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نەغــەدەی  لــە شـــــاری  ســالی ١٩80 
ــووە.  ــک ب ــە دای ــتان ل ــی کوردس ڕۆژهەاڵت
کاری  بــە  دەســتی   ١٩٩2 ســـــاڵی 
Commo� ــەر ــۆ کۆمپیۆت ــازی ب یپرۆگرامس

کــردووە.  dore 64
 Digital ســاڵی 2007 بڕوانامــەی بــواری
لــە   Art Institute لــە   Film & Video

ڤانکۆڤــەری کانــادا وەرگرتــووە. 
ســاڵی 2007 وەک یەکێــک لــە گەنجــە 
بریتیــش  هەرێمــی  ســەرکەوتووەکانی 
ــدن  ــواری ڕاگەیان ــە ب ــادا ل ــای کان کۆلۆمبی

ــراوە.  ــەاڵت ک خ
ســاڵی 20١0 بروانامــەی ڕاهێنــەری لــە 

کۆمپانیــای Apple وەرگرتــووە. 
ــی  ــە ئەندامان ــک ل ــاڵی 20١2 یەکێ س
ــی  ــۆڕی میدیایی ــەری ت ــتەی دامەزرێن دەس
ڕووداو بــووە لــە باشــوری کوردســتان و وەک 
بەرێوەبــەری تەکنیــک لــەو تــۆڕە هەواڵییــە 

کار دەکات.

خــــــوڵقێنەری  ئینتێرنێــت   
ســەردەمی زانیــاری بــوو، باڵوبوونــەوەی 
چ  ئێســتادا  ئاســتەی  لــەو  زانیــاری 
کارتێکەرییەکــی لەســەر میدیــا دانــاوە؟

ئینتێرنێــت وەکــوو شۆڕشــێکە 
ــردنی  ــای ئاڵوگۆڕکـــــ ــۆ دنی ب
زانیــاری. کاریگەریــی ئینتێرنێــت 
ــووە،  ــواردا ب ــە دوو ب ــدا ل ــەر ڕاگەیاندن بەس
بوارێکیــان  بــواری ناوەرۆکــە، بوارێکیــان 
ــدا،  ــواری ناوەرۆک ــە ب ــە! ل ــواری تێکنیکیی ب
ئینتێرنێــت توانیویەتــی ببێــت بەهۆکارێکــی 
یەکجــار زۆر خێـــــرا بــۆ باڵوبوونــەوەی 
زانیــاری و توانیویەتــی ببێــت بــە ئامرازێــک 
لــە دەســتی خەڵکــی ئاســایی لەنێــو واڵتــدا 
کــە بتوانــن بیروبۆچوونــی خۆیــان، شــێوازی 
تێڕوانینــی خۆیــان، ئــەو شــتانەی دەیکــەن 

یــان هــەر زانیارییەکــی پێیــان خــۆش بــێ، 
بــە تێچوویەکــی زۆر کــەم باڵوبکەنــەوە کــە 
لــەو بــوارەدا بەکارهێنانــی ئینتێرنێــت و 
سۆشــیال میدیــا توانیویانــە یەکجــار زۆر 
یارمەتیــدەر بــن. ئینتێرنێــت لــە بــواری 
ــی زۆر  ــی خزمەتێک ــەوە توانیویەت تێکنیکیی
ــە  ــەوەی ل ــەر ئ ــکات، لەب ــدن ب ــە ڕاگەیان ب
تێکـــــــنۆلۆژیای  و  ئینتێرنێــت  ڕێــگای 
»نێتۆرکینــک« شــــــــێوازی کارکردنــی 
ڕاگەیانــدن لەهــەر هـــــــەموو جیهــان 
گۆڕانکاریــی بەســەردا هاتــووە، ئێمــە پێشــتر 
دەماندیــت تەنیــا لــە ڕێــگای لــەرە لەرەکانی 
FM بــۆ ڕادیــۆ یــان لــە ڕێــگای  VHF  بــۆ 
ــا  ــە ســاڵەکانی دوایشــدا تەنی ــان ل ــی ی تیڤ
ــگ  ــگ و ڕەن ــگای ســەتەالیتەوە دەن ــە ڕێ ل
ئێســتا  ئینتێرنێــت  بــەاڵم  دەگوازرانــەوە 
بووەتــە ئامرازێــک کــە بتوانــێ خەبــەرەکان 
بــە خێرایــی بگوازێتــەوە و زانیارییــەکان زۆر 
بــە خێرایــی بگەیەنــێ بــە ڕاگەیاندنــی 
بووەتــە هــۆکار کــە   گشــتی. هەروەهــا 
ــک  ــوو تاکێ ــە هەم ــتی ب ــدن دەس ڕاگەیان
ــرەک،  ــی زی ــگای تەلەفۆنێک ــە ڕێ ــگات ل ب
ــە  ــەت تەلەفیزۆن ــا تەنان ــک« ی ــای پەدێ »ئ

