
میدیای دیجیتاڵ، میدیایەکە کە تایبەت نیە بە دەسەاڵت یان ئۆپۆزیسیۆنی 
دەسەاڵت، بەڵکوو بیاڤێکی ئاڵۆزە و کارلێککردنەکان تێیاندا چەندسەرەن. حکوومەت 

دەتوانێت لە میدیای دیجیتاڵ لەوانە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بەمەبەستی بردنە 
پێشی ئامانجەکانی لەوانە زاڵکردنی خوێندنەوەی خۆی بۆ رووداوەکان کەڵک 

بگرێت، بە هەمان شێوە ئۆپۆزیسیۆن دەتوانێت کەڵکێکی هاوشێوەیان لێوەربگرێت. 
لە میدیای دیجیتاڵدا، بیاڤەکە هەر بیاڤی سیاسی نیە و رۆژەڤەکان پێویست ناکات 
حەتمەن سیاسی بن، چونکە بوارە کۆمەاڵیەتی، ئابووری و کولتوورییەکانیش دەبنە 

رۆژەڤی باسەکان. 

کاریگەریی میدیای نوێ لەسەر خەبات 
  لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان        

 خوێندنەوەیەک بە کەڵکوەرگرتن لە نموونەی بەهاری عەرەبی

ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد   



پێشەکی
شــوێندانەریی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بەتایبەت 
فەیســبووک لەســەر خەباتــی ئازادیخوازانە و 
دێموکراسیخوازانەی گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی 
کوردســتان کەمتر ئاوڕی توێژینەوەیی لێدراوە. 
هەر جــۆرە توێژینەوەیــەک لەم بــوارەدا، بە 
هــۆکاری جیــاواز کە بەشــێکیان گشــتی و 
بەشێکیان تایبەتین، لەگەڵ بەربەست رووبەڕوو 
دەبێتەوە. دوو هۆکارە گشــتییەکە لە الیەکەوە 
بۆ جیاوازیی میدیای دیجتاڵ لەگەڵ میدیاکانی 
دیکــە و لە الیەکی دیکەوە بۆ جیاوازیی جۆری 
خاوەنداریی میدیای دیجیتــاڵ بەتایبەت تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان لەگەڵ خاوەنداریی میدیاکانی 
دیکــەدا دەگەڕێنــەوە. بەشــێک لــە هۆکارە 
تایبەتییەکانیــش بــۆ بەربەســتەکانی بەردەم 
دەستڕاگەیشتن بە ئامار لە واڵتە دیکتاتۆرەکان 
و لێرەدا ئێران، جۆراوجۆری دەستڕاگەیشــتنی 
و  ئینتێرنێــت  سێرویســی  بــە  خەڵــک 
پێشــبینیهەڵگرنەبوونی بڕیارە حکوومەتییەکان 
لەمەڕ جــۆری کونتڕۆڵی میدیــا دیجیتاڵەکان 
دەگەڕێنەوە. لەم توێژینەوە کورتە کتێبخانەییدا، 
هــەوڵ دەدرێ بە ئاماژە بــە نموونەی بەهاری 
عەرەبــی و ئــەو لێکۆڵینەوانــەی کــە تەرکیز 
لەســەر کاریگەربوونی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 
لە ســەرهەڵدانی خەڵک لەو واڵتانە دەکەنەوە، 
هەروەها ئەو لێکۆڵینەوانەی کە قامک لەســەر 
بەرتەســکبوونی ئاســتی کاریگەریــی تــۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان لە بەهاری عەرەبی دەکەنەوە، 
قامــک لەســەر کاریگەرییــە جۆراوجۆرەکانی 
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان لەســەر خەباتە دژی 
دیکتاتۆرییەکان دابنرێت. پێویســتە سەرنج بەو 
راســتییە بدرێت، کە ئەو هۆکارە تایبەتییانەی 
کە بــاس کران، رێگرن لەوەی کە توێژینەوەکە 
ببێتە توێژینەوەیەکی کتێبخانەیی ـ مەیدانی. 

جیاوازیــدان لە نێوان میدیــاکان و لە 
جۆری خاوەندارییان 

کاریگەریــی میدیــای نوێ کە بــە میدیای 

دیجتاڵیــش نــاو دەبردرێت لەســەر خەباتی 
ئازادیخوازانــەی خەڵک دژی دیکتاتۆرییەکان، 
ئەوەندەی کە خودی دیاردەکە نوێیە، بابەتێکی 
نوێی لێکۆڵینەوە و توێژینەوەکانە. لەو نێوانەدا، 
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بەتایبەت فەیسبووک و 
تویتێر شــوێنی تایبەتییان هەبووە و هەیە، بە 
جۆرێــک کە دەبینین هــەر کات لە واڵتێکدا 
ناڕەزایەتیی خەڵک دژی حکوومەتی ســەرەڕۆ 
ئاســتی خۆپیشــاندانی سەرانسەری،  دەگاتە 
حکوومەتەکــە ئینتێرنێــت لــە کار دەخات، 
شتەیەک کە بەتایبەتی لە واڵتێک وەک ئێران 
بە تەواوی بینراوە. پێویســتە میدیای نوێ یان 
دیجیتــاڵ لەگەڵ میدیای جێگــرەوە بە هەڵە 
نەگیرێــن، لەوێڕا کە میدیــای جێگرەوە ئەو 
میدیاگەلەن کە سەر بە میدیای سەرەکی یان 
زاڵ نین، بۆ نموونە رۆژنامەیەک کە تیراژەکەی 
زۆر کەمترە لە بەراورد لەگەڵ رۆژنامەیەکدا کە 
حیزبی ســەرەکی یان کۆمپانیای بەهێزی لە 
پشتە، یان تەلەفزیۆنێکی جێگرەوە کە بینەری 
کەمتــرە لــە بەرامبــەر تەلەفزیۆنێکی رەوتی 
سەرەکی. باســی میدیای سەرەکی و میدیای 
جێگرەوە، باسێک بووە کە لێکۆڵینەوەی زۆری 
لەســەر کراوە و وەها جیاوازیدانانێک زیاتر بۆ 
واڵتانێک مانای هەیە کە ئازادیی رۆژنامەگەری 
و میدیایی، بە شــێوەی رێژەییش بێت، بوونی 

هەیە. 
لــە واڵتــە ســەرەرۆکاندا هەتــا پێــش 
ســەرهەڵدانی میدیــای دیجیتــاڵ، جگە لە 
میدیای رەوتی ســەرەکی کە لەو واڵتانەدا بە 
زۆری یــان بە تەواوی  لە الیــەن دەوڵەتەوە 
کونتــرۆل دەکرێــن، میدیای دیکە لــە ئارادا 
نەبووە. مەگــەر بۆ نموونە، لــە واڵتێک وەک 
ئێراندا، تەلەفزیۆنە ســەتەالیتییەکان، ئامرازی 
گەیشــتنی دەنگی ئۆپۆزیســیۆن بە نێوخۆی 
واڵت بوون. لەو حاڵەتەدا، میدیای دەســەاڵت 
لــە بەرامبەر میدیــای ئۆپۆزیســیۆن، بابەتی 
لێکۆڵینەوەکەیە کە دوو بیاڤی بە تەواوی لێک 
جیاوازن و لێکۆڵینەوە لەســەریان، ســەرەڕای 
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نەبوونی دەرەتانی دەستڕاگەیشتن بە ئامارەکان 
لە ئێراندا بە شێوەیەکی ئازاد، ئاسانترە. 

