
ስለምንታይ ንሕና ኣንጻር ናይ 
ግፍዒ ምዝራብ ኣብ ኢንተርነት 

ክንገትኦ ዘለና።

ነቲ ነቲ 
ጽልኢ ጽልኢ 

ቦታ ቦታ 
ኣይንሃቦ

ስለምንታይ ንሕና ኣንጻር ናይ 
ግፍዒ ምዝራብ ኣብ ኢንተርነት 

ስለምንታይ ንሕና ኣንጻር ናይ 
ግፍዒ ምዝራብ ኣብ ኢንተርነት 

ስለምንታይ ንሕና ኣንጻር ናይ 

ኣይንሃቦኣይንሃቦ
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ኣርእስቲኣርእስቲ

ምዝላቅ ወይ 
ምክልካል?

ናትና ፕሮጀክት

9 15
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ኩሉ ብጀካ 
ታህዲድን በደ

ልትን?ልትን?

ሶሻል መድያ ምስ መዓልታዊ መናባብሮና ዘሎ እዩ። ወይ 
ብትዊተር(Twitter)፡ ፋይስቡክ(Facebook)፡ ቲክቶክ(Tik 
Tok)፡ ወይ ኢንስትራግራም(Instagram)።

ንሕና ሓበረታት ንቃያየር ምስ ተጠቀምቲ ካብ ሙሉእ 
ዓለም፡ ስእሊ ዘርኢ ካብ ናትና ምዝንጋዕ ወይ ቦታ ናይ 
ስራሕ። ሂወት ብዘይ ሶሻል መድያ ንቡዙሓት ዘይሕሰብ 
እዩ።

ምስኡ ካልእ ዘሎ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና በደል ወይ 
ገበን። ናይ ጽልኢ ዘረባ ይዝረብ፡ እንከላይ ተጠቀምቲ 
ኣብ ሶሻል መድያ ይምዘን ወይ ይጥቃዕ ኣሎ – ብፍላይ፡ 
ንዝተቀጥዕ ናይ ሓደ ሕብረተ ሰባት ብዋሕዲ ዘሎዉ 
እንድሕር ኾይኖም።

ደቅንስትዮ ብጸታዊ ጸርፊ ዝጽረፋ፡ ጸለምቲ ሰባት 
ዓለታዊ ሕፍረት ዓቝሮም ዝግደዱ ወይ ያሁዳዊት እን
ኮላይ ያሁዳዊ ምስ ታሀዲድ ግርጭት ዝኮነ፡ ወይ ከኣ 
ታሀዲድ ቃላት ያልለ። ,,Trolle*(ብጸርፍን ሕማቅ 
ዘረባን ዝብድሉ ማለት እዩ)" ዘፍርይዉ ታሀዲድ ቃላት 
ብዝያዳ ናይ ምትፍናን " Hater*(ዝጸልእ ሰብ ወይ 
ዝበድል ሰብ) " ናብ ሓደ ሰብ ዘቅነዐ ብዝተፈላለየ ምክ
ንያት ይስዕቡ።

እቲ ምፍናን ግን ትርጉም የቡሉን፡ ኣገዳሲ እቲ ስን
ብራት፡ እቲ ቋንቋ ኣብ ሰባት ዘሎ፡ እንኮላይ እቲ ናቱ 
ውጸኢት ኣብ መሓብራዊ ሂወት።

ኩሉ ብጀካ ኩሉ ብጀካ 
ታህዲድን በደታህዲድን በደ

ሶሻል መድያ ምስ መዓልታዊ መናባብሮና ዘሎ እዩ። ወይ 
ብትዊተር(Twitter)፡ ፋይስቡክ(Facebook)፡ ቲክቶክ(Tik 
Tok)፡ ወይ ኢንስትራግራም(Instagram)።

ንሕና ሓበረታት ንቃያየር ምስ ተጠቀምቲ ካብ ሙሉእ 
ዓለም፡ ስእሊ ዘርኢ ካብ ናትና ምዝንጋዕ ወይ ቦታ ናይ 
ስራሕ። ሂወት ብዘይ ሶሻል መድያ ንቡዙሓት ዘይሕሰብ 
እዩ።

