
አሉታዊ ማሕበራዊ ቁጽጽር እንታይ እዩ?
አሉታዊ ማሕበራዊ ቁጽጽር ማለት ዝኾነ ሰብ በቲ ናይ 
ቤተሰብ ወይም ሕብረተሰብ እምነትን ባህልን አኽቢሩ 
ንኽነብር ዝግበር ጸቕጢ፣ ምፍርራሕ፣ ከምኡውን 
ምግዳድን ማለት እዩ።

እቲ ዝግበር ቁጽጽር ብዝተራቐቐ መገዲ 

ዝግበር ኮይኑ ነቲ ናይ ውልቀሰብ መሰላት 

ዝጥሕስ ክኸውን ይኽእል እዩ። አብ ኖርወይ 

አ ብ ቲ  ና ይ  ሕ ብ ረተ ሰ ብ  ም ው ህ ሃ ድ 

ፖሊሲኡ / መ ምሪሒኡ  ኣንጻር  ኣ ሉታዊ 

ማሕበራዊ ቁጽጽር ምቅላስ ከም ሓደ ዕማሙ 

ገይሩ እዩ ዝወስዶ።

ብማሕበራዊ ቁጽጽር ዝጥቅዑ ክንደይ 
እዮም?

ብማሕበርዊ ቁጽጽር ዝጥቕዑ ክንደይ 

ምዃኖም ብርግጸኛ ዝፍለጥ አይኮነን። አብ 

ቀረባ እዋን ኣብ ኦስሎን አከርሁስን ዝርከባ 

ትምህርቲ ቤታት ከምኡውን አብ ቡስከሩድ 

ዝተወሰኑ ትምህርቲ ቤታት ዕድሜኦም ካብ 

16-17 ዝኾኑ መንእሰያት ዝተገበረ መጽናዕቲ 

እቶም ዝበዝሑ ወለዶም፣

Ÿ አብ  ዕረፍቲ  ጊዜና  ምስ  ካልኦት 

አዕሩኽትና ክንከውን አይፈቕዱን
Ÿ አብ ዕረፍቲ ጊዜና ምስ ጾታና ዘይኮነ ሰብ 

ክንከውን አይፈቕዱን
Ÿ ጾታዊ ርክብ ቅድሚ መርዓ ቅቡል 

አይኮነን
Ÿ አዋልድ አብ ካልኣይ ደርጃ ትምህርቲ 

ከለዋ ናይ ወዲ ዓርኪ ክሕዛ ቅቡል 

አይኮነን

ብጣዕሚ ውሑዳት ድማ አብ ማሕበራዊ 

ኩነታቶም ዓብይ ቁጽጽር ከምዝግበረሎም 

ገሊጾም። እዚ ጽንዓት ሓበሬታ ክህብ ይኽእል 

እዩ፣ ግን እቲ አብ ሞንጎ ማሕበራዊ ቁጽጽርን 

አብ ሞንጎ አሉታዊ ማሕበራዊ ቁጽጽርን ዘሎ 

አፈላላይ ንጹር ጌሩ ዘቕምጥ አይኮነን። እቲ 

ማሕበራዊ ቁጽጽር አሉታዊ ዝኸውን ናይቶም 

መንእሰያት መሰል ዝጥሕስ ክኸውን ከሎን 

እቶም መንእሰያት ከም ጸቕጢ፣ ምፍርራሕ 

ወይም ከም ምግዳድ ኮይኑ ክስመዖም ከሎ 

እዩ። 

ቤተሰብ ዝውለዱ መንእሰያት ዝለዓለ 

ቁጽጽር አለዎም። ካብ እስላምን ካልኦት 

ሃይማኖታት ከም ሂንዱን ቡድሃውያንን 

ዝውለዱ እውን ብዝዓበየ ንኣሉታዊ ቁጽጽር 

ዝተቓልዑ እዮም።

አብ አባታዊ ስርዓት ብፍላይ ድማ እቶም 

ናይ ቤተሰብ ክብሪ ምስ ናይ ጓልኣንስተይቲ 

ድንግልና ዘተኣስስርዎ፣ ንኣዋልድ ንኣሉታዊ 

ማሕበራዊ ቁጽጽር ብጣዕሚ ዝተቓለዓ 

ይገብረን። ኮይኑ ግን ወድን ሰብኣይን እውን 

ክልከሙ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሓደሰብ ናይ 

አሉታዊ  ማሕበራዊ  ቁጽጽር  ተጠቃዒ 

ክምኡውን ማሕበራዊ ጽዕንቶ ገባሪ ክኸውን 

ይኽእል እዩ። ንኣብነት ወለዲ ንወዶም ንሓፍቱ 

ክቆጻጸር ከገድድዎ ይኽእሉ።

ቤተሰብ ማሕበርዊ ቁጽጽር ዝገብሩ ወዶም 

ወይም ጓሎም ነቲ እምነት ወይም ባህሊ ናይ 

ሕብረተሰብ ጢሒሶም ሽሞምን ክብሮምን 

ከይጠፍእ ንኽከላኸሉ እዮም።

ዕ ላ ማ ኡ  ነ ቲ  ው ል ቀ ሰ ብ  ካ ብ  ጌ ጋ 

ንምእራምን ጌጋ ከይገብር ንምእላይን እዩ። 

እቲ  ሰብ  ከባ ቢኡን  ስነስ ር ዓት  ናይ ቲ 

ሕብረተሰብን ንኸኽብር ንምግባር እዩ።

አሉታዊ ማሕበራዊ ቁጽጽር ናይ ሃገራት 

ዶባት ሓሊፉውን ክግበር ይከአል እዩ። አብ 

ኖርወይ ንዝነብር ቤተሰብ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ 

ቤተሰቡን አዝማዱን ብዛዕባ ናይ ደቁ 

አተዓባብያ ይኹን መውስቦ ጽዕንቶ ከገብርሉ 

ይኽእሉ እዮም።

ብዛዕባ አሉታዊ ማሕበራዊ ቁጽጽር ክሳብ 

ክንደይ ንፈልጥ? መን ቁጽጽር ይገብር፣ 

መን እዩ ንቁጽጽር ዝተቓልዐ፣ ከምይከ 

ይፍጸም፣ እንታይከ እዩ ምኽንያቱ?

አሉታዊ ማሕበርዊ ቁጽጽር አብ ስደተኛታት 

ጥራሕ ዝረአ አይኮነን። ከምዚ ዓይነት ቁጽጽር 

አብቲ ካልእ ሕብረተሰብውን አሎ እዩ። 

ብተ ወ ሳ ኺውን  ዝተ ወ ሰኑ  ጉጅለ  ናይ 

ሕብረተሰብ ንጸቕጢ ዝተቓልዑ ምዃኖም 

ንፈልጥ ኢና። ካብ ማእከላይ ምብራቕ፣ ሰሜን 

አፍሪቃ፣ ሶማሊያ፣ ስሪላንካ፣ ፓኪስታን፣ ወይ 

ካብ ደቡብ ምዕራብ ኣሲያ ወለዲ ዘለዎም 

መንእሰያት አሉታዊ ሕብረተሰብኣዊ ቁጽጽር 

ከጋጥሞም ዝዓበየ ዕድል አሎ።

አብ ቤተሰብ ዘሎ ሃይማኖትን እቲ ቤተሰብ 

ክሳብ ክንደይ ሃይማኖት የኽርርን እውን 

ዓብይ ግደ አለዎ። ሃይማኖት የብልናን ካብ 

ዝብሉ ቤተሰብ ንላዕሊ ካብ ክርስቲያን 
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