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መእተዊ
መልእኽቲ ካብ ዳይሬክተር ኣፍሪካ ቼክ
ሰባት ኣብ ሂወቶም ፅልዋ ዘለዎም ዓበይትን ናእሽቱን ውሳነታት ይውስኑ። ስለዚ ውሳነ ክውስሉ
ከለዉ ወድዓዊ ሓበሬታ ክጥቀሙ ኣለዎም። ይኹን’ምበር ብዙሕ ግዘ ዘይወድዓውያን፣
መደናገርቲ ወይ ብኽፋል ሓሶት ሓበሬታ እዮም ዝረኽቡ። ሚድያ ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዎ ግደ
ከምዚ ሕጂ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሑ ኣይፈልጥን።
ኣፍሪካ ቼክ ሰባት ኣብ ሂወቶም ፅልዋ ዘለዎም ውሳነ ክውስኑ ተኣማንንፅፉፍን ሓበሬታ ንምሃብ ዝተመስረተ እዩ። ስራሕና
ርትዒን ተኣማንነትን ከም ኡውን ሰባት ባዕሎም ሓቅን ሓሶትን ኣፀፅዮም ክፈልጡ ምግባር እዩ። ምድንጋርን ሓሶት ሓበሬታን ኣብ
ምቅናስን ኣብ ጭብጢ ዝተመስረተ ፀፁይ ሓበሬታ ምሃብን ንሰርሕ።
ምድንጋር ንምቅናስ ሚድያታት ባ ዕሎም ዘይወገናዊ ምፅራይ ሓበሬታ ክገብሩ ንምሕጋዝን ስልጠና ምሃብን ፃዕሪ ንገብር። ምፅራይ
ሓበሬታ ንዝተወሰኑ ትካላት ጥራይ ዝተገድፈ ኣይኮነን።
እቲ ህዝቢ እኹል ሓበሬታ ከምዘለዎን ካብ ምድንጋራት ክድሕንን ጋዜጠኛታት ዓቢ ግደ ኣለዎም ኢልና ንኣምን። ብሓፈሻ እቲ
ሚድያ ውን ኣዝዩ ፅፉፍን ሓቃውን ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ከብፅሕ ሓላፍንት ኣለዎ።
በዚ ምኽንያት እዚ እዩ እዚ ምስ ናይ ፎጆ ሚድያ ኢንስቲትዩት ትካል ዘሎ ሽርክነት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣገዳሲ ዝኾነ፡ ዝያዳ
ጋዜጠኛታት በቲ ናውቲን ክእለትን ነቲ ህዝባዊ ምትእምማን ክሃንጹን ዝኽእሉ።
ኖኮ ማክጋቶ

ብዛዕባ እዚ መሳርሒ
እዚ መሳርሒ መፃረዪን መረጋገፂን ሓቂነት ብኣፍሪቃ ቼክ እዩ ማዕቢሉ። ንጋዜጠኛታት ፍልጠትን ግብራው ምኽርታትን ብምሃብ
ናይ ሓሶት ሓበሬታ ካብ ምዝርጋሕ ደው ከብል እዩ ዕላምኡ። እዛ ዓለም ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዘላትሉ እዋን ዝማዕበለ
መሳርሒት መፃረዪ ሓበሬታ ብዛዕባ ጥዕና ዝምልከት መረዳእታ ንምርካብ ቀሊል መረዳእታ ዝህብ እዩ።
ንተወሳኺ ሓበሬታ ከምኡ’ውን እዋናዊዝተፃረዩ ፀብፃባት ንምርካብ ንዌብሳይትና (africacheck.org) ይሃውፁ።
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ናይ ሓሶት ሓበሬታ ምልላይ
ናይ ሓሶት ሓበሬታ ሓድሽ ኣይኮነን፤ ኣብዚ ሎሚ ዘሎ ቅልጡፍ ዲጂታላዊ ዓለም ብቀሊሉ ይዝርጋሕ። ናይ ሓሶት ናይ ጥዕና
ሓበሬታ ሓደገኛን ህይወት ዘጥፍእን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ከኣ ኣብ ምግታእ ለበዳ ንፍዮ ፡ ፖልዮ ፡ ሕጂ ድማ ኮቪድ-19
ዘለዎ ኣሉታዊ ሳዕቤን ክርኧ ይኽእል እዩ ።

ኣብነት 1

ኣብ ሚያዝያ 2020 ፡ ገለ ሰባት ብማይክ ሶንኮ ዝበሃል ኣመሓዳሪ ናይሮቢ ኮግኛክ ናይ ዝተብሃለ ኣልኮላዊ መስተ ጠራሙዝ
ሓዊሱ መግቢ ከከፋፍል ዘርኢ ስእሊ ቀሪቡ ነይሩ።ሶንኮ ድሒሩ ከምዚ ይብል ፦ “ካብቲ ውድብ ጥዕና ዓለም (WHO)
ከምኡ ‘ውን ዝተፈላለያ ትካላት ጥዕና እተገብረ ምርምር ኣልኮላዊ መስተ ንኮሮና ወይ ዝኾነ ቫይረስ ኣብ ምቕታል ልዑል
ግደ ከምዘለዎ እዩ ዝሕብር።”
ኣብ ዋትስ ኣፕ ዝተብሀለ ማህበራዊ መራከቢ ዝዘዋወር ዝነበረ ተንቀሳቃሲ ስእሊ ሶንኮ ብዘዓባ ኮኛክ መስተን ብውሽጢ
ዝሀዞን ናይ አልክሆል መጠን፡ ከመይ ጌሩ ንቲ ቫይረስ ከምዝቀትል ከምኡ ውን ነቲ ጉረሮ ካብቲ ቫይረስ ከምዘጸርይ ገለጻ
ክገብር የርእይ፡፡ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣልኮላዊ መስተ (እንተ ወሓደ 60% ብመዓር ኣብ ቆርበት ከም
ቀላሲ ኮይኑ ይሰርሕ እንተኾነ ግን ኣብ ውሽጢ ስርዓት ሓደ ሰብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጽልዋ የብሉን። ኣልኮላዊ መስተ ነቲ
ቫይረስ ኣየጥፍኦን እዩ፤ ሓደ ሰብ በቲ ቫይረስ እንተ ተለኺፉ ድማ መጠን ሃልኪ ጥዕና ከዛይድ ይኽእል እዩ።

