣ 
ብዛዕባ ፆታዊ ዕርክነትን ፆታዊ ርክባትን ከምኡ’ውን 
ናይ ወሲብ ጥቕዓታት ብኸመይ ክነምህሮም ንኽእል?
ን ቆልዑት ዝወሃቡ ትምህርቲታት ኩሎም ንዕድሚኦም፣ ብስለት አዕምሮኦምን ናይ ምርዳእ ዓቕሞምን 
ኣብ ግምት ብምእታው ክኾኑ ኣለዎም። ብምዃኑ ድማ ዞም ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ነጥብታት 
ብምምርኳዝ ንቆልዑ ዝወሃቡ ትምህርቲታት በቢዕድመ ክልሎም ነዞም ዝኽተሉ ይመስሉ። 

ካብ 2 ክሳብ 7 ዓመት ዕድመ ንዘለዉ 
ቆልዑ ንፅበዮም ዋና ዋና ባህርያት
• ብተግባር ዝስርሑ ነገራት ምሕሳብ 

ዘማዕብሉሉ ግዘ እዩ
• ኣብነታዊ ብዝኾኑ መንገድታት ዝግለፁ 

ሓሳባት ምርዳእ ይጅምሩ
• ግላዊ ምዃንን ኹሉ ነገር ምስ ባዕሎም 

ጥራሕ ናተሓሓዙ ይሪኡ
• ንነገራት ካብ ዝተፈላለዩ መዓዘናት ናይ 

ምግምጋም ኽእለት ኣይህልዎምን
• ኣብ ሓደ ግዘ ብዛዕባ ሓደ ነገር ጥራሕ 

እዮም ዝሓስቡ
• ከመይ ከም ዝተፈጠሩን ምስ ካልኦት 

ዘለዎም ኣፋላላይን ምሕታት ይጅምሩ
• ካልኦት ክዳውንቶም እንተውፅኡ ምርኣይን 

ምንኽኻእን ይደልዩ
• ንባዕሎም ንምፍላጥ ካብ ዘለዎም ድልየት 

ዝተልዓለ ንባዕሎም ምንኽኻእ የዘውትሩ
• ናይ ሕብረተሰብ ሕግታት ስለዘይፈልጡ ኣብ 

ዘይግባእ ቦታ ኽዳኖም የውፅኡ
• ናይ ግሊ ኣካላቶም ንኻልኦት መሓዙቶም 

የርእዩን ብዛዕባ ዝርአዩዎ ድማ ምውጋዕ 
ይጅምሩ

• ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ካልኦት ክገብሩዎ 
ዝረኣዩዎ ነገር ክገብሩ ይፍትኑ። (ንኣብነት 
ምስዕዓም)

• ናይ ግሊ ህይወቶም ምውጋዕ፣ ትርጉሙ 
ከይተረድኡ ‘ናይ ብዕልግና’ ቃላት 
ምጥቃም

ነምህሮም ዋናዋና ነገራት
• ቆልዑት ካብ ኣደታት ከምዝውለዱ 
• ኣጓላትን ኣወዳትን ዝተፈላለዩ ኣካላት 

ከምዘለዉዎም
• ንናይ ኣጓላትን ኣወዳትን ኣካል ሰብነት 

ቀለልቲ ዝኾኑ ቃላት ብምጥቃም ሽም ምሃብ  
• ናይ ባዕልኻ አካል ናይ ውልቀ ምዃኑ
• ናይ ካሊእ ሰብ ኣካል ብዘይ ፍቓድ ምንካእ 

ከምዘይከኣል
• ናቶም ናይ ግሊ ኣካላቶም ዓብዪ ወይ 

ዝፈልጥዎ ሰብ ዋላ ይኹን ክነኽኦም 
ከምዘይኽእል

• ካልኦት ሰባት ብዘይፈቓዶም ኣካሎም 
እንትነኽኡ ‘ኣይደልን’ ምባል መሰሎም 
ምዃኑ

• ብፍፁም ክንክኡ ዘይግብኦም ኣካላት 
ኣየኖት ምዃኖም

• ካብ ቤተሰብ ዝሕባእ ሚስጥር ከምዘየለ

መምሀሪ ሜላ 
ኣብ ላዕሊ ከምዝተጠቐሰ ኣብዚ ክልል ዕድመ 
እዚ ዝርከቡ ቆልዑት ኣብ እነምህረሉ እዋን ሓፂር፤ 
ግልፂን ዘይተቖራረፁን ሓበሬታታት ምሃብ፤ ስእላዊ 
መግለፂታት ብምጥቃም ብዛዕባ ስራሕ መራብሒ 
ኣካላቶምን ክገብሩዎም ዝግብኡ ጥንቃቐታት 
ምግላፅ፤ ኣብነታዊ ኣገላልፃታት ምጥቃምን፤ ‘ካበይ 
መፂአ?”፣ ‘ከመይ ተወሊደ?’፣ ‘እዚ እንታይ እዩ?’ 
ንዝብሉ ሕቶታት ምስ ዕድሚኦም ዝሰማምዑ ቃላት 
ብምጥቃም ምርዳእ የድሊ።

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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ካብ 7 ክሳብ 11 ዓመት ዕድመ ንዘለዉ ቆልዑ ንፅበዮም ዋና ዋና ባህርያት

• ብተግባር ብዛዕባ ዝስርሑ ነገራት ናይ ምሕሳብ ክእለት ይዓቢ
• ንባዕሎምን ተግባራቶምን ካብ ካልኦት ኣንፃር ምርኣይን ምሕሳብን ይጅምሩ
• ሓሳባቶም ብተግባር ምፍታን ይጅምሩ
• ምሕፋርን ናይ ሕብረተሰብ ሕግታት ብተግባር ምርዳእን ይጅምሩ (ንኣብነት ኽዳን እንትቕይሩ 

ንበይኖም ክኾኑ ምድላይ ክህሊ ይኽእል)
• ብዛዕባ ፆታዊ ድለየታት ብንእሽተይ መልክዑ ምሕሳብ ይጅምሩ
• ኣብ ሚድያ ፆታዊ ዕርክነትን ርክብን ኣመልኪቶም ንዝሓልፉ መልእኽትታት፣ ፊልሚታትን 

ሙዚቃታትን ምክትታል ይጅምሩ/ የዘንብሉ

ነምህሮም ዋናዋና ነገራት

• እንታይነት ፆታዊ ርክብ፡ ጥንሲን ወሊድን
• ዕድመኦም እንትውስኽ ኣብ ኣካላቶም 

ክህልዩ ዝኽእሉ ለውጥታት
• ብፆታዊ ርክብ ክመፁ ዝኽእሉ ፀገማት 

(ንኣብነት ዘይተደለየ ጥንሲ፣ ብፆታዊ 
ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት)

• ፆታዊ ጥቕዓት እንታይ ምዃኑ ምግላፅን 
ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ዝተጠቐሱ ዓይነት 
ጥቕዓታት ኹሎም ከምዘጠቓልልን ምርዳእ

• ብዝፈልጡዎ ሰብ ዋላ እንተተፈፀመ ፆታዊ 
ጥቕዓት ክበሃል ከምዝኽእል

• ፆታዊ ጥቕዓት እንተበፂሑዎም ብምንም 
መልክዑ ናቶም ጥፍኣት ዘይምዃኑ ምርዳእ

• ዘይፈልጡዎ ሰብ ዘይደልዩዎ ነገር 
ንክገብሩ ተሓቲትዎም ‘እምቢ’ 
ምባል ከምዝኽእሉን ንቤተሰብ ወይ 
ጥቕኦም ንዘሎ ዓብዪ ሰብ ሽዑ ክነግሩ 
ከምዝግብኦም ምምሃር

• ሓደገኛ ካብ ዝኾኑ ቦታታትን ኹነታትን 
(ንኣብነት ንበይኖም ምዃን፣ ከባቢ 
ዳመስተ፣ ሕማቕ ቦታታት ወዘተ) 
ክርሕቑ ከምዝግብኦምን ክጥንቀቑ 
ከምዝግብኦምን ምምሃር 

መምሀሪ ሜላ 
ኣብዚ ዕድመ ክልል ቆልዑ ድሌታቶም ብሓሳቦም ካብ ምስትንታን ሓሊፎም ብዝረኸብዎ 
ኣጋጣሚ ኹሉ (ንኣብነት መርዓ መርዓ እንፃወቱ፣ ንበይኖም እንትኾኑ)ካብ ምሙኳር ንድሕሪት 
ኣይብሉን። ስለዚ ወለዲ ንደቆም ብዛዕባ መራብሒ ኣካላቶም፣ ፆታዊ ዕርክነትን ርክብን 
ዘለዎም ፍልጠት ብምሕታት ዝተጋገዩ ሓበሬታታት ብምእራም ከምህሩዎም ይግባእ።

ብተወሳኺ ቆልዑ ኣብዚ ዕድመ እዚ ካብ ዘለዎም ናይ ምፍላጥ ድልየት ዝተልዓለ 
ዘይንፅበዮምን ብቐሊል ቋንቋ ንምርዳእ ዝኸብዱ ሕቶታትን እንትሓቱ ካብ ምሽቑራርን 
ምኹራይን ምኽንያታዊ ዝኾኑ መልስታት ክወሃቦም ይግባእ። ንኣብነት እቲ ዝተሓተተ ሕቶ 
ሃንደበታዊን ኸቢድን እንተኾይኑ “ብምሕታትኪ/ ብምሕታትካ ደስ ኢሉኒ እዩ። ንሎምዓንቲ 
መልሱ ስለዘይፈለጥኩዎ ቀፃሊ ኣፃርየ መልሱ ክነግረኪ/ክነግረካ እየ'' ኢልካ ምምላስ 
ይከኣል። እዚ ድማ ቆልዑ ምሕታት ንከየቋርፁን ብምሕታቶም ንከይሓፍሩን፤ ወለዲ ድማ 
ትኽክለኛ መልሲ ንምሕሳብን ንምድላይን ግዘ ንክረኽቡ ይሕግዝ።

ከለላ ንቆልዑት
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ካብ 11 ክሳብ 18 ዓመት ዕድመ ንዘለዉ ንፅበዮም ዋና ዋና 
ባህርያት

• ምኽንያታዊን ሕልኽልኽ ዝኾኑ ነገራት ምርዳእ ይኽእሉ እዮም

• ብተግባር ዘየለዉ ነገራት ብሓሳቦም ጥራሕ ምስልሳል ይኽእሉ

• መንነቶም ክደልዩ ይጅምሩ

• መንእሰይ ንምዃን ይቐርቡ ብምህላዮም ኹሉ ከምዝፈልጡ ይስምዖም፤ ቀጥታ ምኽሪ ዘይምድላይ፤ 

ካብ ቤተሰብ ንላዕሊ መሓዙቶም ምምራፅ ይስትውዓል

• ብመሓዙቶም ተቐባልነት ንምርካብ ካልኦት ዝገብርዎ (ኣከዳድና፣ ኣከያይዳ፣ ግዘ ዘሕልፉሉ 

መንገድታት) ክኽተሉ ምድላይ

• ኣብ ኣካላቶም ይርአ ብዘሎ ምስ ዕድመ ዝመፅእ ለውጢ ምሕፋር፣ ምርባሽን ምድንጋፅን 

ስምዒታት፣ ከምኡ’ውን መራብሒ ኣካላቶም ንምፍታን ድልየት ምህላይ

• ብመሓዙቶም ድፍኢትን ተቐባልነት ንምርካብ ክብሉን ስዲ ንዝኾነን ጥዕንኡ ናብ ዘይተሓለወን 

ፆታዊ ርክብ ክጋለፁ ይኽእሉ እዮም

መምሀሪ ሜላ 

እእዚ ክልል ዕድመ ብፍላይ ናይ ጉርምስና ዕድመ ከም ምዃኑ ብዛዕባ መራብሒ ኣካላቶም፣ ጉዳያት ፆታዊ 

ዕርክነትን ርክብን ምዝርራብ ግድን ዝኾነሉ እዋን እዩ ፡፡ ወለዲ በዚ ግዘ እዚ ክወሃብ ዝግብኦትምህርቲ 

ንዘይምሃብ ካብ ዘቕርቡዎም ምኽንያታት እቲ ዋና ንደቆም ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ምዝራብ 

ዘይሓሰቡዎ ንክሓስቡ ብምግባር ምድፍፋእ ክኸውን እዩ ኢሎምስለዝኣምኑ እዩዩ። 

ኾይኑ ግና መፅናዕቲታት ብሰፊሕ ከምዘረድዎ እንተኾይኑ ወለዲ ግቡእን ትኽክለኛን ሓበሬታ/ ትምህርቲ 

ብዘይምቕራቦም ካብ መሓዙቶም፣ መርበብ ሓበሬታን(ኢንተርኔት) ካልኦት መማረፂታትን ግጉይ፣ 

ዘይተፃረየ፣ ንዕድሚኦም ዘይምጥንን ዝተጋነነን ሓበሬታ ክረኽቡ ስለዝኽእሉ ኣቐዲምካ ምምሃር መማረፂ 

ዘይብሉ መፍትሒ እዩ።

ካብ ካልኦት ዕድመታት ብተወሳኺ ኣብዚ ዕድመ ዘለዉ ኣወዳት ይኹኑ ኣጓላት ፆታዊ ርክብ ንምግባር 

ኣካላዊን ስነልቦናዊን ምድላዋትን ዕብየትን ሙሉእ ብሙሉእ ዝውድኡሉ ዕድመ ከም ምዃኑ መጠን፤  

መማረፂ መንገድታት፣ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ዘይተደለየ ጥንሲን ንኽከላኸሉ ዘኽእሉዎም 

