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  !لۆ  گه ،که ی بیست و یه ده سه
  

de.yahoo@rahmayub   
   له  ورده ده ور  وه کانه ده وه  نه لهت   تایبه  بهی ڕابردوو ده کانی سه کۆتاییه  له
ند ساک پش  ر و پاشانیش چهالیت و کۆمپیوت ته ی سه  وشه تاوه ره سه

ی وۆڕد واید وب یا تۆڕی جیھانی ئینتنت  ، وشهم ی سھه هزار ھاتنی ھه
  ھره  ب به م تکنۆلۆژیایانه  له تاوه ره  سه  کوردستان له.ر زاران  سه وته که
ندنی بازاڕی   سه ره  ھۆی په  به ی که وه  تا ئهرمانگاکان،  فه  له ، بجگهبوو
  ت له  تایبه دستانیش بهتی چینی، کور نعه کتۆنیک و سه له رزان بایی ئه ھه

 یا  م تکنۆلۆژیایه نی ئه  خاوه ک، بوو به ی بیست و یه ده سهسپکی   ده ته، وا وه زاره کانی دووھه دووا ساه
  و ئامر سته ره ک که ی وه م تکنۆلۆژیایانه ویش ئه ، ئه وه رایی کورده فگه سره  ھۆی مه  بین به باشتر وایه

  م له ی سھه زاره ک یا ھه ی بیست و یه ده ئستا سه. نکاری ھنا بهر  کارھنه ک به وهوت و  ست که ده
 . رخستووه  و خۆی ده وه ته نگی داوه  جوانی و ڕوونی ڕه به  وه م ئامر و تکنۆلۆژیایانه بهکوردستانیش 

ستی پکرد  بژاردن ده تای ھه  دژی کۆده کانی ئران به  شاره کان له تیه زایه  ناڕه  خۆپیشاندانه کاتک که
 کردنی  غه ده  ناوخۆی ئران، یا قه کی له ره وانانی ئازاد و ده بوونی ڕۆژنامه  نه ستاند، له ی ئه ره و په

  و ئ مای به یسبووک و توت  ئران بوون، مۆبایل و فه دا له و کاته  له  که وانانه و ڕۆژنامه کاری ئه
ش  مانه ی ئران و ئه وه ره  ده کان ڕوو به ونرییه گترین و خراترین ھه گرن  خۆیان بوونه وه که ست خه ده
رخستنیان   باسم کردن، ئیمکانی خۆده  که زاره م ھه تای ئه ره ی سه م تکنۆلۆژایانه تی ئه  یارمه موو به ھه
ستیپکرد  را دهک ئاوگۆڕی تکنۆلۆژیایی نوێ و خ  کۆمه ک به ی بیست و یه ده  سه واته که. یدا کرد په
  وه یشه  جیلی ئمه  و به کانی پش ئمه  مشکی جیله رگیز به ک ھه  خراییهھا  پشتر بیری وه که
ست نیزامی   ده  ھاتوو له زاه کی وه  ئران خه  له سی و دوو ساک پش ئستا که.  یشتبوو گه نه

کدا  ست و توانای خه  ده ی له نده وه ت ئه  تایبه ، تکنۆلۆژیا، به وه  کوردستانیشه ڕین، به تی ڕاپه پاشایه
  ریوان که  بۆ مه کوو بانه  وه وای شارکی بۆ نمونه ت بۆ ھه نانه  ته ک بوون که م که بوون، ھند الواز و که

کترین  وای یه  ھه ک خرا له  خه بوو که وتۆ نه کی ئه ندییه یوه  په ینه عات ڕگایان به ک سه موو یه ھه
  ت که  تایبه  پ، به  تۆمۆبیل و وخ بپورت یا خود به  به و ڕگایه بوو ئه  ناچار یا ده ئاگادار بن، به

ر   ترسی ھلیکۆپته یشتووی ئیسالمی بۆ کوردستان، له ت گه سه  ده  به کانی کۆماری تازه  کاتی ھرشه له
  وه  باری کاری سیاسیشه له. ی خراپتریش کردبوو که زعه  وه مه کرد و ئه ده ، تۆمۆبیل ھاتووچۆی نه و فۆکه

دا کار دژوار و الواز و خاو بوو و  مانه رده و سه تی کوردستان له کانی ڕۆژھه تداره سه  ده بۆ حیزبه
ۆیان خنگی  برد تا ده  ده ڕوه وجی کورتیان به کی مه ت ڕادیۆیه حمه  زه کانیان چۆکرد به کاتکیش شاره

