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ئازاری ئەم ئەژنۆیە ئازاری ئەم ئەژنۆیە 
نەفرەتییانەنەفرەتییانە

چنوور سەعیدیچنوور سەعیدی
)سنە()سنە(

نەیزانــی ژنەکــەی لــە پشــتی ســەریەتی، کاتــێ لــە وەاڵمــی پرســیاری تــازە دۆســەکەی کــە: بزانــە بــرۆی نەیزانــی ژنەکــەی لــە پشــتی ســەریەتی، کاتــێ لــە وەاڵمــی پرســیاری تــازە دۆســەکەی کــە: بزانــە بــرۆی 
پانــم لێــدێ، یــان باریــک، وێنەکــەی زووم کــرد. کچــە لــە دوای ئــەم پرســیارەوە دوازدە وێنــەی نیوەڕووتــی پانــم لێــدێ، یــان باریــک، وێنەکــەی زووم کــرد. کچــە لــە دوای ئــەم پرســیارەوە دوازدە وێنــەی نیوەڕووتــی 
خــۆی نــارد. هەتــا ئــەو وێنانــە داونلــۆد بــن، چــای تــازەی بــۆ خــۆی دەم کــرد و چەنــد دڵــۆپ گــواڵوی تێکــرد خــۆی نــارد. هەتــا ئــەو وێنانــە داونلــۆد بــن، چــای تــازەی بــۆ خــۆی دەم کــرد و چەنــد دڵــۆپ گــواڵوی تێکــرد 

و بــە شــرینییەوە لــەو ســینییەی ڕازانــدەوە کــە ژنەکــەی بــۆ میــوان دەیخســتە بــەرد دەســت.و بــە شــرینییەوە لــەو ســینییەی ڕازانــدەوە کــە ژنەکــەی بــۆ میــوان دەیخســتە بــەرد دەســت.
دڵخــۆش بــوو چونکــە کچــە دوو ڕۆژ ئۆنالیــن نەبــوو و ئەویــش چــوار بەســتە جگــەرەی کێشــا و لەســەر دڵخــۆش بــوو چونکــە کچــە دوو ڕۆژ ئۆنالیــن نەبــوو و ئەویــش چــوار بەســتە جگــەرەی کێشــا و لەســەر 
یــەک دە ســەعات نەخــەوت. ژنــە لــە حەمــام پەتــووی دەشــۆرد و لــە درزی دەرگاکــەوە خەنــی بوونــی پیــاوەی یــەک دە ســەعات نەخــەوت. ژنــە لــە حەمــام پەتــووی دەشــۆرد و لــە درزی دەرگاکــەوە خەنــی بوونــی پیــاوەی 
بینــی و ئاوەکــەی نەبەســت و بــە ئەســپایی چــووە نزیکییــەوە. ژنــە بینــی چــۆن لــە ســەر تەتــۆی ســەر ڕانــی بینــی و ئاوەکــەی نەبەســت و بــە ئەســپایی چــووە نزیکییــەوە. ژنــە بینــی چــۆن لــە ســەر تەتــۆی ســەر ڕانــی 
کچێــک زوومــی کــردووە و وەســتاوە. وەک خــۆی کــە زۆر جــار فیلمــی زەماوەندەکەیانــی لــە دواییــەوە بــۆ کچێــک زوومــی کــردووە و وەســتاوە. وەک خــۆی کــە زۆر جــار فیلمــی زەماوەندەکەیانــی لــە دواییــەوە بــۆ 
ســەرەتا تماشــا دەکــرد و ڕێــک لــەو شــوێنە وا دەبــا بــووک لــە ماڵەبــاوک بێتــە دەرەوە و بیبــەن بــۆ ماڵــی ســەرەتا تماشــا دەکــرد و ڕێــک لــەو شــوێنە وا دەبــا بــووک لــە ماڵەبــاوک بێتــە دەرەوە و بیبــەن بــۆ ماڵــی 

زاوا، دەیوەســتاند و تماشــای خــۆی دەکــرد.زاوا، دەیوەســتاند و تماشــای خــۆی دەکــرد.
ژنــە لــە دوای ئــەوەی مۆبایلەکــەی لــە دەســتی ڕفانــد و گشــت وێنــە و چەتەکانــی بینــی، هــەر ئــەو شــەوە ژنــە لــە دوای ئــەوەی مۆبایلەکــەی لــە دەســتی ڕفانــد و گشــت وێنــە و چەتەکانــی بینــی، هــەر ئــەو شــەوە 

