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GELO HEMÎ 
TİŞT TENÊ 

BELAVKERÊN 
NEFRETÊ Û 
TROL İN?

Torên civakî pişkeke jiyana me ya rojane ne. Çi 
bi riya twitter, Facebook, Tiktok an Instagram'ê 
Em danûstandina agahiyan di gel bikarênerên ji 
seranserî cîhanê pêk tînin, hin wêneyan ji demên 
xwe yên betlaniyê nîşan didin an karê xwe didin 
nasandin. Jiyana bêyî medyayên civakî – ji bo 
gelek kesan bi dĳ warî dikare were sêwirandin.

Helbet mixabin neçêbikaranîn jî pişkeke jiyana me 
ya rojane ye. Demekê qala belavkirina kîn û nef-
retê tê kirin ku bikarênerê li torên civakî hatibin 
biçûkkirin an ketibin ber êrîşê – bi taybet di rewşa 
ku kesên têkildar ser bi kêmîneyeke civakîbin da.

Dema ku bêrêziya zayendî li jinan tê kirin, kesên 
çermreş neçar in ku bêrêziyên nĳ adperestane 
tehemil bikin an cihû tûşî kiryarên handêr ên dĳ î 
cihûtiyê tên, ev babet jî wek belavkirina kîn û nef-
retê tê zanîn. "Trol" belavkirina nefretê û lînajotinê 
ji bo handanê çêdikin; "Belavkerên Nefretê" pirranî 
bala xwe didin ser hin kesan ku wan bi gelek sse-
dema diazirînin.

Helbet vîn û xwestek ne girîng in: Ya girîng bando-
rek e ku ev cûre gotin li ser kesan datînin û ban-
dorên wê li ser pêkvejiyana me ye.
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PAŞVEKİŞİ-
YAN AN YAN AN 

BEREVANÎ?

Belavkirina kîn û nefretê awayekî tundiyê ye û renge ban-
dorine wê yên ziyanbar hebin. Ev yek renge bibe sebeba 
rencandin û ziyanlêxistina rûhî û her wiha bibe sebeb ku 
bikarêner xwe ji warê gelemperî yê Înternetê dûr bikin.

Di asta kesane da belavkirina nefretê 
dibe sebeba ziyandîtina kesî: Ev kar renge 
di dirêjdemê da ziyanê li kesî xîne û wek 
mînak êrîşên Panîk, stres an nakokiyên 
razanê pêk bîne.

Di asta civakî da belvkirina nefretê dibe 
sebeb ku hin kom bêyî berçavgirtina vê 
yekê ku lawaz in, zêdetir ji qada civakî dûr 
bibin.

Me dil heye ku ne tenê pişta bikarêneran di kiryara li dĳ î 
nefretê li Înternetê bigirin, belkî em li dû vê armanca îdeal 
in ku nefreta li înternetê bi alîkariya hevdu lawaz bikin!

Ji ber vê yekê se-
kinîna li hemberî be-
lavkirina kîn û nefretê 
daxwazeke girîng e!
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EGER EGER 
AGİRPÊKETİN 

BİQEWİME, 
DİVÊ MİROV 

Çİ BİKE?Çİ BİKE?

Her kes stratejî û rêbazên 
ssekinîna li hemberî belavkiri-
na nefretê û kînajotina înter-
netî nasyar be, dikare xwe û 
kesên din biparêze.

Em ji gerrên asimanî vê yekê dizanin: Destpêkê 
xwe biparêze, piştî wê tu yê bikarî alîkariya kesên 
din bikî. Wek mînak daneyên te yên kesane tu 
wextî nabe ku ji bo hemiyan bên nîşandan, her 
wiha cihê ku tê da dĳ î ûcihê ku aniha lê dimînî. 
Şîretên di vî warî da li vê malperê hene www.kom-
pass-social.media.

Beşdarî girîng e lê renge westîner û bi stres be. 
Bala xwe bide ser tendurustiya xwe – heta di rew-
şa ku tenê tiştekî hevrê di gel kesekî dixwînî da. 
Di dema pêwîst da paş ve bikişe. Tendurustiya 
hertim yekemayetiya te ye. 

Tu ne bi tenê yî! Ji alîkarî û pêşniyarên piştgiriyê 
sûd werbigire! Çi ji saziyan an ji dost û naskiri-
yan. Tu bi serpêhatiyên xwe tu wextî bi tenê nînî! 
Li pey wergirtina şêwirînê ji kesên din ên ziyandîtî 
be, ji torên heyî jî sûd bigire. 

