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ግዳያት ጾታዊ ምዝመዛን   

ዓመጽን ጾታዊ መጥቃዕትን (SEAH) ከምዝሳተፉ ምግባር 
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እዚ ሓጺር ሓበሬታ፡ ግዳያት ጾታዊ ምዝመዛን ዓመጽን ጾታዊ መጥቃዕትን ኣብ ምሕንጻጽ ፖሊሲ ኣብ ዝሳተፍሉ እዋን ከርእይዎ ዘለዎም 

ቅቡል ባህርያት ንምርዳእ ተባሂሉ እተዳለወ ሓጺር መወከሲ እዩ።1 እዚ ድማ ዝርዝር ናይቲ ትካላት ምስ ግዳያት ኣብ ዝሰርሑሉ  ግዜ 

ክሓትዎም ዘለዎም ዝርዝር ቁልፊ ነጥብታትን ሕቶታትን ዝሓዘ እዩ፡፡ ክሓትኦም ዝግብኤን ቀንዲ ነጥብታትን ሕቶታትን ዝሓዘ 
እዩ።ግዳያት፡ ንጾታዊ ምዝመዛን ዓመጽን ጾታዊ መጥቃዕትን (SEAH) ኣመልኪቱ ኣብ ዝዳሎ ፖሊሲ ኣገዳሲ ኣበርክቶታት ኽገብሩ ይኽእሉ እዮም። ትርጉም 

ዘለዎ ተሳታፍነት ክብሃል ከሎ ግን፡ ኣብ ግዳያት ተወሳኺ ጉድኣት ከይበጽሕ ድምጾም መታን ክስማዕ፡ ኣዳለውቲ ፖሊሲ፡ ብግቡእን ብሓላፍነትን ክዓዩ 
ከምዘለዎም ዘካተተ እዩ።  

      ንምንታይ ግዳያት ከምዝሳተፉ ይግበር?        ግዳያት ከምዝሳተፉ ዘይግበረሉ ግዜ መዓስ እዩ? 

✓ ውድባት፡ ርእይቶታትን ተሞክሮታትን ግዳያት ብዕቱብ 

ንኽርእያ፡ ስነምግባራውን ሞራላውን ሓላፍነት ኣለወን 

✓ ግዳያት፡ ብዝሓለፍዎ ተሞክሮ ክኢላታት እዮም፣ እቲ ዝሰርሕን 

ዘይሰርሕን ነገራት እንታይ ምዃኑ ካብ ዝኾነ ካልእ ሰብ ንላዕሊ 

ይፈልጡ እዮም 

✓ ንርእይትኦም ኣብ ፖሊስን ለውጥን ከምዝካተት ምግባር፡ 

ግዳያት ንኽሓውዩን ክብሪ ድማ ንኽስምዖምን ክሕግዝ ይኽእል 

እዩ 

✓ ንግዳያት ከምዝሳተፉ ምግባር፡ እቲ ዝሳተፍዎ ስራሕ፡ ብቑዕን 

ውጽኢታውን ከምዝኸውን መረጋገጺ ክኾን ይኽእል 

ይኽእል 

✓ ሰራሕተኛታትን ውድባትን፡ ንጾታዊ ምዝመዛን ዓመጽን ጾታዊ 

መጥቃዕትን ብመንጽር ግዳያት ምስዝርድኡ፡ ንመዝነት ስርሖም 

ብዝበለጸ ክዓዩ የኽእሎም 

 ግዳያት፡ ሕጂ'ውን ካብ ፈጻሚ(ምቲ) ገበን ቀጥታዊ ሓደጋ 

ዝበጽሖም እንተኾይኑ 

 ውድብኩም፡ ግዳያትን ኣምሎቕቲ-ሓበሬታን ኣብ ግዜ 

ተሳታፍነቶምን ድሕሪኡን ሓለዋን ምክልኻልን ዝገብረሎም 

ትኽክለኛ ፖሊስን ስርዓታትን ምስዘይህልዋ 

 ግዳያት ብምስታፎም፡ ካብ ፈጸምቲ ገበን፡ ኮም ወይ 

መንግስታት ጉድኣት ዘምጽኣሎም እንተኾይኑ ወይ ኣብ 

ንሓደጋ ዘሳጥሖም እንተኾይኑ (ንኣብነት፥ ሳዕቤን 

ምዝራቦም፡ ከም ማእሰርቲ ወይ ስእነት ውሕስነት ሕጋዊ 

ኲነታቶም) 

