زۆڵەکانی مۆدێرنە
هەاڵتنەكان لە ڕێی تۆڕەکانەوە

نەوزاد جەمال*

سەرەتایەکی ڕێخۆشکەر

دووبارەکردنــەوە و مناییشــکردنی هەندێــک

دەردوونەخۆشــییەکانی لــە هەگبــەدا

لێــرەدا چیرۆکــەکاىن هەاڵتــن لــە مۆدێرنــە

ڕۆڵ و مــۆدەی هاوشــێوەی نەتەوەکانــی

بێــت و مۆدێرنەیــش ســەرچاوەی هەمــوو

هاوســێامن و ئەزموونــی کۆمەڵگــە

کێشــەکان جیهــان بێــت!

پێشکەوتوەکانیشــە.

ئــەم پەرچەکــردارە چیرۆکــی ڕابــردووی

بۆیــە لێــرەدا ،هەندێــک دیــاردەی بیــراو

کردوەتــە شــانازیی کەلتــووری و چەکــی

تاووتــوێ دەکــەم و ئینجــا خوێندنەوەیەکــی

بەرهەڵســتکاریی خۆرئــاوا ،بــەاڵم لــە

رشۆڤەیییــان بــۆ دەکــەم.

بنەڕەتــدا ئــەم کاردانەوەیــە جۆرێــک

بــە بەســەرهاتی «زۆڵــەکان» نــاو دەبــەم.
زۆڵ هــەر بــە مانــای ئــەو منداڵــەی
«ناشــەرعییە» نــا کــە باوکێکــی نییــە
خاوەنداریــی لــێ بــکات ،بەڵکــوو ئــەو
هەواڵنەیــە کــە وەهمــی دەربازبــوون لــە
مۆدێرنــە دەکەنــە چیرۆکــی ڕەتکردنــەوەی
مۆدێرنــە خــۆی .ســەرەڕای ئــەوەی ئــەم
هەواڵنــە بناوانیــان لــە مۆدێرنــە خۆیدایــە،
گێڕانەوەکانیــان ،جۆرێکــی تــرن لــە نیهلیــزم
کــە پاســاوی ڕەتکردنــەوە لــە پوچانــدن و
بێهودەییــدا دەدۆزێتــەوە.
ســەرەڕای ئــەوەی لــە نووســین و
باسوخواســی کوردیــدا ،مۆدێرنــە و
مۆدێرنیتــە و مۆدێرنیــزم و مۆدێرنیزاســیۆن
تێکەڵوپێکــەڵ کــراون و بــە ســەریەکدا
شــوێرناون ،لێــدان و ڕەتکردنــەوەی بێبنەمــا
و مۆدەبــاوی پۆســتمۆدێرنانە ،بوەتــە
باســێکی ســواو و قەوانێکــی دووبــارە.
لەگــەڵ ئەوەیشــدا ،پەرچەکــرداری رسوشــتی
و نائاســایی دژ بــە مۆێرنــە لــە کۆمەڵێــک
دەرکــەوت و دیــاردەی کۆمەاڵیەتــی و
کەلتووریــی ئێمــەدا بــەر چــاو دەکەوێــت.
بەشــێکیان ڕەنگدانــەوە یــا ڕاســترت
بگوترێــت پەرچەکردارێکــی خۆڕســکانەی
نێوخۆیییــە ،بەرانبــەر کارتێکــەرە دەرەکــی
و جیهانییــەکان .بەشێکیشــی بەرهەمــی
مۆدەبــاوی ،شــوێنکەوتن و ســایکۆلۆجیای
کۆڕەفتارییــە کــە میدیــای نــوێ و تــۆڕەکان
برەویــان پــێ داوە .هــاوکات ،بــە دیوێکــدا

