TIGRINJA

ማህደaረ ቃላት
ኣብዚ ንሰብነት፣ ስምዒታት፣ ዝምድናታት፣ ጾታዊ ርክብ፣ መንነትን ጥዕናን ዝዛመዱ ቃላት
ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ዝተፈላለዩ ቃላት ዝተፈላለዩ መልሰ-ግብሪ ይፈጥሩ። ንኣብነት
ሓደሓደ ቃላት ኣዝዮም ወግዓውያን እዮም፡ ምስ ሓኪም ወይ መምህር ክትዛረብ ከለኻ ድማ
ክትጥቐመሎም ትኽእል። ካልኦት ቃላት ዘይወግዓውያን/ተራ ዘረባ እዮም፡ ምስ ብጾትካ ድማ
ክትዛረብ ከለኻ ክትጥቐመሎም ይከኣል። ምእንቲ ናይ ገዛእ ርእስኻን ናይ ካልኦትን መረዳእታ
ክህልወካ፡ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ናይ ኣካላት ክፋላትን ናይ ስምዒታትን ቃላት ክትመሃር ኣገዳሲ
እዩ። ከምኡ’ውን ምእንቲ ቃላት ክትጥቐም ከለኻ እቲ ንክትጥቐመሉ ዝሰማምዓካ ቃል
ብቐሊሉ ክትረኽቦ ዝተፈላለዩ ቃላት ምፍላጥ ኣገዳሲ’ዩ።
ኣስተውዕል፡ ንስኻ ብዛዕባ ክፋላት ናይ ኣካላትካ ንምዝራብ ወይ ስምዒትካ ንምግላጽ ኩሉ ግዜ
እቲ ኣዚኻ ትፈትዎ ቃላት ናይ ምምራጽ መሰል ኣለካ። ንሓደ ሓደ ናይ ሽወደንኛ ቃላት ልክዕ
ንዕኡ ዝዳረግ ብትግርኛ ክንረኽበሉ ኣይከኣልናን። ኣብ ከምዚ ኵነት ነቲ ናይ ሽወደንኛ ቃል
መግለጺ ጌርናሉ ኣለና።

ስምዒታትን ዝምድናታትን

VARA KÄR,

ብፍቕሪ ምጽማድ

ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ብርቱዕ ስምዒት ኣብ ዝህልወካ ግዜ። ንሓደ ሰብ
ኣዚኻ ክትፈትዎ/ዋ ከለኻን ምስኡ/ኣ ክትከውን ከለኻ ኣዝዩ ጽቡቕ
ኣብ ዝስመዓካ ግዜን።

ÄLSKA NÅGON

ንሓደ ሰብ ምፍቓር

ንሓደ ዘገድሰካ ሰብ ብርቱዕ ስምዒት ምህላው። እዚ ከኣ ንሓደ ሰብ
ብርቱዕ ፍቕራዊ ስምዒት (ከም ኣፍቓሪት ወይ ኣፍቓሪ) ክህልወካ
ኸሎ ክኸውን ይኽእል። ግን፡ ንኣብነት ንስድራ ወይ ድማ ንመሓዙት
እውን የፍቕሮም ክትብል ትኽእል፡ ንዖኦም ፍቕራዊ ስምዒት
ከይሃልወካ ። ከምኡ’ውን ገለ ነገር ከም መግቢ ወይ ንጥፈታት ከም
ጸወታ እግሪ ኩዑሶ ወይ ሳዕስዒት የፍቕር ክትብል ትኽእል።

FLIRTA, RAGGA

ምኩሻም፡ ንገለሰብ
ምውጻእ ምፍታን

ንገለ ትፈትዎ ሰብ ተገዳስነት ምግባርን ምስኡ/
ምስኣ ሓቢርካ ናይ ምዝንጋዕ ቆጸራ ምግባር ወይ
ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ምድላይን። ንኣብነት፡ ንሰብ
ፍሽኽታ ብምሃብ፡ ምዕላል ወይ ድማ ሓደ ነገር
ብሓባር ክገብሩ ምሕታት።

DEJTA

ናይ ምርኻብ/ሓቢርካ መጻምዲኻ ክትከውን ምስ እትደልያ ግለ ሰብ ምርኻብ። ቅድሚ
መጻምዲ ምዃንካ ትውስን፡ ብዙሕ ግዜ ናይ ምርኻብ/ሓቢርካ
ምዝንጋዕ ቆጸራ
ምዝንጋዕ ቆጸራታት ትገብር።

VARA IHOP,
VARA
TILLSAMMANS

መጻምዲ ምዃን፡
ናይ ምርኻብን
ምዝንጋዕን ቆጸራ

ምስ ገለ ሰብ ዝምድና ምህላው። ንኣብነት፡ ኣፍቃሪት ወይ ኣፍቃሪ።
ነቲ ግለሰብ መጻምዲኻ ክትብሎ’ውን ትኽእል።

OTROHET

ምትላል፡ ጥልመት
መጻምዲ/ሓዳር

ብዘይ ድልየት መጻምዲኻ፡ ምስ መጻምድትኻ
ዘይኾነት/ዘይኮነ ምስ ካልኦት ሰባት ገለ ወሲባዊ ነገር ምፍጻም
(ምስዓም፣ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም)።