መማረፂታትን ብትኽክል ምምሃርን ኣብ ካልኦት ጥቕዓት ንከየብፅሑ ምምሃርን ብፍሉይ ኹነታት ጠመተ 

ተዋሂብዎም ክመሃሩ ይግባእ።

ነዚኦም ዘተታት ኣብ እንጅምረሎም እዋናት እቶም ጎረምሳታት ሙሉእ ብሙሉእ ነፃነት ከይስምዖም ይኽእል 

እዩ ። ንሕና’ውን ተኾነ ካበይ ከምንጅምር ርግፀኛታት ዘይክንኸውን ንኽእል። ነዚ ንምቕናስ ንዘተ ዝጠቕሙ 

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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ነምህሮም ዋናዋና ነገራት
• ሓደሽቲ ኣካላዊ ለውጥታት ብኸመይ ምርዳእ ከምዝኽእሉ ምዝታይ

• ድልየት ፆታዊ ርክብ ምህላይ ተፈጥሯዊ ምዃኑን ከጋጥም ዝኽእል ነገር ምዃኑን

• ንዘይተደለየ ርክብን ፆታዊ ጥቕዓትን ከጋልፁዎም ዝኽእሉ ካብ መሓዙት ዝመፁ ድፍኢታት 
ክፃወሩ ዝኽእሉሉ መንገድታት ምጥቋም

• ጥዕና ዘለዎምን ዘይብሎምን ዕርክነታት ዘለዎም ኣፈላላይ ምርዳእ። ንኣብነት ምስ ወልፊ 
ዝተተሓሓዙ፣ ካብ መጠን ንላዕሊ ድፍኢት ዝገብሩ፣ ፍርሒ ዝፈጥሩ ወዘተ

• ንዓርሶም ካብ ብፆታዊ  ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ዘይተደለየ ጥንሲን ንኽከላኸሉ 
ዝኽእሉሉ መንገድታት ምምሃር

• ጾታዊ ርክብ ክጅምሩ ተዘይደልዮም ‘እምቢ’ ናይ ምባል ሙሉእ መሰል ከምዘለዎም ክፈልጡ 
ምግባር

ኣጋጣሚታት ክንፈጥር ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኣብ ፆታዊ ዕርክነት መሰረት ዝገበረ ድራማ ሰሚዕና 

ተኾይንና ንዕኡ ከም መልዐሊ ብምጥቃም እንታይ ከምዝሓስቡ ምሕታትን ዘለዎም ሓሳብ ምፍላጥን 

ይከኣል። ድሕሪኡ ምስ ናቶም ህይወት ብምዝማድ ምዝታይ ንጅምር።

ኣብ ንዛተየሉ እዋን ብነፃነት ምዝርራብ ንክንኽእል ግልፂ ምዃን ጠቓሚን ኣገዳሲን እዩ። ንሶም’ውን 

ሕቶ ንክሓቱና ክነበረታትዖምን ብዓቕምና ንፈልጦ ክንምልሰሎምን ክንሙክር ኣለና። ኣብዚ ግዘ እዚ 

ዘይተፀበናዮ ነገር እንተነጊሮምና ክንደናገፅ ወይ ክንኹሪ የብልናን። ተወሳኺ ከይነግሩና ስለዝእግዶም 

ስምዒትና ክንቆፃፀር ግድን እዩ። ዝነግሩና ዘለዉ ናትና ሓሳብ ንምስማዕን ምኽሪ ንምሕታትን ክከውን 

ስለዝኽእል ክንዕገስ ይግብአና። ካብ ናትና ኣተሓሳስባ ዝተፈለየ ወይ ውፅእ ዝበለ ሓሳብ እንተነጊሮምና 

ሓሳቦም ከምነኽብረሎም ኾይኑ ግና ከምዘይንሰማማዕን ዘይንሰማምዐሉ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ 

ብዝተረጋግዐ መንፈስ ምርዳእን ካሊእ ግዘ ነፃ ዘተ ንክህልይ በሪ ይኸፍተልና እዩ።
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ፍሉይ ክትትልን ሓለዋን ንዘድልዮም 
ኣባላት ሕብረተሰብ ካብ ጥቕዓት 
ከመይ ክንሕልዎም ንኽእል? 
ጥቕዓት ኣብ ዝኾነ ሰብ ዝበፅሕ ዋላ ይኹን ብዘለዎም ናይ ኣካል፣ ዕብየትን 
አዕምሮ ውስንነት/ ሕማም ዝተልዓለ ተቓላዕነቶም ዕፅፊ ዝኾኑን ጥቕዓት 
እንትበፅሖም ድማ እቲ ጉድኣት ከይተፈለጠን ግቡእ ሓገዝ ከይረኸቡ ንኽተርፉ 
ስለዝገብሮም ካብ ካልኦት ብዝበለፀ ክትትል፣ ሓለዋን ዝተፈለየ ትምህርቲን 
የድልዮም።

ፍሉይ ክትትል የድልዮም ኢልና ኣብዚ ፅሑፍ ንጠቕሶም

1. ናይ እዕምሮ ዕብየት ውስንነት
2. ጉድኣት ኣካል ዘለዎም
3. ኦቲዝም
4. ኸቢድ ሕማም አዕምሮብፍላይ ስምዒቶም 

ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ካሊእ ጫፍ ዝለዋወጦም 
(ባይፖላር ሕሙማት) እዮም።

ጥቕዓት መብፃሕቲ ነዚኦም ክፋላት ሕብረተሰብ ንዘለዎም ናይ ኣካል፣ ዕብየትን ኣእምሮ 
ውስንነት/ ሕማምን :ነቶም ፀገማት ስዒቦም ዝመፁ ሓሳብ ናይ ምግላፅ፣ ጥቕዓት 
ናይ ምክልኻልን መንነት ጥቕዓት ዘብፅሐሎም ሰብ ብኣግባብ ምግላፅ ዘይምኽኣሎምን 
ድኽመታት ተጠቒሞም ብፍሉይ ስለዘጥቅዑዎም ዝተፈለየ ሓለዋ የድልዮም። ስለዝኾነ 
ናይዞም ቆልዑት ወለድን መምህራንን ዝተፈለየ ሓለዋ ክገብሩሎም፤ ነዞም ኣብ ላዕሊ 
ዝተጠቐሱ ምልክታት ብጥንቃቐ ከስተብህልዎምን፤ እቶም ምልክታት እንትርከቡ ድማ 
ብቕልጡፍ ሙያዊ ሓገዝ ናብ ዝረኽቡሉ ትካል ብምውሳድ ግቡእ ድጋፍ/ ግልጋሎት 
ንክረኽቡ ክገብሩ ይግባእ።

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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ናይ ወሲብ ጥቕዓት ዝበፅሖም ቆልዑን 

ኣባፅሕን ብዛዕባ እቲ ጥቕዓት፣ ኣበይን 

መዓዝን ይዛረቡ?
ጥቅዓት ዝበፅሖም ቆልዑን ኣባፅሕን 
ብዛዕባ እቲ ዝበፀሖም ጥቕዓት ንካልእ 
ናይ ቤተሰብ ኣባል ክዛረቡ ይደልዩ እዮም። 
ምክንያት መዛረቢኦም ድማ ተመሳሳሊ 
ጥቕዓት ንከይበፅሖም ዑቕባ ንምርካብ 
ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ጥቕዓት 
እንታይነትን ትርጉም ንምርካብ እዩ። 
ይኹን እምበር መብዛሕቲኦም ጥቕዓት 
ዝበፅሖም ቆልዑትን ኣባፅሕን ብዛዕባ እቲ 
ጥቕዓት ንምዝራብ ነዊሕ ግዘ ይወስደሎም። 
ዝተወሰኑ ድማ ከይተዛረቡ ይቀርዩ። 
ሓደሓዲኦም ድማ ብተፃራሪ ሽዑንሽዑ 
ይዛረቡ ። እዚ ድማ ከከም ዓይነት እቲ 
ጥቕዓት ፣ ከከም ዕድመ ብርኪን ምስ 
ቤተሰብ ዘለውዎ ርክብ መጠን ይፈላለ።

ገና ኣፍ ዘይፈትሑ ቆልዑት ወይ ድማ ናይ 
ኣእምሮ ዕብየት ፀገም ዘለዎም እንተኾይኑ 
ድማ ስምዒቶም ብኣግባብ ንምግላፅ 
ስለዝከብዶም ፀገም ከምዘጋጠሞም ንፈልጥ 
ባህሪያቶም ብምርኣይ ጥራሕ ይኸውን።

ልዕሊ 2 ክሳብ 7 ዓመት ዕድመ 
ውሽጢ ዘለው ቆልዑት ድማ ፅቡቕን 
ሕማቕን ንምፍላይ ገና ስለዝኾኑ ጥቕዓት 
ከምዝበፅሖም ካብዘይምርዳእ ዘይክዛረቡ 
ይኽእሉ። መብዛሕቲኡ ግዘ ኣብዞም 
ቆልዑት ፀገም ምብፅሑ እንፈልጦ 
ብኣጋጣሚ እዩ። እዚ ማለት ድማ 
ብኣዘራርብኦም ወይ ብሕቶ ፍልይ ዝበለ 
ፈርሓት ወይ ብብህሪያቶም ሃንደበታዊ 
ለውጢ ክረኣዮም እንከሎ ክኸውን 
ይኽእል።

ካብ 7 ክሳብ 11 ዕድመ ውሽጢ ዘለው 
ቆልዑት ፀገም ከም ዘሎ ክዛረቡ ክደልዩ ኸለው 
ብባህሪያቶም ንእሸተይ ምልክት ንምርኣይ 
ይሙኩሩ። ንኣብነት ጥቕዓት ዘብፀሐሎም ሰብ 
እንትመፅእ ካብ ገዛ ገዲፍካ ምውፃእ፣ ሰላምታ 
ምእባይ፣ ቤተሰብ ምስቲ ሰብ ንከይራኸብን ምስቲ 
ሰብ በይኖም ገዲፍዎም ከይኸድ ምጉታት ክኸውን 
ይኽእል። እዞም ምልክታት ተዘይተፈሊጦምሎምን 
ተዘይተረዲኦምሎምን ዝተረዱኡዎም 
ስለዘይመስሎም ብግልፂ ካብምርዳእ ይቑጠቡ።

ንምዝራብ ክውስኑ ኸለው እውን ዝዛረብዎ ነገር 
ስርዓቱ ዝሓለወን ግልፅን ዘይክኾን ይኽእል። ናይዚ 
ምክንያት ድማ ካብ ዕድሚኦም ብርኪ ዝተልዓለ 
ናይ ግዜን ፅንሰሓሳብ ንምርዳእ ብዘይምኽኣልን 
ሓያል ናይ ፍርሒ ስምዒትን እዮም። ንዝኣምኑዎ 
ናይ ቤተሰብ ኣባል ንምዝራብ እስካብ ዝውስኑ 
ብዙሕ ግዜ እንዳስተንተኑ ይፀንሑ። በዚ ምክንያት 
ብዙሕ ግዜ ንፈለማ ንምዝራብ ዝቐሎም ብዕድመ 
ንዝቐርቦም ሰብ እዩ። እዚ ውን ምናልባት 
መማህርቲ ናይ ቀረባ ዓርኪ ወይ ሓፍቲ/ ሓው 
ክኾን ይኽእል። እዚ ንፈለማ ግዜ ዝተዛረቡዎ 
ሰብ ዝቅበለሉ ኣገባብ ፅቡቕ እንተኾይኑ ብዕድመ 
ዕብይ ንዝበለ ሰብ ንምዝራብ ድፍረት ይረኽቡ።

ነፃ ናይስልኪ መስመራት
ዝኾነ ዓይነት ናይ ፆታዊን ወሲባዊን ጥቅዓት 

እንተበጺሑ ልናይ ስነልቦና ግልጋሎት ምኽሪን 

ካልኦት ሓበሬታታትን 6388 ኣለናልኹም

8044 ማሪ ስቶፕስ ክሊኒክ ብምድዋል ግልጋሎት 

ምርካብ ይክኣል።።

ከለላ ንቆልዑት
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ናይ ወሲብ ጥቕዓት በፂሑዎም እዩ 
ኢልና እንተጠርጢርና ንቆልዑት  
እንጥይቐሎም ሜላታት 

ቦታ ምምራፅ

ንቆልዑት ተመራፂ ዝኾነ ፣ እነተተኻኢሉ 
ፀጥ ዝበለን ሰባት ብቐሊሉ ዘይኣትውሉ 
ክፍሊ ውሽጢ እንተዝኾን ትኹረት ሂብካ 
ንምድማፅን እቲ ቆልዓ ውን ንከይርበሽ 
ይሕግዝ። ከከም ዕድመ ብርኪ ዝፍተው 
ቧንቡላ ወይ መፃወቲ ሒዝካ እንዳጫወትካ 
ምጅማር ፅቡቕ መእተዊ ይፈጥር። ልዕል 
ዝበሉ ቆልዑት ናይቲ ቦታ ምችውነት 
ንምዝራብ ዘለዎም ስግኣት ብዝተወሰነ 
መልክዑ ስለዝቕንሰልና ንበይኖም 
ከነዘራርቦም ከምንደልይን ኣበይ ቦታ 
እንተዝኾን ምጥያቕ ይከኣል።

ኣዘራርባ /ድምፂን ናይ ገፅ ገፅታ 
ምምጣን

ዝተጨነቕናን ዝተናደድናን 
እንተመሲልናዮም ካብ ምዝራብ ክቑጠቡ 
ወይ ብድንጋፀ /ብፍርሓት ዘይተፈጠረ ነገር 
ተፈጢሩ ክብሉና ስለዝኽእሉ ገፅና ስኽን 
ዝበለ ስምዒት ዝንበበሉ ክኸውን ምፅዓር 
ይግባእ። ንዘራረበሉ መንገዲ ካብ ካሊእ 
ግዜ ዝተፈለየ ክኸውን የብሉን። ሕቶታትና 
ቅልል ብዝበለ ነገር ጀሚርና ኽብድ ናብ 
ዝበለ ነገር ምኻድ ቆልዑት ብዝተረጋገዐ 
መልክዑ ንኽምልሱ ይገብር። ንኣብነት 
ሕቶታትና ብዝስዕብ ዓይነት ቅድመ ተኸተል 

ምቅራብ ይከኣል። “ሰውነትኪ ዝነኽአኪ 
ሰብ ኣሎ?” “ኣብምንታይኺ ነኺኡኪ?” 
“ኣብ ካሊእ ቦታ ኸ?” “ብምንታይ 
ነኺኡኪ?” “ክነኽአኪ ከሎ ኣሕሚሙኪ 
ዶ?”

