Tigrinja = ትግርኛ
ኣገልግሎት ምድላይ
ቀይሕ መስቀል ካብ ዝህብዎ ኣገልግሎት ን ዝተጣፈኡ ምድህሳስ ኣብ ግጭትን ውግእን ዳግማይ ንኽራኸቡ ኢዩ ።
ንሕና ንድህስሶ ድማ ኣዝማድ፣ ስድራቤትን የዕሩኽን።
ብሰንቂ ግጭት፣ኲናትን ሓደጋን ንዝተጣፈኡ ኣባላት ስድራቤት፣ ቀይሕ መስቀል ነቲ ዝጠፍአ ምድላይ ክጅምሩ
ይኽእሉ።
ኣገልግሎት ምድላይ ድማ ብዘይ ጾታ፣ ዕድመ፣ ፖሎቲካዊ ምትእስሳር፣ ዜግነት፣ መበቆል፣ ምትእስሳር እምነት
ኣፈላላይ ዘይብሉ ሓገዝ ን ኹሉ ይወሃብ። ነጻ ኣገልግሎት ድማ ኢዩ።
ርኸቡና
ሓገዝ ንምድላይ ትደልዩ ዶ ምስቶም ዝተጣፋእኩም ስድራቤት ኣብ ኲናት፣ ሓደጋን ግጭትን? በዚ ተወከሱና
ኣገልግሎት ዳህሰሳ
ተሌፎን: +47 22 05 40 00
ኢመይል: tracing@redcross.no
ቦታ ኣድራሻ: Hausmannsgate 7, 0186 Oslo
ምዕቃብ ምስጢር
ቀይሕ መስቀል ምስጢር ምዕቃብ ሓላፍነት ኣለዎም። እዚ ብዘይጥርጥር ንኹሉ ዓይነት ሓበሬታታት ን ቀይሕ
መስቀል ዝወሃብ ዝምልከት ኢዩ። እዚ ማለት ድማ ዝኾነ ሓበሬታ ን ዩዲኣይ፣ ፖሊስ፣ መንግስታውያን ወይ ናይ
ብሕቲ ኣካላት ኣይንህብን ኢና፣ እዚ ድማ ብዘይ ንጹር ፍቓድ ከይተዋህበ ካብ ኣመልካትን ወይ ወኪሉን
ጠንቂ ዘይምርኻብኩም ድንገት፣ ግጭትን ኲናትን ምስ ዘይከውን Frelsesarmeen ሓገዝ ክህቡ ይኽእሉ
ኢዮም። ብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኣብ ገለ ሃገራት ቀይሕ መስቀል ዳህሰሳ ክገብሩ ኣይክእሉን ኢዮም። ፖሎቲካዊ
ወይ ውሕስነታዊ ምኽንያታት ክኸውን ይክእል።
ኣብ ጉዕዞ ስደት ናብ ኤውሮጳ ምስ ስድራቤትኩም ምስ ትጣፈኡ፣ ከምኡ ውን ዘለውሉ ቦታ ዘይተፈልጠ ምስ
ዝኸውን ቀይሕ መስቀል ሓገዝ ክህቡ ኣይክእሉን ኢዮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት። ኣብ ክንድኡ ግን ኣብ
መዝገብ ስእሊ Trace the face ዝብል ክምዝግብኹም ይኽእሉ። ብ ከምዚ ኣገባብ ድማ ነቲ ስኢንክሞ ዘለኹም
ቤተሰብ ብቀሊሉ ክትረኣይዎ ይከኣል። ስእልኹም ምስ ዘለልይዎ ድማ ን ቀይሕ መስቀል ክሕብሩ ይክእሉ። ምስቲ
ዘደልየኩም ዘሎ ድማ ንኽትራኸቡ ከም ትደልዩ ንሓተኩም።
ኣብዛ ታሕተወይቲ ቪድዮ ኣብ ኖርወይ ስራሕ ዳህሰሳ ከመይ ምዃኑ ክትዕዘቡ ትክእሉ።

መዓስ ኮን ክሕግዙኒ ይኽእሉ ቀይሕ መስቀል ነቲ ዝጠፍአ ምንዳይ?