GÖRA SLUT

ምፍልላይ

ርክብ ምቁራጽ። እንተ ተፈላሊኻ፡ ደጊም መጻምድቲ ኣይኮንካን/ብሓደ
የለኻን።

HA LUST

ድልየት/ ኣብ ጽቡቕ
ስምዒት ምህላው
ወሲባዊ ባህጊ/

ሓደ ነገር ናይ ምፍጻም ድልየት ምህላው። ሓድሓደ ግዜ ድልየት ጾታዊ
ርክብ ምህላው የመልክት።

VARA KÅT

ህርፋን ምህላው

ጾታዊ ርክብ (ምስ ነብስኻ ወይ ምስ ካልእ ግለሰብ) ናይ ምፍጻም
ስምዒት ምህላው። ወሲባዊ ባህጊ/ህርፋን ምህላው።

TÄNDA PÅ

ወሲባዊ ስምዒት
ምልዕዓል

ብገለ ነገር ወሲባዊ ስምዒት ምልዕዓል ወይ ምርሳን። እዚ ኣብ ልዕሊ
ሓደ ሰብ ወይ ብወሲባዊ ተግባር ክኸውን ይኽእል። ከምኡ’ውን
ብሓድሓደ ክዳውንቲ፣ ገለ ነገራት ወይ ገለ ትሓስቦም ነገራት ወሲባዊ
ስምዒት ከለዓዕሉ ይኽእሉ’ዮም።

NJUTA

ደስታ/ሓጎስ

ሰውነትካ ጽቡቕ ክስመዓክ ከሎ። ንኣብነት ጽቡቕ መግቢ ምስ
ትበልዕ፡ ጾታዊ ርክብ ምስ ትፍጽም፡ ወይ ድማ ገለ ናይ ተፈጥሮ ጽቡቅ
ነገር ምስ ትርእይ።

ጾታዊ ዝንባለን መንነትን

ASEXUELL

ኢጾታዊ/ ጾታ ኣልቦ

HETEROSEXUELL

ፍሉየ-ጾተኛ/ ንኻልእ ሓንቲ ፍሉየ-ጾተኛ ጓለንስተይቲ ምስ ወዲተባዕታይ ፍቕሪ ይሕዛ ወይ
ጾታዊ ርክብ ክትገብር ትደሊ። ሓደ ፍሉየ-ጾተኛ ወዲ ተባዕታይ ምስ
ጾታ ዚደሊ
ጓለንስተይቲ ፍቕሪ ይሕዞ ወይ ጾታዊ ርክብ ክገብር ይደሊ።

BISEXUELL

ድርብ ጾታዊ

ሓደ ድርብ ጾታዊ ግለሰብ ምስ ክልቲኦም ወዲተባዕታይን
ጓለንስተይቲን ፍቕሪ ይሕዞ ወይ ጾታዊ ርክብ ክገብር ይደሊ።

HOMOSEXUELL

ግብረ-ሰዶማዊ

ሓንቲ ግብረ-ሰዶማዊት ጓለንስተይቲ ምስ ጓለንስተይቲ ፍቕሪ ይሕዛ
ወይ ጾታዊ ርክብ ክትገብር ትደሊ። ሓደ ግብረ-ሰዶማዊ ወዲተባዕታይ
ምስ ወዲተባዕታይ ፍቕሪ ይሕዞ ወይ ጾታዊ ርክብ ክገብር ይደሊ።

BÖG

ሶዶመኛ

ልሙድ ቃል ናይ ሓደ ሰብኣይ/ወዲ ምስ ካልኦት ኣወዳት/ሰብኡት ፍቕሪ
ዝሕዞ ወይ ጾታዊ ርክብ ክገብር ዝደልይ።

LESBISK, FLATA

ሶዶመኛዊት

ልሙድ ቃል ናይ ሓንቲ ጓል/ሰበይቲ ምስ ካልኦት ደቀንስቶዮ/ኣንስቲ
ፍቕሪ ዝሕዛ ወይ ጾታዊ ርክብ ክትገብር ትደልይ።

TRANSPERSON

ትራንስፐርሰን

ሓደ ትራንስፐርሰን፡ ንኣብነት ሓደ ምስ ርሕሚ ዝተወለደ ሰብኣይ፡
ወይ ድማ ምስ መትሎ ዝተወለደት ሰበይቲ ክኸውን ይኽእል። ሓደ
ትራንስፐርሰን ወዲተባዕታይ ወይ ጓለንስተይቲ ዘይኮነ ግለሰብ ክኸውን
ይኽእል። ወይ ድማ ወዲተባዕታይን ጓለንስተይቲን ዝኾነ ግለሰብ
ክኸውን ይኽእል።
ወይ ድማ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ክዳን ምግባር ትፈቱ ሰበይቲ ወይ ናይ
ደቂ ኣንስትዮ ክዳን ምግባር ዝፈቱ ሓደ ሰብኣይ እውን ክኸውን
ይኽእል።