لــە وەهمــی پووچگەرایی-نیهیلیــزم-ی
-1پەرچەکردارە دژەئاراستەکان

تێــدا مــەاڵس داوە .هەڵبــەت ،ئــەم

بەرکــەوت و لێکەوتەکانــی مۆدێرنــە

دەستنیشــانکردنە تــازە نییــە ،بەڵکــوو

لەگــەڵ خۆرهەاڵتــدا ،هــەر وا بەئاســانی

یەکێــک لــەو نووســەرە ئێرانییانــەی لــە

و رسوشــتی نەبــوون .لــە جیهانــی

مێــژەوە درکــی بــەو پەرچەکــردارە کــردوە

لــە

‹داریــوش شــایگان›ە .ڕەنگــە ،پێــش ئەویــش

بزوتنــەوەی کۆمەاڵیەتــی ،هونــەری و

کەســانی تــر هەبــن ،بــەاڵم گرینگــی ئــەم

کەلتــووری دەرچــوون ،ڕەنگوبۆیەکــی

نووســەرە لەوەدایە ،شــارەزایی و پاشخانێکی

ئایینــی و مەزهەبییــان وەرگــرت .بــە

وردی لــە ڕەگوڕیشــەی کەلتــوور و

نــاوی «پــرۆژەی گەڕانــەوە بــۆ ڕەســەن»،

شارســتانیەتی خۆرهــەاڵت ،بەتایبــەت هینــد

ڕابــردوو کــە خــۆی لــە شۆڕشــی ئیســامی-

و ئیرانییــەکان و دەوروپشــتیدا هەیــە .جگــە

ئێـران و بانگــەوازی حکوومەتــی ئیســامی

لــەوەی پشتئەســتوور و هەگبەپــڕە لــە تێــزە

و تەنانــەت لــە خۆپیشــاندان و ڕژانــە

ڕەخنەیــی و رشۆڤەیییەکانــی بیرمەنــد و

ســەر شــەقامەکان ،ئیســام وەک پــرۆژەی

فەیلەســووفانی خۆرئــاوا خــۆی.

ئیســامیدا،

پەرچەکــردارەکان

ئەڵتەرناتیــڤ پێــش خــرا .گرفتەکــە

شــایگان چەمکــی ‹شۆڕشــی ئیســامی›

لەوەدایــە ئــەو دەرکەوتــە ،نــەک هــەر

لــە خۆیــدا وەک پارادۆکســێک دەبینێــت،

گوتارێکــی دژەخۆرئاواییــی هەڵگرتــوە،

چونکــە ،ڕەهەندێکــی خۆرئاوایــی لــە وشــەی

بەڵکــوو لــە ســەرەتاوە خوازیــار بــوو

‹شــۆڕش›دا زەق دیــارە و لــە پاشــگری

ببێتــە پارادێمکــی دینامیکیــی سیاســی

«ئیســامی»دا گەڕانەوەیەکــی شــێلگیرانە

و کۆمەاڵیەتــی و جێگــرەوەی مۆدێلــی

بــۆ خۆرهــەاڵت جەختــی لــێ کراوەتــەوە.

مۆدێرنــە لــە هەمــوو کایەکانــی ژیانــدا.

وەهمــی گەڕانــەوە بــۆ «ڕەســەن» ،دوا جــار

لــە بەرانبــەر هەژموونــی مۆدێرنــدا،

گوتارێکــی دەمارگیــر و تــووڕەی بەرانبــەر

زەق

مەیلێکــی کوێرانــەی غەربزەدەیــی بەرهــەم

کرایــەوە وەک ئــەوەی دەرمانــی هەمــوو

هێنــا .تــا ئەمڕۆیــش بەرهەڵســتی هەژموونــی

دەســەاڵتخوازییەکی

کۆنــەوار
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سێکســی و شــۆڕش دەبنــەوە دوو
ڕووی دیاردەیەک/دراوێــک .کەســانێک
پەنــا دەبەنــە بــەر ئــەم دوانــە وەک
دەروویەکــی تــری قوتاربــوون لــە
هەژموونــی مۆدێرنــە .دیــارە ،ئــەم
ئاراســتەیە ،خەمێکــی گشــتی دەکاتــە
پرۆژەیەکــی سیاســی یــا سێکســی.
-2تریــاک و بەنگکێشــان :ئــەم
ئاراســتەیەیان ناکارایــە ،چونکــە خــۆی لــە
ئەفیــوون یــا تریاککێشــان و گەشــتکردن
بــە نــاو جیهانــی دەروون و وەهمــەکان
دەکاتــە ڕێگــەی دەربازبــوون ،بۆیــە
گروپــە مۆزیکییەکانــی وەک ‹تیمۆتــی
مۆدێرنــە و هەمەگیریــی ئابووریــی

