
هەر میدیایەک پێویستی بە کەسانی زۆر شارەزا 
هەیە و میدیا بۆ خۆی دەوڵەتێکە، بەاڵم کێشەی 
بنەڕەتی ئەوەیە میدیای کوردی بەرنامە و پالنی 

نەتەوەیی لە ئاستێکی نزمدایە. چونکە هەر 
میدیایەک پێش ئەوەی نوێنەری نەتەوەیەک بێت، 

نوێنەری خواست و ویستی دامەزرێنەرەکانیەتی.

لێکدانەوەی الیەنی ئەخالقی 
  لە میدیا و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان   

  

ژیوان کوردستانی  



پێشەکی
جیهانێــک کە تێدا دەژین وەها گۆڕاوە هێرشــی 
ڕاگەیاندنەکان تەنگی بــە ژیان هەڵچنیوە. ئیدی 
جیهانی ســادەی پەیوەندی نەماوە. سەردەمانێک 
ڕاگەیاندنی مرۆڤ لە ڕێگــەی باڵندە و ئاژەڵەکان 
دەکرا. بەاڵم زانست و تەکنۆلۆژجیا لەم سەردەمەدا 
وەها بەســەر مرۆڤدا باریوە کەس ناتوانێت خۆی 
لێ ال بدات. تەمسیلی خەیاڵی سەحرای مەحشەر 
لە ئاییندا تەکنۆلۆژیــا جێبەجێی کردووە. ئامێرە 
تەکنۆلۆژییــەکان لــە ئەمڕۆدا ژیانیــی مرۆڤیان 
خســتووەتە ژێــر چاودێریی خۆیانــەوە. هەرکە 
تەلفزیۆنەکــە دەکەیتەوە هــەواڵ و زانیارییەکان 
هێرشــت بۆ دێنن، موبایلەکــەت دەکەیتەوە بە 
هەمان شــێوە تــۆڕە کۆمەاڵیەتــی و ماڵپەڕەکان 
بــەردەوام زانیاریت بۆ دێنن. لە ئەمڕۆدا جیهانیی 
واقع و سادە بچووک بووەتەوە، هەر ئەوەندەی کە 
لەشــێکت هەیە و زیندوویت، بەاڵم ڕاستییەکان 
کەوتوونەتــە پەڕاوێــز و لە ســێبەری جیهانیی 
مەجازیدایــە، کایە ئەلکترۆنییــەکان وەها مرۆڤی 
داگیر کردووە تەنانەت پارە دەرهێنانن و ئابووریش 
وردە وردە بووەتە بەشــێک لە جیهانیی مەجازی. 
مرۆڤی ســەدەی 2١ بەبــێ تەکنۆلۆجی نەخۆش 
دەکەوێت. ئەگەر کەســێک موبایل و تەلەفزیۆن 
و سەتەالیەتی نەبێ هەست بە نامۆیی دەکات، وا 
دەزانێ شــتێکی ون کردووە. )بتی زەینی( مرۆڤی 
ئەم ســەردەمە و قیبلەکەی لــە موبایلەکەیدایە، 
موبایلەکەیەتی ئاگامەندی و هۆشیاری بۆ پێناسە 
دەکات، بە هەموو شێوەیەک ئاراستەی مرۆڤەکان 
دەگۆڕێــت. کەواتە بەباشــی دەزانین لە دەالقەی 
ئەخالقــەوە بڕوانینە میدیــا و ڕاگەیاندنەکان کە 
بەشــی زۆری جیهانیــی ئەمــڕۆی ئێمەی پێک 

هێناوە. 

ڕاگەیاندن و ئەخالق
هه رکــه  ته له فزیۆنه که مــان هــه ڵ کــرد یــان 
ڕۆژنامه کانمــان خوێنــده وه  یــان ڕادیۆکه مــان 
هه ڵ کــرد، دوای چه ند خوله کێــک  هه واڵه کان 
و زانیارییه کان ده بیســین بــۆ نموونه ، کارۆلیناى 

خه ڵکــی مۆناکۆ، له  ڕۆژی جێژنــی له دایکبوونی 
خۆی چه ند پاره ی ســه رف کــردووه ، یان ئەوەی 
کە په یوه ندی نێوان ئیشــته ڤی گڕاف و ئاندره ی 
ئاغاســی چی به سه رهات، ســه رکۆماری ئا مریکا 
چ گۆڕانکاریه کی لــه  خانووەکه یدا کردووه  و یان 
ئۆلدیش ـ قاره مانی پاســکیل ســواریی جیهان ـ 
چه نده  کێشــی خۆی دابەزانــدووە. داعش چۆن 
دوو واڵتــی داگیر کرد و بێبەزییانە ڕەشــەکوژی 
دەکات.  ڕاگه یاندنه  جه ماوه رییه کان هه وڵ ده ده ن 
زۆربه ی هــه واڵ و زانیارییه کان له  چه قی حه زی 
خه ڵکدا  بــۆ خوێنەره کانیان باڵو بکه نه وه . ته نانه ت 
هەندێــک له  که ناڵه کانــی ته له فزیۆن و ڕۆژنامه  و 
چاپه مه نییه کان هه وڵ ده ده ن پرسیاره  تایبه ته کانی 
ژیانی تاکه که سی و نهێنیی ئه ستێره کانی سینه ما 
و گۆرانیبێــژه کان، پاڵه وانه کان و سیاســییه کان 
باڵو بکه نــه وه  و بیدرکێنن. بــه اڵم ته نیا به مه ش 
قه ناعــه ت ناکــه ن، هه واڵی تایبه ت له ســه ر ئه م 
که سانه  باڵو ده که نه وه  و له  ڕێگەی ڕاگه یاندنه کانی 
وەکوو ڕۆژنامــه  به  خه ڵکی ده فرۆشــن. ته نانه ت 
کەســە مه ده نییە ئاســاییه کانیش تووشــی ئه م 
چه رمه ســه رییه  ده بنــه وه ، ئه وان پرســیارنامه ی 
جۆراوجۆر له  کۆمپانیا و سیســته می ڕاپرسی وه ر 
ده گرن و له  کاتێکدا ســه ردانی ســه نته ر و ده زگا 
حکوومی و تایبه ته کان ده که ن، پرســیارنامه کان 
پڕ ده که نــه وه ، یان له  وتووێژیکدا به  مه به ســتی 
دامه زران له  ئیدارەیەک و اڵمی ئه م پرســیارنامانه  
ده ده نــه وه  و لــه  داموده زگایــه دا هەندێــک له و 
پرسیارانه  باس له  ژیانی تاکه که سی ئێمە ده کات و 
ئێمەش و اڵمیان ده دینه وه . له  ڕێگەی ده ستکه وته  
نوێیە ته کنیکییه کانی وەکوو کۆمپیوته ر له  هەموو 
شوێنێکدا بانکی زانیاری هه یه  و زۆربه ی زانیارییه  
تاکه که سییه کانی ئێمە له م بانکانه دایه . بۆ نموونه : 
ئاماژه  به م الیه نه  ده که ین که وا ڕاده ی چوونه  الی 
پزیشــک، ژماره ی هاتووچۆ بــۆ ده ره وه ی واڵت و 
نێوخۆ و بڕی پاره یه ک که  له م بانکانه دا دامان ناوه  
و په یوه ندیمان له گــه ڵ به ڕێوبه رى ئیداره که مان، 
زۆر بابه تــی دیكه ی له م چه شــنه ̊ هەمووی کۆ 
ده کرێنــه وه  و هه یه . ئه گــه ر ده مانزانی داموده زگا 
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جۆربەجۆرەکانی وەکوو بانکه کان، نه خۆشخانه کان، 
زانکۆکان، ده فته ری کۆمپانیای هیڵی ئاســمانی، 
ناوچه کانی شاره وانی و... تا چ ڕاده یه ک زانیارییان 

