
ኣዝዩ መሳጢ ዝኾነ ናይ 

ዕረፍቲ ንጥፈታት ምሃዝ!

ከም ዓቢ መጠን  
ክዋሳእ ይደሊ እየ!
ኣባላት ስድራቤትወይ ውን ኣብጽሕ 
ዝኾንኩም ውን ንኽትሳተፉ ንዕድም! 
ከም ኣለይቲ፡ ክትጻወቱ፡ኣብ መግቢ 
ምድላው ንምሕጋዝ፡ ሓላፍነት ህንጻ 
ንምውሳድ ወይ ውን ደቕኹም ከተብጽሑ 
ክትመጹ ትኽእሉ ኢኹም። ወይ ውን ካልእ 
ክትገብርዎ እትደልዩ ደስ ዝብለኩም ነገር 
ውን ክህሉ ይኽእል እዩ? 
ተራ መራሕቲ ስካውት፡ ንስካውት 
ንምስማዕን ኣድላዪ ኮይኑ ኣብ ዝተረኽበሉ 
ከኣ፡ ምሕጋዝን እዩ። እቶም ስካውትስ 
ዓበይቲ ምስ ዝኾኑ፡ ብዙሕ ዕማማትን 
ሓላፍነታትን ባዕላቶም ይወስዱ። መራሕቲ 
ስካውት ኣብ ኩሉ ክሊ-ዕድሜታት ኣለዉ። 
ኣብ ዝኾነ እዋን ከኣ ክትዋስኡ ማዕጾ 
ርሑው እዩ። ክፍላ-ትምህርቲ፡ መጻሕፍቲ፡ 
ትምህርቲ ከምኡ ውን ዴስክ ንጥፈታት 
ዝኣመሰሉ ድጋፋት ኣለዉ። 

www.scouterna.se

Om Scouterna på tigrinja 



 
ኣብ ስካውተርና፡ ዕድመን ኣበይ ትቕመጡን ብዘየገድስ፡ 
ሓደስቲ የዕሩኽን በዳህቲ ነገራትን ትረኽቡ። ምሳና ተፈጥሮ 
ክትድህስሱን ሓደስቲ ኣገባባት መፍትሒ ሽግራት ክትመሃሩ 
ወይ ውን ዓለም ኣብ እንድህስሰሉ እዋን ምሳና ኮይኑኩም 
ከትዕዘቡን ትኽእሉ። እንታይ ነገራት ክንምዝህ ኣለና ንዝብል 
ውን ናይ ምውሳን መሰል ኣለኩም!

ስካውተርና፡ ነቶም ካብ ኩሉ ክፋላት ሕብረተ-ሰብ ዝመጽኡ 
ህጻናትን መንእሰያትን ሓባራዊ ዳህሳሳዊ ንጥፈታት 
ከካይዱን ብውልቂ ክዓብዩን ማዕጾ የርሕወሎም።  ንሕና 
ካብ ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ጸጊዕነት ነጻ ኢና። ኩሎም 
ኣባላት ስካውተርና፡ ናይ ስካውት ንጥፈታት የካይዱ 
ኮይኖም፡ ሕመረት ናይቲ ዘካይድዎ ንጥፈታት ዝምባሌታትን 
ዓቕምታትን ማእከል ዝገበረ ፍልልያት ክህልዎ ይኽእል።  ገለ 
ካብኣቶም ምጅላብ ወይ ውን ህወት ኣብ ዘይተበከለ-ኣየር 
ኣብ ዝብል ንጥፈታት ማእከል ክገብሩ እንከለዉ፡ ካልኦት 
ከኣ ኣብ ሕብረተ-ሰብኣዊ ምድግጋፋዊ ንጥፈታት፡ ሙዚቃ፡ 
ምቍጣብ ካብ ወልፊ ወይ ውን እምነት ማእከል ዝገበረ 
ንጥፈታት ይህልዎም።

 

ኩሉ እንገብሮ ነገራት፡ ንእምነታትናን ክብረታትናን ማእከል 
ዝገበረ እዩ። ንሕና ብሉጽት የዕሩኽ ኮይና፡ንማዕርነት 
ናይ ኩሉ ንምዕዛዝ ከኣ ንሕልን! ንጥፈታት ስካውተርና 
መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ማእከላት ከባብያዊ ማሕበራት 
ማለት፡ ጋንታታት ስካውተርና፡ ይካየድ። ጋንታታት ስካውተርና 
ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ሽወደን ኣለዋ። ጋንታታት ስካውተርና 
ብዕድመ ናብ ዝተፈላለየ ጉጅሌታት ዝተመቓቐላ ኮይነን፡ 
ኣብ ክፍላ ቀውዕን ጽድያን ዳርጋ ሰሙናዊ ይራኸባ። 
ክንራኸብ እንከለና፡ ንድሕነት ካብ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ፡ 
ንማዕርነት ዝምልከት ሕቶታትን ካልእ ሕብረተ-ሰብኣዊ 
ኣስተዋጽኦታት ምግባርን ዝብል ኣርእስታትን ንድህስስን 
ንመሃርን። ኣብ ንጥፈታት ስካውተርና ንምስታፍ፡ ኣባል ናይ 
ዝኾነት ጋንታ ስካውት ምዃን የድሊ። 
ብመንገዲ ናይተና ኣብ ከባቢኹም ዝርከባ ጋንታታት 
ስካውተርና፡ ክፍሊት-ኣባልነት ዝምልከት ሓበሬታ ክትረኽቡ 
ትኽእሉ። ንክፍሊት-ኣባልነት ዝምልከት ሕቶታት ወይ ውን 
ውላድኩም ፍሉይ-ድልየታት ምስ ዝህልዎ፡ ምስ መራሒ ወይ 
ውን ኣቦ-መንበር ናይ ጋንታ ስካውተርና ተዘራረቡ። 

ካምፒንን ዳህሳስን 
ንሕና ኣብ ስካውተርና እንርከብ፡ መዓልታዊ ዑደታት ወይ 
ውን ንሓጺር ምሕዳር ዘጠቓለለ ዑደታት ነካይድ። ከም 
ስካውት፡ ዳህሳሳዊ ወፍሪታት ብምክያድ፡ ሓደስቲ ነገራት 
ብምፍታንን በዳሂ ነገራት ብምግባርን ኣብ ህወትኩም 
ተዘክሮታት ኣትርፉ። ኣብ እዋን ክራማት፡መብዛሕትአን 
ጋንታታት ስካውት ናይ ካምፒን ንጥፈታት የካይዱ። 
ካምፒን ክበሃል እንከሎ፡ ካብ ዑደት መዓልቲ ዝነውሕ 
ኮይኑ፡ ብርክት ዝበለ መዓልታት ደገ ምሕዳር የማልእ።  ኣብ 
እዋን ካምፒን፡ ስካውት ብዙሕ ንጥፈታት የካይዱን፡ ምስ 
ብዙሓት ሓደስቲ የዕርሩኽቲ ውን ይራኸቡን። ኣብ ገለ-ገለ 
እዋናት፡ ስካውት ንጥፈታት-መሮር የካይዱ። ኣብ ከምዚ 
እዋን፡ ኩሎም ማማቍ ክዳውንቲ ክኽደኑ ኣለዎም። 
ክዳውንቲ ዝናብ ወይ ውን ማሙቍ ሳእኒ ዘይብሎም፡ 
ንመራሕ  ጋንታ ስካውት ሓገዝ ሕተቱ።

ተመስጦ፡ ሓባራውነትን ምዕባሌን 