 እቲ ተሳታፍነቶም፡ ንውድብ ጥራይ ዘርብሕ እምበር፡ ኣብ 

ግዳይ-ዘማእኸለ እንተዘይኮይኑ  

 ውድብኩም፡ ካብ ግዳያት ንእተዋህባ ለበዋታት ንኸተተግብር 

ዝኾነ ሓሳብ ምስዘይህልዋ 

ኣገደስቲ መፍትሒታ ት ቃላት፥  

ግዳያት-ዘማእከለ ኣቀራርባ፥ ምክልኻልን ግብረ-መልስን፡ ኣድልዎ-ዘይብሉ ከምዝኸውን ምግባር፣ ከምኡውን ንመሰላት፡ ድሌታትን ትምኒታትን ናይ'ቶም 

ብፍሉይ ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ወይ ኣብ ጾታዊ ምዝመዛን ዓመጽን ጾታዊ መጥቃዕትን ብፍሉይ ዒላማ ዝተገብረሎም ጉጅለታት ዝርከብዎም ግዳያት ክብርን 

ቀዳምነትን ምሃብ።2 

ብግዳያት-ዝምራሕ ኣቀራርባ፥ ግዳያት፡ ኣብ ገዛእ-ህይወቶምን ኣንጻር'ቲ እተጻወርዎን ዝሰዓርዎን ዝኾነ ዓይነት ዓመጽ ከምኡውን/ወይ ምዝመዛ ኣብ 

ዘካይድዎ ዝሰፍሔ ምንቅስቓስን ተራ መሪሕነት ንኽወስዱ ዓቕሚ ዘዐጥቕን ዘሐይልን ኣቀራርባ።3 

ካብ ሓበሬታ በሰላ-በደል  ዝብገስ ኣቀራርባ፤ሰፊሕ ዝርጋሔ ንዘለዎ ሳዕቤን በሰላ በደል ኣፍልጦ ዝህብን ናብ ሕውየት ከብጽሕ ዝኽእል 

መገድታት ዝርዳእን ኣቀራርባ። እዚ ድማ ንምልክታትን ስምዒታት በሰላ በደል ምግንዛብ፣ ብዛዕባ በሰላ በደል ንዘሎ ፍልጠት ኣብ ፖሊሲታት፡ ስርዓታትን 

ተግባራትን ምሉእ ብምሉእ ከምዝውሃሃድ ምግባርን ዳግማይ በሰላ በደል ንኸየጋጥም ብንቕሓት ምዕላም ንዝብልዘጠቓልል እዩ።4 

 

 

ውሑስን ተበጻሓይን ሃዋሁ ምፍጣር 
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ንግዳያትን ኣምሎቕቲ-ሓበሬታን ኣመልኪቱ ዝውሰድ ስጉምታት ሓለዋ-ድሕነት ከምዘሎ ምርግጋጽ። እቲ ዘለኩም ፖሊስን ስርዓታትን ሓለዋ-
ድሕነት፡ እዋናውን ብቑዕን ድዩ? ኣብ እዋን ወይ ድሕሪ ተሳታፍነት፡ ኲነታቶም ምስዝቃላዕ፡ ንግዳያት ደገፍ እትህብሉ መስርሕ ኣለኩም'ዶ?  
 

ውጥን ድሕነት ኣብ ተግባር ከምዝውዓለ ምርግጋጽ። ገምጋም ሓደጋ ተሳታፍነት ኣካይድኩም'ዶ? ኣብ እዋንን ድሕርን ተሳታፍነት ዘገልግል 
ውልቃዊ ውጥናት ድሕነት ንምድላው፡ ምስ ግዳያት ከምኡውን ሰራሕተኛታት/ኣሳለጥቲ ሰሪሕኩም'ዶ? 
 

ግዳያት፡ ኣብ እዋን ምምኽኻር ብዝኾነ ነገር ጽልዋ ኣብ ዘጋጥሞም ምስኮነ ደገፍ ከምዝውሃቦም ምርግጋጽ።. እቲ ዘድልዮም ኣገልግሎታት 
እንታይ እዩ? ክትራኽብዎ ወይ ብሓባር ክትሰርሕሉ እትደልዩ ከመይ ዝበለ እዩ? ንቖልዑ ተባሂሉ ዝውሰድ ፍሉይ ስጉምታት'ከ ኣብ ግምት 
ኣእቲኹም'ዶ? ክፍሊት ናይቲ ዝውሃብ ኣገልግሎታት'ከ ብኸመይ ከምዝኽፈል ኣብ ግምት ኣእቲኹም'ዶ?  

