
እንቕዕ  በሰላም ናበ ዳርምሽታደት  መፅኩም

ንብለኩም ን(ግብረ ስዶማዊ) (ግብረ ሰዶማዊት)ሰበ
ድርብ ጽታን መፅምዲ ተመሳሳሊ ጽታን።

ኣብ ጀርመን(ግብረ ሶዶም)ወይ ተመሳሰሊ ጽታዊ ርክብ
ወዲ ምስ ወዲ ጋል ኣንስተይቲ ምስ ጋል ኣንስተይቲ
ሕጋዊ እዩ ።ሕብረተ ሰበ ጀርመን ኣዝዪ ተፅዋሪ እዩ።

ዋላ ሃደ ስበ ኽኣ ብምክንያት ተመሳሰሊ ፅታዊ
ርክበትኩም  ኣዱልዎ ክገብሪልኩም ወይ ክንጵለኩም
ኣይክእልን።

ምስ ተመሳሳሊ ጽታዊ መፅምዲ ሃቢርካ ምንባር
ዝካኣልን ፍቁድን እዩ።ብመጥባጥሕቲ ንናይ ኣካላትካ
ህዋሳት ዘንቀሳቅስ ዉሽጥዊ ኅዝዕ ሆርመን ጽታዊ
ግብረ ስጋዊ ኣካላትካን ምምስሳል ዉን ይካል እዩ።

ዳርምሽታዳት    ንዉሁዱን ሕብሪ ብዙሕን መለለይ
ምልክት ግብረ ሶዶማዉያን ክፍት  ከተማ እዩ።
ማሕበር ሰበ ግብረ ሶዶማዉያን ማለት ተመሳሰሊ
ጽታዊ መፅምዱን ዱርብ ጽታዊ ኣካላትን ኢል  ጃ ቢ
ቲ (LGBT ) ኣበ ዳርምሽታደት ዕመታዊ በዕል ጉደና
ክርስቶፈር  ዳይ  (Christopher Street Day) ከም
ዝገብር ክንሕብረኩም ንፈቱዉ።አቡኡ ካልእ ብዙሕ
ነገራት ዉን ኣሎ ።ብዕቢኡ ጉጁለ ሃደሃደዊ



ምትሕግጋዝን ምኽርን ዉን ኣሎና። ሕብሪ ብዙሕ
ንግብረ ሶዶማዉያንን መፅመዲ ናይ ተመሳሰሊ ጵታዊ
ርክብን ዝኽኑሰባት ዝቆመ ማሕብራዊ ኢዩ ።ስለዚ
ንሕና ብኩሎ  ንኽእሎ ዝበለ ንዕኩም ንምሕጋዝ
ተምትና ኣሎና።

ምናልባት
 ,ሕቶ  እንተልኩም ፅሃፍሉና።
 ሃገዝ እንተ ደሊ ኩም ደዉሉልና
 በይንኩም እንት ኩንኩም ኣይትነጽሉ ምጽ

ናባና ።

ደጊምና  እንቃዕ በሰላም መፅኩም ንቢለኩም ሕጉሳት
ኢና።ንሕና ዉን ምሳኩም ኣበ ኩሉ ኣሉና።

ሓበረታ

Lesbisch
ጋል  አንስተይቲ  ምስ ጋል  አንስተይቲ ርክብ
ክትፍጽም ካላ (ግብረ ሶዶም)ይባሃላ

Schwul
ናይ ክልቲኡ ዘላዋ ፉናፉንቲ(ወይ ማንታጾውታ ዘላዋ)
ምስ ወዲ ምስ ጋል ሰጋዊ ርክበ ዝፍጵም (ግብረ
ሰዶም)ይባሃሉ



Homosexuell
ወዲ ናይ ጋል አንስተይቲ ዘለዋ አደገና ናይ ወዲ ንብር
ዘለዋ ብክልቲኡ ስምዕት ርክብ
ይፍጵሙ።
ናይ አዲኣ ንብር ተፈጥሮ እደገና ናይ ወዲ ተባዓታይ
ተፈጥሮ ዘለዋ እድ ሕር ካይና ኽልቲኡ ስጋዊ ርክብ
ኽትፍጽም ትኽእል እJ (ጭደል)

