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ســەرەتاییەک لە بارەى هەواڵى ســاختە...
مەترسییەکانى هەواڵى ساختە و چەواشەکار:

لــە ســەردەمی نوێــدا، رەنگــە بۆ رێکخســتنى 
گەشتێکی هەفتانە، یان مامەڵەیەکی.. 

ئه قڵیه تی تاكی كورد له  پۆلێنكردنی...
)11(

له  به ر ئه وه ی له  كوردستان ته نها پشت به  نمره  
و به  زیره كی له  به ركردن ده به ســترێ، له وانەیه  

فێرخوازی زۆر زیره ك و به  توانا هه بێت...
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شیكردنه وه ی ناوه ڕۆكی رۆژنامه ی كوردستان..
ژمــارە )5-1(ی ڕۆژنامــەی كوردســتان، كە 
میقداد میدحەت بەدرخان دەریكردووە، كاتێك 

ژمارە)1(ی ڕۆژنامەكەی دەركرد.....

دیزه ڕۆن و حه كیمه كه ی راوێژته په 
لەنــاکاو هاوار لە کیژى وەســمانە ســەرقەوى 
و  هاوســێ  و  ناومــاڵ  خەڵکــى  بەرزبــۆوە.. 

دواتریش هەموو خەڵکى ناوگوندى..

ئه ندامانى به ڕێزى ئه نجوومه نى زانكۆ..
مامۆستایانى هاوپیشه م..

به ڕێزان ئه ندامانى ستافى كارگێڕى و ته كنیكى زانكۆ..
قوتابی و خوێندكاره  خۆشه ویسته كان..

خۆشحاڵم و شانازى ده كه م كه  له سه ره تاى ساڵى تازه ى خوێندنى 2023-2022 به شێوه یه كى تایبه ت پێشوازیتان 
لێبكــه م، كه  تیایدا چاوه ڕێى كارى به رهه مدارتر و پێشــكه وتوو تر ده كه ین به مه به ســتى گه یشــتن بــه و ئامانجانه ى كه  

هه موومان له ژینگەى زانكۆ به  ناونیشانه  گه وره كه یه وه  بۆیان كۆبووینه ته وه .
پیرۆزبایی ده كه م له  ســه ركرده كانى زانســت و قوتابیان و خوێندكارانى زانســت و مەعریفه  كه  له م ســاڵى خوێندن 

هه نگاوێكى تر بۆ داهاتوو ده نێن و خشتێكى تر بۆ بنیاتنانى ئاینده ى كوردستان داده نێن.
ئێمــە لــه  زانكــۆى پۆلیته كنیكى هه ولێــر، کار ده كه ین بۆ په ره پێدانى گشــت به رنامه كانى زانكــۆ وەک په ره پێدانى 
كارگێڕى زانكۆ و باشــتركردنى ده رئه نجامه كانى خوێندن و گرنگیدان به  به كارهێنانى ســتاندارده  كوالیتی بەرزه كان كه  
له  زانكۆ نێوده وڵه تییه كان به كارده هێنرێن، ئەمەش بە ئامانجی زیاتر بەرزکردنەوەی ئاســتی زانســتی ستافی ئەکادیمی 

و تەکنیکی زانکۆ.
هــەر بــه و بۆنه یه وه  ده مه وێت به  مامۆســتا به ڕێزه كانم بڵێم: كۆمەڵگاى ئێمــه  چاوه ڕوانییەکی زۆری له  ئێوه  هەیە، 
بۆیه  با ئێوه ش به قه د ئه وه ى به  ئێوه  ســپێردراوه  به رپرســیاربن، ده ســتى قوتابیه كانتان به ره و گۆشه ى زانست و زانین 

بگرن و هاوسه نگى له  نێوان مامه ڵه كردن له گه ڵ به زه یى باوكایه تى و وریایى پرۆسه ى په روه رده  و خوێندندا بكه ن.
هەر له و ده رفه ته دا داوا له  قوتابیان و خوێندكارانى زانكۆى پۆلیته كنیكى هه ولێر ده كه م كه  زیاتر گرنگی بە خوێندن 
بدەن و ئارام بن، چونکە رێگای زانســت  ئارامگرتن و ماندووبوونى ده وێت، هەروەها پێویســتە گرنگی كه لتووریش بدەن 
و به شدار بن  له  پێشكه وتنى واڵته كه مان؛ چونکە ئاینده ى نیشتمان له  ده ستى ئێوەدایه  و پێشكه وتنى كۆمەڵگا له سه ر 
شانى ئێوەیه .هەروەها ده مه وێت پیرۆزبایى له  ستافى ته كنیكکار و فه رمانبه رانى كارگێڕى زانكۆ بكه م ئه و كارمه ندانه ى 
كه  یارمه تى و هاوكارى مامۆستایانن له  تێپه ڕاندنى ساڵى خوێندندا و ئاماده كردنى زه مینه یه كى گونجاو بۆ پێشوازیكردن 

له  ساڵى نوێى خوێندن.
لە کۆتاییدا هیوادارم ئەمساڵ ببێتە ساڵی زیاتر بەرەوپێشچوونی کوردستان لە گشت بوارەکان بەتایبەتی لە رووی 

زانستی و ئەکادیمییەوە.
                پ.د. ادریس محمدطاهر هەرکی
   سەرۆکی زانکۆی پۆلیتەکنیکی هەولێر
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زانکــۆ پۆلیتەکنیکییــەکان لە تەواوى جیهاندا و لە ســەردەمى ئێســتاماندا لە دەرگایەکى 
گــەورەی خزمەتکــردن بە کۆمەڵگەى مرۆیــی هاتوونەتــە ژوورەوە و ووردە ووردە پانتاییەکى 

گەورە و فراوان داگیر دەکەن وەک پێویستییەکى حەتمى بۆ بەرژەوەندى کۆمەڵگە.
بێگومان دەبێ ئەوە لەبەر چاو بگرین کە خوێندن لەم زانکۆیانە و تەواوى سروشتی زانکۆ 
پۆلیتەکنیکییەکان جیاوازە لە خوێندن و سروشــتی زانکۆکانى تر، بۆیە سیاســەت و تێڕوانین 
و پــان و بەرنامەشــیان جیــاوازە. لەم جۆرە زانکۆیانە خوێندنــى پراکتیکی بە هەموو جۆر و 
شێوازەکانەوە زاڵە بەسەر خوێندنى تیۆری، ئەمەش وا دەکات، کە قوتابی بە کردارەکى بچێتە 
قواڵیی بابەتەکانەوە و ئەزموون و شــارەزایی پێشــوەخت بەدەســت بهێنێ لە پســپۆرییەکەى 
خــۆی، لــە کۆتاییدا دەرچووى ئەم زانکۆیانە بەبێ ترس و دڵەڕاوکێ دەچنە ناو بازاڕى کارەوە 

و ئەمەش زیاتر دەبێتە جێگاى ڕەزامەندى کەرتى تایبەت و گشتی.
لەبــەر ئــەو گرنگییە بەرچاوەى زانکــۆ پۆلیتەکنیکییەکان، ئێمە لــە زانکۆی پۆلیتەکنیکی 
هەولێــر پــان و بەرنامــەی کورتخایەن و درێژخایەنمان هەیە بۆ ئێســتا و ســااڵنى داهاتوو تا 
بتوانین ئەو کاروانەى زانکۆ، کە ســااڵنێکە بەڕێکراوە زیاتر بەرەو پێشــی ببەین و کوڕ و کچی 
ئەکادیمی گۆشــکراو بە زانســتی ســەردەمیانە و ڕاهێنراو بنێرینە بازاڕى کارەوە بە بڕوانامە و 

ئەزموونى جۆراوجۆرەوە.

گرنگیی پۆلیتەکنیک

پ.د. ادریس محمدطاهر هەرکی
سەرۆکى زانکۆی 

پۆلیتەکنیکی هەولێر

لە هەوڵى ئەوەداین، کە 
پسپۆرییەکان لە زانکۆى 

پۆلیتەکنیکی هەولێر 
نزیک بکەینەوە لە 

بازاڕى کار و بەگوێرەى 
پێداویستییەکانى بازاڕ 

و سەردەم..
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بۆ ئەم مەبەستە بەردەوام لە هەوڵى ئەوەداین، کە پسپۆرییەکان لە زانکۆى پۆلیتەکنیکی 
هەولێر نزیک بکەینەوە لە بازاڕى کار و بەگوێرەى پێداویســتییەکانى بازاڕ و ســەردەم بەشــی 
زانســتی بکەینەوە و کادرى ناوەندى و بااڵ پێبگەیەنین تا تەواوى پێداویســتییەکان بە کادری 

گونجاو پڕ بکەینەوە.
لەگــەڵ چەندین زانکۆی هاوشــێوە و ڕێکخــراوى نێودەوڵەتى لە نــاوەوە و دەرەوەى واڵت 
پەیمانــى لێکتێگەیشــتن و هاوکاریمــان واژوو کــردووە، بڕیــار و پانمان هەیە بــۆ برەودان و 
کردنــەوەى تاقیگە و دابینکردنى پێداویســتییەکانى کۆلێژ و پەیمانگەکان، تا هەمووى بخرێتە 

خزمەتى قوتابی و شارەزا بکرێت لە بوارێکی تایبەت، کە پیسپۆریەکەى خۆیەتى.
نابێ ئەوە لەبیر بکەین، کە زانکۆی پۆلیتەکنیکی هەولێر ئاسۆ و ئایندەیەکى ڕووناکى هەیە 
لەبەر ئەوەى چینێکی گەنجى خاوەن تواناو ئیرادە کارى تێدا دەکات لە ســتافی مامۆســتایان 
و کارگێڕییــەکان، ئەوانــەش پشــت ئەســتوورن بە ئەزمــوون و توانــا ئەکادیمییەکانى خاوەن 
ئەزموونەکانــى زانکــۆ، هەردوو نەوە بە یەکەوە ئەڵقەیەکى نەپچــڕاو بەیەکەوەیان گرێ دەدات 
و وایکــردووە زانکۆیەکــى گەنــج بەرهەم بێت و جێگاى هەموو ئەوانــە ببێتەوە، کە دەیانەوێت 

خزمەت بە بوارى زانست و فێربوون بکەن.
پێــش بابەتــى ئامێر و کەلوپەل و هــۆڵ و تاقیگە، ئێمە خاوەن توانایەکى مرۆیی باشــین 
لــە مامۆســتا و فەرمانبــەران و کارمەندان، لــە ئایندەیەکى نزیکدا باشــتریش دەبین، ئەوەش 

گەورەترین سەرمایەى زانکۆی پۆلیتەکنیکی هەولێرە.
لــە کۆتاییــدا گرنگــە ئامــاژە بەوە بکەیــن، هەموومان بە یەکەوە بە ســتافی مامۆســتا و 
فەرمانبــەر و کارمەنــد و قوتابی لە زانکــۆی پۆلیتەکنیکی هەولێر خاوەنى زانکۆکەین، بە یەک 
دەســت و هــەوڵ و تەقەڵاڵى هەموومان و کارکردنمان وەک یــەک تیم دەتوانین زیاتر زانکۆکە 
بەرەو پێش ببەین، کە زانکۆش پێشکەوت ئیتر سوودى بۆ کوڕ و کچی ئەم میللەتە دەبێت و 

لەکۆتاییدا وواڵت و کۆمەڵگەکەمان پێشدەکەوێت. ئەمەش ئەوەیە، کە هەموومان دەمانەوێت.   