KÖN

ጾታ

ጾታ፡ ብዙሕ ግዜ ሰበይቲ ወይ ሰብኣይ ማለት እዩ። ሓደ ግለሰብ ሰብኣይ
ወላ ሰበይቲ ዘይኮነ ኬይኑ ክስሞዖ ይኽእል’ዩ። kön ጾታዊ ብል’ዕቲ
könsorgan ማለት እውን እዩ። ጾታዊ ብል’ዕቲ könsorgan ኣካላት
ሰብነት መትሎን ርሕሚን ይጠቕስ።

UNDERLIV

ብል’ዕቲ

ጾታዊ ብል’ዕቲ። ክልቲኦም መትሎን ርሕሚን underliv ይበሃሉ።

VAGINA, FITTA

ርሕሚ/
ሕምሲ(ጽያፍ)

ልሙድ ቃላት ናይ ጓለንስተይቲ ጾታዊ ብል’ዕቲ። ገለ ሰባት ሕምሲ
ጽዩፍ ቃል እዩ ኢሎም ይሓስቡ።

SNIPPA

መሸኒት

ልሙድ ቃላት ናይ ሓንቲ ጓል ጾታዊ ብል’ዕቲ። ምስ ህጻውንቲ ክንዛረብ
ከለና መሸኒት ቅኑዕ ቃል ክኸውን ይኽእል።

ሰብነት/ኣካል

ሓደ ጾታ ኣልቦ ሰብ ወሲባዊ ስምዒት ወይ ድማ ድልየት ናይ ጾታዊ
ርክብ የብሉን።

KLITORIS

ጉድበ

ሓደ ክፋል ናይ ርሕሚ እዩ። ጉድበ እቲ ኣዝዩ ተኣፋፊ ክፋል ናይ
ርሕሚ እዩ። ብዙሓት ኣብን ከባቢን ጉድበ ምድራዝ ጽቡቕ
ስምዒት ኣሎዎ ኢሎም ይሓስቡ፡ ወይ ድማ ንጉድበ ብገለ ነገር (ከም
ሰለፍ ወይ ጾታዊ ባምቡላ) ምድራዝ። እንተድኣ ሓደ ሰብ ብጾታዊ
ስምዒቱ ተላዒልዎ ጉድበ ብደም ይመልእን ተሪር ይኸውንን።

BLYGDLÄPPAR

ከንፈር-ርሕሚ

ሓደ ክፋል ናይ ርሕሚ እዩ። ከንፈር-ርሕሚ ኣብ ወጻኢ ክፍሊ
ናይ ሰብነት ኣብ ዙርያ መእተዊ ርሕሚ፡ ጉድበን መትረብ-ሽንቲን
ዝርከቡ ዕጻፍ ናይ ቆርበት እዩም። እንተድኣ ሓንቲ ሰብ ብጾታዊ
ስምዒታ ተላዒልዋ ከንፈር-ርሕሚ ብደም ይመልእን ይገዝፍን።

SLIDA

ርሕሚ

ክፋል ናይ ርሕሚ እዩ። ርሕሚ፡ ናይ ጻግነ መድመይቲን ነዝዒን
ንደገ ዝፈሰሉ ናይ ኣካል ከፋት ቦታ እዩ፡፡ ቆልዑ ብርሕሚ ኣቢሎም
ክውለዱ ይኽእሉ። እንተድኣ ሓደ ሰብ ብጾታዊ ስምዒቱ ተላዒልዎ፡
ርሕሚ ብቅብኣት ይጥልቕይ። ብዙሓት፡ ኣብ ጾታዊ ርክብ ከለኻ
እንተድኣ ኣብ ርሕሚ ገለነገር ኣጥሊቕካ ጽቡቕ ስምዒት ኣለዎ ኢለን
ይሓስባ። ንኣብነት ኣጻብዕቲ፡ መትሎ ወይ ድማ ጾታዊ ባምቡላ።

SLIDKRANS

ገራዚቶ

ካብ ርሕሚ ቁሩብ ምሕድግ ኢሉ ዝርከብ መምብራና (ረቂቕ፡
ጥሉል ቆርበት) እዩ።

LUBRIKATION

ቅብኣት

እንተ ጾታዊ ስምዒት ተላዒሉ ወይ ድማ ስጋዊ ርክብ ተለዓዒሉ ኣብ
ርሕሚ ዝፍጠር ፈሳሲ እዩ።

LIVMODER

ማህጸን

ሓደ ክፋል ናይ ርሕሚ እዩ። ማህጸን ኣብ ውሽጢ ሰውነት ኣብ
ከባቢ ከስዐ ተደኵኑ ይርከብ። ሓንቲ ሰብ እንተድኣ ነፍሰጾር ኴይና
እቲ ቆልዓ ኣብ ውሽጢ ማህጸን ይዓቢ። ናይ ጻግነ መድመይቲ ካብ
ማህጸን ይወጽእ።