تــۆرا و پیــاوە پەکــی نەکــەوت و خــۆی پەتووەکانیشــی ئــاو کێشــا.تــۆرا و پیــاوە پەکــی نەکــەوت و خــۆی پەتووەکانیشــی ئــاو کێشــا.
لەســەر ئــەو ڕەفتارانــەی بــوو کــە ژنەکــەی دەتــۆرا و ئــەو زۆری بــە هەنــد وەرنەدەگــرت. دەیزانــی دوای لەســەر ئــەو ڕەفتارانــەی بــوو کــە ژنەکــەی دەتــۆرا و ئــەو زۆری بــە هەنــد وەرنەدەگــرت. دەیزانــی دوای 
هەفتەیــک بیــری کەلوپەلەکانــی نــاو مــاڵ، ژنانــی دراوســێ و جلوبەرگەکانــی دەکات و گەمەکانــی دەســت پــێ هەفتەیــک بیــری کەلوپەلەکانــی نــاو مــاڵ، ژنانــی دراوســێ و جلوبەرگەکانــی دەکات و گەمەکانــی دەســت پــێ 

دەکاتــەوە. گەمــە بایــە، یــان نەخشــە، چ فەرقــی بــە حــاڵ ئــەو نەبــوو هەمــووی لەبــەر بــوو.دەکاتــەوە. گەمــە بایــە، یــان نەخشــە، چ فەرقــی بــە حــاڵ ئــەو نەبــوو هەمــووی لەبــەر بــوو.
ــەرەوە  ــی خاپێن ــە پرۆفایل ــە ب ــە ک ــە نامۆگەل ــەو ژن ــتایەتە ئ ــی نەبەس ــە و دڵ ــیار بای ــا وش ــەرەتا دەب ــەرەوە س ــی خاپێن ــە پرۆفایل ــە ب ــە ک ــە نامۆگەل ــەو ژن ــتایەتە ئ ــی نەبەس ــە و دڵ ــیار بای ــا وش ــەرەتا دەب س
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بــۆی. ژنــەش  نــاردن  بــۆی. ژنــەش دەســتیان دەکــردە پەیــام  نــاردن  دەســتیان دەکــردە پەیــام 
دەیزانــی پیالنەکانــی ئاشــکرایە، لــێ، دڵنیــا بــوو دەیزانــی پیالنەکانــی ئاشــکرایە، لــێ، دڵنیــا بــوو 
هــەر  گۆڕیــن  ڕەوشــت  و  پێداگــری  نەختــێ  هــەر بــە  گۆڕیــن  ڕەوشــت  و  پێداگــری  نەختــێ  بــە 
نەبــێ  هــەر  دەرکێشــێ،  لــێ  شــتێکی  نەبــێ دەتوانــێ  هــەر  دەرکێشــێ،  لــێ  شــتێکی  دەتوانــێ 
ــەو  ــۆرا، شــااڵوی ئ ــە دەت ــەو ســتیکرێ. هــەر جــارەو ژن ــۆرا، شــااڵوی ئ ــە دەت ســتیکرێ. هــەر جــارەو ژن
پەیامــە خاپێنەرانــەی ژنــان ئارامییــان لــێ تێــک پەیامــە خاپێنەرانــەی ژنــان ئارامییــان لــێ تێــک 
دەبــا  نەکاتــەوە.  پەیامــەکان  نەیدەتوانــی  دەبــا دەدا.  نەکاتــەوە.  پەیامــەکان  نەیدەتوانــی  دەدا. 
بیانیکردایتــەوە و وێنــەی ســەر پرۆفایلەکانی بینیبایە بیانیکردایتــەوە و وێنــەی ســەر پرۆفایلەکانی بینیبایە 
ــەی  ــەوەی ژنەک ــۆ ئ ــەک ب ــە. ن ــی خواردبای ــەی و خەفەت ــەوەی ژنەک ــۆ ئ ــەک ب ــە. ن ــی خواردبای و خەفەت
وەک ئــەو وێنانــە جــوان نییــە نــا، بــۆ ئــەو زرینگــی وەک ئــەو وێنانــە جــوان نییــە نــا، بــۆ ئــەو زرینگــی 
و فێاڵنــە وا قــەت بــۆ بەدەســتهێنانی دڵــی ئــەو و فێاڵنــە وا قــەت بــۆ بەدەســتهێنانی دڵــی ئــەو 
ــی  ــی دەکاری نەدەکــرد. ڕاســتییەکەی فێــڵ و گزییەکان دەکاری نەدەکــرد. ڕاســتییەکەی فێــڵ و گزییەکان
ــر  ــان خراپت ــوو، ی ــی ب ــە پێکردن ــۆ گاڵت ــان ب ــە، ی ــر ژن ــان خراپت ــوو، ی ــی ب ــە پێکردن ــۆ گاڵت ــان ب ــە، ی ژن
لــەوە، بــۆ وەچنــگ خســتنی خاڵــە الوازەکانــی و لــەوە، بــۆ وەچنــگ خســتنی خاڵــە الوازەکانــی و 
لــە ئەنجامــدا بــاج وەرگرتــن بــوو لێــی. ژنــە ئاشــقی لــە ئەنجامــدا بــاج وەرگرتــن بــوو لێــی. ژنــە ئاشــقی 
کراســی کــوردی بــوو و کاتــێ پیــاوە کەتنێکــی لــێ کراســی کــوردی بــوو و کاتــێ پیــاوە کەتنێکــی لــێ 
دەبــووەوە، لــە دوای شــەڕ و جنێــوان، تەنانــەت گــەر دەبــووەوە، لــە دوای شــەڕ و جنێــوان، تەنانــەت گــەر 
ــارەی  ــاوە پ ــە، پی ــەک نەبوای ــەک ی ــە ت ــارەی قسەشــیان ل ــاوە پ ــە، پی ــەک نەبوای ــەک ی ــە ت قسەشــیان ل
دەخســتە حیســابییەوە و ژنــە تــا ماوەیــک ســەرقاڵی دەخســتە حیســابییەوە و ژنــە تــا ماوەیــک ســەرقاڵی 

