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لە پێناو بەدواداچوونی ڕاستيدا 

 ێڤلێ – سوید ۲۰۱۸/ ۰٦/ ۱۱دووشەممە  

کامەران قازی 

( گۆڵدا مایەر لە کتێبی – ژیانی من دا، لە ئاماژە زۆرەکانيدا، ئاماژە بە 
مەسەلەی یەکسانی ژنان دەکات لەگەڵ پياوانی جولەکە و ئاوا 

مەسەلەکە لێکدەداتەوە و دەڵێت: .... خەباتی ئەوان بۆ یەکسانی 
مافە مەدەنييەکان نەبوو، کە ئەوکات فرە بوو، بەڵکو بۆ یەکسانی 
ڕەنج کێشان بوو، ئەوان دەیان ویست ئەوکارانە بکەن کە هاوڕێ 

نيرینەکانيان دەیانکردن کە رێگە لێدان، زەوی کێ�ن، خانوو 
 ).*.دروستکردن یان ئێشکگرتن بوو...هتد

 ساڵە بە ناچاری لەدەرەوەی مێژووی ۲٥۰۰ئێمە وەک نەتەوەیەک کە 
  ژیاوین بۆ نەفەوتان و مانەوەمان، ریشەمان لە خاکی خۆماندا *مرۆڤایەتيدا*

(کە دوای نەمانی دەوڵەتی ماد خاکێکی فرە کەممان بۆمایەوە) داکوتاوە و 
نووساین بە زمانەکەمانەوە و لە ڕێگەی زمانەوە توانيومانە تا ڕادەیەکی زۆر 

پەیوەندیيەکانمان ڕابگرین و درێژە بە کلتوری نەتەوەیی خۆمان بدەین، لە کۆندا 
چاالکانەتر و لەم سا�نەی دوایشدا سست و بێدەربەستانەتر بەهۆی 

ب�وبوونەوەی بيروڕای دوور لە واقعی نەتەوەکەوە، تا هێنامان بۆ ئەم سا�نەی 
دوای نەوەدەکان و دروستبوونی دەسە�تی کوردی لە باشووری 

نيشتماندا!!!! 

پاش ئەم بەروارە ئيتر دەرگا لەسەر زۆر بيروڕا، ڕەفتاری شایستە و نا 
شایستە، دروستکردنی کۆمەڵە و ڕێکخرا و...هتد کرایەوە، بە�م هەمدیسان 

و وەک هەميشە، زۆر کەم و لە کەم حاڵەتدا نەبێت، نە سياسەتمان، نە 
ڕەفتارمان و بيرکردنەوەمان لەئاست مەسەلەکەدا نەبوون و نەمانتوانی 
تەکانێک بە مەسەلەکەمان بدەین، کە نەتەوە بگوێزێتەوە بۆ بارێکی تر، 

ئەمەش هۆی زۆرە و گرنگترینيان درێژبوونەوەی حەفاتاساڵەیی ئەو پارت و 
رێکخراوانە بوون، کە نزیکەی لەهەموو تاقی کردنەوەکانی ئەم حەفتا ساڵەدا 

دەرنەچووبوون و ماڵ وێرانی زۆریان بۆ نەتەوەکەیان بەرهەم هێنابوو، ئەوان 
نەتوانيان و نە ویستيان و نە مەبەستيان بوو کارێکی ڕیشەیی بکەن بۆ 

بزواندنی بنجيی مەسەلە نەتەوەیيەکە. 
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لەو رێکخراوانەی کە زۆر بە خێرایی دروست بوون و سەکۆی بەرنامەی 
تەلەڤزێۆن و  ڕووپەڕی ڕۆژنامەکانيان پێ پڕکرایەوە!! رێکخراوەکانی ژنان بوون، 

U ئەمە ئەگەر وەک پێویست و بۆ ئازادیی دروست  و بەرانبەریی
، زۆر کاری دUڕاپەڕاندی ئەرکە نەتەوەیيەکە بوایە لەگەڵ  پياوانی کور

نەکردەیان پێدەکرا و تەواو دەکرد، بە�م لەمەشدا شکستمان هێنا و ژنانی 
(باشووری و ڕۆژهە�تی) نەیان توانی وێنەیەکی تر لە بەجێگەیاندنی  ، کورد

ئەرکەکەدا پێشکەش بکەن کە تەنانەت ببێتە ڕێنما بۆ پياوانی کورد کە 
سا�نێکی زۆر بوو پياوانی کورد لە سياسەتێکەوە تێوە گالبوون جگە لە 

شکست شتێکی تریان بۆ نەتەوە بەرهەم نەهێنا و ئەوەی جێگای سەرنجی 
منە و نەبووە جێگا سەرنجی ژنانی کورد ئەوەیە کە قوربانی گەورەش لە 

ئەنجامی ئەم تێکشکاندنانەی پياوانی کوردا بەزۆری ژنان و مندا�نی کورد 
دەرهاویشتەیەکی ڕەسەنی واقيعە Uبوون!!! کەواتە رێخراوەکان، 

