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ዝኸበርኩም ወለዲ፣  

ንስኹም ከም ስድራ ከምኡ'ውን ብፍላይ ህጻንኩም በዚ ደብዳበ'ዚ ኣብ መዓልታዊ መከናኸኒ ቆልዑ እንቋዕ ብድሓን መጻኹም። ቦታ ኣብ መዓልታዊ መከናኸኒ 

ቆልዑ፣  ኣብ ጀርመን ንክወሃህድ ዓቢ ዕድል ንህጻንኩም እዩ። ተመኩሮታት ናይ ልምድታት ከምኡ'ውን ኣወንታውያን ተመኩሮታት ክገብር ይኽእል፣  ዋላ 

ምስ ካልኦት ቆሎዑ ክጻወት ይኽእልን ብዙሕ ዝያዳን. ኣብ መንጎ  ካልእ እውን ቋንቋ ጀርመን። ኣብዚ ዕድመ ዘለው ቆልዑ ምስ መዓረ ዕድመ ዘለዎም ቆልዑ 

ቀልጢፎም ክመሃርዎ እዮም።   

ሕጋዊ መሰል ኣብ ቦታ መዋእለ ህጻናትን ናይ ምኽፋል ናጽነትን 

ኣብ ጀርመን ኩሉ ሓደ ዓመት ዝገበረ ህጻን ሓደ ናይ ምእላይ ቦታ ንክቕበል ሕጋዊ መሰል ኣለዎ። ክልተ ዓመት ምስገበረ፣  እዚ ምእላይ ኣብ መዋእለ 

ህጻናት ዞባ "ራይንላንድ-ፋልስ" ነ ቶም ወለዲ ነ ጻ እዩ። ኣብ መዋእለ ህጻናት ናይ ክፋላዊ ግዜ ቦታታት ከምኡ'ውን ናይ ምሉእ መዓልቲ ቦታታት ኣለው። 

ኣብ ናይ ክፋላዊ ግዜ ቦታ እቶም ህጻናት ቅድመ ቀጥሪ ኣብቲ መከናኸኒ ቆልዑ ክኾኑ ይኽእሉ ሽዑ ድሕሪ ዕረፍቲ ምሳሕ ድሕሪ ቀጥሪ ክምለሱ ይኽእሉ። 

ኣብ ናይ ምሉእ መዓልቲ ቦታ እቶም ህጻናት ምሉእ መዓልቲ ኣብቲ መከናኸኒ ቆልዑ ክኾኑ ይኽእሉ ከምኡ'ውን ኣብኡ ውዑይ መግቢ ምሳሕ ክወሃቡ ይኽእሉ።  

ዕማም መከናኸኒ ቆልዑን ምልማድን 

መከናኸኒታት ቆልዑ ናይ ምዕባይን ምምሃርን ምእላይን ዕማም ኣለዎም። ጥዕና ቆልዑ ክሕልዉ ኣለዎም። ናይ ሓባርን ርእሰ-ተሓታትነትን ጠባይ ዘለዎም 

ቆልዑ ምዕባይ ዕላማ እዩ ከምኡ'ውን ምድጋፍ ተገዳስነቶምን ድልውነቶም ምፍላጥ ዓለምን። ነ ዚ ድማ ንኣ. መጻወቲ ባዕሎም ክጥቐሙሉን ክፍትኑን 

ንክኽእሉ፣  ዚኣመሰሉ ክፍልታት ክምደብ እዩ። እቶም ኣለይቲ ውላድኩም ብፍላይ ኣብምንታይ ከምዘገድስ ክርእዩ እዮም ሽዑ ብእኡ ኣቢሎም ምኽሪ 

ክህብዎ እዮም። ውላድኩም ምስ ካልኦት ህጻናት ክጻወትን ምስኦም ክመሃርን ኣብ ሽዑ ጊዜ ውን ኣማራጺ ክወሃብ እዩ። 

ውላድኩም ጽቡቕ መታን ክስምዖ፣  እሙን ዝምድና ምስቶም ኣለይቲ ከማዕብል ከምዝኽእል ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ውላድኩም ብቀስታ ክለምዶ እዩ።  እቶም 

ወለዲ ኣብቶም ቀዳሞት መዓልታትን ሰሙናትን ኣብቲ መከናኸኒ ቆልዑ ብሓንሳብ ክኸዱ እዮም። እቲ ቆልዓ ብዘይ ወለዲ ኣብቲ መከናኸኒ ቆልዑ ዘሕልፈሉ 