ــوو. ــی ب ــازاڕ و خەیات ــک و ب ــە خوش ــوو.ماڵ ــی ب ــازاڕ و خەیات ــک و ب ــە خوش ماڵ
جیــا لــە خــۆی، کــەس بــاوەڕی نەدەکــرد هــەر ئــەو جیــا لــە خــۆی، کــەس بــاوەڕی نەدەکــرد هــەر ئــەو 
ژنە خەڵک بە ســاکار و بەســتەزمان و پشــوودرێژییان ژنە خەڵک بە ســاکار و بەســتەزمان و پشــوودرێژییان 
بــکارێ هێنــدە  بــێ  بــکارێ هێنــدە دەناســییەوە، وەهــا کەســێ  بــێ  دەناســییەوە، وەهــا کەســێ 
شــارەزایانە بــۆ هــەر ئەکاونتێکــی وێنــەی شــاعیرانە شــارەزایانە بــۆ هــەر ئەکاونتێکــی وێنــەی شــاعیرانە 
و نەتەوەیــی و فەلســەفی و خەڵەتێنــەر هەڵبژێــرێ. و نەتەوەیــی و فەلســەفی و خەڵەتێنــەر هەڵبژێــرێ. 
ــوو و  ــت ب ــەرقاڵی ئینتەرنێ ــوو س ــاڵەها ب ــاوە س ــوو و پی ــت ب ــەرقاڵی ئینتەرنێ ــوو س ــاڵەها ب ــاوە س پی
لــەو یەکــەم کەســانە بــوو وا ئەپــە تازەکانــی تاقــی لــەو یەکــەم کەســانە بــوو وا ئەپــە تازەکانــی تاقــی 
ــر  ــەوە فێ ــە ژنەکەی ــی ل ــاک کردن ــەاڵم ه ــردەوە، ب ــر ک ــەوە فێ ــە ژنەکەی ــی ل ــاک کردن ــەاڵم ه ــردەوە، ب ک
بــوو. ژنــە ناجوامێرانــە هاکــی کــرد و لــە گشــت بــوو. ژنــە ناجوامێرانــە هاکــی کــرد و لــە گشــت 
چەتــە عاشــقانەکانی ســکرین شــاتی هەڵگــرت و وەک چەتــە عاشــقانەکانی ســکرین شــاتی هەڵگــرت و وەک 
ــدا  ــە ســەر میمۆرییەک ــورس ل ــی ق ــدا دۆســیەی تاوانێک ــە ســەر میمۆرییەک ــورس ل ــی ق دۆســیەی تاوانێک
هەڵیگــرت بــۆ کاتــی خــۆی. کاتــێ ژنــە تیرەکانــی لــە هەڵیگــرت بــۆ کاتــی خــۆی. کاتــێ ژنــە تیرەکانــی لــە 
ــە  ــە دەرگای خۆشەویســتییەوە دەهات ــەرد دەدرا، ل ــە ب ــە دەرگای خۆشەویســتییەوە دەهات ــەرد دەدرا، ل ب
ژوور و گــەر پیــاوە بلۆکــی نەکردبایــە، هــەر لــە ژوور و گــەر پیــاوە بلۆکــی نەکردبایــە، هــەر لــە 
ــی جــۆک و مۆســیقا و  ــە ناردن ــەوە ب ــی جــۆک و مۆســیقا و ئەکاونتــی خۆی ــە ناردن ــەوە ب ئەکاونتــی خۆی
ــن شــادی،  ــی ژی ــۆژگاری و شــێوازەکانی چۆنیەت ــن شــادی، ئام ــی ژی ــۆژگاری و شــێوازەکانی چۆنیەت ئام