Transgender
እዚ አብ ሕደ ሰብ ጋል ይኩን ወዲ ማንታ ተፈጥሮ
ዘላዋ (ፈናፈንቲ ይባዝሃል)
Transsexuell
ናይ ክልትኡ ጸዉታዊ ስሚእት ዛለዋም
(ጭደል)ይባሃሉ።

Intersexuell
በሕ ከምና ጋል ዉን ወዲይ ምካኖም ዛይ ተረጋገጸሎም
(ፊልይት ቶእደሎ)ይባሃሉ።

Hermaphrodit
ኽልቴኡ ጷዉታዊ ዝራአይምሎም::(ጭደል)ይባሃሉ።

Zwitter
ካብ ሕጋዊ ተፈጥሮ ካብ ቤተሰብ ፈልይ ዝበሉክም::
ናብ ዳርምሽታት እንቃእ መፅእኩም::



ኣበ ጀርመን ግበሪ ሰደም በጥብቂ ሕጋዊ እዩ።ብሕጊ
ጅርመን ዝተፈቀደ እዩ ዝተጥቅስ ኣብ ውሽጥ
ሕብረተሰብ ተሕዋዊሱ ንክነብር ብሕጊ ዝተፈቀደ እዪ::
ጉብረ ሰደም ዝፍጵሙ ኣወዳት ከም ስብ ሓዳር
ብሓንሳብ ኽነብሩ ኮም ሰብ ሓዳር ዝተፈቀደ እዪ::
ዘይ ሕጋዊ ጉብረ ስጋ ዝፍጵማ ዝነበሩ ሰባት ብሕኽምና
ክ እለየሎም ምስ ዝደልዮ መስሎም ሕሉዉ ይዅዉን
ብሕጊ ጀርመን ።

Transsexuell
ብትወሰኪ ናይ ስሚዕት ህዋሳት ብሕኽምና ጥርሽ
ካኣልዩ ምስ ዝደሊ ምሉእ ናይ ሕኽምና መስል
ይረክብ::

ግብረ ሰዶም መራከቢ ጉጂለ (ድርጂት )ቢብዝሄ ኣሎ::

ጊዝ ንዕኽትኩም ናዕካ ውን ካኣ ናዕኪ አለና
ኽንሕግዝኩም ንክእሎ ኩሉ ሓገዝ እዱሕር ደሊኩም
ደውሉልና ምጽና ብሕትውና እንተሊይኩም (ጽምዋ)
ደዉሉ ኽንሕግዝ ኩም ኢና።
ደዊልኩም ናባና ምጹኡ።
ናብና ምምፅኩም  ደስ ይብለና ይበልኩም።

ግዚና ንዕኩም ጵብቅ መምርሄ ክንህበ ኩም ዱሉዋት
ኢና።



ዳርምሽታደት ንውሁዱን ሕብረ ብዝሕን መለለይ
ምልክት ግብረ ሶዶም ክፍት ክተማ ኣያ።
ግብረ ሶዶም ዝኮኑ ማሕበር ሰበ ኣበ ዳርምሽታዳት
ዕመታዊ በዕል ጉደና ክረስቶፈር ማኣልቲ  ከም ዝግበር
ከንሕብረኩም።

ከምእ ኻኣ በዛዕባ ደቂ አንስቲዩ አበ ላዕሊ ዝተገለጵ
መሰለን ክማኡ ካኣ ደቂ አንስትዮ መሰለን ሕልው ምካኑ
ንገልጵ ።

ብተወሳኪ ምክረ ወይ ሃሳበ ኮማኡ ካኣ ልዝበእ ኽንህብ
ንኽእል ኢና።