بــەرەو بــازدان و تێپەڕاندنــی هەژموونــی

خۆرئاوایــی بــە گوتارێکــی نەریتیــی پەڕگیــر

مۆدیرنــە ،هاتوەتــە ئــاراوە .دیــارە،

وەاڵم دەدرێتــەوە .ئەمــە ئــاکاری جیهانێکــە

خوێندنــەوەی کەلتــووری خۆرئاوایــی وەک

کــە هــەر خەریکــی هەناردەکردنــی

دژێــک بــە خــۆی ،بابەتێکــی نــوێ نییــە.

کێشــەکانیەتی بــۆ دەرەوەی خــۆی و

لــەو سۆنگەیشــەوە‹ ،شــایگان› پشــت بــە

ســپاردنی چارەسەریشــە بــە ئــەوی تــر.

هەندێــک تێــزی سۆســیۆلۆجیی فەرەنســی
‹ژۆن بــراون ( )Jean Brunســەبارەت

-2هێزە دژەباوەکان

بــە ئینــکاری و نکولییــە گــەورەکان

لــە پــاڵ ئــەوەی لــەو کۆمەڵگەیانــەی کــە

(دژوەســتانەوە و پێچەوانەکردنــەوە) لــە

بیــری مۆدێــرن و ڕۆشــنگەری هــاوردە

شــیعر ،شــانۆ ،هونــەری ڕۆمــان و گێڕانــەوە

و نامــۆ بــوون ،لــە زێــد و نیشــتامنی

هتــد ...دەبەســتێت.

خۆیشــیدا ،مۆدێرنــە پەرچەکــرداری لــێ

بــەو پێیــەی لــە ئەنجامــی نکۆڵیکــردن و

کەوتــەوە .هــەر لــە دیــدی رسوشــتگەری و

«کەلتووری دژوەســتانەوە»دا ،پارادۆکســێک

بزاڤــی ڕۆمانســیزمەوە تــا پۆســتمۆدێرنەکان

لــە نــاو کۆمەڵگــە مۆدێرنەکانــدا ســەر

و ڕەخنەگرانــی گوتــاری مۆدێــرن و

هەڵــدەدات و دوا جــار دەبنــە بزوتنــەوەی

زانســتی تەکنۆلۆجیــی پەرچەکــردار درێــژ

هەاڵتــن و خۆیــان لەمانــەدا دەردەخــەن:

دەبێتــەوە .هەندێکیــان لــە ڕەتکردنــەوەوە

-1سیاســەت و ســێکس :واتــە ڕزگاریــی
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لیــری› و ‹نــەوەی بیتڵــز› ڕووخســارێکی
دیــاری ئــەم ئاراســتەیەن.
-3ئایینــە ئاســیایییەکان وەک بودیــزم و
یۆگایییــەکان :ئــەوەی بــە نەوەی نــوێ(new
 )generationدادەنرێــت .ســەرکردنە ســەر
بــڕوای ڕۆحیگــەری وەک ‹زێــن› و ئەوانــی
تــر ،الی هەندێــک نووســەری وەک ‹واتــس›
و هــاوکات چاالکانــی کەلتــووری پێچەوانــە
یــا دژەئاراســتە دەنارسێتــەوە.
-4جۆرەجیاکانــی مارکســیزم :ئەمــڕۆ
بــە مارکســیزمی نــوێ و ڕادیــکاڵ و
هتــد ...دەنارسێــت ئاراســتەیەکی کارای
بەرپەرچدانەوەیــە.
هەڵبــەت ،ئــەو دەرکەوتانــە دەگەڕێنــەوە
بــۆ هەشــتاکانی ســەدەی ڕابــردوو و پــڕ بــە
پێســتی گۆڕانــکاری و ژێرخانــی ئابــووری
و کەلتــووری ئــەو ســەردەمە بــوون ،بــەاڵم
دەکرێــت ئەوەیشــی بخرێتــە ســەر کــە