ግዜ ብቀስታ ክንዋሕ እዩ፣  እቲ ቆልዓ ኣብ መወዳእታ ብበይኑ ኣብቲ መከናኸኒ ቆልዑ ክሳብ ክተርፍ ክካይድ እዩ። እዚ ዳርጋ ኣርባዕተ ሰሙን እዩ 

ዝወስድ። እዚ ብሰፊሕ ምስቶም ኣለይቲ ኢኹም ትዛተዩ። 

ምትሕብባር ትምህርትን ኣተዓባብያን 

ንስኹም ከም ወለዲ ነ ቲ መከናኸኒ ቆልዑ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓጋዚ ኢኹም፣  ንውላድኩም ብዝበለጸ ስለትፈልጡ። ንኣ. እንታይ ከምዝበልዕ፣  ከመይ ገርኩም 

ከምተቕስንዎ ከምኡ'ውን እንታይ ክጻወት ከምዝፈቱ ትፈልጡ ኢኹም። መከናኸኒታት ቆልዑ ምሳኹም ወለዲ ክሓባበሩ ደልዮም። ኣዝዩ ዝተፈላለዩ ዓይነታት 

ምትሕብባር ኣሎ፦ ዝርርባት ኣብ ምምጻእን ምብጻሕን፣  ናይ ወለዲ ዝርርባት ኣብ ጭቡጣት ቆጸራታት፣  ናይ ወለዲ ምሸታት፣  ካፈታት ወለዲ፣  ወዘተ.  

መሰረት ምትሕብባር መብዛሕትኡ ግዜ ብውዕል ኣተዓባብያ እዩ ዝምደብ፣  እዚ ውዕል ድማ ምስቲ ተሰካሚ1 መከናኸኒ ቆልዑ ኢኹም ትፍጽሙ። ብዛዕባኡ ካብ 

መከናኸኒ ቆልዑ ብሰፊሕ ክትሕበሩ ኢኹም። 

ሕቶታት ብዛዕባ ፐዳጎጊካዊ ስራሕ ኣብ መከናኸኒ ቆልዑ ሕተቱ ብኽብረትኩም ከምኡ'ውን ኣብ ኣተዓባብያ ውላድኩም ንዓኹም እንታይ ኣገዳሲ ከምምዃኑ 

ንገሩ ኢኹም። ናይ ኣተዓባብያ መደባት ክንገሩ ይግባእ። ንመጀመርያ ብሓንሳብ ምስቲ መከናኸኒ ቆልዑ ናይ ምርጓም ኣማራጺታት ካብ ካልኦት 

ክትጥቐሙሉ ፈትኑ ኢኹም፣  ምስቶም ኣለይቲ ክትረዳድኡ ምእንቲ ክትክእሉ። ናይ ምትሕብባር ኣማራጺታት ተጠቐሙሉ ኢኹም። እዚ ውን ኣብ መከናኸኒ 

ቆልዑ ርክብ ንክትገብሩ ይሕግዝ እዩ።  

ሃይማኖታዊ ትምህርቲ 

ኣብ መከናኸኒታት ቆልዑ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባዊ መበቈል፣  ዜግነ ት፣  ባህሊ ወይ ሃይማኖት ብዘይዘውጊ የራኸቡ እዮም። ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ኣብ 

ዝኾኑ መከናኸኒታት ቆልዑ ዝዝረበሉ ኣርእስቲ እዩ።  ኣብ ዞባ ራይንላንድ-ፋልስ ኣብ መንጎ  እቶም ናይ ከተማ ተሰከምትን ተበገሶታት ወለድን 

ሓይማኖታውያን ተሰከምቲ ኣለው፣  ንኣ. ካቶሊኽ ወይ ከኒሻ ቤተ-ክርስትያናት። መዓልታዊ ናብራ ኣብዚ ክርስትናዊ ጽልዋ ኣለዎ። ንስኹምን ውላድኩምን 

ኣብዚኦም ትካላት ምስ እምነትኩም ሃይማኖትኩምን እንቋዕ ብድሓን መጻኹም ንብለኩም። ብዝበለጸ ድሮ ኣብ ተቐባልነት ውላድኩም ብዛዕባ ኣመዳድባን 

ኣነ ባብራን ሃይማኖታዊ ትምህርትን ኣተዓባብያን ፍለጡ ኢኹም። 

 