ኣብነት 2
ኣብ መወዳእታ 1990 ዓ.ም ኣብ ሓደ ኣብ ብሪታንያ ናይ ዝርከብ ሕክምና መጽሔት
ናይ ሓደ ሓኪም ጸብጻብ ኣሐቲሙ ኔሩ። ኣብቲ ሕታም ድማ ክታበት ማስልን ሩቤላን
ሕማም ኦቲዝም ኣብ መላእ ዓለም ከምዘምፀአ ሓቢሩ። እቲ ጸብጻብ ካብ ሽዑ ኣትሒዙ
ተቐባልነት ዘይብሉ ኮይኑ እኳ እንተተረኽበ ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ወለዲ ንደቆም ክታበት
ምኽታብ ይኣብዩ ኣለዉ።

ኣብነት 3
ኣብ መፋርቕ 2003 ፖልዮ ኣብ ናይጀርያ ክጠፍእ ኣብ ዝበለሉ እዋን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል
ናይጀርያ ዝነብሩ መራሕቲ ሃይማኖትን ፖለቲከኛታትን ሰዓብቶምን ደቆምን እቲ ክታበት
መኻንነት የስዕብ እዩ ብምባል ከይኽተቡ ምኽሪ ምስ ሂቦም። መርመራታት ዋላ እኳ
እቲ ሓበሬታ መሰረት ዘይብሉ ምኹአኑ እንተረጋገፁ እቲ ሚድያ ግና ብዘይምፅራይ እቲ
ሓበሬታ ፀብፂቦምዎ። እቲ ጸብጻባት ምስ ተሰሓበ ፡ እቲ ጕድኣት ወሪዱ፣ ኣብ ሰሜናዊ
ናይጀርያ ድማ ናብ ካልኦት ሃገራት ኣስፋሕፊሑ ነበረ።

1. Africa Check: Nairobi governor Sonko puts families at risk with ‘coronavirus-busting’ alcohol in food packs,
africacheck.org/fact-checks/spotchecks/nairobi-governor-sonko-puts-families-risk-coronavirus-busting-alcohol-food
2. Africa Check: Big data study confirms: Vaccines do not cause autism, africacheck.org/fbcheck/vaccines-do-not-cause-autism
3. Africa Check: Why fact-checking matters, africacheck.org/fact-checks/blog/why-fact-checking-matters)
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ምፅራይ ሓበሬታን ጭብጥታት ስለምንታይ ኣገደሰቲ ይዀኑን?
ተንተንቲ ካብ ቅድሚ ሕጂ ንላዕሊ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ስለ ዘለዉ ምስ ዘበናዊ ኣገባባት ፀብፃብ ይወዳደሩ ኣለዉ። ዝኾነ
ተንቀሳቓሲ ስልኪን ኢንተርነትን ክረክብ ዝኽእል ሰብ ነቲ ትሕዝቶ ከይፈተሸ ሓበሬታን ስእልን ቪድዮታትን ከካፍል ይኽእል
እዩ። ዘይተኣደነ ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትን መልእኽትታትን ቀልጢፉ መገዲ ክረክብ ይኽእል፤ ነቲ ናይ ሓሶት
ሓበሬታ እውን ክውስኸሉ ይኽእል እዩ።
መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ጭቡጥ ሓበሬታ ንላዕሊ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብቕልጡፍ ይዝርጋሕ። ጋዜጠኛ ወይ መፃረዪ-ሓቂ እንተ
ዄንኻ ዝያዳ ጥንቃቐ ክትገብርን ሓበሬታ ከተረጋግፅን ሓላፍነት ኣለካ። እንተዘይኮይኑ ነቲ ናይ ሓበሬታ ሕንፍሽፍሽ ትውስኸሉ
ኣለኻ ማለት እዩ።
ማሕበራዊ መራኸቢታት ቪድዮታትን ስእልታትን ንኽትልጥፍ የተባብዑኻ። ዘይተረጋገፀ፣ ሓደገኛን ስናዕን ናይ ሓሶት
ስእልታትን ቪድዮታትን ብቕልጡፍ ክዝርግሑ ይኽእሉ እዮም። ስነ-ፍልጠታዊ ሜላ ምርግጋፅ ሓበሬታ መበቆልን ትሕዝቶን
ስእልን ቪድዮታትን ብምርግጋፅ ሓደ ኣካል እቲ ናይ ሓሶት ዜና ክንከውን ከምዘይብልና ይምህረና።

ብዛዕባ ልክዕነት ሓደ ሓበሬታ እንተተጠራጢርካ ነዚ ኣብ ግምት ኣእትዎ፡
l ሰብኣዊ ርድኢትካ ተጠቐም፦ ሓደ ነገር ኣዝዩ ጽቡቕ፣ ዘሰንብድ ወይ ዘይልሙድ

ነገር እንተኾይኑ ምናልባት ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ።
l ኣስተንታኒ ኩን፦ ሓደ ሰብ ነቲ እትርእዮ ዘለኻ ትሕዝቶ ስለምንታይ ከም ዝሰርሖ

ንርእስኻ ሕተት።

l

ሓደ ሓበሬታ ስዋስዋዊ ጌጋን ናይ ፊደላት ስሕተትን እንተሃልይዎ ናይ ሓሶት
ሓበሬታ ክኸውን ይኽእል እዩ።

l ሓደ ነገር የጋጥም ከም ዘሎ እንተ ሰሚዕካ፤ ንኣብነት ብርቱዕ ተቓውሞ ኣጋጢሙ

እንተሰሚዕካ ቅኑዕ ከም ዝዀነ ድማ ርግጸኛ ኣይኮንካን፤ ስለዚ ኣብ ጉግል ዜና ድለ
(news.google.com) : ዓቢ ዛንታ እንተኾይኑ ሓደ ካብ ግኑናት መራኸብቲ ሓፋሽ
ክፅብፅብዎ ከም ዝጅምሩ ፍሉጥ ስለዝኾነ።
l ነቲ ናይቶም ድሕረገፃት ኣድራሻ (ዩኣርኤል) ወይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት

