
                                                               Oversatt til tigrinja språk 

HVORDAN TA VARE PÅ BOLIGEN DU BOR I ? 

እትቅመጠሉ ቤት/ገዚ/ ብኸመይ ጌርካ ከምትሕዝን/ከምትአልዮን። 

ኩሎም ተኻረይቲ ገዚ ከምቲ ገዚ ክአትዉዎ ከሎዉ ብጽሩይ ከምተቀበልዎ ልክዕ ክወጹ ከሎዉ ናይ 
ምጽራይ ግዳታ አሎዎም። ንብረት ገዚ ምብልሻዉ ወይ ክትቅይር ኮሎኻ ነቲ ገዚ እትይአጽረኻዮ ወናኒ 
ገዚ ካሕሳ ክጠልብ ይኽእል ዩ። 

አቀዱምካ ክትፈልጦ ሎካ እትቅመጠሉ ሰፈር ካብ ዓመት ናብ ዓመት ጽቡቅ አተሓሕዚ ክኽዉን 
አገዲሲ ዩ። እቲ ቀንዱ አገዲሲ ክትኸታተሎ ሎካ እንዴሕሪ አብ ዯገ ይኹን አብ ዉሽጢ ገዚ ለውጢ 
እንዴሕሪ ረኺብካ ማለት ዜተባለሸወ (ዜተሰብረ) መልእኽቲ ነቲ ዜመልከቶ  ወናኒ ገዚ ወይ ንኮሙኒቲ 
ምምሕዴዲር መልእኽቲ ክትህብ አሎካ። ሐዯ ሐዯ ገዚዉቲ ምስ አቅሑቱ ክካረ ከሎ ገሊኡ ብይ 
አቅሑ ይካረ ዩ። እንዴሕሪ እቲ ገዚ ምስ ሙሉእ አቅሕቱ እንተተኻርካዮ እንዴሕሪ አባልሽኻዮ 
ብሐላፍነት ትሕተት ስለዙ ጽቡቅ ጌርካ ክትሕዝ(ክትአልዮ)አሎካ። ናይቲ ገዚ ንብረት ዜኾነ ፤ ገዚ 
ክትቅይር ኮሎኻ ምሳኻ ሒዜካዮ ክትከይዴ የብልካን። ገዚ ምስ ቀየርካ (ምስ አተኻዮ)ነቲ ወናኒ ገዚ ፡ 
አቀዱምካ ክትልምጽ ዴልየት እንተሃሊካ ወይ ስእሊ አብ መንዯቅ ክትሰቅል እንተዯሊኻ ወይ 
አርማዴዮ(ከብሒ) ካብ ሎዎ ቦታ ክትቅይሮ እተዯሊኻ ዜአመሰሉ አቀዱምካ ፍቃዴ ምሕታት አገዲሲ 
ዩ። ንነገራት ዜፍቀዴ ይፍቀዴን ምኻኑ ትጠራጠር እንተኾንካ ወይ ወይ ከምቲ ግብኡ ይዓይ 
እንተኾይኑ ከምኡዉን ብተወሳኺ እንዴሕሪ እቲ መሳርሒ አጠቃቅምኡ ይትፈልጦ እንተኾንካ ወይ 
ብጌጋ  ነቲ መሳርሒ ምጥቃም ክባላሸወልካ(ከስበርካ) ስለዜኽእል አቀዱምካ ክትሐትት አሎካ። 
ዯጋጊምካ ምሕታት ይሐይሽ ካብ ሐንሳብ (ቅሩብ) ምሕታት። እዙ ነቲ ዜተኻረካዮ ገዚ ብኸመይ 
ከምትሕዝ(ከምትአልዮ)  እዙ መበገሲ ኽኾነካ ይኽእል ዩ፡፡ 

