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ከፊል ሓዯ 

ኣሜሪካዊ Mark Elliot Zuckerberg ሜላ ማሕበራዊ ርክብ ፋስቡክ ኣብ 2004 ዓ.ም.ፇ ብዕሊ ካብ ዘጣይሾ 

ንዯሓር ዓቢይ ምዕባለ ኣርኢዩስ ልዕሊ 500 ሚልዮን ተጠቀምቲ ኣፌርዩ ኣሎ፡፡ ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ ልዕሊ 125 

ሚልዮን፡፡ ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ተጠቀምቲ ዉሑድ ይኹንምበር እንዲወሰኸ ይኸይድ ኣሎ፡፡ ኣብ ትግራይ እውን 

ከምኡ፡፡ ማርክ ዕድመኻ ይንዋሕ፡፡ ኢድካ ይባረኽ፡፡ በቐሊሉ ኣድያቦ ምስ ድብድቦ፣ ስንቃጣ ምስ ኣላማጣ፣ ዉቕሮ 

ምስ ሸራሮ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ሙሉእ ዓለም ኣራኺቡወን፡፡  

 ማርክ - ዋና መስራቲ ፋስቡክ 

መተዓብይቲ፣ መማህርቲ፣ መተኣስርቲ፣ መጋድልቲ፣ መሳትይቲ፣ መባእስቲ፣ መሳርሕቲ ኔሮም ብዝተፇላለዩ 

ምኽንያታት ዝተፇላለዩ ሰባት ኣተኣኻኺቡዎም፡፡ ዕለታዊ ተሞክረኦምን ኣተሓሳስባታቶምን ይለዋወጡሎም ኣለዉ፡፡ 

ብፋስቡክ ኣቢሎም ተራኺቦምስ ሓዲር ዝገበሩታውን ብዙሓት እዮም ይበሃል፡፡ ፅቡቕ ገበሩታ- ቅደስ በረከት 

ፋስቡክ ማለት እዙይ እዩ ፡፡  

ሐዯ ሐዯ ሰባት ድማ እኒሀዉ ብፋስቡክ ኣቢሎም ብፖለቲካውን ሃይማኖታውን ቅዋሞም ምስ ዝፇላለዩ ሰባት 

ክጓሰጡሉ ዝውዕሉ፡፡ ገለ ገሊኦም ድማ ንህዝቢ ሓለይቲ መሲሎም ብሃይማኖትን ፖለቲካዊ ኣፇላላዩ ሰብ ክናቖት 

ዘላዕሉታ እኒሀዉ - ካብዚኣቶምስ የርሕቐና፡፡  

ገለገሊኦም ሰባት ከዓ እኒሀዉታ ሽሕን ሚእቲን ሰብ ኣብ ፋስቡኮም ዝእክቡታ፡፡ ሓንቲ ዯርፉ ኣውፂኡ ኣርቲስት እየ 

ዝበለ የለ ኣብ ቴሌቪዥን ዝረኣዩዎ ተዋሳኢ ኩሉ ይእክቡን፡፡ እዚ ብቋንቋ ፋስቡክ ገፅካ ምቅፃል/ምሕራር ይበሃል፡፡  

ኣብ ፋስቡክ ብካፒታል ሌተር ሓሳቦም (comment) ዝህቡ ሰባት ብጣዕሚ ስለዘናድደኒ ብዙሕ ጊዜ ኣየንብቦን፡፡ 

ኣይ ትግርኛ፣ ኣይ እንግሊዝኛ ቅጥዐ ዝጠፌኦ ቋንቋ ትፅሕፈታ ግና ተማሕፂነኩም ብትግርኛ ፀሓፈ ጥራሕ ዘይኮነስ 

ግእዝ download ግበሩ፡፡ ኣብቶም ሓሙሸተ ሕግታት ኣጠቓቕማ ፋስቡክ እንግሊዝኛ ጥራሕ’ዩ ዝፀሓፌ ዝብል 

ዓንቀፅ የለን (ኣበይ ኣለዉ እቶም ሕግታት ግን ኬትብሉኒ ሓዯራ) ፡፡  

ብቐዲማይ ሓንቲ ኣብ ጀርመን ትነብር ቆልዓ ‘Add’  ግበረኒ ኢላ ምሕፀንታ ልኢኻትለይ፡፡ ካብቶም 5 ሕግታት 

ኣጠቓቕማ ፋስቡክ እቲ ናይ መጀመርያ ‘‘ንዘይትፇልጦ ሰብ  Add ኣይትግበር’’ ስለዝብል መንነታ ክትነግረኒ  



message  ልኢኸላ፡፡ ኢላትኒ ሳልሳይ ክፌሊ ብሓዯ ተማሂርና ኢና፡፡ ዝነበርናሉ ክፌሊ፣ ንቕመጠሉ መንበርን ምሳና 

ኔሮም ዝበለቶም ሓዯ ሽደሽተ ቆልዐ ሽም ዝርዝርን ልኢኻትለይ፡፡ ሕቶኣ ተቐቢለ ድማ Add ገይረያ፡፡ ዝገረመኒ ግን 