له  سه ر ئێمە هه یه ، سه رسام ده بووین.
مافــی که ڵکوه رگرتن له  که شــی تایبه ت له  
سروشــتی مرۆڤدا بناغــه ی داکوتــاوه  و مرۆڤ 
بوونەوەرێکی خاوه ن ئەقڵە و پێویستی به  که شیکی 
تایبــه ت هه یه . هه ر مرۆڤێــک مافی ئه وه ی هه یه  
و ته نانه ت پێویســتە بەشــێک له  ژیانی خۆی ـ 
کردەوەکانی، بیرکردنه وه  و هه سته کانی ـ ته نیا بۆ 
خۆی، خێزان یــان هاوڕێیەکانی به کار بێنێت. له  
دریژه ی ئه م باسه دا ئاماژه  به  چه ند خاڵ ده که ین 
که  لــه  ڕوانگه ی ئێمەدا مافــی که ڵکوه رگرتن له  

که شی تایبه ت له  ژیاندا هه یه : 
ئا( مافــی که ڵکوه رگرتن له  نــاوی تایبه ت و 
مافی ده ربڕینی بیروبۆچوونه کان: ئێمه  تیکڕا مافی 
ئه وه مــان هه یه  له  ناوی تایبه ت بۆ خۆمان که ڵک 
وه رگریــن. هیچ که س ڕێگــەی پێ نادرێت به بێ 
ئیزنی ئێمە له م ناوانــه  که ڵک وه رگرێت، یەکێک 
له  ئاساییترین و باوترین کرداره کانی دژ به م مافه  
له  الیــه ن ڕۆژنامه کان دەکرێت، وەکوو باڵوکردنی 
هەندێک وته  به ناو کەســێکه وه ئەمە لە کاتێکدایە  

ئه و کەسە ئەو شتانه ی نه وتووه .
ب( مافی که ڵکوه رگرتن له  وێنەی تاکه که سی: 
کاتێک مرۆڤ سه رقاڵی که شی تایبه تی خۆیه تی، 
بــۆ نموونه  لــه  باخی ماڵه که ی خۆی، ســه رقاڵی 
مه له کردنه ، یان به یانی شــەممه  لــه  مه زراکه ی 
خۆیدا به  جلی ڕاحه تــه وه ، خه ریکی نانخواردنه  و 
هیچ کــه س مافی ئه وه ی نییه  به بــێ ئیزنی ئه و 
وێنەی لێ بگرێت و پێشانی هەموو کەسێکی بدات. 
به اڵم باڵوکردنه وه ی وێنەی که سه کان له  کاتێکدا 
ئیشــێکی کۆمەاڵیەتیان له  ئه ستۆدایه  )بۆ نموونه  
نوێنەری په رله مانه (، یان کاتێک وه زیری ده وڵه ت 
له  په رله ماندایه  و سه رقاڵی باڵوکردنه وه ی زانیارین، 
ئاساییه  و کێشەی نییه . باڵوکردنه وه ی ئه م وێنە و 
فیلمانه  بۆ هەمووکه س ئاساییه ، چونکوو وه زیر له و 

کاته دا له  ئیشه  کۆمەاڵیەتیه که یدا ئاماده یه .
وتووێــژه   لــه   که ڵکوه رگرتــن  مافــی  ج( 