አብ ነርዌይ ከምትፈልጦ ኩነት አየር ጠባይ ንመብዚሕትኡ ብጣዕሚ ግጥሚ ዜጽውዕ ዩ። ከምኡዉን 
ብተወሳኺ እትቀመጠሉ ገዚ ዩ። በዙ ሰንኪ ረጥቢ(ራሕሲ) ኩነት አየር ብቀሊሉ  ፉንጉስ / 
ምዕሳዉ(ኦመዱታ) (soop og mugg)ስለዜልዓል፡ ንመንዯቅ ፡ንመሳኹቲ መስመራት ክበስብስ ይኽእል 
ዩ። (ሰእሊ ተመልከት)፡፡ እዝም ፍንጉስ/መዕሳዉ(ኦመዱታ) ንጥዕና ዉን ተጋዲእቲ ስለዜኾኑ 
ንኽይምስርቱ ክነወግድም (ክንአልዮም) አሎና። ከምኡዉን ብተወሳኺ ነቲ ገዚ ከቢዴ ጉዴአት 
ምብልሻዉ(ምዕናዉ) ሳዕቤን ጠንቂ ከምጹ ከምዜኽሉን፤ ንምዕራዩ ብጣዕሚ ክቡር ኢዩ። ስለዙ አብ 
ፈለማ እዙ ፉጉስ ክብገስ(ክርኤ) ክምዕብልን(ክሰራጮ) ከሎ ናይ ዓይኒ አትከሮ ክትገብረሉ አሎካ። አብ 
ዉሽጥን ብዯገን ክርኤ(ከመጽእ) ከምዜኽእልን ከምኡዉን እቲ ቀንዱ መበገሲኡ ራሕሲ(ረጥቢ) ኮይኑ 
ከም (ኩነታት አየር፣ ሙቹእ ንዑኡ ዜሰማማዕ(ቪታሚናት)ን  ኩነታት ጊዛ ግዱኡ ክጻወት ይኽእል ዩ።)  

ፍንጉስ (ምዕሳዉ) ንምጽእዎ ሐዯጋ ጠንቂ ንምጉዲል(ንምቅናስ) ከምኡዉን ጽቡቅ ከባቢ ንክኾነልካ 
ነዝም ዜስዕቡ ክትግበሩ አለዎም። 

. ንፋስ(አየር) ምእታዉ አገዲሲ ኢዩ። ነቲ ገዚ ንፋስ(አየር) ምእታዉ መብዚሕትኡ እቲ ራሕሲ ክወጽእ 
ይኸእል ኢዩ። ናይቲ ገዚ ንፋስ መውጽኢ ቨንቲል ኩሉ ጊዛ ክፉት ክኽዉን አሎዎ፡ ብሕልፊ ብጊዛ 
ክራማት። መብዚሕትኦም ራሕሲ አብ መዯቀሲ ክፍሊ ዜርከብ ንምግዲል መስኮት ከፊቶም ይዯቅሱ። 
እቲ ዜበለጸ ማዕጾ ቁሩብ ፈቀቅ ብምኽፋት ከም ምርጫ ከኸዉን ይኽእል ኢዩ።አብ መስኮት ናይ 
ዚዕዚዕታ ጸሊም ምልክት ምህላዉ ናይ ሕማቅ ንፋስ ምህላዉ(ከምይአትዎ/ከምይዋወር) ርኢ 
ኮይኑ ብየገዴስ አብ ዜኾነ ክፍሊ ከርኤ ይኽእል ኢዩ። ክር! ናይ መሕጸቢ ነብሲ(ባኞ) ክሸነ 



ንፋስ(ቪፍተ) ክተእትወሉ አሎካ። ተጠንቀቅ(አስተዉዕል) መብዚሕትኡ መሕጸቢ ነብሲ ባኞ 
ራሕሲ(ረጥቢ) ክገብር ይኽእል ኢዩ። 

.ተሐጺቡ ንኽነቅጽ ዜተሰቅለ ክዲዉንቲ መብዚሕትኡ ጊዛ ራሕሲ (ረጥቢ) ክግበር(ከምጽእ) ይኽእል 
ኢዩ። ስለዙ እቲ ክፍሊ ናይ ንፋስ መዉጽኢ ሎዎን ከምኡዉን ዜተመጣጠነ ዋዒ (እንተሃልዎ) 
እንተኾነ ዜበለጸ ይኸዉን ። እንዴሕሪ ኩነት አየር ዜፍቀዯልና እንተኾይኑ እቲ ዜበለጸ ክዲን አብ ዯገ 
ምንቃጽ(ምጽጣሕ) ዜሐሸ ኢዩ። 