زیرەکەکانەوە.
ــوڵقاندوویەتی  ــە خـــــ ــە ک ــتێکی دیک ش
ــوان  ــە نێ ــە ل ــی پەیوەندییی ــە بوون دووالیەن
ــوو  ــەر. هەم ــدن و بینەر/خوێنەر/بیس ڕاگەیان
ڕابــردوودا  لــە  ڕاگەیانــدن  ئامرازەکانــی 
ــە  ــە دیاریکــراوی ک ــوون، ب ــە ب ــەک الیەن ی
ــتەوخۆ  ــردەوە، ڕاس ــتێکی باڵودەک ــۆ ش ڕادی
ــەی  ــە ڕادیۆک ــەی ک ــەو الیەن ــەن ئ ــە الی ل
ــەوە.  ــەکان باڵودەبوون ــردەوە زانیاریی باڵودەک
بیســەر تەنیــا وەرگــر بــوو. بــەاڵم ئینتێرنێــت 
پێوەندییــە  ئــەو  کــە  هــۆکار  بووەتــە 
بووەتــە دوو الیەنــە، ئێســتا بینـــــەر و 
ــی  ــدن دەتوانێــت بۆچوون بەردەنگــی ڕاگەیان
ــۆڕە  ــگای ت ــە ڕێ ــا ل ــڕێ ج ــی دەربب خۆش
دادەنێــت،  کامێنــت  کۆمەاڵیەتییەکانــەوە 
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ــمەندەکانەوە  ــە هوش ــگای تەلەڤیزیۆن ــە ڕێ ل
ــگای  ــە ڕێ ــان ل ــەوە، ی ــەڕێ دەکات ــام ب پەی
ــێ  ــتێک دەبین ــە ش ــەوە کــــــ ئینتێرنێت
ڕاســتەوخۆ پەیوەنــدی دەکات و نــەزەر و 
ــەوە  ــەوە؛ ئ ــێ دەڵێت ــی خــۆی پ بیروبۆچوون
ــە  ــاری. ل ــۆی زانی ــۆکاری هاتوچ ــە ه بووەت
ئینتێرنێــت شــێوازەکانی  کاتــدا  هەمــان 
ــە ئێســتا  ــۆ نموون ــوە. ب ڕاگەیاندنیشــی گۆڕی
لــە جیهانــی مۆدێڕنــدا دەبینیــن بــەرە 
ــی  ــەوە، ڕۆڵ ــی تیڤــی کــەم دەبێت ــەرە ڕۆڵ ب
ئینتێرنێــت و تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان وەکوو 
ڕاگەیانــدن زیاتــر دەبێــت. تەنانــەت ئەگــەر 
ــت،  ــدن هیچیــش نەنێرێ بەردەنگــی ڕاگەیان
ــەرنجی  ــتانەی س ــەو ش ــگای ئ ــە ڕێ ــەوا ل ئ
ناوەندەکـــــانی  ڕادەکێشــێت،  بەردەنــگ 
ڕاگەیانــدن دەتوانــن نەبــزی کۆمەڵــگا بزانــن 

ــەن! ــی بک و کۆنترۆل
ــی  ــە جیات ــەرنجەکان ل ــە س ــی دیک جارێک
ــی  ــە تەکنیک ــی زۆر ل ــەرفکردنی پارەیەک س
ئامــــــرازەکانی گەیانــدن،  ڕاگەیانــدن و 
ــەکان؛  ــی بەرهەم ــەر ناوەرۆک ــەوە س چووەت
دنیــای  لــە  کــە  ئــەوەی  ئێســتا  واتــە 
ڕاگەیاندنــدا دیســان جــــــارێکی دیکــە 
بووەتەوە جێگای ســەرنجی یەکــەم؛ داهێنان 
و بەرهەمهێنانــی بەرهەمــی ڕاگەیاندنــە نەک 
شــێوازی گەیانــدن، چونکــە ئینتێرنێــت 
شــێوازی گەیاندنــی زۆر ئاســان کردووەتــەوە. 

 ئایــا »دارک نێــت« کارتێکەریــی 
لەســەر میدیــای ڕەســمی هەیــە؟

ئەگــەر مەبەســت لــە دارک نێــت 
ئــەو بەشــە لــە ئینتێرنێــت بێــت 
ــەکار  ــایی ب ــۆ کاری نایاس ــە ب ک
دراوە  تایبەتــی  بــە  و  دەهـــــــــێنرێت 
پێیــان  کــە  بەکاردێــن  ئیلکترۆنییــەکان 
دەڵێــن Crypto Currency نەخێــر، »دارک 
نێــت« لەســەر میدیــای فەرمــی کاریگەریــی 

  Fake News نییــە. بــەاڵم ئەگــەر بــاس لــە
ــا  ــی ناڕاســت دەکرێــت، کــە ئای ــە هەواڵ وات
هەواڵــی ناڕاســت کارتێکەریــی لەســەر میدیا 
هەیــە؟ بەڵــێ، هەواڵــی ناڕاســت کــە لەســەر 
ــەن  ــتا لەالی ــەوە، ئێس ــت باڵودەبێت ئینتێرنێ
دەزگاکانــی هەواڵگــری زۆر واڵتــی زلهێــزەوە 
ــەر  ــە لەس ــان هەی ــن و باندۆڕی ــەکار دێ ب
دەتوانــن  تەنانــەت  فەرمــی.  میدیــای 
ــڕۆڵ  ــگاش کۆنت ــی کۆمەڵ ــێوازی تێڕوانین ش

