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ሕድገት ንዘይሕጋዊ
ኣጽዋራት

عفو مقابل تسليم
األسلحة غري الرشعية

ዝኾነ እትፈልጥዎ ሰብ ዘይ ሕጋዊ ኣጽዋራት ዘሎዎ ትፈል
ዶ? እዚ ኸኣ ሞት ከስዕብ ዝኸል ቶክሲ ዘይሕጋዊ ኣጽዋር
ብምጥቃም እዩ ዝፍጸም።

هل متلك أنت أو أي شخص تعرفه سال ًحا غري رشع ًّيا؟ إذا كان
إطالق النار من السالح يؤدي إىل نتائج قاتلة ،فإنه غال ًبا سالح
رشعي.
غري
ّ

ኣብ ሽወደን ካብ ዕለት 1 ለካቲት ክሳብ 30 ሚያዝያ 201
ዝጸንሕ ግዝያዊ ሕድገታት ናይ ዘይሕጋዊ ኣጽዋር ክግበር
ኣብ ውሽጢ እዚ ግዜ እዚ ዝኾነ ፍቓድ ዋንነት ተተኮስት
ጠያይቶምን ዘይብሉ ሰብ ናብ ፖሊስ ከረክብ ይኽእል።
ዝኾነ ኣብ ግዜ ሕድገት ብድሌቱ ኣጽዋሩ ዘረከበ ሰብ ኣጽ
ብምውናኑ ኣቅጻዕን፡ ከምኡ ውን ከይተሓተተ ክነብር ይኽ
እዩ።

سوف تسمح السويد بتسليم هذه األسلحة طوال فرتة العفو
املؤقتة ،التي تبدأ يف  1فرباير وتنتهي يف  30إبريل .2018
خالل هذه الفرتة ،يُسمح ألي شخص ال ميلك رخصة أسلحة
نارية أو ذخرية بأن يسلم هذه األسلحة للرشطة .لن يتعرض
أي شخص يُسلِّم أسلحته طو ًعا خالل هذه الفرتة ألي عقوبة
بسبب حيازته هذه األسلحة ،ويحق له أن يبقى مجهول
الهوية.

ዝኾኑ ይኾኑ ሰብት ኣብዚ ናይ ሕድገት ግዜ ዘይሕጋዊ
ኣጽዋሮም ዘየረከቡ እሞ ድማ ኣብ መወዳእታ እንተድኣ
ተረኺቦም እቲ ዝስዕቦም መቕጻዕቲ ኣዝዩ ዝኸበደ ይኸው

أما أي شخص مل يسلم األسلحة التي يف حيازته خالل هذه
الفرتة ،فهو بالتعرض لعقوبة شديدة ،إذا اكتشف بعد ذلك
أنها أسلحة غري رشعية.

ብኽብረትኩም እዚ ሓበሬታ ብዛዕባ ሕድገት ኣጽዋርን ከ
ውን ዘይ ሕጋዊ ኣጽዋራት ካብ ጎደናታትና ንምውጋዶምን
ተሓባበሩ።

ُيرجى إذاعة الخرب عن «العفو مقابل تسليم األسلحة غري
الرشعية» ،ملساعدتنا يف نزع األسلحة غري الرشعية من
الشوارع.

ቅድሚ ናብ ፖሊስ ምርካቦም እቶም ተቶከስቲ ጥይት ኣብ
ውሽጦም ከምዘይብሎም ምርግጋጽ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እ
ናይ ኣጽዋር ሕድገት ኣካል ነቶግትን ከምኡ ውን ክነትጉ
ዝኽእሉ ባእታታትን ኣይሕዝን እዩ። ንድሕነትን ንውሕስ
ተባሂሉ ድማ ፖሊስ ነዚ ኣይቅቦሎን እዩ።

من املهم أن تتأكد قبل تسليم األسلحة أنها غري محشوة
بذخرية .ال يرسي ”العفو مقابل تسليم األسلحة غري الرشعية”
عىل املتفجرات أو املواد املتفجرة ،ولن تتمكن الرشطة من
قبولها ألسباب تتعلق باألمن واألمان.

ብዛዕባ ሕድገት ኣጽዋር ንተወሳኺ ሓበሬታ ካልእ ሕቶታ
ዝህልውኹም ውን ኣብ polisen.se ኣንብቡ፡ወይ ብቕጽ
ቴለፎን- 114 14 ደውሉ።

إذا كان لديك أية استفسارات أخرى عن هذا العفو ،ميكنك
االطالع عىل مزيد من املعلومات عىل  polisen.seأو االتصال
بالرقم .114 14
.
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