لەم جۆرە زانکۆیانە 
خوێندنى پراکتیکی 

بە هەموو جۆر و 
شێوازەکانەوە زاڵە 

بەسەر خوێندنى 
تیۆری، ئەمەش وا 

دەکات، کە قوتابی بە 
کردارەکى بچێتە قواڵیی 
بابەتەکانەوە و ئەزموون 

و شارەزایی پێشوەخت 
بەدەست بهێنێ لە 

پسپۆرییەکەى خۆی..
،،

،،
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زانکۆ ئەو ناوەندە زانستی و ئەکادیمییەى 
هەژمــار و شــوێن و پێگەى جیــاوازە لەگەڵ 
تــەواوى دامــودەزگا و فەرمانگــە حکومی و 
ناحکومییــەکان، لە زانکــۆوە بەرنامە و پان 
و توێژینــەوە دادەنرێ و ئەنجــام دەدرێت بە 

مەبەستی باشترکردنى بارودۆخی کۆمەڵگە.
فەلســەفەى زانکــۆ لەســەر پێداویســتی 
کۆمەڵگە لە هەردوو الیەنى ماددی و مەعنەوى 
بنیاتنراوە، تەمەنى زانکۆ لە جیهاندا بەشێوە 
گشــتییەکەى نزیکــەى هەزار ســاڵە، تێکڕاى 
ئەو مــاوە لەهەوڵى ئەوەدا بووە کێشــەکانى 
کۆمەڵگە بەشــێوەى تەندروســت چارەســەر 
بــکات یــان ڕێگربێــت لــە ڕوودانى کێشــە و 
ســەرکردایەتى و پێشڕەوى کۆمەڵگە بکات لە 

قۆناغێکەوە بۆ قۆناغێکی باشتر.
بــۆ بوونــى زانکۆیەکى ســەرکەوتوو دوو 
فاکتــەرى گرنگمــان هەیە، یەکــەم: ژینگەى 
ناوەخــۆی زانکۆ تــا چەند گونجــاو و لەبارە 
بــۆ پێشــکەوتن و ســەرکەوتن؟ دووەم: ئەم 
زانکۆیە تا چەند ڕۆچۆتە ناخی کۆمەڵگەکەى 
خــۆی و خوێندنەوەى هەیە بۆ گیروگرفتەکان 
و کێشــەکان، کــە ڕوویانــداوە یــان ئەگەری 

ڕوودانى هەیە؟
ژینگــەى ناوەخــۆی زانکــۆ لەگرنگتریــن 
ســەرکەوتنە،  و  پێشــکەوتن  فاکتەرەکانــى 
چونکــە ئەزمــوون پێمــان دەڵێــت فاکتەرى 
ناوەخــۆ هۆکارى یەکەمە بۆ ســەرکەوتن یان 
شکســت، دەبــێ ئەوە بە هەنــد وەربگرین لە 

هەر زانکۆیەک بەخشین و وەرگرتنى بڕوانامە 
بە چ پێوەر و بنەمایەکــە؟ بڕوانامەدارەکانى 
زانکۆ تواناى ئەقڵى و زانستی و دەروونیان تا 
چەندە؟ ئایا ئەم زانکۆیە مرۆڤێکى تەندروست 
و خاوەن هزر و بەتواناى ڕەوانەى ناو کۆمەڵگە 
کردووە؟ یان بارێکى گرانى بۆ سەر کۆمەڵگە 
زیــاد کــردووە؟ لەوانەش گرنگتــر پەیوەندی 
نێــوان گروپەکانــى زانکۆ یەکجــار گرنگە لە 
مامۆســتایان و قوتابیــان و فەرمانبــەران و 
تەواوى ئەوانەى لەچوارچێوەى حەڕەمى زانکۆ 
کار دەکەن، چونکە پەیوەندی ئەرێنى دەبێتە 
هەوێنی کارکردنى سەرکەوتووانە و ڕاستەوخۆ 
کاریگەری لەســەر داهێنان و بەرەوپێشچوون 

دەبێت. 
ڕێز، خۆشەویستی، قوربانیدان، بەخشین 
و یەکتــر قبووڵکردن لەنێــوان زانکۆییەکان، 
ســوودى  بــۆ  بەهەشــتێک  دەکاتــە  زانکــۆ 
کۆمەڵگــە و بەهــاى زانســت بەرزدەکاتەوە، 

وەک پیرەمێرد دەڵێت: 
ئەبێ بەخشندە مل کەچ کا، لەڕاستى 

موچەخۆری خۆی
سوراحى، بۆ پیاڵە، سەر فرۆ دێنێ، کە 

تێکا بۆی
بــن  بەخشــندە  گــەورەکان  کاتێــک 
بەمــەش  دەگــرن،  ڕێزیــان  بچووکەکانیــش 
بەرهــەم باش دەبێت و مەبەســت دەپێکێت. 
دەبــێ ئەوە بزانین ڕاســتە مەبەســتی بااڵ و 
ســەرەکی زانکــۆ برەودانە بە زانســت، بەاڵم 

زانكۆ.. 
ئاوێنه ی كۆمه ڵگه 

م. شاكر رضا ـــ سه رنووسه ر

   
ژینگەى ناوەخۆی 

زانکۆ لەگرنگترین 
فاکتەرەکانى پێشکەوتن 
و سەرکەوتنە، چونکە 
ئەزموون پێمان دەڵێت 

فاکتەرى ناوەخۆ هۆکارى 
یەکەمە بۆ سەرکەوتن 

یان شکست..

،،

،،
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نابــێ ئەوەش لەبیر بکەین، کــە زانکۆ لەپاڵ 
زانســت نابــێ الیەنە کۆمەاڵیەتــى، ئابوورى، 
سیاســی،  یاســایی،  ئایینــی،  کلتــورى، 
پەروەردەیــی و..هتد فەرامۆش بکات، چونکە 
هەمــوو ئەوانــە بەیەکترەوە بەســتراونەتەوە 
و پێکهێنــەرى بنەڕەتــى کۆمەڵگــەن، ئەگەر 
هەمــوو ئەوانە بەهەند وەرگیــران و گرنگیان 
پێــدرا ئەوکات هەموو ئەوانەى لەچوارچێوەى 
زانکــۆن پەیوەندییەکــى پتەویــان لەنێــوان 
دروســت دەبێ و زانکۆ لەناوەخۆیدا پێدەگات 
و ئینجا قۆناغى دووەمی ئەرکی زانکۆ دەست 

پێدەکات کە کاریگەرییە لەسەر کۆمەڵگە.
هەرچــی پەیوەنــدى هەیــە بــە زانکــۆ و 
کۆمەڵگــە، ئەوا گرنگە کاتێک زانکۆ ئامادە و 
پێگەیــی و دەبێت بتوانێ کۆمەڵگە و تێکڕاى 
الیەنــە ئەرێنی و نەرێنییەکانى بخوێنێتەوە و 
چارەســەرى گونجاوى هەبێــت بۆ هەموو ئەو 
نەرێنییانەى، کە هەن یان ئەگەری هەبوونیان 
هەیە لە داهاتوو، پان و بەرنامە و توێژینەوەى 
هەبێت بۆ ئەوەى کۆمەڵگە ئاراســتە بکات بۆ 

ڕێگە تەندروستەکە و بەردەوام وەک پاسەوان 
بێــت بــۆ خزمەتــى کۆمەڵگــە، لەبەرامبەردا 
کۆمەڵگــەش متمانــەى هەبێــت بــە زانکۆ و 
ئــەو باوەڕەى هەبێت، کە زانکۆ فریادڕەســى 
کۆمەڵگەیــە و هــۆکارە بــۆ چارەســەرکردنى 
کێشــە و قەیرانەکان، ئــەوکات زانکۆ دەبێتە 

ئاوێنە و نموونەى بااڵى کۆمەڵگە. 
لەکۆتاییــدا لــەوە دەگەین، کــە هەبوونى 
زانکۆیەکى پتەو و خاوەن ئیرادەى زانستی و 
دامەزراو لەسەر بنەما فەلسەفییەکانى مرۆڤ 
و کۆمەڵگــە، لــە بەرامبەردا خــاوەن متمانە 
لەگــەڵ کۆمەڵگە، دەبێتە هۆی بەرهەمهێنانى 
کۆمەڵگەیەکى دامەزراو و پشت ئەستوور بەو 
توێژینەوانــەى، کە لــە زانکۆکانــەوە ئەنجام 
الیەنەکانــى  تــەواوى  خزمەتــى  و  دەدرێــن 
ژیانــى پێدەکرێت لەنــاو کۆمەڵگەى مرۆیی و 
لەکۆتاییدا کۆمەڵگەیەکى ئارام دێتە بەرهەم، 
کە ئەوە ئامانجى سەرەکی مرۆڤە لە سەرەتای 

مێژووەوە تا ئێستا.

   
ڕێزو خۆشەویستی و 

قوربانیدان و بەخشین 
و یەکتر قبووڵکردن 

لەنێوان زانکۆییەکان، 
زانکۆ دەکاتە بەهەشتێک 

بۆ سوودى کۆمەڵگە 
و بەهاى زانست بەرز 

دەکاتەوە....

،،

،،
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زانكــۆ پۆلیته كنیكیــه كان له  زۆربــه ی واڵتانی جیهانــدا به گرنگترین ناوه نــدی ئه كادیمی و 
زانســتی داده نرێت كه  كاریگه ری ڕاســته وخۆ و به رچاویان هه یه  له  پێشكه وتنی واڵتان له گشت 
بواره كانی ژیان، چونكه  زانكۆ و په یمانگه  ته كنیكیه كان ده توانن ڕاسته وخۆ به شداربن له  ڕه وتی 
پێشخستن و بونیادنانی واڵت، ئه ویش له  رێگای به زانستیكردنی كارو كرداره كانی ژیانی كۆمه ڵگا 
له رێگای ده رچوونی به ســه دان هه زار قوتابی كه ســااڵنه  له  زانكۆ پۆلیته كنیكه كان ده رده چن و 
دێنــه  نێــو كایه كانی ژیانی كۆمه ڵگه  و له  دامه زراوه  حكومی و تایبه تییه كان كارده كه ن، یاخود 
له  رێگای ئه و توێژینه وانه ی كه  ســااڵنه  له م زانكۆیانه  ئه نجام ده درێن و به شــێوه یه كی زانستی 
له بابه تــه كان ده كۆڵنه وه  و له  هۆكارو ده رئه نجامی هه ر كێشــه و بابه تگه لێك توێژینه وه  ئه نجام 

ده ده ن و هۆكار و شێوازی چاره سه ركردنیان ده خه نه ڕوو.
بــۆ ئــه وه ی ئه مــه  ببێته  به رچاو روونییه ك لــه  نێو كۆمه ڵگه،  ئه مه ش ســه رئه نجام ده بێته  
هــۆكاری پێشــكه وتنی كۆمه ڵگــه ، بۆیــه  به گه ڕانــه وه  بۆ مێــژووی زۆربه ی واڵتانــی جیهان له  
سه رجه م قۆناغه كانی بونیادنان و سه قامگیری واڵت له  زۆربه ی بواره كانی ژیاری و پێشكه وتندا 

رۆڵی زانكۆ پۆلیته كنیكیه كان 
وه ك پێویستییه كی سه رده م بۆ 

پێشكه وتنی واڵت

د. سه رسام خه لیل شوانی
به ڕێوه به ری تۆماری گشتی

   
   

زانكۆ   
پۆلیته كنیكیه كان 

كاریگه ری ڕاسته وخۆ و 
به رچاویان هه یه  له  
پێشكه وتنی واڵتان 
له گشت بواره كانی 

ژیان..

