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እንታይ እዩ፧
ኣብ ደንማርክ ንዓኻ ይኹን ንቤተሰብካ ክሕግዙ ዝደልዩ
ብዙሓት እዮም። ካብዚኣቶም ብዙሓት ኣብ ንኣብነት ቀይሕ
መስቀል ወይ ተራድኦ ዕቑበኛታት ደንማርክ ከም ፍቓደኛታት
የገልግሉ።

ሓደ ፍቓደኛ ንዓኻ ይኹን ንስድራኻ ክገብሮ ዝኽእሎ ሓገዝ፤
ካብ ጐረቤት ፡ መሳርሕቲ ወይ ዓርኪ ምስ እትረኽቦ ዓይነት
ሓገዝ ዝመሳሰል እዩ። ጊዜ ኣብ ዝህልወኩም፡ ደሊኹም ብሓደ
እትዀኑሉ እምበር ግድን ኰዩኑ ወይ ገንዘብ ክርከበሉ ተባሂሉ
ዝግበር ዝምድና ኣይኰነን።

ፍቓደኛታት (ብፍቓዶም ንዝህብዎ ኣገልግሎት) ደሞዝ
ዝኽፈሎም ኣይኰኑን። ምስ ኮሙን ይኹን ካልኦት ኣካላት
ስልጣን እተኣሳሰሩ ኣይኰኑን። ንዓኻ ወይ ንስድራኻ ክሕግዙ
ዝደልዩ ተራ ዳናውያን እዮም።

“
ናብዚ ሃገር ብዝመጻእካ ናብራ ይብርትዓካ እዩ። ኣብ
መጀመርታ ብዙሕ ሓገዝ'ውን የድልየካ። ኣብዚ ዝፈልጦም
ስለ ዘይነበሩ ጽመዋ ኣዝዩ ተሰሚዑኒ ነይሩ። መርበብ ዝምድና
ብዝተፈጠረልካ ግን ስምዒት ጽመዋ ይጐድል።”
ፍናን፡ 19 ዓመት ኤርትራ
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ፎቶ: ማትጂልደ ቤች

ፍቓደኛ መሓዛኻ ክገብረልካ
ዝኽእሎ ሓገዝ እንታይ እዩ፧
ፍቓደኛ ዓርክኻ ኣብ መዓልታዊ ናብራ ኣብ ዘጋጥሙ ሽግራት
ሓገዝ ክህበካ ይኽእል። ዘይተረድኣካ ነገር ኣብ ዝህልወሉ፡
ምኽሪ ክትሓቶ ይከኣል። ብዛዕባ ሕብረተሰብ ፡ ባህሊ
ከምኡ'ውን ቋንቋ ደንማርክ ንስኻ ወይ ስድራኻ ክትመሃርዎም
ዘድልዩ ነገራት ብዙሓት እዮም። ንኣብነት እውን ደብዳበ ኣብ
ምንባብ ፡ ዕዮ ገዛ ኣብ ምስራሕ፡ ካብ ኢንተርነት መረዳእታ/
ፍልጠት ኣብ ምርካብ ሓገዝ የድልየካ ይኸውን። ከምኡ ከኣ
መሓዛኻ ኣብ እትነብረሉ ንከባቢኻ ንኽትፈልጦ (ንኽትለምዶ)
ቦታታት፡ ነጻ ጊዜ ኣብ ዝህልወካ ንዝግበሩ ነገራት የርእየካ፡ ምስ
ሰባት'ውን የፋልጠካ። ይኹን እምበር እቲ መሓዛኻ ይገብረለይ

እዩ ኢልካ ክትጽበዮ ዘይግባእ'ውን ኣሎ። መሓዛኻ ምስ ኮሙን
ኣብ ዘሎካ ጉዳይ ሓገዝ ክገብረልካ ፤ ከምኡ'ውን ስራሕ ወይ
ናይ ስራሕ ናይ ልምምድ ቦታ ክረኽበልካ ኣይክእልን እዩ።
ፍቓደኛ መሓዛኻ ፊርማኻ ዘለዎ ናይ ውክልና ምስክር ከይሓዘ
ምስ ኮሙን ይኹን ምስ ካልኦት ኣካላት ስልጣን ኣብ ክንዳኻ
ርክብ ክገብር ኣይክእልን። ኣብ መንጎኹም ናይ ገንዘብ ነገር
ክህሉ ኣይግባእን።