 و بەزۆری بە فيتی پارتە سياسييە دەسە�تدارەکان Uنەتەوەیيەکە نەبوون
درووست بوون و رەنگڕێژی کاریان یا پياوانی سياسی کورد بوون، یا 

السایکردنەوەی ڕێکخراوەکانی ژنانی دەوروبەر و تاڕادەیەک ئەوروپا بوون بێ 
سەرنجدان لە واقعی نەتەوە و مێژووەکەی، بۆیە نەیانتوانی لەبازنەی کاری 

پياوان و بيری شێواوی پياوانی کورد دەربچن. 
لە زۆر حاڵەتدا، بە هوشياری یا بێ ئاگا، لەبەر پەلە و هەڵپەکردن بۆ 

سەلماندی خۆیان و ڕێکخراوەکانيان، بوونە هۆی گفتو گۆی زۆر نەزۆک و 
ڕوودان یا خێراکردن و چەواشەکردنی مەسەلەکان و ڕووداوەکان، خۆیان لە 
چەندین حاڵەتدا بوونە گرفتێکی تر بۆ سەر گرفتە لە ژمارنەهاتووەکانی ئەم 

نەتەوەیە. 

ئازادی بيروڕا و یەکسانی و پاراستنی ناو و ناوبانگی تاکەکان، مافێکی 
سروشتی ئينسانە و هيچ کەس، هيچ گروپ، هيچ فەلسەفە و هيچ 

بيروڕایەک کە مەبەستی ڕاژە و خزمەتی مرۆڤ بێت، ڕێگە بەخۆی نادات ئەم 
مافە سروشتييانە لەکەسێک زەوت بکات، یان تانە و تەشەریان لێ بدات و بە 

سووک تەماشایان بکات، گرفتەکان هەن و لەهەموو شوێنێک لەم زەمينە 
گەورەیەدا، ڕووبەڕوی مرۆڤ و کۆمەڵگاکان دەبنەوە، گرفتی ژنيش وەک مرۆڤ 

یەکسانە بەگرفتی پياو، لەوەدا جودان کە پياوەکان بوونەتە هۆی زۆربەی 
گرفتەکان بۆ ژنان و پياوانی کۆمەڵگای  مرۆڤایەتی و پەالماردانيان بۆ 

وەدەستخستنی ئامڕازە مادیيەکان لە کۆتایدا بۆ ئەوەیە کە ببنە خاوەن و 
بەکارهێنەری ژمارەیەکی زۆرتر لە ژنان، تەنانەت شەڕە پياوانەکان لە 

ووردکردنەوەیدا لە پێناوی ئامانجی ئەو پياوساالریيەدایە کە دەیەوێت بەو 
مەبەستە بگات کە زۆرترین ژمارەی ژنە، ئەوەی چاوەڕوان دەکرا لە ژنان کە 
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دایکی کۆمەڵگاکانن لە بزووتنەوەکانياندا و لە ڕامان و ڕەفتاریاندا، جودا بن لە 
پياوان کە کۆمەڵگاکانی مرۆڤایەتييان بەم حاڵە گەیاندووە.  

دڵە U، ئەوانيش نەیان توانی ئەو Uژنانە نەبوونUبە�م چونکە بيرکردنەوەکان 
 بگوێزنەوە لە ناو خێزانەوە بۆ ناو کۆمەڵگا گەورەکەی مرۆڤایەتی، Uدایکانەیە

بەڵکو بەو ئاقارەدا ڕۆشتن کە نزیکەی ئەو حاڵەتەی دروست کردوە، کە 
مەبست و خواستی پياو بوو.  

جودا لەمانە کە ڕامانی گشتی بوون لە مەسەلەی پەیوەندی پياو و ژن ( 
مرۆڤ و مرۆڤ)، هەر کۆمەڵگایەک لە ئەنجامی ڕەووتی کۆنی مێژوویی و 

واقعيی ئێستایاندا، سيما و ووردەکاری کلتوریی خۆیان هەیە، هەر ئەم 
جوادیيەشە کە رێگەمان پێ نادا، بۆ گفتوگۆکردن بە مەبەستی 

چارەسەرکردنی گرفتەکان، بيروڕای ئامادە و شێوازی ئامادەکراو السایی 
بکەینەوە و لەجياتی چارەسەری گرفتەکە، شيوازی چارەسەرەکە خۆی 

بکەینە گرفتێک کە گرفتە ئەسڵييەکە وون بکات یان ڕووپۆشێکی بەسەردا 
بدات. ڕەنگە شێوازی چارەسەری جودا بۆ گرفتە کۆمە�یەتييە جوداکان لە 

کۆمەڵگا جياوازەکاندا، خۆیان بەشێک بن لەو چارەسەرە ونبووەی کە 
مرۆڤایەتی بەدوایدا وێڵە، واتە لێ گەڕان بۆ ئەوەی شێوازەکان بۆ چارەسەری 

گرفتەکان لە کۆمەڵگا جياوازەکاندا یەکتر تەواو بکەن نەک یەکتر دووبارە 
بکەنەوە، ڕەنگە زووتر و دروستتر و بێ زیانتر بەو مەبەستەمان بگەێنێت، کە 

هەموومان باسی لێوەدەکەین بە�م خوێندنەوەی واقعيی بۆ ناکەین. 