3ይ ክፌሊ ምስኣ ዝተመሃሩ ሰባት ምዝካራ እዩ፡፡ ሓቂ ንምዝራብ ካብቶም ዝዘርዘረቶም ኩሎም ሽም እቲ ቤት 

ትምህርቲ ጥራሕ ይዝከረኒ፡፡ ‘‘እስካብ 6ይ ክፌሊ ምሳኻ ካብ ዝተመሃሩ ተመሃሮ ሓዯ ፀውዕ’’ ዝብል ሕቶ 

እንተቐርበለይ ካብ ንባዏለይ ሓሊፇ ዝዝክሮ ሰብ የብለይን፡፡    

ዉልቃዊ (private) ዝኾኑ ነገራት ኣብ wall ዝልጥፈ ሰባት ድማ ኣለዉ፡፡ ዝሓለፇ ሰንበት ሓንቲ ቆልዓ መሓዛይ 

እያ ንዝበለታ ሰብ ዝፀሓፇቶ ዝገርም እዩ፡፡ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ኩሉ መግለፂ ቂማት ዯርጒሓትላ ፣ ናይ ክልቲአን 

ውሽጠ ሚስጥር ኩሉ ዘርጊፊቶ፡፡ ምስኪነይቲ ቆልዓ ካሊእ ሰብ ዝሪኦ ዯኾን ኣይመሰላን፡፡ ካብኣስ ይምሓረና፡፡ 

ካልኣይ ሕጊ  ኣጠቓቕማ ፋስቡክ ኣብ wall ዝፀሓፌ ኩሉ ንኹሉ ሰብ ግልፂ ኮይኑ ይርአ እዩ ዝብል ዘሓፌተይ ፡፡  

ሎል (LOL) ትብል ቃል ድማ ‘‘laughing out loud- ዓው ኢለ ስሒቐ ኣለኹ’’ ካብ ዝብል መሰረታዊ ትርጉሙ 

ሓሊፈ ኣርባዕተ ነጥቢ ኮይኑ ኣሎ፡፡ ገለገሊኦም እንታይ ማለት ምኳኑ ብግቡእ ዝተረድእዎ ኣይመስለንን፡፡ ኣድናቖት 

ገሊፆም LOL ዝብሉ፣ ሕቶ ሓቲቶም ወይ ድማ ሓዘን ንዘጋጠሞ ሰብ ፅንዓት የሃብካ ኢሎም እንተብቅዐ LOL 

ኢሎም ዝፅሕፈ ሰባት’ከ እንታይ ትብሉዎም ?  

ብቐዲማይ ሓዯ ኣብ ኣዋሳ ዘሎ መማህርተይ ዝነበረ ወዱ ንኻሊእ መማህርትና ዝነበረት ቆልዓ ዝበላ ክነግረኩም፡፡ 

እታ ቆልዓ ቆንጆ ትበሃል ወላ ኣይትኹን’ምበር ፀላምን ቃሕ በሃሊትን እያ፡፡ ፀጉራ በቲና ነቶም ፇናጅል ዝመስሉ 

ኣስናና ከፉታ ንማማ ትካቦ መሲላ ዝተለዓለቶ ስእሊ ለጢፊስ ኩላትና እታ ኣብ ፋስቡክ ንፅቡቕ ኮነ ዘይፅቡቕ ኩሉ 

እንብላ ቃል ኣድንቖት ገሊፅናላ፡፡ ገለይና  Nice picture ገለይና gorgeous ገለይና lovely ገለመለታት ኢልናያ፡፡ 

ወዮ ወዱውን ‘’ዎው ቆንጆ ኢትዮጵያዊት LOL’’ ኢሉ ፀሓፇ፡፡ እታ ቆልዓ ግና ናይ ዋዛ ኣይነበረትን- ‘‘የቐንየለይ 

እቲ LOL ግን ንምንታይ ምኳኑ ኣይተረዯአንን’’ በለቶ፡፡ ኣዋዘ ዝኾነት ቆልዓ፡፡ ሓቃ እያ ኣነ’ውን ኣይተረዯአንን፡፡  

ብዛዕባ LOL ካብ ኣልዓልና ሓዯ ነገር እውን ኣሎ፡፡ በዝሓለፇ ካብ ቤት ዕዮይ ኣብ ዕረፌቲ ሰዓት ወፂአ ናብ እንዲ 

ተኽኣ ቡና ክሰቲ ከድኩ፡፡ ካብቲ እንዲ ቡና ዘይፌለዩ 6-7 ዝኾኑ መናእሰያት ኣለዉ፡፡ ኣብቲ ቦታ ኩሉ ጊዜ ምቕላድን 

ምስሓቕን እዩ ስርሖም፡፡ ከም ልሙድ ኣብ ጎኖም ኮይነ ቡናይ እንዲሰተኹ ብዙሕ ቀልድታት እንዲልዓሉ ንባዕሎም 

ስሒቖምስ ኣብ ጥቐኦም ንዝነበርና’ውን ለከሙና፡፡ ካብኣቶም ዉሽጢ ግን ጨጉሩ ዝጠቕለለ ወዱ ኩሉ ሰብ 

እንትስሕቕ ኣይስሕቕን፡፡ ለካ ሓዯ ጊዜ ዓው ኢሉ ‘LOL’ ኢሉ እዩ ስቕ ዝብል፡፡ ይገርም’ዩ ሰሓቕ’ውን ናብ text 

ተቐይሩ፡፡  

ክቕፅል’ ዩ  

የሓ  