                                                           
1 ተሰከምቲ መከናኸኒታት ቆልዑ ብሓፈሽኡ ከተማታት እዮም፣  ናይ ከኒሻ ወይ ካቶሊኽ ቤተ-ክርስትያን ወይ ተበገሶታት ወለዲ ከኣ ክኾኑ ይኽእሉ። 
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መበቈላዊ ቋንቋ፣  ቋንቋዊ ትምህርትን ቋንቋዊ ኣበርክቶን 

ሰባት ምስ ከባቢኦም ብቋንቋታት ዝምድና ክሃንጹን ክርድኡን ይኽእሉ። ንውላድኩም ዋላ ቋንቋ ጀርመን ንክመሃር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ካባና ብጹሓት 

ተፈልዮምሲ ህጻናት ባዕዳዊ ቋንቋ ቀልጢፎም እዮም ዝመሃሩ። ምስ መዓረ ዕድመ ዘለዎም ህጻናት ኣብቲ መከናኸኒ ቆልዑ ክራኸብ ከሎ ግርም ገሩ ክመሃሮ 

ይኽእል። ሽዑ ዋላ ብመበቈላዊ ቋንቋኡ ኩሩዕ ክኸውን ከምዝኽእል ውን ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ህጻን ቋንቋኡ ጽቡቕ ገሩ ክዛረብ እንተዝኽእል ጥራይ 

ከምኡ'ውን ቋንቋኡ ብከባቢኡ እንተተቐቢሉ፣  ብህድኣት ተገዲሱ ተወሳኺ ቋንቋ ከምኡ'ውን ተወሳኺ ትምህርቲ ክሕዝ ይኽእል። እቶም ኣለይቲ ነ ዚ ይፈልጡ 

እዮም ከምኡ'ውን ንውላድኩም ኣብኡ ከበርክቱ እዮም።   

ኣብ ብዙሓት መከናኸኒታት ቆልዑ ምስ ብዙሓት ታሪኽ ስደት ዘለዎም ህጻናት፣  እዚ ጉዳይ'ዚ ብተወሳኺ ስጉምትታት ኣበርክቶ ቋንቋ ከምኡ'ውን 

ብኪኢላታት ኣህጉራዊ-ባህላዊ ስራሕ እዩ ዝድገፍ። እዚኦም ሽዑ ብከፊል ባዕሎም ታሪኽ ስደት ኣለዎም ከምኡ'ውን ኣብ ባዕዳዊ ዓለም ከመይ ገርካ 

ከምትነብር ብዙሕ ተመኩሮ ኣለዎም።  

መከናኸኒ ቆልዑ ጨንፈር ንካልኦት መደገፊ ክፍሊታትን ወፈያታትን 

ኣብ ጀርመን ብዙሓት መደገፊ ክፍሊታት ንመንእሰያት ስድራታት ኣለው። መከናኸኒታት ቆልዑ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ክፍለ ከተማ ጽቡቕ ርክብ ምስ ካልኦት 

ኣለዎም፣  ከም ስድራ ክትጥቐሙሉ እትኽእሉ ካልእ ወፈያታት ኣለዎም። ዋላ ካልኦት ወለዲ ኣብ ክፍለ ከተማ እንታይ ከምተቐሪቡ ውን ይፈልጡ እዮም፣  

ንኣ. ጨናፍር ምምካር፣  ስልጠናታት ቋንቋ ንዓኹም ወለዲ፣  ናይ ማሕበር ወፈያታት። ቋንቋ ጀርመን ንክትመሃሩ ተቐሪቦም ዘለው ኣማራጺታት ተጠቐሙሉ 

ኢኹም ብኽብረትኩም፣  ጀርመን ብዝሓሸ መታን ክትለማመዱ። ብዙሕ ንስኹምን ስድራኹምን ርክብ ክትገብሩ እትኽእለሎም ማሕበራት ኣለው፣  ንኣ. ኣብ 

ጨንፈር ስፖርት። ዋላ ኣበርክቶ ኣብ ጉዳያት ኣተዓባብያ ወይ ኣብ ኣተሓሕዛ ኣዝዮም ከበድቲ ተመኩሮታት ክወሃብ እዩ፣  ንኣ. ብስደት ወይ ስጐት። 

ብካልእ ኣይተጨነቑ ኢኹም። ምስ ኣለይትን ካልኦት ወለድን ርክብ ግበሩን ከምኡ'ውን ሕተትዎም ኢኹም። ይረብሕ እዩ! 

ንናብራ ኣብ ጀርመን ኩሉ ሰናይ ንምነ የልኩም! 