لەبەر ئەوەش کە الی من السایی کردنەوەی ئەزموونی ميللەتانی تر لە 
چارەسەری کێشەکانياندا بە دروست نازانم و پێموایە کێشەی گەورەتر 

دروست دەکات و ئەنجامەکەی تێکشکانە، هەر بەو جۆرەش بەرواردکردنيش 
بە دروست نازانم و ئەنجامێکی دروست نادات بەدەستەوە و سەرلێ 

شێواندنە و دیسان لە کێشە خۆماڵييەکاندا و گەڕان بەدوای چارەسەریدا 
گومڕایی بەدی دێنێت. 

بنەمای دروست Uبە�م چونکە وەک ئاماژەم پێکرد لە بڕگەکانی سەرەوەدا، 
، کەواتە خۆڕسک و لە پێناوی Uبوونی بزوتنەوەی ژنان هاندان و السایی بووە

کێشەی ژناندا نەبووە بە پلەی یەکەم، بەڵکو ڕێکخراوی حيزبيی ژنان بووە، 
واتە سياسەتی حيزبيانەی هەبووە، نەک رێکخراوی مەدەنی و هەڵقو�وی 
لێکۆڵينەوەیەکی مێژوویی و واقعيی کۆمەڵگای کوردەواری، بەو مانایە پياوان 
ژنانيان ڕاپێچی ناو سياسەت کردووە و سياسەتيان پێکردوون بۆ گەیشتن بە 

ئامانجی حيزب و کەس و ...هتد. 
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هەموو السایی کردنەوەیەک، کۆپييەکی شێواوی ئەسڵەکەیە کە نەدەزانێ 
وەک ئەو بەڕێگادا بڕوات و لەنجە و الر بکات، نە ووردەکاریيەکانيش دەناسێ تا 
بزانێ ئەم رێگایە بە کوێی دەگەینێ، بۆیە مەسەلەکە دەبێتە ڕوکەشێکی بێ 
ناوەرۆک و بێ کاریگەر و لە کۆتایدا گەیشتن بە بنبەست و خۆی دەبێتە کێشە 
و گرفت و کۆمەڵگا بە خۆیەوە مەشغوڵ دەکات و وزە و تواناکان  بەفيڕۆ دەدات. 

ئەم خشتەیەی خوارەوە، چەند ڕاستييەک بە ژمارە پيشان دەدات لەسەر 
حاڵی ژنان لەماوەی ساڵێکدا، ئەمانە ئاماری ڕەسمی دەزگای چاودێری 

قوربانيانی تاوانن*** لە و�تی سوید، نە بۆ السایيە و نە بۆ بەراورد، بەڵکو بۆ 
سەلماندنی ئەوەیە کە بزووتنەوەی ژنان لە کوردستاندا، السایکار بووە و 

وردەکاریيەکانی نەبينيوە و لە السایی کردنەوەکەیاندا وەک بەڵگە نەویستێک 
سەرکەوتوو نەبووە.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

دەزگای چاودێری قوربانيانی تاوان، دەزگایەکی حوکومييە کە کۆتایی هەموو 
ساڵێک ئاماری 
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تاوانەکان ب�ودەکاتەوە، بەپێێ ئەو پەیوەندیانەی کە قوربانييەکە، یا کەسێکی 
نزیک لەو یا فەرمانگەیەکی کۆمە�یەتی، پێوەیان دەکات و ئاگاداریان دەکاتەوە. 

 ب�و ۲۰۱۸ یە و لەکۆتایی ئەمساڵيشدا ئاماری ۲۰۱۷ئەم ئامارە هی ساڵی 
دەکەنەوە، کە دەبێت دوو دڵنيایمان هەبێت: یەکەم: ساڵ بەساڵ ژمارەی 
تاوانەکان زیاد دەکەن ودووەم: ژمارەکانيش لەوە گەورەترن کە لەم ئامارەدا 

هاتوون، چونکە هەموو لێکۆڵينەوەکان ئەوە پيشاندەدەن کە هەموو تاوانەکان 
لەبەر هەرهۆیەک بێت، پۆليس و دەزگا پەیوەندیدارەکانی لێ ئاگادار ناکرێنەوە. 

بەوخشتەیەی سەرەوەدا بۆمان دەردەکەوێت، لە و�تێکی وەکی سویدیشدا 
کە نمونەی با�ی یەکسانی و ڕیزگرتن لە مرۆڤ و مافی ئينسانە، گرفتەکان 
هەن و ڕووداوەکان لە هەردوو ڕەگەز ڕووودەدەن و تاوان دەبێت و دەستدرێژی 

سێکسی هەیە و تەفرەدان و نابەجێيەکانی تر دەبينرێن و ئەوە گرنگە کە 
حکومەت ( کە بەڕێوەبردنی کۆمەڵگای بەجۆرێکی شایان بە مرۆڤ لە 

