
ርእሲ፡ መንኩብ፡ 
ብርኪ…፧
ምስ ህፃናት ብዛዕባ ኣካላቶምን፡ 
ገደብን ፆታውነት ምዝርራብ 

ዓበይቲ ከም ምኳና እቶም 
ህፃናት እንተድኣ ተፀጊሞም 
ክንሕግዞም ስራሕና እዩ፡፡ 

ምዝራብ ፅቡቕ እዩ፡፡

ብዛዕባ ዝፍቀዱን 
ዜይፍቀዱን ነገራት 
ምዝታይ 
ህፃናት እንተድኣ ደልዮም ናይ ባዕሎም ብልዕቲ ክነኽኡ 
ይኽእሉ እዮም፡ ፅቡቕ ስምዒት ድማ ክስምዖም ይኽእል እዩ፡፡ 
መብዛሕትኡ ግዘ እዚ ንበይኖም ኣብ ዝኾንሉ እዋን ትገብርዎ፡፡ 

ዓበይቲ ሰባት ሓደሓደ እዋን ነቶም ህፃናት ኣስናኖም ክቡሩሹ፡ 
ሽቓቕ ድሕሪ ምጥቃሞም ክሕብስዎም፡ ብልዕቶም ወይ 
መዓኮሮም ክሓፅብዎም፡ መድሓኒት ክህብዎም ወይ ኣብ 
ዘሕመሞ ከፋል ሰብነት መድሓኒት ክቕብእዎም ይኽእሉ 
እዮም፡፡ እዚ ምግባር ዝከኣል እቶም ህፃናት ደገፍ እንተድኣ 
ደልዮም እዩ፡፡

ካብዚ ወፃኢ ዓበይቲ ሰባት ናይቶም ህፃናት ብልዕትን 
መዓኮርን ክነኽኡን ክፃወቱን ኣይክእሉን፡፡ ዓበይቲ ሰባት ነቶም 
ህፃናት ናይ ዓበይቲ ሰባት ብልዕቲ ወይ መዓኮር ንክነኽኡ 
ክሓትዎም ኣይክእሉን ወይ ህፃናት ንዓርሶም ክነኽኡ ክሓትዎም 
ኣይክእሉን፡፡ ዝኾነ ሰብ ፡ ዋላ እወን ካልኦት ህፃናት እዚ 
ምግባር እንተዘይደልዮም ንኽገብሩ ከገድድዎም ኣይክእሉን፡፡ 

ህፃናት ምስ ዝመረፅዎ 
ሰብ ብዛዕባ ክፍሊ 
ኣካላት ሰብነቶም 
ክዘራረቡ ይኽእሉ እዮም፡፡
ፅቡቓት ቪድዮታትን መፅሓፋት ምይይጥ ንምጅማር 
ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም፡፡ ብሓባር ቅድሚ ምርኣይኩም፡ 
ፈለማ ንበይንኹም ኮይንኩም ረኣይዎ፡፡ ብተወሳኺ ድማ ናይ 
ማሕበረሰባዊ ጥዕና ነርስ ማዕዳ ንክትህበኩም ክትሓቱ ወይ 
ናብ ኖክ ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም፡፡ ዝኾነ ዓይነት ሕቶ 
እንተድኣ ኣለኩም ድማ ናብ ማእኸል ደውሉ፡፡ 

ፍልፍልን ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዘለዎ በራሪ ወረቐት ኣብ፡ 
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ትፈልጥዶ ኔርኩም፡ 
ዓርሶም ንምፍላጥን ብዛዕባ መሓዙቶም ንምፍላጥ ፀወታን 
ሕቶ ብዝተመልኦን መንገዲ ፆታዊ ባህርያት ምርኣይ ኣብ 
ህፃናት ዝተለመደ እዩ፡፡ እዚ ፀገም ዘይብሉ ክኸውን ዝኽእል 
ዕድምኦም ዝምጥንን ብናይቶም ህፃናት መንዲ ክኸውን ከሎን 
ናይ ካልኦት ህፃናት ገደብ ዘይዘለለ እንተድኣ ኮይኑ እዩ፡፡

ምስ ህፃናት ብዛዕባ ክፍሊ ሰብነት ኣካላት፡ ፆታውነትን 
ገደብ ምምይያጥ፡ ዝኾነ ሰብ ናቶም ገደብ እንተድኣ ጥሒሱ 
ንኽዛረቡ ቀሊል ይገብረሎም፡፡  

ነብሶም ክሕፀቡ ከለውን ሽቓቕ ኣብ ዝጥቀምሉ እዋን ብዛዕባ 
ክፍሊ ኣካላቶም ንምብርህራህ ተፈጥራዊ ኩነታት ክኸውን 

ይኽእል እዩ፡፡

‹‹ክፍሊ ኣካላት ሰብነትና ንስኣልዶ፧ ሽም ክፍሊ ኣካላት 
ሰብነትና ትፈልጡዶ፧ ርእሲ፡ ዓይኒ፡ ኣፍንጫ፡ ኣፍ፡ ኣእዳው፡ 
ብልዕቲ፡ መዓኮር፡ ኣእጋር፡ ከብዲ፡ ልቢ…››

‹‹ክፍሊ ኣካላት ሰብነትና እንታይ ይሰርሒ፧  ክፍሊ ኣካላት 
ሰብነትና እንታይ ዓይነት ድምፂ ኣለዎም፧››

‹‹እንታይ የሐጉሰኩም/የሕርቐኩም፧ ሽዑ እንታይ ትመስሉ፧ 
እንታይ ይስመዓኩም፧››

ብዛዕባ ክፍሊ ኣካላት 
ሰብነትና ምዝርራብ 

‹‹እንታይ ዓይነት ምትንካፍ የሐጉሰኩም/የሕርቐኩም፧ ኣብ 
ሕቖኹም ምሕካኽ ወይ ምድራዝ ደስ ይብለኩምዶ፧ ደስ 
ዘይብለኩም እንታይ እዩ፧›› 

‹‹ነብስኹም ናይ ዓርስኹም እምበር ናይ ካልእ ሰብ ኣይኮነን፡
፡ ክትሕቖፉ፡ ኣብ እግሪ ዝኾነ ሰብ ኮፍ ክትብሉን ከምዚኦም 
ዝኣመሰሉ ነገራት ንምግባር ትውስኑ ንስኻትኩም ኢኹም፡
፡ ዝኸነ ሰብ ክሓቕፎኩም ተዘይደሊኹም ክሓቕፎኩም 
ኣይክእልን ከምኡ ድማ ዝኾነ ሰብ ክትሓቕፍዎ እንተዘይደልዩ 
ንስኹም እውን ክትሓቕፉዎ ኣይትኽእሉን፡፡››