بکەن.
Dark Net ئــەو شــوێنە لــە ئینتێرنێتــە کــە 
ــۆ کاری نایاســایی یــان پەیوەندیــی  زیاتــر ب
شــــــاراوە کەڵکــی لــێ وەردەگیرێــت و 
ســێرڤەرەکانیان »Untraceable« بــەو مانایــە 
قابیلــی بەدواداچــوون نیــن؛ شــوێنیان دیــار 
نییــە  و ئــەو شــوێنە لــە ئینتێرنێــت بەنــاوی 
نادیــارە  ڕووکەشــێکی  وەک  »دارکنێــت« 
ــەکار دێ  ــەوە و ب ــۆڕی ئینتێرنێت ــەر ت بەس
ــۆ ئــەوەی کــە بتوانــی کڕیــن و فرۆشــتن  ب
بــە کاری نایاســاییەوە بکــەی. تەنانــەت 
هەندێــک جــار کار دەگاتــە مــرۆڤ کوشــتن، 
ــتنی  ــایی و فرۆش ــی نایاس ــتنی چەک فرۆش
ــر کــە  ــاددە هۆشــبەرەکان و زۆر شــتی ت م
ــەر  ــەکان لەس ــایییەوە مرۆڤ ــواری یاس ــە ب ل
ئینتێرنێــت ڕێگــە پێــدراو نیــن کــە بەنــاوی 

ــە  بکــەن. ــەو کاران ــەوە ئ خۆیان

 تێکنۆلــۆژی و هۆشـــــــــی 
ــییەکانی  ــەت و مەترس ــتکرد دەرف دەس

ــە؟ ــا چیی ــۆ میدی ب

 AI( یــان  دەســکرد  هۆشــی 
هــەم   )Artificial Intelligence
ــی  ــەم تێکنۆلۆژیایەک ــە ه دەرفەت

زۆر پێشکەوتووە بۆ ڕاگەیاندن. 
هۆشــی دەســکرد، هۆشــێکە کــە لــە ڕێــگای 
کۆمپیوتــەرە زۆر بەهێــزەکان و هێندێــک 
بەرنامــەوە، دەتوانێــت لــە هەڵســوکەوتی 
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مــرۆڤ بکۆڵێتــەوە و بزانێــت کــە مرۆڤــەکان 
ــەن.  ــی دەک ــەوە و چ ــی دەکەن ــە چ ــر ل بی
هەمــوو ویســت و داخوازییــەکان و شــێوازی 
بیرکردنــەوە و تێڕوانیــن و لێکۆڵینەوەیــان 
دەرفەتێکــی  دەتوانێــت  ئــەوە  چۆنــە! 
یەکجــار گــەورە بێــت بــۆ ڕاگەیانــدن لەبــەر 
ئــەوەی ڕاگەیانــدن لــە ڕێــگای تێکنۆلــۆژی 
خێرایییەکــەی  دەســکردەوە،  هۆشــی  و 
یەکجــار زۆر بــەرەو پێــش چــووە، کــە 
ســەرکەوتنی  لەهۆکارەکانــی  یەکێــک 
ــەی  ــی دیک ــە. هۆکارێک ــدن خێراییی ڕاگەیان
ســەرکەوتنی ڕاگەیانــدن بــێ الیەنــی و 
ڕاســتیی زانیارییەکانیەتی. هۆشــی دەســکرد 
دەتوانێــت زانیارییەکانــی بــۆ پشتڕاســت 
ــۆ  ــەوەی ب ــە وردی لێکۆڵین ــەوە، زۆر ب بکات
ــەوەی  ــۆ ئ ــەوە ب ــە بگەڕێین ــەاڵم ک ــکات ب ب
ــەر  ــییە لەس ــکرد مەترس ــی دەس ــا هۆش ئای
جــــیاوازە  باســێکی  ئــەوە  مرۆڤایەتــی؟ 
ــۆ  ــی ب ــێ مەترس ــن بەڵ ــڕوای م ــە ب ــە ب ک
ــەر  ــەر ه ــت دەکات ئەگ ــی دروس مرۆڤایەت
بــەو خێرایییــە بــەرەو پێــش بچیــت و 
ڕەنگــە ڕۆژێــک دابێــت کــە مرۆڤــەکان بــە 
تــەواوی کۆنتــرۆل بــکات.  بــەاڵم دەرفەتــە 
ــت زۆر  ــە دەتوانێ ــەو دەرفەت ــا و ئ ــۆ میدی ب
ــۆ بەرزکردنــەوەی  خزمەتــی میدیــا بــکات ب
کوالێتیــی کاری ڕاگەیانــدن و بەرزکردنەوەی 

خێراییی کاری لێکۆڵینەوە.  

 پەیوەندیــی نێــوان ڕایەڵــەی 
کۆمەاڵیەتــی و میدیــای نەریتــی چــۆن 

هەڵدەســەنگێنن؟!

ڕایەڵـەی  لـە  مەبەسـت  ئەگـەر 
کۆمەاڵیەتـی سوشـیاڵ میدیا یان 
کۆمەاڵیەتیـەکان  تـۆڕە  هەمـان 
بێـت و میدیـای نەریتـی بـاس لـە میدیـای 
کالسـیک بـکات، ئـەو کات دەتوانـم بێڵیـم 
لـە  کــــــۆمەاڵیەتییەکان  ڕایەڵـە  کـــــە 