ئەستۆدایە) بۆ کەمکردنەوەی ئەم تاوانانە بەرنامەی چييە؟ و ڕێکخراوە 
مەدەنييەکان لە ناویاندا ڕێکخراوی ژنان چۆن کاردەکەن؟ بە دڵنيایيەوە 

بنچينەی کارەکە لە ئەنجامی لێکۆڵينەوەیەکی درێژخایەن لە مێژوو، پەیوەندیيە 
کۆمە�یەتی و کلتوریيەکەوە دێت کە تایبەتە بە کۆمەڵگای خۆیان و بە سوود 

وەرگرتن، نەک السایی کردنەوە، لە ئەزموونی و�تانی تری ئەوروپا، بۆ 
گەیشتن بە گونجاترین و کەمزیانترین چارەسەر، ئەوەی جێگای سەرنجە و 

دەبێت زۆر بە ئاگا بين لێی، ئەگەر سوید السایی دانمارک یا نەرویجيش 
بکاتەوە ڕەنگە تا ڕادەیەکی زۆر عاجباتی نەبێت و نەچێتە قاڵبی نائاسایی 

بوونەکانەوە، چونکە هەم لە ڕووی ڕۆحييەوە کە ئاین و بيرکردنەوەی زەینييە 
وەک یەکن و هەم لە ڕووی مێژوویی، جوگرافيایی، سياسيی و کلتوریيەوە، 
ئەگەر وەک یەکيش نەبن هاوبەشی گەلێکی ئەوەندە زۆریان هەیە کە وەک 

وێنەن لە ئاوێنەدا. 

بە�م کام ئاوێنەیەی ميللەتانی سەردەست لە کوردستانی گەورەدا و لەکام 
قۆناغەی مێژووی پڕ لە ڕووڕەشيياندا و لەکام جۆرەی دەسە�ت و حوکومەتە 

جۆرواجۆرەکنياندا بە فەلسەفە و ئاینی جياوازیانەوە، وێنەی ئەو زوڵم و 
جينۆساید و فرمان و ژن و منداڵ کوژیيەی دوو هەزارو پێنج سەد ساڵەیەی 

نەتەوەی کوردیان پێچەوانە کردەوە؟!! 

لەکام وتاری دەسە�تدارانی سياسياندا وکتێب و شيعر و داستان و فيلمياندا، 
گاڵتەجاڕیيەک سوکایەتييەک بە زمان و کلتوری نەتەوەکەت نابينی و 
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ناژنەفی؟! بابای کورد تا لە ئامەد و ڕوحایە، وەحشيە و دەست بەدەمی 
سەگدا دەکات و ژن کوژ و تورکی شاخاوی و نەزان و بێدینە، بە�م کە 

تەشریفيان برد بۆ ئەستەمبوڵ، وەک لە ئاوی ( تەعميد) ی هەڵکێشن، دەبێتە 
ئينسان و دیمۆکرات و بەرگریکارێکی سەرسەخت لە مافی ژن!!!. لەو 

شوێنەدا کە قاوشی زیندان پيشاندەدەن و لە فيلمەکەدا قاوشی تریاکی و 
قاچاغچيانی تریاک و هيرۆینە، تا ناوقەدی زیندانييەکان پيشان دەدات  کە 

شەڕواڵی کوردیان لەبەردایە!!! ئەمە وێنەی تۆیە لە ئاوێنەی داگيرکەراندا.  

دەی وەرە و السایی ئەم وێنەیەی خۆت بکەرەوە و ناویشی لێ بنێ 
بزووتنەوەی ژنان و پياوانی کورد دژ بە زوڵم کردن لە ژنانی کورد!!!. بەوردی 

لەو دراما و فيلمە تورکی و فارسييانە بڕوانە، کە کەناڵە زۆرەکانی باشوور، بێ 
هەستی بەرپرسبوون بەرانبەر بە نەتەوەکەیان، دیلمانجی کوردیيەکی 

سەقەتيان دەکەن و زمان و کلتوری کوردی پێ دەشيوێنن و قۆڵی وێرانکردنی 
گرنگترین هۆی مانی کورد کە زمانەکەی بووە، لێ هەڵماڵييەوە، بە 

دەستخۆشی وەزارەتی ڕۆشنبيری!!! 

کام خاڵە هاوبەشە کۆتدەکاتەوە لەگەڵ ئەواندا؟!!! کام دادوەرە بە ویژدانە لە 
دادگای سەندنەوەی مافی خوراودا، کوژراو و بکوژ، دز و دزراو، زاڵم و مەزڵوم، 
ڕەنجدەر و ڕەنجبەر وەک یەک تەماشا دەکات و تای تەرازووی داد بۆ بکوژ و دز 
و زاڵم و ڕەنجبەر بەناحەق سەنگەال دەکات؟!!! تەنيا لە نادادگای ميللەتانی 

سەردەست لە نيشتمانە زووتکراوەکەی تۆدا نەبێت لەڕیگای ئەو 
حوکومەتانەوە کە بە پشتيوانی ميللەتەکانيان، بێدادی و زوڵميان لە منداڵ و 