منەتــی مێردەکــەی دەکێشــا. دواجــار کــە دەیبینــی منەتــی مێردەکــەی دەکێشــا. دواجــار کــە دەیبینــی 
پیــاوە ئۆنالینــە و پەیامەکانــی ناکاتــەوە، تەلەفۆنــی پیــاوە ئۆنالینــە و پەیامەکانــی ناکاتــەوە، تەلەفۆنــی 
ــد  ــی چەن ــە ناردن ــرد و ب ــووی دەک ــۆ دش و خەس ــد ب ــی چەن ــە ناردن ــرد و ب ــووی دەک ــۆ دش و خەس ب
بەڵگــە لــە تاوانەکانــی، پەتــەی دەخســتە ســەر ئــاو.بەڵگــە لــە تاوانەکانــی، پەتــەی دەخســتە ســەر ئــاو.
ــەم  ــە، کــەس ئ ــێ نەکردای ــاوەش حاشــای ل ــەم گــەر پی ــە، کــەس ئ ــێ نەکردای ــاوەش حاشــای ل گــەر پی
»خیانەتــە گریمانەیی«انــەی بە جیــددی وەرنەدەگرت. »خیانەتــە گریمانەیی«انــەی بە جیــددی وەرنەدەگرت. 
ــە  ــوو. ژن ــە ب ــرای ژن ــی ب ــازی داهێنان ــی مەج ــە خیانەت ــوو. ژن ــە ب ــرای ژن ــی ب ــازی داهێنان ــی مەج خیانەت
ــەوەی  ــە و کۆکردن ــۆران و هەڕەش ــە ت ــی دەدا ب ــەوەی هەوڵ ــە و کۆکردن ــۆران و هەڕەش ــە ت ــی دەدا ب هەوڵ
ســەر  لــە  قســەکردنیان  و  بنەماڵــە  دوو  ســەر نێــوان  لــە  قســەکردنیان  و  بنەماڵــە  دوو  نێــوان 
جیابوونــەوە، هۆگریــی مێردەکــەی بــە ئینتەرنێــت کــەم جیابوونــەوە، هۆگریــی مێردەکــەی بــە ئینتەرنێــت کــەم 
بکاتــەوە، بــەاڵم گ جــارێ زیاتــر هەســتی بــە تەنیایــی بکاتــەوە، بــەاڵم گ جــارێ زیاتــر هەســتی بــە تەنیایــی 
ــە  ــێ پاڵپشــتی دەکــرد کاتــێ دەیبینــی براکــەی ب ــە و ب ــێ پاڵپشــتی دەکــرد کاتــێ دەیبینــی براکــەی ب و ب
بــەر چــاوی هەمووانــەوە پشــتی پیــاوە دەگــرێ و بــە بــەر چــاوی هەمووانــەوە پشــتی پیــاوە دەگــرێ و بــە 
پێشــاندانی دیکۆراســیۆنی ماڵەکەیــان جەماعەتــی بــەو پێشــاندانی دیکۆراســیۆنی ماڵەکەیــان جەماعەتــی بــەو 
قەناعەتــە دەگەیانــد کــە ژنــە هیچــی کــەم نییــە و لــە قەناعەتــە دەگەیانــد کــە ژنــە هیچــی کــەم نییــە و لــە 
خــۆڕا هــار بــووە، ئــازادی تــەواوی هەیــە، ئۆتۆمۆبیلــی خــۆڕا هــار بــووە، ئــازادی تــەواوی هەیــە، ئۆتۆمۆبیلــی 
لــە ژێــر پێدایــە و بــە جێــی ئــەم فیتــە مندااڵنەیــە وا لــە ژێــر پێدایــە و بــە جێــی ئــەم فیتــە مندااڵنەیــە وا 
ــەو  ــدا بخشــێنێ. ئ ــی خەڵک ــە ژیان ــک ب ــەو باشــترە چاوێ ــدا بخشــێنێ. ئ ــی خەڵک ــە ژیان ــک ب باشــترە چاوێ
ــبەرن،  ــاددەی هۆش ــری م ــان هۆگ ــە وا مێردەکانی ــبەرن، ژنان ــاددەی هۆش ــری م ــان هۆگ ــە وا مێردەکانی ژنان
ــرێ  ــێ دەک ــی ڕاســتەقینەیان پ ــان دەدرێ، خیانەت ــرێ لێی ــێ دەک ــی ڕاســتەقینەیان پ ــان دەدرێ، خیانەت لێی
و دوایــی دارایــی و بەرهەمــی ڕەنجیــان دەکرێتــە نێــو و دوایــی دارایــی و بەرهەمــی ڕەنجیــان دەکرێتــە نێــو 