ብዛዕባ ዝጠፍአ ቤተሰብ ዝኾነ ጽንጽንታ ምስ ዝስማዕ፣ ግን’ከ ዝኾነ ርክብ ምስ ዘይህልወኩም፣ ቀይሕ መስቀል
ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ምድላይ ክሕግዝኹም ይኽእሉ።
ዳህሰሳ ክንጅምር እንተ ኮይና ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ የድልየና። ቁጽሪ ተለፎን ወይ ዘለውዎ ሃገር ጥራሕ ምሕባር
ኣኻሊ ኣይኮነን።ዳህሰሳ ክንጅምር ምእንቲ፣ እቲ ዝጠፍአ ሰብ ዘለዎ ቦታ ትኽክልን ንጹርን ሓበሬታ ክወሃበና
ኣገዳሲ ኢዩ።
እቲ ዝጠፍአ ሰብ ኣበይ ከም ዝርከብ ይፈልጥ ኢየ
ቀይሕ መስቀል ኣብተን ዝበዝሓ ሃገራት ናይ ምድላይ ስራሕ ከካይዱ ይክእሉ ኢዮም። መብዛሕትኦም ድማ
ኣብዘን ኣብ ታሕቲ ተጠቒሰን ዘለዋ ሃገራት ዝጠፍእዎም ቤተሰብ ይርክብዎም። ብኸምዚ ምኽንያት ድማ
ሓበሬታ ከተነጽሩልና ንደሊ ናይ ምድላይ ዕዮና ንምፍጻም።
ኣፍጋኒስታን
ኣፍጋኒስታን ኣብ ኣውራጃታት, ነኣሽቱ ገጠራትን ምምሕዳርን ዝተኸፈለት ኢያ። ስለዚ ቀይሕ መስቀል ኣብ
ኣፍጋኒስታን ክድህስሱ እንተ ኮይኖም ኣውራጃን፣ ምምሕዳር ስም ዓዲን ክወሃብ ኣለዎ።
ነዚ ሓበሬታ ክትረኽቡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ጉግል ጸሓፉ ከምዚ ኢልኩም:- ኣፍጋኒስታን ምስ ስም ኣውራጃ፣
ድሕሪኡ ኣብቲ ወብሳይት ምስ ረኸብክሞ ነታ ስም ዓዲ ተኽብቡላ እሞ ሽዑ ኣብ ወረቐት ሓቲምኩም ናባና
ትሰድዎ።
ዓዲታት ክረኣያ ቁሩብ ኣጸጋሚ ኢዩ። ምናልባት ብዝሒ ተቐማጦ ወይ እቲ ገዛውቲ ኣብ ሰፊሕ ከባቢ ፋሕ ዝበለ
ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ን ቀይሕ መስቀል ምእንቲ ክቐልል እቲ መስርሕ ነቲ ዝጠፍአ ምድላይ፣ ኣብቲ ካርታ ናይ
ዝተፈልጠ ሹቕ፣ ህንጻ፣ መስጊድ፣ ቢንቶ ወይ ቀላይ ብ ስእላዊ መንገዲ ቀረባ ዝኾነ ነቲ ገዛ ናይቲ ዝድለ ዘሎ ሰብ
ኣመልክቱልና።
እቲ ምርካብ ናይ ስድራቤትኩም ዕድል ክዛይድ ምእንቲ፣ ስም ኣመሓዳሪ ናይቲ ዓዲ፣ ከምኡ ውን ናይ ካልኦት
ኣዝማድ፣ የዕሩኽ፣ ጎረባብቲ ዝኣመሰሉ ሰባት ኣስማት ውን ሃቡና። ምናልባት በቶም ዝሰኣንኩሞም ስድራቤት
ሃለዋቶም ኣፍልጦ ክህልዎም ስለ ዝኽእል።
ስለዚ ቀይሕ መስቀል ነዚ ዝተጠቕሰ ሓበሬት እትህብዎ ጥራሕ ሒዙ ኢዩ ኣብ ምድላይ ዝዋፈር። ካልእ ዝኾነ