 

እቲ ሃዋሁ ተበጻሕን ንዂሉ ዘካተተን ከምዝኸውን ምግባር። ግዳያት፡ ካብ እተፈላለየ ቦታታት ወይ ድሕረ-ባይታታት ብኸመይ ከምዝካተቱ 
ኽትገብሩ ኢኹም? ግዳያት ናብ መአከቢ ቦታ ንኽመጹ ኣብ መጓዓዝያ ከመይ ዝበለ ደገፍ ክትህቡ ኢኹም? ዝእለዩ ቆልዑ ዘለዎም 

ወለዲ፡ጉድኣት ኣካልዘለዎም ውልቀሰባት ወይ ካልኦት ጉጅለታት ዝሳተፋ ምስኮነ፡ ከመይ ዝበለ ደገፍ ክትህብዎም ኢኹም?  
 

ምስጢራውነጉዳይን ስምን ምዕቃብ። ግዳያት፡ ኣብዚ ጽምዶ ንኽሳተፉ ብምምራጾም፡ ሓደጋ ንኸጋጥሞም ተኽእሎ ኣሎ'ዶ? እቲ ዝሰርሕዎ 
ስራሕ መንነቶም ከምዘይገልጽን እቲ ከፍልጦም ዝኽእል ምስ ውልቃዊ ተሞክሮታትም ዝተኣሳሰር ባእታታት ድማ ከምዝእለን ገይርኩም'ዶ? 
 

ብርቱዕ ጥንቃቐ ብምግባር፡ ብምርዳእን ርኢትቶታት ክህቡብምግባርን ከምዝሳተፉ ምግባር 
 

 

እቲ መስርሕ፡ ብግዳያት-ዝተመርሐን ብትልሚ ዝምራሕንክኸውን ይግባእ። ግዳያት፡ ኣብ ምድላው ዝሳተፍዎ ስራሕን ፖሊስን 
ፕሮግራማትን፡ ተወሳኺ ጉድኣት ብዘይስዕበሎም ኣገባብ ብኸመይ ክመርሕዎን እጃሞም ከልዕሉን ከምዝኽእሉ ኣብ ግምት ኣእቲኹም'ዶ? 
እንታይ ዓይነት ሜላታት ከምዝመርጹ ንግዳያት ሓቲትክምዎም'ዶ፧ 
 

ንዝኾነ ዝሳተፍዎ ስራሕን ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ስእልታት፡ ጥቕስታት ወይ ጽሑፋትን ብዝምልከት፡ ፈሊጦም ኣብ ስምምዕ ከምዝኣትዉ 

ምግባር። እቲ ተሳትፎ እንታይ ምዃኑ ገሊጽክምሎም'ዶ ከምኡውን እቲ ስምምዕ ግዳያት ብዝርድእዎ ኣገባብ ገሊጽክምሎም'ዶ? ነዚ 
ዝሳተፍዎ ዘለዉ ስራሕ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ጠጠው ከብልዎ ከምዝኽእሉ ገሊጽክምሎም'ዶ? ክንደይ ብዝሒ ስእልታት፡ ጥቕስታት ወይ ጽሑፋት 
ኣብ ጥቕሚ ከምዝውዕልን መን ከምዝጥቀመሎምን ገሊጽክምሎም'ዶ? ከም ህዝባዊ ሰነድ ተቖጺሩ ብኦንላይን ወይ ብሕትመት ዝወጽእ ዝኾነ 
ስራሕ ኣሎ'ዶ? 
 

ንጹራት፡ እሙናትን ጭቡጣትንኲኑ። በቲ ዘለኩም ጸጋታትን ገደብ-ግዜን እንታይ ክተዕውቱ ከምእትኽእሉ ጭቡጥነት አለኩም ዶ? 
ዲኹም? ብዛዕባ ካብዚ ጽምዶ'ዚ እትጽበይዎ ነገር ንጹር ግንዛበ ኣለኩም'ዶ? ግዳያት፡ ብዛዕባ ዘለኩም ተራን ሕጽረታትን ንጹር ግንዛበ 

ኣለዎም'ዶ? ክትድውልሎም፡ ሓጺር መዘኻኸሪ ጽሑፍ ወይ ሓበሬታ ከምትሰዱሎም ቃል ኣቲኹምሎም 'ዶ ኔርኩም? ከምኡ 

ምስኮነ ብተግባር ግበርዎ፡፡:: 
 