“
ምስ ዮኣን ኰይነ ብዙሕት ነገራት እገብር። ኣብ ዱር ንዛወር፤ ቤት ሸቐጣት
ንርኢ፤ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ከኣ ነዕልል። ባህሊ ደንማርክ ንኽርድኣኒ፡
ከምኡ'ውን ክመሃሮ ዝደልዮ እንታይን ኣበይን ምዃኑ ኣብ ምፍላጥ
ትሕግዘኒ። ዕርክነትና ንኩሉ ጊዜ እዩ።”
ኣስማ፡ 24 ዓመት፡ ሶርያ
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ከምዚ ጌርኩም
ንሌላኹም ትጅምሩ
መጀመርታ ጊዜ ኣብ እትራኸቡሉ፡ ስለ ዘይትፋለጡ ሕድስ
ኢሉኩም ቁሩብ እውን 'ድንጽው' ከብል ይኽእል። ዳንዊ ዓርኪ
ዝደለኻሉ ምኽንያትን ፡ ካብቲ ዕርክነት እትጽበዮ እንታይ
ምዃኑን፡ ዓርክኻ ክሕዘኒ ይኽእሎ ይኸውን ኢልካ ንእትሓስቦን
እንተነገርካ ወይ እንተገለጽካ ጽቡቕ መበገሲ ክኸውን ይኽእል።
ኣብ ከክንደይ ጊዜ ከም እትራኸቡ ከይደንጐኹም
እንተተወዓዓልኩም ጽቡቕ ከም ዝዀነ ንመክር። ዝውቱር ኣብ
ወርሒ ክልተ ጊዜ ምርኻብ እዩ። ንዕኡ ንምግባር ዘለውኹም

ጊዘታት ግን ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም። ኰይኑ ግን ቀውምቲ
ዝዀኑ ቈጸራታት ምግባር ንነገራት ከቃልል ይኽእል።
ምስ ፍቓደኛታት ዝግበር ዕርክነት ብዝተኻእለ መጠን ኣብ
ማዕርነት እተመርኰዘ ክኸውን ቀንዲ ዓላማኡ እዩ። ኣብ
መጀመርታ ግን እቲ ርክብ ናብ ሓደኹም ዝዝው ዝበለ ክኸውን
ይኽእል። ምኽንያቱ እቲ ወዲ ዓዲ ዓርክኻ ኣብ 'ሜዳኡ' ምህላዉ
እዩ (ማለት ናይ ወሳንነትን ተበጋስነትን ግደ ኣብ ኢዱ ክኸውን
ስለ ዝኽእል)። ዘሎኩም ርክብ ንዝግበሩ ነገራት ብሓደ ኰንኩም
እትውስኑሉ ዕርክነት ምዃኑ ምግንዛብን፡ ነንሓድሕድኩም
ምክብባርን የድሊ።

“
ዕቑበኛ ምዃን ከመይ ምዃኑ ክንርዳእ ክኢልና (ኣሎና)። (ካብ
ዕርክነትና) ዝመሃር ዘሎ ፈራስ ጥራይ ኣይኰነን፡ ንሕና እውን
ካብ ፈራስን ኣብ ህይወት ካብ ዘለዎ ኣረኣእያን እንመሃሮም
ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ክልቴና ብዙሕ ጥቕሚ እንረኽበሉ
ማዕርነት ዘለዎ ርክብ እዩ።"
ፒያ፡ ፍቓደኛ መሓዛ ምስ ስድራኣ
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ፎቶ: ማሬ ልዩስ ማንከጋድ

ጽቡቕ ቈጸራ ንምግባር ክሕግዝ
ዝኽእል ምኽሪ
• መሓዛ ክትገብር ንዝደለኻሉ ምኽንያት ምግላጽ
ክልተኹም መሓዛ ንዝደለኹምሉ ምኽንያት
እንተነገርኩም ጽቡቕ እዩ።
 ትራኸቡሉ እንታይ/ከመይ ከም ዝኸውን
• እ
ክልተኹም እትሰማምዑሉ ይኹን
እትራኸቡሎም ቀዳሞት እዋናት ክብድ ክብሉ
ዝኽእሉ እዮም። ናይ ቋንቋ ሽግር ኣብ ልዕሊ
ምህላዉ ፡ እቲ ነገር ከም 'ዘይሓቂ" ኰይኑ'ውን
ክስማዕ ይኽእል ይኸውን። ከመይ ኣቢልኩም
ከም እትራኸቡ ተወዓዓሉ። እትዳዋወሉሉ ከም
ኣድላይነት ድዩ ወይስ ምሸት ፡ ቀዳመ ሰንበት፡ ወይ
ከኣ ኣብ ጊዜ ስራሕ ንጹር ከም ዝኸውን ግበሩ።
ክልተኹም እትገብርዎም ነገራት ክልተኹም