ዘሎ ዌብሳይት ኣጸቢቕካ ርኣዮ። ናይ ሓሶት ሓበሬታ ወይ ናይ ሓሶት ማሕበራዊ
መራኸቢታት ዝሓዘ ዌብሳይት መብዛሕትኡ ግዜ ምስቲ እሙን ምንጪ ዜና
ዝመሳሰል ናይ ሓሶት ዜና ወይ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣለዎ።
l ኣብ ውሽጢ እቲ ዛንታ ዘሎ ርክብ ኣረጋግፅ። እቲ ዛንታ ምስቲ ኣብዚ ተጠቒሱ ዘሎ

ናይ ሓቂ ትሕዝቶ ወይ ምንጪ ዝተሓሓዝ ድዩ?

l ናይ ሓሶት ሓበሬታ እንተኣጋጢሙካ ኣብቲ ዌብሳይት ዘሎ ካልእ ዛንታታትን

ስእልታትን ቪድዮታትን ርአ። እሙናት ዶ ይመስሉ? በቲ ኣካል ወይ ሰብ’ዚ
ኣቀዲሞም ዝወፁ ትሕዝቶታት ድለ።

l ናብ ካሊእ ቦታ ከምዘይትጥምት ንምርግጋጽ ኣብቲ “ብዛዕባና” ዝብል ገጽ ዘሎ

ሓሳባት ርአ።
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ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምክፋል
ሓደ ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንኻልኦት ንምክፋል ወይ ንዘይምክፋል ነዚ መበገሲ ርአ፦
ሓደ:
l
l

ቅድሚ መልእኽቲ ምክፋልካ ማለተውን ቀድሚ Retweet,re)post ምግባርካ ክልተ ሳዕ ደው ኢልካ ሕሰብ።
ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ እትጠቅስሉ እዋን ኩሉግዜ መዝግብ፤ ኣብነት ስክሪንሹት ግበር።

ካልኣይ፡
l
l

l

ምንጪ እቲ ትሕዝቶ ኣረጋግጽ ፦ እቲ ጸብጻብ ብልክዕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ከም ዘሎ ኣረጋግፅ።
ታሪኽ ናይቲ ተጠቃሚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ርኣዮ፤ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምስ መን ከም ዝተራኸቡ፣ ዓይነት
ትሕዝቶ ወይ ጽሑፍ ከም ዘለዎምን ርአ። እቲ ተጠቃሚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ
ከም ዝጸንሐ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ።
ንማሕበራዊ መራኸቢታቶም ከተፀፅዮ ትኽእል እንተ ዄንኻ ካልእ ተጠቃሚ ፈትሽ። ኣብ ትዊተር፣ ፈይስቡክ፣
ኢንስታግራም፣ ከምኡ’ውን ኣብ ሊንክድኢን እቲ ጸብጻብን ትሕዝቶን እውን ከምኡ ድዩ ኢልካ ድለ?

ሳልሳይ፡
ነቲ ትሕዝቶ ኣረጋግፅ፦
l
l
l
l
l
l

ነቲ ናይ መጀመርታ ፖስታ ርኸቦ። መላግቦታት፣ ዝተኻፈሉ፣ ካብ ስክሪን ዝተቀርፁ ወይ ደጊሞም ዝተጠቅዑ
ኣይትእመን።
መስቀል - ነቲ ሓበሬታ ብመንፅር ካልኦት ናጻ ምንጭታት ኣገናዝቦ።
ምስልታት ቅድሚ ምልጣፍካ ኩሉግዜ ኣረጋግፆም።
ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ እትርእዮ ቪድዮ ወይ ምስሊ ቅድሚ ምክፋልካ ብዛዕባ ሓቅነት እቲ ትሕዝቶ ሕቶታት
እንተ ኣልዩ ንምፍላጥ ነቲ መልሲ ወይ ሓሳባት ኣንብቦ።
እቲ ግዜን ዕለትን ቦታን ኣረጋግጽ እሞ እዚ ምግጥጣም ምስቲ ተጠቃሚ ወይ መግለጺ ከም ዝሰማማዕ ርአ።
ሓደ ሰብ ዝጠቀዖ ጥቕሲ ምስ እትርኢ እቲ ሰብ ከም ዝተዛረቦ ንምርግጋፅ ሰፊሕ ናይ ጉግል ምርምር ግበር።

ምስሊ ወይ ቪድዮ ክትርኢ ከለኻ ከምዚ ኢልካ ንገዛእ ርእስኻ ሕተት፦
1. ኣብቲ እተጠቕሰ ግዜን ቦታን ድዩ ተወሲዱ? ነዚ ዝስዕብ ኣጸቢቕካ ርኣዮ ፦
ሀ. ዝኾነ ዓይነት ጽሑፍ ፡ ምልክት ፡ ወይ ቋንቋ (ንኣብነት ኣብ ቢልቦርድ)
ለ. ባንዴራታት
ሐ. ናይ ማኪና ፍቓድ ወይ ታርጋ መኪና እንታይ ይመስል
መ. ጐድኒ እቲ መገዲ
ረ. ስነ-መሬትን ስነ-ህንጻዊ ቦታታትን (ከም ነዋሕቲ ህንፃ፣ ድልድላት/ቢንቶታት፣ ኣኽራን)
ሰ. ኣየር
2. ኣብቲ ቪድዮ እንታይ ቋንቋታት እዩ ዝዝረብ?
3. ግዜ ዝወስድ መወዓውዒታት ወይስ ቅዲ ክዳን ትርኢ ኣለኻ?
4. እቲ ናይ ስእሊ ወይ ቪድዮ ጽሑፍ ሓበሬታ ዝተቆራረፀ ድዩ? ብዝኾነ መንገዲ ዝተመሓየሸ ዶ ይመስል?
ኣብቲ ዝተሓኸኸ ሕብሪ ዝመስል ነገር ኣለዎ ዶ?
5. ምስ ካልእ ኣነፃፂርካ ረኣዮ’ሞ ገለ ዘመሳስል ነገር እንተኣሎኾይኑ ዝመስል?
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መፃረዪ ሓበሬታን መረጋገፂን ናውቲ
ማሕበራዊ መራኸቢታት ቪድዮታትን ስእልታትን ንኽትልጥፍ የተባብዑኻ። ስነ-ፍልጠታዊ ሜላ ምርግጋፅ ሓበሬታ መበቆልን
ትሕዝቶን ስእልን ቪድዮታትን ብምርግጋፅ ሓደ ኣካል እቲ ናይ ሓሶት ዜና ክንከውን ከምዘይብልና ይምህረና።
ብዙሓት ስእልታትን ቪድዮታትን ኣብ ኢንተርነት ብዙሕ ግዜ ስለ ዝዝርግሑ እቲ ናይ መጀመርታ ትሕዝቶኦምን ሓበሬታኦምን
ይጠፍእ። እቲ ትሕዝቶ ብገለ መገዲ እንተትቀይሩ ዘይተጠቅም ይኸውን። ስእልታትን ቪድዮታትን ምርግጋጽ ግድን ከም
ዝኾነ ኣይትረስዕ ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ምስሊ ቅድሚ ሕጂ መጺኡ እንተ ኰይኑ ንምፍላጥ፤ ከምኡ እንተ ኾይኑ መዓስን
ኣብምንታይ ሃዋህው/ህሞት እዩ ከነፃሪ ኣለና።