تاکه که ســییه کان: کاتێکه  کەســێک باس له سه ر 
پرســیاره  تایبه ته کانــی ده کات، بــۆ نموونــە له  
ڕێگەی ته له فۆن، نامه ، پۆســتی ئه لکترۆنیکی یان 
له  کاتی پیاســه کردن و زۆرشــتی تر بێت، هیچ 
که س مافی ئه وه ی نییــه  نێوه ڕۆکی ئه م وتانه  بۆ 
خه ڵکی بدرکێنێت. بۆ نموونه ، ئیزنی ئه وه ی نییه  
نێوه ڕۆکی نامه یه ک که  هه ســتی خوشه ویســتی 
خۆی بۆ کەســێک نووســیوه ، یان له  دیالۆگیکی 
ته له فۆنیــدا به هــۆی له كیســچوونی یەکێک له  
که سوکاره که ی په یامی بۆ ناردووه ، باڵوی بکاته وه ، 
دەبێــت بزانیــن لــه م بارودۆخــه دا وتووێژه کان 
تایبه تن . بــه اڵم ئه گه ر ئــه م وتووێژانه  په یوه ندی 
به  ڕێکخســتنی کرده وه یه کی تیــرۆر و ته قینه وه  
بێــت. بۆ نموونــه  یەکێک له  تیرۆریســته کان بۆ 
ته قینــه وه  لــه  ویســتگه ی میترۆ یان پاســیکدا 
له گه ڵ تیرۆریســتێکی هاوڕێی له  ڕێگەی مۆبایل 
یــان ته له فۆن، بڕیار ده دا یــه ک ببێنن، گەرچی 
وه ها شتێک له م شــێوەیه  په یوه ندی به  وتووێژی 
تایبه تــه وه  نییە. بۆ نموونه  وتووێژێک كه   له  نێوان 
وه زیر و کاربه ده ســتێکی کۆمپانیایک له  ئارادایه  و 
له م پیوه ندیه دا پێشنیاری به رتیلخواردن ده دریت، 

بابەتێکی تاکه که سی نییە.
د( مافــی که ڵکوه رگرتــن لــه  نهێنییەکانی 
ئیشــکردن: ئێمە هەموومان مافی ئه وه مان هه یه  
بۆ خوینــدن و توێژینه وه  له  ڕاوێژکارێک یارمه تی 
وه ر بگریــن، بۆ ئــەوەی کە ڕێنوێنیمــان بکات. 
پزیشــک و پارێزه ره کان له و که ســانه ن پێویستە 
یارمه تیان لێ وه ر بگرین. ئه وان به هۆی ئیشــێک 
که   هه یانه ، له  ژیانی نه خۆشه کان و پارێزراوەکانیان 
ئــاگادارن، ئیزنی ئه وه یان نییه  نهێنییه کانی ئه وان 
بــاڵو بکه نه وه ، بۆ نموونــه ، خاتوونێک ده چێت بۆ 
الی پارێزەرێــک داوای لێ ده کات له  مه حکه مه دا 
الیه نگــری له  مافه کانی بــکات پارێزەره که  ئیزنی 
ئه وه ی نییە، نهێنییەکانی پارێزراوەکه  باڵو بکاته وه  

و خه ڵکی لێ ئاگادار بکاته وه .
هـــ( مافــی که ڵکوه رگرتــن لــه  ڕێزلێنان و 
ناوبانگدەر کــردن: ئه م مافه ، یەکێک له  گرنگترین 
مافه کانــی ژیانــی کۆمه اڵیه تییە کــە له   ڕێگەی 
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که ڵکوه رگرتن لــه  ناوده رکردنى مرۆڤه کان متمانه  
به  یه کتــر ده که ن پێکــه وه  و په یوه ندی ده گرن. 
هــه ر بۆیه  ئه گه ر کەســێک ناوبانگ و ڕێزێک کە  
هه یه تی له  کیســی بــدات و ڕێزی لــێ ناگرن، 
گرفت و کێشــەی زۆری بۆ دروســت دەبێت، به  
زه حمه ت ئیشــی ده س ده که وێــت، هیچ که س 
ببه ســتێت،  ناکات گرێبه ســتێکی له گه ڵدا  حه ز 
هاوڕێیەکانــی دووره په ڕێزی لێ ده که ن و هاوڕێی 
بــۆ په یدا نابێــت. واى دابنــێ قوتابییه ک وەکوو 
کەســێکی »ســاختەچی« ناو بانگی ده رکردووه ، 
مامۆستاکانی متمانه یان پێ نییە، له  چاالکییه کانی 
پۆله که یــدا له  به ره وه ی پۆله کــه  دایده نێین و به  
تایبه تی چاودیری ده کــه ن، ته نانه ت کاتێک ئه م 
خوێندكاره  کاری باشــیش ده کات، ئه گه ری ئه وه  
هه یه ، دیســانه وه  فیڵبازانه  خه شى کردبێت و ئه م 
گومانه ی به رده وام له  سه رى هه یه . پزیشکێک له  
کاتی نه شته رگه رییدا نه خۆشه که ی گیانی له  ده س 
ده دات و ئه م کێشــەیه  دەبێته  هۆی ئه وه ى كه  به  
خراپه  نــاو ده ر بکات و پاش ئــه م ڕووداوه  هیچ 
که س ناچێت بۆ الی و ته نانه ت بۆ نه خۆشییه کی 
چووکەتــر وەکــوو ده رهاوردنــی مێخه که ش له  
ده ســتدا پرسی پێ ناکه ن. مافی که ڵکوه رگرتن له  
ناوده رکردن و ڕێزلێنــان، یەکێک له و هۆکارانه یه  
به باشــی بۆ ده رخستنی ڕێزگرتن له  غه یبه تکردن 
یەکێــک له  هه ڵه  ئاکاری یه کانــه . ته نانه ت ئه گه ر 
ئه م ده ربڕینه  ڕاســت بێت ئه م خاڵــه  له  به رچاو 
بگرین که وا  خه شــکردن و غه یبه تکردن زه ره ر له  
مه زنی و ڕێزی مرۆڤ ده ده ن. ســه ره ڕای ئه مه ش 
درکاندنی نابەجێی قسه  و باسی کەسانێکى دیكه ، 
به دڕه وشتی و ناشیرینی کرداری ئه و مرۆڤه  پیشان 
ده دات. له  به رانبه ر ئه م کرداره  خراپه دا، بێده نگی 

باشترین فه زیله ته .
مافی که ڵکوه رگرتن له  که شی تایبه تى بۆ ئه و 
که سانه ی له  پانتای گشتیدان مافی که ڵکوه رگرتن 
لــه  پانتای تایبــه ت، له گه ڵ ئه و که ســایه تییه  و 
ڕێزه ی به و مرۆڤه  دراوه ، هەموومان خاوه ن مافێکی 
له و جۆره ین. له الیه کی  دیكــه ، كۆمه ڵێك مرۆڤ 
هه ن ئیشــی کۆمەاڵیەتییان پێ ســپێردراوه  و له  