ዝወስንኩምዎ ከም ዝኸነ ከም ዝስመዓኩም
ምግባር ፡ ከምኡ'ውን ንምርኻብ ክልተኹም
ተበጋስነት ከተርእዩ የድልዩ።
• ዘይተረዳኣካ ነገር ኣብ ዝህሉ
መሰረት ኩላትና (ዝሓለፍኖዮም) እተፈላለዩ
እዮም። ዘይንፈልጦ ፡ክንርድኦ ዝብርታዓና ክህሉ
ይኽእል። ስለዚ ከኣ ዝግበር ጠፊኡካ ኣብ ስግኣት
ምእታው ይከኣል እዩ። ከምዚ ኣብ ዘጋጥም
ኣግሂድካ ምዝራብ ዝበለጸ ይኸውን። ዘጠራጥረካ
ወይ ክትርድኦ ዘሸግረካ ኣብ ዝህሉ ንሕቶኻ
ኣይትቘጥብ።
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ፎቶ: ካሚላ ስቴፋን

A VOLUNTARY FRIEND

ብሓደ እትገብርዎም ነገራት
እንታይ ክዀኑ ይኽእሉ፧
ክትገብርዎ እትመርጽዎ ድልየትኩም ዝውስኖ ወይ ክግበር
ዝግብኦ ክኸውን ይኽእል፤ ወይ ንኣብነት ምናልባት ቈልዑ
ዘለውኹም ትዀኑ። ተራ መዓልታዊ ነገራት ንምግባር
ክትራኸቡ ይከኣል። ቋንቋ ደንማርክ ንምልምማድ ወይ ከኣ
ብዛዕባ ኩነታት (ሃለዋት) ንምዕላል ኢልካ'ውን ምርኻብ

ይከኣል። ኣብ ገሊኦም ቦታታት ናይ ፍቓደኛታት ውድባት
ንዕቑበኛታት ኢሎም ውራያት ዳልዉ እዮም።

ብዛዕባ ክግበሩ ዝኽእሉ ጠቐምቲ ምኽርታት
ጊዜ ወሲድኩም ብሓባር ተዳለው
• ኣብ ከባቢኹም ብምዝዋር ፡ እተፈላለዩ ነገራት ከም
ቤት መጻሕፍቲ ፡ ኣብያተ ሸቐጥ ወዘተ... ኣበይ ከም
ዘለዉ ምርኣይ
• ሸሚትካ መግቢ ብሓደ ምስራሕ
• ብዛዕባ መዓልታዊ ገድልታት ምዝራብ
• ጸዋታ ምጽዋት ወይ ፊልም ምርኣይ
• ቋንቋ ደንማርክ ምልምማድ፤ መጽሕፍ ፡
• መጽሔት ምንባብ ወይ ቴለቪዥን ምርኣይ
• ብዛዕባ ባህልኻ ፡ ልምድታት ፡ ዓውደ ዓመታት
ምንጋር

ግብራዊ ሓገዝ
• ዕዮ ገዛ ብሓደ ምስራሕ
• ካብ ሰበ ሰልጠን ንእተላእኩ ደብዳበታት ምንባብ
• ሸመታ - ንዝደለኻዮ ኣበይ ከም እትገዝኦ ምርኣይ
• ብዛዕባ ስራሕን ትምህርትን ምዝራብ
ኣብ ከባቢ ዝካየዱ ነገራት (ጉዳያት)
• ኣብ ከባቢ ናብ ዝርከብ ናይ ስፖርት ክለብ ወይ ናይ
ኣካል መንቀሳቐሲ 'ሰንተር' ብሓደ ምኻድ
• ናብ ኣብ ከባቢ ዝካየዱ ወይ ባህላዊ ጉዳያት ብሓደ
ምኻድ
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ቋንቋ ደንማርክ
ክልተኹም እትኽእልዎ ሓደ ቋንቋ ኣብ ዘይህሉ
(ርክብ) ብርትዕ ክብል ይኽእል። እቲ ሓዲስ
መሓዛኻ ቋንቋ ሃገር ናይ ምምሃር ኣድላይነቱ
ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ። (ስለዚ)
ቋንቋ ክትላማመድ ክሕግዘካ ይደሊ።