     .نن یه یان بگه که که ه گوی خ به
  

کردبت  ڕۆیم نه  زده یه وانه  و له بارتر و باشتره  سی و دوو ساڵ پشتر له  زۆر له که زعه م وه ئستا به
ی پشوو و  ده کانی سه ده وه  کۆتایی نه  له که وتنه ویش پشکه ، ئه د گۆڕاوه دا سه  سه ر بم له گه ئه
م  ئه.  ستیپکردووه بت ده  ساک ده  شانزده مووی پانزده ستیان پکرد، ھه  ده وه ده م سه تایی ئه ره سه

 و  تیدا داناوه کانی ژیانی مرۆڤایه موو بواره ر ھه  سه یان له وره ری گه  تکنۆلۆژیا کارتکه  له خراییه
 کارھنانی  ه پی ب ش به مه رده م سه ھاوکات الوانی ئه.  پش ڕۆنه  خرایی ئه موو شتک به ھه

د  دا سه م دوو جیله ینی ئه  به ی له ه ر ده ی جیلی پش خۆیان، زیاتر گۆڕاون، ھه  ئمه تکنۆلۆژیا، زۆر له
  . یه مان ھه  حاکدا بیست ساک فاسیله بت، له  ھه ساڵ فاسیله
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وتانی ی  م دوواییانه ئه کانی که  دوای یه ک له  یه یرانه  قه  که زعه  بۆ دیتنی باشتری وه ی دیکه گه به
 ھۆی ڕاپرسیی   به وه  سوودانه  له  بۆ ئازادی و دمۆکاسی که کانیانه دانه رھه وتوو ڕاگیراو و سه دوواکه

لی توونس و   گه وه کی زۆر کورت دوای ئه یه ستی پکرد و ماوه  ده وه و وته خۆیی باشووری ئه ربه سه
کان و درووشمی ئازادی  قامه ر شه  سه  ڕژانه ین و لیبیی و ھیدیکه حره بهزایر و  لجه وجاریش میسر و ئه ئه

  وتنه ک دیتمان چلۆن که ر وه  ھه ، که وه رز کرده کان به  دیکتاتۆڕییه  کۆنه  دژی نیزامه و دمۆکاسییان له
رچاوی تکنۆلۆژیا   ڕۆی بهدا ۆپیشاندانانهخم  موو ئه ر ھه  ھه  له.کان ی دیکتاتۆڕه ستژی گوولله ر ده به

کانی   جیھانییه رنامه تی به  تایبه الیت و ئینتنت و به کانی ساته  جیھانییه تییه یه  کۆمه و تۆڕه
یسبووک و توتر  فه  ین که  به وه  دنیاییه توانین به ده. رن رچاو و کاریگه  زۆر بهیسبووک و توت فه

 وای   جیھانیانه و پۆگرامه من و ڕۆی ئه ی سھه زاره تای ھه ره هک و س ی بیست و یه ده ڕووخساری سه
  .بینین الیت ناتوانین نه ته مۆبایل و سه

  
و ئاڵ  ره تی ناوین به تیتریش وتانی ڕۆژھه وتوو ڕاگیراو و تایبه تیش وتانی دوواکه  تایبه جیھان و به

 ھرشی  ڕ و به  شه  درووشم و به  به وه یھانی کردنه ج یشن یا به گۆبایزه. گرن ده نگاو ھه و گۆڕ ھه
   ورده بوو تا ورده  سایانکی زۆریتر ده کرا یا پویستی به  ج نه  ج به شه ڕه  بایکۆت و ھه نیزامی و به

کانی وتانی   وشیاری خه وه کانه کتۆنیکیه له  ئه  جیھانیه  ھۆی تؤڕه م به  ج بکرت، به ج به
کانیان، بۆ  دی ھنانی ئاواته ڕ بۆ وه  گه وتنه وجار بۆخۆیان که  و ئه وه ره  سه وتوو ڕاگیراو چووه دوواکه

  .تی و دیکتاتۆڕی چییه ماه ندی و بنه ھشتنی گه تیکردن و نه دمۆکاسی و مافی مرۆڤ و بۆ دژایه
  