بــه رده م چاالکییه  کۆمەاڵیەتییه کاندا به رپرســن، 
ئــه و چاالکییانه ی کــه  په یوه ندی به  ســەرجەم 
کۆمەڵــگاوه  هه یه . چاالکــی خوێندكارێک خوی 
بــۆ تاقیکردنه وه ی کۆتاییی ســاڵ ئاماده  ده کات، 
ڕاســته وخۆ په یوه ندی بــه  کۆمەڵــگاوه  نییە. له  
به رانبه ردا، چاالکییه کانی سه رۆکی حکوومه ت یان 
کاربه ده ســتێکی بااڵی حکوومه ت ڕاسته وخۆ یان 
ناڕاســته خۆ كاریگه ری و په یوه ندی به  ســەرجەم 
کۆمەڵگاوه  هه یه  )بۆ نموونه  ده ربڕینه  ناژیرانه کانی 
کاربه ده ســتێکی ده وڵه تی، له  ئا مریکای باکوور، له  
ڕۆژنامه کانــدا ڕووخانی بازاڕی ئابووریی و قه یرانی 
ئابووریی له  ئامریکای التینی لێ که وته وه . زۆرجار 
دیاریکردنی ســنووری نێوان الیه نی تاکه که سی و 
جه ماوه ر ڕوون و ئاشکرا نییه . بۆ نموونه  هه واڵێک 
کە له ســه ر تووشبوونی ســه رکۆماری ئامریکا به  
شــیرپه نجه وه ، له گه ڵ کەســێکی ئاســایی یان 
هاوپۆله که ماندا جیاوازە. هه ردوو په یامی هاوسۆزی 
ئێمەیان پــێ ده گات، به اڵم مه رگی ســه رکۆمار 
بەرباڵویــی  ئه نجامــی  به هــۆی شــێرپه نجه وە، 
به دواوه یه،  تاکوو مه رگی هاوپۆله که ی ئێمە. ئه مه  
له  حاڵێکدایه  ســه رکۆمار، یان وه زیــری بااڵ، له  
نــاکاو بمرن، بارودۆخی سیاســی و ئابووریی ئه و 
واڵته  تێکوپێک ده دات، کەســێک بۆ هه ڵبژاردنی 
سه رکۆمار پاڵێوراوه ، مافی ئه وه ی نییه  نه خوشییه  
نهێنییەکانی خــۆی له  جه ماوه ر بشــارێته وه . له  
واڵته  یه کگرتووەکانی ئامریکا به شــداربووەکان بۆ 
زانیاریوه رگرتن، له سه ر ژیانی تایبه تی پاڵێوراوەکان، 
ڕۆژ له  دوای ڕۆژ په ره ی سه ندووه  و وا دیاره  ئه وان 
به ڵگــه ی باشــیان هه یه ، بۆ ئه م بــه  دواداچوونه . 
ئایــا باوه ڕ ناکــه ن پاڵێوڕاوێک لــه  ژیانی خێزانی 
خۆیــدا به  ئه مــه گ و به رپرســیارانه  بجووڵێته وه 
 و پــاش هه ڵبژاردنی به ڵێنی و بــه  ئه مه گبوون و 
به رپرسیارییه  ســاخته کارییه کان بنێته  ژیر پێ و 
حاشــایان لێ بکات. له م سه روبه نده دا، کەسانێکی 
دیكــه  هه ن ده ڵێن، »کاتێک هەموو کەســێک به  
فێڵبازیی خۆیان له  ژیر باری باج ده دزنه وه ، بۆچی 
من ئه م کاره  نه که م؟« هەندێک کردار، هه ن تا ئه و 
ڕاده یه  ناحه ز و ناشیرینن پێویست ناکات کەسێک 
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ئاگاداریــان بێت، وەکــوو القه کردنی خه ڵک، ئه و 
شته ی که وا ئه مڕۆکه  له ژێر ناوی ته کنیک و ئیمان 
له  الیه ن گرووپــه  توندڕه وه كانی وه كوو داعش و 

کۆماری ئیسالمیدا دەکرێت.

ژیانی تاکه که سی وەکوو که ره سته یه ک
ئه گه ر لــه  ژیانی تاکه که ســی یــان په یوه ندییه  
ده رونییه کانــی خێزانی، تاک وەکوو شــتومه ک 
یان که ره ســته یەک چاوی لێ بکه ین، حورمه ت 
و ڕێزی مرۆڤ خەوشــدار دەبێــت، چونکە ژیانی 
تاکەکەســی و خێزانــی مرۆڤ بەپێی سروشــت 
الیەنێکی تایبه ته  و په یوه ندی به و که ســه وه  هه یه  
و ئــه و خاوه نییەتی و نابێ بەرده ســت جه ماوه ر 
بکه وێت،  به اڵم ئه گه ر ئه رکی ڕاگه یانده کان، ژیانی 
تایبه تی تاکه کان وەکوو که ره ســته یه کی بازرگانی 
چــاو لێ بکات، ئه گه ر ئه م تاکه  که ســایه تییه کی 
نــاودار له  نێــو خه ڵکدا بێت، یــان مه ده نییه کی 
»ئاســایی« بێت ئه وه  ئه و که سه  ڕه سه نایه تی خۆی 
له  کیس دەدات. ڕاســته  ئه رکــی ڕاگه یاندنه کان، 
زانیاری و هوشــیارکردنه وه ی جه مــاوه ره ، به اڵم 
ئه مــه  نابێته  هۆى ئه وه ى كه  به  بێهووده  ســه یر 
بکرێت. به ڵکوو دەبێ تا ئه و ڕاده یه ی به  پێویستی 
ده زانیــن، توێژینه وه ی له ســه ر بکه ین، بۆ ئه وه ی 
خه ڵک زانیاریان ده ست بکه وێت. هەندێک پرسیار 
هه یه ، په یوه ندی بــه  ژماره یه کی که م له  خه ڵکی 
کۆمەڵگاوه  هه یه . بۆیــه  ئاگادارکردنه وه ی خه ڵکی 
له ســه ر ئه م پرسیارانه  ئه رکی ڕاگه یاندنه کان نییه . 
کۆمەڵگــە مافــی ئه وه ی نییه  له  هەموو شــتێک 
ئاگادار بێت، نێوه ڕۆکی وتووێژێکی ده رونناسییانه  
یان نامه یه کی ئه ویندارانه  په یوه ندی به  کۆمەڵگاوه  
نییــه . ئەگــەر ژیانــی تایبه تی خه ڵــک وەکوو 
که ره ســته یه کی بازرگانی چاوی لێ بکرێت، ئه وه  
دەگەیەنێت که وا ئه و که سه  شتومەکێک چاوی لێ 
بکەیــن و مرۆڤبوونی لێ زه وت بکه ین. بۆ نموونه  
وەکوو، مانگایه ک دەبێت شــیره که ی به  به رزترین 
نرخ بفرۆشــرێت. ئه مه ش له  کاتێکدایه  نه توانیت 
ئه و ڕاده  شیره  به رهه م بێنێت و بۆ سه ربڕین باشه . 
جێگه ی داخه  ئه و که سانه ی هه تا پله ی شتومه ک 