هـەر  و  نەریتیـدان  میدیـای  خزمەتـی 
بـە میدیـا  بایـەخ  نەریتـی کـە  میدیایکـی 
کۆمەالیەتییـەکان نـەدات و خـۆی لەگـەڵ 
ئـەو دونیـا نوێیەی ڕاگەیانـدن نەگونجێنیت، 
بـۆ  ناتوانـێ  و  پێگـەی خـۆی الواز دەکات 
ڕایەڵـە  بێـــت.  ئامـــــادە  داهــــاتووش 
کـە  هــــۆکار  بوونەتـە  کۆمەاڵیەتییـەکان 
بـن،  زیاتـر  میدیـا  بەردەنگەکانـی  یەکـەم؛ 
دووهـم هـەر وەکـوو لـە واڵمـی پرسـیاری 
یەکـەم باسـم کـرد، ئاڵۆگـوڕی زانیـاری لـە 
نێـوان باڵوکـەرەوە و وەرگـر دووالیەنەیە. لە 
ڕایەڵـە کـــــــۆمەاڵیەتییەکاندا بەردەنگـی 
ڕاگەیاندنیـش زانیـــــــــاری دەداتـەوە بە 
ڕاگەیانـدن. چەنـد زانیاری زیاتـر بێت میدیا 
بەهێزتـر دەبێـت. هـەر وەها شـتێکی تریش 
هەیـە کە میدیا لە ڕایەڵـە کۆمەاڵیەتییەکاندا 
هەڵبـژاردەی  واتـە  بووەتـەوە،  کەسـایەتیتر 
بینـەر و بیســـــەر و خـــــۆێنەری ڕایەڵە 
زیاتـرن،  زۆر  یەکجـار  کۆمەاڵیەتییـەکان 
دەسـت ڕاگەیشـتن بە زانیارییـەکان یەکجار 
زۆر زیاتـر و خێراتـرن، بۆیـە ئـەوەی کـە بە 
 »Personaliozed« ئینگلیسـی پێـی دەڵێـن
بـۆ  بووەتـەوە  واتـە کەسـایەتیتر  بووەتـەوە، 
ئـەوەی بەردەنـگ بە دڵی خـۆی هەڵبژێرێت 
کـە کات بـۆ کام زانیـاری تەرخـان دەکات؛ 
واتـە مەجبـوور نییـە کـە شـتێکی کـە زۆر 
سـەرنجی ڕاناکێشـێت بخوێنێتـەوە، بیبینت 
پەیوەندییەکـی  بۆیـە  هـەر  بیبیسـێت.  یـا 
ڕایەڵـە  نێـوان  لـە  پتـەو  زۆر  یەکجـــــار 
کۆمەاڵیەتییـەکان و میدیـای نەریتیدا هەیە 
کـە بەشـێک لە میدیـا توانیویەتـی زۆر باش 
لـەوە کەڵـک وەرگـرێ و بەشـێک نەیتوانیوە 
کەڵکـی لـێ وەربگـرێ. ئەوانـەی توانیویانـە 
کەڵکـی لـێ وەرگـرن و خۆی دەگـەڵ ڕیک 
بخـەن، توانیویانـە یەکجـار زۆر بەرەوپێـش 
بچـن، ئەوانـەی کـە خۆیـان دەگەڵـی ڕێـک 
نەخسـتووە، لـە شـوێنی خۆیـان ماونەتەوە و 

ڕۆژ بە ڕۆژ بچووک بوونەتەوە.
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ــێ  ــارۆمەند« یەک ــر ش  »هەواڵنێ
لــە دیاردەکانــی سۆشــیال میدیایــە. 
ــە  ــەو دیاردەی ــیی ئ ــەت و مەترس دەرف

ــە؟ ــی چیی ــای نەریت ــۆ میدی ب

 Citizen« شــارۆمەند  هەواڵنێــر 
ــە  ــتراوە ب ــا بەس Jurnalist« تەنی
سۆشــیال میدیــا نییــە، هەواڵنێــر 
ــۆ  ــی ب ــەو شــوێنەی کــە لێیەت شــارۆمەند ل
هــەر بوویــەر و ڕووداوێــک کــە دەقەومێــت، 
دەتوانێــت ببێــت بــە پەیامنێرێکــی چــاالک 
بــە  بگەیەنێــت  خــۆی  بەرهەمەکــەی  و 
ڕاگەیانــدن؛ جــا ئــەوە دەتوانێــت تــۆڕە 
میدیــای  یــان  بێــت  کۆمەاڵیەتییــەکان 
نەریتــی. دەرفەتێکــی زێڕیــن دەخولقێنێــت 
بــۆ میدیــا، دەرفەتەکــەش ئەوەیــە کــە 
میدیــا  دەکاتــەوە،  زۆر  میدیــا  دەســتی 
ــن،  ــر تێڕوانی ــا زیات ــد دەکات. هەت دەوڵەمەن
دیمەنــی  و  وێنــە  بیرکردنــەوە،  بینیــن، 
جیــاواز لــە نێــو میدیا بێــت، ئــەو ڕاگەیاندنە 
ئەوەنــدە پێــی دەوڵەمەنــد دەبێــت، هەروەهــا 
ــواری  ــە ب ــا، ل ــی میدی ــەی کەناڵەکان زۆرب
بەســتراوە،  دەســتیان  ناوەرۆکــەوە  کاری 
بۆیــە هەواڵنێــر شــارۆمەند کراوەتــر لــە 
هەمــوو ئــەو قەیــد و بەندانــە، دەتوانێــت لــە 
هەموو گۆشــەنیگایەکەوە هەمــوو ڕووداوەکان 
ببینــێ و چاوەدێرییــان بــکا و پێشــانی 

خەڵکیان بدا.
هەواڵنێــر شــارۆمەند، بــۆ میدیــای نەریتیــی 
هەواڵنێــر  بــەاڵم  دەوڵەمەندییــە،  ئــازاد 
ــراو،  ــی داخ ــای نەریتی ــۆ میدی ــارۆمەند ب ش
کۆنتڕۆڵکــراو و سانســۆڕکراو، گەورەتریــن 
هەڕەشــە و مەترســییە! هەواڵنیــر شــارۆمەند، 
ــی  ــە چ ــان گرینگ ــە بۆی ــانەن ک ــەو کەس ئ
ڕوودەدات و چــۆن ڕادەگەیێندرێــت. جــا 
لەگــەڵ میدیــا نەریتییــەکان بەشــی دەکــەن 
یــان بەشــی ناکــەن یــان لــە کەرەســتەکانی 
کەڵــک  میدیــا  سۆشــیال  و  ئینتێرنێــت 