ኣብ ኢንተርኔት ዝርከቡ ምስልታት ምርግጋፅ ዘገልግሉ ናውቲ
መናድዪ ምስሊ ጉግል
እዚ ምስ ተራ ጉግል ምድላይ ዝመሳሰል እኳ እንተ ኾነ ቃላት ወይ ሓረጋት ኣብ ክንዲ ምድላይ ግና ምስሊ
ትደሊ።
l
ነቲ ኽትፍትሾ እትደሊ ምስሊ ኣውርዶ እሞ ናብ ጉግል ኣራግፎ ወይ ከኣ ነቲ ናይ ድሕረባይታ
ኣድራሻ (ዩኣርኤል) ቀዲምካ ናብ ጉግል ውሰዶ (images.google.com.)።
l
ኣብቲ ኣብ ናይ መድለዪ ባር ዝርከብ ስእሊ ካሜራ ብምጥዋቕ ነቲ ናይ ቀደም ስእሊ ኽትፍትሽ
ወይ ነቲ ምስሊ ክትፍትሽ ትኽእል። ከምኡ’ውን ነቲ ምስሊ ኽትጎቶን ናብቲ ናይ ምድላይ ባር
ክትወርድን ትኽእል ኢኻ።
ውጽኢትካ እቲ ምስሊ ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ኣብ ኢንተርነት ከም ዝፀንሐን ካልእ ሓበሬታ ከም ዝህብን ዝገልጽ
ሓሳብ ክህበካ ኣለዎ።
ታይኒ ኣይ
ናብ ታይኒኣይ (tineye.com) ኪድ እሞ ምስቲ ናይ ጉግል ምስሊ ናይ ምምላስ መስርሕ ተመሳሳሊ ስጕምትታት
ተኸተል። ታይኒኣይ ውጽኢት ናይ ምድላይ ኣማራጺ ይህበካ። ብመሰረት “ናይ ቀደም” ወይ”ሓድሽ” ጌርካ
ኽትሰርዖም ክትመርጽ ኣለካ፤ ኣብ ውሽጢ እቲ ምስሊ ኣብ ኢንተርነት መዓስን ኣበይን ከም እተሰቕለ ዝገልጽ
ሓሳብ ብቐሊሉ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ውጽኢትካ “ኣዝዩ ዝተቐየረ” ምስ ዝኸውን እቲ እትደልዮ ምስሊ ከም
ዝተገበተ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ።
ሬቭ ኣይ
መናደዪ ምስሊ ሬቭኣይ ነቲ ኣብ ኢንተርነት ዝረኸብካዮ ስእሊ ንምርግጋጽ ኣብ ኮምፕዩተርካ ዘሎ ኣፕሊካሽም
ክሮም ክተስፍሮ ትኽእል ኢኻ። ሓንሳብ ምስ ኣቐመጥካዮ ኣብ ስእሊ ምስ ኣተኻ ኣብ ብዙሕ ናይ ስእሊ መናደይቲ
ንምርካብ ነቲ “ናይ ምድላይ ኣማራጺ” ምረፅ።
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ቪድዮታት ንምርግጋጽ ዘገልግል ናውቲ
ናይ ስእሊ ምድላይ
ነታ ቪድዮ ኣብ ኢንተርነት ንምርካብ ካብ ስክሪን ዝተቀርፀ ምስሊ ተጠቐም።

ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መናደዪ ዳታ ዮትዩብ
ናብ citizenevidence.amnestyusa.org ኬድካ ናይቲ ቪድዮ ኣድራሻ ወይ ዩኣርኤል ኣራግፎ። ውፅኢትካ እታ ቪድዮ
ዝተፅዓነሉ እዋን ከምኡ’ውን እቲ ናይ መጀመርታ መግለጺ እንታይ ምዃኑ ክጠቅስ ኣለዎ። ብዘይካዚ ሓፂር መብርሂ ናይቲ
ቪድዮ ክህበካ እዩ።

መረጋገፂ ኢንቪድ ፕላግኢን
(invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin) ክሮም ወይ ፋየርፎሽ ትጠቀም
እንተኾንካ ፅዒንካ ከም መናደዪ ቪድዮ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ትዊተር ኣካውንት ምርግጋፅ
l
l
l
l

ኣብ ጥቓ ስም ትዊተር ሰማያዊ ጉልባብ እንተሃልዩ እቲ ኣካውንት ተረጋጊጹ እዩ።
ታሪኽ ትዊተር ንምፍላጥ ፎለርሚ (Foller.me) ተጠቐም።
ሓደ ኣካውንት ቦት/ሮቦት ከይኸውን ኣብ ትዊተር (botometer.osome.iu.edu) ምድላይ።
ንሰባት፣ ኣርእስቲን ስእልታትን ኣብ ትዊተር (twitter.com/search-advanced) ምዕቡል ምድላይ
ኣካይድ።

ቦታ ምርግጋፅ
l

l

ሓደ ምስሊ ኣብ ከመይ ዝበለ ቦታ ወይ ከተማ እንታይ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ምስልታት ኣብ ጉግል
(images.google.com) ድለ።
ጉግል መሬትን (google.com/earth) ጉግል ካርታን (google.com/maps) ብፍላይ ከኣ ናይ ጎደና
ትርኢት ስራሕ እተወሰነ ቦታ እንታይ ይመስል ንምርግጋጽ ቀሊል እዩ።