یان که ره ســته  کەسایەتییان دەشکێت، به اڵم ئه و 
که ســانه  بۆ خۆیان له م »به شــتبوونه دا« تاوانباران 
. هەندێــک له  ئه کته ره کان بــۆ ئه وی که  ناو ده ر 
بکه ن و سه رنجی خه ڵک بۆ الی خۆیان ڕابکێشن، 
ئاماده ن کێشەوگرفته کانی ژیانی تایبه تیی خۆیان 
بۆ جه ماوه ر باڵو بکه نه وه . ئه م جۆره  که سانه  وەکوو، 
که ره سته  یان »شــت« چاویان لێ دەکرێت، هه ر 
وەکوو شــتومه کێکی مرۆیی به  مه به ستی کڕین و 
فرۆشتن له  پشتی ویترینی دووکانێک حیسابیان 
بــۆ دەکرێت. بۆ ئەوەی کە مافی که ڵکوه رگرتن له  
که شــی تایبه ت و چاودێریکردنــی بپارێزرێت، به  
کورتی ده توانین بڵێین دەبێت ڕاگه یاندنه کان ڕێز 

له م دوو ئه سڵه  بگرین: 
ئا( ڕەچاوی ڕێزگرتن له  مرۆڤه کان بکەن.

ب( ڕوانگه یه کــی قازانجخوازانــه  و بازرگانی 
نابێــت ڕێگــە خۆش بــکات بۆ ئه وه ی ده ســت 
بخه ینه  نێو ژیانی تایبه تیی خه ڵکەوە. ســه ره ڕای 
ئه مه ش بۆ ئه وه ی ئه رکی ڕه خنه ییانه ی ڕاگه یاندن 
هه ڕه شه یه ک نه بێت بۆ ســه ر کۆمەڵگە پێویستە 

دوو خاڵ له  به رچاو بگرین:
ج( کرداری سیاســه تمه دار و که ســایه تییه  
به رزه کانی کۆمەڵگا، وەکوو باشــترین و به رزترین 

نموونه ی کردار.
د( هیچکات نابێت کرداری به دڕەو شــتانه  له  
ڕوانگه یه کــی الیه نگریكراوه وه  چاوی لێ بکرێت و 
ته نانه ت به  چاوی کردارێکی باش لێک بدرێنه وه .

هێرشی ڕاگەیاندنەکان بۆ سەر ژیان
هیــچ کات مــرۆڤ بیــری لــەوە نەدەکــردەوە 
ڕاگەیاندنــەکان هەمــوو ژیانــی داگیــر دەکات. 
هەواڵەکان وەها مرۆڤیان داگیر کردووە زانیاری و 
باڵوکردنه وه ی بێشه رمانه ی سێکس و توندوتیژی 
له  ته له فزیۆندا، ئێمە له  به رانبه ر کێشە و گرفتێکی 
ئاکاریدا دادەنێت و پێشتر ئاماژه مان به  هەندێکیان 
کرد. به تایبه ت ئه و کێشــانه ی له م ســه روبه نده دا 
به رچاو ده که ون، پرسیارێکه  په یوه ندی به  کرداری 
په روه رده ی ته له فزیۆنییەوه  هه یه . له م واتایه دا که وا 
ته له فزیــۆن به  منداڵه کان و جگــه  له  منداڵه کان 
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بیروبۆچوونێکیان پێ ده دات، که  له ســه ر شێوەی 
ژیان و کرداریان كاریگه ری دادەنێت.

مامۆستایه ک ده یه وێت له  فێرگەیه کدا ئه رکی 
وانه وتنــه وه  و په روه رده کردنی بیســت خوێندكار 
له  ئه ســتۆ بگرێت، له  زۆربه ی واڵته کاندا مامۆستا 
دەبێت چوارســاڵ په روه رده  کرابێــت بۆ ئه وه ی 
بتوانێت ببێت به  مامۆســتا و شــیاوی ئه وه  بێت 
ئه م ئه رکه  له  ئه ســتۆ بگرێت، ســه ره ڕای ته واوی 
ئه و وانانه ی پێش وه رگرتنی دیپلۆم خویندویه تی، 
به بۆچوونــی ئێمە پاش تیپه ڕاندنی چوارســاڵ و 
فیربوونــی وانه ی تئۆریک و کرده کی پێویســت، 
مامۆســتا بــۆ جێبه جكردنی ئه رکــه  گرنگه کانی 
له ســه ر وانه وتنه وه  و په روه رده کردن خاوه ن ژیری 
و شــاره زاییه . سه ره ڕای ئه مانه ، به  بۆچوونی ئێمە، 
مامۆستایەک کە  له  ئه رک و به رنامه ی وانه وتنه وه ی 
خۆی شــاره زا بێت، دەتوانێت بۆ پۆلی سه ره تایی 
مامۆســتایه کی بــاش بێت. له  به رانبــه ردا بۆمان 
ته له فزیۆنی  به رنامه یه کی  ده رکه وتووه ، کەســێکه  
دروســت ده کات، بۆ به  ئه نجامگه یاندنی ئەرکێکی 
له م شێوەیه ، پێویست ناکات بڕوانامه ی په روه رده ی 
گونجاوی هه بێت. له م ســه روبه نده دا، نموونه یه ک 
دێنینه وه : به ڕیوه به ری به رنامه یه کی ته له فزیۆنی له  
به رچاو بگرین که وا تا ئێســتا خوێندنه که ی ته واو 
نه کــردووه ، مرۆڤێکه  بێشــه رم و بێخه به ر له  هه ر 
به هایه کی ئاکاری و نابه رپرسیار: ته نیا ئامانجی ئه و 
گەیشــتن به  پاره  و ناوده رکردنه وه  ئه مه ش بووه ته  