ــوو  ــەوە. کەواب ــان دەکەن ــرن و باڵوی وەردەگ
هەواڵنێــر شــارۆمەند خــۆی میدیایەکــی 

ــە. بچووک

ــەر  ــاس لەس ــت ب ــا دەکرێ  ئای
ــت؟ ــاری بکرێ ــەردەمی زانی ــی س فەرهەنگ

بــە بــڕوای من ئــەوە پرســیارێکی 
زۆر گشــتی و کراوەیــە  و دەبــێ 
ئــەوە  جوابــی  کۆمەڵناســەکان 
ــێکی  ــن کەس ــەوەی م ــۆی ئ ــەوە؛ بەه بدەن
ــە  ــەو ئیزن ــم، ئ ــو ڕاگەیاندن ــککاری نێ تەکنی
بــوارە  لەســەر  نــادەم  خـــــــۆم  بــە 
ــارەزایی و  ــە ش ــە ڕەنگ ــەکان ک کۆمەاڵیەتیی
قســە  نەبێــت  لەســەری  زۆرم  زانیاریــی 
بکــەم. بــاوەڕی تەواویشــم بــەوە هەیــە کــە 
ــوو  ــە هەم ــت ل ــگا ناتوانێ ــەی کۆمەڵ نوخب
ــە خــۆی  بوارێکــدا شــارەزا بێــت و ئیــزن ب
بــدات کــە لەســەر هەمــوو مژارێــک بدوێــت؛ 
ــەکان،  ــۆڕە کۆمەالیەتیی ــەت ت ــە تایب ــا ب ج
 Fake ــە وەک چونکــە ڕەنگــە زانیاریــی هەڵ
News  کۆمەڵــگا بــەرەو ئاقــاری خــراپ 

ببات.

 ئــەم ڕۆژانــە داخــــــــرانی 
ترامــپ  دۆناڵــد  تایبەتــی  هەژمــاری 
لــە چەنــد سۆشــیال میدیــاوە بــووە 
ــی  ــی ئازادی ــەوەی پرس ــۆکاری ئ ــە ه ب
ڕادەربڕیــن لــە سۆشــیال میدیــادا بێتــە 
ئازادیــی  گــۆڕی، پەیوەندیــی نێــوان 
ڕادەربڕیــن و سۆشــیال میدیــا چــۆن 

هەڵدەســەنگێنن؟

لەســــەر سۆشــــــیال میدیــا 
ــازاد  هەرکەســێک لــە جیهانــی ئ
ــی  ــی خۆیەت ــدا حەق و دێموکرات
ــێوازی  ــن و ش ــەوە تێڕوانی ــاوی خۆی ــە ن ب
بیرکردنــەوەی خــۆی بەوپــەڕی  ئازادییــەوە 
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ــک  ــێک، کاتێ ــەر کەس ــە ه ــت. بۆی دەرببڕێ
بــە نــاوی فەرمیــی خۆیــەوە بیروبۆچوونەکان 
و  ئــازادە  دەردەبڕێــت،  خــۆی  ڕای  و 
پێچەوانەکەشــی واتــا کــپ کردنــی دەنگــی 
ئازادیــی  پێشــێلکردنی  کەســــە،  ئــەو 
ڕادەربڕێنــە. بــەاڵم هێندێــک جــار لــە 
کـــــۆمەڵگا دێموکڕاتەکانــدا، بیــر لــەوە 
شــێوازی  بــە  ڕەنگــە  کــە  دەکرێتــەوە 
ناڕاســتەوخۆ، ســووکایەتی و بێڕێــزی بــە 
کەســانێک بکرێــت یــان ئــەوەی دەربڕینــی 
هەندێــک بیــروڕا، هانــی کۆمەڵــگا بــدات بــۆ 
ئــەوەی مافــی هەنــدێ کەســی دیکــە 
پێشــێل بکــرێ! لــەو حاڵەتــەدا  دەزگای 
ــدا،  ــگای دێموکڕات ــە کۆمەڵ ــان ل دادی واڵت
بڕیــار دەدات کــە ئایــا مافــی تاکەکانــی 
ــانی  ــە! کەس ــان ن ــراوە ی ــیل ک ــە پێش دیک
ژێرخانەکانــی  بنەمــای  لەســەر  یاســایی 
ــدەن،  ــەوە ب ــار ل ــن بڕی ــی دەتوان دێموکڕاس
بــەاڵم بــە گشــتی دەربڕینــی ڕا و بۆچوونــی 
ــە  ــەوە ل ــی خۆی ــاوی فەرم ــەس بەن تاکەک
سۆشــیال میدیــا، ئازادیــی ڕادەربڕینــە و لــە 
دێموکڕاتــدا  سیســتمێکی  هەمــوو  نێــو 

دەبێت ڕێگەپێدراو بێت.