ብዝሒ ህዝቢ ምፍላጥ
እዚ ኣብ ኢንተርነት ዝርከብ ናውቲ ኮይኑ ኣብ ሓደ ቦታ ክንደይ ዝ ኣክል ሰብ ከምዘሎ ግምት ይህበካ። ኣብ ዝቕጽል እዋን ሓደ
ፖለቲከኛ ኣብ ሓደ ፅምብል ክንድዚ ሰባት ተሳቲፎም ምስዝብል ናብ mapchecking.com ብምኻድ ኣብቲ ቦታ ዘለዉ
ኣደባባያት ወይ ህዝባዊ ፓርክ ድለ፤ ነቲ ዝለዓለ ጻዕቂ ህዝቢን ዓቐንን ድማ ኣረጋግፆ።
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ከይዲ ምርግጋፅ ሓቅነት ሓበሬታ
ኣብ ኢንተርነት ናይ ሓቂ ሓበሬታ ምርካብ
እዚ ምንጭታት እዚ ዝበለጸ ሓበሬታ ንምርካብ ምፍታን ጽቡቕ መበገሲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ዝኾነ መግለጺ
ክትወስድን ብዛዕባ ሓደ ርእሰ-ነገር እቲ ዝበለጸን እዋናዊን ሓበሬታ ከምዝኾነ ክትሓስብን ከምዘይትኽእል ኣይትረስዕ። ብዛዕባ
እዚ ኣብ ቀረባ እዋን እተገብረ ውጽኢት ምርምር ብዛዕባ ካልእ ምንጭታት ዘሎ ሓበሬታ ትጥምት እንተኾይንካ ወይ ነቲ
ሓበሬታ ኣብ ግምት ብምእታው ዝሕግዝ ክኢላ ተወከስ።
ምንጪታት ሓበሬታ
l
ትካላት ስታቲስቲክስ
l
ኣህጉራዊ ውድባት፡ ሕቡራት ሃገራት፣ ባንኪ ዓለም
l
ዩኒቨርሲታትን ናይ ምርምር ትካላትን
l
መንግስታት
l
ሞያዊ ትካላት
l
ፍሉጣት መፅሄታት
l
ክኢላታት
l
ከም ኣፍሪቃ ቼክ ዝበሉ መፃረይቲ ትካላት
ኣህጉራውያን ምንጭታት ጥዕናዊ ቁፅሪ
l
ውድብ ጥዕና ዓለም (who.int/emerg encies/diseases/novel-coronavirus-2019)
l
ሀገራዊ ሚኒስትሪታት ጥዕና
l
ዳታቤዝ ቫይረስ ኮሮና ፖይንተር (poynter.org/coronavirusfactsalliance/)
ናይ ኣፍሪካ ቼክ ናውቲ መናደዪ ሓበሬታ
l
ስለ ጥዕናን ካልእን ርእሲታት ክትርዳእ፣ ክትመራመር ወይ ክትፅብፅብ እንተደሊኻ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ቼክ
ድሕረገፅ እዞም ዝስዕቡ ስክሪንሽትን መምርሒታትን (africacheck.org /how-to-fact-check/factsheets-and-guides) ክትረክብ ትኽእል።
l
መናደዪ ሓበሬታ (africacheck.org /infofinder), ኣብ ኮቪድ-19 ዘተኮሩ ሓበሬታታት ኣጠቃሊሉ
ዝሓዘ እዩ።
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ሓቅን ርኢቶን፦ ኣየናይ እዩ ክፃረ ዝኽእል
ኩሉ ዘዝተብሃለ ክፃረ ኣይኽእልን እዩ ቅድሚ ምፅራይ ምጅማርካ ኣቀዲምካ ክትሓቶ ዝግባእ ሕቶ እዚ ክረጋገፅ
ወይ ክፃረ ይኽእል ዶ ዋላ ኣይኽእልን ዝብል እዩ።

ዝፃረ ከመይ ዝኣመሰለ እዩ?

ዘይፃረ ከመይ ዝኣመሰለ እዩ?

lብጭብጥን መርትዖን ክረጋገፅ ዝኽእል

ርኢቶታት፣
l መብፅዓ ወይ ብዛዕባ መፃኢ ዝተተንበዩ ትንቢታት
l

ጭብጥን ርኢቶን
ጭብጥን መርትዖን ኩሉ ጊዜ እምነ-ኩርናዕ ሓቅታት እየን። ሓደ ሓቂ ብመርትዖ ክምርመርን ክምለስን ይኽእል እዩ።
ርእይቶታት
ኣብ እምነት ወይከኣ ኣብ ኣረኣእያ እተመስረቱ እዮም፤ እዚ ከኣ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ዓለማዊ ኣረኣእያ ዝሰማማዕን ናይ ገዛእ
ርእስና ተመክሮ ዘለዎን እዩ። ሓደ ነገር ሓሲብና ሓቂ እንተመሲሉናን እንተተሰማሚዕናን እቲ ነገር ሓቂ እዩ ማለት ኣይኮነን።
ክልተ ሰባት ኣብ ሓደ ክፍሊ ክህልዉ ይኽእሉ፡ እቲ ሓደ ሃሩር እዩ፣ እቲ ካልእ ከኣ ዝሑል እዩ ይብሉ። እዚ ርእይቶታት እዚ
ሓቂ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እቲ ሓቂ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ኣብቲ ክፍሊ ዘሎ መጠን ሙቐት ብምልካዕ እዩ።
ትንቢት
ትንቢት ድማ ኣብ መጻኢ ገለ ነገር ከም ዘጋጥም ዝሕብር መግለጺ ወይ ተስፋ ዝህብ እዩ ስለዚ ድማ ክፃረ አይክእልን፡
፡ ሓደ ፖለቲከኛ ወይ ክኢላ ሕክምና ኣብ መጻኢ እንታይ ከም ዝኸውን ምስተዛረባ ድሕሪኡ እዚ መብጽዓታት ወይ
ትንቢት ቅኑዕ ከምዝኾነ ምርግጋፅ ይከኣል እዩ። ከም ኣፍሪካ ቸክ ዝኣመሰላ ትካላት ብዙሕ ግዜ በዚ
(promise-tracker tool) መሳርሒ ብምጥቃም ትንቢት ወይ መብፃዓ የረጋግፃ።
ክፃረ ዝኽእልን ዘይክእልን፦