زەقبوونــەوەی گوتــاری پۆپۆلیزمــی سیاســی

بــێ زیــادەڕەوی لــە پەراوێــزی تەنگــەژە

و کەلتــووری و هێــزە ڕەگەزپەرســت و

سیاســی و ئابوورییەکانــدا گەنــج و

ڕاســتڕەوەکان لــەو دە ســاڵەی دواییــدا ،پشــت

الوی ئێمــە ،گەشــتگەلێکیان بــە هــۆی

بــە چیرۆکــی ڕەتکردنــەوە و پوچەڵکردنــی

باسوخواســەکانی ســێکس ،مادەهۆشــبەر

بنەماکانــی ڕۆشــنگەری و مۆدێرنــە دەبەســن،

و عیرفــان و ئەنگیــزەی شۆڕشــەوە لــە نــاو

ڕەوایەتیــی خۆیــان لــە پوچانــدن و بــە

تۆڕەکانــدا ســاز کــردوە! بێگومــان‹ ،تــۆڕە

ئەهریمەنکردنــی وێنــەی ئــەوی تــر (پەنابــەر،

کۆمەاڵیەتییــەکان و ئامێــرە تەکنۆلۆجییــە

خۆرهەاڵتــی و ئیســام) پاســاو دەدەنــەوە.

نوێــکان› بەرکەوتێکــی زۆر خێــرا و
کتوپــڕ و کاریگەریــان لــە دونیــای ئێمــەدا

-3کــورد و وەســتانەوە بــە ڕووی

دروســت کــرد تــا ئــەو ڕادەی بازێکــی

مۆدێرنــەدا

گــەورەی بەمرۆڤــی ئێمــەدا ،بــێ ئــەوەی

بەرکەوتــی ئێمــە لەگــەڵ مۆدێرنــدا ،هــەم لــە

توانــای هــزری و ئاگایــی هاوتــای لەگــەڵ

ئامێــر و داهێنانــە نوێــکان (مۆدێرنیزاســیۆن)

بێــت .واتــە ،گروپەکانــی ڕەتکردنــەوە

و هــەم لــە ڕوانگــەی ئایدیۆلۆجیــا سیاســی

لــە کۆمەڵگــەی ئێمــەدا بــەو جــۆرە

و دەوڵەتــە سەردەســتەکانەوە ،بــە تایبــەت

نییــن کــە لــە کۆمەڵگــە پێشــکەوتوەکاندا

پــاش دامەزراندنــی دەوڵەتــی ‹نوێــی

ســەری هەڵــداوە ،بەڵکــوو لــە ئەنجامــی

نەتەوەیــی› و ڕووخانــی دەوڵەتــی دینــی

تەکنۆلۆجیــای

ئــەو

‹خەالفــەی عوســانی›دا دەردەکــەون،

گروپانــە کارا بــوون و خۆیــان مانڤێســت

بەدرێژاییــی ســەدەی ڕابــردوو ،چارەنووســی

کــرد .ئێســتا لــە کۆمەڵگــەی ئێمــەدا

کــورد و ڕوناکبیــران بەتایبــەت لــە نێــو

«فەیســبووک» (تۆڕەکانــی تریــش کــەم تــا

تەڵەزگــەی پێشــکەوتنخوازی و نەریتخوازییــدا

زۆر) ڕێگەیەکــە لــە ڕێگەکانــی هەاڵتــن

گیــری خواردبــوو ،بــەاڵم لــە پــاش

و خۆقوتارکــردن لــە جیهانــی زینــدوو و

کرانــەوەی ســنوورەکان بــە ڕووی دەرەوەدا

ڕاســتەوخۆ .لەوێــدا هــەم مەیلوحــەزی

و هاتنــی تەکنەلۆجیــای نوێــی پێوەنــدی،

ســێکس لــە پــاڵ مەیلــی شۆڕشــگەریی

بزوتنەوەکانــی هەاڵتــن لــە جیهانــی ئێمــەدا،

و خۆخاڵیکردنــەوە بــە هــەر دوو بــاردا

ئاشــکراتر و زەقــر بوونەتــەوە .ئەمەیــش

کار دەکات .پاشــان ،بیــری عریفانیــی

خــۆی لــە بزواندنــی سێکســی بەتایبــەت لــە

«ڕۆمــی» بوەتــە مۆدەیــەک و جۆرێــک

ئاســتی تۆڕەکانــدا دەردەخــات .هــاوکات،

لــە دڵدانــەوەی نائومێدیــی تاکــی گەنــج،

پەرەســەندنی بەکارهێنانی مادەهۆشــبەرەکان

هاوکاتــە لەگــەڵ بیرکردنــەوە پەڕگیرەکانــی

لەگــەڵ دەنگــی ڕادیکاڵــی مارکســیزم و

وەک مارکســیزم ڕادیــکاڵ.