ምምዛን ንጥቀመሎም ቃላት

ንምሕታት እንጥቀመሎም ቃላት ናይቶም 
ቆልዑት ወይ ከኣ ቖልዑ ዕድመ ዘገናዘቡ 
ክኾኑ ኣለዎም። ሕቶታትና ምእንታን 
ክርድእዎ እንጥቀመሎም ቃላት እሳቶም 
ብቐሊሉ ክርድእዎ ብዝኽእል መልክዑ 
ምቕራብ የድሊ። 

ምብርትታዕ

ሃንደበት ተላዒልና ሕቶ ክነብዝሐሎም 
ከለና ክደናገሩ ይኽእሉ። ምናልባት እውን 
ጥፍኣት ዘጥፍኡ መሲሉ ክረአዮም 
ይኽእል። እዚ ድማ ክሕስው ይገብር። እዚ 
ንምቕራፍ እንሓቶም ንዓዓቶም ንምርዳእ 
ከምዝኾነ ምንጋር ፅቡቕ ይኸውን። 
ምዝራብ ምስጀመረ ድማ ሰጋእ ክብሉ 
እንተርኢናዮም ኣጆኺ/ኻ ፅቡቕ ኢኺ/ኻ 
ትነግርኒ/ትነግረኒ ዘለኺ/ዘለኻ ጎበዝ 
እንዳበልኻ መበራታትዕቲ ቃላት ምጥቃም 
የድሊ።

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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ቆልዑትና ጥቕዓት ከምዝበፅሖም 
ምስነገሩና ብኸመይ መልክዑ 

ክንረድኦም ንኽእል

ዓርስኻ ምርግጋዕ
ፈላማ ከምዚ ዓይነት ዜና ክንሰምዕ ከምቤተሰብ ምርባሽና ኣይቀርን። 
ኾይኑ ግና ቕድሚ ኹሉ ክንህቦ ዝግበኣና ናይ ቆልዑት ድሕንነት 
ብምኳኑ ክንረኽቦ ዘለና መረዳእታ ንምርካብን ንቆልዑትና 
ኣለናልኩም ንምባል ዓርስና ክነረጋግዕ ኣለና። ቆልዑት ስምዒትና 
ብጣዕሚ ከምዝተረበሽና እንተርእዮም ዝበለፀ ይርበሹ። ብቲ ጥቕዓት 
ዘብፀሐሎም ሰብ እውን ክንሓርቕ ንኽእል ኾይኑ ግና እዙይ ስምዒትና 
ክርእዩ ኸለው ንሳቶም ብኣኣቶም ዝሓረቅና ገይሮም ስለዝትርጉሙዎ 
እዙይ ውን ክንቆፃፀር ይግባእ። ናይ ቆልዑትና ስምዒት ንሕና 
ኣብነርእዮም ስምዒታት ዝተመርኮዘ ስለዝኾነ ጥንቓቐ የድሊ። 

ምድማፅ
ክዛረቡ ግዜ ሂብካ ምድማፅ ቆልዑት ሓቢኦምዎ ዝፀንሑ ነገር 
ብሙሉኡ ንኸውፅእዎ ካብ ምሕጋዙ ንላዕሊ ንዓዓቶም ኣብ ጎኖም 
ከምዝኾንና መርኣይ መንገዲ እዩ። ብተወሳኺ ካብ ዝዛረብዎ ነገር 
ሙሉእ ታሪኩ ንምርዳእ ዕድል ይህብ። ስለዚ ክዛረቡ ከለው "እሺ" 
፣ "ካቡኡኸ" እንዳበልና ከይኣቋረፅናዮም ክንሰምዖም ይግባእ። 
ተዛሪቦም ዝወድኡ ክመስለና ከሎ ጥራይ ተወሳኺ ሕቶ ምሕታት 
ይከኣል።

ከለላ ንቆልዑት
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ወይም

ካብ ምውቃስን ፍርድን ነፃ ምኳን
ፆታዊ መጥቓዕቲ ክበፅሕ ከሎ ብሕታዊ ጥፍኣተኛ ነቲ ጥቕዓት ዘብፀሐ ሰብ ጥራሕ 
እዩ። ብምንም ምኽንያት ቆልዑን ኣባፅሕን ነቲ ጥፍኣት ተጠየቅቲ ክኾኑ ኣይኽእሉን። 
ኾይኑ ግና ፆታዊ ጥቕዓት ዝበፅሖም ቆልዑት ዓርሶም ከም ጥፍኣተኛታትን ባዕለገታትን 
ስለዝርእዩ ቤተሰብ እውን ብኡኡ ልክዕ ዝወቅስዎም እንዳመሰሎም ይፈርሑ። ስለዚ 
ክንሓቶም ከለና ወቐሳ ዝመስሉ ነገራት ክነውግዶም ኣለና።

ንኣብነት፦ "ባህሪኺ ቀይርኺ 
ኣጨኒቕኽኒ" ካብ ምባል 
"ናትኪ ባህርያት ብምቕያሩ 

ንዓይ ኣጨኒቑኒ ኣሎ" ዝብል 
ፍርዲ ዘይብሉ እዩ።

"ካሊእ ሰብ ሰውነትኺ ክነኽአኪ 
ክትፈቕዲ ኣይነበረኽን"  ካብ ምባል 

"እቲ ሰብኣይ ሰውነትኺ ክነኽኣኪ 
ኣይነበሮን" ዝብል ዝሓሸ እዩ። በዚ 

ምንገዲ ዝስምዖም ስክፍታ ብምቕናስ 
ብዓርሶም ክተኣማመኑን ብዝበለፀ 
ከርዱኡና ምብርትታዕ ንኽእል።

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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ትዕግስቲ
መብዛሕቲኡ ግዜ ናይ ወሲብ ጥቕዓት ዘብፅሑ ሰባት ነቶም ቆልዑት የፈራርሑዎም 
እዮም። እንድሕር ተዛሪቦም ንቤተሰቦም ከምዝጎድእዎም ፣ ወይ ቤተሰብ ነቶም 
ቆልዑት ከምዝኩርዩሎም ወይ ብካልእ ብዝተፈለየ መንገዲ የፈራርሑዎም። 
በዚምኽንያት እዚ እቶም ቆልዑት ንምዝራብ ብጣዕሚ ይፈርሑ። ስለዚ ምዝራብ 
ንዓዓቶም ቀሊል ኣይኮነን። እዙይ እንድሕር ተረዲእና ክዛረቡና ብትዕግስቲ 
ምፅባይ ናይ ግድን ከምዝኾነ ንርዳእ።ዝኸኣልዎ እንተነጊሮምና ፣ ካቡኡ ንላዕሊ 
ንኽነግሩና ኣብ መጀመርያ መዓልቲ ክነጨንቆም የብልናን። ኮታስ ንዝነገሩና ነገር 
ምብርትታዕን ኣብ ዝኾነ ግዜ ተወሳኺ ነገር እንተሎ ንምስማዕ ድሉዋት ከምዝኾነ 

ምዝራብን ፅቡቕ ይኸውን።

ከም እንኣምኖም ምግላፅ 
መብዛሕቲኡ ግዜ ቆልዑት ብዛዕባ ናይ ወሲብ ጥቕዓት ኣይሕሱውን። 
ምናልባት ጥቕዓት ኣብፂሑ ዝተባህለ ሰብ ብቀረባ እንፈልጦ እንተኾይኑ 
ጥቕዓት ተፈጢሩ ኢልካ ንምእማን ንፅገም ንኸውን። ቆልዑት'ውን  
ዝኣምነና ሰብ ኣይንረክብን ኢሎም ስለዝሓስቡ ንምዝራብ ይፈርሑ። እዙይ 
ምጥርጣር ንግዚኡ ንጎኒ ብምግዳፍ ንቆልዑትና ሓገዝና ክነርእዮም ይግባእ። 
ከም እንኣምኖም ክንነግሮም ኣለና። ስለዝነገሩና ከምንኾርዐሎም ነጊርና 
ምብርትታዕ ንቆልዑትና ዓብይ ናይ ስነ-ልቦና  ጥንካረ ይህብ።

ሓገዝናን ንዐኦም ዘለና ፍቅርን ምርኣይ
ናይ ወሲብ ጥቕዓት ዝበፅሖም ቆልዑት ናይ ብሕታዊነት ስምዒት ክስምዖም 
ይኽእል ዋላ ሓደ ሰብ ከምዘይኣምኖም ዋላ ሓደ ሰብ ከምዘይፈትዎም 
ክሓስቡ ይኽእሉ። እዙይ ንምቕራፍ ንሕና ብኹሉ ነገር ከምእንሕግዞም 
ከምእንሰምዖም እንተነጊርናዮም ይረጋግዑ። ከምእንፈትዎምን ዝተፈጠረ 
ነገር ንሕና ንዓኣቶም ዘለና ፍቅሪ ብምንም መልክዑ ክቕንሶ ከምዘይኽእልን 
ጥፍኣተኛ ከምዘይኮኑ ክነረጋግፀሎም ኣለና። ሙሉእ ጥፍኣት ጥቅዓት ዘብፀሐ 
ሰብ ከምዝኾነ እንተነጊርናዮም ዓርሰ ምትእምማን ይውሰኸሎም።

ከለላ ንቆልዑት
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ካብ ቀፃሊ ሓደጋ ምሕላው
ናይ ወሲብ ጥቅዓት ዝበፅሖም ቆልዑት ብተደጋጋሚ ሓደጋ ከይበፅሖም ክንሕልዎም ኣለና። ብፍላይ 
ጥቕዓት ዘብፀሐሎም ሰብ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ኣባል፣ ጎረቤት ወይ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ዘሎ እንተኾይኑ 
ዝበለፀ ጥንቓቐ የድልዮ። ጥቕዓት ዘብፀሐሎም ሰብ ምስኣቶም ምንም ዓይነት ርክብ ንከይህልዎ ፣ 
ንበይንቶም ምስቲ ሰብ ንከይኾኑ ከምኡ ‘ውን በይንቶም ከይኾኑ ምግባር ጠቓሚ እዩ። እዙይ ውን 
ዓላማና ንቆልዑትና ብምዝራብ ድሕንነት ክስምዖም ንገብር። እዚ ክበሃል እንከሎ ናይ ቆልዑት ጨወታ 
ድልየቶምን ሓደሽቲ ነገራት ንምፍላጥ ዘለዎም ሃንቀውታ ብዘጥፈአ መልክዑ ክኸውን የብሉን።ካብዚ 
ብተወሳኺ ምናልባት ብተመሳሳሊ መልክዑ ጥቅዓት ንከብፅሕ ዝደሊ ሰብ እንተጋጢምዎም እንታይ 
ኽገብሩ ከምዘለዎም ግንዛበ ምሃብ የድሊ።እዚ ማለት ዝኾነ ሰብ ብዘይ ኣግባብ ክነኽኦም እንከሎ 
እመቢ ክብሉ ከምዝኽእሉ ከምኡውን ከእውዩ ሰብ ክረድኦም ምፅዋዕ ቀልጢፎም ንቤተሰብ ወይድማ 
ንዝኣምኖም ዓብይ ሰብ ምዝራብ ከምዘድሊ ምንጋር ከምዘለዎም እዩ።