میدیای دیجیتــاڵ، میدیایەکە کە تایبەت 
نیە بە دەسەاڵت یان ئۆپۆزیسیۆنی دەسەاڵت، 
بەڵکــوو بیاڤێکــی ئاڵــۆزە و کارلێککردنەکان 
تێیاندا چەندســەرەن. حکوومەت دەتوانێت لە 
میدیای دیجیتاڵ لەوانە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 
بەمەبەستی بردنە پێشــی ئامانجەکانی لەوانە 
زاڵکردنی خوێندنەوەی خــۆی بۆ رووداوەکان 
کەڵک بگرێت، بە هەمان شــێوە ئۆپۆزیسیۆن 
دەتوانێت کەڵکێکی هاوشێوەیان لێوەربگرێت. لە 
میدیای دیجیتاڵدا، بیاڤەکە هەر بیاڤی سیاسی 
نیە و رۆژەڤەکان پێویســت نــاکات حەتمەن 
سیاسی بن، چونکە بوارە کۆمەاڵیەتی، ئابووری 
و کولتوورییەکانیش دەبنە رۆژەڤی باسەکان. 

هەر بۆیە، پێویســتە کاتێک باسی میدیای 
دیجیتــاڵ و کاریگەرییەکەی لەســەر خەباتی 
ئازادیخوازانــە دەکرێــت، لە ئاســتی ئاڵۆزیی 

لێککارکردنەکان تێیاندا تێبگەین. 
خاڵێکی گرینگی دیکە ئەوەیە کە میدیای 
دیجیتــاڵ، بەپێچەوانەی ئــەوەی بۆ میدیای 
رەوتــی ســەرەکی، میدیای ئۆپۆزیســیۆن و 
میدیای جێگرەوە وەڕاست دەگەڕێت، خاوەنی 
دیــاری نیــە. بۆ نموونــە، کاتێک کەســێک 
الپەڕەیەکی فەیســبووکی یــان تویتێری یان 
وێبالگێکــی هەیــە، خاوەندارییەکــەی تەواو 
نیە بەڵکــوو لەگەڵ بەرتەســک بــەرەوڕووە. 
پێشــبینیکردنی بابەتەکانی میدیای ســەر بە 
رەوتی ســەرەکی، ســەر بە ئۆپۆزیســیۆن و 
میدیای جێگرەوە بە پێی جۆری خاوەندارییەکە 
تا رادەیەکی زۆر لواوە. لەم ســێ دەستەیەدا، 
النیکەم ئاراســتەی شکڵبەخشــین بە زەینی 
وەراوەر )موخاتــەب( دیــارە. بەاڵم لە میدیای 
دیجیتاڵدا، خودسانســۆری بە هۆکاری جیاواز، 
پێشــبینیکردنی بابەتەکان بــە جۆرێک دژوار 
دەکات کە جاری وایە ناکرێ بگوترێت بابەتەکە 
بە دڵنیاییــەوە رەنگــدەرەوەی بیروبۆچوون و 
روانگــەی خاوەنەکەیەتــی. ئەم راســتییە بۆ 

واڵتانــی دێموکراتیــش وەڕاســت دەگەڕێت 
کاتێک خاوەنی الپەڕەیەکی فەیســبووکی یان 
تویتێری لەبەر هۆکاری کۆمەاڵیەتی، گوشاری 
گرووپــی هاوڕێیــان، کارتێکــەری ئایینــی، 
ئیتنیکــی یان ئابووری، بابەتێک باڵو دەکاتەوە 
یان پەسند دەکات کە رەنگدەرەوەی روانگەی 
خاوەنەکــەی نیــە. کــە دێتە ســەر واڵتانی 
دیکتاتۆر و ســەرەڕۆییلێدراودا، خودسانسۆری 
لــە توێژی جیاجیــادا مانا پەیــدا دەکات کە 
یەک لەوان و رەنگە بگوتــرێ گرینگترینیان، 
خودسانسۆری لەبەر ترس لە دەستبەسەربوون، 
زیندانیبوون و بەگشــتی کەوتنە ژێر گوشاری 

حکوومەتییەوەیە. 
لەســــــەر  لێکۆڵینەوەکــردن  کەواتــە، 
پرســی میدیای دیجیتــاڵ و بەتایبەتی تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان لە واڵتە دیکتاتۆریلێدراوەکاندا، 
پرسێکی ئاڵۆزە، بە شێوەیەک کە تەنانەت گەر 
ئەگەری دەستڕاگەیشتن بە ئاماری پێویست لە 
ئارادا بوایە، دیسان دژوارییەکانی لێکۆڵینەوەکە 

هەر بەرجەستە دەبوون.   
 

روانگە ئەرێنییەکان لەســەر کاریگەریی 
میدیای نوێ لە خەبات بۆ دێموکراسی 

»گۆستافســۆن« )20١2( لە لێکۆڵینەوەیەکیدا 
لەســەر حیزبەکان و ئەندامان )و نائەندامانی( 
گرووپە خاوەن بەرژەوەندییە سیاســییەکان لە 
فەیسبووکدا، بەو ئاکامە گەیشت کە »فەیسبووک 
بە ئامرازێکی بەکەڵک بۆ بەشداربوونی سیاسی 
لە رەهەندی کردەوەی پێکەوەیی، ئەندامگیری 
 نــوێ و پەیوەندیــی نێــوان ئەندامان ســەیر 
کراوە«. ]١[ لە لێکۆڵینەوەیەکی دیکەدا لە الیەن 
الرسۆن )20١4( لەسەر حیزبە سیاسییەکانی 
ســوئێد، ئەو کامگیرییە کرا کــە »ئەگەرچی 
کەڵکوەرگرتن لە فەیســبووک لە الیەن حیزبە 
بچووکەکانەوە بەرتەســک بووە، دیسانیش ئەو 
حیزبانــە قازانجیان تێدا کردووە چونکە گەر وا 
نەبا، ئەوەندەی حیزبە سەرەکییەکان سەرنجی 