እቲ ዝግበር ርክብ፡ ቅድምን ድሕርን'ዚ መስርሕ'ዚ፡ ንጹርን ምቕሉልን ክኸውን ይግባእ። እቲ ምስ ግዳያት ዝግበር ርክብ፡ ንዕኦም ስክፍታ 
ዘይፈጥረሎም ድዩ? ብዛዕባ'ቲ መስርሕ'ቲ፡ እንታይ ከምዘጋጥምን እንታይ ዓይነት ክትትል ከምዘድልን ገሊጽክምሎም'ዶ? ድምጽኹምን 

ወስታታት ኣካላትኩምን ምቕሉል ድዩ? ብዛዕባ ዝነበረኩም ቀድመ-ግምትንግጉይ ርድኢትን ገሊጽኩምሎም 'ዶ፣ እዚ ነቲምስ 
ውልቀሰባት ኣብ እትገብርዎ ርክብ'ከ ብኸመይ ክጸሉ ይኽእል? 
 

ንግዳያት፡ ብኸመይ ክሳተፉ ከምዝኽእሉ ንኽመርጹ፡ እተፈላለየ ኣማራጺ ዕድላት ሃቡዎም፡፡ግዳያት ብእተፈላለየ መገድታት 
ንኽሳተፉ (ብጽሑፍ፡ ድምጺ፡ ስነ-ጥበብ፡ ወዘተ) ኣብ ግምት ኣእቲኹም'ዶ? ግዳያት፡ ንዘሎ እተፈላለየ ዕድላትን እተፈላለየ ዕማም ስራሕን 
ወይ ክህብዎ ዝኽእሉ ርእይቶታትን ይርድኡ'ዶ፧  

ቀረብ ሓገዛትን ምትዕጽጻፍን 

 ንተሳተፍቲ ግዳያትብዛዕባ ዘድሊ ብዝሒ ሰራሕተኛታትን ግዜን ክውንነታዊ ምዃን። ነዚተሳትፎ'ዚ ዝኸውን ብፍላይ ድማ ምስ 

ቆልዑንጉድኣት ኣካል ዘለዎም ሰባትንኣብ እትሰርሕሉ እዋን፡ እኹል ብዝሒ ዘለዎም ብቑዓት ሰራሕተኛታት ረኺብኩም'ዶ? ንዘይተገመተ 

ለውጥታት ዝኸውን ወዝባዊ ትልሚ ኣካቲትኩም'ዶ? ንኣብነት፥ ግዳያት ኣብ መወዳእታ ደቒቕ ክወጹ ምስተገብረ እሞ ኸኣ ክሳተፉ 

ምስዝደልዩ? ተለዋጢ ቆጸራ ክትሕዙሎምትኽእሉ'ዶ? 
 

ወጻኢታት'ቲተሳትፎኣብ ግምት ምእታው። ኣብ እዋን ተሳትፎ፡ ምግቢ ኽትቕርቡ ዲኹም? ንመአከቢ ቦታ  ዝኽፈልክፍሊትኣሎ'ዶ? 
ኣብ መንጐ፡ ሓጺር ዕረፍቲ ወይ ዝርርብ ንኡስ ጉጅለታት ክህልወኩም ትደልዩ'ዶ? ተርጐምቲ የድልየኩም'ዶ? 
 

ንተሳተፊቲ ግዳያት ዝኽፈል መካሓሓሲ ገንዘብ። ስለ ዘጥፍእዎ ግዜ ንግዳያት መካሓሓሲ ገንዘብ ኽትኸፍሉ ዲኹም? 
ንመጓዓዝያን መዕረፊ ገዛን ንዘውጽእዎ ገንዘብ ከተሕውይዎ ዲኹም (ግዳያት፡ ናብ መአከቢ ቦታ ንኽመጹ ኣቐዲሙ  ክኽፈሎም ከድልዮም 
ይኽእል እዩ)? ክንክን ቆልዑ ትህቡ ዲኹም ወይ ንወጻኢታት ክንክን ቆልዑ ትኸፍሉ ኢኹም? 
 
 
 
 

ዝስዕብ ሰደቓ ውድባት/ትካላት ግዳያት ንኽሳተፉ ኣብዝተለማሉ ግዜ መምርሒ ንኽኾነን ተባሂሉ እተዳለወ እዩ። እዚ፡ 
ንዂሉ ዝሓዘ ሰፊሕ ዝርዝር እኳ እንተዘይኮነ፡ ጽምዶ ግዳያት ከመይ ምዃኑ ገለ ሓሳብ ንኽህሉ ተባሂሉ እተዳለወ እዩ። 
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