ምስኡ ካልእ ዘሎ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና በደል ወይ 
ገበን። ናይ ጽልኢ ዘረባ ይዝረብ፡ እንከላይ ተጠቀምቲ 
ኣብ ሶሻል መድያ ይምዘን ወይ ይጥቃዕ ኣሎ – ብፍላይ፡ 
ንዝተቀጥዕ ናይ ሓደ ሕብረተ ሰባት ብዋሕዲ ዘሎዉ 
እንድሕር ኾይኖም።

ደቅንስትዮ ብጸታዊ ጸርፊ ዝጽረፋ፡ ጸለምቲ ሰባት 
ዓለታዊ ሕፍረት ዓቝሮም ዝግደዱ ወይ ያሁዳዊት እን
ኮላይ ያሁዳዊ ምስ ታሀዲድ ግርጭት ዝኮነ፡ ወይ ከኣ 
ታሀዲድ ቃላት ያልለ። ,,Trolle*(ብጸርፍን ሕማቅ 
ዘረባን ዝብድሉ ማለት እዩ)" ዘፍርይዉ ታሀዲድ ቃላት 
ብዝያዳ ናይ ምትፍናን " Hater*(ዝጸልእ ሰብ ወይ 
ዝበድል ሰብ) " ናብ ሓደ ሰብ ዘቅነዐ ብዝተፈላለየ ምክ
ንያት ይስዕቡ።

እቲ ምፍናን ግን ትርጉም የቡሉን፡ ኣገዳሲ እቲ ስን
ብራት፡ እቲ ቋንቋ ኣብ ሰባት ዘሎ፡ እንኮላይ እቲ ናቱ 
ውጸኢት ኣብ መሓብራዊ ሂወት።
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ምስሓብ ወይ 
ምክልካልምክልካል

ታሀዲድ ቃላት ከም ናይ ግፍዒ እንኮላይ ኣዝዩ ስንብራት ኣሎዎ። 
ከም ሃስያ፡ ስንባዴ ወይ ሕልምታት ይፍጠር ይኸእል፡ ነቶም ተጠ
ቃማይ/ሚት ካብ መዓከን መራከብ ብድልየቶም ብሰንኪ እዝ 
ይእለዩ።

ኣብ ውልቃዊ መድረክ ናይ ጽልኢ ቃላት ሕማም 
ይፈጥር፡ ንነዊሕ እዋን ጽቅተት ከም ንኣብ
ነት ምብህራሪ፡ ምህዋጽ፡ ወይ ናይ ድቃስ ጸገም 
የስዕብ።

ኣብ ሓደ መሓብራዊ ሂወት መድረክ ናይ ጽልእ 
ቃላት ኣብ ናይ ዱኩማት ጉሩፕ ካብ መዓከን 
መራከብ ይእለዩ።

ንሕና ንደልዮ ተጠቃማይ/ሚት ምሽ ጥራይ ምሕጋስ ኣንጻር 
ጽሊኢ ኣብ ኢንተርነት።

ስለዚ ኣገዳሲ ሎቦዋ፡ 
ጽልኢ ቃላት ንምቅ
ላስ !

ምስሓብ ወይ ምስሓብ ወይ ታሀዲድ ቃላት ከም ናይ ግፍዒ እንኮላይ ኣዝዩ ስንብራት ኣሎዎ። 
ከም ሃስያ፡ ስንባዴ ወይ ሕልምታት ይፍጠር ይኸእል፡ ነቶም ተጠ
ቃማይ/ሚት ካብ መዓከን መራከብ ብድልየቶም ብሰንኪ እዝ 
ይእለዩ።

ንሕና ንደልዮ ተጠቃማይ/ሚት ምሽ ጥራይ ምሕጋስ ኣንጻር 
ጽሊኢ ኣብ ኢንተርነት።

ስለዚ ኣገዳሲ ሎቦዋ፡ 
ጽልኢ ቃላት ንምቅ
ላስ !
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እንታይ ንግበር 
እንተ በዝኹካ?

ኣየናይ ሜላታት ኣንጻር 
ታህድዲ ናይ ቃላት ትፍለጥ፡ 
ንዓኻ እንኮላይ ወይ ንካሎኦት 
ካብ ሓደጋ ዘድሕን።

ንሕና ንፈልጦ ካብ ናይ ኣየር መገሻ፡ መጀመርታ ነብስኻ 
ተካላኸል ብድሕሪኡ። ናትካ ውልቃዊ ሓበራታ ካልእ 
ሰብ ክርእዮ ኣፍቀድን ከም ንኣብነት ትነብሮ ኣብ 
ዘለኻዮ ቦታ ኣበይ ቦታ ከምዘለኻ። ብዝያዳ ምኽሪ ኣብ 
www.kompass- social.media.