ድልየቶም ምሕታት
እቶም ቆልዑት ብዛዕባ ዝበፅሖም ጥቕዓት ክነግሩና ኸለው ንሕና ክንገብረሎም ዝደልዩዎ 
ነገር ይህሉ እዩ። ስለዚ ድልየቶም ምሕታት ጠቓሚ እዩ። ዝፈርሕዎ ነገር እንተሎ ጠይቕና 
ንኽንርዳእ፤ክንከባኸቦምን እናሓብሐብና ከለላ ንክንገብረሎምን ይረድአና። ዘተሓሳስቦም ነገር 
ንምርዳእ ዕድል ይህበና።ሓደሓደ ግዜ ድልየታቶም ንምምላእ ቀሊል ክኸውን ይኽእል ኻልእ 
እዋን ድማ ዝሓተቱና ነገር ክንገብረሎም ንፅገም ንኸውን ወይድማ ብዕድሚኦም ኣናእሽቱ 
ብምኳኖም ዝጥይቕዎ ነገር ኣግባብ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ።እዙይ ውን ምኽንያታዊ 
ብዝኾነ መልክዑ ብዝተረጋገዐ መልክዑ ተነርድኦም ፅቡቕ ይኸውን። ንኣብነት፦ ንካልእ 
ከምዘይንዛረበሎም እኳ ተነገርናዮም ናብ ሓኪም ወይኣኽበርቲ ሕጊ ኣካላት ምኻድ ኣድላይ 
ምኳኑ ንፈልጥ።ነዙይ ክንምልስ እንከለና "ንካልእ ሰብ እንተነጊረ ፀገም ክመፅእ እዩ ኢልኪ 
ከምዝፈራሕኪ ተረዲኡኒ እዩ። ግን ድማ ብተደጋጋሚ ፀገም ንኸይበፅሐኪዝሕግዙና ሰባት 
የድልዩና እዮም።ልክዕ ከማይ ንናትኪ ድሕንነትጥራሕ ንዝጭነቁ ንሓካይምን ንኣክበርቲ ሕጊ 
ኣካላት ከዘራርብ እየ።እዚ ክገብር ከለኩ ድማ ኩሉነገር እንዳነገርጉኺ እየ ዝገብሮ። ናትኪ 
ድሕንነት ኣብ ሓደጋ ውሽጢ ዘእቱ ዝኾነ ይኹን ነገር ድማ ብፍፁም ኣይገብርን" ክንብል 
ንኽእል ኢና።

ንስሚዒቶም ግዜ ምሃብ
አይ ወሲብ ጥቕዓት ዝበፅሖም ቆልዑት ስሚዒቶም ንምግላፅ ኾነ ንምርዳእ ይፅገሙ።ብፍላይ 
ክነግሩና ከለው ሃንደበት ክበኽዩ ክሓርቁ ወይ ክፈርሑ ይኽእሉ።ምስቲ ዝበፅሖም ጥቕዓት 
ኣንፃር እዞም ስሚዒቶም ምሕላው ኣግባብ እዩ። ብኣግባብ ክገልፁ ምሕጋዝ ካብቲ ፀገም 
ንኽናገፉ ዝገብር ዓብይ መንገዲ እዩ። ኣብዚ ግዜ ናትና ማእገር ምዃን ምፍላጥ ዘድልዮም 
ግዜ እዩ።ስለዚ ስምዒቶም ትኽክል ከምዝኾነ ኣንሕና እውን ተመሳሳሊ ስምዒት ከምዘለና 
ምግላፅ ንኽእል። ንኣብነት፦ " ኣጆኺ ዛጓለይ ከምዝተጎዳእኺ ተረዲኡኒ ንዓኺ ዝጎድእ ነገር 
ብምፍጣሩ ሓዚነ እየ" ምባል ይከኣል። ብተወሳኺ ስሚዒቶም ገሊፆም ክሳብ ዝውድኡ ካልኦት 
ሕቶታትና ክነፅንሖም ኣለና።

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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ንስሚዒቶም ምርዳእ

ናይ ወሲብ ጥቕዓት ዝበፅሖም 
ቆልዑት ዝተፈላለየ ዓይነት ስምዒት 
ከርእዩና ይኽእሉ። እዞም ስምዒታት 
ምርዳእ ቀልጢፎም ንምሕዋይ 
ይረድኦም።ኾይኑ ግና ኹሉ ፀገም 

ብሓደ ግዜ ምፍታሕ ኣይከኣልን።

ፍርሓት፡(ነቲ ጥቕዓት ዘብፀሐ፣በይንኻ 
ምዃን፣ ናይ ቤተሰብ ድሕንነት፣ ካብ 
ቤተሰብ ምፍላይ፣ ካብ ካልኦት ፍልይ 
ኣቢልካ ምርኣይ ምጉዳእ) ካብ ዝፅበይዎ 
ሕዚ ዳሕና ከምዝኾኑን ንሕና ድሕንነቶም 
ከምንሕልዎሎም ምርዳእ እዩ። ብፍላይ 
በይንቶም ብምግባር ዝኽእሉዎም ናይ ገዛ 
ውሽጢ ስራሕቲ ክሕግዙና ብምግባር ዓርሰ 
ምትእምማን መንፈሶም ምውሳኽ ይከኣል።
 
ሕርቃን፡ (ጥቕዓት ብዝበፀሐሎም ሰብ ፣ 
እንዳረኣየ ሱቕ ዝበለ ሰብ ፣ ብዓርሶም) 
ጥቕዓት ዝበፅሖም ቆልዑት ብቀሊሉ ናይ 
ምኹራይን ብንእሽተይነገር ብጣዕሚ ናይ 
ምንዳድ ባህሪ ክረኣዮም ይኽእል። በዚ 
ግዜ እዙይ ዝረኣዮም ባህሪያት ንዓናውን 

ዝርብሽን ዘናድድን ክኸውን ይኽእል። ኾይኑ 
ግና ኣቀዲምና ምኽንያቱ እንተተረዲእና 
ተረጋጊዕና እንታይ ከምዝተፈጠረ ንከርዱኡና 

ክንጋብዞምን ስሚዒቶም ንክገልፁ ምበርትታዕ 
ጠቓሚ ይኸውን።እዚ ውን ስሚዒቶም 

ካብ ምርግጋዕ ንላዕሊ ንዘዳምፆም ሰብ 

ዝተኣማመነሉ ሰብ ከምዘሎ ንክሓስቡ 
ይሕግዝ።ካሊእ እዋን ዘናድዶም ነገር 
ክህሉ ከሎ ቀስ ኢሎም እንተዘረድኡ 
ጠቓሚ ከምዝኾነ ምምሃር የድሊ።ድሕሪ 
ግዜ ስሚዒቶም ብኣግባብ ምግላፅ ክጅምሩ 
ድማ ምብርትታዕ ስሚዒቶም ተረጋጊዑ 
ንኽቕፅል ዓብይ ተራ ይጫወት።

ጣዕሳ: ቆልዑት ሕማቕ ነገር ክፍጠር 
ከሎ ንዓርሶም ብዘይኣግባብ ተሓታቲ 
ይገብሩ።ስለዚ ጥቕዓት ዘብፀሐ ሰብ 
ብኣኣቶም ምኽንያት ከምዝኾነን 
ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ዓርሶም ክወቕሱ 
ከምዘይብሎም ክንዛረብ ኣለና። 

ምድንጋር: ጥቕዓት ዘብፀሐሎም ሰብ 
ብፍላይ ናይ ቀረባ ሰብ እንተኾይኑን 
ብፅቡቕ ባህሪ ይፈልጥዎ እንተነይሮምን 
ዘብፀሓሎም ጥቕዓት እንታይነት ንምርዳእ 
የፀግም እዩ። ቆልዑት ሰባት ንዓለም 
ፅቡቕ ወይ ሕማቕ ኢሎም ስለዝፈልዩ፣ 
ፅቡቕን ሕማቕን ባህሪ ዘለዎ ሰብ 
ንምርዳእ ይፅገሙ። በዚ ምኽንያት 
ጥቕዓት ዘብፀሐሎም ሰብ ኣብምፍታውን 
ምፅላእን ውሽጢ ይኣትዉ። ዘርእይዎ 
ባህሪያት እውን ልክዕ ከምኡ ክደናገሩ 
ይኽእሉ።አብዚ ግዜ ቤተሰብ ጥቕዓት 

ዘብፅሑ ሰባት ዋላ'ኳ ብካሊእ 
ባህሪያቶም ፅቡቕ እንተኾኑ ዝገበሩዎ 
ነገር ግን ነውሪን ዘይግባእን ከምዝኾነ 

ምርዳእ ይግባእ። ከምዚ ምግባር እቶም 
ግዳይ መጥቃዕቲ እቲ ሰብን ስርሑን 

ፈልዮም ክርእዩ ይሕግዞም።

ከለላ ንቆልዑት
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ድሕሪ እቲ ጥቕዓት 
ዘርእይዎ ባህሪያት 
ምርዳእ

ብዕብየት ብርኪ ንድሕሪት ምምላስ፡ ጥቕዓት ዝበፅሖም 

ቆልዑት ናይቲ ጥቕዓት ሕመቕ ስለዝርብሾም ዕብየቶም 

ብዝተወሰነ ግዜ ክድንጉይን ክድሕርን ይኽእል። ንኣብነት፦ 
ናይ 10 ዓመት ቆልዓ ኣብ ዓራት ሽንቲ ክመፆ ወይ ጡብ 
ከምዝጠብው ህፃን ኢዱ ምጥባው ክጀመር ይኽእል። እዙይ 
ንምስትኽካል ድሕንነት ክስምዖ ምግባር ፣ ከምኡውን 
ስሚዒቱ/ታ ንክገልፁ ምብርትታዕ ኣድላይ እዩ።ንሓደሽቲ 
ባህሪያት ልዑል ትኩረት ምሃብ ወይ ምውቃስ ብፍፁም 
ኣግባብ ኣይኾነን።

ብሕታዊነት ምምራፅ፡  ብዙሕ ግዜ ብሕታዊነት 
ዝመርፅሉ ምኽንያት ኣብ ጎኖም ሰብ ከምዘይብሎም 
ካብምሕሳብን ንዓርሶም ዘለዎም ግምት ካብ ምውራድን 
ዝተልዓለ እዩ።ብዓርሰ ምትእምማኖም ንክዓቢን ድሕንነት 
ንኽስምዖምን ምግባር እቲ ፀገም የቅልለሎም።

ናይ ድቃስ ፀገም፡ ጥቕዓት ዝበፀሖም ሰባት ስእነት ድቃስ 
ወይ እውን ምብህራር ከፀግሞም ይኽእል። ነዚ ንምቕናስ 
ቆልዑት እንታይ ከምዝደልዩ ምሕታት፣ፍርሒ እንተልዩዎም 
ንኸረዱኡና ምብርትታዕ ይግባእ። ድቃስ እስካብዝወስዶም 
ኣብ ጎኖም ንኽንከውን ወይ መብራህቲ በሪሁ ንክፀንሕ 
ክጥይቑ ይኽእሉ። በዚ መልክዑ ተረጋጊዖም ንኽድቅሱ 
ምሕጋዝ ይከኣል።

ንኣብነት፦ እቲ ጥቕዓት ዝተፈፀመ ኣብ ውሽጢ ዝድቅሰሉ 
ገዛ እንተኾይኑ ካብኡ ምቕያር ወይ ናይቶም ኣቑሑት 
ኣቀማምጣ እንትቅየር ጥቕዓት ንኸይዝክርዎ ይገብር።

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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ዕለታዊ ናብራ ከምቲ ዝነበረ 
ምክያድ

ቀፂልና እንታይ ከምእንገብር 
ምዝራብ

ጥቕዓት ዝበፅሖም ቆልዑትን ኣባፅሕን ካብ ሰባት 

ተፈልዮም ዝረአዩን ዝግለሉን እንዳመሰሎም ይጭነቑ። 

እዚ ድማ ዝተፈለየን ካብ ልክዑ ዝሓለፈን ትኹረት 

እንተተገይሩሎም ዝገደደ ይኸውን። ስለዚ እዚ 

ብምክልኻል ናይቤተሰብ ዕለታዊ ናብራ ከምኑቡር 

ንኽቕፅል ምግባር ይግባእ።

ቆልዑት ብዛዕባ ዝበፅሖም ጥቕዓት ምስነገሩና ናብ 

ሕክምና ፣ ናይ ስነልቦና፣ ማሕበራዊ ህይወትን ናይ 

ሕጊ ሓገዝን ንምርካብ ምሙካር ይግባእ። ካብዚ 

ብተወሳኺ ናይ ቤተሰብን ናይ መሓዛን ሓገዝ 

የድሊ። እዙይ ከመይ ምግባር ከምዝሓሰብናን ኣብ 

እንኸዶም ቦታታት እንታይ ከጋጥም ከምዝኽእል 

ንቆልዑት ብዝርድኦም ቋንቋ ምርዳእ የድልየና። 

እዙይ ኣቐዲምና ብምግባርና እቶም ቆልዑት ናይ 

ኣእምሮ ቅሩቡነት ንኽህልዎምን ንኸይስምብዱን 

ንምግባር ይሕግዝ። ሕቶን ስግኣትን ምስዝህልዎም 

ድማ ናብ ቐፃሊ ተግባር ቅድሚ ምሕላፍና ምስኣ

ቶም ምምይያጥ የድሊ። 

ከለላ ንቆልዑት
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ቆልዑትና ጥቕዓት ከምዝበፅሖም 
ምስነገሩና ዓርስና ከመይ ምርግጋዕ 