መግለፂ፡ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ንሕክምና ናብ ወፃኢ ክኸይድ ዘክእል ምኽንያት የብሉን ።
ክረጋገፅ ይኽእል ዶ? ትንቢት ወይ ርኢቶ ስለዝኾነ ኣይኽእልን።
መግለፂ፡ ውድብ ጥዕና ዓለም ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ምምካት ኣደንፊዑ ይሰርሓሉ ኣሎ፡፡
ክረጋገፅ ይኽእል ዶ? ናይ ሓደ ሰብ ርኢቶ ስለዝኾነ ኣይኽእልን።
መግለፂ፡ ኮቪድ-19 ካብ ቫይረስ ኮሮና እዩ ተፈጢሩ።
ክረጋገፅ ይኽእል ዶ? እወ፡ ብሳይንሳዊ መርትዖታት ክፃረ ይኽእል።

4 Africa Check: youtube.com/watch?v=o6DPFh0Fvi8&ab_channel=AfricaCheck
5 Africa Check: africacheck.org/promise-trackers
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ሓሙሽተ ከይዲ ምፅራይ ሓቂ ኣፍሪካ ቼክ
1) ነቲ ሕቶ ኣረጋግፆን ፈላማይ ምንጩ ካበይ ምኳኑን ፍለ
እቲ ቀዳማይ ስጉሚ ናይ ኣፍሪካ ቼክ ሓደ ሓበሬታ ብልክዕ ምፍላጥ እዩ። ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ብጌጋ እኳ እንተ
ተጠቐሱ እዚ ግን ሓድሓደ ግዜ ቀሊል ስሕተት ክከውን ይኽእል። እቲ ሓበሬታ ኣብ ጋዜጣ ወይ ኣብ ኢንተርነት ኣብ
ዝርከብ ጽሑፍ እንተተጌሩ ነቲ ፍጻመ ብድምጺ ወይ ብቪድዮ ክትምዝግቦ ፈትን።
ንምምዝጋብ ዝሕግዙ መንገዲታት
l
l
l

ንሓደ ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተሳተፈ መሳርሕትኻ ወይ ጋዜጠኛ መዝጊብዎ እንተኾይኑን ከካፍለካን ሕተት።
ኣብ ዩትዩብ ወይ ወግዓዊ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ እቲ ቪድዮ እንተሃልዩ ኣረጋግፅ።
ናይ ሬድዮ መደበራት መብዛሕትኡ ግዜ ከም ፖድካስት ወይ ምርኢት እየን ዘቕርብኡ ወይ ድማ ምስቲ
ኣፍራዪ ናይቲ ክሊፕ ተራኸብ።

ዝተመዝገበ ነገር እንተስኢንካ ከምዝተሓበረ ኢልካ ኣቅርቦ። ብተወሳኺ ነቲ ሰብ ወይ ኣካል ብትኽክል ከም እተጠቅሰን
እቲ ሓበሬታ መሰረት ዝገበረሉ መርትዖ ንምርካብን ሕተቶ። ናይ መጀመርታ መጽናዕቲ ክትረክብ ኣለካ።
ንሓደ ትካል ወይ ፍሉጥ ሰብ ክትረክብ ነቲ ቤት-ዕዮኦም ተወከስ። ኣብ ወግዓዊ ዌብሳይት ዝርዝር ሓበሬታ ቁፅሪ
ስልክን ክትረክብ ፈትን። ኣብ ትዊተር፣ ሊንክዲን ወይ ድማ ናይ ‘ቲ ሰብ ሲቪ ቁጽሪ ቴሌፎን ወይ ኢመይል ድለ።
2) ነቲ ኣብቲ ሓብሬታ ዘሎ ቃላትን ኣምራትን ተንትኖ
ሓደ ስብ እንታይ ማለት ምዃኑ ከም እትፈልጥ ጌርካ ኣይትህሕስቦ ። ንነፍሲ ወከፍ ስያመን ኣምርን ኣብ ሓደ
ሓሳብ ከም እትገልጽን ከም እትርዳእን ግበር።
ንኣብነት ብዛዕባ “ትምህርቲ” ዝብል ስያመ እሞ ሕሳብ። መዝገብ ቃላት ኦክስፎርድ “ናይ ምንባብን ምጽሓፍን ክእለት”
ኢሉ እኳ እንተ ገለፆ ብዝተፈላለየ መገድታት ክግለጽን ክዕቀንን ግን ይኽእል እዩ።

ኣብ ቅኑዕ መስመር ንኽትጸንሕ ዝሕግዙ ማዕዳታት
l
l

ንኣፍሪካ ቼክ ኣማኽር፡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ቅድሚ ሕጂ ዝፀሓፍናዮምን ዝመዝገብናዮምን መሳርሕታት ኣለዉ።
ክኢላታት ሕተት፡ ሓደ ኣብቲ ዓውዲ ዝሰርሕ ሰብ ሓደ ኣምር ብኸመይ ከም ዝግለጽ ክነግረካ ይኽእል እዩ።
እተፈላለየ መለክዒታት ወይ መግለጺታት ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ክፈላለ ከም ዝኽእል ኣይትረስዕ።

3) ነቲ መርትዖ እዋናዊን ዘተኣማምን ቁፅራዊ ሓበሬታ ተጠቒምካ መርምሮ
ሓደ ሰብ ወይ ትካል ከምመርትዖ ቁፅራዊ ሓበሬታ እንተሂቦምኻ ፈለማ ነታ ሃገር፣ ከባቢ ወይ ጉጅለ ከምዝምልከት
ኣረጋግፅ። እቲ ትሕዝቶ ተመሳሳሊ እኳ እንተ ኾነ ሓበሬታ ሓድሓደ ግዜ ካብ ካልኦት ቦታታት ብፍላይ ከኣ ካብ
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ወይ ኤውሮጳ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ እንትመፅእ ይዛባዕ እዩ።
እቲ መርትዖ ተመሓይሹ እንተ ኰይኑ ኣረጋግፅ። ነቲ ጸብጻብ ወይ መጽናዕቲ ወይከኣ እንተወሓደ ነቲ ምስ ምርግጋፅሓቂ ዝተሓሓዝ ክፋላት ብጥንቃቐ ኣስተባህሎ።
ንነፍሲ ወከፍ መወከስን ቁፅርን ፈትሾ። እቲ ሓበሬታ ንመንበብቲ ብኸመይ ከም እተገልፀ ክትርዳእ ኣለካ። እዚ እውን
ንክኢላታት ምስትውዓል ዝመልኦ ሕቶታት ምሕታት የድሊ::
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4) ክኢላታት ሕተት
ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ነቲ ሓበሬታ ኣርእዮሞ’ሞ ኣየኖት ቁፅራዊ ሓበሬታታትን መጽናዕትታትን ከምትጥቀምን ኣብ
ምንታይ መዓላ ከም ዝውዕልን ሕተት። ነዚ ዝስዕብ ሕተት፦ እቲ ሕቶ ኣብቲ ዝጠቐስካዮ መጽናዕቲ እተመስረተ ድዩ?
ሓደ ክኢላ ዳታ ወይ መጽናዕቲ እንተ ሂቡካ ንሰማዕትኻ ብኸመይ ከም ዝተቐመጠ ኽትገልጸሎም ትኽእል ኢኻ። ሓደ
ነገር እንተ ዘይተረዲእኻ ፡ ኩሉግዜ ሕተት። መረባትካ ካብ መጀመርታ ኣዝዩ ሰፊሕ ይኹን። ነቲ ሓሳብ ወይ ርኢቶ
ምቑራጽ ነቶም ሰባት ናይ ሕላፍ ሰዓት መልሲ ክህቡኻ ካብምሕታት ንላዕሊ ዝሓሸ እዩ።
ክኢላታት ንምርካብ ዝሕግዙ መገዲታት
l
l
l