میدیاکانیان رانەدەکێشا«.]2[ 
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موحەممەد عەتیف خان لە وتارێکیدا لە ژێر 
ناوی »ئەوەی هێواش و بەردەوامە رکابەرییەکە 
دەباتەوە: میدیای نوێ وەکوو بگۆڕی گۆڕانکاری 
لە بەهاری عەرەبیدا«، بە وردی دەپرژێتە سەر 
ئەو باســە ئەوە چ هۆکارێکــی تایبەت بوو کە 
وای کرد ئەو حکوومەتە ســەرەڕۆیانەی کە بۆ 
چەندین دەیە ســەقامگیر بوون، دەســتبکەن 
بە لێکهەڵوەشــانەوە. نابراو پێی وایە سەرەڕای 
ئەوەی تێگەیشــتنەکان لە بەهــاری عەرەبی 
وەک یەک نین، دیســانیش هەنــدێ هۆکار 
هەن کە نزیــک بە تــەواوی لێکۆڵینەوەکانی 
ئەمدواییانە لەسەر بەهاری عەرەبی لەسەریان 
هــاوڕان. »یەکێک لە گرینگتریــن بگۆڕەکان 
سەرهەڵدان و بەکارهێنانی بەردەوامی »میدیای 
نوێ«یە.]٣[ ناوبراو میدیای نوێ بۆ بەکارهێنانی 
ئینتێرنێت، ناردنی پەیــام، تۆڕی کۆمەاڵیەتی 
وەک فەیســبووک و تویتێرو بالگەکان بەکار 

دەهێنێت. 
چارڵز دەبڵیوو دۆنێ«، کارناسی »ئەنستیتۆی 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت« و دیپلۆماتی پێشووی 
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە وتارێکیدا لە 
ژێر ناوی »دێموکراسیی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست: 
پێشنیارەکان بۆ ســەرۆککۆماری داهاتوو« کە 
لە ژووئەنی 20١6 لە »ئەنستیتۆی رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســت« باڵو کراوەتەوە، لەو باوەڕەدایە کە 
هۆکارگەلێک لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا هەن 
کــە دەبنە هۆی ئەوەی هیوا بە دێموکراســی 
و بەردەوامی چاالکییە دێموکراســیخوازانەکان 
لــە ناوچەکە بــەردەوام بێت. لــە چەقی ئەم 
هۆکارانەدا کە چارڵز باســیان دەکات میدیای 

نوێ راوەستاوە. 
بە باوەڕی »چارڵز دەبڵیوو دوونێ«، کە باسی 
ئەگەری هاتنەدی دێموکراســی لە رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســت دەکەین، نابێ ئەو فاکتەرانەی کە 
بوونە هۆی سەرهەڵدانی عەرەبی لەبیر بکەین، 
چونکە ســەرەڕای ئــەوەی خەبات لــە پێناو 
دێموکراسی »بە دڵنیاییەوە لەبەر ناسەقامگیری 
زیاتر و زیاتر، هەڕەشــەی داعەش، گوشــاری 

پاشەکشــەی  ســەرەڕۆیانەوە  تاقەتپڕووکێنی 
کردووە«، ئەو خەباتە »دواتر« هێز دەگرێتەوە.]4[ 
پێویستە ئاماژە بەوە بدرێت کە نووسەر کاتێک 
وتارەکەی نووسیوە کە داعەش هێشتا بەشێک 
لە خاکی عێراق، لەوانەی سێهەمین گەورەترین 
شاری ئەو واڵتە واتە موسڵ و بەشێکی بەرچاو 
لە خاکی ســووریەی بەدەســتەوە بــوو و بە 
هەڕەشــەیەکی زۆر گەورە بۆ سەر سەقامگیر 
لە ئاســتی نێونەتەوەییــدا دادەنرێت. هەروەها 
پێویستە ئەوەشمان لەبەرچاو بێت، کە نووسەر 
کاتێک باس لە هیواکانی گەڕانەوە و هێزگرتنی 
خەباتی دێموکراسیخوازانە لە ناوچەکە دەکات 
کە چاوەڕوانییــەکان بۆ کۆتاییهێنان بە گرژی 
پەیوەندییەکانــی نێــوان واڵتی ئیســرائیل و 
واڵتە عەرەبییــەکان زۆر الواز بوو. هەروەها لە 
20١6دا، هێشــتا نە راپەڕینەکانی شــەقام لە 
لوبنان لە ئارادا بوون، نــە لە بەحرەین ئاگربڕ 
کرابوو، نە لە ئێران راپەڕینی خەڵک لووتکەی 
خۆی بەو جۆرەی لە ساڵی 20١8 خۆی نیشان 
دا، هاتبــووە ئاراوە، نە لــە تورکیە بەرەی دژە 
ئۆردۆغان هێزی گرتبوو و نە لە عەرەبســتان 
پرۆژەی کرانەوە بە ڕووی کولتووری رۆژئاوایی 
بە کردەوە دەســت پێکرابوو. هەر بۆیە دەکرێ 
بڵێین سەرنجدانی زیاتر بە بیرۆکەکانی »چارڵز 
دەبڵیوو دوونێ« وەکوو کارناسێکی بە ئەزموونی 
پرسی رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت لەم نووسینەدا 

وەکوو پێویستییەک خۆی دەنوێنێت. 
ناوبراو پــێ وایــە »کەڵکوەرگرتنی بەرین 
لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان و پالتفۆرمــە 
تەکنۆلۆژیکییەکانــی دیکە بووەتە هۆی ئەوەی 
»ئاســانتر لە هەر کاتێکی تــر پەیوەندیگرتنی 
سیاســی ، رێکخســتن و دەستڕاگەیشتن بە 
زانیاریــی فیلتێرنەکــراو لە زۆر ســەرچاوەی 
جۆراوجۆرەوە بێتە ئاراوە و بەمەش ئەوانەی کە 
گوشار دەخەنە سەر دەوڵەتەکان بۆ پێکهێنانی 