.አብ ጊዛ ክራማት ኩሊጊዛ ቁሩብ ሙቀት(ዋዒ) አብ ገዚና ክህልወና አሎዎ። ብሕልፊ አብ መሕጸቢ 
ነብሲ(ባኞ) እዙ አገዲሲ(አዴላይ) ኢዩ። ብሕልፊ ንመገሻ ትኽይዴ(ትገይሽ) እንተኾንካ፤ ናይ ማይን 
ሽንቲ መተሐላለፊ ሻምበቆ ፤ እንዴሕሪ ዉዑይ ማይ እንተዓጺኻዮ ብቀሊሉ ብዚሕሊ ብበረዴ ስለ 
ዜዕጾ(ስለዜዴስክል)(ፍርይሰ) ናይ ምብልሻዉ (ጉዴአት)ጠንቂ ከምጽእ ይኸእል ኢዩ። ስለዙ ንምዕራዩ 
ብጣዕሚ ክቡር ክኸዉን ከሎ ከምኡዉን ናይ ማይ ሐዯጋ ጠንቂ(ጉዴአት) ከምጽእ ይኸእል ኢዩ። 

.ማእኽላይ ዜተመጣጠነ  ሙቀት ምጥቃም አገዲሲ(አዴላይ) ኢዩ። ፍልልያት ናይ ዋዒ(ሙቀት) ቁርን 
አብ መንዯቅ ራሕሲ(ረጥቢ) ምልክት ከምጽእ ይኸእል ኢዩ። አብ ጊዛ ለይቲ ወይ ዯገ ክትወጽእ ኮሎኻ 
መሞቁ ናይ ገዚ ክተጥፍኦ የብልካን ግን እተይወሐዯ አትሒትካ ቀንሰሉ። አብ ገዚ ብጣዕሚ ካብ 
ግብኡ ንላዕሊ ሙቀት(ዋዒ) ክህሉ የብሉን እተይወሐዯ አብ ገዚ እትህልወሉ ከባቢ 22 ሰንቲግሬዴ 
እንተኾነ ዜበለጸ ኢዩ። አብ ግዛ ዴቃስ ወይ አብ ዯገ እትወጻሉ እዋን(ጊዛ) 19 ዱግሪ እንተኾነ 
አዴላይ(ዜሐሸ) ኢዩ። 

.ብሕልፊ አብ አረጊት ገዚ ትቅመጥ እንተኾይንካ ሕማቅ መከላኸሊ ናይ መቀት ስለለዎ ዓራት ወይ 
ካልኦት ዓበይቲ አቅሑ ናብ መንዯቅ ክተጸገዖም የብልካን።(ብሕልፊ ብጎኒ ካልእ ክፍሊ ዜርከብ 
እንተሃልዩ ክተወግድ(ክተጽግዖ )የብልካን) እቲ ዜበለጸ አብ መንጎ መንዯቅን እቲ አቅሑን ናይ ገዚ 
ፍልልይ ቦታ እንተገብርካሉ ዜሐሸ ኮይኑ ነቲ መንዯቅ ብቀሊሉ አየር ከእቱን ከምኡዉን ረጥቢ ክእከብ 
አይኽእልን ኢዩ። 