ــیغەییەکانیانەوە.   ــە س ــیغەییەکانیانەوە.  هەوێی ــە س هەوێی
خەســووی بــە الیەنگریــی کوڕەکەیــەوە چاکییەکانی خەســووی بــە الیەنگریــی کوڕەکەیــەوە چاکییەکانی 
ئــەو  وابــوو  پێــی  و  دەخســتەوە  بیــر  ئــەو پیــاوەی  وابــوو  پێــی  و  دەخســتەوە  بیــر  پیــاوەی 
دوورەپەرێزییــە نــەک هــەر خــراپ نییــە، بەڵکــوو دوورەپەرێزییــە نــەک هــەر خــراپ نییــە، بەڵکــوو 
ژنانــی  هەنــدێ  نموونــەی  خەســووی  ژنانــی باشیشــە.  هەنــدێ  نموونــەی  خەســووی  باشیشــە. 
دەهێنایــەوە کــە ژنــە نەیدەناســین و بــە قســەی دەهێنایــەوە کــە ژنــە نەیدەناســین و بــە قســەی 
ــەڕەاڵ  ــی ب ــۆی خەڵکان ــەر ئاموش ــان لەس ــەو ژیانی ــەڕەاڵ ئ ــی ب ــۆی خەڵکان ــەر ئاموش ــان لەس ــەو ژیانی ئ
و خراپــکارەوە تێکچــووە. دواجــار وایــان دەســەپاند و خراپــکارەوە تێکچــووە. دواجــار وایــان دەســەپاند 
ــەش  ــەو وردە گلەییان ــە و ئ ــان عەیبــی نیی ــەش کــە ژیانی ــەو وردە گلەییان ــە و ئ ــان عەیبــی نیی کــە ژیانی
بــە منداڵداربــوون نامێنــێ و ژنەیــان دەخســتە تــەک بــە منداڵداربــوون نامێنــێ و ژنەیــان دەخســتە تــەک 
پیــاوە و دەیانناردنــەوە بــۆ ماڵــی خۆیــان و ئــەم پیــاوە و دەیانناردنــەوە بــۆ ماڵــی خۆیــان و ئــەم 

چیڕۆکــە هــەروا پاتــە دەبــووەوە.چیڕۆکــە هــەروا پاتــە دەبــووەوە.
پیــاوە ســێ مۆدێمــی بــوو، دووانــی لــە هێڵــی پیــاوە ســێ مۆدێمــی بــوو، دووانــی لــە هێڵــی 
بــۆ  و  وەرگرتبــوو  کرێچییەکانییــەوە  بــۆ تەلەفوونــی  و  وەرگرتبــوو  کرێچییەکانییــەوە  تەلەفوونــی 
ــنووری  ــاڵەی بێس ــەک س ــی ی ــان ئینتەرنێت ــنووری هەرکامی ــاڵەی بێس ــەک س ــی ی ــان ئینتەرنێت هەرکامی