ئاڵوگۆڕ بەهێزتر دەبن.«]5[
»زەیودین ســەردار« لە کتێبی »خوێنەرانی 
زەمەنە پاش نۆڕماڵەکان« لە بەشی »رۆژهەاڵتی 
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نێوەڕاست لە زەمەنی پاش نۆڕماڵ«دا، دەنووسێت: 
»رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت گۆڕانکاریگەلێکی تا 
هەنووکە نەبینراوی لە چەند دەیەی رابردوودا 
بینیــوە. بــە هــۆی »بەهــاری عەرەبی«یەوە، 
هیواکان بۆ دێموکراسی و داهاتوویەکی گەش 
لەدایک بوون. »شۆڕشــەکان« لە سەرانسەری 
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت تەنیــا بەرهەمی ئەو 
ناڕاحەتــی و تووڕەییــە لــە دیکتاتۆرییەکان 
نەبوون کە عەرەبەکان بۆ النیکەم نیو ســەدە 
لە دەسەاڵتدارانیان هەیانبوو. بەهاری عەرەبی 
بوو، زەمەنێک  تایبەتیش  بەرهەمی زەمەنێکی 
کە بەجیهانیبــوون، پەیوەندیی هەمەالیەنە و 
پەیوەندیگرتنی لەچرکەدا نۆرمن و دەســەاڵت 
و رەوایی سیاســی خەریکن هەڵدەوەشنەوە.]6[ 
زەیودین سەردار بە ئاماژە بەوەی کە رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست دووهەمین گەورەترین حەشیمەتی 
خاوەن مۆبایل لە جیهاندایە و کەڵکوەرگرتن لە 
مۆبایل هەر ســاڵە تێیدا دووبەرابەر دەبێتەوە، 
دەڵێ: »ســێ لەسەر چواری حەشیمەتی الوی 
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لە ژن و لــە پیاو بە 
بەردەوامی بە مۆبایلەکانیانەوە چەسپاون، هەر 
خەریکی تویتکردن، بالگکردن و کەڵکوەرگرتن 
لە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بۆ دابەزاندنی وێنە، 
کامێنــت، هــەواڵ و هەروەها رێکخســتنی 
واژۆکۆکردنەوە، رێکخســتنی خۆپیشــاندان و 
بەشــداری لە چاالکییە سیاسییەکانی دیکەن. 
ســەربانی زۆربەی شــارە گەورەکانی جیهانی 
عــەرەب لە خێمەیەکی دەچن کە بە ســاجی 
ســەتەالیت هەڵدرابن. پتر لە ٣00 وێستگەی 
بیســتوچوارکاتژمێر  کــە  هەن  ســەتەالیتی 
بەرنامەیان هەیە، زۆربەی پرۆپاگاندا بۆ الیەنێک 
دەکەن، بەاڵم کۆمەڵێک کاناڵی هەواڵی باشیش 

وەک ئەلجەزیرە هەن.]7[ 

گەورەنواندنی کاریگەری میدیا نوێکان 
موحەممــەد عەتیف خــان لەو وتــارەی کە 
لــە ســەرەوە ئاماژەمان پێدا، کە دێتە ســەر 
کاریگــەری میدیــا نوێکان، دوو مەســەلە لە 

یەکتر جیا دەکاتەوە: کاریگەرییەکانیان لەسەر 
کاریگەرییەکەی  و  خەڵــک  مۆبیلیزەکردنــی 
لەســەر ســەرکەوتن بەســەر دیکتاتۆریــدا. 
ناوبــراو دەڵــێ: »پێناســەکردنی رۆڵــی تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکانی وەک فەیســبووک و تویتێر 
وەکوو کاریگەرترین هۆکار لە شۆڕشی عەرەبیدا 
گەورەنواندنێکــی تەواوە. لە بپاڤی سیاســیی 
جیهانیدا، رۆڵــی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان لە 
گۆڕانکاریی سیاسیدا سەرەتا پاش دەرپەڕاندنی 
ســەرکۆماری فیلیپین، جۆزێف ئێســترادا لە 
دەســەاڵت لە ژانویەی 200١ گرینگیی خۆی 
پێدرا، رووداوێک کە لــەودا میلیۆنان پەیامی 
نووســراو تەنیا لە حەوتوویەکدا بەمەبەســتی 
رێکخســتنی خەڵک بۆ خۆپیشاندانی بەهێز بە 
دژی دیکتاتۆری فیلیپین نێردران. ئەم دیاردەیە 
کە لە الیەن شرۆڤەکارێکی میدیایی بەناوبانگی 
ئەمریکییەوە بە » ستراتیژی فیلیپینی« ناوزەد 
کــرا، لــە زۆر واڵتــی دیکەش پاشــتر بەکار 
هێنرا. بــەاڵم جگە لە رۆڵە شــوێندانەرەکەی 
لــە مۆبیلیزەکردنــی جەمــاوەردا، رۆڵی تۆڕە 
جۆراوجۆری  ئامامگەلێکی  کۆمەاڵیەتییــەکان 
لە کێشــە سیاســیەکانی ئەمدواییانەی ناوچە 

جیاجیاکانی جیهاندا هەبووە.«]8[ 
ناوبراو لە درێژەدا ئامــاژە بە »بزووتنەوەی 
سەوز« لە ســاڵی 200٩ لە ئێراندا دەکات کە 
ســەرەڕای ئەوەی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بە 
شــێوەیەکی بەرین بۆ رێکخستن خۆپیشاندان 
بــەکار هێنــران، رێژیم توانی بــە رێگەیەکی 
توندوتیژ خۆپیشــاندانەکان ســەرکوت بکات. 
هەروەها ئاماژە بەوە دەکات تەنانەت لە شەوی 
بەهاری عەرەبیدا، بەکارهێنانی بەردەوامی تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان لە بەحرەین بۆ وەڕێخستنی 
ناڕەزایەتیی جەماوەری لــە مەیدانی مروارید، 
نەیتوانی بــە ئاکامی دڵخواز بــگات. بۆیە پێ 
وایە: »کەڵکوەرگرتن لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، 
ســەرەڕای ئــەوەی بگۆڕێکــی بەهێــزە بــۆ 
ناڕەزایەتیی جەماوەری لە دژی  وەڕخســتنی 
هۆکارێکی  خۆســەپێنەرەکان،  دەســەاڵتدارە 
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سەرەکیی سەرکەوتن لە گۆڕینی رێژیمەکاندا 
نین«]٩[ 

