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ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ኣብ ዘነቓቕሕ ናይ ቋንቋ ሃዋሁ በብውልቂ ክጥቀም ስለ ዝኽእል ምዕባለ ቛንቋ ኣብ ኣጸደ-ትምህርቲ፣ ኣገዳሲ መዳይ ኢዩ። ምስቲ 
ቘልዓ ኽንዘራረብ ከለና፣ ዛንታታት ክነግር፣ ክሰምዕ፣ ክሓስብ፣ ሕቶታት ክሓትት ምኽንያታት ክህብ፣ ከነተባብዖ ኸለና ኣብ ምዕባለ ቛንቋኡ ኣገዳሲ 
ኣበርክቶ ንገብር ኢና። 
 
ከም ወላዲ መጠን ንውሉድካ ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ ኽትድግፎ እትኽእል ብኸመይ ኢኻ? 
ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ቛንቋ ክዓቢ ምትብባዕ ምስ ውሉድካ ምዝርራብ ዘጠቓልል እዩ። ተገዳስነትን ሕቶታትን፣ ስለ ዘሎ ቃላት ብጻወት ዝበዝሖ 
መገዲ እዮም ዚሰፍሕ። ኣጸደ ሕጻናት ልክዕ ከም "ናይ ቃላት መጽረዪ" ኢዮም። ኣብተን ናይ መጀመርታ ዓመታት ህይወቶም ንመጀመርታ ግዜ፣ 
ኽሰምዑ ኸለዉ ነቲ ሓድሽ ቃላት ብቐጥታ ኽሽምድድዎ ይኽእሉ እዮም። ከምዚ ኽበሃል ከሎ ግን እታ ቓል እንታይ ማለት ምዃናን ብኸመይ 
ብግቡእ ከም ዚጥቀሙን ብልክዕ ኣይፈልጡን እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ እተፈላለየ ዅነታት ብተደጋጋሚ ሓሳባት ሓድሽ ቃላት ኣብ ምርካብ 
እዮም ዝምርኰሱ። ግዜ ምስ ኣኸለ ጥራይ እዮም ብምፍላይ ባዕሎም ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ። 

ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ፣ ምስ ውሉድካ ንቡር ንጥፈታትን ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ኵነታትን ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ። እዚ መዓልታዊ ዅነታት እዚ 
እዩ ኣገዳሲ ምድጋም ንኽግበሩ ኣጋጣሚ ዝኸፍተሎም። በዚ ኸምዚ፣ እቲ ቆልዓ ተመሳስሊ ቓላት ብተደጋጋሚ እዩ ዝሰምዕ። እዚ ኸዓ ንኣገዳስነት እዚ 
ዅነታት እዚ ኣፍልጦ ንምሃብን ንምልላይን ጥንቃቐ ምግባርን ጥራይ እምበር፣ መደብ ምውጻእ ወይ ምድላው ኣይሓትትን ኢዩ። 
 
 
ብሓባር ምጽዋትን ዛንታታት ምንጋርን 
ብምጽዋት ምምሃር እውን ናይ ቃንቃ ትምህርቲ የነቓቕሕ እዩ። ከምዚ ክገብር ከሎ፣ እቲ ቘልዓ ኻብ ናይ ህይወቱ ዓለም ተመክሮታት ከም ብሓድሽ 
የዘንቱ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ሕልሚ ድማ ይጥሕል። ምዕባለ ቛንቋን ምዕባለ ተዋስኦታትን ኣጸቢቑ ይተኣሳሰር እዩ። እቲ ቘልዓ ኻብ ናይ ምሕሳብ 
ክእለቱ ክጻወቶ ዝኽእል ውህበቶ፣ እኳ እንተ ኣለዎ ሓድሽን መሳጥን ጽሑፍ ግና ንምፍላጥ ሃንቀውታ ኽሕድር ይኽእል እዩ። ክም ዓብይ ብሓባር 
ትጻወት እንተ ኾይንካ፣ ነቲ ዘጋጠመ ብቓላት ክትገልጾን ክትዛረቦን ትኽእል ኢኻ። በዚ ኸምዚ፣ ኣብቲ ተዋስኦ ብምስታፍን ኣብዚ ኣገዳሲ ዝርርብ 
ብምእታውን ኣርኣያ ቛንቋ ትኸውን። 
 