MENS

እዋን ጻግነ፡ ናይ
ጻግነ መድመይቲ

ከባቢ ሓደ ግዜ ኣብ ወርሒ ካብ ርሕሚ ዝፈስስ ደም እዩ።

FLYTNINGAR

ነዝዒ

ካብ ርሕሚ ዝወጽሕ ፈሳሲ፡ ምእንቲ ጽሩይን ጥዕና ዘሎዎን
ክኸውን። ነዝዒ ጻዕዳ ወይ ቢጫ ክኸውን ይኽእል። ነዝዒ ጸረር
ዝብል ወይ ረጕድ ለጎግታ ክኸውን ይኽእል።

BINDA

ናይ ጽርየት
ሽጎማኖ/ጉዝጓዝ

ሓንቲ ሰብ ኣብ እዋን ጻግነ ንመከላኸሊ ትጥቀመሉ እዩ። እቲ ናይ
ጽርየት ሽጎማኖ/ጉዝጓዝ ምስ ክዳን ውሽጢ/መራሃጫ ይተሓሓዝ።
እቲ ናይ ጽርየት ሽጎማኖ/ጉዝጓዝ ናይ ጻግነ መድመይቲ ካብ ርሕሚ
ምስ ወጸ ይጥርንፎ።

TAMPONG

ታምፖን/ ናይ ጻግነ
ደም ዚመጺ

ሓንቲ ሰብ ኣብ እዋን ጻግነ እትጥቐመሉ ትኽእል መከላኸሊ እዩ።
ታምፖን ኣብ ርሕሚ ይእቱ። ምእንቲ እቲ ናይ ጻግነ መድመይቲ ካብ
ርሕሚ ወጺኡ ከይፈስስ እቲ ታምፖን ይእክቦ።

MENSKOPP

ናይ ጻግነ ኩባያ

ሓንቲ ሰብ ኣብ እዋን ጻግነ እትጥቐመሉ ትኽእል መከላኸሊ እዩ።
ናይ ጻግነ ኩባያ ኣብ ርሕሚ ዝእቱ ብፕላስቲክ ዝተሰርሐ መትሓዚ
እዩ። ምእንቲ እቲ ናይ ጻግነ መድመይቲ ካብ ርሕሚ ወጺኡ ከይፈስስ
እቲ ናይ ጻግነ ኩባያ ይእክቦ።

PENIS, KUK

መትሎ፡ ሽልሖ

ልሙድ ቃላት ናይ ወዲተባዕታይ ጾታዊ ብል’ዕቲ። ገለ ሰባት ሽልሖ
ኣጸያፊ ቓል ኢሎም ይሓስቡ።

SNOPP

መሸኒ

ልሙድ ቃል ናይ ወዲ ጾታዊ ብል’ዕቲ። ምስ ቆልዑ ክንዛረብ ከለና
መሸኒ ቅኑዕ ቃል ክኸውን ይኽእል።

PUNG

ኣስኪት

ኣስኪት ኣብ ትሕቲ መትሎ ዝንጥልጠል ናይ ቆርበት ለቖታ እዩ።
ኣስኪት ዘርኢ ተባዕታይ ዝስረሓሉ ፍረነብሲ ይስከም።

FÖRSATS

ቅድመ-ዕልቋቕ

እንተድኣ ሓደ ሰብ ጾታዊ ስምዒት ተላዒልዎ ሓድሓደ ግዜ ካብ
መትሎ ዝወጽእ ፈሳሲ እዩ።

SPERMA

ዘርኢ ተባዕታይ

ኣብ ካብ መትሎ ዝወጽእ ብጭቕታ ዝርከብ ፈሳሲ። ዕልቋቝ ቈልዓ
ክፈጥር ዝኽእል ዘርኢ ወዲተባዕታይ ዝተመልአ እዩ።

ANAL

መሃንቱስ

ከፋት ቦታ ኣብ መቐመጫ። ከባብን ውሽጥን መሃንቱስ ሰብ ተኣፋፊ
እዩ፡ ብዙሓት ድማ ምድራዝ ወይ ድማ ገለነገር (ከም ኣጻብዕቲ፣ ጾታዊ
ባምቡላ፡ መትሎ) ምእታው ጽቡቕ ስምዒት ኣለዎ ኢሎም ይሓስቡ።
ቀልቀል ካብ መሃንቱስ ይወጽእ።