،،

،،
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ده رچووانی زانكۆ 
پۆلیته كنیه كان 

شوێن په نجه یان له  
بونیادنان و پێشكه وتنی 

واڵت به رچاوه  و 
سه رئه نجام ده بنه  

داینه مۆی سه ركه وتن و 
پێشكه وتنی ئابووری 

كوردستان..

،،
،،

گرنگییه كی زۆریان به  خوێندنی ته كنیكیداوه،  به اڵم به  پێی قۆناغ و به ركه وته  مێژووییه كان ئه م 
گرنگی پێدانه  شێوازو فۆرمی جیاوازی به خۆیه وه  بینیوه  به تایبه تی له  واڵته  پێشكه وتووه كان له  
بواری ته كنه لۆژیا و پیشه ســازیدا، چونكه  خوێندنی ته كنیكی و پیشه یی هۆكارێكی سه ره كییه  
بۆ ڕه وتی پێشــكه وتن و ســه ركه وتنی واڵت به تایبه تی له  رۆژگاری ئه مڕۆدا كه  زۆربه ی واڵتان 
له  بواری زانســته كان له  ڕوانگه ی تێورییه وه  هه نگاویان ناوه  بۆ بواری پراكتیكی به مه به ســتی 
زیاتر خزمه تكردن به  مرۆڤایه تی، چونكه  ئه م ڕه وته  ته نها له  چوارچێوه ی یه ك واڵتدا سنووردار 
ناكرێــت به تایبــه ت دوای ئه و پێشــكه وتنه  گه وره یــه ی به جیهانیبوون بــه  دوای خۆیدا هێنایه  
كایــه وه  كــه  هیچ ســنوورێك نه ما له  نێوان واڵتانــدا به هۆی پێشــكه وتنی تۆڕه كانی په یوه ندی 
و ته كنه لۆژیــای ســه رده م، ئه ویــش بــه  به رهه مێكی تــری به جیهانیبوون داده نرێــت له  بواری 

ته كنه لۆژیا و مه یدانی زانسته  ته كنیكی و پراكتیكیه كاندا.
بۆیه  له  رۆژگاری ئه مڕۆدا پێویســته  له ســه ر ئاســتی كوردســتانیش ئه م بابه ته  له  به رچاو 
بگیرێــت بۆ بونیادنان و پێشــكه وتنی ته كنه لۆژیــا و ئابووری واڵت هه رچه نده  تاڕاده یه كی باش 
گرنگــی دراوه  بــه  خوێندنی ته كنیكی، ئه ویش لــه  رێگای كردنه وه ی زانكــۆ پۆلیته كنیكیه كان 
تیاداو ســااڵنه  به  هه زاران ده رچووی خاوه ن بڕوانامه ی زانســتی ته كنیكی له  بواری پراكتیكی و 
پیشــه یی پێشــكه ش به  واڵت ده كرێت و ئه وانیش شوێن په نجه یان له  بونیادنان و پێشكه وتنی 
واڵت به رچاوه  و ســه رئه نجام ده بنه  داینه مۆی ســه ركه وتن و پێشــكه وتنی ئابووری كوردستان 
ئه گه ر وه ك پێویست ده رفه تیان بۆ بڕه خسێت و هه ریه كه یان به پێی پسپۆری خۆیان پراكتیزه ی 
ئه م بابه ته  زانســتیانه  بكه ن كه  له  قۆناغه كانی خوێندندا به  ده ســتیان هێناوه ، و  خۆشبه ختانه  
لــه  رۆژگاری ئه مــڕۆدا ده رچووانی زانكۆ پۆلیته كنیه كان به شــێوه یه كی به رچاو رۆڵیان هه یه  له  
بازاڕی كاردا و خزمه تێكی به رچاو ده كه ن و رۆژ دوای رۆژ گرنگیان له  بونیادنانی واڵت له  گشت 

بواره كانی ژیان دا زیاتر ده بێت.
بۆیه  له سه رده می ئه مڕۆدا خواستی خوێندن له الیه ن فێرخوازانه وه  بۆ زانكۆ پۆلیته كنیكه كان 

زیادی كردووه ..
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و  ســاختە  هەواڵــى  مەترســییەکانى 
چەواشەکار:

لە سەردەمی نوێدا، رەنگە بۆ رێکخستنى 
گەشتێکی هەفتانە، یان مامەڵەیەکی ئاسایی 
رۆژانــە تــا دەگاتە بڕیاردان لەســەر پرســە 
گرنگەکانــى ژیانــی رۆژانە تاکــەکان لە رێی 
تۆڕەکانــی گەڕان لــە ئینتەرنێتــەوە بەدواى 
وەاڵمی پێویســتى پرسیار و داواکارییەکانیان 
رادەى  وایکــردووە،  ئەمــەش  بگەڕێــن. 
پشتبەســتنى تــاک لــە ســەردەمی نوێدا بە 
میدیــا بــە گشــتیی و ئامرازەکانــى میدیای 

نوێ بە تایبەتى زیاتربێت. ئەم پشتبەســتنە 
بــۆ  رەخســاندووە،  لەبــارى  دەرفەتێکــی 
ســەرچاوەکانی هــەواڵ و زانیــارى تــا بــە 
ویســتى خۆیان ئاراســتەى وەرگران بکەن و 
هەندێکجــار تەنانەت بە تــەواوی کۆنترۆڵیان 
بکــەن و هەموو ئیرادەیەکــی بڕیاردانیان لێ 
زەوت بکــەن. نــەک تەنیا بڕیارە ســادەکانی 
ژیانــی رۆژانە، لە پرۆســەى سیاســییەکاندا، 
کــە پرســێکی وەک هەڵبژاردن چارەنووســى 
پرۆســەکەى پێــوە بەنــدە، ئــەوە میدیاییە 
رۆڵــى هەیــە لــە یــەکا کردنــەوەى تــاک و 

سەرەتاییەک..
 لە بارەى هەواڵى ساختە و 
چەواشەکارانە و رێگەکانى 

ناسینەوەیان
م. ئه رسه الن ره حمان* 

ئه ڵقه ی دووه م و كۆتایی

   
   

هەواڵى چەواشە 
و ناڕاست هۆکارن 
بۆ ئەوەى وەرگر 

متمانەیان بە سەرچاوە 
هەواڵییە رەسەن و 

متمانەپێکراوەکانیش 
نەمێنێـت و بە 

دڕدۆنگییەوە لێیان 
بڕوانن..

،،

،،
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لە سەردەمی نوێدا، 
تا رادەى پشتبەستنى 

تاک بە میدیا بە 
گشتیی و میدیای نوێ 

بە تایبەتى زیاتربێت. 
ئەم دەرفەتێکی لەبار 

بۆ سەرچاوەکانی هەواڵ 
و زانیارى ده ڕه خسێت 
تا بە ویستى خۆیان 

ئاراستەى وەرگران بکەن 
و هەندێکجار تەنانەت 
بە تەواوی کۆنترۆڵیان 

بکەن و ئیرادەو 
بڕیاردانیان لێ زەوت 

،،بکەن..

ئاراســتەکردنى بۆ بەشداریکردن، هەروەها لە 
بوارى تەندرووســتیدا هەمووان بینیمان میدیا 
چ رۆڵێکی لە ئاراستەکردنى تاک بۆ خۆپارێزی 
جێبەجێکردنــى  و  پێکوتــە  وەرگرتنــى  و 
رێنماییــەکان بینی. ئەم پشتبەســتنەى تاک 
تا زیاتر بێت مەترســى باڵوبوونەوەى هەواڵى 
چەواشــە و ســاختە لەســەر وەرگــر زیاتــر 

دەبێت.

بــە گشــتیی ئــەو جــۆرە هەوااڵنــە ئەم 
زیانانەیان لێدەکەوێتەوە:

و  دەوروبــەر  بــە  متمانــەى  تــاک   *
هەندێکجــار  لەدەســتدەدات.  کۆمەڵگەکــەى 

ناچار دەبێت بۆ خۆپاراستن کەنارگیر بێت.
* هەواڵــى چەواشــە و ناڕاســت هۆکارن 
بــۆ ئــەوەى وەرگــر متمانەیان بە ســەرچاوە 
هەواڵییــە رەســەن و متمانەپێکراوەکانیــش 

نەمێنێـت و بە دڕدۆنگییەوە لێیان بڕوانن.
* ئەو جۆرە هەوااڵنە دەبنە هۆى ئەوەى 
وەرگــر یان بڕیارى هەڵە بدات، بۆ نموونە لە 
پرســى خۆپارێزی لە کۆرۆنا یان چارەسەرى 

شێرپەنجە، رێگەى هەڵە بگرێتە بەر.
* لە پرۆسەى سیاسییدا متمانەى نێوان 
خەڵــک و دەســەاڵت، خەڵک و کەســایەتییە 

سیاسییەکان ناهێڵێت.
* کاریگەرى لەســەر توێــژە جیاجیاکان 
دروســتدەکات، بــۆ نموونــە باڵوبوونــەوەى 
بــارەى  لــە  ناڕاســت و چەواشــە  هەواڵــى 
تاقیکردنەوەی پۆلــە کۆتاییەکانەوە، دەبێتە 
هــۆى درووســتبوونى پشــێوی دەروونى الی 
فێرخوازان و کاریگەرى گەورە لەســەر رێژەى 

دەرچوون و ئاستى نمرەکانیان دەکات.
رێگاکانی ناســینەوەى هەواڵى ســاختە و 

چەواشەکارانە:
و  ســاختە  هەواڵــى  ناســینەوەى 
چەواشــەکارانە ئەگەرچى لــە رووکاردا ئاڵۆز 
بێت، یان بە زەحمەت ببینرێت، بەاڵم کارەکە 
هێنــدە ئەســتەم نییــە و وەرگــر، یــان هەر 
تاکێکى بەکارهێنەرى ئینتەرنێت بە ئاســانى 
دەتوانێت هەواڵى چەواشــەکار و ناڕاســت لە 
زانیارى راســت و دروســت جیــا بکاتەوە. لە 
ســەرچاوە زانســتییەکاندا چەندیــن رێگــە و 
شــێوازی جیاجیا بۆ ناســینەوەى ئەو جۆرە 
هەواڵە دەستنیشان کراون. لێرەدا بەشێکیان 

دەخەینەڕوو:
یەکەم: لە سەرچاوەکە بکۆڵەرەوە: پێش 
هەموو شــت بزانە ئــەو لینکــەى کردووتەوە 
درووســتە، هەندێکیــان هــەر لــە رێنووســى 
لینکەکەیــان )URL( ســاختەکارى و هەڵە 

هەیە. 
دووەم: لــە نووســەرى بابەتەکــە دڵنیــا 
بەرەوە: ئایا کەســێکی ناســراو نووسیویەتى 

یان نووسەرەکەى نادیارە. 
ســێیەم: لە ســەرچاوەى دیکەدا بەدوایدا 
بگەڕێ: بۆ ئەوەى لــە هەر زانیارییەک دڵنیا 
بیتەوە باشــتر وایە بچیتەوە سەر سەرچاوەى 
ســەرەکی زانیارییەکــە، النیکــەم لــە چەند 
سەرچاوەیەکی دیکەی متمانە پێکراو بەدوایدا 

بگەڕێیت.
چــوارەم: هەمیشــە بــە عەقــڵ و چاوی 
رەخنەوە بڕوانە زانیارییەکان: لە خۆت بپرسە 
ئەو هەواڵە بۆ لەم دەمودەستە باڵودەبێتەوە؟ 
کــێ برەوی پــێ دەدات؟ ئامانــج لێی چییە، 

بۆچى ئەو بابەتەى وروژاندووە؟
پێنجــەم: لە دەقــى زانیارییــەکان دڵنیا 
بــەرەوە: ســەیرى ژمــارەکان، ئەنجامەکان، 

،،
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باڵوبوونەوەى هەواڵى 
ناڕاست و چەواشە لە 
بارەى تاقیکردنەوەی 
پۆلە کۆتاییەکانەوە، 

دەبێتە هۆى 
درووستبوونى پشێوی 

دەروونى الی فێرخوازان 
و کاریگەرى گەورە 

لەسەر رێژەى دەرچوون 
و ئاستى نمرەکانیان 

دەکات..