 واتســاپ ڕایگەیانــد کــە لــە 
ــبووکدا،  ــری فەیس ــی زیات ــاو داهات پێن
زانیارییەکانــی خۆی لەگەڵ فەیســبووک 
هـــــاوبەش دەکات، سۆشـــــیالمیدیا 
پالتفۆرمێــک بــۆ دەنگــی تاکەکانــە یــان 

ــە؟! ــتمێکی تەبلیغاتیی سیس

ــد کــە  واتســاپ کاتێــک ڕایگەیان
زیاتــر  داهـــــاتی  پێنــاو  لــە 
لەگــەڵ  خــۆی  زانیارییەکانــی 
الیەنێکـــی  دەکات،  بــەش  فەیســبووک 
ــە  ــە واتســاپ ل ــەوەی ک ــۆ ئ ــەوە ب دەگەڕیت
واڵتێکــدا خاوەندارێتــی دەکرێ کــە واڵتێکی 
دێموکڕاتــە واتــە ئامریــکا، بۆیــە مەجبــوورە 

بچووکتریــن کاریــش کــە دەیــکات لەگــەڵ 
ــا ڕەنگــە  ــکات؛ دەن ــی باســی ب بەکارهێنەران
ــری هاوشــێوەی واتســاپ  ــای ت زۆر کۆمپانی
هەبــن لــە واڵتانــی نادێموکڕاتیــک کــە 
بــەاڵم  بەکاردێنــن  زانیاریــی کەســەکان 
ــاپ  ــی واتس ــەوە. خاوەن ــیان ناکەن ئاگاداریش
واتســـــاپی  فەیســبووک  فەیســــبووکە. 
زیاتــر.  قازانجــی  پێنــاو  لــە  کڕیوەتــەوە 
واتســاپیش سرویســەکانی بــێ بەرانبــەرە بــۆ 
بەکارهێنــەران، بۆیــە مەجبــوورە بــۆ ئــەوەی 
کــە خــۆی لەســەر پــێ ڕابگرێــت و گــەورە 
بێتــەوە، خــۆی بــە فەیســبووک بفرۆشــی و 
زانیارییــەکان بــدا. بــەاڵم ئــەوەی کــە لێرەدا 
زانیاریــی  ئێمــە  کــە  ئەوەیــە  گرینگــە 
ــاو و  ــا ن ــاپ تەنه ــت. واتس ــتمان هەبێ ڕاس
ژمــارە تەلەفۆنــی بەکارهێنەرانــی دەیویســت 
دەگــەڵ فەیســبووک بــەش بــکات کــە 
دەبێــت زانیارییەکــی مارکێتینــگ بێــت 
نێــوان  پەیامەکانــی  ناوەرۆکــی  نــەک 
بەکارهێنەرانــی واتســاپ. ئایــا سۆشــیال 
ــەکان  ــی تاک ــۆ دەنگ ــە ب ــا پاڵتفۆرمێک میدی
ئەویــش  تەبلیغییــە؟  سیســتمێکی  یــا 
سۆشــیال  هەمــوو  جیــــاوازە.  باســێکی 
ــەن و  ــی کورتخای ــەک  ئامانجێکـــ میدیای
ــیال  ــە. سۆش ــی هەی ــی دڕێژخایەن ئامانجیک
لــە  قازانــج  دەبێــت  یــان  مـــــیدیا 
ــەوەی کــە  ــۆ ئ بەکارهێنەرانــی وەربگرێــت ب
خەرجییەکانــی ســێرڤەر و پێداویســتییەکانی 
زۆرەی  ژمــارە  ئــەو  بــۆ  بــکات  دابیــن 
بەکارهێنــەر، یــان بــۆ ئــەوەی بتوانێــت 
لەســەر پــێ ڕاوســتی و وەکــوو کۆمپانیایەکی 
بتوانێــت  دەبــێ  بــکات،  کار  بازرگانــی 
ــوو  ــی وەک ــەی بازرگان ــات و بانگەش تەبلیغ
ــڕۆی  ــازاڕی ئەم ــە ب ــەرەکی ل ــێکی س بەش
ــەوە.  ــێ بکات ــدا ج ــو خۆی ــە نێ ــان، ل جیه
واتــە سۆشــیال میدیــا پالتفۆڕمێکــە بــۆ 
کردنــی  هاوبــەش  و  تاکــەکان  دەنگــی 
ژیانــی  لــە  یەکتــر  لەگــەڵ  تاکــەکان 
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ڕۆژانــەدا. چونکــە بڕیــار نییــە سۆشــیال 
ــدن  ــوو ڕاگەیان ــێ وەک ــوو کات ــا هەم میدی
هــاوکات  و  وەربگیــردرێ  لــێ  کەڵکــی 
سیســتمێکی تەبلیغاتیشــە بــۆ کۆمپانیــا 
ــوێنەدا  ــەو ش ــن ل ــە بتوان ــەکان ک بازرگانیی
ــان  ــەکانی خۆی ــۆ کااڵ و سرویس ــە ب بانگەش

بکەن.