په تایه کی ده روونی. 
ســه ره ڕای ئه م کردارانــه ی دراوه ته  پاڵی، له  
به رچــاوی به  میلیۆن بینــه ری ته له فزیۆنیدا دەر 
دەکەوێت. ئه م که ســه  دەتوانێت به  هۆی ڕواڵه تی 
جوان و دڵڕفێن و سه ر و سیمای جوان و هه روه ها 
قســه زانی، ســه رنجی خه ڵکی له  هه ر ته مه نێک 
بۆ الی خۆی ڕابکێشــێت و ئامانج و مه به ســتی 
ناشــیرین و ناحه زیان بۆ دابڕێژێــت. کۆمەڵگای 
ئێمە ده رفه ت به م که سانه  نادات په روه رده کردنی 
بیســت خوێنــدكاری پۆلــی ســه ره تایی پــێ 
بســپێردرێت. ]ئه  گه ر بارهێنانــی خوێندکاران له  
ئه ســتۆی مامۆســتای په روه رده  نه کراو ڕه مه کی 

بێت، مرۆڤی سه قه ت و دواکه وتوو ده خاته وه ، یان 
ئه گه ر مامۆســتاکه  زانیاری که م بێت و به باشــی 
بار نه هاتبێ وەکوو ئه وه  وایه،  نه ته وه یه ک سه قه ت 
بکات[. خاڵی ســه رنجڕاکێش ئه مه یه،  ئه م جۆره  
که ســانه  ئیزنیان پێ ده درێت لــه  پڕۆگرامه کانی 
دوانیــوە ڕۆ به  که یفی خۆیان و بەبێ ســه رگری و 
به رگری به  دڵی خۆیان قســه  بکه ن. مه به ســتی 
ئێمە له  باســکردنی ئه م وتانه  ئــه وه  نییە بڵێین، 
ته واوی ئه و که ســانه ی به رنامه ی ته له فزیۆنی ساز 
ده که ن هیچ وانه یه کی ئاکاری و به های ئاکارییان  
فێر نه کراوه ، به اڵم به داخه وه  و ســه د مه خابن له  
پشت زۆربه ی پرۆگرامه  ته له فزیۆنییەکاندا، مرۆڤه  
خاوه ندەســەاڵته كان و گه نــده ڵ هــه ن، ته نیا به  
شــوێن کۆکردنه وه ی پــاره ن و ئه مه ش له  که ناڵه  
ته له فزیۆنییە کانــدا، زیاتــر له  هــه ر الیەنێکی  تر 
ئه م شــته  هه یه . ]قوڕبه ســه ریه کی  تری به رنامه  
ته له فزیۆنییــەکان نه بوونــی پرۆگرامه  و هه روه ها 
دووپاتکردنه وه  و پێشاندانی هه زاران جار، پرۆگرامی 
مردوو و فه وتاوه . سانسۆری وته ی خه ڵکی یەکێک 
له  گرفته کانی ته له فزیۆنه کانه [. تا ڕاده یه ک هەموو 
کەســێک له  پچڕانی به رنامه  ته له فزیۆنییەکان و 
باڵوکردنه وه ی ڕێكالم تووڕه  ده بن، باڵوکردنه وه ی 
ڕێــکالم له  نێوان ئــه و به رنامانــه ی که وا خه ڵک 
خۆشیان ده وێت و حه زی لێ ده که ن، ناڕه زایه تیی 
خه ڵکی لێ ده که وێته وه ، به اڵم دەبێت بزانین که ناڵه  
ته له فزیۆنییەکان پێویستیان به   ڕێکالمه . کۆمپانیا 
گــه وره  بازرگانییــه کان دەبێت له  ســێ چرکه دا 
به رهه مه کانیــان بۆ  الیه نگــران و بینه ره کان باڵو 
بکه نه وه  و ســه رنجی خه ڵک بۆ کڕین و مه سره فی 
ئه م که ره ســانه  هان بده ن. چۆن ده توانین ڕێگری 
بکه ن لەوەی کــە بینه ره کان پــاش ڕێکالم یان 
کونتڕۆڵــی ته له فزیۆن به رنامــه کان نه کوژێننه وه ؟ 
تێکەاڵوکردنی ئه م ڕیکالمانه  به  سێکسه وه  دەبێته 
 هــۆی ئەوەی کە بینه ر به  ڕه زامه ندی و ویســتی 
خۆیان پێداگری له ســه ر کڕینی ئه و که ره ســته  
و شــتومه کانه  بکه ن، که  ڕێکالمــی بۆ دەکرێت. 
که واتــه  کۆمپانیا به رهه مهێنه کان بۆ فرۆشــتنی 
ئیشــێکی  نــاکات  پێویســت  که ره ســته کانیان 
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داهینانه ی تایبه ت بکه ن. بەکارهێنانی که ره سته ی 
ســێکس ئه وان بۆ ئه م کاره  یارمه تی ده دات. ئایا 
که ناڵــه  ته له فزیۆنییەکان مافــی ئه وه یان هه یه  بۆ 
به ده ســتهێنانی پاره  له  هه ر که ره سه یەک که ڵک 
وه ر بگــرن، بۆ ئه وه ی ســه رنجی ژماره یه کی زۆر 
له  بینــه ره کان بۆ الی خۆیان ڕابکیشــن؟ ئایا له  
پرۆگرامــه ی ڕێکالمــه  بازرگانییەكانی ته له فزیۆن 
ڕێگــە به  هه موو کارێک ده درێت و له م به شــه دا 
هیچ چه شنه  به رپرسیارییه كی ئاکاری بوونی نییە؟ 