پێوەندییــەوە،

وەهمی گەڕانەوە بۆ
«ڕەسەن» ،دوا جار
گوتارێکی دەمارگیر
و تووڕەی بەرانبەر
مەیلێکی کوێرانەی
غەربزەدەیی بەرهەم
هێنا .تا ئەمڕۆیش
بەرهەڵستی
هەژموونی مۆدێرنە
و هەمەگیریی
ئابووریی خۆرئاوایی
بە گوتارێکی
نەریتیی پەڕگیر
وەاڵم دەدرێتەوە

یۆگایــی و ســۆفیگەرییەکاندا تەریبــە.
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بەرکەوتی ئێمە
لەگەڵ مۆدێرندا،
هەم لە ئامێر و
داهێنانە نوێکان
(مۆدێرنیزاسیۆن)
و هەم لە ڕوانگەی
ئایدیۆلۆجیا
سیاسی و دەوڵەتە
سەردەستەکانەوە،
بە تایبەت پاش
دامەزراندنی
دەوڵەتی ‹نوێی
نەتەوەیی› و
ڕووخانی دەوڵەتی
دینی ‹خەالفەی
عوسمانی›دا
دەردەکەون

-4ئیتر کە خودا مرد

-5منە ساختەکانی سەردەم

کاتێــک منداڵەکانــی خــودا ،هەواڵــی

بــە مردنــی خــودا ،شــانۆی «منــە

مەرگــی خــودای باوکیــان پــێ گەیشــت ،دوو

درۆینــە»و ســاختەکان کــە تــاک وەک

بژاردەیــان لــە بەردەمــدا بــوو :چاونوقــان

جەســتە ،وەک ئــازار و وەک خــەون،

لــەو ڕاســتییە تاڵــە و کەوتنــە نێــو فــەزای بێ

جوانــی و پاڵــەوان بــۆ هەمــوو وااڵ بــوو،

مانــا و خاڵــی ژیــن و درێــژەدان بــە خەونــی

یەکێــک لــە پارادۆکســە ســەمەرەکانی

مانــەوەی خــودا ،یــا ئیــر خۆیــان دەبنــە

ســەردەمی مۆدێــرن ،مۆدێلــی تاکێکــی

جێگــرەوەی ئــەو بوونــەوەرە بامنرۆیــی و

وەهمییــە .مرۆڤــی وەهمــی ،هــەم بــە

سەروورسوشــتییە .دیــارە ،شــایگان لــە

مانــای مرۆڤێکــی دیجیتالــی لــە دونیــای

ســەر نیهیلزمــی ‹نیتشــە› وەک قۆناخێکــی

بیــراو ( )virtualهــەم بــە مانــای

تــر لــە بەرپەرچدانــەوە و ڕەتدانــەوەی

ئــەوەی کەســێک بــە کەرەســتە و ئام ـرازە

مۆدیرنــە دەوەســتێت ،چونکــە ئــەو جــاڕەی

تازەکانــەوە پێنــاس و ناســنامەیەک بــۆ

‹نیتشــە›دای ،مرۆڤــی گەیانــدە ســەر زەوییە

خــۆی دەپچڕێــت کــە تــەواو لــە خۆیــدا

خاڵــی و ســارد و ڕەقوتەقەکــەی «بــوون».

پێچەوانەیــە بــە دەســتکەوت و بنەماکانــی

بــەاڵم ،لــە زمانــی ‹هایدەگــەر›ەوە شــایگان

مۆدێــرن.

رشۆڤــە وتەکــەی نیتشــە «ئیــر خــودا مــرد»

مرۆڤێــک تــا ئەوپــەڕ ئــەدای مۆدیرنانەیــە،

بــەو مانایــە لێکدەداتــەوە کــە بەهــای خــودا

بــەاڵم بــە عەقڵیەتــی کۆنــەوار دەژی

مــرد ،نــەک خــودا خــۆی .

