
Tigrynya 
 

 

ካብ መጻወቲ ቆልዑ ነጻ ዝኾነ መውዓሊ ህጻናት 
ሓበሬታ ንወለዲ 
 
 

ን 3 ወርሒ እቲ መጻወቲ ቆልዑ፡ መናብር ፥ ጣውላ፥ ገመዳት፥ ክዳውንቲ፥ ኣስፒሎ፡ ባኮታት... እቶም ቆልዑን 

ኣተሓሳስብኦምን ንድሕሪት ብምግዳፍ ፡ ዕረፍቲ ክኸዱ እዮም። 
 

ዕላማ እዚ ፕሮጀክት እንታይ እዩ? 

እቶም ቆልዑ፡ ካብ መጻወቲ ቆልዑ ነጻ ዝኾነ መውዓሊ ህጻናት፡ ብነጻ ንክጻወቱ እኹል ግዜ ይህልዎም፡ እቲ ክገብርዎ 

ዝደልዩ ፡ባዕላቶም ሓሲቦም ይገብሩ፡ እቲ ሓሳባት ንጥፈታት ካብቶም ቆልዑ ይብገስ። ጠቓሚ ናይ ሂወት ሞያ/ክእለት 

ይድልድል፡ ንሓድሕድካ ምዝርራብ፥ ጸገማት ብሓባር ኮይንካ ምፍታሕ፥እንታይ ከምዝደልዩ ትግንዘብ፥ ካልኦት እንታይ 

ይስመዖም ትርዳእ፥ ከመይ ጌርካ ኣብ ምርድዳእ ትበጽሕ ትመሃር... ርእሱ ዝኸኣለ መንእሰይ ወይ ዓቢ ሰብ ንኽትከውን 

ሞያ ተጥሪ። 

 

እቶም ቆልዑ ካብዚ ፕሮጀክት እንታይ ይመሃሩ? 

 

ነገራት ምህናጽ 

ከመይ ጌርካ መናብር ከየውደቕካ ተመዓራሪ እዚ 

ማለት እንዳተጻወትካ ሕጊ ኣካላዊ ትማሃር 

 

ቆልዑ ብዙሕ ግዜ ባዕሎም ንባዕሎም ፡ ናይ ህንጻ 

ፕሮጀክት ውጥን ይገብሩ ፡ኣብ እኩብ ሓሳባት 

ምሃብ ይለማመዱ፥ ከም ሓላፊ ብምዃንን 

ሕድገታት ምግባርን ኣብ ክንዲ ጎኒ ንጎኒ ዝኾኑ 

ብሓንሳብ ኮይኖም ይጻወቱ! እዚ ምልምማድ 

የድሊ። 

 
 

ረፋድ ንጎሆ ጠዓሞት(መግቢ) ምብላዕ 

ጸሚአ ፥ጠምየ፥ደኺመ ወይ ሕጂ ምብላዕ የድልየኒ`ዶ? ክልተ ኣዕሩኽ ኣብቲ ካብ መጻወቲ ቆልዑ ነጻ ዝኾነ መውዓሊ 

ህጻናት ከምኡ እዮም ዝገብሩ ። ቆልዑ ባዕላቶም፡ ምስ ረፈደ መዓስ ክበልዑ ይደልዩ ክውስኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ከኣ 

ቆልዑት፡ ኣካላቶም ዝብሎም/ዝእዝዞም ክማሃሩ የኽእሎም፡ ማሕበራዊ ድሌት ንኣብነት ብሓንሳብ ምብላዕ 

ክገብሩውን። 

 

ምክታዕን ምርድዳእን 

እቶም ቆልዑ ናቶም ሓሳብ ባዕሎም ምግላጽ ይለማመዱ፡ ትብዓት የጥርዩ፡ዝደለይዎ ድማ ብንጹር የቕርብዎ ፡

ስምዒታቶም ምግላጽ ይመሃሩ፡ብኸምኡ ድማ ማዕከን ቃላት የሀብትሙ። 

 

ምስልቻው 

ኣብ ገለ እዋን ቆልዑ ኣብቲ ካብ መጻወቲ ቆልዑ ነጻ ዝኾነ መውዓሊ ህጻናት ክስልችዎም ይኽእል እዩ ። እቲ ናይ 

መውዓሊ ህጻናት መምህር ስቕ ብምባል እቶም ቆልዑ ባዕሎም ካብ ምስልቻ ክወጹ ግዜ ይህቦም ሓደ ሓደ ግዜ ኮፍ 
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ኢልካ ምርኣይ፡ እንታይ ይኸውን ኣሎ ምክትታል ጽቡቕ እዩ ።እቶም ቆልዑ ባዕሎም ሓድሽ ጸወታ ክምህዙ የተባብዖም 

እዩ ምስ ሰልቸወካ እዩ ሓድሽ ምህዞ ዝመጽእ። 

 

እንዳ ተባዕካ ምኻድ  

ቆልዑ ክጻወቱ ከለዉ፡ ፍርሒ የወግዱ፡ ድፍረት ከጥርዩ ድማ ዕድል ይረኽቡ። ዋላ ካብ ጣውላ ናብ ምንጻፍ ምዝላል 

ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ምንጻፍ ርሑቕ እንተኾይኑ ወይ ከኣ ካልኦት ቆልዑ ኣብቲ ምንጻፍ እንተድኣ ሃልዮም 