AGİRPÊKETİN AGİRPÊKETİN 
BİQEWİME, BİQEWİME, 

AGİRPÊKETİN 
BİQEWİME, 

AGİRPÊKETİN AGİRPÊKETİN 
BİQEWİME, 

AGİRPÊKETİN 
BİQEWİME, 
DİVÊ MİROV DİVÊ MİROV DİVÊ MİROV 
BİQEWİME, 
DİVÊ MİROV 
BİQEWİME, BİQEWİME, 
DİVÊ MİROV 
BİQEWİME, 
DİVÊ MİROV 

Her kes stratejî û rêbazên 
ssekinîna li hemberî belavkiri-
na nefretê û kînajotina înter-
netî nasyar be, dikare xwe û 
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10 11

Tevahiya platformên girîng li ser rêbazekê dime-
şin ku bêrêzî û helbet wek mînak nûçeyên sexte 
qedexe dikin. Di rewşa rûbirûbûna bi nêrînên 
wiha, tu dikarî û divê ku tu wê yekê ragihînî.
Helbet her wiha navendên rapordanê yên weke 
www.hassmelden.de renge sûdmend û bibandor 
bin.

Kesan bide nasandin! Baştir e bi awayê aşkira 
be. Da ku ji bo kesên din jî were diyarkirin ku ev 
tundiyeke bi gotinê ye û ne tenê mĳ areke biçûk û 
ne girîng.

Derewzanîn: Nûçeyîn derew (Fake News) divê di 
esas da bên derewandin – heta eger li ser xêra 
hin kesan be ku bêdeng û aram bi hev ra nûçeyê 
dixwînin. Raderbirîna gotinekê dikare bibe se-
beba gengeşe û behsê, nêrîneke nû raber bike û 
bala kesan bikişîne ser belavkirina nefretê.

Helbet: "Xwireka trolan dabîn neke!" Hin bikarê-
ner hene ku wan dil heye nefretê li înternetê bi 
awayekî tam agahane belav bikin û kesên din 
birencînin û sor bikin. Eger ew pê bihesin ku tu 
bertek nîşanî wan didî, ev mĳ ar renge wan han 
bide û tehrîk bike. Tu dikarî hesabên wiha asteng 
bikî an wan bêdeng (Mute) bikî.

XWİREKA 
TROLAN TROLAN 
DABÎN DABÎN 
NEKENEKE

!!
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bide û tehrîk bike. Tu dikarî hesabên wiha asteng 

XWİREKA XWİREKA 



12 13

Înternet atmosfera bêqanûn nîne. Li vir jî mirov 
dikaare sûcê ragihîne – ji ber bêrêzî, handana 
gel an vexwendina bo tundiyê. Polîs hema bêje 
di hemî parêzgehan da nobedarekî online e. Her 
wiha gelek ji dozgeriya ragihandina sûcê bi riya 
Email'ê bi fermî nas dikin. Helbet bila haya te jê 
hebe: Eger gilî were vekolandin, kesê ku li dĳ î wî/
wê sûc hatiye ragihandin jî dê hin tiştan derbarê 
te bizzane.

Hertim Screenshot'ên bawerpêkirî bigire da ku 
Trolê aşkira bikî, dĳ heviyan aşkiraa bikî an di rew-
şa ragihandina sûcê, şehediyan kom bikî.
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PROJEYA ME 
— — 

XURTKİRİNA 
Lİ DİJÎ Lİ DİJÎ 

BELAVKİRİNA 
NEFRETÊ

!!

Gelek komên kiryarê li Almanyayê li dĳ î Nĳ adperestî û 
dĳ ayetiya bi cihûyan ra dixebitin – Rêxistinên serbixwe yên 
koçberan an civatên din ên çalak di asta neteweyî da.
Ev rêxistin ji ber belavkirina nefretê pirranî hesta wehşetê 
dikin û ji medyayên civakî dûr dikevin. Di vî warî da girîng 
e ku bi taybet xwetsekên xwe li civakê aşkiratir bibêjî.

Ew bin pêkanîna tor û çalakiya hevpar li 
dĳ î kiryarên handêr ên dĳ ayetiya bi cihû-
yan an nĳ adperestane, girîngiya xwe ji 
hêla siyaseta civakî ji bo pêkvejiyaneke 
cihêreng û civakeke şaristanî ya bihêz 
destnîşan dikin.

Me dil heye komên kiryara xwecihî bi awayê xwecihî li 
Almanyayê ji bo rûbirûbûna di gel belavkirina nefretê xurt 
bikin. Em hin şiyanan li dĳ î êrîşan pêk tînin, hin stratejî û 
rêbazan ji bo derewandin p înkarkirinê amade dikin û hin 
bĳ ardeyan ji bo hevkariya li gorî hevgirtinê raber dikin.

Em li gorî hewcetiyên rêxxistinan bi kûrsên fêrkariyê, cû-
reyên hînbûna elektronîkî û bernameyên Şêwirînê, wek mî-
nak wan derbarê pêvajo, xizmet, rêveberiya civakê, ewlehî 
û rêbazên ragihandina raporê, haydar dikin.
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