ድሕረገፃት ዩኒቨርሲታት
ሓደ ክኢላ እንተረኺብካ ምስካሊእ ምስ ሓሳቡ ዘይሰማማዕ ክኢላ ከፋልጠካ ሕተቶ።
ንክኢላታት ኣብ ጉግል ኣልሽ acor.edu

5) ነቲ መርትዖ ብኸመይ ከምዝረኸብካዮ ሓብር
ነቲ ሕቶ ብዝተኻእለ መጠን ብዝርዝር ብኸመይ ከም ዝኸድካዮ ግለጽ። ሓደ ሰብ ነቲ ዝመደብካዮ መርትዖ ኽስዕቦን
ኣብ ሓደ መደምደምታ ክበጽሕን ኣለዎ። በዚ ምኽንያት እዚ እቲ ምንጪ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሓቂ ዝዀነ ሓሳባት ኣብ
ጽሑፍ ዘሎ ጸብጻብ ወይ ከኣ ክኢላ ከም ዝዀነ ጌርካ ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ። ካልኦት ኣብ መጻኢ ምእንቲ ኽጠቕምዎ
ዝረኸብካዮ ሰነዳት ናብ ኢንተርነት ፀዓኖ።
ግሉጽነትን ፍትሓዊነትን ምትእምማን ይሃንፃ። ስለዚ እቲ ሓበሬታ ጌጋ ምዃኑ እንተኣረጋጊፅካ ፈለማ ነቲ ዘውፀኦ ሰብ
ወይ ኣካል ኣቕርቦ እሞ ቅድሚ ሕትመት ሓሳብ ክህቡ ዕድል ሃቦም።
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ምፅራይ ሓቅነት ጥዕናዊ ሓበሬታታት
ጥዕናዊ ሓበሬታ ክነፃሪ ምስንደሊ ክንሓቶም ዘለና ሕቶታት
ሀ. ነቲ ሓበሬታ መን ኢልዎ? ብዛዕብኡ ኸ እንታይ ዝፍለጥ ኣሎ?
l
l
l
l

ኣብቲ ዓውዲ ጥዕናዊ ልምዲ-ስራሕ ኣለዎም ዶ?
ብዙሓት ሰባት ክእለት ከይሃለዎም ዶክተር ዝብል ማዓርግ ትጥቀሙ እዮም።
ኣብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ዘተራትር ነገራት ተዓዚብካ ዶ?
ነዚ ክብሉ ዝገበሮም ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እዩ? እንታይ ከ ክርብሑ ይኽእሉ?

ለ. ብስሩዓት መራኸብቲ ሓፋሽ ተፀብፂቡ ነይሩ ዶ?
ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዝርግሑ
ብዙሓት ሓበሬታታት ናብ ቀንዲ መራኸቢ ብዙሃን ኣይበፅሑን። ንኣብነት ኣብ 2017 ኣብ ሰነጋል ብዛዕባ ሓደ ኣብ ፊሊፒንስ
ዝርከብ ሓኪም ናይ ሕማም ሽኮርያ ክታበት ከም ዝረኸበ ዝገልጽ ጸብጻብ ቀሪቡ ነይሩ። ናይ ሽኮርያ ክታበት እንተ ዝረክብ
ነይሩ ዜና ምተሰርሐ ነይሩ፤ እቲ ሓኪም እውን ሽልማት ኖቤል ተዓዊቱ ምነበረ። ይኹን እምበር ሓቂ ስለ ዘይኰነ ዓበይቲ
መራኸቢ ሓፋሽ ሽፋን ኣይሃብኦን። ኣፍሪቃካ ቼክ ብዛዕባ’ቲ ሓበሬታ ብቋንቋ ፈረንሳ ምፅራይ ኣካይዱ ነይሩ።

ሐ. ኣብ ናይ ጥዕና ጆርናል ተሃይሱ ዶ ኔሩ? እቲ ጆርናል ከ ርትዓዊ/ሕጋዊ ድዩ?
ኣብ ሳይንሳዊ ጆርናላት ተገምጊሙ ዶ ነሩ? ኣብ ስሩዕ ሚድያ ተፀብፂቡ ዶ ኔሩ?
ብዝበለፀ ነዚ መላግቦ ተወከስ፡
l መምርሒ፡ 7 ሳይንስ ከምዘይርትዓዊ እንተተወሲዱ መፍለጢ መንግድታት
l መምርሒ፡ ከመይ ኣቢልና ዘይሓላፍነታውያን ናይ ሳይንስ ጆርናላት ነለሊ