،،
،،

رێژەکان بکەوە، دەقى ئەو وتانەى وەرگیراون 
بەراوردیــان بکە، لــە مێــژووی زانیارییەکان 

دڵنیا بەرەوە. 
شەشــەم: لــە وێنــەکان دڵنیا بــەرەوە: 
تا چەند وێنەى راســتەقینەن و دەســتکارى 
نەکراون، کاپشــنی وێنەکان چى نووســراوە، 
ســەیرى نــاوی وێنەگــر و شــوێنی وێنــە و 
ســەرچاوەکەى بکە، دڵنیا ببــەوە لەوەى بە 

فۆتۆشۆپ دەستکارى نەکراوە. 
بــۆ ســەرچاوەى  گەڕانــەوە  حەوتــەم: 
رەسمیی: بۆ دڵنیابوونەوە لە هەر زانیاری و 
هەواڵێک، کە جێگەى گومان بن، باشتر وایە 
وەرگر بگەڕێتەوە بۆ سەرچاوە رەسمییەکان، 
یان ئەو سەرچاوانەی ئیعتبارى پیشەییانەیان 

هەیە و متمانەدارن.
هەشــتەم: بۆ بابه ت و زانيارييه  زانستى 
و ته ندرووستييه كان بگه ڕێوه  بۆ سه رچاوه ى 
دايك و ئه و گۆڤار و چاپكراوه  زانســتيانه ى 
ناوبانگــى زانســتيان هه يــه . لــه  ئينته رنێت 
به دوايانــدا بگــه ڕێ. هــه ر له  خۆتــه وه  بڕوا 
بــه  هه مــوو زانيارييــه ك مه كه  كــه  به  ناوى 
توێژينه وه ى زانستى و پزيشكى و ته ندرووستى 

باڵوده كرێته وه .
------------------

سەرچاوەکان: 
1- نــزار خیرون، األخبــار الزائفة.. الحرب الجديدة 

على وعي الشعوب، 
https://www.aljazeera.net/bl
ogs/2020/5/24/%D9%85%D8%
B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A
7%D9%84%D8%A3%D8%AE%
D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8
%A7%D9%84%D8%B2%D8%
A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8
%A7%D9%84%D8%B5%D9%86

%D8%A7%D8%B9%D8%A9
2-کاسپرسکای: كيف تعرف أن خبرا كاذب

https://me.kaspersky.com/re-
source-center/preemptive-safety/

how-to-identify-fake-news
3- عمر أبو عرقوب، ســتة أنواع أللخبار الكاذبة يف 
العرص الرقمي، مجلة الصحافة، العدد 13، الســنە الرابعة، 

ربیع 2019، منشورات معهد الجزیرة لإلعالم، ص 21، 

.22

الزائفــة«  و«األخبــار  الصحافــة...  يونســكو،   -4
والتضليل: دليل التدريس والتدريب يف مجال الصحافة، 

https://en.unesco.org/fightfake-
news

https://en.unesco.org/fightfake-
news

بەڕێوبــەرى  رەحمــان،  ئەرســەالن   *
وێبســایتى رۆژنامەوانــى، تایبــەت بە هونەر 
http://www. میدیایــی.  زانســتیی  و 

/rozhnamawany.com
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ژمارە )5-1(ی ڕۆژنامەی كوردســتان، كە میقداد میدحەت بەدرخان دەریكردووە، كاتێك 
ژمارە)1(ی ڕۆژنامەكەی دەركرد، چەند دانەیەك لە ڕۆژنامەكەی بۆ هاوڕێكانی دەنێرێ بەزمانی 
فەرەنسی و تیایدا دەنووسێ : زۆر بەختەوەرم بەوەی كە ژمارەی یەكەمی ڕۆژنامەی)كوردستان(
تان بۆ دەنێرم، ئەوەی هەر ئێستا لە قاهیرە داممەزراندووە. نەتەوەی من كە نەتەوەی كوردەو 
ژمارەی 6 ملیۆن كەسە لە ئاسیای بچوكدا، زمانیان گەلێك كۆنە، ئەمەش یەكەمین جارە كە 
بەم زمانە ئەم ڕۆژنامەیەم باڵوكردۆتەوە بۆ مەبەستی تێگەیاندنی زانیاری و گیانی خۆشەویستی 
لەناو ڕۆڵەكانی نەتەوەكەمدا و هاندانی كوردەكان بۆ ئەوەی ڕێگەی پێشكەوتن و شارستانێتی 
نــوێ  بگرن... هتد نامەكە. ئەم سەرگوزشــتەیە ئەوەمان بۆ دەردەخات كە دڵســۆزێكی وەكو 
میقداد مدحەت بەگ بەدەركردنی هەســتی بەرزی نەتەوایەتی ســەرەڕای ئاوارەیی و غوربەتی 
دوورە واڵتــی خــۆی دەیەوێ  شــتێكی گرنگ بۆ مێــژوو تۆمار بكات كــە نەوەكانی بەر لەخۆی 

هەنگاوی بەو شێوەیەیان نەنابێ . 

ناوەڕۆكی ژمارە )1(ی ڕۆژنامەی كوردستان:  •
لەم ڕۆژنامەیەدا باس لە موســڵمانبوونی كورد و ئاینی پیرۆزی ئیســام دەكات، زۆر باس 
لــە فەرموودەكانــی پێغەمبەر دەكاو، فەرموودەكان بە نموونــە دەهێنێتەوە، بۆ ئەوەی خەڵك 
كاریگەر بن بە نووســینەكان و زیاتر بیخوێننەوە، دەڵێ  نەتەوەی كورد زۆر لە نەتەوەكانی تر 
زیرەكتر و خاوەن بیرو هۆشــن، بەاڵم بەهۆی هەژاری و نەخوێندەواری نەیانتوانییوە ئاگاداری 

دراوسێكانیان بن و نازانن چی ڕوودەدات لە دەوروبەریاندا. 
زیاتــر لە نووســینەكان جەخت لەســەر زانســت و زانیــاری و فێربوون دەكاتــەوە، داوا لە 
زانایان دەكات، كە چۆن خەڵكی فێری ئاین دەكەن ئەوهاش داوایان لێبكەن مندااڵنیان بنێرنە 
خوێندنگە و فێری زانست و زانیاری ببن تاكو بتوانن لە ئەنجامدا چەك و تفەنگ دروست بكەن 
و بتوانــن بەكاریــان بهێنن لە بەرامبــەر دوژمن و نەیارەكانیان. چونكــە ئەگەر خوێندەوارییان 
نەبــێ  هەرچەنــد چــەك و تفەنگییان هەبێ  نازانن بەكاری بهێنن، هەروەك چۆن ســوپای چین 
)10( ئەوەندەی ســوپای ژاپۆن بوو، لە هەموو شــەڕەكاندا، به اڵم سوپای ژاپۆن سەركەوتوو 
و ســوپای چین شكســت خواردوو بوون. هۆكارەكەشی دەگەڕێتەوە بۆ نه زانی سوپای چین كە 

شیكردنەوەی ناوەڕۆكی 
)ڕۆژنامەی كوردستان( 

ژمارە )5-1(

م. ئاواز حه سه ن
 ئه ڵقه ی دووه م و كۆتایی

ناوه ڕۆكی ژماره  )1(
ی رۆژنامه ی كوردستان، 

جەخت لەسەر زانست 
و زانیاری و فێربوون 

دەكاتەوە، داوا لە زانایان 
دەكات، كە چۆن خەڵكی 

فێری ئاین دەكەن ئەوهاش 
داوایان لێبكەن مندااڵنیان 
بنێرنە خوێندنگە و فێری 

زانست و زانیاری ببن..

،،

،،
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له ناوەڕۆكی ژمارە)2(
ی ڕۆژنامەی كوردستان 
دەڵێ:  ئەگەر دوژمنان 

بیانەوێت پێیان بخەنە 
ناو نیشتیمانتان بزانن 

كه  چۆن بەرگری لە 
خۆتان دەكەن كاتێ 

ئەوان خاوەنی تۆپ و 
تفەنگی ترسناك بن، 
خۆشەویستی نیشتیمان 
لەوەدایە كە ئاوەدانی 
بكەنەوە و خوێندنگە 
و قوتابخانەی تێدا 

دروست بكەن و 
مندااڵنتان بخەنە بەر 

خوێندن و فێری پیشەو 
،،زانستییان بكەن..

هیــچ شــتێكیان نەدەزانی. لەم ژمارەیەدا مقداد میدحــەت بەدرخان دەڵێ : )از ژمیرا و اغایین 
كردا هیڤی دكم درحقا قنجیا كردادە چەبیت بیراكی با ژمنرە بنڤیسن ڤی جریدەییدە بنڤیسم. 
وك ژورا ڤــی جریدەیی من نڤیســی دڤــی كاغەژی ریكن ژمنرە مصرى(. واتــە هیوادارم میرو 
ئاغایانی كورد چی لە دەربارەی چاكەی كورد دەزانن بۆم بنووسن و ڕەوانەی بكەن بۆ ئەوەی 
لەم ڕۆژنامەیەدا باڵوی بكەمەوە، وەك لەســەرەتای ئەم ڕۆژنامەیەدا نووســیوومە دەبێ  نامەم 

بۆ بنێرنە میسر.

ناوەڕۆكی ژمارە)2(ی ڕۆژنامەی كوردستان:  •
لەم ژمارەیەدا جەخت لەسەر خۆشەویستی نیشتیمان دەكرێتەوە، دیسانەوە بە هێنانەوەی 
فەرموودەكانــی پێغەمبــە)د.خ( داوا دەكات كە نیشــتیمانی خۆتان خــۆش بوێت و بۆ ئەوەی 
دوژمنــان نەتوانن بێنە ناو نیشــتیمانتانەوە، خوانەخواســتە ئەگەر دوژمنــان بیانەوێت پێیان 
بخەنــە نــاو نیشــتیمانتان چۆن بەرگری لــە خۆتان دەكەن كە ئەوان خاوەنــی تۆپ و تفەنگی 
ترســناك بن، وە دەڵێ  خۆشەویســتی نیشــتیمان لەوەدایە كە ئاوەدانی بكەنەوە و خوێندنگە 
و قوتابخانەی تێدا دروســت بكەن و مندااڵنتان بخەنە بەر خوێندن و فێری پیشــەو زانستییان 

بكەن.
هەروەهــا داوا لــە دەوڵەمەندەكان دەكات كە زێر و زیو و پارەكانتان دەربێنن لە ڕێی خوا 
قوتابخانــە و خوێندنگە دروســت بكەن. مندااڵنی بێ  سەرپەرشــت بخەنە بەر خوێندن و تاكو 
خوا لێتان ڕازی بێت. نموونەی هەندێ  ناوچە دەهێنێتەوە، كە دەوڵەمەندەكانیان قوتابخانەیان 
دروســت كــردووە و مندااڵنــی بــێ  دایك و باوكیان خســتۆتە بــەر خوێنــدن و ناردوویانە بۆ 
خوێندنگــەی گــەورە و مەكتــەب لە )ئەســتەمبول(، ئێســتا هەموویان گەورەن و ئەفســەر و 

مەئموری دەوڵەتن.