ژنی کورد گوێی فەلەکی کەڕ کردوە، بە�م ئەمان نایبيستن و نایبيستن، 
بەتایبەت ئەو چينەیان کە پييان دەڵێن  

( ڕوناکبير و لە نووسين و کاری هونەریياندا زمانی درێژیان بۆ مافی 
نەتەوەکانی تری قاڕەکانی گۆی زەوی وێنەی پەیامبەری ئاشتی و 

حەقخوازیی لە زەینی خوێنەریاندا دەنەخشێنێ!!!) بەچيان گومڕابووی و 
خەڵەتاوی؟!!! بۆچی واقعی کورد - شيعر و شانامەیە، قسەی زل و فيلمی 

بەتاڵ و گاڵتەجاڕیيە بەو خوێنەی بۆ ئازادی، دووهەزار و پێنج سەدساڵە لە 
دڵمان دەڕوات؟!!!. 

من چ ژنێکی فيمێنيستی سویدیم نەبينيوە هێندەی ژنی کوردی پەڕیوەی 
و�تانی ئەوروپا، کە بەالی خۆیەوە کەوتوە بەسەر گەنجينەی ئازادیدا!!! تونڕەو 

بێت و تا ئەو ئەندازەیەش لە واقع دوور و هێندەش خوێندنەوەی بۆ کێشەکان 
نەبێت، کە نزیکی بکاتەوە لە گومڕا بوون و کارەکەی بۆ نەچێتەوە سەریەک.      
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  کۆمەڵگای دیجيتاڵی و کاریگەریی لەسەر پەیوەندی خێزان و
 مرۆڤەکان

ئەم کێشەیە بۆیە باس دەکەم چونکە لەناویدا ژیاوم و ڕۆژانە ئاگاداری بووم و 
لەوماوەیەدا کە لە کوردستان بووم دەمبينی و دەمبيست کە زۆرینەی، لە نيوە 

زیاتری، ئەوکێشە خێزانيانەی لە دادگاکاندا بەتە�ق و جودابوونەوە ساغ 
دەکرانەوە، یەکێک لە هۆ بنچينەیەکەیان ئاسان بوونی پەیوەندی کردن کردن 

بوو لەڕیگای ئينتەرنێتەوە و لەوێشەوە بەهۆی ئەو بەرنامانەی ناویان ناوە، تۆڕە 
کۆمە�یەتييەکان و لە ڕاستيدا، تۆڕەکانی هەڵوەشاندنەوەی پەیوەندیيە 

کۆمە�یەتييەکانن. 

ئەوانەی حاڵيان وەک من بوو لە ساڵەکانی هەشتادا ڕێرەڕەوی کۆچيان، بارگە 
و بنەی لە یەکێک لەم و�تانەی ئەوروپادا پێ خست و ئێمە لە سوید 

گيرساینەوە، چونکە ئيتر لەمە بەرەوژوور و�ت نەما هەر سەهۆڵبەندانی 
کەڵەکەبووی سەدان قەڕن بوو و و�تی ورچان، ئەوانەشمان کە ڕووداوە 
کۆمە�یەتی و تەکنيکيەکان و کاریگەریيان لەسەر مرۆڤ سەرنجمانيان 

ڕاکێشا، لەناو دروستکردن و داهێنانە دیجيتاڵيەکەدا ژیاین و دەمانبينی کە 
چۆن بازاڕ و هەڵپەی بێ ئامانی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ، وەک ئاگر لە کا و پوشوو 
بەربووبێت، ئاوا بە هەڵپە و خێرا بەناو کۆمەڵگا و دامودەزگاکانی حوکومەتدا 

ب�و دەبووە و ئەوەی ئەمڕۆ نوێ بوو مانگێکی نەدەبرد کۆنە دەبوو، سویدیش 
لەو و�تانەیە کە داهێنانی زۆر مەزنيان کردووە لە بارە تەکنيکيەکەوە بۆ نمونە 

بۆڵبرینگ، سکولسپانە، ساچمە تا ئەو ئەندازەیە بچوک کە لەنوکی هەموو 
پاندانێکی جافدا بەکاری دێنين و چەکی فرە هۆشمەند و....هتد، واتە خاوەن 

ئەزموون بوون و سيستەمێکی فرە تایبەتيان بۆ خۆیان رێکخستووە کە پاش 
سا�نێکی زۆر ژیان تێيدا و دەستەویەخەبوون لەگەڵيدا، سەر لە هەندێکی 

دەردەکەیت و بڕێکی باشيش لەو سيستەمە هەرگيز تێی ناگەی بە�م 
دەبيتە بەکارهێنەرێکی گوێرایەڵی ژیر و ئارام و لێی ڕا دێيت. 