ቋንቋ ንምልምማድ ጠቐምቲ
ምኽርታት

ፎቶ: ማሬ ሎዩስ ማንክጋድ

• ዕዮ ገዛን ንባብን
ኣብ ናይ ቋንቋ ቤት ትምህርትኻ እተወሃበካ ዕዮ ገዛ ይህልወካ እዩ፡ ንዕኡ ኣብ ምስራሕ ካብ ዓርክኻ
ሓገዝ ክትረክብ ይከኣል ። ብዛዕባ ኣብ መጻሕፍቲ፡ መጽሔታት ዝርከቡ ስእልታት ብምዝራብ ናይ ቋንቋ
ልምምድ ክግበር ይከኣል። ቴለቪዥን ምርኣይ'ውን ዝከኣል እዩ። ኣብ ቤት መጻሕፍቲ ቋንቋ ንምምሃር
(ንምልምማድ) ክሕግዙ ዝኽእሉ መጻሕፍቲ ወይ ኣቑሑ ምርካብ ይከኣል እዩ።
• ካብ ምዝራብ ኣይትቈጠብ
ብዝከኣለካ ተለማመድ። ዝዀነ ዘረባ ልምምድ እዩ፡ ስለዚ ተራ ቀሊል ትሕዝቶ ዘለዎ ዕላል ይኹን ብርትዕ
ዝበለ ዘረባ ክተካይዱ ይከኣል። ንኣብነት ናብ ቤት ሸቐጥ ብምኻድ ኣብኡ ናይ ዝርከቡ ኣቑሑ ስማት ፡
ዙረት ትኸዱ'ሞ እግሪ መንገድኹም ናይ ዘጋጥሙኹም ስማት ብምስማይ ምልምማድ ይከኣል።

ፍቓደኛ መሓዛ
ዝህልወካ ንኽንደይ
ጊዜ እዩ፧
ዕርክነትኩም ንኽንደይ ጊዜ ከም ዝጸንሕ ንስኻ'ውን እትውስኖ
እዩ። ምናልባት ርክብኩም ፈጺሙ ዘየቋርጽ ይኸውን። ነገር
ግን ፍቓደኛ መሓዛ ኣየድልየንን እዩ እትብለሉ እዋን ይመጽእ
ይኸውን።

ንኣብነት ቀይሕ መስቀል ወይ ተራድኦ ዕቑበኛታት ደንማርክ
ምስ ዝኸውን ርክብኩም ኣብ ዝቋረጸሉ ከተፍልጥዎም
ነመላኽት። እዚ ምስ ዝግበር'ሞ ድልየትካ ምስ ዝኸውን ምስ
ካልእ ዓርኪ ክትራኸብ ይከኣል።

ርክብኩም ክቕጽል ዘይትደሊ ወይ ዘይትኽእል ምስ ዝኸውን
ንመሓዛኻ ኣግሂድካ ክትነግሮ ኣድላዪ እዩ። ዘራኸበኩም

“
ሕጂ ርክብና ከም ስራሕ (ፍቓደኛ) ኰይኑ ኣይስመዓንን። ድሕሪ
ምፍላጥና ቁም ነገር ዘሎና ርክብ ዕርክነት እዩ።”
ሰባስትያን፡ 24 ዓመት ፍቓደኛ መሓዛ
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ቀይሕ መስቀል ኣብ ናይ ደንማርክ ሲቪል ሕብረተሰብ ካብ ዝንቃሳቐሱ ዓበይቲ (ቅዋማት) ሓደ እዩ። ኣብ ደንማርክ ናይ መንበሪ ፍቓድ እተቐበሉ ዕቑበኛታት ጽቡቕ
ኣቃባብላ ክግበረሎም ኣብ ምርግጋጽ ክንሳተፍ ድልየትና እዩ። ነዚ እንገብሮ ምስ ኮሙናትን ኣብ ከባቢ ምስ ዝርከቡ ናይ ካልኦት ውድባት ፍቓደኛታትን ተሓባቢርና
ዝምድናታት ብምፍጣር እዩ።