،،
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ناوەڕۆكی ژمارە )3(ی ڕۆژنامەی كوردستان:  •
لەم ژمارەیەدا ڕاســتەوخۆ بە فەرموودەیەكی پێغەمبەر)د. خ( دەســت پێدەكات كە دەڵێ : 
“كلكــم راعــی وكلكــم مســوول عن رعیته”، بــە پێی ئــەم فەرموودەیە داوا لــە خەڵك دەكات 
ســەیری خەڵكانی خوار خۆیان بكەن و یارمەتیان بدەن. دەبێت ڕێی ڕاســت بە خەڵك پیشان 
بــدەن و لــە خراپەكاری بیان پارێــزن، هەروەها مقداد میدحــەت بەدرخانیش خۆی لە ڕێگەی 
نووســینەكانییەوە دەیەوێت ئەو كارانە ئەنجام بدات و ئەركی سەرشانی خۆی جێبەجێ  بكات، 
چونكــە خــۆی نەیدەتوانی بچێتە كوردســتان و یارمەتیــان بدات، بۆیە لەڕێگــەی ڕۆژنامەكەو 

نووسینەكانییەوە ئەو هەوڵەی داوە.
نوێژكردن فەرزە، فێربوونی عیلمیش بەهەمان شێوە فەرزە لەسەرتان، لەڕێگای نووسینەكانی 

له  وتارێكدا داوا لە 
خەڵك دەكات سەیری 
خەڵكانی خوار خۆیان 

بكەن و یارمەتیان 
بدەن. دەبێت ڕێی ڕاست 
بە خەڵك پیشان بدەن 
و لە خراپەكاری بیان 

پارێزن..

،،
،،
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ئەم ڕۆژنامەیە خەڵكەكە ووردە ووردە فێری خوێندنەوە بوون و هوشیاربوونەوەو منداڵەكانیان 
دەنــاردە قوتابخانــەو شــوێنە دوورەكان بۆ ئــەوەی فێری ئیش و كار ببن. تاوەكو ئێســتاش 
بەردەوامــن لــە فێربوون و كاركردن بۆ ئەوەی بتوانن ڕووبــەڕووی دوژمنان ببنەوە و بەكەڵكی 

نیشتیمان و ئیسامیش بێن.

ناوەڕۆكی ژمارە)4(ی ڕۆژنامەی كوردستان:  •
بەو ناونیشانە دەست بە نووسین كراوە )حەزرەتی خاوەن شكۆو گەورە سوڵتان عبدالحمید 
پانــی ســكااڵنامەی كۆیانەم(. لــەم ژمارەیەدا وتاری بــە زمانی توركی تێــدا باڵوكراوەتەوە، 
بەتایبەتی ســكااڵنامە )عرضحال( و پاشــان نامەی كراوە كە زۆرجار بۆ ســوڵتان عبدالحمید 

نووسراون دژی بەربەرەكانێی ڕۆژنامەكە و ئازاردانی نەوەكانی.
كەواتــە لــەم ژمارەیەدا وتاری سیاســی باڵوكراوەتــەوە، گرنگی بەبابەتی سیاســی دراوە، 
لــە وتارەكانیــدا مەنعی دوژمنــان دەكات لە ســەرپێچییەكانیان، لە نامەكەیدا كەبۆ ســوڵتان 
عبدالحمیدی ناردووە، داوا دەكات كە ڕۆژنامەكەی قەدەغە نەكرێت و نەوەستێت لە باڵوكردنەوەی 
بەردەوام بێت، چونكە هیچ خراپەكارییەك باڵوناكاتەوە بگرە باس لە ئیساڵحات و ڕێگرتن لە 
خراپەكارییەكان دەكات لە كوردســتان، هەروەها لەم ژمارەیەدا باس لە یاســا دەكات، دەڵێ  
هەموو كەسێك بۆی هەیە مافەكانی خۆی بەدەست بێنێ  و بۆ دەستەبەركردنی و بەكارهێنانی 

زۆرترین سوود.

ناوەڕۆكی ژمارە)5(ی ڕۆژنامەی كوردستان:  •
بەو ناونیشــانە لە ڕۆژنامەكە دەســتی بە نووســین كردووە: )بۆ حەزرەتی خاوەن شــكۆو 
گەورەیی سڵتان عبدالحمید خان پانی( لە نامەكەیدا كە بۆ سوڵتان عبدالحمیدی ناردووە دەڵێ : 
بۆچی ئەرمەنی و ڕۆمەكان ڕۆژنامەیان بە زمانی خۆیان هەیە كە ژمارەیان لە نیوەی كوردەكان 
كەمترە، و كوردەكانیش هیچ شتێكیان نەبێ  و هیچ شتێك دەربارەی جیهان نەزانن، هەروەها 
دەڵێ  پاشام: سوێند دەخۆم كە تەنیا لە پێناو بەجێهێنانی ئەو ئەركەی لەسەر شانمە بەرامبەر 
بە كورد ئەم ڕۆژنامەیەم دەركردووە و هیچ مەبەستێكی ترم نییە. داوا لە زانا كوردەكان دەكات 
كە یەك بگرن نامەیەك بنووســن بۆ جەنابی پاشــا بۆ ئەوەی ئەو ڕۆژنامەیە دەربچێت و بگاتە 

دەستی كوردەكان تاكو بزانن چ دەگوزەرێ  لە دونیادا. 
)لــە برینــە كۆمەاڵیەتییەكانمان بۆ مەعاریفییە( ئەمە ناونیشــانی وتارێكە لە ژمارە)5(ی 
ڕۆژنامەی كوردستاندا باڵوكراوەتەوە، باس لە نەبوونی قوتابخانە دەكات، دەڵێ  كە كوردستان 
لــە هەمــوو ڕووێكەوە گوێــی نەدراوەتێ  لــە ڕووی زانستیشــەوە فەرامۆش كــراوە، گلەیی لە 
عوســمانییەكان دەكات و كــە لــە ماوەی ســەد ســاڵ حوكمڕانیدا نەیتوانیــوە 40 قوتابخانە 
بكاتــەوە، هەرچەنــدە ئاڵتونێكــی زۆری لــە داهاتی ئەوقافــی ئەوێ  بەناوی بەشــی مەعارفی 
كوردستانەوە دەنارد بۆ ئیستەنبول و بۆ قوتابخانەكانی ئیستەنبول، هەرچەندە لەو قوتابخانانە 

كورد دەیانخوێند، بەاڵم سوكایەتییان پێدەكرا پێیان دەوترا )ورچە تورك(.

وتاری سیاسی 
باڵوكراوەتەوە، گرنگی 

بەبابەتی سیاسی 
دراوە، لە وتارەكانیدا 
مەنعی دوژمنان دەكات 
لە سەرپێچییەكانیان، 

لە نامەكەیدا كەبۆ 
سوڵتان عبدالحمیدی 
ناردووە، داوا دەكات 

كە ڕۆژنامەكەی قەدەغە 
نەكرێت و نەوەستێت 

لە باڵوكردنەوەی 
بەردەوام بێت، چونكە 
هیچ خراپەكارییەك 

باڵوناكاتەوە بگرە باس 
لە ئیساڵحات و ڕێگرتن 

لە خراپەكارییەكان 
،،دەكات لە كوردستان..

،،
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پ.ی.د. سیروان ئەنوەر
ئه ڵقه ی دووه م و كۆتایی

   
   

ئه و قوتابیانه ی نمره ی 
تۆپی نه هێناوه  مه رج 
نییه  كه سێكی زیره ك 

نه بێ، به پێچه وانه وه  
له وانه یه  له  زۆر رووه وه  
زیره كی تریان هه بێ، 

بۆ نموونه  زیره كی 
زمانه وانی..

،،
،،

ئەقڵیەتی تاکی کورد
 لە پۆلێنکردنی کۆلێژ بۆ

 بەرز و نزم...!
چ کۆلێژێک گونجاوە بۆ تۆ؟

)11(
له  به ر ئه وه ی له  كوردســتان ته نها پشت 
به  نمره  و به  زیره كی له  به ركردن ده به سترێ، 
له وانەیــه  فێرخــوازی زۆر زیــره ك و به  توانا 
هه بێت له  قۆناغه كانی پێش شه شی ئاماده یی 
كه  نمره ی له وانه یه  له  هه شتاكان حه فتاكان و 
كه متریش بێت؛ بــه اڵم له به ر ئه وه ی له  پۆلی 
شه ش له وانه یه  دووچاری پاڵه په ستۆ بێته وه ، 
یــا ره وشــێكی ناله بــار دووچــاری ببێته وه و 
نمره یه كــی کــه م بهێنێت، یــان له وانه یه  هه ر 
نه توانێت بچێته  كۆلێژ، یاخود به  سیســته می 
قبــوڵ مه ركــه زی لــه و كۆلێژانــه  وه ربگیرێت 
كــه  نمــره ی كه می پێویســته  و خواســتی له  
كۆمه ڵگه ی كوردی له ســه ر نییه ، ئه مه  مانای 
ئــه وه  نییه  ئه و فێرخوازه  له گــه ڵ یه كێك كه  
نمره كه ی له ســه رووی نەوه ده  ته مبه ڵتر بێت؛ 
به ڵكو ئه وه ی نمره ی هێناوه ، وه ك باســمكرد 
لەوانەیە توانای له به ركردنی به هێزتره، یاخود 
مامۆســتای تایبه تی و قوتابخانــه ی تایبه تی 
هه بــووه و ژینگــه ی خوێندنــی لــه  باربــووه ، 
ئەگه رنــا ئه وەیتــر له وانه یــه  زۆر باشــتر بیت 
له و، لەزۆرێک لەجۆرەکانی زیرەکی لەو بااڵتر 

بێ.
)12(

  بۆیــه ، ئــه وه ی نمره ی تۆپــی نه هێناوه  
مــه رج نییــه  كه ســێكی زیــره ك نه بــێ، بــه 

پێچه وانه وه  له وانه یه  به شێكیان له  زۆر رووه وه  
زیره كــی تریــان هه بێ، بــۆ نموونــه  زیره كی 
زمانه وانــی ئه وانــه ن كــه  چێژ له  نووســین و 
خوێندنــه وه  وه رده گــرن و، حه زیــان به  یاری 
زمانه وانی هه یه و یادگایه كی به هێزیشیان هه یه  
بۆ ناو، مێژوو، شــوێن و، ده ربڕینی شــێوازی 
قسه كردن. ئه وانه ی ئه مجۆره  زیره كیه یان هه یه  
گــەر لە كۆلێــژه  ئه ده بیه كان به  شــێوه یه كی 
گشــتی و به شه كانی راگه یاندن و كۆمه ڵناسی 
و زمانــه كان تیایــدا بخوێنن؛ ئەوا كارامه یی و 