FÖRHUD

ዕልቦ

ረቂቕ ቆርበት ኣብ ልዕሊ ኣንፊ መትሎ ወይ ኣንፊ ጉድበ። ዝተኽንሸበ
ሰብ ዕልቦ የብሉን ወይ ንእሽተይ ተረፍ ኣለዎ።

OMSKÄRELSE

ምኽንሻብ

ክፋል ናይ መትሎ ወይ ርሕሚ ቆሪጽካ ምውጻእ። ዝተፈላለዩ ዓይነት
ምኽንሻብ ኣለዉ። ናይ ርሕሚ ምኽንሻብ ኣብ ሽወደን ዘይሕጋዊ’ዩ።
ንሓንቲ ሰብ ናብ ካልእ ሃገር ወሲድካ ርሕማ ምኽንሻብ እውን
ዘይሕጋዊ’ዩ።

SLEMHINNA

ልፋጫዊ
መምብራና/ሽፋን

ረቂቕ፡ ርሑስ ቆርበት ኣብ ክፋላት ኣካል ዝርከብ ነዃል፡ ክፍተት
ዘለዎ። ልፋጫዊ ሽፋን ንኣብነት ኣብ ርሕሚ፡ መትረብ ሽንቲ፡ ኣብ
ትሕቲ ዕልቦ፡ ኣብ መሃንቱስን ኣብ ኣፍን ይርከብ።

KROPPSVÄTSKA

ናይ ሰብነት ፈሳሲ

ካብ ሰብነት ዝወጽእ ፈሳሲ። ኣብነት ናይ ሰብነት ፈሳሲ ከም ደም፡
ምፍሳስ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ፡ ቅብኣትን ቅድመ-ዕልቋቕ የጠቓልል።

STÅND,
EREKTION

ትሪ መትሎ፡ ናይ
መትሎ ውትረት

መትሎ ብደም ምስ መልአን ከምኡ’ውን ምስ ተረረን፡ ምስ ገዘፈን ትኽ
ኢሉ ምስ ቀነዓን ይወትር። ጉድበ ብደም ምስ መልአትን ከምኡውን
ምስ ተረረትን፡ ምስ ገዘፈትን ትወትር። እቲ ሰብ እንተድኣ ብጾታዊ
ስምዒት ሻፊጉ/ጋ መብዛሕትኡ ግዜ መትሎን ጉድበን ይወትሩ።
ውትረት ናይ መትሎ ትረት እውን ክበሃል ይከኣል።

ORGASM

ጥርዘውነ/ናይ
ወሲብ ዕውፈት

ሓደ ሰብ ጾታዊ ርክብ ክገብር ከሎ (ምስ ካልእ ሰብ ወይ ንውልቁ)
ዝመጽእ ናይ ሰብነት ስምዒት። መብዛሕቶም ናይ ወሲብ ዕውፈት እቲ
ዝበለጸ ክፋል ናይ ጾታዊ ርክብ እዩ ኢሎም ይሓስቡ፡፡ ጥርዘውነ ኣብ
ብል’ዕቲታት ወይ ድማ ኣብ መላእ ሰብነት ክስማዓና ይኽእል።

UTLÖSNING

ነጸቕታ

ካብ መትሎ ፈሳሲ ኣብ ዝወጸሉ ግዜ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ
ጥርዘውነ። ኣብ ግዜ ነጸቕታ ካብ መትሎ ዝወጽእ ፈሳሲ ብዙሕ ግዜ
ትብዓት ወይ ዘርኢ ይበሃል። ኣብ ግዜ ጥርዘውነ ካብ መትረብ ሽንቲ ናይ
ርሕሚ ፈሳሲ ክወጽእ ከሎ እውን ነጸቕታ እዩ።

ATT KOMMA

ምፍሳስ

ልሙድ ቃል ናይ ጥርዘውነ ምብጻሕ /ወይ ነጸቕታ።

ጾታዊ ርክብ

SEX

ጾታዊ ርክብ

ጾታዊ ርክብ ብዙሕ ነገራት ክኸውን ይኽእል። ደስ ዘብለካን ዘሐጉሰካን
ነገር ምግባር። ምስ ነብስኻ ወይ ምስ ካልኦት ሰባት ጾታዊ ርክብ
ክትገብር ትኽእል። ጾታዊ ርክብ፡ ብል’ዕቲኻ ወይ መሃንቱስካ ወይ ናይ
ካልእ ሰብ ብል’ዕቲ ወይ መሃንቱስ በእዳውካ ምትንኻፍ፡ ንብል’ዕቲ ወይ
መሃንቱስ ምስዓም ወይ ምልሓስ፡ ወይ ድማ ገለነገር (ከም ኣጻብዕቲ፡
መትሎ ወይ ጾታዊ ባምቡላ) ኣብ ርሕሚ ወይ መሃንቱስ ምእታው ማለት
ክኸውን ይኽእል። ጾታዊ ርክብ፡ ብመልሓስ ምስዕዓምን ንክተናኽፎም
ጽቡቕ ስምዒት ዝህቡኻ ካልኦት ክፋላት ኣካል ምትንኻፍን ማለት’ውን
ክኸውን ይኽእል።