መዝገብ ህዝቢ፣ መዝገብ ቁጽሪ ተለፎናት ወይ ካልእ መዝገብ ክንጥቀመሉ ንኽእል የብልናን። በዚ ምኽንያት
ድማ እቲ እትህብዎ ሓበሬታ ወሳኒ ኢዩ ብዝተኻእለ ምልእ ዝበለ ዝርዝር ክኸውን ኣገዳሲ ኢዩ።
እቲ ንምድላይ ተባሂሉ ዝወሃበና ሓበሬታ እኹል ምዃኑ ንምፍላጡ ቁሩብ ኣጸጋሚ ኢዩ። ምስቲ ዝደሊ ዘሎ ኣካል
ብ ተርጓማይ ጌርኩም ክትረኽብዎ ምስ ትደልዩ ኣቐዲምኩም ሓብሩና። ብተርጓማይ ጌርና ብ ዝርርብ ተሌፎን
ክንረዳዳእ ንኽእል። ነቲ ዘድልየና ሓበሬታ ከም ዝኣከብና ንምርግጋጽ።
ነቲ ፎርም ምስ ተመልአ፣ ቅድሚ ምስዳድኩም ርኸቡና ቅድም። ብሓባር ነቲ ዝሃብክሞ ሓበሬታ ዳግማይ
ክንርእዮ ንኽእል፣ ሽዑ በቲ ሂብክሞ ዘለኹም ድሕረ ባይታ ስራሕና ክንጅምር ከም ንኽእል ነረጋግጽ።

ሶማልያ
ኣብ ሶማል ድማ ማይቤት ኣገዳሲ ኢዩ። ኣቀማምጣ ሰባት ድማ ብ ማይቤት ኢዩ ዝፈላለ፣ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ
ይደልዩ ነቶም ተሳኢኖም ዘለው ቤተሰብ። ላዕለዋይ ማይቤት ጥራሕ ዘይኮነ እንከላይ ታሕተዋይ ማይቤት
ክትህቡ ኣለኩም። ብዛዕባ ማይቤት ሶማል ድማ መግለጺ ኣብ ታሕቲ ኣለኩም።
ሓደ ሰብ ስሙ ካብ 3 ዝቖመ ኢዩ። ሽሙ፣ ስም ኣቦኡን ስም ኣቦሓጎን። እዘን ሰለስተ ኣስማት ክወሃባ ኣለወን
ከምኡ ውን ኣበይ ከም ዝቕመጥ ኣብ ግዜ ምድላይ ስድራቤት። ስለዚ ን ቀይሕ መስቀል ምእንቲ ክቐልል እቲ
መስርሕ ነቲ ዝጠፍአ ምድላይ፣ ኣብቲ ካርታ ናይ ዝተፈልጠ ሹቕ፣ ህንጻ፣ መስጊድ፣ ቢንቶ ወይ ቀላይ ብ ስእላዊ
መንገዲ ቀረባ ዝኾነ ነቲ ገዛ ናይቲ ዝድለ ዘሎ ሰብ ኣመልክቱልና።
እቲ ምርካብ ናይ ስድራቤትኩም ዕድል ክዛይድ ምእንቲ፣ ስም ኣመሓዳሪ ናይቲ ዓዲ፣ ከምኡ ውን ናይ ካልኦት
ኣዝማድ፣ የዕሩኽ፣ ጎረባብቲ ዝኣመሰሉ ሰባት ኣስማት ውን ሃቡና። ምናልባት በቶም ዝሰኣንኩሞም ስድራቤት
ሃለዋቶም ኣፍልጦ ክህልዎም ስለ ዝኽእል።
ኣብ ሶማልያ ቢቢሲ ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ ራድዮ ፈነወ ኣለዎም ነቶም ዝጠፍኡ ቤተሰብ ክደልዩ። ዝጠፍእዎም
ስድራቤት እንተ ኣልዮም ብ መንገዲ ቢቢሲ ክድለዩ ከም ዝኽእሉ፣ ነዚ ሓገዝ ትደልዩ እንተ ኮንኩም ድማ
ክትሕብሩና ትኽእሉ።
ኢትዮጵያ
ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ሰብ ስሙ ካብ 3 ዝቖመ ኢዩ። ሽሙ፣ ስም ኣቦኡን ስም ኣቦሓጎን። እዘን ሰለስተ ኣስማት
ክወሃባ ኣለወን ኣብ ግዜ ምድላይ ስድራቤት።
ከተማታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣከፋፍለአን ከምዚ ይመስል: ክፍሊ ከተማ፣ ቀበሌን ቁጽሪ ገዛን። እዚ ዝዓይነት ሓበሬታ
ሃቡ።
ቅድሚ ሕጂ ከተማ ኣብ ወረዳ፣ ቀበሌን ቁጽሪ ገዛን እንዳ በለ ኢዩ ዝከፋፈል ነይሩ። ኣመልካቲ ዝኾንካ ሰብ ኣብቲ
ዝነበርካሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ኣቀማምጣ እንተ ኔይሩ ኣብቲ ፎርም ክትሕብር ንላቦ።
ደላይ ስድራቤት ዝኾንኩም እዚ ኣድራሻ ክትህቡ እንተ ዘይ ክኢልኩም ካርታ ስኢልኩም ኣርእዩና ኣበይ ከም
ዝቕመጥ ኣብ ግዜ ምድላይ ስድራቤት። ስለዚ ን ቀይሕ መስቀል ምእንቲ ክቐልል እቲ መስርሕ ነቲ ዝጠፍአ
ምድላይ፣ ኣብቲ ካርታ ናይ ዝተፈልጠ ሹቕ፣ ህንጻ፣ መስጊድ፣ ቢንቶ ወይ ቀላይ ብ ስእላዊ መንገዲ ቀረባ ዝኾነ
ነቲ ገዛ ናይቲ ዝድለ ዘሎ ሰብ ኣመልክቱልና።
እቲ ምርካብ ናይ ስድራቤትኩም ዕድል ክዛይድ ምእንቲ፣ ስም ኣመሓዳሪ ናይቲ ዓዲ፣ ከምኡ ውን ናይ ካልኦት
ኣዝማድ፣ የዕሩኽ፣ ጎረባብቲ ዝኣመሰሉ ሰባት ኣስማት ውን ሃቡና። ምናልባት በቶም ዝሰኣንኩሞም ስድራቤት
ሃለዋቶም ኣፍልጦ ክህልዎም ስለ ዝኽእል።

እቲ ዝጠፍአ ሰብ ኣበይ ከም ዝርከብ ኣይፈልጥን ኢየ
እቲ ዝጠፍአ ሰብ ኣበይ ከም ዝርከብ ምስ ዘይ ትፈልጡ፣ ቀይሕ መስቀል ክልተ ነገራት ክገብሩ ይኽእሉ:
2. ኣመልካቲ ስእሉ ክዝርግሕ ኣለዎ። ኣብ መዝገብ ዳታ ኣብ ዓለም ለኻዊ ቤት ጽሕፈት ቀይሕ መስቀል ኣብ ጀኔቫ
ዝርከብ፣ ሰብ ስእሉ ክዝርግሕ ይኽእል ኢዩ። ስእሊ ብቐሊሉ ን ኻልኦት ብቀሊሉ ክርአ ይከኣል። እዚ ውን ሓደ
ኣገባብ ኢዩ ነቲ ትደልዮ ዘለኻ ሰብ ደልዩ ብ ስእሊ ክረኽበካ ምእንቲ። ኣብ ስእሊ ምስ ዝረኽብኹም ብቐሊሉ ን
ቀይሕ መስቀል ሓቢሮም ከም ዘራኽብኹም ይገብሩ። ቅድሚ ዝኾነ ግን ቀይሕ መስቀል ነቲ ኣብ መዝገብ ሰፊሩ
ዘሎ ሰብ ፍቓደኛ ድዩ ወይስ ኣይኮነን ይሓቱዎ ምስቲ ዝጠፍአ ክራኸብ ከም ዝደሊ። እቶም ኣብ መዝገብ ዘለዉ
እዮም ወሰንቲ ኣብ ጉዳይ ምርኻብ፣ ቀይሕ መስቀል ኣይኮኑን።
ነቲ ዝድለ ዘሎ ሰብ ሓደገኛ ድዩ?