لێهاتووییان زیاتر پیشه نگ ده بێ.
)13(

زیره كی ژماره یــی ئه وانه ن كه  حه زیان لە 
ئه نجامدانــی چااڵكییە به  شــێوه یه كی رێك و 
ڕەوان، ئــه وان هه میشــه  لــه  پاســاوی به هێز 
ده گه ڕێن و، حه ز به  لۆجیك و تاقیكردنه وه ی 
شــتی نوێ ده كه ن له میانه ی خشته  و ره سمی 
به یانــی، مــن وای ده بینم ئه وانــه ی له  بواری 
ماتماتیــك و ئه نــدازه  ســەرکەوتوو دەبن، یا 
خود ئه و زانستانه  پشت به  بیرو هەڵێنجاندن 
ده به ســتێت لــه وێ بخوێنــن تیایــدا کارامەتر 

ده بن.
)14(

زیره كــی وێنــه  ئه مانه ن كــه  چێژ له  كاره  
هونه رییه كان وه رده گرن و، هه میشــه  حه زیان 
له  به رجه سته كردنی بنه ما و تیۆریيه كان هه یه ، 
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هه موو شتێك تا به چاوی خۆیان نه یبینن دڵیان 
ئاو ناخواته وه ... هه میشــه  حه ز به  نه خشه و، 
ره سمی به یانی و، خشته و شیكردنه وه  ده كه ن 
له میانــی بیركردنه وه یــان.... ئه مانــه ی ئــه و 
زیره كیه یــان تێــدا زاڵه ، كۆلیــژه  پراكتیكی و 
هونه رییه كان و نه خشه ســازییه كان بۆیان زۆر 

گونجاوه ، تیایدا ئه فراندنی زیاتر ده كه ن.
)15(

زیره كی جه سته یی: ئه وانه ن كه  تاكه كانی 
حه ز به  جوڵه  ده كه ن، هه میشــه  له شــیان بۆ 
به كارهێنانــی چااڵكی خۆیــان به كارده هێنن، 
جــا ئه مــه  چ لــه  رووی نوانــدن بــێ یــان 
نمایشكردن... ئه وانه  زیاتر له  رێگای یاری و 
نواندن و، جوڵه و، چیرۆكه یی جوڵه ی گۆرانی 
فێــر ده بــن... ده كرێت ئه وانــه ی حه زیان له  
وه رزش و كۆلیژی پۆلیسە، یان هه ر به شێك 
بــێ كه  گرنگی به  الیه نی فیزیكی بدات لەوێ 
درێــژە بە خوێندن بدەن، تیایــدا ئه فراندنی 

زیاتر ده كرێت.
)16(

زیره كی كۆمه اڵیه تی: ئه وانه  كه ســایه تی 
كــراوه ن و وزه  لــه  كاری تیمگروپی ده بینن، 

هه میشه  له  میانه ی گفتوگۆو دانوساندن 
و كارلێككــردن له گــه ڵ كه ســانی تــر 
زیاتــر فێرده بن.... ئه مانه  شــیاون بۆ 
به شــی كۆمه اڵیه تــی و ده رونزانــی و، 
ئه و به شانه ی كه  زیاتر كاری تیمگروپی 

تێدایه  لەبه شه  زانستی و ئه ده بیه كان.
)17(

زیره كی خودی: ئه وانه هه ندێك كه س 
زیاتــر بە كه ســانی دوره په رێز و داخراو 
هه ژماریان ده كه ن، به اڵم زیره كییه كه یان 
له وه  چــڕ ده بێته وه ، كــه  متمانه یان به  
خودی خۆیان و توانســته كانیان هه یه ، 
هه میشه  رای خۆشــیان به  متمانه وه  له  
ســه ر بابه ته كان هه یه ، ئه مانه  هه میشه  
حه زیــان لــه  كاركردن هه یه  له  شــوێنی 
هێمن و ته نیایی ، هه میشه  فێربوونیان به  

هێزتر ده بێ له  میانه ی خوێندنی تاكه كه ســی 
و، پــرۆژه ی خــودی و، خوێندنــه وه . ئه وانــه  
بــه ڕای من، زیاتر ســوودیان لێ ده بینرێت بۆ 
تیۆردانــان و دانانــی بیرۆكــه ، هه روه هــا  بۆ 

سیلكی پاراستنیش گرنگن.
)18(

زیره كی سروشتی: خاوه نه كانیان خولیای 
سروشــتيیان هه یــه  و حه ز له  شــوێنی كراوه  
ده كه ن، ئاژه ڵ و سروشتیان خۆش ده وێت و، 
حــه ز به  تێڕامان ده كــه ن... ئه وانه  لەمیانه ی 
ســه ردانیكردنی مه یدانــی بــۆ شــوێنی وه ك 
موزه خانــه و شــوێنه واره كان و سروشــت فێر 
ده بــن... ئه وانــه ی ئــه و زیره كیەیــان هه یــه  
زیاتــر لــه  بــواری جیۆلۆجــی و جوگرافیــاو 
ئــه و بابه ته نــه ی نزیكه  له  سروشــته وه  بۆیان 
باشه و، له و به شانه  بخوێنن سه ركه وتنی زیاتر 

ده بینن.
)19(

گــه ر پرســیارێكی ســاده ش بــۆ خوێنه ر 
دروســت بێت: ئایا مــرۆڤ ده توانی زیاتر له  
زیره كیه كــی تێدا هه بێت... شــاره زایانی ئه و 
بواره  له  ســه ر ئــه وه  كۆكن كه  به ڵێ ده كرێت 

ئایا مرۆڤ ده توانی 
زیاتر له  زیره كیه كی 

تێدا هه بێت... 
شاره زایانی ئه و بواره  

له  سه ر ئه وه  كۆكن 
كه  به ڵێ ده كرێت 

هه ر مرۆڤێك چه ند 
زیره كیه كی تێدا 

هه بێت؛ به اڵم له  
دواجار ته نها زیره كیه ك 

به سه رته وه  زاڵه ..

،،
،،
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زیره كی ژماره یی 
ئه وانه ن كه  حه زیان لە 
ئه نجامدانی چااڵكییە 
به  شێوه یه كی رێك و 

ڕەوان، ئه وان هه میشه  
له  پاساوی به هێز 

ده گه ڕێن و، حه ز به  
لۆجیك و تاقیكردنه وه ی 

شتی نوێ ده كه ن 
له میانه ی خشته  و 

،،ره سمی به یانی..
،،

هه ر مرۆڤێك چه نــد زیره كیه كی تێدا هه بێت؛ 
به اڵم له  دواجار ته نها زیره كیه ك به ســه رته وه  

زاڵه .
)20(

ده ره نجام:
-فێرخوازان و دایك و باوكانی خۆشه ویست 
له  میانه ی ئه م وتاره  شیكارییه ماندا پێویسته  

ئه م چه مكانه  الی راست بێته وه :
- هیچ كۆلێژێك له  كۆلێژێك به رزتر نییه ، 
هــه ر هه مووی به كالۆریۆســن، بەڵکو کۆلێژی 
خواست بەرز و نزم هەیە، ئەمەش له  واڵتێكه وه  

بۆ واڵتێكی تر خواسته كه  ده گۆڕێت.
- له  كوردستان چونكه  هه موو كۆششه كه  
چڕبووه تــه  له  پۆڵی دوانــزه ، زیاتر ئه وانه ش 
نمره  ده هێنن، وه ك له  وتاره كه  شیمانكردۆته وه  
كه  زیره كی له به ركردنیان هه یه  ئه مه  له الیه ك. 
له الیه كــی دیکــەوە، هۆكاری ســه ركه وتوویی 
فێرخوازه كه و، سیســته ماتیككردنی كاته كه ی 
و، مامۆســتای تایبه ت و، قوتابخانه ی تایبه ت 

و، ژینگه ی ماڵ و واڵت رۆڵ ده بینن.
   لێره دا دایك و باوكان... فێرخوازان... 
گه ر مناڵه كانتان نمرەی به رزیان نه هێنا له به ر 

هــه ر هۆكارێك بــێ، ئه مه  مانــای ته مبه ڵیان 
نییــه ، بێگومان زیره كییه ك لــه و زیره كیانه ی 
باســمكرد هه یانه  ، جا كامــه ی هه بوو، هه وڵ 
بده  لــه و بواره  بخوێننێت تاوه كــو ئه فراندنی 

زیاتر به ده ستبهێنێت.
بــه رزی  نمــره ی  فێرخوازێــك  گــه ر   -
هێنــا، بــۆ نموونه  كۆلێژی پزیشــكی گشــتی 
وه ریده گرت؛ به اڵم خۆی خولیای ده رمانسازی 
یــان ئه ندازیاری هه بوو ئه وا پێویســته  كار به  
خولیــای خۆی بــكات، نابێت دایــك و باوك 
جه خــت لــه  منداڵه كانیــان بكه نــه وه ، ماده م 
نمــره ی به رزیان هێنایه  پێویســتە بچێته  ئه و 
كۆلێژه  له  به ر قسه ی خه ڵك، یان خۆی كاتی 
خۆی حــه زی لێبــووه و پێینه هاتــووه ، دەبێ 
منداڵەکــەی ئەم بۆشــاییەی ئەو پڕ بکاتەوە؛ 
چونکــە هەر زەمانەو پێویســت و خواســتی 

خۆی هەیە.
- لە هەر کۆلێژێک بيت گرنگ توانستبوون 
و ســەرکەوتوویی و لێهاتوویتە، ئەوانە خاڵی 

یەکاکەرەوەن لە دەستخستنی بازاڕی کار.
- لــە کۆمەڵگەکانــى هاوشــێوەی ئێمــە 
بەداخەوە خاوەن زیرەکییەکانی گوزەشت کار 
بەدەســت نین... بەڵێ، هەر بەشێکی 
زۆری ئەو نمرە بەرزانەی پۆلی شەش، 
دواجــار وەک فەرمانبەرێک، جا لە ژێر 
هــەر ناونیشــانێک بێ لە ژێر دەســتی 
ئەوانــەی نمرەیــان کەمە یاخــود هەر 

خاوەن بڕوانامە نین کاردەکەن.
لە کۆمەڵگەى عێراقیش، گەر سەیری 
کازمی سەرۆک وەزیرانی عێراقی بکەین 
دەبینیــن بــە تاقیکردنــەوەی دەرەکی 
تێکڕاى نمرەکانى پەنجاو نۆ بووە، دواتر 
لە کۆلێژێکی ئەهلی وەرگیراوە و ئێستا 
عێراق بەڕێوە دەبات، تا ئێستا کێرڤی 
جەماوەری بــەرزە لەعێراق بە هەرێمی 
کوردستانیشــەوە، ئەمەش مانای ئەوە 
نییە نمرەی کەمە و ســەرکەوتوو نییە، 

پێچەوانەکەشی دروستە.
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فه یروز مه یهه می

پیش ده ستپێكی شه ڕی رووسیا ئۆكرانیا، زۆربه ی شاره زایانی سیاسی، هۆشداری كاریگه ری 
ئه و شه ڕه یان له  سه ر كه رتی وزه  و دانه وێڵه  له  جیهاندا خسته ڕوو. قه یرانی وزه و و په ره سه ندنی 
هه ژاری به  هۆی به رزبوونه وه ی نرخی دانه وێڵه  هاته  كایه وه . واتا لێدانه وكانیان راست ده رچوو. 
به اڵم هه رچه ند ئه و جه نگه  درێژه  ده كێشــێت كاریگه رییه كانی له  ســه ر ره هه نه كانی تری ژیانی 
مرۆڤایه تی زێده تر ده بێت، به  شــێوه یه ك ئێســتا قه یرانی كه می “چیپ” )chip(، ئه و پارچه  
بچووكه ی كه  له  هه موو ئامێره  ئه لیكترۆنییه كان به كاردێت و به  هیچ شێوه یه ك ژیان له  جیهانی 

هاوچه رخ و مۆدێرن به  بێ ئه و پارچه یه ، ئیمكانی نییه و ناكرێت .
دوای ده ستپێكی شه ڕی نێوان رووسیا و ئۆكرانیا و سه رهه ڵدانی په تای كۆرۆنا، جیهان به  
گشتی رووبه ڕووی قه یرانێكی گه وره  بووه وه ، ئه ویش قه یرانی كه می چیپه ، پارچه یه كی بچووكێكی 
ئه لیكترۆنــی كه  هه ر له  پاســاپۆرت و ناســنامه  تاوه كو مۆبایــل و كومپیۆته ر و ده یان ئامێری 
ئه لیكترۆنی دیكه  كه  رۆژانه  مرۆڤایه تی له  ژیانی خۆیدا به كار دێنیت، سوودی لێ وه رده گیرێت. 