.ኹሉጊዛ ብምሕጻብ ብጽሬት ሓዝ - አብ ፈለማ ጊዛ ርስሐት ፉንጉስ ምልክት ክርኢ ከሎ ብምሕጻብ 
ክለግስ ይኽእል ኢዩ። (ብጨርቂ (ፊበር)ዉዑይ ማይ ብምጥልቃይ(ብምርሐስ) ክጽርይ(ክለግስ) 
ይኽእል ኢዩ። ክር! ክትሐጽቦ ኮሎኻ ቁሩብ ማይ ተጠቀም። ከምኡዉን መሕጽቢ ጨርቂ ርሑስ 
ክኸዉን አሎዎ ምእንታን ናይ ማይ ሐዯጋ(ጉዴአት) ንኸየምጽእ። ክር ከምኡውን ንፋስ መዉጽኢ ናይ 
መስርሒ መግቢ (ኮምፍይር) ከምኡዉን አብ ካልኦት ቦታታት ዜተበተነ( ዜተሰራጨወ) ቅብአት 
እንተሃልዩዉን ምእንታን ባርዕ ሐዊ ከየምጽእ ክተጽርዮ አሎካ። እንተይወሐዯ ሐዯ ጊዛ ንኹሉ 
ዉሽጢ ገዚ ጽቡቅ ጌርካ ክተጽርዮ አሎካ ከምኡዉን አርማዴዮ(ከብሒ)፡መዜሒሊ መግቢ(ረፍረጀር)፡ 
መስርሒ መግቢ(ኮምፍይር) ን ነብሲ መሕጸቢ(ባኞ) ዜአመሰሉ ኢዮም። 

እንዴሕሪ ገሽካ ወይ አቅሐ እንተአዙዜካ አብ ነርዌይ ይርከቡ (ወጻኢ) ሐዯገኛ ሐሳኹ ወይ ናታቶም 
እንቃቅሖ ፤ አብ ካልኦት ሃገራት ስለ ዜርከቡ ከም (ንአብነት ደደዕ ዜአመሰሉ) አብ ዉሽጢ ባልጃ 
/ምስ አቅሑ ሐቢሮም ንክይመጹ(ከይጸዓኑ) አዴላይ አታአላልያ ክትገብሮሎም አሎካ። ከምዙ 
ዜአመሰሉ ከይጋንፈካ ነቲ ባልጃ/አቅሐ እንተይወሕዯ 24 ሰዓት አብ ውሽጢ መዜሐሊ በረዴ 
ንኸተቀምጦ ነተሐሳስብ ምኽንያቱ እቲ ሐሰኻ ወይ እንቃቅሑ ከምዜመቱ ንምርግጋጽ ኢዩ። ንኸምዙ 
ዜአመሰሉ አጋጣሚ ብዜሒ ሐሰኹ አብ ነርዌይ ይርከቡ አብ ገዚኻ ምስ ዜጸንሑ ነዙኦም 
ንምጥፋእ(ንምልጋስ) ንዜግበር ወጻኢ ገንብ ናይቲ ተኻርይ ገዚ ሓላፍነት ይኸዉን። እቲ ቀንዱ 



እዙአቶም ዜአመሰሉ ክትረክብ ኮሎኻ ምእንታን ከይሰራጨዉ ቀልጢፍካ መልእኽቲ ምሃብ አገዲሲ 
ዩ። 

ብዜተረፈ አብ ዉሽጢ ገዚ ሽጋራ ምትካኽ አይፈቀዴን ኢዩ። ምኽንያቱ ጨንኡ ንምልጋስ ብጣዕሚ 
አጸጋሚ ከኸዉን ከሎ ንባርዕ ሐዊ ጠንቂ ሐዯጋ ኢዩ። ሐፈሻዊ አብዙ ከተስተዉዕለሉ ሎካ ንባርዕ 
ሐዊ ጠንቂ ዜኾኑ፤ ከም መዉዓይ ናይ ገዚ ወይ ካልኦት ንመሞቂ ንጥቀመሎም መሳርሒ ዜአመሰሉ 
ዜኾነ ነገር አብ ጥቅኡ ክነጽግዕ የብልካን (ከም መጋረጃ ጥቃ መዉዓይ ክተቅርብን ክትሰቅል ወይ ክዲን 
ክትሰጥሕ(ክተንቅጽ) ምፍታን የብልካን)። 