ተሳታፍነት ኣገዳሲ ግን ይኸብድ ይኸውን ። ናትካ 
ቅሳነት እንከላይ ኣብ ተንበብ። ቀልጥፍካ ኣስሕብ፡ 
ንጥዕናኻ ቀዳምነት ሃቦ።

ንስኻ በይንኻ ኣይኮንካን ! ናይ ሓገዝ ዕድላት ተተቀም ! 
ኣብ ናይ ውድባዊ ወይ ኣዕሩኽ ወይ ትፈልጦም ሰባት። 
ንስኽ ምስ ናትካ ተሞክሮ በይንኻ ኣይኮንካን ! ምኽሪ 
ድለይ ካብ ካሎኦት ከማኹም ዘጋጠሞም፡ ርጉጽ ኢንተ
ርነት ወይ ካልኦት መራኸቢታት ተጠቀም። 

እንታይ ንግበር እንታይ ንግበር 
እንተ በዝኹካ?
እንታይ ንግበር 
እንተ በዝኹካ?
እንታይ ንግበር እንታይ ንግበር 
እንተ በዝኹካ?
እንታይ ንግበር 
እንተ በዝኹካ?

ኣየናይ ሜላታት ኣንጻር 
ታህድዲ ናይ ቃላት ትፍለጥ፡ 
ኣየናይ ሜላታት ኣንጻር 
ታህድዲ ናይ ቃላት ትፍለጥ፡ 
ኣየናይ ሜላታት ኣንጻር 

ንዓኻ እንኮላይ ወይ ንካሎኦት 
ታህድዲ ናይ ቃላት ትፍለጥ፡ 
ንዓኻ እንኮላይ ወይ ንካሎኦት 
ታህድዲ ናይ ቃላት ትፍለጥ፡ 

ካብ ሓደጋ ዘድሕን።
ንዓኻ እንኮላይ ወይ ንካሎኦት 
ካብ ሓደጋ ዘድሕን።
ንዓኻ እንኮላይ ወይ ንካሎኦት 
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ኩለን ኣግደስቲ መራኸቢ ናይ ሕጊ፣ ከም ንኣብነት 
ጸርፊ ወይ ናይ ገጋ ሓበሬታ ዝክልክላ። ኣብ ከምዚ ኣብ 
ዘጋጥመካ ኮመንት ናብ ዝምልከት ኣካል ክትሕብር 
ኣለካ። እንኮላይ ናብ www.hassmelden.de ክትሕብር 
ትኽእሉ።

ጽሊኢ ጥቀስ ! ብዝበለጸ ኣብ ኩሉ ሓብር። ምእንቲ 
ንካሎኦት ግሉጽ ክኸውን ከም ከልል ነገር ከይውሰድ።

ኣንጻር ዘረባ፣ ዝተጸንዐ ገጋ ዜና ብሓፈሻ ግብረ መልሲ 
ክወሃብ - እንከላይ ተገዳስነት ንስቅ እሎም ዘንብቡ። 
ሓንቲ ኮመንት ናይ ልዝብ ትከፍት፣ ሓደ ሓድሽ መጻኢ 
ክህብ እንከላይ ንናይ ጽልኢ ዘረባ ነዝ ኣቃልዖም 
ሓበረታ ክህቡ።

ግን ሰባት ኣሎዉ ፈልቶም ናይ በደል ሓበረታ ይሕብሩ 
ተጠቀምቲ ናይ ጽልኢ ዘረባ ኣብ ኢንተርነት እና
ፈለጡ ዝዝርግሑ፣ ዝሃስዩ እንከላይ ብዓይኒ ሰብ 
ክንህሩ ይክእሉ እዮም ወይ ኣጆኹም ዝብሉዎም ሰባት 
ይርከቡ። እንተ ፈሊቶም ፣ ግብረ መልሲ ነቲ ኣካውት 
ክትዓጽዎ ወይ ድማ ድምጺ ተጥፍኦ ይኸኣል።