ری   ب کارتکه ک بۆخۆیان و به  خهستی  ده ی به رته و شه ، به یش باشه  یا گۆبایزه وه  جیھانی بوونه به
ھشتنی  ت، نه وه  ده تی یاسا، جیایی دین له ھنانی دمۆکاسی، حکومه. ج بکرت کی جبه ره ده
کان،  نگه رھه وی فه  کردن یا تکه نگه رھه ند فه کان، چه ی ناوخۆیی وته وه کردنه ی و مۆدنیزه نده گه
کان و  کسانی مرۆڤه  و یه ھشتنی سداره برت و ئازادی و نه  کولتی ناوی ل ده مولتی  به ی که وه ر ئه ھه

ور و  تی ناوین و ده کانی ڕۆژھه وتووڕاگیراوه گا دوواکه وا بۆ کۆمه ک ئاو و ھه  وه مانه موو ئه ھتد، ھه
کی بکرت،  ره ردانی ده ستوه ری و ده  ب کارتکه  به  که  پویسته مانه موو ئه م ھه ری پویستن، به به
  .ن  جیان بکه  بۆخۆیان ج به  پویسته و وتانه کی ئه ک وترا خه کوو وه به
  

 و  کوردستان پویسته.   کوردستانه م، ئاڵ و گۆڕ له ی پبکه  ئاماژه  پویستهدا  لره خاکی گرنگ که
نگی و  رھه  باری فه میش له  و ھه وه  باری جۆگافیا و ژئۆپۆلیتیکییه م له بت بگۆڕدرت، ھه ده

کاتی .  پش چنه  خرایی ده کان به  و ئاڵ و گۆڕه که ی بیست و یه ده واو بوو ئیتر سه ته.  وه تییه یه کۆمه
وجار  وجار فیدڕای و ئه ڵ خودموختاری و ئه وه ، کاتی ئه ر چووه سه  پش به  ڕۆشتنه  پله  به پله
 درووشمی  بت کورد تاقه  و ئه  و الزمه  و پویسته رمه نوور گه  ئستا ته. ر چووه سه خۆیی به ربه سه
نگ و  کده ھز و یه  و به وه ته  جورئه کانی به  کورد و حیزبه که.  وه رزبکاته خۆیی کوردستان به ربه سه
   یاری له وه  خۆیه ھزی  کارتی به بهکورد  گرت، ئیتر  وه سته  ده  بهانی م درووشمه م ئه حکه کگرتوو و مه یه

   له  تاقه و تاقه ست نایات، ئه  ده  ھیچیان له ئیترریان  سه ن؟ به که کات و خۆ چن لده دا ده که پانه گۆڕه
 کورد داوای ھیچ ناکات  ر ئستاش که ویش ھه بت، ئه  نه ند کردن و زیندانانه  دانان و به سداره

سیش   ھیچکه رم له ران شه کرن و داگیرکه ر ده ن و ھه  ھه هو سداران ر ئه ھه)  فیدڕالیزم بۆ من ھیچه(
 و  یه باتی ئمه  ڕگای سووری خه مه ن، ئیتر ئه یکه ر ده ین و خۆشمان بکوژین، ھه ین و نه ن و به ناکه

  انهو خون ڕشتن ر ئه گه  ئه دیاره،  ک تا ئستاش پواومانه ر وه  بی پوین و ھه  و پویسته چارمان ناچاره
ولی   قه به. ش بت  و ڕووی دیکتاتۆڕیی ڕه یه نی زووی ئمه  ئاره م خۆ به ، به ر زۆر باشه وا ھه بن ئه نه

و  ر ئه  سه م قووڕ به و منیش ده"  یه ندی خانه  به ی ھیوای به و دووژمنه ر ئه سه قووڕ به: "مامۆستا قانع
  .  یه تی سداره  په ی ھیوای به دیکتاتۆڕه
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 پی تکنۆلۆژیا خرا  کانمان به نگاوه بت ھه رتر ئه  درووشمی کاریگه وتر و به نگاوی پته  ھه  به اتهو که
  چینه ش خۆڕسک ئه خۆیی ئمه ربه وجار پاش سه  ئاوات و ئه ینه گه  خرایی ئه ین به  بکه مه ، ئه وه ینه بکه

تی   و ھۆوییه  ناسنامه وکات به  و ئیتر ئهان دی خۆم نکی خۆویست و بهیش کاروانی ڕبوارانی گۆبالیزه
          .    وه وشینه دڕه ئه"  وه مد ئین کوردستانه "  و به وه خۆمانه

  
 ٢٧١٠ ی مه شه  ڕهی٨