እቲ ከባብያዊ ኩነታት ከመይ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ እቲ ዝድለ ዘሎ ሰብ ጥራሕ ኢዩ፣ ስለዚ ሓደገኛንነቱ ገምጋም
ክግበረሉ ኣለዎ ቅድሚ ዳህሰሳ ምጅማርና። እዚ ሓደገኛ ውሳኔ ቀይሕ መስቀል ክገብርዎ ኣይክእሉን ኢዮም።
ቀይሕ መስቀል ምስ ካልኦት ሰባት ይራኸቡ ነቲ ዝጠፍአ ምድላይ። ኣብቲ ዝጥርጠር ቦታ ዝቕመጡ ውሱናት
ሰባት ወይ ስድራቤት ብቕጽበት ይሕበሩ። ነቶም ዝጠፍኡ ምድላይ ሓደገኛ ምስ ዝኸውን ድማ፣ ዳህሰሳ ክግበር
ድዩ ወይስ ክግደፍ ውሳኔ ይወሃቦ።
ናይ ቀይሕ መስቀል መልእኽቲ ምስዳድ
መልእኽቲ ቀይሕ መስቀል ንጥቀመሉ ኣብቲ ባህርያዊ ሓደጋ፣ ግጭትን ውግእን ዘለዎ ኮይኑ ናይ ፖስታ
ኣገልግሎት ዝኽልክል ምስ ዝኸውን ኢዩ። ኣገልግሎት መልእኽቲ ድማ ብነጻ ኢዩ። ቀይሕ መስቀል ድማ ምሩኻትን
ስቪልን ካልኦትን መልእኽቲ የመሓላልፉ።
መልእኽቲ ቀይሕ መስቀል ብዛዕባ ናይ ስድራቤት ትሕዝቶ ዝሓዘ ጥራሕ ኢዩ። ብዛዕባ ካልእ ከም ሃይማኖታዊ፣
ፖሎቲካዊ፣ ሚሊታራዊ ዝምድናታት የብሉን። ቀይሕ መስቀል ነቲ ትሰድዎ መልእኽቲ ኣንቢቦም ሳንሱር ተገይሩ
ዝድምሰስ ደምሲሶም ይሰድዎ። እቲ መልእኽቲ ድማ ብ ኖሽክ ወይ እንግሊሽ ክኸውን ኣለዎ። ስእሊ ከም
መሰነይታ ክስደድ ይከኣል፣ ገንዘብ ካልእ ንብረት ግን ምስቲ መልእኽቲ ክስደድ ኣይከኣልን።
እቲ ዝስደድ መልእኽቲ ናቱ ፎርም ምስ ኣገባቡ ዝተማለአ ኣለዎ ብ ድሕሪኡ ድማ ንቀይሕ መስቀል ይወሃብ። ብ
መስመር ቀይሕ መስቀል ይዝርጋሕ፣ በቶም 190 ዝኾኑ ወለንታውያን ማሕበራት ቀይሕ መስቀልን ፍርቂ ወርሒ
ዝበሃሉ ሃገራዊ ማሕበርን። ኣርማ ቀይሕ መስቀል ICRC ናይ ቀይሕ ፍርቂ ወርሒ ድማ IFRC.
ዳህሰሳ ምስ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝተኣሳሰረ
ቀይሕ መስቀል ብዛዕባ ምሩኻት ኣብ እሱርቤት ተዓቚሮም ዝነበሩ ሓበሬታ ከናድዩ ተኽእሎ ኣለዎም። ንኣብነት
ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ካብ ዝነበረ ወተሃደራት ጀርመን ኣብ ኖርወይ ከም ዝነበሩ ማለት።

መልሲ ካብ ቀይሕ መስቀል መዓስ ይወሃበኒ?
ጉዳይኩም ምስ ተወደአ ኣብ ናይ ኖርወይ ቀይሕ መስቀል፣ መረጋገጺ ብ ኢመይል ወይ ብ ደብዳቤ
ይስደደልኩም። ብድሕሪኡ እቲ ጉዳይ ናብቲ ዳህሰሳ ዝግበረሉ ሃገር ይለኣኽ።
ናይ ኖርወይ ቀይሕ መስቀል መልሲ ክመጾም ካብ ፍርቂ ዓመት ክሳብ ሓደ ዓመት ብዛዕባ ናይቲ ጉዳይ። መልሲ
ምስ መጸና ድማ ብቐጥታ ክንሕብረኩም ኢና። ኩሉ ግዜ መልሲ ኢና ንህብ ብዘይ የገድስ እንታይ ውጽኢት
ይኹን።

