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فەیسبووک و 
كاڵكردنەوەی 

جوانییەكان

ئازاد عەبدولواحید

بووەتە  ئێستا  كە  شینەوە  بە  تۆمەت  و  كەسەكان  سەر  كردنە  هێرش   *
عەقڵێكی  پۆپۆلیستانەیە،  و  ئاژاوەگێڕانە  گوتارێكی  بەرهەمی  باو،  دیاردەیەکی 
كەسانێك  بەرانبەر  و  فیكرییە  ئیرهابێكی  هەڵیناسووڕێنێ،  پێگەیشتوو  و  كامڵ 
داوودەزگا  خۆیان،  واڵتی  و  خاك  دڵسۆزن،  و  نەتەوەیی  و  داهێن  كە  دەكرێ 
لەناو کوردەواری هەڵدەكەوێ،  بۆیە كە كەسێك  نەتەوەییەكانیان خۆش دەوێ، 
چەندی دەستخۆشی و ستایش دەكرێ، دە هێندە بەر تانە و تەشەر و شااڵوی 
ڕەشكردن دەكەوێ، ئەوانەش كە ئەو كارە بووەتە پیشە و سەرچاوەی بژێوی و 
داهاتیان، بێجگە لە جنێو و ناوزڕاندن و بوختان هۆنینەوە شتێكی دیكە نازانن و 
هیچی دی لە هەگبەیاندا نییە، بەرانبەر بەوانی دی هەست بە گرگنی و بچووكیی 
خۆیان دەكەن، بۆیە دەكەونە بێ ئەرزش كردنی هەر كەسێك كە لەناو كۆمەڵدا 
ئەو  یەكەم  پلەی  بە  کەواتە  بنوێنێ،  لێ دەگیرێ، هەر شتێک کە جوان  گوێی 

كەسانە ئامانجی ئەو گێرەشێوێنانەیە.
تەپوتۆز  ناشیرینكردنی كەسەكان  بۆ  لە فەیسبووك  ڕۆژانە دەبینین  ئەمڕۆ   *
بەرز دەبێتەوە، بە داخەوە ئەوەی ئەمڕۆ هەیە بە بەرنامە كار لەسەر كەمكردنەوەی 
بەهای مرۆڤە بەهادار و جوانەكان دەكرێ، لێكدا لێكدا شااڵوی بێویژدانانەی دوور لە 
مۆڕاڵ دەكرێتە سەر كەسە كاریگەر و بەرچاوەكان، دوای تێپەڕبوونی )٤٨ - ٧٢( 
سەعات تەپوتۆزەكە دادەمركێتەوە و بەسەر قوربانییەكەدا باز دەدرێ، ئەوجارە 
قەباڵەنامەی  كەس  بەرپاكردنە  تەپوتۆز  لەو  دەگیرێ.  دی  قوربانییەكی  یەخەی 
كەس ناخوێنێتەوە و كەس گوێ لە كەس ناگرێ، تەنانەت ڕوونكردنەوەش بەدەردی 
كەس نایخوا، چونكە بەشێكی زۆری ئەو ئەوكاونت و پەیج و سایتانە فەیك و بێ 
دایك و باوكن،  بۆیە ئەو قوربانییانە كە هاوكوفی ئەو جنێوفرۆش و بوختانچی 
وەك  ناگەڕێ،  ئاشیان  حەسارە  بە  سەگ  ئەو  لەناو  نین،  بەخشانە  تۆمەت  و 
ئەوان ناتوانن بڵێن و بنووسن، لەبەر ئەوەی پەروەردەكەیان لەوان جیاوازە، بۆیە 
بێدەنگیی هەڵدەبژێرن كە بەالیانەوە باشترین دەنگ و وەاڵمە، هەموو ئەو شاتاوڵ 
كە  سیاسی  ئامانجگرتنێكی  بە  چوارچێوەی  ناو  دەڕژێنە  ناڕەوایانەش  هێرشە  و 
دەعەجانی  و  ناشیرین  و  بكەن  كەسایەتییەكان  تیرۆری  پەنایەوە  لە  دەیانەوێ 
نیشانی خەڵكی بدەن، ئەو كارەش بە هۆنینەوەی درۆی بێ بەڵگە دەكەن كە هەر 

زۆر نابا سپی دەبێتەوە.
لە  فراوان  ڕووبەرێكی  خەریكە  ڕەشییە  مێشك  و  دڵ  و  دڵی  لە  كینە  ئەو   *
ژیانی تاكەكانی ناو كۆمەڵی کوردەواری دەگرێتەوە، خەریكە ڕۆژ دوای ڕۆژ پتر 
ئەو  خەریكە  )دیاردە(،  بووەتە  ئەمڕۆ  و  دەرچووە  حاڵەت  لە  دەكات،  تەشەنە 
دیاردەی ڕقنی و بوغزاندنە دەبێتە كولتوور و ڕەگی خۆی دادەكوتێ. ڕەشكردنی 
و  دەروونی  گرێی  زادەی  نەخۆشییەكە  لەوەی  كوردەواری جگە  گرنگەكانی  تاكە 
ڕق و ئیرەیی پێ بردنە، شەڕ فرۆشتنە بە كەسانێك كە زۆربەی جارەكان نازانن 
نزیکەوە  لە  ژیانیاندا  لە  یان  كێیە،  دەیشكێنن  و  سەر  دەكەنە  هێرشی  ئەوەی 
نەیانبینیوە و نایناسن و پێوەندییان لەگەڵ نەبووە تا بڵێین شەڕی كۆنەقینە، ئەوە 
زیاتر تێكەڵكردنی وەرەقەكانە كە جاری وا هەیە مردووەكانیش دەگرێتەوە و لە 
گۆڕەكانیان هەڵیاندەتەكێنن، هەندێ جاریش بۆ ئەوەیە كەسانێك بكرێنە پەیژە تا 

بەسەریاندا سەربكەون و بە هۆیەوە خۆیانی پێ بەرز بكەنەوە و بنوێنن.
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