ــا  ــی هەت ــەی کۆمەاڵیەت  ڕایەڵ
ــەت  ــزی تایب ــزەری پەرێ ــدە پارێ چەن

ــی(ن؟! ــم خصوص )حری

ــەر  ــەڕێتەوە ســـ ــەوە دەگـــ ئ
ــێنەرانی  ــولتووری بەکارهــ کـــ
ــگا  ــاو کۆمەڵ ــە ن ــۆژی ل تێکنۆل
ــاس  ــۆم زۆری ب ــن خ ــە م ــەو ڕۆژان ــە ئ ک
لــێ دەکــەم و بــە داخــەوە لــە نێــو 
ــێوەیەک  ــچ ش ــە هی ــەدا ب ــگای ئیم کۆمەڵ
نــە جــێ کەوتــووە، نــە ڕێــک خــراوە، نــە 
بەکارهێنانــی  شــــــــێوازی  زانیاریــی 
ــەدا  ــگای ئیم ــو کۆمەڵ ــە نێ ــۆژی ل تێکنۆل
زۆر  خاڵیکــی  ئــەوە  کــراوە.  پــەروەردە 
ــە  ــەر ل ــەکان ب ــت تاک ــە؛ دەبێ ــە ک گرینگ
کەرەســتەیەکی  هــەر  کارهێنانــی  بــە 
تێکنۆلۆژیــک، ســەرەتا زانیارییان لەســەری 
ــۆ  ــن. ب ــەکاری بێن ــە ب ــا دوای ــت ج هەبێ
ــدا  ــی ئۆتۆمبێلیش ــە بەکارهێنان ــە ل نموون
ــڕی،  ــل  دەک ــک ئۆتۆمبێ ــە. کاتێ ــەر وای ه
ئەگــەر نەزانــی چۆنــی لێبخــوڕی، تــۆ 
ــان  ــی. ی ــە بەکاربێن ــەو ئوتومبێل ــی ئ ناتوان
ــین  ــک دەپۆش ــین؟ جل ــک دەپۆش ــۆ جل ب
ــاو  ــۆ ن ــن ب ــی نەچی ــە ڕووت ــەوەی ب ــۆ ئ ب
ــی،  ــی تایبەت ــە هەرێم ــەاڵم ل ــگا، ب کۆمەڵ
جلکێــش  بەبــێ  دەتوانــن  مرۆڤــەکان 
ــار  ــت بڕی ــوو ئیمــە دەبێ ــە واب ــن. ک بگەرێ
بدەیــن کــە چەنــدە زانیاریــی تاکەکەســیی 
خۆمــان لەگــەڵ کــێ و چــۆن بــەش 
ئاســاییی  ژیانــی  لــە  ئــەوەی  بکەیــن. 

ڕۆژانــەدا ئاشــکرایە، دەتوانێــت لەســەر 
ــت،  ــش ئاشــکرا بێ ــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی ت
بــەاڵم هەڵســوکەوتێک کــە بــۆ ژیانــی 
ــۆ  ــە ب ــگا ئاســایی نیی ــاو کۆمەڵ ــەی ن ڕۆژان
ــایی  ــش ئاس ــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی ــەر ت س
ــزگاری  ــەلەی پارێ ــوو مەس ــە واب ــە!  ک نیی
لــە هەرێمــی خسوســیی تاکــەکان شــتێک 
ــت.  ــا بیپارێزێ ــیال میدی ــە سۆش ــە ک نیی

تاکەکان دەبێت خۆیانی لێ بپارێزن. 

 ئێســتا هەمـــــوو دەزانیــن 
ــا،  ــی سۆشــیال میدی ــە کۆمپانییەکان ک
ــۆ  ــن ب ــی بەکاردێن ــی تاکەکەس زانیاری
ــک  ــەر ڕۆژێ ــووری. ئەگ ــی ئاب تەبلیغات
زانیارییانــە  ئــەو  کۆمپانیایانــە  ئــەو 
ــن،  ــی بەکاربێن ــەی سیاس ــۆ بانگەش ب
و  هەڵبــژاردن  ئاراســتەی  بێگومــان 
دێموکڕاســی ئالوگــۆڕی بەســەر دێــت، 
ئایــا لــە ســەردەمی دیکتاتۆرییەتــی 

سۆشــیالمیدیادا دەژیــن؟! 

بێگومــان ســـــوشیاڵ میدیــا 
دەکرێــت بــۆ بانگەشــــــەی 
ــت  ــت، دەتوانێ ــی بەکاربێ سیاس
چــۆن  وەک  هــەر  هەبێــت.  بانــدۆری 
لــە  ڕاگەیانــدن  نەریتیــی  ئامرازەکانــی 
ڕابــردوودا بــۆ ئــەو مەبەســتانە بــە کار 
هاتــوون؛ تیڤــی، ڕادیــۆ و ڕۆژنامــە هەمووی 
ــۆ  ــەم ب ــووە! ه ــەکار هات ــردوودا ب ــە ڕاب ل
بانگەشــەی بازرگانــی و هــەم بۆ بانگەشــەی 
سیاســی. کــە وابــوو سوشــیاڵ میدیــا لەوانە 
جیــاواز نییــە و دەتوانێــت وەکــوو ئامرازیک 
ــی  ــان بازرگان ــی ی ــەی سیاس ــۆ بانگەش ب
بــەکار بێــت. بــەاڵم لــە کۆتاییــدا بڕیــاردەر 
تاکــی کۆمەڵگایــە و ئاســتی ڕەنگدانــەوەی 
سۆشــیال میدیــا دەگەڕێتــەوە ســەر ڕادەی 
شــارەزایی و کراوەییــی تاکەکانــی کۆمەڵــگا 
ــگا  ــی کۆمەڵ ــدا. تاک ــەر زانیاری ــە بەرانب ل
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بێــت،  بێــت، کــراوە  هەتــا ڕووناکبیــر 
ــا بێــت، خۆێنــەر بێــت،  شــارەزا بێــت، زان
دەتوانێــت خــۆی لــە نــاو ئــەو زانیارییانــەی 
ــە  ــدات ک ــار ب ــت، بڕی ــی دەدرێ ــە پێ ک
کامــی ڕاســتە و کامــی ڕاســت نییــە! 
ــت و  ــددی وەرگیرێ ــە ج ــێ ب ــی دەب کام
کامــی ڕەنگــە گرنــگ نەبێــت! هــەر بۆیــە 
چ لــە کاتــی وەرگرتنــی زانیــاری لــە 
میدیــای نەریتــی و چ لــە کاتــی وەرگرتنی 
ــی و  ــا، زانای ــیاڵ میدی ــە سوش ــاری ل زانی
ــانی  ــگا، نیش ــی کۆمەڵ ــتی ڕووناکبیری ئاس
دەدات کــە ئــەو کۆمەڵگایــە دیکتاتورییــەت 
ــاکات.  ــی ن ــان قەبووڵ ــووڵ دەکــــات ی قەب
ــک  ــازاد پێ ــی ئ ــە تاک ــازاد ل ــگای ئ کۆمەڵ
دێــت، تاکێــک کــە ســەربەخۆیە، بــە 
ئــازادی بیــر دەکاتــەوە. کۆمەڵگایــەک ئــازاد 
ــەو  ــی ئ ــە لیاقەت ــت ک ــڕات دەبێ و دێموک
ئــازادی و دێموکڕاســییەی هەبــێ. بــە 
واتایەکــی تــر هــەر وەکــوو ڕێبەری نەمــــر 
دوکتــور قاســــملوو فەرموویەتــی: ئــەو 
گەالنــە ئازادییــان دەبێــت کــە نرخــی ئــەو 