ئــه و  بــێ  بــه   مه حاڵــه  
پارچــه  بچووكانــه  ســوود 
له جیهانی  ته كنۆلۆژیــا  لــه  
وه ربگێرێــت..  مۆدیرنــدا 
كه ره ســته ی  كه مبوونه وه ی 
خــاو كه  لــه  به رهه مهێنانی 
دوای  به كاردێــت،  چیــپ 
شــه ڕی  ده ســتپێكی 
چڕبوونــه وه ی  و  ئۆكرانیــا 
لــه  چه نــد  به رهه مهینانــی 
و  جیهانــدا  شــوێنێكی 
مه ترسی دیارده ی سروشتی 
و شــه ڕ له و ناوچانه ، بۆته  
هــۆی ئــه وه ی كــه  واڵتانی 
زلهێز بــه  تایبه تی ئه مریكا 
و یه كێتــی ئه وروپا، بیر له  

شه ڕی ئۆكرانیاو 
قه یرانی )چیپ(

هه رچه ند ئه و جه نگه  
درێژه  ده كێشێت 

كاریگه رییه كانی له  سه ر 
ره هه نه كانی تری ژیانی 

مرۆڤایه تی زێده تر 
ده بێت..

،،
،،
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چیپ، پارچه یه كی 
بچووكێكی ئه لیكترۆنی 

كه  هه ر له  پاساپۆرت و 
ناسنامه  تاوه كو مۆبایل 
و كومپیۆته ر و ده یان 
ئامێری ئه لیكترۆنی 

دیكه  كه  رۆژانه  
مرۆڤایه تی له  ژیانی 
خۆیدا به كار دێنیت..

،،
،،

چاره ســه رو وازهێنــان له  ناوه ندگه رایی بــۆ به رهه مهێنانی ئه و پارچه یــه  بكه نه وه ، به رهه مێكی 
ستراتیژیك كه  به شێكی هه ره  گرنگه  له  به رهه مهێنان و خزمه تگوزاری له  سه رتاسه ری جیهاندا.

له هه ر ئامێرێكی ئه لیكترۆنیدا، به النی كه م چیپێك به كار هێنراوه ، كاری چیپ پرۆسێسكردنی 
داتایه . ژیانی مرۆڤ له  جیهانی مۆدێرندا به  ته واوه تی به ستراوه ته وه  به م پارچه  بچووكه وه . 

ســه رهه ڵدانی په تای كۆرۆنا و دواتریش شــه ڕی رووسیاو ئۆكرانیا ، دوو هۆكاری سه ره كی 
بوون كه  راسته خۆ كاریگه ریان له سه ر دروستبوونی قه یرانی كه می چیپ له  بازاڕه كانی جیهاندا 

داناو ئه مه ش بووه  هۆی به رزبوونه وه  نرخ و كه می به رهه می به كاربه ر له سه ر تاسه ری جیهاندا. 
پەتــای کۆرۆنــا و شــەڕی ئۆکرانیــا، واڵتانی به رهه مهێنــه ر له  بواری ئامێــری ئه لیكترۆنی 
به ئاگا هێنایه وه  كه  بۆ وه ده  ستخســتنی چیپ كه  ئه و پارچه یه  له ڕاده به ده ر پێویســته ، تا چه ند 
به ســتراونه ته وه  به  یه ك واڵت یان ناوچه یه كی جوگرافی دیاریكراو. بۆ تێگه یشــتنی زیاتر له و 

بابه ته  پێویسته  سه یری چۆنیه تی به رهه مهێنانی چیپ بكه ین.
له  كاتێكدا زۆربه ی كۆمپانیا زه به الحه كانی ته كنۆلۆژیا، ده ڵێن: ئه و چیپانه ی كه  پێویستیان 
پێیه تی، خۆیان به رهه می دێنن. به اڵم ئه و بابه ته  دوور له  راستی و له  جیهاندا چه ند كۆمپانیایه كی 
دیاریكــراو هه یــه  كه  كاری به رهه مهێنانی چیــپ ده كه ن. بۆ نموونه  كۆمپانیــای ئه پڵ دیزاینی 
چیپــه كان ده كات، به اڵم كاری به رهه مهێنانی به  جێهێشــتووه  بــۆ كۆمپانیا به رهه مهێنه ره كانی 

تری ئه و بواره .
 Apple –Sony- AMD- - :ته كنۆلۆژیــا وه ك بــواری  كۆمپانیــا زه به الحه كانــی 
Qualcomm NVIDIA-Microsoft، پێداویســتیه كانیان له  بوار چیپدا ده سپێرن به  
كۆمپانیای “TSMC” كه  گه وره ترین و پێشــكه وتووترین كۆمپانیایه  له و  بوارده دا له  ئاســتی 

جیهان. ته نانه ت كۆمپانیای )Intel (یش به شی زۆر له  چیپه كانی به  )TSMC( داوه .
 52% نزیكــه ی 
لــه   چیــپ  به رهه مهێنانــی 
جیهــان،  سه رتاســه ری 
كۆمپانیــای  الیــه ن  لــه  
)TSMC( دابین ده كرێ 
كــه  ناوه ندی ســه ره كی له  
واڵتی تایوان دایه . هاوكات 
كیشوه ری ئاســیا به  ته نها 
له ســه ر ســێ چیپــی  دوو 
پێویســته  بۆ كۆمپانیاكانی 
و  ئه لیكترۆنــی  و  بــواری 
له  سه رتاسه ری  ته كنۆلۆژیا 

جیهان.
کەم کەس لــه  جیهاندا 
 )TSMC( كۆمپانیــای 
لــێ  بیریشــی  و  دەناســێ 
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نه ده كرده وه ، بەاڵم لەگەڵ ســه رهه ڵدانی قەیرانی کەمی چیپ و رۆڵی ســه ره كی له  دابینكردنی 
زنجیره ی چیپ و پشتبەســتنی جیهان بەو کۆمپانیایە كه  ســه رنجی شاره زایانی ئه و بواره ی بۆ 

الی خۆی ڕاكێشاوه .
 هه رچه نــد ناوه نــدی ســه ره كی كۆمپانیای )TSMC( له  واڵتی تایوانــه ، به اڵم له  الیه ن 
واڵتانــی رۆژئــاوا بــه  تایبه تی ئه مریــكاوه  خاوه ندارێیتی ده كرێ، به  شــێوه یه ك كه  كۆمپانیای 

“ساندرس كه پیتال”ی ئه مریكی زۆرترین پشكی هه یه .
زۆربه ی به رهه مهێنه رانی چیپ له  كیشوه ری ئاسیادایه  و واڵتی تایوانیش له م بواره دا پشكی 
شێری به ركه وتووه ، به اڵم به  هۆی ئه وه ی تایوان له  سه ر هێڵی بومه له رزیه  و مه ترسی رووداوی 
سروشتی له سه ره  و هه ڕه شه ی داگیركردنی له  الیه ن چینه وه  لێ ده كرێ، وایكردووه  كه  واڵتانی 
ئه وروپی و له  ســه ره وه ی هه مووانیش ویایه ته  یه كگرتووه كانی ئه مریكا، بیر له  گواســتنه وه ی 
كۆمپانیا وه ربه رهێنه ره كانی چیپ بۆ واڵته كانیان بكه نه وه . بۆ ئه و مه به سته ش كۆنگریس 52 

ملیار دۆالر و په رله مانی ئه وروپاش 80 ملیار یۆرویان ته رخان كردووه .
گومان لەوەدا نییە کە وەبەرهێنانی زیاتر لە ئەمریکاو یەکێتی ئەوروپا یارمەتی ده ر ده بێت 
بۆ چاره ســه ركردنی ئه و قه یرانه ، به اڵم هێشــتا كێشــه ی دیكه ش له  ئارادایه  و ئه ویش شــەڕی 

ئۆكرانیایه .
نزیكــه  %70 گازی “نئۆن”له  ئۆكرانیایه  و رووســیاش گه وره تریــن وه به رهێنه ری كانزای 
“پاالتیۆم”ه . هه ردوویان بۆ به ردروســتكردنی چیپ بكار دێت و له  راســتیدا كه ره سته ی خاوی 
ئه و بواره ن. شــه ڕی نێوان ئۆكرانیا و رووســیا، راســته وخۆ كاریگه ری كردووه ته  سه ر كۆمپانیا 

كیمیاوییه كانی بواری به رهه مهێنانی چیپ له  جیهاندا.

 

گومان لەوەدا نییە 
کە وەبەرهێنانی 

زیاتر لە ئەمریکاو 
یەکێتی ئەوروپا 

یارمەتی ده ر ده بێت 
بۆ چاره سه ركردنی 

ئه و قه یرانه ، به اڵم 
هێشتا كێشه ی دیكه ش 
له  ئارادایه  و ئه ویش 

شەڕی ئۆكرانیایه .