PUSSA

ስዕመት/ምስዓም

ከናፍርካ ኣጥቢቕካ ምስ ናይ ካልእ ሰብ ኣፍ ወይ ኣካል ምጽቃጥ።

KYSSA

ናይ ፈረንሳ ምስዓም፡
ብመልሓስ ምስዓም

መልሓስካ እንዳተናኸፍካ ዝግበር ናይ ኣፍ ምስዕዓም።

HÅNGLA

ምስዕዓምን
ምትንኻፍን

ሰባት ኣካላቶም ብሓደ ጥቓንጥቓን ጌሮም፡ ክሰዓዓሙን ክተሓቓቖፉን
ነንሕድሕዶም ክደራረዙን (ምስ ክዳኖም ወይ ጥራይ ነብሶም) ከለዉ
ማለት’ዩ።

LIGGA, KNULLA

ጾታዊ ርክብ
ምፍጻም፡ ብሓደ
ምድቃስ፡ ረውአ

ምስ ገለሰብ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም። ገለ ሰባት ረውአ ጽዩፍ ቃል ኢሎም
ይሓስቡ።

ONANERA

ግብረሕቡእ/ሴጋ

ምስ ገዛእርእስኻ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም።

KLITTRA, PULLA

ሓንቲ ርሕሚ ዘለዋ ግለሰብ ምስ ገዛእ ርእሳ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም።
እቲ ናይ ሽወደን ቃል (ክሊትራ/ፑላ) klittra/pulla ኣብን ከባብን
ጉድበ ምትንኻፍ፡ ኣብን ከባብን ከንፈር-ሕምሲ ምትንኻፍ፡ ወይ ድማ
ገለነገር (ከም ኣጻብዕቲ ወይ ናይ ወሲብ ባምቡላ) ኣብ ርሕሚ ምእታው
የመልክት።

RUNKA

ልሙድ ቃል ናይ ግብረሕቡእ/ ምስ ገዛእርእስኻ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም።
ብዙሕ ግዜ Runka ንመትሎ ዘለዎም ግለሰባት ንጥቐመሉ። ግን ገለ
ርሕሚ ዘለወን ሰባት ንግብረሕቡእ Runka ይብለኦ። Runka ኣእዳውካ
ተጠቂምካ ንኣንፊ መትሎ ምድራዝ ማልት ክኸውን ይኽእል።

SMEKA

ምድራዝ, ምትንካፍ

ኣካላትካ ብየእዳውካ ምትንኻፍ። ወይ ኣካላት ናይ ካልእ ሰብ
ብኣእዳውካ ምትንኻፍ።

SMEKSEX

ጽዑቕ ምድርራዝ

ኣብ ጾታዊ ብል’ዕቲታት ወይ ኣብ ኣካላት ብኣእዳው እናተናኸፍካ ጾታዊ
ርክብ ምፍጻም።

GNIDSEX

ወሲባዊ ምፍሕፋሕ

ናይ ሓደ ጾታዊ ብል’ዕቲ ምስ ናይ ካልእ ጾታዊ ብል’ዕቲ ወይ ክፋል ኣካል
ብምፍሕፋሕን ብምጽቃጥን ጾታዊ ርክብ ምፍጻም።

MUNSEX,
ORALSEX

ናይ ኣፍ ጾታዊ ርክብ

ብኣፍ ንናይ ገለሰባት ብል’ዕቲ ብምስዓም፡ ብምልሓስ ወይ ብምምጻው
ጾታዊ ርክብ ምፍጻም።

SUGA AV

ምጥባው

ኣብን ከባብን መትሎን ብኣፍን ብልሳንን ብምጥቓም ጾታዊ ርክብ
ምፍጻም።

SLICKA

ምልሓስ

ኣብን ከባብን ርሕሚን መሃንቱስን(መቐመጫ) ብኣፍን ብልሳንን
ብምጥቓም ጾታዊ ርክብ ምፍጻም።

ANALSEX

ናይ ቍልጠ/
መቐመጫ ወሲብ

ኣብ ቍልጠ (ኣብ መቐመጫ) ወይ ከባቢኡ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም፡
ንኣብነት ብኣጻብዕቲ፡ ብመልሓስ፡ ብመትሎ ወይ ብናይ ወሲብ
ባምቡላ።

VAGINALSEX,
SLIDSEX

ናይ ርሕሚ ጾታዊ
ርክብ

ኣብ ርሕሚ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም። ንኣብነት ብኣጻብዕቲ፡ መትሎ ወይ
ናይ ወሲብ ባምቡላ።

SEXLEKSAK

ናይ ወሲብ ባምቡላ

ንውልቕኻ ድዩ ወላ ምስ ካልእ ጾታዊ ርክብ ትፍጽመሉ ነገር። ንኣብነት
ኣርቲፊሻል ውቱር መትሎ፡ ወይ ብኤሌትሪክ ዝሰርሕ መነዝነዚ ነገር።