ئازادییە بدەن.

ــوردستان  ــەوەی کـــ  بزووتنــ
ــی  ــی تێکنۆلۆژی ــدە دەرفەت ــا چەن هەت
بــۆ پاراســتنی بەهاکانــی خــۆی بــەکار 

ــاوە؟ هێن

چــوار  بزووتنــــەوەی  ئەگــەر 
ــە پێــش  پارچــەی کوردســتان ل
چــاو بگریــن، بەشــێکی کــەم لــە 
بزووتنــەوەی کــورد هەوڵــی داوە تێکنۆلۆژیــا 
و ڕاگەیانــدن بــۆ پاراســتنی بەهــاکان بــەکار 
بێنــێ؛ بــەاڵم بــە داخــەوە لــە ئاســتێکی زۆر 
نــزم و بــە تاقەتێکــی زۆر کــەم. بزووتنەوەی 
ــۆ  ــی ب ــۆژی و ڕاگەیاندن کوردســتان، تێکنۆل
ســوورە  هێمــا  بەهـــــاکان،  پاراســتنی 
نەتەوەیییــەکان بــە باشــی بــەکار نەهێنــاوە. 

تێکنۆلــــۆژی و ڕاگـــــەیاندن، لــە نێــو 
بزووتنــەوەی کوردســتاندا پشــتگوێ خراون. 
ــەخ  ــە بای ــت ک ــدا باســیش بکرێ ــە ڕواڵەت ل
بــە ڕاگەیانــدن و تێکنۆلــۆژی دەدرێ، بــەاڵم 
لــە ڕاســتیدا هێشــتا بایــەخ بــە تێکنۆلــۆژی 
و ڕاگەیانــدن نادرێــت. ئــەوەش بووەتــە 
ــواری  ــە ب ــووکات ل ــە هەم ــە ئێم ــۆکار ک ه
تێکنۆلــۆژی و ڕاگەیانــدن لــە دوای واڵتانــی 
زلهێــز و هێــزە سەردەســتەکانمان بیــن. 
بەداخــەوە دووژمنانــی کــورد زۆر باشــتر لــە 
کــورد تێکنۆلــۆژی و ڕاگەیانــدن بەکاردێنــن. 
وەک لــە واڵمــی پرســیارەکانی پێشوویشــدا 
کوردســتان  کۆمەڵــگای  کــرد،  باســم 
پێویســتە چەنــد ئەولەوییەتێــک بــۆ خــۆی 
ــوردستانیش  ــەوەی کـــ ــت، بزووتنــ دابنێ
پێویســتە چەنــد ئەولەوییەتێــک بــۆ خــۆی 

دابنێت؛
وزانیاریــی  شــارەزایی  دەبێــت  یەکــەم: 
تێکنیکــی و میدیایــی لــە نێــو کۆمەڵــگای 
بزووتنــەوەی کوردســتاندا  و  کوردســتان 
ــاگادار  ــوێندرێ و ئ ــدرێ، بخــــ پێبگەیەن

بکرێتــەوە.
لــــە هەمـــــوو  تێکنۆلــۆژی  دووهــەم: 
ــدا  ــەوەی کوردی ــان و بزووتن ــی ژی بوارەکان

بگونجێندرێــت.
ســێهەم: وەکــوو هەمــوو کارێکــی تــر 
کەســی شــارەزا و بەئەزمــوون لــە بوارەکانی 
تێکنۆلــۆژی و ڕاگەیانــدن پــەروەردە بکرێن.
لــە  چــوارەم: دەبێــت کەســی شــارەزا 
شــوێنی خــۆی بێــت، نابێــت بەرژەوەندییــە 
ــۆمەاڵیەتییەکان  ــییەکان، کـــــ سیاســــ
بــۆ  بێــت  کاریگــەر  پەیوەندییــەکان  و 
دیاریکردنــی شـــــوێنی کاری تاکــەکان. 
کاری  دەبــێ  تێکنۆلۆژیــا  شـــــــارەزای 
تێکنۆلۆژیــا بــکات، شــارەزای سیاســەت 
دەبــێ کاری سیاســی بــکات، شــارەزای 
وەرزش دەبــێ کاری وەرزشــی بــکات و 
بــەم شــێوازە هەمــووی ڕێکبخرێتــەوە. 
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