ይከኣል?
ብቆልዑትና ጥቕዓት ከምዝበፅሖም ንፈለማ ግዜ ኣብ እንሰምዐሉ 
እዋን ክንርበሽ ንኽእል። ስሚዒትና ዝተሓዋወሰ ኽኸውን ይኽእል። 
እዙይ ከም ቤተሰብ ከጋጥም ዝኽእል ነገር እዩ። ኣብ መብዛሕቲኡ 
ከጋጥም ዝኽእሉ ስሚዒታት እዞም ዝስዕቡ እዮም።

ድንጋፀ፡ ከጋጥም እዩ ኢልና ሓሲብናዮ 

ዘይንፈልጥ ነገር ከጋጥም ከሎ ናይ ድንጋፀ 

ስምዒት ክመፅእ ይኽእል።

ዘይምትእምማን፡ እዙይ ነገር ኣብ ቆልዓይ 

ከጋጥም ኣይኽእልን ኢልና ክንሓስብ 

ንኽእል። እዙይ ንመጀመርያ እዋን ክንሰምዕ 

ከለና ከጋጥም ዝኽእል እዩ። እንተኾነ ግን 

ቆልዑትና ዘይኣመናዮምን ዘይንቕበሎምን 

ክመስሎም ስለዝገብር እዙይ ስምዒትና 

እንገልፀሉ መንገዲ ምቁፅፃር ይግባእ።

ጓሂ፡ እዙይ ስምዒት ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት 

ክፍጠር ይኽእል። ጥቕዓት ከምዝተፈፀመ 

ሽዑንሽዑ እንድሕር ዘይተነጊሩና ብደቅና 

ክንጉሂ ንኽእል ኢና። ነቲ ጥቕዓት ዘብፀሐ 

ሰብ ንፈልጦ እንተኾይኑ ድማ ‘ኣብ 

ቆልዓይ ከመይ ገይሩ ከምዚ ይገብር’ 

ዝበል እህህ የብለና። ኣብ እንሓርቀሉ 

እዋን ተረጋጊዕና ንኽንመያየጥ ከፀግመልና 

ይኽእል። እዙይ ንምቕራፍ ስሚዒት ኣብ 

ውሽጥና ከምዝተፈጠረ ምፍላጥን ስሚዒትና 

እነውፅኣሉ ጥዕና ዘለዎ መንገዲ ምፍጣር 

የድሊ።

ምጉዳእ፡ ኣብ ቆልዓኻ ጉድኣት ምብፅሑ 

ሂወቶም ብምንታይ መልክዕ ይቕይሮ ይኾን 

እናበልና እንተሓሰብናን እንተተጎዳእናን 

ፅቡይ ነገር እዩ። ናይ ባዕልና ሂወት እውን 

በዚ ምኽንያት ከተሓሳስበና ይኽእል። 

ኩሎም ሰባት ድማ ኽፉኣት ገይርና ክንሓስብ 

ክገብረና ይኽእል።

ፍርሒ፡ ካብዚ ንደሓር ናይ ቆልዓይ ህይወት 

እንታይ ይመስል ዝብል ሓሳብ ስግኣት 

ንክፈጥረልና ክገብር ይኽእል።

ጣዕሳ፡ ምናልባት ቆልዑትና ናብ ሓደጋ 

ዘጋለፅና መሲሉ ክስመዐናን ኣብ ጣዕሳ 

ውሽጢ ክንኣቱ ንኽእል። ኾይኑ ግና እዚ 

ስምዒት ውሽጢ ንነዊሕ ግዜ ክንፀንሕ ከለና 

ንቆልዑትና ዝጠቅም ነገር ንከይንእምትን 

ንከይንገብርን ይገብር።

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዓርስና ተመሳሳሊ ናይ ወሲብ ጥቅዓት በፂሑና ድሕሪ ግዜ ተዘክሮታትን ስሚዒትን 
ተደሪቦም ብምምፃእ ስምዒትና ብዝለዓለ ኩነታት ክርብሹና ይክእሉ።እዚ ምስ ኮነ ናይ በዓል ሞያ 
ሓሳብን ምኽርን የድሊ።

ጥቅዓት ዘብፀሐ ውልቀ ሰብ ናይ ቤተሰብ ኣባል እንተኾይኑ ስሚዒትናን ሓሳብናን ናብ ክልተ ክምቀል 
ይኽእል። እዚኣቶም ስሚዒት ንምትእንጋድ ጊዜን ምርዳእን የድሊ። ንመን ክንኣምን ከምዘለና ፣ 
ከመይ ኢልና ናይ ቤተሰብ ድሕንነት ከምንሕልው፣ ከመይ ጥቅዓቱ ደው ክነብሎ ከምዘለናን ኣባና 
ክበፅሕ ዝኽእል ሳዕቤን ከተሓሳስበና ይኽእል።ኣብ ቆልዑትና ድማ እዙይ ዝተሓዋወሰ ስምዒት 
ዝገደደ እዩ። እቲ ጥቅዓት ብቤተሰብ ኣባል ዝተፈፀሞም ቆልዑት ናትና ኣለናልኩም ካብ ካልእ 
ግዜ ንላዕሊ ይደልዩ። እዙይ ኩነታት ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ ብምኳኑ ናይ ካሊእ ሓገዝን ረድኤትን 
የድልዮ።ውሳነ ቅድሚ ምውሳንና ብደንቢ ክንሓስብን ክነማኽርን የድልይና።

እዚ ፀገም ዝበፅሐ ኣብ ቆልዑትና እንተኾነ እውን ኣባና ዝለዓለ ተፅዕኖ 
የብፅሕ። ኣባና ዘሎ ተፅዕኖ ምቅናስ እንትንኽእል ኣብ ቆልዑትና ዝበፅሐ 
ተፅዕኖ ንምቅናስ ዕድልን ዓቕምን ንረኽብ። ስለዚ እዞም ስምዒታት ብኣግባብ 
ንምትእንጋድ ንዓርስና ነመያይጥን እነማኽሮን ናይ ቀረባ ቤተሰብ፣ ዓርኪ ወይ 
በዓል ሞያ የድልይ። ምስ ዓርስና እንመያየጠሉ ግዜ ስለዘድልየና ንዓርስና 
ግዜ ምሃብ ኣለና።ዘሐጉሱና ነገራት ብምግባር ጭንቀትና ንምቕናስ ምሙካር 
ይጠቕም።
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ናይ ወሲብ ጥቕዓት ዘጋጠሞም ቆልዑ ናይ ሕክምና ምርመራ 
ናብ ዝግበረሎም ትካላት ክኸዱ ይግባእ። እቲ ጉዳይ 
ዝሰማዕናዮ እቲ መጥቃዕቲ ምስበፀሐ ወዲያው ይኹን ዘንጊዑ 
አብ ዝሰማዕናሉ እዋን ቆልዑትና ናብ ማእኸላት ሕክምና 
ምውሳድ አገዳሲ እዩ።እቲ ሕክምና ዝግበር ብናይ ማህፀንን 
ጥንስን ሓኪም ወይ ድማ ናይ ቆልዑት ሓኪም እንተኾነ 
ይምረፅ። 

ናይ ሰውነት ፈሳሲ ዝተነኻኽኡ ቆልዑ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ ምርመራ 
ይግበር። መጀመርያ ቅድሚ ናይ ኣካል ምርመራ ምክያድ ስለ እቲ ዝተፈጠረ 
ኩነታት እኹል ሓበሬታ ይእክብ። እዚ ምግባር ናይቲ ቆልዓ ናይ ጥዕና 
ኩነታት ምፍላጥ፣ ዓይነት ጥቅዓት ምፍላይ፣ ጥቅዓት ተኽቲሎም ዝመፁ 
ናይ ጥዕና ፀገማት ንምምርማር: ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ካብ ዘይተደለየ 
ጥንሲን ንምክልኻል ይጠቅም። ካብዚ ብተወሳኺ ንናይ ሕጊ ኸይዲ ዝሕግዙ 
መረዳእታታት ንምእካብ እውን ይኽውን። 

ቆልዑትና ሓደጋ ናይ ወሲብ 
ጥቕዓት ምስኣጋጠሞም 
ዝግበር ናይ ሕክምና ምርመራ 
እንታይ ይመስል?

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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ሃንደበታዊ ምርመራ ሰውነት ምብላዝ፣ ቁስሊ ኣብ መራብሒ ኣካል: 
ምልክታት ኣባላዘር ሕማም ብምርመራ ደምን ሽንትን ወይም ካብ 
መራብሒ ኣካል ዝተወሰደ ፈሳሲ ምርመራ ይግበር። ኣብ ማህፀን/ 
ፊንጢጣ ዝረአ ፈሳሲ ወይ ደም ብኣፃብዕቲ ወይ ድማ ብመሳርሒ 
ብዝግበር ምርመራ ክፍለጥ ይኽእል። ምስፋይ ዘድልዮ ኣካል እንተሃልዩ 
ብሕክምና ክስፈ ይግበር። ሕክምና ምእንቲ ምሉእ ክኾን ድሕሪ ምድፋር 
እንተይተሓፀቡ ናብ ሓኪም ክኸዱ ይግባእ።

እዚ ምርመራ እንትግበረሎም ቆልዑ ክጭነቑን ከም ቅፅዓት ክሓስብዎ 
ይኽእሉ እዮም። ሕማቕ ስምዒት ከየለዓዕል ንምንታይ ከምዝምርመሩ፣ 
መርመርቲ ሓገዝቲ ምኳኖም ካብ ጎኖም ከም ዘይንፍለ ምንጋር እቱ ፀገም 
የቓልለልና። ስለዚ እንትሕተቱ ተሓቊፎም ተደጊፎም እንተኾነ ይምረፅ። 
ሓደ ሓድ ዕድሚኦም ዘይዓበዩ ቆልዑ ንምርግጋዕ መድሓኒት ምሃብ ከድሊ 
ይኽእል። ኣብ ምርመራ ዝተፈጠረ ቁስሊ ምስእንርኢ ሕክምና ምግባር 
የድሊ። ረኽሲ ወይ ድማ መጥባሕታዊ ሕክምና ከከም ኩነታት ምሕካም።
 
ኣብ ዕድመ ጉርምስና ዘለዋ ደቂ-ኣንስትዮ እቲ መጥቃዕቲ ካብ 
ዝተፈጸመሉ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልቲታት ናይ ጥንሲ መከላኸሊ 
እንተወሲደን ካብ ዘይተደለየ ጥንሲ ይከላኸላ እየን። ተሓላለፍቲ ዝኾኑ 
ናይ ኣባላዘር ሕማማት ንከይኽሰት ንምክልኻል ዝተፈላለዩ ዓይነት 
መድሓኒታት ይወሃቡ እዮም። ብጾታዊ ርክብ ተመሓላላፊ ዝኾኑ ናይ 
ጉበት መምጻእቲ ቫይረስ (ሄፐታይተስ) መከላኸሊ ኽትባት መጀመርያ 
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ምስተውሃበ እንደገና ድሕሪ ሓደ ወርሕን ድሕሪ ሽዱሽተ ኣውርሕን 
ይድገም እዩ። ቕድሚ ኸዚ እንድሕር ዘይተወሰደ ውን ናይ ቲታኖስ ክትባት 
ይወሃብ። ብተወሳኺ ውን ናይ ኤች ኣይ ቪ መከላኸሊ መድሓኒታት እቲ 
መጥቓዕት ምስበጽሐ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲታት ናይ ሓኪም ቐሪቦም እቲ 
ቫይረስ ኣብ ውሽጢ ደሞም ንዘይተረኸበ ይወሃብ እዩ። እዚ መድሓኒት 
ን 28 መዓልቲታት ዝውሰድ እንትኸውን በቲ መጥቓዕቲ ምኽንያት እቲ 
ሕማም ንከይመሓላለፍ ይከላኸል። እቲ መጥቓዕቲ ካብ ዘጋጠመሉ ድሕሪ 
3 መዓልቲታት እንተተጀሚሩ ግና እቲ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ 
ኣይህልዎን። 

ናይ መጀመርያ ሕክምና ምስተገበረ ናይ ስነልቦና ኹነታቶም ዝሐሸ ንክኸውን 
ናብ ብዓል ሞያ ይለኣኹ። እቲ ናይ ሕክምና ክትትል ብቖጸሮ ይቕጽል። ናይ 
ሕክምና ሓበሬታ ምጥያቕን ናብ ዝምልከቶ ኣካል ምቕራብን ይክኣል እዩ።