16 ژ )٣٠٣/ ٣٠٤( ٥/ ١ - ٢/ ٢٠٢٣

مۆبایلەکــەی  ئینتەرنێتــی  لــەوەش  مۆبایلەکــەی کڕیبــوو. جیــا  ئینتەرنێتــی  لــەوەش  کڕیبــوو. جیــا 
هــەردەم بــە گــوڕ بــوو بــۆ ئــەو کاتانــە وا تــازە هــەردەم بــە گــوڕ بــوو بــۆ ئــەو کاتانــە وا تــازە 
ئاشــتیان دەبــووەوە و پێکــەوە دەچوونــە بــازاڕ، یــان ئاشــتیان دەبــووەوە و پێکــەوە دەچوونــە بــازاڕ، یــان 
تــا نانەواخانــە و پارکــی نزیکــی ماڵەکەیــان بچوایــە تــا نانەواخانــە و پارکــی نزیکــی ماڵەکەیــان بچوایــە 
و زوو گەڕابایــەوە. فرەیــەک لــە کارە ئیــداری و شــت و زوو گەڕابایــەوە. فرەیــەک لــە کارە ئیــداری و شــت 
کڕینەکانــی بــە پەیکــی مۆتــۆری جێبەجــێ دەکــرد و کڕینەکانــی بــە پەیکــی مۆتــۆری جێبەجــێ دەکــرد و 
چوونــە ســەر کۆاڵنیشــی لەبــەر جووڵــەی الق و کــەم چوونــە ســەر کۆاڵنیشــی لەبــەر جووڵــەی الق و کــەم 
کردنــەوەی ئــازاری ئەژنۆکانــی بــوو و ئــەم ئــازارەش کردنــەوەی ئــازاری ئەژنۆکانــی بــوو و ئــەم ئــازارەش 
بیانوویەکــی بــاش بــوو بــۆ خــۆ دزینــەوە لــە میوانــی بیانوویەکــی بــاش بــوو بــۆ خــۆ دزینــەوە لــە میوانــی 
و ســەیرانەکان. جگــە لــە ژنەکــەی خەڵــک ڕاهاتبــوون و ســەیرانەکان. جگــە لــە ژنەکــەی خەڵــک ڕاهاتبــوون 
ــە  ــە ب ــە ژن ــەی ک ــەو میوانان ــەوە. ئ ــە بیانووەکانیی ــە ب ــە ب ــە ژن ــەی ک ــەو میوانان ــەوە. ئ ــە بیانووەکانیی ب
پێداگریــی خۆیــەوە داوەتی دەکــردن، بە خوێندنەوەی پێداگریــی خۆیــەوە داوەتی دەکــردن، بە خوێندنەوەی 
ــە و  ــۆی سەیروســەمەرە، نوکت ــاوازە، ڤیدی ــی ن ــە و بابەت ــۆی سەیروســەمەرە، نوکت ــاوازە، ڤیدی ــی ن بابەت
دابسمشــی تــازەوە ســەرقاڵ دەکــرد. بــە هــۆی فرەیی دابسمشــی تــازەوە ســەرقاڵ دەکــرد. بــە هــۆی فرەیی 
مۆبایلەکــەی  کــۆدی  مەجازییەکانییــەوە  مۆبایلەکــەی ئەشــقە  کــۆدی  مەجازییەکانییــەوە  ئەشــقە 
هەفتەیــەک جــارێ دەگــۆڕا. هێنــدە خــووی پێــوە هەفتەیــەک جــارێ دەگــۆڕا. هێنــدە خــووی پێــوە 
ــڵەژا.  ــە، دەش ــن نەبانای ــەر ڕۆژێ ئۆنالی ــوون گ ــڵەژا. گرتب ــە، دەش ــن نەبانای ــەر ڕۆژێ ئۆنالی ــوون گ گرتب
ــن  ــووە ســەر دوایی ــێتانە دەچ ــە ســات و ش ــن ســات ب ــووە ســەر دوایی ــێتانە دەچ ــە ســات و ش ســات ب
ســەردانەکانیانەوە. دەیزانــی ژنــان شــەیدای چ جــۆرە ســەردانەکانیانەوە. دەیزانــی ژنــان شــەیدای چ جــۆرە 
قســە و باســێکن. هەمیشــە عەوداڵــی دۆزینــەوەی قســە و باســێکن. هەمیشــە عەوداڵــی دۆزینــەوەی 
ــە  ــی خــۆی ب ــوو و میهرەبانی ــە ب ــەو جــۆرە بابەتان ــە ئ ــی خــۆی ب ــوو و میهرەبانی ــە ب ــەو جــۆرە بابەتان ئ
ناردنــی هەندێکیشــیان بــۆ ژنەکــەی دەنوانــد. خاســی ناردنــی هەندێکیشــیان بــۆ ژنەکــەی دەنوانــد. خاســی 
دەزانــی چ پۆســتێ لــە چ کاتێکــدا بنێــرێ. دەیزانــی دەزانــی چ پۆســتێ لــە چ کاتێکــدا بنێــرێ. دەیزانــی 
ــە تــەک  ــە تــەک پۆســتی گەرمــای تاقەتپڕووکێنــی هاویــن، ل پۆســتی گەرمــای تاقەتپڕووکێنــی هاویــن، ل
پۆســتی نیوەشــەوانەی فێنــک، یــان ڕۆژانــی بەفریــن پۆســتی نیوەشــەوانەی فێنــک، یــان ڕۆژانــی بەفریــن 
ــەو  ــارد، ئ ــتی دەن ــێ پۆس ــاوازە. کات ــدا جی ــەو و هەوری ــارد، ئ ــتی دەن ــێ پۆس ــاوازە. کات ــدا جی و هەوری
چاوەڕوانییــە تۆقینــەرە بــۆ ســین بــوون دەســتی پــێ چاوەڕوانییــە تۆقینــەرە بــۆ ســین بــوون دەســتی پــێ 
دەکــرد. ئــەو ئاشــقی ئــەو دوو تیکــە نەفرەتییــە بــوو دەکــرد. ئــەو ئاشــقی ئــەو دوو تیکــە نەفرەتییــە بــوو 
و هەمیشــەش کێشــەی جیــددی بــوو لــە تــەک ئــەو و هەمیشــەش کێشــەی جیــددی بــوو لــە تــەک ئــەو 
ژنانــە وا تێلیگــرام و واتســئاپەکەیان وا ڕێکخســتبوو ژنانــە وا تێلیگــرام و واتســئاپەکەیان وا ڕێکخســتبوو 
ــتێکی  ــێ پۆس ــەوێ. کات ــە کار بک ــە ل ــەو دوو تیک ــتێکی ئ ــێ پۆس ــەوێ. کات ــە کار بک ــە ل ــەو دوو تیک ئ
دەنــارد هەتــا جوابیــان دابایــەوە، دەبــووە مریشــکی دەنــارد هەتــا جوابیــان دابایــەوە، دەبــووە مریشــکی 
و  دەکێشــا  جگــەرەی  پەیتــا  پەیتــا  و  و ســەربڕاو  دەکێشــا  جگــەرەی  پەیتــا  پەیتــا  و  ســەربڕاو 
دنیــای لــێ دەبــووە چەرمــە چۆلەکــە، نــە دەیتوانــی دنیــای لــێ دەبــووە چەرمــە چۆلەکــە، نــە دەیتوانــی 
بلۆکیــان بــکات و نــە بــێ خەیاڵیــان بــێ. خــووی بــەو بلۆکیــان بــکات و نــە بــێ خەیاڵیــان بــێ. خــووی بــەو 
ــەوەی  ــاردن و بینین ــۆ ن ــە ب ــی و تامەرزۆیی ــەوەی چاوەڕوان ــاردن و بینین ــۆ ن ــە ب ــی و تامەرزۆیی چاوەڕوان