کاریگەری میدیای نوێ لەسەر پێکهێنانی 
کۆدەنگی بەرتەسک و کورتخایەنە 

توێژینــەوەی دیکەش لە ئارادایە کە تیشــک 
دەخەنــە ســەر الیەنــە ئەرێنییەکانــی تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییــەکان لــە هەمبەر ڕێکخســتنی 
ناڕەزایەتیــی جەمــاوەری و هــاوکات ئاماژە 
بە الیەنــە نەرێنییەکان یان باشــترە بگوترێ 
الوازییەکانی ئەو تۆڕە کۆمەاڵیەتییانە لە رەوتی 
سەرکەوتنی خەباتەکەدا دەکەن. ئادام سمیدی 
و سەیف شاهین لە لێکۆڵینەوەیەکیاندا لە ژێر 
ناوی »تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و مۆبیلیزاسیۆنی 
کۆمەاڵیەتی لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا«، وێڕای 
ئەوەی قامک لەســەر ئەو راســتییە دادەنێن 
کە چــۆن تۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان هێزیان بە 
جەمــاوەری خەڵک لــە ناڕەزایەتییەکانیان لە 
دژی دیکتاتۆرییــەکان بەخشــیوە، بــاس لە 
کاتەکیبوونــی کۆدەنگی جەماوەریی  جۆرێک 
بەدەستهاتوو لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان دەکەن.
ناوبــراوان دەنووســن: »هەڵســەنگاندمان 
لــە توێژینــەکان دەریدەخــات کــە تــۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان رۆڵێکــی چەندالیەنەیان لە 
شەپۆلی ئەو ناڕەزایەتییانە هەبوو کە بە بەهاری 
عەرەبی ناسران. یەکەم و گرینگترینیان رەنگە 
ئەوە بێت کە فەیســبووک، تویتێر، یووتیووب 
و رێگە هاوشــێوەکانی دیکەی پەیوەندیگرتن 
کارێکیــان کرد شــارۆمەندان ئــەو باوەڕەیان 
بۆ درووســت بێت کە لە کاروباری گشــتیدا 
جێگەیەکیــان هەیــە. خــودی ئامادەبوونیان 
هەســتی  بەهێزبوونــی  یارمەتیدەریــی 
جەماوەری خەڵک بوو، شــتەیەک کە پێشتر 
هیچکات لەو ئۆتۆکراســییانەی کە شــاهیدی 
ســەرهەڵدان بوون، لەئارادا نەبــوو. دووهەم، 
تۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان رێگەیان بە خەڵک دا 
پێکەوە پەیوەندی بگــرن، خۆیان رێک بخەن 
و لە ئاســتێکی بەریندا بە دژی رێژیمەکانیان 

رێکخراو بن، شــتەیەک کە پێشتر بە تەواوی 
بە دژواریان دەزانی، ئەگەر نەڵێین بە نەلواویان 
دەزانی. ســێهەم، دەستڕاگەیشــتنی جیهانیی 
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان نەتەنیــا ئیزنی بەوە 
دا کە چاالکانی واڵتــە عەرەبییەکان بۆچوون 
و ســتراتیژییەکانیان لەگــەڵ یەکتر هاوبەش 
بکەن، بەڵکوو بوو بە هــۆی ڕووماڵکردنیان لە 
سەرانسەری جیهاندا و ئەمەش یارمەتی کردن 
تــا پشــتیوانیی جیهانی بەدەســت بێنن، کە 
بــۆ خۆی بوو بە هــۆی کۆکردنەوەی تەنانەت 

شارۆمەندی عەرەبی زیاتریش.«]١0[
لە درێــژەدا دەچنە ســەر الیەنی کەمتر 
باســکراوی کاریگەری تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 
و دەنووســن: »ژمارەیــەک لە کارناســان بە 
درووســتی پێیــان وایە کە کاریگــەری تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان پێویستە لە تەنیشت هۆکارە 
کۆمەاڵیەتی، ئابووری، سیاسی و مێژووییەکانی 
دیکــەوە خوێندنەوەیــان بــۆ بکرێــت. لــە 
هەمــان حاڵــدا، توێژینەکەمان دەریخســت 
کە بــەم کەموکورتییــەی کاریگــەری تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییــەکان بایەخێکــی ئەوتۆ نەدراوە. 
رێگەدان بە خەڵک بە پەیوەندیگرتن لە رێگەی 
فەیسبووک و تویترەوە بە مانای یارمەتیدانیان 
بۆ پەرەپێدانی جۆرە خودئاگاییەکی گشتی نیە 
کە بۆ ماوە دوورودرێــژ بمێنێتەوە. بۆ نموونە، 
خۆپیشاندەران لە میسر، نەیانتوانی جیا لەوەی 
داوای لەســەرکارالچوونی موبــارەک بکــەن، 
لەســەر هیچ شــتەیەکی دیکە کۆ دەنگ بن. 
لە ئاکامدا، ئەزموونی دێموکراســیی میسر زۆر 

کورتخایەن بوو.«]١١[ 

کونتڕۆڵی حکوومەتیی میدیای نوێ 
لە لێکۆڵینەوەیەکی کتێبخانەییدا لە ژێر ناوی 
»دیکتاتــۆرەکان چــۆن ئینتێرنێــت کونترۆڵ 
دەکــەن: وتارێکــی پێداچوونەوەیــی«، ئێــدا 
کێرێموگول و نیلز بی.ویدمەن، دەنووسن: »لە 
زۆربەی رێژیمە ئەوتۆکراتەکاندا، دەستێوەردانی 
حکوومەتــی لــە دامــودەزگای دیجیتــاڵ و 
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پەیوەندیگرتن کارێکی باوە. ئەوە حکوومەتە کە 
لە دەرەجەی یەکەمدا کونتڕۆڵی دەکات لە کوێ 
و کەی تەکنۆلۆژیــای مۆدێرنی پەیوەندیگرتن 
)ICT( بخرێتــە ئــاراوە، کێ دەســتی پێیان 
رابــگات و چ جــۆرە زانیاریگەلێک ئاڵوگۆڕیان 
پێبکرێــت. ئەم شــوێندانەرییە بــە هۆکاری 
سیاسی روو دەدات، بۆ پێشگرتن لە چاالکانی 
ئۆپۆزیســیۆن لە رێکخســتنی الیەنگرانیان بە 
ئانالین، بۆ پێشــگرتن بــە باڵوبوونەوەی ئەو 
زانیارییانەی کە بۆ رێژیمەکە گەلێک گرینگن، 
یان بۆ سیخوڕیکردن لەسەر خەڵک بەمەبەستی 
ناســینی دژبەرە هێزەکییەکان.«]١2[ نووسەران 
نموونەی داخســتنی ئینتێرنێــت لە ژانویەی 
20١١ لە الیەن دەوڵەتی حوســنی موبارەک 
لە میسر و سانســۆری بابەتە ئانالینییەکان لە 
الیەن دەوڵەتی چینەوە بە نموونە دەهێننەوە. 
ئــەوەی کــە دیکتاتــۆرەکان لــە رەوتی 
پەیوەندیگرتنی خەڵکدا دەستێوەردان دەکەن، 
ســەیر نیە و لەم بــارەوە لێکۆڵینەوەی زۆر لە 
ئارادایــە. کێرێموگول و نیلــز بی.ویدمەن لەو 
توێژینەوەی کە ئاماژەمان پێدا، قامک لەســەر 
چەنــد خاڵی گرینــگ لە پەیوەنــدی لەگەڵ 
جۆری دەستێوەردانی حکوومەتە دیکتاتۆرەکان 
لــە نێو میدیای نوێ کە زیاتــر خۆی لە تۆڕە 
دەکات،  بەرجەســتە  کۆمەاڵیەتییەکانــدا 
دادەنێن. ئەوان پێیان وایە ســەرەڕای ئەوەی 
پەیوەندیگرتنی ئانالینی خەڵک لەگەڵ یەکتر، 
جــۆری دەســتێوەردانی ئــەو حکوومەتانەی 
ئاڵۆزتر کردووە، هاوکات هەلێکی زۆر گەورەی 
بۆ درووســت کردوون. ئــەوان پێیان وایە کە 
تێکنۆلۆژیای دیجیتاڵــی پەیوەندیگرتن هەلی 
نوێ بۆ دەستێوەردانی ئۆتومەیتێک )ماشینی( 
دەرەخسێنێت، ئەویش لە رێگەی نەرمەواڵەی 
سانســۆرکردنەوە کە دەتوانن بە شــێوەیەکی 
بدۆزنەوە  دژبــەرەکان  بابەتەکە  ئۆتوماتیکــی 
و بالکیــان بکەن، یــان ترافیکی رایەڵەیی کە 
دەتوانن ئەو تاکانــەی کە بابەتی جێی گومان 