SEXUELLA
FANTASIER

ወሲባዊ ሕልሚ/
ፋንታዝያ

ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ምሕሳብ ወይ ምሕላም። እዚ፡ ክትፍጽሞም
ትደልዮም ነገራት፡ ወይ ብዛዕብኦም ክትሓስብ የደስቱ እዮም ኢልካ
ትሓስቦም ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ። ብዛዕባ ሰባት እውን -ክዉን ወይ
ሓቒ ዘይኮነ ፋንታዝያ ክህልወካ ይኽእል’ዩ። ብዙሓት ሰባት ኣብ እዋን
ግብረሕቡእ/ሴጋ ብዛዕባ ወሲባዊ ሕልሚ ይሓስቡ።

SAMTYCKE,
ÖMSESIDIGHET

ስምምዕ፡
ሓድሕዳዊ
ስምምዕ

ኣብ ነንሕድሕዶም ጾታዊ ርክብ ዝፍጽሙ ኩሎም ሰባት ዝደልይዎ
እዩ። ኣብ ነንሕድሕዶም ጾታዊ ርክብ ዝፍጽሙ ኩሎም ሰባት ሓደ
ዓይነት ይደልዩ፡ ከምኡውን ኣብ ኣካል ይኹን ኣብ ኣእምሮ ጽቡቕ
ስምዒት ዘለዎ ጾታዊ ርክብ ክፍጽሙ ይደልዩ።

ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሓማማትን ነፍሰ ጾርነትን

KÖNSSJUKDOM

ብጾታዊ ርክብ
ዝመሓላለፉ
ሓማማት

ምስ ሓደ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማም ዘሎዎ ግለሰብ ብዘይ
መከላኸሊ ጾታዊ ርክብ ብምፍጻም ዝመጸካ ሕማም። ክላማይድያ ሓደ
ኣብነት ናይ’ዚ ሕማም እዩ።

HIV

ኤች-ኣይ-ቪ

ምስ ሓደ ኤች-ኣይ-ቪ ዘሎዎ ግለሰብ ብዘይ መከላኸሊ ጾታዊ ርክብ
ብምፍጻም ዝመጸካ ሕማም። ካብ ጥዕና ምስኣን ዝከላኸሉ፡ ንሕማም
ኤች-ኣይ-ቪ ዝኾኑ ብቑዓት መድሃኒታት ኣለዉ። ናይ ኤች-ኣይ-ቪ
መድሃኒት እንተዘይወሲድካ ድሕሪ ውሑዳት ዓመታት ናብ ሕማም
ኤይድስ ክምዕብል ይኽእል። ኤይድስ ሞት ከኸትል ዝኽእል ሕማም
እዩ። ኤች-ኣይ-ቪ ቫይረስ እዩ።

KLAMYDIA

ክላማይድያ

ምስ ሓደ ሕማም ክላማይድያ ዘሎዎ ግለሰብ ብዘይ መከላኸሊ ጾታዊ
ርክብ ብምፍጻም ዝመጽእ ሕማም። ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣካላትካ
ምንም ዓይነት ምልክት ናይ ክላማይድያ ክስመዓካ ኣይክእልን። እንተድኣ
ክላማይድያ ኣለካ እሞ መድሃኒት ወሲድካ፡ እቲ ሕማም ይጠፍእ።
ክላማይድያ ባክተርያ እዩ።

SÄKRARE SEX

ውሑስ ጾታዊ
ርክብ

ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ፡ ተኽእሎ ናይ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓለለፍ
ሕማም ተጠቓዒ ናይ ዘይምዃን፡ ወይ ድማ ናብ ካልኦት ናይ
ምትሕልላፍ ሓደጋ፡ ብጣዕሚ ውሑድ ወይ ፈጺሙ ዘየለ ምስ
ዝኸውን።

KONDOM

ኮንዶም

ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ምስ ገለሰባት፡ ምእንቲ ብጾታዊ ርክብ
ዝመሓላለፉ ሕማማት ከይንልበድ ወይ ንኻላኦት ከይንልብድ
ንጥቀመሉ ኣብ መቶሎ ዝእቱ ፕላስቲክ። ካብ ጥንሲ ንምክልኻል
ኮንዶም ምጥቃም’ውን ይከኣል’ዩ።

GLIDMEDEL

መለስለሲ ቅብኣት

ኣብ ርሕሚ፡ ኣብ መትሎ ወይ ኣብ መሃንቱስ ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ
ዝበለጸ ስምዒት ክህብ ዝጠቅም ክሬማ። ኣብ ናይ መሃንቱስ ጾታዊ
ርክብ ቅብኣት ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ። እንተዘይኮነ ሓደጋ ናይ ኮንዶም
ምቅዳድ ኣሎ። ቅብኣት ኣብ ቤት መድሃኒት ወይ ኣብ ተመሳሳሊኡ
ክዕደግ ይከኣል።