ــوو.  ــەت ســتیکرێک گرتب ــوو. تەنان ــەت ســتیکرێک گرتب تەنان
پیــاوە ئــاگاداری ڕۆژەڤی ســەردەم بوو، چارەنووســی پیــاوە ئــاگاداری ڕۆژەڤی ســەردەم بوو، چارەنووســی 
ــی  ــک کاری سیاس ــوو و گەلێ ــگ ب ــەال گرین ــی ل ــی وەاڵت ــک کاری سیاس ــوو و گەلێ ــگ ب ــەال گرین ــی ل وەاڵت
دەکــرد. بــۆ نموونە بــە بەدواداچوونــەوەی ڕووداوەکان، دەکــرد. بــۆ نموونە بــە بەدواداچوونــەوەی ڕووداوەکان، 
بەشــداری لــە هاشــتاگەکان، باڵوکردنەوەی ئەو پۆســتە بەشــداری لــە هاشــتاگەکان، باڵوکردنەوەی ئەو پۆســتە 
سیاســییانە وا گ جــارێ پێــی وابــوو وەک گوللەیــەک سیاســییانە وا گ جــارێ پێــی وابــوو وەک گوللەیــەک 
وایــە لــە دڵی دوژمنــان و خائیناندا. زۆربــەی چاالکوانە وایــە لــە دڵی دوژمنــان و خائیناندا. زۆربــەی چاالکوانە 
سیاســی و ســڤیلەکانی لــەال ئــەد بــوو، پۆســتەکانیانی سیاســی و ســڤیلەکانی لــەال ئــەد بــوو، پۆســتەکانیانی 
بــە گشــت کۆمێنتەکانیانــەوە بــە وردی موتــااڵ دەکــرد. بــە گشــت کۆمێنتەکانیانــەوە بــە وردی موتــااڵ دەکــرد. 
ئــەو بوێرانــە ئــەو پۆستانەشــی الیــک دەکــرد وا کــەم ئــەو بوێرانــە ئــەو پۆستانەشــی الیــک دەکــرد وا کــەم 
کەســی ناوخــۆ خــۆی لــە قــەرەی دەدا و هەســتی بــە کەســی ناوخــۆ خــۆی لــە قــەرەی دەدا و هەســتی بــە 
قارەمانێتــی دەکــرد. بڕێــک جــار شــەوانە کــە خــەوی قارەمانێتــی دەکــرد. بڕێــک جــار شــەوانە کــە خــەوی 
لــێ دەزڕا، دەچــووە ســەر پۆســتە سیاســییەکان و لــێ دەزڕا، دەچــووە ســەر پۆســتە سیاســییەکان و 
گــەر لــەو ماوەیــەدا ئاڵوگــۆڕێ بــە ســەر بۆچوونەکانــی گــەر لــەو ماوەیــەدا ئاڵوگــۆڕێ بــە ســەر بۆچوونەکانــی 
ــان کۆمێنتێکــی  ــەوە، ی ــە، الیکەکــەی وەردەگرت ــان کۆمێنتێکــی هاتبای ــەوە، ی ــە، الیکەکــەی وەردەگرت هاتبای
ــەران  ــەش نیگ ــە هەمیش ــەرەڕای ئەمان ــی. س ــەران دەنووس ــەش نیگ ــە هەمیش ــەرەڕای ئەمان ــی. س دەنووس
بــوو ڕۆژێ لێپرســینەوەی لەگــەڵ بکــرێ، چونکــە قــەت بــوو ڕۆژێ لێپرســینەوەی لەگــەڵ بکــرێ، چونکــە قــەت 
نەیدەتوانــی وێنــا بــکات بکەوێتــە زیندانێکــەوە کــە نەیدەتوانــی وێنــا بــکات بکەوێتــە زیندانێکــەوە کــە 