باڵو دەکەنەوە، بدۆزنەوە.]١٣[ 

کێرێموگــول و نیلــز بی.ویدمەن ســێ 
دەستێوەردانی حکوومەتە  توێژی جۆراوجۆری 
دیکتاتــۆرەکان لە پەیوەندیگرتنی ئینتێرنێتیدا 
لــە یەکتــر جیا دەکەنــەوە. توێــژی یەکەم، 
دامــودەزگای دیجیتاڵــە، توێــژی دووهــەم، 
رایەڵەی ئینتێرنێتە و توێژی ســێهەم، بەرنامە 
یان ئەپڵیکەیشــێنەکانە. لەمەڕ توێژی یەکەم، 
ئاماژە بــە خاڵێکــی گرینگ دەکــەن. واڵتە 
دیکتاتۆرییەکان لــە دامەزراندنی دامودەزگای 
دیجیتاڵدا وەپاش واڵتە دێموکراتەکان کەوتن 
و هۆکاری ئەمەش بۆ یەک شــت دەگەڕایەوە، 
ئــەوان نەیاندەویســت خەڵک دەســتیان بە 
ئینتێرنێت رابــگات تا کاتێک لەوە دڵنیا نەبن 
کە ئامرازی پێویستیان بۆ کونترۆڵکردنی هەیە. 
ئەمە راست هەمان شتە کە لە ئێرانیشدا رووی 
دا. ئەگەر ســەیری بکەیــن دەبینین، خەڵکی 
ئێران لە باری دەستڕاگەیشــتن بە ئینتێرنێت، 
پاشــان تۆڕی کۆمەاڵیەتیی وەک فەیسبووک 
و پاشــتریش ئینتێرنێتی خــاوەن کوالیتی بە 
تەواوی وەپــاش نەتەنیا واڵتانی پێشــکەوتوو 

بەڵکوو واڵتانی دراوسێی ئێران کەوتن. 
لە پرســی توێژی دامودەزگای دیجیتاڵدا، 
ئامــاژە  بی.ویدمــەن  نیلــز  و  کێرێموگــول 
بــە راســتییەکی جێــی ســەرنج دەکــەن. 
»توێژینــەوەکان بــەو ئاکامە گەیشــتوون کە 
دەوڵەتەکان هەنووکەش رۆڵێکی گرینگیان لە 
دابەشــکردنی جۆر و رادەی دەستڕاگەیشــتن 
بە ئینتێرنێت هەیە و دابینکردنی سێرویســی 
ئینتێرنێتی بە شــێوەیەکی سیســتماتیک بۆ 
ئەو گرووپە ئیتنیکییانەی لە دەرەوەی بازنەی 

دەسەاڵتن، لە خوارە«.]١4[ 

ـ میدیــای نوێ لە کوردســتان لە ژێر 
تیشکی روانگە ئەرێنییەکاندا 

ئەوەی لەمەڕ لێکۆڵینەوەکەی »گۆستافسۆن« 
لە پەیوەندی لەگەڵ کاریگەرییە ئەرێنییەکانی 
میدیای نوێ لەســەر بەشــداریی سیاســی، 
ئەندامگیری و پەیوەندی نێوان ئەندامەکان لە 
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سەرەوە ئاماژەی پێدرا، بۆ بارودۆخی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان وخەباتی لە نێو ئازادی و رزگاریدا 
دێتەوە. ناکرێ بە جێگەی موناقشــەی بزانین 
کە پاش سەرهەڵدانی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و 
بەتایبەت پاش بەکارهێنانیان بە شێوەی بەرین 
لە الیــەن خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردســتانەوە، 
نایــە  پێیــان  خەباتگێڕییــەکان  چاالکییــە 
قۆناخێکی نوێــوە. پێش لەوە، تەنیا میدیایەک 
کە خەڵکی ڕۆژهەاڵت دەیانتوانی لە رێگەیەوە 
ڕۆژهەاڵت  حیزبەکانی  هەواڵەکانــی  ئاگاداری 
بن، رادیۆ بوو کە ئەویش پارازیتی زۆر لەســەر 
بــوو و دەکرێ بڵێین لە پاش راگرتنی خەباتی 
چەکداریی حیزبەکان بە شــێوەی بەرین، ئەو 
رادیۆیانەش کە دەکرێ بڵێین ســەرەکیترین 
رادیۆی دەنگی کوردســتان ســەر بە حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران بــوو، ئیدی 
ئــەو کاریگەرییەی پێشــوویان نەما. ئێمڕۆکە 
پەیوەندی شۆڕشگێڕان لە دەرەوەی ڕۆژهەاڵت 
لەگەڵ نێوخۆ و هەروەهــا پەیوەندی خەڵکی 
رۆژهەاڵت لە نێوخۆ لەگەڵ یەکتر دەرفەتێکی 
پێک هێناوە کە پێش لە سەرهەڵدانی میدیای 
نــوێ و بەتایبــەت تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 