هەر ئەم تەکنيکە فرە با�یەی پەیوەندی کردن، لەپاش درووستبوونی هەرێم 
وەک هەژدیهایەک بە لورە و لرفە، خۆی بە شارەکانی کوردستاندا کرد و 

لەسەر زەمينەیەکی نەبوو، واتە خەڵکێکی نەژیا و لە قۆناغەکانی گەشەکەیدا 
و پەروەردە نەبوو پێی و لێی ڕانەهاتوو، لەهەمووشی خراوتر توشبوو 

بەدەست حوکومەتێکەوە کە بۆ هيچ چمکێکی ژیانە کۆمە�یەتييەکە بەرنامەی 
نەبوو، ئاوها لەسەر زەمينێکی پشتگوێخراو بۆ هەموو تەکنيک و 
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پيشەسازیيەک و لەبار و ئاسان بۆ کوشتن و یەکتر کوشتن و سوتاندن و 
کومەڵ کوژیی دانيشتوانەکەی، نينۆکی چنگەکانی لە بيری کۆمەڵگا گيرکرد و 

بازاڕێکی درۆزنانەی بەناو ئازادی وەک خوانێکی ڕازاوەی تەفرەدەری بە باق 
وبریق بۆ کۆمەڵگای تينووی ئازادیيەکيی شێوینرا و ڕاخست و زۆرینەی تاکی 
کۆمەڵگای کوردەواری سەرگەرم کرد و ئەوەندەی تر لە  ئەرکە نەتەوەیيەکە 

دوریخستنەوە. نازانين ئایا هاتنی تەکنيک بەحوکمی خواستی کەڵەکەکردنی 
سەرمایە، لە کوردستاندا ئەزمونێکی نوێ دەخولقێنێ؟! یا ئەزمونە گێڕ و 

شەپڕە لێدراوەکەش لەبار دەبات و زنجيری کۆیالیەتييەکە زیاتر و توندتر دەکات 
لە بير و زەینی کۆمەڵگای کوردەواریدا؟!! چونکە نەتەوەی کورد، سيفەتێکی  

زۆر نایابی هەیە کە لەهيچ گۆشەیەکی ئەم دنيایەدا نایدۆزیەوە ئەویش 
نەبوونی دەسە�تی خۆیی و دەوڵەتێکی سەربەخۆیە.  

بە�م بە وردبوونەوە لەم کۆمەڵگایانەی وەکی سوید کە بوونەتە کۆمەڵگای 
دیجيتاڵی و بانکەکان و بازاڕەکان مرۆڤەکانيان بە خۆیانەوە بەهەزاران داو 

گرێداوە و ئەو سترێسەی بۆ کۆمەڵگای دروستکردووە و ئەو ناوبەناو گلەیی و 
گازندەیەی لە ناو کۆمەڵگای سویدا دەیبيستيت لە ژیانی دیجيتاڵی، 

دەسپێکی بيرکردنەوەت لە کۆمەڵگای کوردەواری،  بەو سيفەتەوە کە وێنەی 
نييە لە گشت جيهاندا، بۆ ئەوە دەبات کە ئەزموونەکە ئەگەر لەدایکييش بێت، 
هێشتا هەر بە نوقستانی و ئاوەژو لەدایک دەبێ و وێنەی ڕاستەقينەی ئازارە 

سەختەکە نابێت و ئەوەی لێ سەوز نابێت، کە ببێتە زەمينەی دانانی 
پایەگەلێک بۆ هەلچنينی دیواری دەوڵەتێک.   

ئەوەی پەیوەندی بە مرۆڤ و هەستەکانييەوە هەیە، لەهەزاران ساڵ 
لەمەوبەرەوە بەردەوام لە گۆڕاندا بووە، ئەوەش بریتی بووە لە دەربڕینی 

هەستەکانی لەبواری ئەدەبی و هونەریيدا، کە بوشە بە پێشەنگی ڕاپەڕین و 
گۆڕانکاریيەکان، چونکە هونەر لە کۆمەڵگای وەک کوردەواریدا دەبێ ئەرکێکی 

کۆمە�یەتی فرە هەستيار و پێویستی قۆناغ و واقيعەکەی خۆی بەجێ بێنێ، 
ئەگەر ڕێی لێ هەڵە نەبووبێ، کە بووە!! ئەوەی تری کە پێی دەڵێن 

پێشکەوتنی تەکنيکی، خواستی بازاڕ بووە و دەبێ، کە ڕوکەشەکەی 
خزمەتگوزاریيە بە ئينسان و بنەما بنەڕەتييەکەی دەسکەوتی ئابووریيە. 
ئەمەش وەک تيخێکی دوو دەم، هەم خزمەتی پێکردووە و هەم وێرانی 

کردووە.  
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پەیوەندی مرۆڤ بە مۆبایل یا ئامێرە ئەلکترۆنييەکەی دەستييەوە، زۆر جودایە 
لە پەیوەندی مرۆڤ بە دارێک، گوڵێک، ئەسپێک، کۆترێک یا پارچە خاکێکەوە. 