ክጠራጠሩ እዮም ወሪዶም ነቲ ምንጻፍ ከቕርብዎ ወይ መበረኺ ክረኽቡ ሓገዝ ክሓቱ እዮም። ይድይቡ፥ይዘሉ፥

የንከባልሉ፥ይስዕስዑ... ዓቕሞም ምምዛን ይመሃሩ፡ ንርእሶም ወይ ካልኦት መጉዳእቲ ንምንካይ ጽቡቕ ጌሮም የጽንዑ። 

 

መውዓሊ ህጻናት ናይ ንግሆ ከመይ ይመስል 

እቶም ቆልዑ ኣብቲ መውዓሊ ህጻናት ይበጽሑ፡ መቐየሪ ክፍሊ ባዕላቶም ይቕይሩ፡ ነቲ ናይ መውዓሊ ህጻናት መምህር 

ሰላም ይብልዎ፡ደሓር ከይዶም ይጻወቱ። ሓደ ሓደ፡ እንታይ ክገብሩ ከምዝደልዩ ንጹር ሓሳባት ሒዞም ይመጹ ወይ 

ካብቲ ቅድሚኡ መዓልቲ ደው ኣቢሎሞ ዝነበሩ ይቕጽሉ። ካልኦት ድማ ኣብቲ መውዓሊ ህጻናት ሓሳባት ወይ መጻወቲ 

ክረኽቡ ኮለል ይብሉ ፡ካልኦት ድማ ኮፍ ኢሎም እንታይ ይግበር ኣሎ ይርእዩ ፡እንተ ጠምዮም ወይ ክበልዑ 

እንተደልዮም ይበልዑ። 

ኣብ ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ፡እንታይ ወይ ብኸመይ ተጸራሪ ትረዳዳእን ትውስንን፡ ድሕሪኡ እቲ ናይ መውዓሊ ህጻናት 

መምህር፡ ኣብ ናይ ንግሆ እንታይ ተገይሩ ይግምግም ። ሎሚ ደስ ዘበለኩም ነገር ኣሎዶ? ቀንዲ ዘኹርዓኩም ነገር 

እንታይ እዩ? 

 

ኣብ መጻወቲ ቆልዑ ነጻ ዝኾነ መውዓሊ ህጻናት፡ ሕጊ የለን ማለት ድዩ? 

ኣይፋል ፡ እቲ ልሙድ ናይ መውዓሊ ህጻናት ሕጊ ኩልሳዕ ኣሎ። ገለ ለውጢ ክህሉ ይኽእል፡ እቶም ቆልዑ ክዛረቡ ዕድል 

ይወሃቦም። 

ገሊኦም ከምዘለዎም ኮይኖም ካልኦት ድማ ይቕየሩ። 

 

ናይ መምህር ተራ እንታ እዩ? 

እቲ ናይ መውዓሊ ህጻናት መምህር፡ነቶም ቆልዑ ብትዕግስቲ እንዳ ኣሰነየ፡ ናይቶም ቆልዑ ዓቅሚ ንኽምዕብል ምሕጋዝ፡ 

ኣብቲ መውዓሊ ህጻናት እንታይ ይግበር ኣሎ ብቐጻሊ ብምክትታል፡ ምዕባለ ናይ እቶም ቆልዑ ብዓሚቕ ምርኣይን፡ 

እቶም ቆልዑ ባዕላቶም ክሓስቡ ምእንቲ ክኽእሉ ምምራሕ ።እቶም ቆልዑ ባዕላቶም ብምዝራብ ብዙሕ ይመሃሩ፡ኣብ 

ዝተወደቡ ነገራት ከምዝሳተፉ ምግባር፡ ሓሳባት ክህቡ ምግባርን ሓላፍነት ከምዝወስዱ ምግባርን። 

 

ብውላደይ እንተተጨኒቐ`ኸ? 

ብሓደ ሓደ ነገር እንተተጨኒቕካ ወይ ውላድካ ናብ መውዓሊ ህጻናት ኣይከይድን እየ እንተኢሉ፡ ናብ ናይ መውዓሊ 

ህጻናት መምህር ደውል እሞ፡ ዝተዓዘብካዮ ነገር ወይ ስክፍታኻ ተዘራረብ። 

 

ካብ መጻወቲ ቆልዑ ነጻ ዝኾነ መውዓሊ ህጻናትን ምክልኻል ወልፍታትን? 

ናይ ኣልኮልን ወልፍታትን መጽናዕቲ ጉጅለ ፡ኣብ 2002 ዕማም ምክልኻል ወልፍታትን መስሪቱ ክሳብ ሕጂ ይነጥፍ 

ኣሎ። ሰባት ጽቡቕ ክእለት ናይ ሂወት ዘለዎም፡ ናይ ወልፊ ባህርያት ከጥርዩ ዘሎ ተኽእሎ ውሑድ እዩ። ኣብ ሂወት ገለ 

ግድል ከጋጥም ከሎ መፍትሒ ይረኽቡ፡ ሓገዝ ኣብ ምድላይን ምቕባልን ንፉዓት እዮም። እንታይ ክገብሩ ከምዝኽእሉ 

ርእሰ-ንቕሓት ኣለዎም፡ ዝስምዖም ነገር ንምግላጽ ቃላት ክረኽቡ ይኽእሉ። 

 

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ www.spielzeugfrei.ch ክርከብ ይከኣል።  

http://www.spielzeugfrei.ch/