ነትኦም ነትኦም 
ዝብድሉ ዕድል 
ኣይተሃቦም።

4

5
6

7

ኩለን ኣግደስቲ መራኸቢ ናይ ሕጊ፣ ከም ንኣብነት 
ጸርፊ ወይ ናይ ገጋ ሓበሬታ ዝክልክላ። ኣብ ከምዚ ኣብ 
ዘጋጥመካ ኮመንት ናብ ዝምልከት ኣካል ክትሕብር 

 ክትሕብር 

ጽሊኢ ጥቀስ ! ብዝበለጸ ኣብ ኩሉ ሓብር። ምእንቲ 
ንካሎኦት ግሉጽ ክኸውን ከም ከልል ነገር ከይውሰድ።

ኣንጻር ዘረባ፣ ዝተጸንዐ ገጋ ዜና ብሓፈሻ ግብረ መልሲ 
ክወሃብ - እንከላይ ተገዳስነት ንስቅ እሎም ዘንብቡ። 
ሓንቲ ኮመንት ናይ ልዝብ ትከፍት፣ ሓደ ሓድሽ መጻኢ 
ክህብ እንከላይ ንናይ ጽልኢ ዘረባ ነዝ ኣቃልዖም 

ግን ሰባት ኣሎዉ ፈልቶም ናይ በደል ሓበረታ ይሕብሩ 
ተጠቀምቲ ናይ ጽልኢ ዘረባ ኣብ ኢንተርነት እና
ፈለጡ ዝዝርግሑ፣ ዝሃስዩ እንከላይ ብዓይኒ ሰብ 
ክንህሩ ይክእሉ እዮም ወይ ኣጆኹም ዝብሉዎም ሰባት 
ይርከቡ። እንተ ፈሊቶም ፣ ግብረ መልሲ ነቲ ኣካውት 
ክትዓጽዎ ወይ ድማ ድምጺ ተጥፍኦ ይኸኣል።

ዝብድሉ ዕድል ዝብድሉ ዕድል 
ኣይተሃቦም።ኣይተሃቦም።
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ኢንተርነት ናይ ጽልኢ መስመር ኣይኮነን። ኣብዚ እንከ
ላይ ክሲ ከተቀርብ - ብሰንኪ ጸርፊ፣ ህዝባው ምንዓብ 
ወይ ጎንጻዊ ጻዊዒት። ፖሊስ ኣብ ዳርጋ ዞባታት ናይ ኦን
ላይን ሓለዋ ኣለወን። እንከላይ ቡዘሓት ፍርዳዊ ኣካላት 
ብኢመል ናይ ክሲ ይቅበላ እየን ። ሕሰበሉ ግና፣ ኣብ ናይ 
ክሲ ኣሳራርሓ ግና መን ከም ዝኮንካ እቲ ተከሳሳይ ብዛ
ዕብካ ክፈልጥ እዩ።

ርትዓዊ ዝኮነ ስእሊታት ምስክር ሓዝ፣ ነቲኦኦም በደል 
ዝፍጽሙ ምእንቲ ተቃልሕ፥ ከም ምስክር ኣብ ጉዳይ 
ምእንቲ ትሕዙ።

8

9

ኢንተርነት ናይ ጽልኢ መስመር ኣይኮነን። ኣብዚ እንከ
ላይ ክሲ ከተቀርብ - ብሰንኪ ጸርፊ፣ ህዝባው ምንዓብ 
ወይ ጎንጻዊ ጻዊዒት። ፖሊስ ኣብ ዳርጋ ዞባታት ናይ ኦን
ላይን ሓለዋ ኣለወን። እንከላይ ቡዘሓት ፍርዳዊ ኣካላት 
ብኢመል ናይ ክሲ ይቅበላ እየን ። ሕሰበሉ ግና፣ ኣብ ናይ 
ክሲ ኣሳራርሓ ግና መን ከም ዝኮንካ እቲ ተከሳሳይ ብዛ

ርትዓዊ ዝኮነ ስእሊታት ምስክር ሓዝ፣ ነቲኦኦም በደል 
ዝፍጽሙ ምእንቲ ተቃልሕ፥ ከም ምስክር ኣብ ጉዳይ 
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ናትና ፕሮጀክት 
- ካብ ኣንጻር 