وێناکردنی نەلواو بوو. 
رەنگدانــەوەی ئەم کاریگەرییــە ئەرێنییە 
بە شــێوەیەکی بەرچــاو لە خۆپیشــاندان و 
ســەرهەڵدانە جیاجیاکانی دەیــەی رابردووی 
رۆژهەاڵتی کوردستان بینراوە. هەر بۆ نموونە، 
کاتێک هەموو شــار و گوندەکانی کوردستان 
لە هــەر لــە باکووریترین خاڵــی رۆژهەاڵتی 
کوردســتانەوە تــا باشــووریترینی وێکڕا و بە 
بانگــەوازی بەپیرەوەچوونی  یەکدەنگ بە پیر 
و  چــوون  کرماشــان  بوومەلەرزەلێدراوانــی 
وێنایەکی بێوێنەیان لە ئاستی بەرزی هەستی 
نەتەوەیی خۆیان و یەکگرتوویی خۆیان نیشانی 
دۆســت و دوژمن دا، کاریگەریی ئەرێنی تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییــەکان لەســەر چاالکییــەکان بە 

تەواوی ئاشکرا و روون بوو. 
کە دێتە ســەر کاریگەریــی ئەرێنی تۆڕە 

کۆمەاڵیەتییــەکان لەســەر »ئەندامگیری« لە 
رەوتــی خەباتدا بەو جۆرە کە »گۆستافســۆن« 
باســی دەکات، نموونــەکان لــە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان لە بازنــەی ڕێکخســتنەکان بۆ 
خەباتی جەمــاوەری و حەرەکەتــی مەدەنی 
تێدەپــەڕن و دەچنــە نێــو بازنــەی خەباتی 
چەکداریشــەوە. زەحمەتــە وێنــا بکرێت کە 
ڕاســانی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان کە بۆ ماوەی 
سێ تا چوار ساڵ بەردەوام جێگای باسی نەک 
هەواڵدەرییە لۆکاڵییــەکان، بەڵکووهەواڵدەرییە 
ناوچەییەکانــی وەک ئەلعەرەبییە و ئەلجەزیرە 
و تەنانەت میدیای ســەرەکیی جیهانی وەک 
نیۆیــۆرک تایمــز و تایمــزی لەنــدەن بوو، 
بیتوانیبــا بە بــێ هەبوونی میدیــای نوێ بە 
نیــوەی دەستکەوتەکانیشــی گەیشــتبا. هەر 
بۆ نموونــە، کاتێک فەرماندەرانــی پلەبەرزی 
کۆماری ئیســالمی لە تاران و بە ئامادەبوونی 
میدیا بەناوبانگە ناوچەیــی و جیهانییەکان لە 
هاوینی 20١6دا لەسەر شەڕەکانی قەرەسەقەل 
و کۆســااڵن کە تێیاندا گیانفیدایی پێشمەرگە 
گەیشــتە لووتکە، کۆنفرانسی هەواڵییان گرت، 
کاردانەوەی خەڵکی رۆژهــەاڵت بەرامبەر ئەو 
کۆنفرانســە هەواڵییانە بە شێوەیەک بوو کە لە 
الیەکەوە نیشاندەری گەیشتنی پەیامی ڕاسانی 
ڕۆژهەاڵت بە خێڕاییەکی پێشتر ئەزمووننەکراو 
بە کونجوقوژبنی کوردســتان بوو و لە الیەکی 
دیکەوە نیشاندەری لواوی خودی پەیامەکە بوو 
کە گرێدانی خەباتی شــار و شــاخ بوو. نە ئەو 
خێراییەکــەی کە باس کرا و نە ئەو گرێدانەی 
کە ئاماژەی پێکــرا دەلوا ئەگــەر کاریگەریی 

ئەرێنی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان نەبوایە.    
وەک پێشتر ئاماژەی پێدرا، پێشبینییەکانی 
»چارڵز دەبڵیوو دوونێ« ئەگەری هێزگرتنەوەی 
خەبات بۆ دێموکراسی لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی 
نێوەراســت لە ژێر کاریگەریی کەڵکوەرگرتنی 
بەرینی خەڵک لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، 
بۆ ئێران وەڕاســت گــەڕاون. پتر لــە ئێران، 
دەکرێت بڵێین ئەو پێشبینییانە بۆ ڕۆژهەاڵتی 
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کوردستان بە تەواوی درووست دەرچوون. تەنیا 
لە دەیەی رابردوودا، رۆژهەاڵتی کوردســتان، 
شــایەتی ســەرهەڵدان لە پاش ســەرهەڵدان 
بــووە و ئەمە تەنیــا خۆی لە خۆپیشــاندانی 
بەریندا بەرتەســک نەکردووەتەوە و چاالکییە 
بچووکترەکانیشی گرتووەتەوە. بۆ نموونە کاتێک 
زارا موحەممەدی لەبەر مامۆســتایەتیی زمانی 
کــوردی دەکەوێتە بەندیخانــە، چاالکییەکان 
بۆ شــەرمەزارکردنی کۆماری ئیســالمی هەر 
بە شاری ســنە و دەورووبەری کورت نابێتەوە 
و تەنانــەت ســنوورەکانیش دەبەزێنێت. ئەمە 
کاتێک گرینگە ســەرنجی بدرێــت کە بزانین 
لە رابردوودا و لە پێش ســەرهەڵدانی میدیای 
نوێ، سااڵنە چەندین نموونەی زوڵم و ستەمی 
هاوشــێوە لە ئارادا بــووە و چاالکی لە دژیان 
یــان هەن نەبــوون یان زۆر کــەم و لە باری 

جوغرافیاییەوە بەرتەسک بوون. 

و  کوردســتان  لــە  نــوێ  میدیــای 
بەرتەسکییەکانی کاریگەرییەکانیان 

لەمەڕ ئەو جیاکارییــەی »موحەممەد عەتیف 
خــان« بــە پێویســتی دەزانێــت لــە نێوان 
کاریگەریی میدیای نوێ لەسەر مۆبیلیزەکردنی 
خەڵک لە الیەکەوە و لەسەر سەرکەوتن بەسەر 
دیکتاتۆریدا لە الیەکی دیکەوە بکرێت، پێویسته 
بگوترێت ئــەم جیاکارییە خاڵێکی زۆر گرینگە 
بۆ تێگەیشــتن لەوەی لە کوێــدا کاریگەریی 
میدیای نوێ ئەرێنییە و لە کوێدا کاریگەرییەکە 
بەرتەســکە و ناتوانــێ یارمەتیدەرێکی بەرچاو 
بێت لە بــە ئەنجامگەیاندنی خەبات بۆ ئازادی 
و دێموکراســی. هەمــوو ئــەو نموونانەی لە 
رۆژهەاڵتــی کوردســتان کە رەنگــدەرەوەی 
کاریگەرییــە ئەرێنییەکانــی میدیــای نوێن، 
راستیی  پشتڕاستکردنەوەی  بۆ  نموونەگەلێکن 
کاریگەرییــە لەســەر مۆبیلیزەکــردن. دیارە 
هیچکام لەو خۆپیشــاندان و سەرهەڵدانانەی 
نێوەڕاســت رووخاندنــی کۆماری  ڕۆژهەاڵتی 
ئیســالمییان بەو جۆرە نەکردووەتە ئامانج کە 

ئامانجەکە بە لێکەوتەی راستەوخۆیان بزانرێت، 
باسێک کە دواتر دەچینە سەری.   