ناتوانێــت پردێکی  ته له فزیــۆن  بۆچــی 
و  کولتوور  گواســتنه وه ی  بــۆ  په یوه ندی 

مرۆڤایه تی دروست بکات؟
ژماره ی که ناڵــه  ته له فزیۆنییــەکان ڕۆژ له  دوای 
ڕۆژ پــه ره  ده ســێنن. ئایا ته له فزیــۆن دەتوانێت 
که ره ســته یه کی به هێــز له  ڕاســتای مه به ســته  
کولتــووری و په روه رده ییه کانــدا بێت؟ له  که ناڵه  
پێداویســتی  و  که ره ســته   ته له فزیۆنییەکانــدا 
له ڕاده به ده ر بۆ گه شه ســه ندنی هونه ر و زانســت 
هه یــه . ته له فزیۆن بۆ په ره پێدانــی و دابینکردنی 
خولقیاتــی بــاش و هاندانی خه ڵــک دەتوانێت 
كاریگه ری هه بێت. دەتوانێت کاریگە ریی له ســه ر 
یه کگرتنــه وه  و گرێدانی خه ڵک له  ته واوی دونیادا 
بێت و هه ستی ڕێزگرتن له  سروشت و ناتوندوتیژی 
لــه  نێوان گه النــی دونیادا زینــدوو بکاته وه  و له  
به رانبــه ر به هــا و کولتووره کانــی  دیكه ، خولق و 
خــووی لێبورده یــی و پێکه وه هه ڵکردن په ره  پێ 
بدات، گەرچی بۆ جێبەجێکردنی ئه م مه به ســتانه  
پێویســت نــاکات، ته له فزیــۆن له  تــه واوی ئه و 
الیه نانه ی که وا دەبێته  هۆی هاندان و ڕاکێشــانی 
خه ڵکی بۆ الی خۆی پاشگه ز بێته وه . مه به ست له  
الیه نی ســەر قاڵکردن له  ته له فزیۆن و دابینکردنی 
به رنامه ی شادیهێنه ر و کردنه وه ی که شێکی پڕ له  
سۆز و هه ست، به اڵم بۆچی ته له فزیۆن ئه مڕۆکه  تا 
ئه م ڕاده یه  له م ئه رکه  مرۆییانه  دوور که وتووه ته وه ؟ 
جێبەجێکردنی مه به ســتی له م جۆره  نه گونجاوه ، 
چونکە مرۆڤی کارامه  و چاالک بوونی نییە بۆ پتر 
له  ١00 شــه پۆلی ڕادیــۆ و ته له فزیۆنی له  ماوه ی 

٣65 ڕۆژ له  ســاڵدا، و بــۆ 20 کاتژمێژ له  ڕۆژدا 
به رنامه  ی گونجاو به رهه م بێنێت و بۆیه  ئێســتا به  
شێوەیه کی ئاسایی پتر له  بیست کاتژمێر به رنامه ی 
ناحه ز و ناله بار و تێکەاڵو به  سێکس و توندوتیژی 
نیشان ده دات، تاکوو بتوانن بینه ره کانی خۆیان بۆ 
دیتنی به رنامه کانیان له  کۆتوبه ند بخه ن، ئه مه  له  
حاڵێکدایه  ته نیا یه ک یان دوو کاتژمێر له  به رنامه  

ته له فزیۆنییەکان باشن و به که ڵکن. 

نواندنەوەی وێنەکان لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
ســەیری تەواوی وێنەکانی فەیسبووک، ڤاتساپ، 
تێلێگــرام و .... بکەیــت، دەردەکەوێــت نەبوونی 
ئــازادی وەهای کردووە زۆربــەی ژنان و کچانی 
نەوێــرن وێنەی خۆیــان دابنێیــن. هۆکارەکەی 
نەخۆشیی دەروونیی تاکی کوردە. پیاو زۆر بەئاسان 
ڕۆژێک بە چەندین شێوە وێنەی خۆی دەگۆڕێت 
و ترســی نییە، بەاڵم کچێک یــان ژنێک وێنەی 
خۆی دابنێت، کەمتیار و نەخۆشــەکانی نێو تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان کە بێکەڵکترین مرۆڤن دەســت 
دەکەن بە ئازاردانی ژنان. کەم کەس هەیە خۆی 
لەم دۆخە دەرباز بکات. بەردەوامیی لە وێنەدانان 
بە ستایلی جۆراوجۆر لەو کێشانەیە دەکەوینە بیری 
دەروونشیکاری بەناوبانگی فەڕانسەیی ژاک الکان. 
الکان  لە دەروونشــیکاری و لــە قۆناغی ئاوێنەدا 
دەڵێــت، منداڵ خۆی لە ئاوێنــەدا دەبینێتەوە و 
نازانــی وێنەکەی لە خۆی جیایــە بۆیە بەردەوام 
دەســتی بۆ دەبات یان پێدەکەنێــت و بە الیەوە 
سەیروســەمەرەیە. هێشتا زمانی چەمکی گەشەی 
نەکردووە بۆیە هەســت بەوە نــاکات لە ئاوێنەکە 
جیایە و خۆی لێ جیا ناکاتەوە، ڕێک هاوشــێوەی 
وێنەگرتنی بــەردەوام و گۆڕینی بەردەوامی وێنە 
و ســتایلی جۆراوجۆر لە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 
مرڤ دەخاتە بیری مرۆڤە نیوە وەحشییەکانی نێو 
دارســتانەکانی ئامازۆن، وەکوو ئەوەی کە هێشتا 
ئــەم کۆمەڵگا لە وێنە و تەســویردا ماوەتەوە و بە 
ئاستی تێگەیشتن و واتاداری نەگەیشتووە. تەنانەت 
بە زمانی چەمک و تێگەیشــتن نەگەیشتووە بۆیە 
یــان زۆری دەلۆرێنێتەوە یان شــێعر دەڵێت: بۆ 
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ڕووداوەکان و کارەساتەکان بە زمانی وێنە و شێعر 
کە هەستێکی سادە و سەرەتاییە لە خۆی پیشان 
دەدا. دیارە کۆمەڵگەی کورد هێشــتا مێشکی لە 
ئاستێکی سەرەتاییدایە و شاگەشە دەبێت بەوەی 
کە بــەردەوام وەکــوو قۆناغــی ئاوێنەیی الکان 
هەســت بە بوونی ســەرەتایی خۆی بکات، بەاڵم 
لە هەمان کاتیشــدا ژنان بــە هۆی ئەوەی کە لە 
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان وەکوو ژیانی ڕاستەقینەیان 
بێبــەری لە ئازادین دیســانەوە ناچارن خۆیان لە 
پشــت دەمامکەوە وێنەی کەســانی دیکە خۆیان 
بشــارنەوە. تەنانەت لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانیشدا 
ئازادییان نییە. چونکە مێشکی دواکەوتووی پیاوی 
کورد ژنی وەکوو تاکێکی ســەربەخۆ کەوا خاوەنی 