ከመኡውን ናይ ምስሊ መጽሓፍ ነቲ ቛንቋ ንምድንፋዕ ምጥቃም ይኸኣል እዩ። ብፍላይ ነቲ ዛንታ ምንባብ ወይ ምንጋር ጥራይ ዘይኮነስ ንውሉድካ 
እውን ምክፋል ጠቓሚ እዩ። ኣብቲ ዛንታ ናይ ገዛእ ርእሶም ሓሳባት ኣበርክቶ ኽገብሩን ሓሳባቶም ከማዕብሉን ኣለዎም። ንስኻ፣ እውን ብግዴኻ ነቲ 
ውሉድካ እተዛረቦ ግጉይ ሓሳባት ብግቡእ ትደግሞ ዘይተማልአ ምሉእ ሓሳባት እውን ኣስፍሖ። ኣገዳሲ፦ ጌጋታት ብንጹር ኣይትሕብሮ፣ የግዳስ 
ንውሉድካ ኸም እተረዳእካዮ ጥራይ ኣርእዮ። ውሉድካ ብተዘዋዋሪ ክእረም እዩ ነቲ ልዕሊ ዅሉ ኣገዳሲ ዝኮነ፣ ቕኑዕ ኣደማምጻ ድማ ክሰምዖ እዩ። 

ኣየናይ ቋንቋ እዩ ኣገዳሲ? 
ሓድሓደ ግዜ ወለዲ ኣብ ክንዲ ናይ ልቦም ቋንቋ ጀርመንኛ ዚዛረቡ ንውሉዶም ኪሕግዝዎ ይደልዩ እዮም። ይኹን እምበር፣ ውሉድካ ነቲ ናይ 
መጀመርታ ቛንቋኡ ብጽቡቕ ክመሃሮ ኸነተባብዕ ንደሊ ኢና። ኣብ ካልኣይ ቋንቋ ብዛዕባ ምልማድ እተገብረ መጽናዕቲ ኸም ዝሕብሮ ወለዲ 
ንውሉዶም ናይ ገዛእ ርእሶም ቋንቋ ምዝራብ ምስ ዝቕጽሉ ብዝበለጸ ይሕግዝዎ እዮም። ልዕሊ ኩሉ፣ እቲ ቘልዓ ነቲ ናይ መጀመርታ ቛንቋኡ ብዝሓሸ 
መጠን፣ ካልእ ቋንቋ ንኽመሃር ዝቐለለ ይዀነሉ። 
 
ቆልዑ ኣብ ኣጸደ-ትምህርቲ ቅድሚ ኣጸደ ህጽናት ብምጽዋት ጀርመንኛ ኺመሃሩሉ ዚኽእሉን ኣብ ኣጋጣሚታት ዝተኩሩሉን ምቹው ቦታ እዩ። እዚ 
ኸኣ በቲ ኻብ ደገፍ ቋንቋ ካንቶናል እተገብረ ገንዘባዊ ወፈያ ዝተደገፈ እዩ። 
 
ብሓባር ኾይንና ንውሉድካ ኣብ ድልዱል ርክብ ተመርኲስና ዝያዳ ኽንዓምሞ ስለ እንኽእል፣ እቶም ሰራሕተኛታት ክንክን ውሉዳት ኣብዚ ቐጻሊ 
መስርሕ እዚ ንዝለዓል ዝዀነ ይኹን ሕቶታት ክምልሱሉ ሕጒሶም እዮም! 