ئەوەی یەکەميان هەرگيز نەیتوانی و ناتوانێت بەپێی سروشتی 
دروستکرنەکەی ببێتە بەشێک لە هەستەکانی مرۆڤ بەڵکە بۆتە پێویستيەک 

کە بازاڕ سەپاندویيەتی بەسەریدا و بۆتە خوو پێوەگرتن و لەدەرەوەی بوونی 
ئينساندایە. ئامێرە ئەلکترۆنييەکان کە پێکهاتەکەیان بریتيە لە ( پالستيک و 

کانزا و شوشە و...هتد) خۆیان ناتوانن مرۆڤ ئالودەی خۆیان بکەن، ئەوەی کە 
مرۆڤەکان ئالودە و مەشغوڵ دەکەن یا کارێکی بۆ ئەنجام دەدەن، ئەو 

پرۆگرامانەن کە وەک زمانێکی تایبەت ئەم ئامێرانە بەکاریان دێنن بۆ گەیشتنە 
 ) و کورتکراوەکەی Applicationمەبەست کە پێيان دەوترێت ئەپليکەیشن ( 

) و بەناو بانگترینيان فەیس بووک، گوگڵ و هەزاران ئەپی Appئەبێت بە ئەپ (
 لەم بارەیەوە ئومێد کاکە  ترن کە بۆ مەبەستی جودا و کاری جودا بەکار دێن.

وەیس کە منداڵ بووە لەگەڵ خێزانەکەی دێنە سوید و ئێستا مامۆستای 
فێرگەی پۆليس و ڕاوێژکاری دەروونييە، ئاوا لەسەر ب�وکردنەوەی وێنە لە 

تۆڕەکۆمە�یەتييەکاندا!!! دوا و ووتی: سەددام بۆ پەیداکردنی وێنەی کوردێک 
چەند هەوڵی دەدا، بە�م ئێستا چەند ئاسان، خەڵک لە باشووری کوردستان، 

وێنەکانيان ب�و دەکەنەوە، بێ ئەوەی بيری لێ بکەنەوە. 

لە گردبوونەوەی داڤۆسی ئەمساڵدا، جۆرج سوروس، سەرمایەدار و 
ئابووریزان، باسی لە کۆمپانياکانی گەورەی ئينتيرنێت و تۆڕەکۆمە�یەتييەکان 

کرد وەک گوگوڵ و فەیس بوک و دەڵێت: ئەم کۆمپانيانە، بە تەفرەدانی 
بەکاربەرەکانيان، هانيان دەدەن بۆ سەرفکردنی کاتێکی زۆر لەگەڵ ئەوان، بە 

قازانجی خۆیان، کە ئەوەش کاریگەری گەورەی دەبێت لەسەر نەک 
هەرئەوەی کە چۆن بژین بەڵکو چۆنيش بيربکەینەوە، زیاتر دەڵێت: 

کۆمپانياکانی دەرهێنانی خەڵوز و نەوت بە شيوەیەکی فيزیکی ژینگەی مرۆڤ 
دەشێوێنن و کۆمپانيای تۆڕە کۆمە�یەتييەکانيش ژینگەی کۆمە�یەتی مرۆڤ 
وێران دەکەن. هەروەها  دەڵێت: من لەوە دەترسم کە لە رۆژگارێکی نزیکدا، 

ئەم کۆمپانيا گەورانە، بەو هەموو داتایانەوە کە لەسەر بەکاربەرەکانيان 
کۆیانکردۆتەوە، کۆمەڵگایەکی داخراوی چاودێری کراو دروست بکەن، کە زۆر 

 دا باسکراوە. ۱۹۸٤خراپتر بێت لەو کۆمەڵگایەی لە ڕۆمانی 

، دەزگایەکی شيکاریی و ڕاپڕسييە، سەبارەت بە کاریگەریی بە ۆس****نيوڤ
دیجيتاڵ کردنی کۆمەڵگا ڕاپۆرتێکی ب�و کردۆتەوە لەوێدا دەنووسێت: 

کەسەکان پێيان وایە کە بەدیجيتاڵيکردن بە شێوەیەکی پۆزەتيڤ کاریگەری 
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هەبووە لەسەر تاک و کۆمەڵ، بە�م یەک لە دووکەس پێێان وایە کە 
سترێسی ژیانيانی زیاد کردووە و ئەوچينەش کە بەم هۆیەوە سترێسيان 

زیادی کردووە، چينی ژنانن!! 

  لە ژێر خۆڵەمێشی قڕکردنی سەدان سەدەیی کورددا پشکۆ
 نوستووە

لەپڕ لەناو خەمی گران و حەسرەتی نەهامەتی و تێکشکانی زۆری 
شۆڕش و ڕاپەڕینە یەک لە دوای یەکەکانی کوردانی باشووردا و 

نائومێدی لە دەسە�تی کوردی لەو پارچەیەدا، لە ڕۆژئاوای 
نيشتمانەکەیەوە، خۆرهە�ت و د�نی ڕۆناک کردەوە و ئومێدی 

بەخشييەوە بەبێ ئومێدان و بيانيی بە کوێران، ئەمجارە موعجيزەکە، 
هەموو هاوکێشەکانی پێچەوانە کردەوە، لەبەر دوو هۆ یەکێکيان زۆر 

بەدەگمەن کوردێکت دەبينی کە لە شيکردنەوەکانيدا بۆ کێشە 
سياسييەکانی کورد، تواناکانی ئەو بەشەی کوردستانی ڕەچاوکردبێ، 
منيش لەوانە بووم و هۆکەی تریان ئێمە کەلە باشوور بووین و کێشەی 