ናይ ሰብነት ወይ ድማ ናይ ሰብነት ፈሳሲ ንክክእ ዘይብሉ ወይድማ ግዚኡ ክስብ 
7 መዓልቲታት ዝኾኖ ዝኾነ ይኹን ናይ ወሲባዊ መጥቓዕቲ ዝበጽሖ ቖልዓ 
ናብ ሕክምና እንትቐርብ ናይ ስነ ልቦና ድጋፍ ብቕልጡፍ ንክረክብ ብቑዕ 
ምኽንያት ይኸውን። ካብዚ ብላዕሊ በቲ ወሲባዊ ጥቕዓት ምኽንያት ዝበጽሐ 
ናይ ሰብነት ኣካል መጉዳእቲታት እንተሃልዮም ሕክምና ይወሃብ። ናይ ጥንስን 
ኣባላዘር ሕማማትን ምርመራታት ውን ኣብ መፈለምታ ሽዑ ንሽዑን ብቖጸሮን 
ክትትል ይግበር።

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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ወሲባዊ ጥቕዓት ንዝበፅሖም 
ቆልዑን ቤተሰብን ዝግበር ናይ 
ስነልቦና ድጋፍ እንታይ ይመስል? 
ናይ ስነልቦና ድጋፍ ሕክምና ምሃብ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ሰብሞያ ኣለው።ናይ 
ማሕበራዊ ህይወት መማኽርቲ: ናይ ስነልቦና መማኽርቲ፣ ናይ ስነልቦና ሕክምና 
በዓልሞያ፣ ናይ ኣእምሮ ሕክምና ነርስ: ናይ ኣእምሮ ሕክምና ብዓልሞያን ናይ 
ኣእምሮ ሕክምና ስፔሻሊስት ሓካይም እዮም።ካብ እዞም ሰብሞያ ብተወሳኺ 
ብናይ ስነልቦና ቐዳማይ ረድኤት ዝሰልጠኑ ጠቕላላ ሓካይም: ናይ ቆልዑት 
ሓካይምን ናይ ስነተዋልዶ ሰብሞያ ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ።

እዞም ሰብሞያ ናይ ቆልዓ ባህሪ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘሎ: ዝረኣዩ ናይ 
ኣተሓሳስባ: ስምዒትን ባህሪን ፀገማት ከመይ ክቅረፍን ክስተኻኸሉን ከም 
ዘለዎም: ብኸመይ መልክዑ ምስ ቆልዑ ምርድዳእ ከምዝከኣል: ብኸመይ 
ንዓኣቶም ሓለዋ ክግበር ከምዘለዎ: ብተወሳኺ ጥቅዓት ካብ ዘብፅሖ ተፅዕኖ 
ንምውፃእ ዘኽእል መፍትሕን ሕክምናን ክረኽቡ ይገብሩ።

ካብዚ ብተወሳኺ ብቆልዕነቶም ናይ ወሲብ ጥቅዓት በፂሕዎም ድሓር ምስ ዓበዩ 
ኣብ ህይወቶም ፅዕንቶ ዝፈጠረሎም ሰባት ካብቲ ዝፈጠረሎም ፀገም ንምንጋፍ ናይ 
ምኽሪ ሓገዝ ይገብሩ።

ከለላ ንቆልዑት
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ቀጥታ ዝገበርክዎ ነገር ናብ ናይ ስነ ልቦና ኣማኻሪ ኬድካ ፀገመይ ምርዳእ ነይሩ፤ እዚ ንዓይ 
ቀሊል ኔሩ። ኣቦይን ኣደይን ብባዕለይ  ክተኣማመን ጌሮም ስለዘዕበዩኒ እቱ ዝኸበደ ነገር 
ኣብ ራብዓይ ክፋል መፂኡ። ሓኪመይ “ነታ ሰበይቲ ረኺብካ ፊትንፊት ግጠማ ዝገበርክዮ 
ጎዲኡኒ እዮ በላ” ኢሉኒ። ንዓኣ ምዝራብ ምስ ከበደኒ ንሓፍተይ ክነግራ እሞ ካብኡ 
ንሳ ናብ ገዝኣ ክትዕድማ ካበኡ ብሓደ ኾይና ክንዛረባ ወሲነ ዝበፀሐኒ ጥቕዓት ንሓፍተይ 
ነጊረያ። ዝሕንዝሕ ንብዓት ሓፍተይ ምስረአኹ ድማ ዕምቆት እቲ ዝበፀሐኒ በደል ክንደየናይ 
ከቢድ ከምዝኻኑ ተረዲኤ። እታ ሰበይቲ ኣብ እንዳ ሓፍተይ ኮፍ ምስበለት ኣባይ ዝፈፀመቶ 
ጥቕዓት ክንደይ ዝኣክል ከምዝጎደአኒ ኣረዲአያ። ተንተባቲባ። ‘ኣነ እኾ ንጨወታ ኢለ እየ 
ደሓር ከኣ ድሕሪ እዚ ኹሉ ዓመት ሐዚ እንታይ ተረኺቡ?’ ምስ በለትኒ መሊሰ ኣረዲአያ፤ 
ብሕልፊ ምስ ቆልዑት ግብረስጋ ምፍፃም ብምንም መልክዑ ጨዋታ ክከውን ከምዘይኸእል 
ኣረዲአያ። ይኹን እምበር ብጣዕሚ ተረቢሻን ገበናኣ ኣብ ቕድሚ ካልእ ሰብ (ሓፍተይ) 
ምውግዑ ኣደንጊፅዋ ሃዲማ ወፂኣ። ድሕሪ እዚ ንገዛ ምምፃእ ጠጠው ኣቢላ። ኣብ ካሊእ 
ቦታ ዋላ ተሪኣትኒ ብሕፍረት ቅንዕ ኢላ ኣይትርእየንን። እዚ ምሽጥር ምስወፀ ብቃላት ክገለፅ 
ዘይኽእል እፎይታ ተሰሚዑኒ። ብዛዕባ እቲ ሕክምና ዝምልከት እቲ ጉዕዞ ቐሊል ኣይኮነን 
እቲ ድሕሪኡ ዝርከብ ለውጢ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ሐዚ ተሓኪመ ስለዝደሓንኩ 
ምስጓል-ኣንስተይቲ ክኸውን ከለኹ ይሕጎስ እምበር ኣይጭነቕን።

እዚ ዝርርብ ዝጅምር ምሉእ ናይ ህይወት ታሪክ ብምውሳድ እዩ። እዚ ስብሞያ 
ስለዝተፈጠረ ኣጠቓላሊ ኩነታት ሓበሬታ ዝእክብሉ መንገዲ እዩ። ድሕሪ 
እዚ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ከም ዘድሊ የብርሁ። ተኸታታሊ ዝኾነ ሓገዝ 
እንተድልዮም የፍልጡ። እዚ ሓገዝ እቶም ጉድኣት ዝበፅሖም ቆልዑ ወይ ድማ 
ኣባላት ቤተስብ ንበይኖም ምስ ብዓል ሞያ ዝመያየጥሉ ክኽውን ይኽእል። 
ካብዚ ብተወሳኺ ተመሳሳሊ ጥቅዓት ዝበፀሖም ቆልዑት ወይ ድማ ቤተሰቦም 
ብበዓል ሞያ እንዳተሓገዙ ዝግበር ዝርርብ ይኽውን። ጎኒንጎኒ ጥቅዓት ናይ 
ዝብፅሖም ቤተ ስብ ብሓባር ብበዓል ሞያ ዝተደገፈ ናይ ዝርርብ ሓገዝ ምርካብ 
ይኽውን።

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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ኣብ ደቅና ናይ ወሲብ ጥቕዓት 

ተጋጢሙ ዝግበር ናይ ሕጊ ምርመራ 

እንታይ ይመስል?
ኣብ ደቅና ናይ ወሲብ ጥቕዓት እንተበፂሑ ክንወስዶም ዝግቡኡና ናይ ሕጊ 
ስጉምቲታት ፡ 

ወለዲ /መዕበይቲ ኣብ ደቅና ናይ ወሲብ መጥቓዕቲ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ወይድማ 
ከምዝተሞከረ እንትንፈልጥ ናይ ሕጊ ስጉምቲ ንኽውሰድ ደቅና ብህፁፅ ናብ ናይጥቕላል 
ኣገልግሎት ማእኸላት ክንወስዶም ይግብአና ።እዞም ማእኸላት ፖሊስ፡ ዓቃቢ ሕጊ: ናይ 
ስነ-ልቦና ሰብ ሞያን ሓካይምን ኣብ ሓደ ቦታ ኣኪቦም ዝሓዙ እንትኾኑ ከምዚ ዓይነት 
ኽስተታት ንምሓዝ ዝተጣየሹ እዮም ።
 
እዞም ማእኸላት ኣብዘይብሎም ቦታታት ድማ ናብ ፖሊስ ጣብያ ብምኻድ ኽሲ ክምስርቱ 
ይኽእሉ እዮም ።ናይ ፌደራልን ክፍለ ከተማን ፖሊስ ጣብያታት ይርከቡ ።እዚኦም 
ጣብያታት ፖሊስ፣ዓቃቢ ሕጊን ናይ ስነልቦና
ብዓል ሞያ ዝሓዙ እንትኾኑ ከምዚ ዓይነት ዋኒናት ንምክትታል ዝተቛቖሙ እዮም ።ካብዚ 
ብተወሳኺ ፖሊስ ጣብያታት ኽሲ ተቐቢሎም ግቡእ ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ።

ኣብቲ ማእከል ውሽጢ ናይ ሕክምና መረዳእታ ምስተወሰደ ፖሊስን ናይ ስነልቦና 
ብዓልሞያታትን ናይቲ/ታ ህፃን ቃል ይወስዱን ተወሳኺ መረዳእታ ይእክቡን።

ናይ ፖሊስ /ናይ ሕጊ ምርመራ ዝከታተሉ ዝሓወሰ እዩ፡

• ናይቲ ተበዳልን ናይ ቤተሰብን ቃል ምቕባል

• ናይ ሕክምና መረዳእታ ምስብሳብ
• ናይ ተጠርጣሪ ቃል ምቕባል
• ካልኦት መሰኻኽር ምትእልላሽን ቃል ምቕባልን

ምናልባት እዚ ናይ ጥቑሉል ግልጋሎት ብዝተፈላለየ ምኽንያት 

ምርካብ እንድሕር ዘይተኻኢሉ ካልኦት ተመሳሳሊ  ግልጋሎት 

ሕክምና ዝህቡ ናይ ጥዕና ትካላት ክኸዱ ይግባእ። 

እዚኦም ኩሎም ኣገልግሎት ወሃብቲ ቦታታት  ስምን ኣድራሻን 

ብጠቐምቲ ናይ ኣድራሻታት ገጽ ብሰፊሑ ምርካብ ይክኣል እዩ።

ከለላ ንቆልዑት
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ምጥቛም፡
ኣብ ህፃናት መጥቓዕቲ ከምዝበፅሐ ትፈልጡ 
ተኾይንኩም ወይ ድማ እንተጠርጢርኩም ናብ 
935 ብምድዋል ጥቖማ ምብፃሕ ይክኣል እዩ።

ናይ ደቂ-ኣንስትዮን ህፃናትን ቢሮታት ኣብ ውሽጢ 
ኹሉን ወረዳን ቐበሌን ስለዝርከባ ፣ንዓዓኣቶም 

ብምፍላጥ ድጋፍ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

እዚኦም ገበናት ብኣብዝሓ ግዜ ምስክር ኣብዘይብሉ 
ዝፍጠሩ ስለዝኾኑ ናይታ/ቱ ህፃን ቃልን ሕክምና 

መረዳእታን ዓብዪ ዋጋ ኣለዎም እዩ ስለዚ 
ብቑልጡፍ ናብ ሕክምና ቦታ ምውሳድ የድሊ። 

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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የስተውዕሉ!
• ወለዲ /መዕበይቲ ደቆም ብፖሊስ ጣብያ ኾነ ብውሽጢ ኻሊእ 

ናይ ሕጊ ስርዓት እንትሓልፉ እቶም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ 
ጥንቃቐታት ክገብሩ ይምከር፡

• ኣብቲ ናይ ምርመራ ኸይዲ ወለዲ /መዕበይቲ ምስቲ/ታ  ህፃን 
ክኾኑ ይግባእ

• ቖልዑ ወለዲ /መዕበይቲ ኣብዘይብሉ እዋን ዝኾነ ዓይነት ናይ ቃል 
ይኹን ናይ ኣካል ምርመራ ከይግበረሎም ምርግጋፅ

• እቲ መጥቓዕቲ ዝፈፀመ ኣብ ዝተረኸበሉ እዋን ምርመራን 
ምስክርነትን ንኸይግበር ምክልኻል 

• ብዝተኽኣለ መጠን እቲ ዝሕተት ህፃንን እቲ መጥቓዕቲ ዝፈፀመ 
ግለ ሰብን ርክብ ንኸይህልዎም ምግባር

• ወለዲ/መዕበይቲ ኣብዘይብሉ ኹነታት ወይድማ እቲ መጥቓዕቲ 
ዝፈፀመ ወላዲ /መዕበዪ ኣብ ዝኾነሉ እዋንን እቲ ህፃን ናብ 
ሕጊ ዘምፀኦ/ዘምፅኣ ውልቀ ሰብ ክርከብ ኣብዘይኽኣለሉ/
ኣብዘይኽኣለትሉ እዋን እቲ ዝተጠቕዐ/ት  ህፃን ብናይ ስነልቦና 
ብዓል ሞያ ንክትሕገዝ/ንክሕገዝ ፃዕሪ ምግባር፡