ናይ ባርዕ ሐዊ መጠንቀቅታ ከምዜሰርሕ እንተይወሐዯ ሐዯጊዛ ረአዮ(ፈትሾ)። ተኻራይ ናይ ባርዕ 
ሐዊ መጠንቀቅታ ን ከምኡዉን መጥፍኢ ሐዊ መሳርሒ አብ ገዜኡ ዉሽጢ ክገበር(ክህልዉ) ናቱ 
ሐላፍነት ኢዩ። ንብረት ናይቲ ገዚ ዜኾኑ ከም አቅሑ ገዚ ብይ ናይ በዓል ገዚ ፍቃዴ ክትግሕፎ 
የብልካን። ናይ ኪራይ ገዚ ወርሐዊ  ክፍሊት አብቲ ዜተዋህበካ ጊዛ ዯረት ክትክፍሎ አሎካ። እንዴሕሪ 
ግዳታካ ይፈጸምካ(ይገብረካ) እቲ በዓል ገዚ(አካራይ) ነቲ ዉዕል ከፍርሶ ይኽእል ዩ ወይ ካሕሳ 
ክሐትት(ክጠልብ) ይኽእል ዩ።ግን ፈለማ መጠንቀቅታ ይወሃበካ ኢዩ። እቲ በዓል ገዚ ንናይ ገዚ ውዕል 
ከፍርሶ እንተዯልዩ ናይ ግዴን ምኽንያት አየዴልዮን ኢዩ። 

እንዴሕሪ ገዚ ውዕል ክተገዴፎ ዯሊኻ(ክተፍርሶ) እንተኾንካ፡ አቀዱምካ ንክትገዴፎ ከሎኻ 
ዜተወዓዓልካዮ ናይ ግዛ ዉዕል (ኦፕሲገልሰ ቲዴ) ተባሂሉ ዜጽዋዕ ክትዜከር አሎካ። መብዚሕትኡ ጊዛ 
ዜወሃበካ 3 ወርሒ ኢዩ። እዙ ማለት አካርይ ሐዱሽ ተኻራይ ንምዴላይ ከምኡዉን አታዊ ክራይ ገዚ 
ክይስእን ወይ ንስኻ ሐዱሽ ገዚ ንምዴላይ ዜወሃበካ ጊዛ ኢዩ። ከምትወጽእ(ከምትቅይር) መልእኽቲ 
ምስ ሃብካዮ ቀዴሚ ምቅያርካ ናይ 3 ወርሒ ኪራይ፤ ቅዴሚ ኮንታራት(ዉዕል) ምዉዲቁ ክትከፍሎ 
አሎካ።(ንአብነት እንዴሕሪ 1.ሰነ(ወርሒ 6) ክወጽእ(ክገዴፎ) እንተልካዮ ብይገዴስ ናይ ቀጻሊ 
ዜመጽእ 3 ወርሒ ( ወርሒ 7(ሐምለ):ወርሒ8(ነሐሰ) ወርሒ9(መስከረም)ናይ ኪራይ ገዚ ትኸፈል 
አሎካ። ካብዙ ንነጀው አብ መንጎ ተኻርይ ን አካራይ ዉዕል ፈሪሱ ማለት ኢዩ። ቅዴሚ ምዉጻእካ ነቲ 
ገዚ ጽቡቅ ጌርካ ክተጽርዮ አሎካ  ከም አርማዴዮ(ከብሒ)፡ መሰርሒ መግቢ(ዉሽጥን ዯገን)፣ መዜሐሊ 
መግቢ ረፍረጀር፣ መሕጽቢ ነብሲ ባኞ ዜአመሰሉ ኢዮም። 

ገዚ (ቤት) ጽቡቅ አየር ንፋስ ምእታው ንክልቲኡ ንጥዕናን ከምኡዉን ንኽትፈትዎን አገዲሲ ኢዩ። 
እንዴሕሪ እቲ ገዚ ራሕሲ(ረጥቢ) ወይ ብዘሕ ናይ ሽጋራ ትኪ ወይ ዯሮና ምስ ዜህልዎ ንጥዕናን 
ከምኡዉን ነቲ ገዚ ዉን አይጽቡቅን ኢዩ። እንዴሕሪ ብዚዕባ ገዚ ዜመልከት እንዴሕሪ ይርግጸኛ ዜኾነ 
ስምዒት እንተሃሊካ እቲ አገዲሲ አዴላይነት ንብሎ ንሐገዜ ኬዴካ ተራኸቦም ካብአቶም ሎዉ ሰባት 
ክሕጉዘኻ ይኽእሉ ኢዮም።  

 