ژنان و هەڵوێستيان و چارەسەرە ناکامەکانمان دەبينی و هاتنی 
تەکنيکی پەیوەندی کردن بەوجۆرەی ڕوی لە باشوور کرد و کاریگەری 

خراپی لە سەر خێزانەکان و سەرگەرمبوونی ژنانی باشووری و 
ڕۆژهە�تی بە دنيا و باق و بریقەکانييەوە، تووشی ئازا ر و نزیک لە 

نائومێدی کردبووین، لە ناو ئەو لێ�یيەی باشوور و ڕۆژهە�تدا، کچان و 
ژنانی کورد لە ڕۆژئاوا، بەرخۆدان و هەڵمەتێکيان برد، کە شا گەشکەی 

کردین و بەرخۆدانەکەیان سنووری قەرنەکانی بڕی و بووە تاقانەی 
مێژوویی لەناو بەرخۆدانی ميللەتانی ڕاپەڕیوو بۆ سەندنەوەی مافی 

زەوتکراو و بەرگریکردن لە بوونی نەتەوەکەیان و کچان و ژنانی کورد لە 
ڕۆژئاوای نيشتمان بوونە ڕێنمای خەباتی پياوی کورد کە تا هە�تنی ئەو 

خۆرە، بە دەگمەن نەبێت، هەوڵدانی پياوی کورد هەر نەهامەتی و 
وێرانکاری هێنابوو بۆ نەتەوەکەی، بەو دەسە�تە کوردیيەشەوە کە لە 

باشوور دروست ببوو و لە زۆر ڕووەوە بووە نمونەیەک کە مرۆڤ بۆ هيچ 
پارچەیەکی تری کوردستانی بە ئاوات ناخوازێ، ئەگەر وێنەیەک لەو 

بێت. 
ژنانی کورد لە ڕۆژئاوا هەموو بزوتنەوەکەیان ڕەسەنایەتی و داهێنان بوو، 
لە حاڵێکدا کە دنيای دیجيتاڵ و مۆبایل و ئينتەرنێت لە باشووری ئازاد و 

ژێر دەسە�تی کوردیيدا، کچانی کوردی گومڕا دەکرد و خێزانەکانی 
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لەبەر یەک هەڵدەوەشاندەوە، لەالی ژنان و کچانی وەک گوڵی ئەم 
نيشتمانە لە ڕۆژئاوا،  بووە ئامرازی بەگژدا چوونەوەی داگيرکەران و ئەو 
گرتە ڤيدیۆیيانە کە کچانی کوردی لە ڕۆژئاوا پيشان دەدا چۆن بەهۆی 
ئای پادەکەیانەوە، شوین و مەودای هيزەکانی دوژمنيان دەستنيشان 
دەکرد و بۆمبارانيان دەکردن، ئەگەر دنيا کەڕ و کوێر نەبایە، دەیبينی و 
حەقی دەگوت و پشتيوانی دەکرد ( ئێمە لە بانگەشەکانماندا ڕاستگۆ 

نين، یا تا ئەو سنورە ڕاستگۆین، کە بەرژەوەندیيەکانمان دیاری 
کردووە.)... 

 وەرگێڕانی شەفيقی حاجی خدر، ناوەندی ۹٥گۆڵدا مایەر، ژیانی من الپەڕە  *
  هەولێر۲۰۱٤ئاویەر، چاپی یەکەم، 

من زۆر بە گەرمی خویندنەوەی ورد و بەسەرنجی ئەم کتێبە بە خوشکان و 
دایکان و پياوانی کورد ڕادەسپێرم، ئەمە لەو کتێبانەی ژیان دەبێت، کە دەبێتە 

ڕێنمایەکی گەورە بۆ بەجێگەیاندنی ئەرکی سەرشانمان بەرانبەر بە 
نەتەوەکەمان. هيوادارم وەڕگێڕی بەڕیز چاپی تری ئەم کتێبە بەسوود و بەنرخە 
ب�وبکاتەوە و زۆر بە وردی بە وەرگێرانەکەیدا بچێتەوە بە مەبستی هەڵەگيریی 

  و ڕاستکردنەوەیان، دەستيان خۆش.

** بيرمەندی گەورەی کورد مامۆستا ( مەسعود محەمەد)، کە ڕەنگە تاقانەی 
بيری کوردایەتی بێت، کە ئاوا بە قوڵی و بە ئينساف و ئاگادار لە مێژووی 

نەتەوەکەیی و ڕەوتی مەسەلە سەردەمەکان بە زمانێکی کوردی زۆر ڕاقی - 
کە منی شاگەشکە کرد کاتێ کۆدی خوێندنەوەی شێوازی نووسينەکانی 

فێربووم ولە بەستنەوەی ڕستە و بيرەکانی بەیەکترەوە حاڵی بووم - 
لەمەسەلەی کورد و چارەسەرەکانی دوا بێت و ژیانی بۆ وشيارکردنەوەی 
نەتەوەکەی وەک بەشێکی پشتگوێ خراوی مرۆڤایەتی تەرخان کردبێ.  
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