و خەونەکانــی دەپەرســتێت .ئــەم منــە

هەڵبــەت ،مردنــی خــودا وەک کۆتاییــی

درۆینەیــە ،منێکــی وەهمیــی مۆدێرنــە کــە

چیرۆکــەکان و دەســتپێکی وردەچیــرۆک لــە

لــە خۆرهــەاڵت و بەتایبــەت کۆمەڵگــەی

ســەر ئاســتی تاکەکەســی باشــر جێــی خــۆی

ئێمــەدا ،پێداگیــری لــە داهێنانــە نــوێ و

کــردەوە لــە نێــو جیهانــی گریامنەیی-تــۆڕ-

ئامــراز و کەرەســتە تــازەکان دەکرێــت.

دا .دەیشــکرێت ئــەوە بڵێیــن؛ ســەرهەڵدانی

لــە مۆدێلــی جلوبــەرگ و ئامێرەکانــی

بزوتنــەوە چەکــدارە توندوتیژەکانــی وەک

پەیوەندییــەوە تــا دامەزراوەیەکــی وەک

داعــش ،پەرچەکرداێکــی نیهیلســتیانەیە

زانکــۆ ،پــڕن لــەو وەهامنــە .تــۆڕەکان

بــە دەمامکــی ئایینیــەوە بــۆ گێڕانــەوەی

لێوانلێــون لــە مناییشــی ســەردەمی و

خــودا بــۆ ســەر شــانۆکەی ژیــان ،بــەاڵم

تــازە لــە جلوبــەرگ ،ئاراییشــت ،شــوێنی

بــە ڕای مــن ئەمەیــش هــەر بــە جۆرێــک

گەشــتیاری ،تــەالری مۆدێــرن ،شــێوازی

کوشــتنەوەی خودایــە ،چونکــە هەوڵێکــی

ڕۆمانسیئاســای دەربڕینــی خۆشەویســتی،

تــرە لــە خۆخســتنەوە پێســتی بوونێکــی بــااڵ

قســەکردن لــە سیاســەت و مــرۆڤ و

لــە ژێــر دروشــمی پیــرۆزی خــودا .

ئاییــن و زانســت و هتــد ...بــەاڵم ئــەوەی
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لــە پشــت ئــەو پەیــام و ســەکۆ و ماڵپــەڕ
و پەیجانــەوە ئیــش دەکات عەقڵیەتێکــی
نامۆدێــرن ،نازانســتی و ناڕۆشــنگەر و
ناســەردەمیانەیە.
ئیــر منــی درۆینــە ،ئــەو منەیــە کــە
ئاگاییەکــی ڕاســتینەی ســەبارەت بــە
خــودی خــۆی نییــە .واتــە ،منێکــی ڕەســەن
خۆبەخــۆ و خــۆدۆزەرەوە نییــن بــە
ئەندازەیــی مناییشــیین ،ئیــر کــە خاوەنــی
ئاگایــی و پێناســەی خۆیــی نەبــوون،
ئامادەیشــن ببنــە هــەر جــۆرە مۆدەیــەک
بــە پێی هەڵوێســت و ڕووداو و پرســەکان،
تــازە دەبنــەوە و لــە نــاو دەچــن .ئەگــەر
چــی ئەوەیــش بــۆ خــۆی پرســیارێکی
فەلســەفییە؛ ئاخــۆ منێکــی ڕەســەن کــە
تەنهــا داڕشــتەیەکی (کۆنسرتەکشــن)
خۆییــە یــا ئەنجامــی دروســتکردن و
داهێنانــی منــە گەوەرەکە-کۆمەڵگەیــە؟
بــە دەر لــە وەاڵمدانــەوەی ئــەم پرســیارە،
چیرۆکــی هەاڵتــن لــە هەژموونــی
منــەکان :منــی خێــزان و بنەماڵــە ،منــی
زێــد و واڵت ،منــی کەلتــوور و نەتــەوە
و نیشــتامن و منــی ئایینــی بــەرەو منــی
خــۆم ،نــەک هــەر ڕزگاربوونــە ،بەڵکــوو
جارێکــی تــر کەوتنــە نێــو بۆکــس
(سندوق)ـــە ڕەشــەکەوە بــە دەســتی خــۆ.
لــە کاتێکــدا خــۆڕزگاردن لــەو ‹منانــە›،
واتــە هاتنــەدەرەوە لــەوەی کــە بــۆت
ســازکراوە و ئینجــا دروســتکردنەوەی
خــۆت ،دوای بەجێهێشــتنی بۆکســەکە و
منەکانــی تــر.