ئەو خااڵنــەی کە »کێرێموگــول« و »نیلز 
بی.ویدمەن« لەمەڕ چۆنیەتیی کونتڕۆڵی میدیای 
نوێ لە الیەن حکوومەتە سەرەڕۆکانەوە باسی 
دەکەن، بە تەواوی بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش 
وەڕاســت دەگەڕێت. بۆ نموونە، ئەوە کۆماری 
ئیســالمییە کە دیــاری دەکات چ ماڵپەڕێک 
فیلتێر بێت و چ ماڵپەڕێک فیلتەر نەبێت، رۆژ 
نیــە ئازادیخوازێکی کورد بــە هۆی دەربڕینی 
بۆچوونی لە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان نەکەوێتە 
ژێر زەخت و گوشارەوە و هەروەها لە پاش هەر 
خۆپیشاندانێکی جەماوەری، گرتنی بە کۆمەڵی 
چاالکان دەســت پێدەکات. هاوکات هەر سێ 
توێژەکەی کە ناوبــراوان لە ڵێکۆڵینەوەکەیاندا 
باســی دەکەن، لەمەڕ ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 

وەڕاست دەگەڕێت. 

جیاوازی کوردستان و خەباتەکەی 
وەک لە ســەرەوە باس کرا، »ئادام ســمیدی« 
و »ســەیف شــاهین« لــە لێکۆڵینەوەکەیاندا 
جیاکاریکردن لە نێــوان کاریگەریی کورتماوە 
و درێژماوەی میدیای نوێ لەســەر پێکهێنانی 
کۆدەنگــی لە نێــو جەمــاوەری ناڕازییان بە 
پێویســت دەزانن. ئەم جیاکارییە بۆ خەبات لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بە شێوەیەکی رێژەیی 
وەڕاســت دەگەڕێــت. لەوێڕا بە شــێوەیەکی 
رێژەیــی چونکــە لــە الیەکــەوە کۆدەنگیی 
جەماوەری لە کوردســتان، تەنیا کۆدەنگییەک 
لەســەرکارنەمانی حکوومەتێکی  لەســەر  نیە 
دیکتاتــۆری وەک کۆماری ئیســالمی، بەڵکوو 
کۆدەنگیشــە لەســەر ئامانجێکی درێژخایەنتر 
کە رزگاری و دێموکراســی لە کوردستاندایە. 
ئەم ئامانجــە درێژخایەنە بە درێژایی چەندین 
دەیــە و تەنانــەت پێش لە هاتنەســەرکاری 
کۆماری ئیســالمیش هەر لە ئــارادا بووە. لە 
الیەکی دیکەوە، دەبینین کە هەر چەند مانگ 
لە زنجیرە خۆپیشــاندانێک یان چاالکییەکی 
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بەرینــی کۆمەاڵنی خەڵــک تێناپەڕێت، جۆرە 
بێهیواییەک روو دەکاتە بەشــێک لە چاالکان، 
واتە کۆدەنگییەکە درێژخایەنە بەاڵم بە چەندین 
هۆکار، یەک لەوانە کەڵکی کۆماری ئیسالمی لە 
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بە دژەهێرش، هاوکات 
کۆدەنگییەکی پچڕپچڕیشە. واتە ئێمە دەتوانین 
لە بەرامبەر ئەو مۆدێلی کۆدەنگی درێژخایەن و 
کورتخایەنەدا، مۆدێلێکی تایبەت بە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان واتە کۆدەنگی درێژخایەن و هاوکات 

پچڕپچڕ بخەینە ڕوو. 
وەک لــە بەشــی پێشــوودا بــاس کرا، 
خـــــــۆپیشاندان و ناڕەزایەتیدەربڕینەکانــی 
کوردستان بەو مەبەستە نەبوون کە لە ئاکامیی 
بڕووخێت.  ئیسالمی  کۆماری  راســتەوخۆیاندا 
لەبەر ئەوەی پرســی کورد لە ئێراندا، پرسێکی 
نەتەوەیی خەڵکانێک کــە خاکی داگیرکراوی 
هاوبەشــیان هەیە و ئەمەش ئەوان لە پرســە 
سەرانســەرییەکان جیا دەکاتــەوە. هەر بۆیە 
ئەگــەر وای دابنێیــن کە ئامانجی ســەرەکی 
لــەو خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتییانە و تەنانەت 
بەرتەســکە دژە دیکتاتۆرییەکانی  چاالکییــە 
کوردســتان،  رۆژهەاڵتــی  لــە  دیکــەش 
وشــیارکردنەوەی خەڵک، نیشاندانی کۆدەنگی 
درێژخایــەن لەســەر پرســێکی نەتەوەیی و 
بەهێزکردنــی بەرخۆدانی جەمــاوەری وەکوو 
یەکێک لە ماکە ســەرەکییەکانی تێکۆشان لە 
پێناو گەیشــتن بە ئامانجە ســەرەکییە بێت، 
ئەوا رۆڵی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و بەگشــتی 
میدیــای نوێ ئەرێنــی بووە چونکــە ئەوەی 

پێویستە و بنەڕەتییە مۆبیلیزەکردنە.
 

دواوتە
لەم وتارەدا، توانیمان سەرەڕای ئەو بەربەستانەی 
لەبــەردەم توێژینــەوە لە پرســی کاریگەریی 
میدیای نوێ و بەتایبەت تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 
لەســەر خەبات لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لە 
ئــارادان، بە نموونەی بەهــاری عەرەبی و ئەو 
توێژینەوانەی لەســەر ئەو سەرهەڵدانە کراون، 

خوێندنەوەمــان بــۆ ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
هەبێــت. دەکرێت ئەو دەرەنجامگیرییە بکرێت 
کە کاریگەرییە لەســەر خەباتــی رۆژهەاڵتی 
کوردســتان بــە زۆری ئەرێنی بــووە. ئەوەی 
پێویســتە لەمەڕ الیەنە نەرێنییەکەی گرینگی 
پێبدرێــت، پچڕپچڕبوونــی کۆدەنگیی خەڵکە 
کە جۆری کونتڕۆڵی میدیای نوێ و بەتایبەت 
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان لە الیــەن کۆماری 
ئیسالمییەوە تێیدا ڕۆڵی سەرەکی دەگێڕێت. 
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