ናይ ጽልኢ ዘረባ 
ሓይሉሓይሉ

ቡዙሓት መሕበራት ኣብ ጀርመን ኣንጻር ዓለትነት እንከላይ 
ኣንጻር ዘርኢ- ስደተኛታት ኣብ ናይ ውልቃዊ ዞባዊ መሕበራት። 
ከምዚ መሕበራት ዝመስላ ብሰንኪ ናይ ጽልኢ ዘረባ ብዝያዳ 
ብፍርሒን ነጸጋን ካብ ሶሻል መድያ ትርሕቅ። ሙሱኢ ኣግዳሲ 
ከም ሎቦዋ ኣብ ሕብረተሰብ ብዝያዳ ጎልጽነት ክህብ ይድለ።

ብምርካብ እንከላይ ናይ ሕብረተ ሰብ ብሓንሳብ 
ኾይንካ ኣንጻር ዘርኢ እንከላይ ዓለታዊ ታህዲድ 
ተሓንጽጸሉ መሓብራዊ ፖሎቲካዊ ኣራኣይነት 
- ንዝተፈላለያ ብሓባር ምንባር እንከላይ ሓደ 
ሓያል ሲቪላዊ ሕብረተ ሰብ።

ንሕና እንደልዮ ካብ ከባቢ ሰራሕተኛ መሓብራታት ኣብ ጀርመን 
ንምድልዳል፣ ምእንቲ ናይ ጽልእ ዘረባ ንምእላይ። ንሕና ንትሓባ
በር ሱሩዕ ኣንጽር ምጥቓዕ፣ ምህናጽ ስትራተጂ ኣንጻር ዘረባ እን
ከላይ ምርኣይ ዕድላት ናይ ምሕዝናዊን ሓበራዊ ስራሕ።

ዝሰማማዕ ንዘድሊ ሓበሬታ ንሕና ኣዳሎውቲ ናይ ኣስተምህሮ፣ 
ዲጂታል ፕሮግራም እንከላይ ናይ ምክሪ ዕድላት፣ ንኣብነት ብ 
ህሉው ኹነታት (ትረንድስ ማለት Trends), ኣሰራርሓ ሰርቭስ፡ 
ኮማዊ ምምሕዳር ፣ ጸትታዊ እንከላይ መሐበሪ መስመር።

ናትና ፕሮጀክት ናትና ፕሮጀክት ናትና ፕሮጀክት 
- ካብ ኣንጻር - ካብ ኣንጻር - ካብ ኣንጻር - ካብ ኣንጻር - ካብ ኣንጻር - ካብ ኣንጻር - ካብ ኣንጻር 

ናይ ጽልኢ ዘረባ ናይ ጽልኢ ዘረባ ናይ ጽልኢ ዘረባ 

ቡዙሓት መሕበራት ኣብ ጀርመን ኣንጻር ዓለትነት እንከላይ 
ኣንጻር ዘርኢ- ስደተኛታት ኣብ ናይ ውልቃዊ ዞባዊ መሕበራት። 
ከምዚ መሕበራት ዝመስላ ብሰንኪ ናይ ጽልኢ ዘረባ ብዝያዳ 
ብፍርሒን ነጸጋን ካብ ሶሻል መድያ ትርሕቅ። ሙሱኢ ኣግዳሲ 
ከም ሎቦዋ ኣብ ሕብረተሰብ ብዝያዳ ጎልጽነት ክህብ ይድለ።

ንሕና እንደልዮ ካብ ከባቢ ሰራሕተኛ መሓብራታት ኣብ ጀርመን 
ንምድልዳል፣ ምእንቲ ናይ ጽልእ ዘረባ ንምእላይ። ንሕና ንትሓባ
በር ሱሩዕ ኣንጽር ምጥቓዕ፣ ምህናጽ ስትራተጂ ኣንጻር ዘረባ እን
ከላይ ምርኣይ ዕድላት ናይ ምሕዝናዊን ሓበራዊ ስራሕ።

ዝሰማማዕ ንዘድሊ ሓበሬታ ንሕና ኣዳሎውቲ ናይ ኣስተምህሮ፣ 
ዲጂታል ፕሮግራም እንከላይ ናይ ምክሪ ዕድላት፣ ንኣብነት ብ 
ህሉው ኹነታት (ትረንድስ ማለት Trends), ኣሰራርሓ ሰርቭስ፡ 
ኮማዊ ምምሕዳር ፣ ጸትታዊ እንከላይ መሐበሪ መስመር።
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