کەسایەتیی خۆیەتی، سڕیوەتەوە. 

میدیــای کــوردی و نواندنــەوەی دۆخی 
سروشتی خۆی

هەر میدیایەک پێویســتی بە کەسانی زۆر شارەزا 
هەیە و میدیا بۆ خۆی دەوڵەتێکە، بەاڵم کێشەی 
بنەڕەتــی ئەوەیە میدیای کوردی بەرنامە و پالنی 
نەتەوەیــی لە ئاســتێکی نزمدایــە. چونکە هەر 
میدیایەک پێش ئەوەی نوێنەری نەتەوەیەک بێت، 
نوێنەری خواســت و ویستی دامەزرێنەرەکانیەتی. 
کەسێک، سەرۆکێک، حیزبێک ئەم الیەنانە لە نێو 
کولتووری کورد، پالن دادەنێن چی باڵو بکرێتەوە 
و چی قاغەیە. بە کەمیی میدیای کوردی دەتوانێت 
هاوشێوەی میدیا بەناوبانگەکان پالنی بۆ کۆمەڵگای 
سەرلێشــێواویی کــورد هەبێت. کێشــەی زمان، 
کێشەی سیاسی، کێشەی هزری. هەمووی ئەمانە 
لە میدیای کوردی نامۆیە. زۆر جار دەبینی ئاستی 
میدیاکان هێندە نزمە تەنانەت پێشکەشکارەکەی 
وەکوو داهۆڵێک ناتوانێت پرســیارێکی سەرەتایی 
بکات. میدیای کوردی کۆپییەکی ســەقەتی واڵتە 
داگیرکەرەکانیەتی. زۆر جار میدیای کوردی دژی 
بەرژەوەندی نەتەوەییی خۆی دەجووڵێتەوە. بەبێ 
پــالن و بەرنامە لە دۆخێکی سروشــتیدا قەتیس 
ماوەتەوە. زۆرجار گێرەوشێوێنی و بێسەروبەرەیی 
لە نێو میدیای کوردی هێندە لە سەرەوەیە هەست 

دەکەیت، ئەم کێشانە لە واڵتێکی زەبەالحی وکوو 
چیــن و ئامریکا ڕوو دەدا!. ئــەم هەمووە میدیایە 
تا بە ئێســتاکە نەیانتوانیــوە گرفتێک لە دۆخی 
کۆمەاڵیەتی، سیاســی، هــزری نەتەوەیەک کەم 
بکاتــەوە و ئەمــەش دەگەڕێتەوە بــۆ ئەوەی کە 
کێشەی کورد زیاتر لەگەڵ خۆیەتی ئەویش وەکوو 
نەتەوەیەکی خۆخۆر هێشــتا بە ئاستی هوشیاریی 

نەتەوەیی نەگەیشتووە. 

کۆتایی
کۆتایی باســەکە ئاماژە بە چەنــد خاڵێک گرنگە. 
میدیــا و تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان دەرفەتێکی 
گەورەیــە بۆ کورد بــۆ ئەوەی بتوانێت بەباشــی 
کێشە و گرفتەکانی خۆی شارەزایانە شی بکاتەوە 
و ئەمەش بۆ ئەوەیە ئاســتی هوشیاریی نەتەوەیی 
خۆی بباتە ســەر. جاری وا هەیە فیلمێک لەسەر 
نەتەوەیەک بڕشــتی لــە زۆر الیەنی دیکە زیاترە. 
سەیر ئەوەیە میدیای کوردی نەیتوانی لەم بوارەدا 
شــیلگیرانە کاری بــۆ بکات. بۆیــە میدیا وەکوو 
دەوڵەتێکــی گەورە بینەری هەیــە و بە هەزاران 
کەس چاوی لێ دەکات و هەردەم ئامادەیە. کورد 
بۆ ئەوەی لە فەوتان ڕزگاری بێت پێویســتیی بە 
میدیــای ســەربەخۆ هەیە تا خزمــەت بە بواری 
نەتەوەسازی خۆی بکات. کەسانی شارەزا و دڵسۆز 
لەو بوارەدا گرنگە، کەسانێکە نەتەوەی خۆیان باش 
بناسن و بەرنامەیان خزمەت بە الیەنی نەتەوەیی 
بکات. باشــتر وایە میدیای کوردی ئاوڕ لە الیەن 
جیدییەکانی نەتەوەی کورد بداتەوە. زمان، الیەنی 
نەتەوەیی، سیاسەت مێژوو و هزر .... دیارە میدیای 
کــورد لەم بوارانــەدا کەمتەرخەمە. زۆر بە کەمی 

بەرنامەی جیدیی لەو بوارانەدا هەیە. 
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