መ. እቲ ጭብጢ ሓፀርቲ ዛንታታት፣ ውልቃዊ መረዳእታ ወይ ዘይተፀንዑ ድዮም?
ናይ ሃሶት መድሃኒት ወይ ፈውሲ መንዛሕትኡ ግዘ ካብ ውልቃዊ መግለፂታት ወይ ዘደናግሩ ሓበሬታታት እዮም ዝመፁ።
እቲ ሓበሬታ ኣብ ሳይንሳዊ ጭብጢ ክምርክኮስ ኣለዎ፤ እንተዘይኮይኑ ሓቂ ኣይኮነን።
ረ. ዝቀደመ መፅናዕቲ እንተሀልዩ ብኸመይ ተኻይዱ??
ሓደ ጥዕናዊ ሓበሬታ ኣብ መፅናዕቲ እንድህር ተሞርኪሱ ሕትታት ክንሓትት ኣለና።
ኣብነት፡
እንዴት ነው የተሰበሰበው?
l
እቲ ቁፅራዊ ሓበሬታ መዓዝ ተኣኪቡ? (ንሕጂ ዝኸውን እንተኾይኑ ኣረጋግፅ)
l
እቲ ቁፅራዊ ሓበሬታ ብኸመይ ተኣኪቡ? (ብምእኹል ፈተና ድዩ ተኣኪቡ?)
l
እቲ ጭብጢ ሓፈሻዊ ድዩ? (ክንደይ ሰባት ተሳቲፎም፣ እቲ ውፅኢት ከ ንሙሉእ ሃገር ወይ
ሕብረተሰብ ይኸውን ዶ?)
6 Africa Check: Non, il n’y a pas encore de vaccin contre le diabète, fr.africacheck.org/reports/non-ny-a-de-vaccin-contre-diabete
7 Africa Check: 7 steps to detect someone is talking science nonsense africacheck.org/factsheets/guide-7-steps-detect-someone-talking-science
-nonsense
8 Africa Check: How to spot predatory academic journals in the wild, africacheck.org/factsheets/guide-how-to-spot-predatoryacademic-journals-in-the-wild
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ሰ. ካብቲ ዝተብሃለ መድሃኒት/ፈውሲ ገንዘብ ዝረክብ ሰብ ኣሎ ዶ? መን?
ሓደ ሰብ መድሃኒት ረኺበ እንተይሉ ካብኡ ገንዘብ ይረክብ ኣሎ እንተኾይኑ ኣረጋግፅ።
እንተረኺቡ ስለቲ ሃበሬታ የዐሪኻ ተጠራተር።

አብነታት ኣብ ጥዕና ዝተገበሩ ምፅራይ ሓበሬታ፡
l

ሓንቲ ካብ ኣጓላት ኣፍሪካ ብጭንቀት-ኣእምሮ ትሳቀ ዶ?

africacheck.org/fact-checks/reports/do-one-four-women-africa-suffer-depression-e-checked
l

ፕረዚደንት ታንዛንያ ጆን ማጉፉሊ ትኩስ ሃፋ ሕማም ኮቪድ-19 ከምዝፍውስ ብዛዕባ ምዝራቦም

africacheck.org /fact-checks/reports/fact-checking-tanzanian-president-john-magufuli-inhaling-steam-treat-covid-19
l

ሕማም ልቢ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ካልኣይ ቀታሊ ሕማም እዩ

africacheck.org/fact-checks/reports/endsars-protests-comparing-nigerias-health-and-education-spending -cost-lawmaker
l

ሓደ ኩባንያ መድሕን ሕማም ዓሶ ኣብ ዓመት ኣብ ናይጄርያ 300,000 ህዝቢ ኣይቀትልን ብዛዕባ ምባሉ

africacheck.org/fact-checks/reports/no-malaria-doesnt-kill-300000-people-nigeria-year-insurance-seller-claimed
l ኣፍሪካ ቼክ ምስ ቫይረስ ኮሮና ዝተተሓሓዙ ዝገበሮም ኩሎም ምፅራያት ኣብዚ ኣለዉ
africacheck.org/fact-checks/reports/live-guide-all-our-coronavirus-factchecks-one-place
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ብዛዕባ ኣፍሪካ ቼክ
ኣፍሪካ ቼክ ኣብ ኣፍሪካ ናይ መጀመርታ ትካል መፃረዪ-ሓበሬታ ብምኳን ኣብ 2012 ኣብ ጆሃንስበርግ ተመስሪቱ። ኣብዚ ሕጂ
እዋን ኣፍሪካ ቼክ ዓመታዊ ብኣማኢት ዝቝጸሩ ሓበሬታታት ብእንግሊሽን ብቋንቋ ፈረንሳን የፃሪ፤ ኣብ ናይሮቢ፣ ዳካርን ሌጎስን
ከኣ ተወሰኽቲ ቤት-ፅሕፈት ከፊቱ ይርከብ። ተመራመርትና ኩሉግዘ ብትግሃት ብምስራሕ ተኣማናይ ዝኾነ መስርሕ ምፅራይሓበሬታ ብምኽታል ኣብ ርትዒ ዝተመስረተ ክትዕን ህቡባት ሰባት ንዝሰርሕዎ ነገር ክሕተትሉ ይገብሩ። እቲ ትካል ነጻን
ዘይሻራውን ኰይኑ ብናይ ህዝቢ ሓገዝ ዝምወልን እዩ። ክሳብ’ዚ እዋን’ዚ ንልዕሊ 5,100 ሰባት መብዛሕትኦም ጋዜጠኛታት ናይ
ምፅራይን ምርግጋፅን ሓቂ ስልጠናታት ሂብና ኢና።
12 ደርቢ፣ ዩኒቨርሲቲ ኮርነር፣ ሲኤንኣር ጆርሰን & ጎደና በርታ ብራምፎንቲን፣ ጆሃንስበርግ
እዚ ሰነድ ካብ ፎጆ ሚድያ ኢንስቲትዩት ብዝተረኽበ ፍቓድን ሓልዮትን ብሓቂቼክ ናብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ቋንቋታት
ዝተተርጎመ እዩ። ሓቂቼክ ብዝተፈላለዩ ናይ ውሽጢ ዓዲ ቋንቋታት ዝሕተም ናይ ምፅራይ-ሓቅነት ፕሮጀክት እዩ። ሓቂቼክ
ኣብ ትሕቲ ኣዲስ ዘይቤ ይመሓደር ፀኒሑ ሕጂ ኢንፎርም ኣፍሪካ ብዝተብሃለ ኣብ ምፅራይ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ዝነጥፍ
ትካል ሲቪል ማሕበረሰብ ይመሓደር ኣሎ። ሓቂቼክ ኣብ ዝገብሮ ንጥፈታት ምስ ትካላት ሚድያ ይሰርሕ፤ ብ 4 ቋንቋታት
ማለት’ውን ትግርኛ፣ ኣምሓርኛ፣ ብቋንቋ ኦሮሞን ብቋንቋ ሶማልን ሓበሬታት የፃሪ።
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