ئینتەرنێتــی تێــدا نەبــێ.ئینتەرنێتــی تێــدا نەبــێ.
یــەک لە باشــترین بیرەوەرییەکانی ئەو، دۆزینەوەی یــەک لە باشــترین بیرەوەرییەکانی ئەو، دۆزینەوەی 
هاوڕێیانــی منداڵــی و دراوســێیە کۆنەکانیــان بــوو لــە هاوڕێیانــی منداڵــی و دراوســێیە کۆنەکانیــان بــوو لــە 
ئینتەرنێتــدا. خێــرا بــۆ هەرکامیــان گرووپێکــی پێــک ئینتەرنێتــدا. خێــرا بــۆ هەرکامیــان گرووپێکــی پێــک 
هێنــا و بــوو بــە ئەدمینیــان. ئــەم گرووپانــە هەڕەمــە هێنــا و بــوو بــە ئەدمینیــان. ئــەم گرووپانــە هەڕەمــە 
ــاوە نەهێشــتبووەوە  ــۆ پی ــی ب ــوو و کات ــک ب ــاوە نەهێشــتبووەوە گولخارێ ــۆ پی ــی ب ــوو و کات ــک ب گولخارێ
ــە پۆســتی گشــتیان  ــا ئــاگای ل ــە پۆســتی گشــتیان ســەر بخورێنــێ، دەب ــا ئــاگای ل ســەر بخورێنــێ، دەب

بایــە و هەڵوێســتی نواندبایــە.بایــە و هەڵوێســتی نواندبایــە.
ئــەو گ جــارێ بۆڵەبۆڵــی دەکــرد لــە بارودۆخــی ئــەو گ جــارێ بۆڵەبۆڵــی دەکــرد لــە بارودۆخــی 
ــی  ــی و بێدەروەســت بوون ــە ناالیەق ــی واڵت، ل ــی ئابووری ــی و بێدەروەســت بوون ــە ناالیەق ــی واڵت، ل ئابووری
کاربەدەســتان، لە بێ ئاوی و وشکەســاڵی و بندەســت کاربەدەســتان، لە بێ ئاوی و وشکەســاڵی و بندەســت 
بوونــی ژنــان، شــیعری بــۆ  کۆڵبــەران و مندااڵنــی کار بوونــی ژنــان، شــیعری بــۆ  کۆڵبــەران و مندااڵنــی کار 
ــەوەری  ــە بەخت ــتی ب ــەوە هەس ــە دڵ ــەاڵم ل ــا، ب ــەوەری دادەن ــە بەخت ــتی ب ــەوە هەس ــە دڵ ــەاڵم ل ــا، ب دادەن
و ئارامــش دەکــرد، بــەو مەرجــەی ژنــە تاونەتــاوێ و ئارامــش دەکــرد، بــەو مەرجــەی ژنــە تاونەتــاوێ 
فەرتەنــەی بــۆ ســاز نــەکات و ئــازاری ئەژنۆکانــی فەرتەنــەی بــۆ ســاز نــەکات و ئــازاری ئەژنۆکانــی 

ــا. ــی نەب ــاو پارک ــەڕەک و ن ــەرەو پیاســەی گ ــا.ب ــی نەب ــاو پارک ــەڕەک و ن ــەرەو پیاســەی گ ب
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