• ኣብ ከይዲ ምርመራ እቲ/ታ ህፃን እንትጨናነቕ ወይድማ ዝኾነ 
ዓይነት ምቾት ናይ ምስኣን ኹነታት እንተስተውዒሎም እቲ ምርመራ 
ንክቛረፅ ምሕታትን ምስ እኹል ናይ ስነልቦና ብዓል ሞያ ድጋፍ 
ወይድማ ድጋፍ ምስተገበረ ንክኸውን ምጥያቕ የድሊ

• እታ/ቲ ህፃን ሕቶታት ንክምልስ ምግዳድ ወይድማ ምኹራይ 
ዝበለፀ ጉድኣት ከብፅሕን ከምኡውን እታ/ቲ ህፃን ፍረ ነገራት 
ክተዛብዕን/ከዛብዕን እቲ ናይ ኽሲ ኸይዲ ክጉዳእ ስለዝኽእል 
ብትዕግስትን ብፍቕርን እቶም ቖልዑ ምብርትታዕ፡

• ኣብ ኸይዲ ምርመራ ዝኾነ ዘይግባእ ነገር ተስተውዒሎም እቲ 
ምርመራ ንኽቛረፅን እቶም መርመርቲ ድማ እቲ ኸይዲ ንኽእረም 
ክሓቱ ይግብኦም። እንድሕር መአረምታ ዘይተገበረሉ ድማ ናብ 
ሓለፍቲ ብምቕራብ ጥርዓን ከቕርቡ ይግባእ።

ከለላ ንቆልዑት
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ምጥቛም፡/ሓበሬታ
•   እታ/ቲ  ህፃን ናይቶም ምርመራ ዝገብሩ 

ቛንቛ ዘይትርዳእ/ዘይርዳእ እንተኾይኑ 
ብተርጏሚ እኹል ድጋፍ ክትረክብ/
ክረክብምግባር የድሊ።

•   እታ/ቲ ህፃን ናይቲ ቤት ፍርዲ ቛንቛ 
ዘይትርዳእ/ዘይርዳእ እንተኾይና/ኑ ወይ 
ድማ ከም ምስክር ኾይና/ኑ እንተቐሪባ/ቡ 
እቲ ቤት ፍርዲ ተርጓሚ የዘጋጂ ወይድማ 
ከዘጋጂ ኣለዎ።

•   ወላዲ/መዕበዪ ብተመሳሳሊ ኹነታት ናይቲ 
ምርመራ ቛንቛ እንድሕር ዘይተረዲእዋ/ዎ 
ኣብቲ ምርመራ ቦታ ተርጏሚ ክህሊ 
ከምዘይኽእል ተረዲኣ/ኡ ድጋፍ ንባዕላ 
ኣዘጋጅያ/ዩ እቲ ኸይዲ ምክትታል ይግባእ።

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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ድሕሪ እቲ ምርመራ እንታይ ክንፅበ 

ይግባእ?
ኣድላዪ ምርመራ ምስተገበረ ዓቃቢ ሕጊ ኽሲ ንምምስራት እኹል መረዳእታን
ብሕጊ ኣግባብ መርሚሩ/ራ ኽሲ ንምምስራት ዘድልዮ/ያ እንተኾይኑ ኽሲ
ትምስርት/ይምስርት።

ኽሲ ንከይምስረት ዝገብሩ ምኽንያታት፡

• እቲ ተጠርጣሪ/ት እንተጠፊኣ/ኡ ወይድማ እንተዘይተረኺቡ

• ብቑዕ መረዳእታ እንተዘይሃልዩን ኽሲ ንምምስራት ብቑዕ መረዳእታ ብዘይምህላዉ ዓቓቢ 
ሕጊ ኽሲ ንዘይምምስራት እንተወሲኑ/ና

ዓቓቢ ሕጊ ኽሲ ንምምስራት እንድሕር ዘይፈቒዱ እቲ ምኽንያቱ ምሕታት ይክኣል 
እዩ ። ናይ ሕጊ ኣግባብ እንዳሃለወን ብቑዕ መረዳእታ እንዳሃለወንብሸለልትነት 
፣ድልየት ዘይምህላው ወይ ድማ ዝኾነ ካብ ሞያዊ ኣግባብነት ወፃኢ እዩ ተባሂሉ 
ዝተኣመነ ነገር እንትፍጠር በብ ክፍለከተምኡ ዘለዉ ናይ ዓቃቢ ሕጊ ቤት ፅሕፈታት 
ጥርዓን ምቅራብ ይክኣል እዩ። ካብኡ ፍታሕ እንድሕር ዘይተረኸበ ድማ ናብ 
ሚኒስተር ፍትሒ ናይ ጥርዓን መፃረዪ ምቕራብ ካብዚ ፍታሕ እንድሕር ዘይተረኸበ 
ድማ ክሳብ እቲ ሚኒስተር ጥርዓን ምቕራብ ይክኣል። ኽሲ ድሕሪ ምምስራቱ ናይ 
ቤት ፍርዲ ኸይዲ ይቕፅል እዩ።

ከለላ ንቆልዑት

62



kelela final book A5 illustindd.indd   62-63 10/18/2020   11:36:04 AM

ናይ ቤት ፍርዲ ስርዓት እንታይ 
ይመስል?
ናይ ቆልዑት ቖልዑ ዋኒን ኣብ ዝረአየሉ እዋን 

ብፌደራል ዝተጣየሹ ናይ ቆልዑት መጋባእያ 

ይርከቡ እዮም።እዚ መጋባእያ ኣብቶም ቆልዑት 

ዘስዕቦ ፅዕንቶ ንምቕናስ ከምኡውን ዝተፈላለዩ 

ናይ ሕጊ ስርዓታት (ምስክርነት ፣ተኸሳስነትን 

ዝኣመሳሰሉን) ን ቆልዑት ምቹው ክኸውን 

ተሓሲቡ ዝተዳለዉ እዮም።እዚኦም ናይ ቆልዑት 

መጋባእያታት ብናይ ስነልቦና ብዓል ሞያ ዝተደገፉ 

እንትኾኑ ቆልዑት ኣብ ዝምስክርሉ እዋን 

ብጠበቓ ብቀጥታ ንከይሕተቱን ንዓኣቶም ናይ 

ኣእምሮ ዕብየት ብዝምጥን መልክዑ ንክቐርብ 

ይግበር ። ሓደ ሓደ ናይ ኣዲስኣበባ ክፍለ 

ከተማታት ናይ ውልቆም ናይ ቆልዑት መጋባእያ 

ኣለዎም። ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ እውን 

ተመሳሳሊ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት ኣለው።

ኣብ ኸይዲ ኣብያተ ፍርዲ እንታይ 
ክንፅበ ኣለና?
ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ውሳነ ክሳብ ዝወሃብ ሕድ 

ሕድ ሰብ ነፃ እዩ ተባሂሉ ይግመት። እቲ ኽሲ 

ናይ ምርዳእ ናይ ዓቃቢ ሕጊ ሓላፍነት እዩ። ናይ 

ጥፍኣተኛ ብይን ንምርካብ ዓቃቢ ሕጊ ምኽንያታዊ 

ጥርጣረ ብዘየሕድር መልክዑ ብመረዳእታ 

ኽሱ ከረድእ ከሎ ጥራሕ እዩ ተኸላኻሊ ኽሱ 

ንክኸላኸል ዝሕተት። ተኸላኻሊ ኣብ ናይ 

ዓቃቢ ሕጊ ኽሲ ምኽንያታዊ ጥርጣረ ምፍጣር 

እንተኽኢሉ ካብቲ ገበን ነፃ ይኸውን።

ኣብ መልዐሊ እቲ ቤት ፍርዲ ናይ እምነት ክሕደት 

ቃል ይጥይቅ እዚ ማለት ድማ እቲ ተጠርጣሪ እቲ 

ገበን ፈፂምካ/ኪ ወይስ ኣይፈፀምክን/ካን ተባሂሉ 

ይሕተት ።ፈፂመ እየ ኢላ/ሉ እንተኣሚኑ/ና 

ናብ ፍርዲ ክቕፅል ይኽእል ወይድማ ዓቃቢ ሕጊ 

ንከረድእ ክሕተት ይከኣል።

ናይ ይግብአኒ ተሓታትነት 
ናይቲ ውሳነ ኣግባብነት እንተዘይኣሚኑ ዓቃቢ 

ሕጊ ይግብአኒ ክሓትት ይኽእል እዩ። ይግብአኒ 

ናይ ኣብያተ ፍርዲ ውሳነታት ዝፍተሽሉን ናይ 

ሕጊ ወይድማ ናይ ፍረ ነገር ስሕተት እንተሃልዩ 

ዝእረመሉ ስርዓት እዩ። ናይ ሱር ኣብያተ ፍርዲ 

ውሳነ ብይግብአኒ ኣብያተ ፍርዲ እንተፀዲቑ 

ናይ መወዳእታ ውሳነ ይኸውን። ካብዚ ንድሓር 

ይግብአኒ ምሕታት ዘይክኣል እንተኾነ ውን ናይ 

ሕጊ ጌጋ እንተሃልዩ ግና ናብ ሰበር ክኸይድ 

ይኽእል እዩ።

ናይ ሱር ኣብያተ ፍርዲ ውሳነ ይግብአኒ ኣብያተ 

ፍርዲ እንተስዒርዎ ናይቲ ይግብአኒ ኣብያተ ፍርዲ 

ውሳነ ተፈፃሚ ይኸውን።

መምርሒ ናይ ቆልዑት ናይ ወሲብ ጥቅዓት መከላኸልን መጥቃዕቲ ንዝበፅሖም መርድእን
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ከለላ ንቆልዑት

64

ጠቐምቲ ኣድራሻታት

ናይ ጥቕላል ኣገልግሎት ማእኸላት 
ጥማር ወይ ከኣ ጥቕሉል ኣገልግሎት ማለት ግዳያት 
ወሲባዊ ትንኮያ ወይ ፆታዊ ጥቕዓት ዝበፀሖም ሰባት ናይ 
ኣካል ሕክምና ፣ ግልጋሎት ዓቃቢ ሕግን ፖሊስን ከምኡ 
እውን ናይ ስነ-ልቦናን ኣእምሮን ሕክምና ተዋዲዱ ኣብ ሓደ 
ቦታ ዝርከበሉ ቦታ እዩ።

ኣብ ኣዲስ ኣበባ 
ጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል

+251-1155-14340 
+251 11 551 8185

ዳግማዊ ምኒሊክ ሪፈራል ሆስፒታል

+251-118-12187
+251 11-155-0444 

ኣብ ኦሮሚያ
አዳማ ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ

+251-022-111 2424

ኣብ ትግራይ
አይደር ሪፈራል ሆስፒታል

ኣብ ድሬዳዋ
የድል ጮራ ሆስፒታል

+251-025-21106

ኣግልግሎትማእኸላት "ምቹክልኒክ"
ናይ ምቹው ክሊኒክ ማእኸላት ብዋናነት ናይ ስነ-ተዋልዶ 
ግልጋሎት ጥዕና ንምሃብ ኣብ ውሽጢ ናይ ዩኒቨርስቲ 
ሆስፒታላት ዝተጣየሹ ማእኸላት እዮም። ኣገዲድኻ 
ምድፋርን ካልኦት ወሲባዊጥቕዓታትንዝበፀሖም 
ቆልዑን ዓበይትን ካብ ህጹጽ ሕክምና  ብተወሳኺ 
ንፖሊስ መረዳእታ ዝኾኑ ናይ ሕክምና ግልጋሎታት 
ይህቡ እዮም።

ኣብ አዲስአበባ
ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል
ጥቁር አንበሳ ሪፈራል ሆስፒታል
ጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል

ኣብ ኦሮሚያ 
አዳማ ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ

+251-022-111 2424
ጅማ ዩኒቨርስቲ ሆስፒታል

ሃረሪ ክልል
ሃሮማያ (ህይወት ፋና) ሆስፒታል

ኣብ ኣምሓራ 
ጎንደር ሪፈራል ሆስፒታል

ደብረ ታቦር ዪኒቨርስቲ ሆስፒታል

ኣብ ደቡብ
ሃዋሳ ዪኒቨርስቲ ሆስፒታል

ኣብ ሲዳማ
ሃዋሳ ዪኒቨርስቲ ሆስፒታል

ኣብ ትግራይ
አይደር ሪፈራል ሆስፒታል

ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ናይሕክምና ማእኸላት ጥቓኹም 
እንድሕር ዘየለው ናብ ካልኦት ኣብ ጥቓኹም ዝርከቡ 
ናይጥዕና ትካላት ብምኻድ ህፁፅ (ኢመርጀንሲ) 
ኣገልግሎት ወይከኣ መረዳእታ (ሪፈራል) ምርካብ 
ትኽእሉ ኢኹም።