TESTA SIG

መርመራ ምግባር

እንተድኣ ብዘይ ኮንድም ጾታዊ ርክብ ፈጺምካ መርመራ ምግባር
ጽቡቕ’ዩ። ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማም ኣለካን የብልካን
ከተረጋግጽ ትኽእል፡ ኣድላይ እንተ ኾይኑ መድሃኒት ክትወስድ ትጅምር።
ንኣብነት ኣብ ክሊኒክ መንእሰያት ወይ ኣብ ማእከል ክንክን ጥዕና
መርመራ ክትገብር ትኽእል። ብኻልኦት፡ ካብ ብጾታዊ ዝመሓላለፉ
ሕማማት ወጻኢ፡ ዝመጹ ጸገማት እውን መርመራ ክትገብር ትኽእል።

GRAVID

ነፍሰ ጾር

ኣብ ከባቢ ከስዓ ዝርከብ ማህጸን፡ ዝዓቢ ቆልዓ ምህላው። ነፍሰ ጾርነት
ምጽባይ ቆልዓ ክበሃል’ውን ይከኣል።

PREVENTIVMEDEL መኸልከል ጥንሲ

ABORT

ምንጻል ጥንሲ

እንተድኣ መትሎ ኣብ ርሕሚ ኣእቲኻ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽም ደሊኻን
እሞኻኣ ቆልዓ ክትወልድ እንተዘይደሊኻ፡ መከላኸሊ ጥንሲ ክትጥቐም
ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ኮንዶም፡ ናይ ወሊድ መቆጻጸሪ ክኒን ወይ ናይ
ውሽጢ ማህጸን መከላከሊ የጠቓልል።
ነፍሰ ጾር ኴንኪ ግና ቆልዓ ክህልወኪ ዘይትደልዪ እንተኬንኪ፡ ኣብ
ሆስፒታል ጥንሲ ክትንጽልዮ ትኽእሊ። ድሕር’ዚ ነፍሰጾር ኣይኮንክን
ማለት’ዩ።

CARE AND SUPPORT

UNGDOMSMOTTAGNING

ክሊኒክ መንእሰያት

መንእሰያት (ካብ 13-23/25 ዓመት) መርመራ ዝገብሩሉን፡ መከላኸሊ
ጥንሲ ዝረኽብሉን፡ ከምኡውን ብዛዕባ ሰብነት፡ ጾታን ፍቕሪን ሕቶታት
ዘቕርቡሉ ቦታ እዩ። ኣንተድኣ ሕማቕ ተሰሚዑካ ወይ ድማ ተሻቒልካ
ናብ ክሊኒክ መንእሰያት ኬድካ ምስ ገለ ሰባት’ውን ክትዘራረብ ትኽእል።

VÅRDCENTRAL

ማእከል ክንክን
ጥዕና

እንተድኣ ሓሚምካ ክንክን ክትረክብ ትኸዶ ቦታ’ዩ። ከምኡ’ውን
ንመርመራ ምግባርን፡ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ንምርካብን፡ ኣብ እዋን
ሕማቕ ዝስማዓካን ትሻቐለሉን ግዜ ንገለ ሰባት ንኸተዘራርብን ናብ
ማኣከል ክንክን ጥዕና ክትከይድ ትኽእል።

SEXUELLT
ÖVERGREPP,
VÅLDTÄKT

ብሓይሊ ምግሳስ፡
ምዕማጽ

ምስ ሓደ ድልየት ዘይብሉ፡ ወይ ድማ ንኣብነት ስለዝደቀሱ ወይ ስኽራን
ስለ ዘለዎም ድልየቶም ክገልጹ ዘይክእሉ ግለሰባት፡ ኣገዲድካ ስጋዊ
ርክብ ምፍጻም። ነዚ ምግባር ዘይሕጋዊ እዩ። እቲ ዝተዓመጸ ግለሰብ
ድጋፍን ሓገዝን ክረክብ መሰል ኣለዎ፡ ኣንጻር እቲ ዝዓመጸ ሰብ ድማ
ንፖሊስ ከመልክት ይኽእል።

DISKRIMINERING

ኣድልዎ

ብጾታ፡ ጾታዊ ዝንባለ፡ ጾታዊ መንነት፡ ሃይማኖት፡ መበቆል፡ ዕድመ
ወይ ስንክልና፡ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ዘጋጠሞ ወይ መሰሉ ዝተጋህሰ።
ኣንጻርካ ኣድልዎ ንኸይግበረልካ ይግባኣካ እዩ። ኣብነት ናይ ኣድልዎ ኣብ
ናይ ትምህርቲ ኣውቶቡስ ሕጃብ ምኽልካል እዩ። ካልእ ኣብነት፡ ሓደ
ኣስራሒ ንሓደ ደላይ ስራሕ ናይ ሽወደን ስም ስለዘይብሉ ካብ ናይ
ስራሕ ቃለመጠይቕ ምግባር ምስ ዘትርፎ። ከምኡውን ኣብ ሓደ ቤት
መግቢ ንግብረሰዶማያን መጻምዲ ንኽምገቡ ዘይምፍቃድ ኣድልዎ
እዩ።