سانســۆرە کۆمەاڵیەتییــەی لــە ســەر

-6سێکوچکەی قەدەخەکراوەکان

تێپەڕاندنــی ســێکوچکەی حــەرام،
یــا قەدەغەکــراوەکان لــە سۆشــیال
میدیــادا گەییشــتە ئاســتی تێپەڕاندنــی
ئــازادی وەک بەهایــەک لــە خۆیــدا.
واتــە ،لــە مافــی دەربڕیــن و گوزارشــت
لــە خۆکردنــەوە ،بــوە هێــرش و
پەالمــاری ئــەوی تــر و خۆتــەوەری
و هتــد ...ئاشــکرایە ،ســێکوچکەی
قەدەغەکــراوەکان ،سیاســەت و ئاییــن
و سێکسە-ســۆزداریيە .سياســەت بــە
ئەزموونیــی لــە نــاو ژیانــی ئێمــە،
بەتایبــەت دوای ڕاپەریــن شکســتەکانی
گەییشــتە ئەوپــەڕی لــە گەندەڵــی،
بازرگانیکــردن بــە بەهــا و پێــوەرە
سیاســییەکان .ئەوەنــدە سیاســەت زەق
بــوە ،تــا ڕادەی بێزلێکردنــەوە ،تەنانــەت
منداڵەکانیــش بوێریــی قســە و گوتنیــان
بــە سیاســی و بەرپرســەکانیان هەیــە.
خەڵکــی و بەرپرســەکان گەییشــتنە ڕادەی

ژیانــی سێکســی هەیــە ،وای کــردوە
تــۆڕەکان شــەوانە ببنــە مەیدانــی
سێکســی دیجیتاڵــی .الی نــەوەی ئەمــڕۆ
بەکارهێنانــی ئینتەرنێــت بــۆ ســناپ
و فەیــس و ئینســتگرام و ئــەو تــۆڕە
کۆمەاڵیەتیانــەی تــر کــورت بوەتــەوە.
گەنجێکــی زانکۆیــی هێشــتا درکــی بــەوە
نەکــردوە کــە ئینتەرنێــت جیهانێکــی
بەرفراوانــە و لــە ڕووی زانســتی و
ڕووناکبیرییــەوە ،ڕێگــەی ســەرچاوەیە
و پــڕە لــە ملیۆنەهــا کتێــب و ســایت،
بــەاڵم ئــەو دامبێنێــت لــەوە .چونکــە،
نازانێــت چــۆن لــە ســایتەکاندا بــە
دوای زانیارییەکــی ســادەدا بگەڕێــت.
ســەبارەت بــە ئاییــن ،دەیەهــا پەیجــی
دژەئایینــی هەیــە بــە نــاوی ســێکۆالر و
ئەتایســت و هتــد ...کەوتوەتــە شــەڕێکی
تونــدەوە بەرانبــەر هەزارەهــا پەیــج کــە
پڕوپاگەنــدەی ئاییــن دەکــەن.

ســیوابوونەوە لــە یەکــری .پــەردەی
قەداســەت و بەرزیــی سیاســەت دڕاو و
بوەتــە باســی توانــج و پــاری گشــتی.
دوو تابوەکــەی تــر ،کەمــر و لــە

*مامۆستای فەلسەفە لە زانکۆی

ڕووبەڕێکــی دیاریکــراودا کــە ئینتەرنێتــە

سەاڵحەدین

دەگەنــە

ترۆپکــی

دەربڕیــن

و

بایەخپێــدان .تــۆڕەکان ئاســتێکی زۆر نــزم
لــە زەقکردنــەوەی هەندێــک ئەندامــی
جەســتە و بــرەودان بــە حــەزی نارسیســتی
و دروســتکردنی وەهمــی ناوبانــگ و
جەمــاوەر زیادکــردن دەردەخــەن .ئــەو
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