ግልጋሎት ሕጊ ዝወሃበሎም ቦታታት
ኣብ ኣዲስ ኣበባ

ኣብ አዲስ አበባ ልደታ፣ ቄርቆስ፣ ኣራዳ፣ ጉለሌን ኣዲስ 
ከተማን ንዝፍፀሙ ፆታዊ መጥቃዕትታት ኣብ ልደታ 
ቤት ፍርዲ ዘሎ መጋባእያ ኣገልግሎት ይህብ። እቶም 
ኻኦለት ድማ ኽፍለ ከተማታት ድማ ኣብ በቢኣብያተ 
ፍርዶም ናይ ቆልዑት መጋባእያ ኣለዎም።

ናይ ኢትዮጽያ ደቂተንስትዮ ጠበቓታት ማሕበር
+251 011 5508782
+251 011 550 9256
+251 011 550 8783
+251 011 550 8759

ኣብ አዳማ
+251 022 112 5340

ኣብ ባህር ዳር
+251 058 220 7396 
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ኣብ ሃዋሳ
+251 046 220 4800

ኣብ አሶሳ
+251 057 772 0598

ኣብ ድሬዳዋ
+251 915 73 44 23

ናይ ስነ-ልቦናን ኣእምሮን ሕክምናን 
ግልጋሎት ዝዋሃበሎም ቦታታት 
ሓደ ሓደ ናይ መንግስቲ ጥዕና ጣብያታት ተመላላሲ 
ናይ ኣእምሮን ስነ ልቦናን ግልጋሎትሕክምና ይህቡ 
እዮም።ስለዚ እዚኦምግልጋሎታት ዝደልይሎም 
ኣጋጣሚታት ኣብዝፍጠረሉ እዋን ኣብ ቀረብኦም 
ናብ ዝርከቡጥዕና ጣብያታት ብምኻድ ምጥያቕ 
ወይ ድማንሳቶም እዚ ግልጋሎት ዘይህቡ 
እንተኾይኖምናበይ ክኸዱ ከምዘለዎም ሓበሬታ ወይ 
ድማሪፈራል ካብኡ ክረኽቡ ኣለዎም።

ናተመላለስካን ሃሪስካን ናይስነ-ልቦናን ኣእምሮን 
ሕክምና ዝዋሃበሎም 

ኣብ ኣዲስ ኣበባ 
	 መንግስታዊ	ትካላት	
 ኤካ ኮተቤ አጠቃላይ ሆስፒታል
 ቅዱስ አማኑኤል ሆስፒታል
 ቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል
 ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል
 ዘውዲቱ ሆስፒታል
 ጦር ሃይሎች ሆስፒታል
 ፖሊስ ሆስፒታል
	 ግሊ	ትካላት	
 ለቤዛ የአእምሮ ህክምና ማዕከል 
 + 251 118 35 29 29/ + 251 947 40 65 11
 ስጦታ የአእምሮ ህክምና ማዕከል
  + 251 113 69 06 31/ + 251 113 69 27 74
 አቢቹ የአእምሮ ህክምና ክሊኒክ

ኦሮሚያ ኽልል
	 መንግስታዊ	ትካላት
 ጅማ ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ሆስፒታል
 ሻሸመኔ ሪፈራል ሆስፒታል
 አዳማ ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ (ሃይለማሪያም)
 አሰላ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል

ኣብ ክልል ኣምሓራ 
	 መንግስታዊ	ትካላት
 ፈለገህይወት ሪፈራል ሆስፒታል
 ጥበበ ግዮን ሆስፒታል
 ደሴ ሪፈራል ሆስፒታል

 ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሪ/ሆስፒታል
 ደብረማርቆስ ሪፈራል ሆስፒታል
 ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል
 ደጀን ሆስፒታል
 ፍኖተሰላም ጀነራል ሆስፒታል
 እንጅባራ ሆስፒታል
	 ናይ	ግሊ	ትካላት
 ጋምቢ ሆስፒታል (ባህርዳር)

ኣብ ክልል ትግራይ
	 መንግስታዊ	ትካላት
	 መቀሌ አይደር ሪፈራል ሆስፒታል
 አክሱም አጠቃላይ ሆስፒታል

ኣብ ደቡብ ብሄር ብሄረሰአባትን ህዝብታትን ክልል
 መንግስታዊ	ትካላት
 ዲላ ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ሆስፒታል
 ወላይታ ሶዶ ሪፈራል ሆስፒታል

ኣብ ክልል ሲዳማ
	 መንግስታዊ	ትካላት
 ሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ሆስፒታል

ሃረሪ ክልል
	 መንግስታዊ	ትካላት
 ሃረር ህይወት ፋና ሆስፒታል

ድሬዳዋ ከተማ መስተዳድር
	 መንግስታዊ	ትካላት
 ድሬዳዋ ሆስፒታል

ናይ ተመላለስካ ናኣእምሮ ሕክምና 
ዝዋሃበሎም  ትካላት
ኣብ ኣዲስ ኣበባ
	 መንግስታዊ	ትካላት
 ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል
 የካቲት 12 ሆስፒታል
 ራስ ደስታ ሆስፒታል
 ዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል
 ጥሩነሽ ቤጂንግ ሆስፒታል
 አለርት ሆስፒታል
 ግሊ	ትካላት
 አብርሆት የስነልቦና ማማከር አገልግሎት: 
 + 251 118 23 67 05
 አሃ የስነልቦና ማማከር አገልግሎት ፡
 + 251 116 62 24 37/ + 251 940 20 04 54/ 
 + 251 911 69 23 73
 ሪዳ የአዕምሮ ጤና ማማሀር አገልግሎት: 
 + 251 966137369
 ሃሌሉያ ሆስፒታል 
 ተክለሃይማኖት አጠቃላይ ሆስፒታል
 አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል
	 የረር ሆስፒታል
 ቅዱስ ገብሬል ሆስፒታል
 ቅዱስ ያሬድ ሆስፒታል
 ኢትዮ ጠቢብ ሆስፒታል
 አዲስ ህይወት ሆስፒታል

 ላንድማርክ ሆስፒታል
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	 የረር ሆስፒታል
 ቅዱስ ገብሬል ሆስፒታል
 ቅዱስ ያሬድ ሆስፒታል
 ኢትዮ ጠቢብ ሆስፒታል
 አዲስ ህይወት ሆስፒታል
 ላንድማርክ ሆስፒታል
 ግሩም ሆስፒታል
 ዘንባባ ጀነራል ሆስፒታል
 ኤፍራታ መካከለኛ ክሊኒክ
 ብርሃነ ሰላም ስፔሻሊቲ ክሊኒክ
 ሰናይ ክሊኒክ
 አብነት ክሊኒክ
 የሁልሸት ክሊኒክ
 ራፋ የአእምሮ ህክምና እና የሜዲካል ህክምና  
  ክሊኒክ

ኦሮሚያ ኽልል
	 መንግስታዊ	ትካላት
 መቱ ካርል ሆስፒታል
 ነቀምቴ ሪፈራል ሆስፒታል
 አምቦ ሪፈራል ሆስፒታል
 ጎባ ሆስፒታል
 ወለንጭቲ ሆስፒታል
 ፍቼ ሆስፒታል
 ሻምቦ ሆስፒታል
 ጊምቢ ሆስፒታል
 ነጆ ሆስፒታል
 ግሊ	ትካላት
 አዳማ ሜልባ መካከለኛ ክሊኒክ 
 +251 228 94 37 38
 ቤተል አዳማ መካከለኛ ክሊኒክ
 አዳማ አልፋ መካከለኛ ክሊኒክ

ኣብ ክልል ኣምሓራ
	 መንግስታዊ	ትካላት
 ሞጣ ሆስፒታል
 ደብረብርሃን ሆስፒታል
 ቡሬ ሆስፒታል
 ሉማሜ ሆስፒታል
 የጁቤ ሆስፒታል
 የግል ተቋማት
 ህይወት የአዕምሮ ጤና ማማከር አገልግሎት  
  (ጎንደር) + 251 9 25 30 41 76
 ሃሴት የአዕምሮ እና ስነልቦና ምክር አገልግሎት  
  (ባህርዳር)
ኣብ ክልል ትግራይ
	 መንግስታዊ	ትካላት
 መቀሌ ጀነራል ሆስፒታል
 አዲግራት አጠቃላይ ሆስፒታል

ኣብ ደቡብ ብሄር ብሄረሰአባት ንህዝብታትን ክልል
	 መንግስታዊ	ትካላት
 ይርጋለም ሪፈራል ሆስፒታል
 ሆሳዕና ንግስት እሌኒ ሆስፒታል
 ስልጤ ዞን ወራቤ ሆስፒታል
 አርባምንጭ ሆስፒታል
 ስልጤ ዞን ጉንችሬ ሆስፒታል
 ቡታጅራ ሆስፒታል

ክልል ሶማሌ
	 መንግስታዊ	ትካላት
 ጅግጅጋ ካራማራ ሆስፒታል

ክልል ጋምቤላ
 መንግስታዊ	ትካላት
 ጋምቤላ ሆስፒታል

ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ 
 መንግስታዊ	ትካላት
 አሶሳ ሆስፒታል

ክልል አፋር
 መንግስታዊ	ትካላት
 ዱብቲ ሆስፒታል

ፃታውን ወሲባውን ጥቕዓት 
ንዝበፀሖምሰባት ንቖልዑት ሓዊሱ 
ግዜያዊ መዕቖቢ ወይከኣ መዕረፊ 
ዝህቡ ትካላት 

እዞም መዕቖብን መዕረፍን ወሲባውን ንፆታ መሰረት ዝገበረ 
ጥቕዓት ወይ ብዝበዛ ዝበፀሖም ሰባት ናይ ቤትፍርዲ ክሶም 
ክሳዕ ዝውዳእ፣ንዝተወሰነ ግዜ መዕረፊ ምስ ዘድልን እቲ 
መንበሪ ቦትኦም መሊሱ ንሓደጋ ዘቃልዖም ምስ ዝኸውን 
ነዞም ግልጋሎታት ብነፃ ዝረኽብሎም ቦታታትን ትካላትን 
እዮም።
መብዛሕቲኦም መዕቖብን መዕረፍን ትካላት ንደቂ-
ኣንስትዮ፣ኣደታት ምስ ደቀን ጥራሕ ተቐቢሎም ዘገልግሉ 
እንትኾኑ ሒደት ድማ ኣብ ጉርምስና ዕድመ ንዘለው ኣወዳት 
እውን ይሓውሱ እዮም።

ማሕበር መዕረፍን ልምዓትን ደቂ-ኣንስትዮ (AWSAD)
በአዲስ አበባ

+251-116672290
በአዳማ 
+251-222120044
በሃዋሳ
+251-462120996
በደሴ
+251-333128719

ትካል ዝተዋደደ ግልጋሎት ቤተሰብ (IFSO)
በአዲስ አበባ
+251-116189514 
+251-116517474 
+251-116631677 

ማእኸል ተሃድሶ እኖታትን ቆልዑት (MCRC)
በአዲስ አበባ
+251-118100813 
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ነፃ ናይ ስልኪ መስመራት 

ዝዝኾነ ዓይነት ናይ ፆታዊን ወሲባዊን ጥቅዓት እንተበጺሑ ልናይ 
ስነልቦና ግልጋሎት ምኽሪን ካልኦት ሓበሬታታትን 6388 ኣለኝታ  
8044 ማሪስቶፕስ ክሊኒክ ብምድዋል ግልጋሎት ምርካብ 
ይከኣል። 

ጥቖማ መውሃቢ ቦታታት፡
ኣብ ህፃናት መጥቓዕቲ ከምዝበፅሐ እንተፈሊጥኩም ወይ ድማ  
እንተጠርጢርኩም ናብ በ935 ብምድዋል ጥቖማ ምብፃሕ ይክኣል እዩ።

ኣብ ከባቢኹም (ወረዳን ቐበሌን ውሽጢ) ዘለው ፖሊስ ጣብያታት።

ናይ ደቂ-ኣንስትዮን ህፃናትን ቢሮታት (ኣብ ውሽጢ ኹሉ ወረዳን ቐበሌን 
ስለዝርከባ እየን)

ናይ ህፃናት ፍትሒ ፕሮጀክት (በቢ ክፍለከተምኡ ዝርከቡ እዮም ንዝበለፀ 
መረዳእታ 0111565603/ 0118965365/ 0111264804/05 ይደውሉ)

ማሕበር ብሩህ ራእይ ንትውልዲ (BIGA)
በሃዋሳ
+251 46 221 4130

አጋር ኢትዮጽያ (Agar Ethiopia)
በአዲስ አበባ

+251 11 369 8073

ሙጅጅጋሎቃ ማሕበር ልምዓት ደቂ-ኣንስትዮ (MLWDA)
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ
+251 11 4-16 7-084

ትካል መጣየሺ ጎደና ሓደርቲ ቆልዑትን ደቂ-ኣንስትዮ 
መከላኸሊ ተሃድሶ (OPRIFS)
በአዲስ አበባ

በባህር ዳር

በአደት

+251 911-123-654-10

ማሕበር ጉድ ሳማሪታም (GSA)
በአዲስ አበባ 

በጎንደር

+251-111-242952

ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ከተማ አዲስ አበባ መዕረፊ 
ደቂኣንእስትዮ (AAWA)
በአዲስ አበባ

+251 115 556 162

ማሕበር መዕረፊ ደቂኣን እስትዮ ድሪዳዋ
በድሬዳዋ



መዘክር
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