،،
،،
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مۆبایــل ئامرازێکی پەیوەندییــە لەنێوان 
مرۆڤەکان، ئەو ئامێرە زیرەکە ســیحراوییەی 
کــە بــۆ خزمەتــی مرۆڤایەتی دروســت بوو، 
مرۆڤــەکان  نێــوان  پەیوەنــدی  ئامێرێکــە 
بەهێــز دەکات لەهەموو بوارەکانــدا، مۆبایل 
ڕۆڵێکی  بەهەمــوو خزمەتگوزارییەکانییــەوە 
گــەورە  خزمەتێکــی  و  دەگێڕێــت  گرنــگ 
پێشــکەش بە مرۆڤ دەکات، مۆبایل ئێســتا 
لەهەمــوو ســێکتەرەکانی ژیــان بەتایبــەت 
مرۆڤایەتی  پێشکەشــی  خزمەتگوزارییەکانی 
دەکات بەتایبــەت لەبــواری رۆژنامەگــەری و 

میدیا بەگشتی.
ئــەوەی دەمانەوێت باســی بکەین لێرەدا 
مۆبایــل چۆنهایــی لەبــواری رۆژنامەگــەری 
خزمەتــی کــردووە، ڕۆژنامەگــەری لەماوەی 
دە ســاڵی ڕابردوودا گۆڕانکارییەکی گەورەی 
وەرگرتــووە  ســوودی  لێکەوتووەتــەوەو 
ته كنۆلۆژییــه   داهێنانــە  لەئەنجامــی 
هەمەجۆرەکان، ئەم پێشــکەوتنە داوا دەکات 
کەڕۆژنامەگــەری خــۆی لەگــەڵ گۆڕانکارییە 
بەپەلەکانــی ئــەم ســەردەمە بەردەوامــەدا 

بگونجێنێــت بۆ ئــەوەی میدیا بتوانێت حەزو 
ئارەزووەکانــی بینەر پڕ بکاتەوە بەشــێوازە 

جۆراوجۆرەکان.
پێشــکەوتنی ته كنۆلۆژیــاو دەرکەوتنــی 
ته كنۆلۆژیــای  لەگــەڵ  زیــرەک،  مۆبایلــی 
دیجیتاڵی، گۆڕانێکی گەورەی بەسەرهاتووەو 
ئێســتا  لەگۆڕانکارییدایــە.  بــەردەوام 
رۆژنامەنووســان لەبــواری رۆژنامەگەریدا بۆ 
کاری خۆیان لەرێگــەی مۆبایلەوە وەرگرتنی 
زانیــاری و پەخش و باڵوکردنەوە کارەکانیان 
زۆر ئاسان بووە بەتایبەت ئەوانەی لەسۆشیال 
میدیــا کار دەکــەن، چونکــە لەبــری کامێرا 
گــەورەو زۆری تێکچــوو و قەبــارە گــەورەو 
كێشــی قورس، ئێســتا مۆبایلێکــی بچوک و 
هــەرزان نــرخ و کێــش ســووک بەکاردێنــن 
واتــە )تێچــووی رۆژنامەگــەری مۆبایــل لە 
ڕووی داراییــەوە، زۆر كەمتــرە بــەراورد بــە 
بەكارهێنانی ئامێرەكانــی دیكەی تایبەت بە 
بەرهەمهێنانی هەواڵ و بابەتە بینراوکانی تر،  
لەرێگــەی مۆبایلــەوە هــەواڵ و زانیاری زۆر 
بەخێرا دەگاتە وەرگر بەکواڵێتیه ک کە هیچی 

بەرەو رۆژنامەگەری
 مۆبایل )مۆجۆ(

محه مه د عومه ر موسەیی

مۆبایل ئێستا 
لەهەموو سێکتەرەکانی 

ژیان بەتایبەت 
خزمەتگوزارییەکانی 

پێشکەشی مرۆڤایەتی 
دەکات بەتایبەت 

لەبواری رۆژنامەگەری و 
میدیا بەگشتی..

،،
،،
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رۆژنامەنووسان 
لەرێگەی مۆبایلەوەر بۆ 

وەرگرتنی زانیاری و 
پەخش و باڵوکردنەوە 
کارەکانیان زۆر ئاسان 

بووە بەتایبەت ئەوانەی 
لەسۆشیال میدیا کار 

،،دەکەن..

،،

کەمتر نییە لەکامێرای ئاسایی، ئێستا مۆبایل 
بۆ ڕۆژنامەنووســان وەک ســتۆدیۆی گەڕۆگ 
وایە، هەروەها ئەو کارە کە لەتەلەڤزیۆنەکان 
بەتیمێکی گەورە دەکرێت ئەوە تەنها بەیەک 

کەس ئەنجام دەدرێت(. 
كەرەســتەكانی  هەڵگرتنــی  واتــە 
رۆژنامەگــەری مۆبایــل ســووك و ئاســانەو 
بەتەنیا كەســێك دەکرێت، بەشێوەیەك ئەم 
جــۆرە رۆژنامەگەرییە پێویســتیی بە تیمێك 
نییە بۆ هەڵگرتنی ئامێری كێشــی قورس كە 

گواستنەوەیان كارێكی زەحمەتە.
)لەچوارچێــوەی شۆڕشــی میدیای نوێ 
مۆبایلــی  تەكنیكییەكانــی  پێشــكەوتنە   و 
زیرەكــدا، كــە بۆتــە ئامێرێكــی ئاســان بە 
مەبەســتی بەرهەمهێنانی )دەنــگ، مۆنتاژ، 
تێكســت، تۆماركردنی وێنەو ڤیدیۆ، پەخش 
نــوێ  بوارێكــی  راســتەوخۆ(،  پەخشــی   و 
لــەكاری رۆژنامەوانیــی هاتۆتەكایــەوە، کــە 
 )MOJO( مۆبایــل  رۆژنامەگــەری  بــە 
ناودەبرێت  و بووە بەجۆرە رۆژنامەگەرییەكی 
بەربــاڵو بەمەبەســتی گەیاندنــی زانیاریــی 

میدیایی هەمەچەشن بەتاكەكان. 
لەبەر ئەم تایبەتمەندیانە رۆژنامەنووسان 

توانادارن کەنزیکەی هەر چیرۆکێک 
بەشــێوەیەکی  خۆیــداو  لەکاتــی 
بکــەن،  ڕۆمــاڵ  پارێزراوتــر 
یەکێــک لەســوودە بەرچاوەکانــی 
ئەوەیــە  مۆبایــل  ڕۆژنامەگــەری 
کــەوا لەڕۆژنامەنــووس دەکات زاڵ 
بێــت بەســەر تەحەداو بەربەســتە 

بەردەوامەکاندا.
ڕۆژنامەگــەری مۆبایــل ئێســتا 
لەچیــرۆک  نوێیــە  فۆرمێکــی 
گێرانەوەی میدیایــی کەپەیامنێران 
ئامێــرە ئەلکترۆنییەکان بەکاردێنن 
لەگەڵ گرێدانی بەهێڵی ئینتەرنێتی 
تــۆڕی  لەگــەڵ  تێکەاڵوبوونــی  و 
جاڵجۆکەی جیهانی بۆ کۆکردنەوەو 

دەســتکاریکردن و دابەشــکردنی هــەواڵ لەو 
کۆمەڵگەیەى کەتێــدا دەژیت، لەرۆژنامەگەری 
مۆبایل ئەوەی جیا دەکرێتەوە لەڕۆژنامەگەرییە 
تەقلیدییــەکان ئەوەیــە  دەتوانیــت وەاڵمــی 
ســەرنج و پرســیارەکانی بینــەران ببینیت و 
لەهەمان کاتدا وەاڵم بدەیتەوە لەڕێگەی فۆرمە 
جیاوازەکانەوە، مۆبایل شــێوازی بەکارهێنانی 
هــەواڵ و زانیــاری گۆڕیــوە، بەنوێکردنەوەی 

خێراو فیدباکی ڕاستەوخۆو زیندوو.
 لــەم ســەردەمەی ئێســتا هــەر کاتێــک 
ڕووداوێک یا بابەتێک بۆ ڕۆژنامەنووسان پەیدا 
دەبێت ئــەوە دەبینیــن زۆرینەیــان بەمۆبایل 
ڕۆماڵــی دەکــەن بگرە چەندێن جــار ئەوانەی 
مۆبایل بەکاردێنن ڕووماڵکردنی هەواڵەکان زۆر 
خیراترە لەدەزگا میدیاییە گەورەکان کە کامێرا 
گران بەهاکان بەکاردێنن، بەشــێوەێەک ئێستا 
رکابەری کامێرا زەبەالحاکان لەتەلەڤزێۆنەکان 

دەکات.
هۆکارێکــی تــری زۆر بەکارهێنانی مۆبایل 
زۆرجــار  ئەوەیــە  ڕۆژنامەنووســان  لەالیــەن 
رۆژنامەنــووس لەوانەیە لەگەشــتێكی تایبه ت 
بێــت لەگەڵ هاوڕێکانی و كات به ســه رده به ن، 
لەناکاو ڕووداوێــک ڕوودەدات، ئەوە چاوەڕێی 
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ئێستا مۆبایل بۆ 
ڕۆژنامەنووسان وەک 

ستۆدیۆی گەڕۆگ وایە، 
هەروەها ئەو کارە 

کە لەتەلەڤزیۆنەکان 
بەتیمێکی گەورە 

دەکرێت ئەوە تەنها 
بەیەک کەس ئەنجام 

دەدرێت..

،،
،،

دەزگای خــۆی نــاکات تا تیمــی تەلەڤزیۆنی 
بگاته  شوێنه كه ، بەڵکو یەکسەر بەمۆبایلەکەی 
ڕووماڵــی دەکات و وێنــەو ڤیدیــۆی دەگرێت 
وەردەگرێــت  لێدوانەکانێــش  تەنانــەت  و 
و ڕاســتەخۆ دەینێرێــت بــۆ دەزگا یاخــود 
یەکسەر پەخشــی دەکات و باڵوی دەکاتەوە 
واتــە بەخیراترێــن کات و بەکەمترین تێچوو، 
واتــە لەرۆژنامەگەری مۆبایلــدا تەكنۆلۆژیای 
پەخشــی ڕاســتەوخۆ بەئاســانترین شێوازو 

كەمترین تێچوو دەستەبەر دەكرێت.
پێشنیاز:

بەهــۆی ئــەوەی رۆژنامەگــەری مۆبایــل 
وەچەرخانی لەڕێوشــوێنەكانی بەرهەمهێنانی 
بەكاربردنیــدا  لەپەخشــكردن  و  زانیــاری 
هێناوەتە كایەوە، بەشــێوەیەك ئێســتا ئەو 
جــۆرە نوێیــەی كاری رۆژنامەگــەری رۆڵــی 
هەیــە لەبەرهەمهێنانی هونەرە رۆژنامەوانییە 
لەپڕۆســەی  بەشــدارە  بینراوەكانــداو 
دروســتكردنی پەیامدا، هەروەها رۆژ لە دوای 
ڕۆژ پەرە دەسێنیت و جێگەی خۆی دەکاتەوە 
لەبواری میدیاو رۆژنامەگەری بەگشتی، بۆیە 
پێویستە لەکوردســتانیش چەندین هەنگاوی 
جیدی بنێین بۆ ئەوەی لەگەڵ ئەو شــەپۆلە 

خێرایەی گۆڕانکاری بڕۆین کە لەجیهان هەیە، 
ئەویش لەچەند رێگاێکەوە دەیخەمەڕوو:

-1کلیلی سەرکەوتن لەرۆژنامەگەریی ئه مڕۆ 
مۆبایله ، ڕاهێنانی بەردەوامی ڕۆژنامەنووســان 
لەســەر چۆنیەتی بەکارهێنانی مۆبایل لەکاری 
رۆژنامەگــەری و چۆنیەتــی ســوود وەرگرتن 
لەنوێترین ئەپەکانی مۆبایل کەتایبەتە بەکاری 

ڕۆژنامەنوسی و میدیایی.
-2 بۆ ئەوەی پرۆفیشناڵی لەرۆژنامەگەری 
مۆبایلدا پەرە بســێنێت، پێویستە بەشەکانی 
ڕاگەیاندن لەزانکۆ و پەیمانگەکان لەکوردستان 
وانەی تایبەت بە رۆژنامەگەری مۆبایل هەبێت، 
هــەر لەقۆناغی یەکەمەوە قوتابــی فێربکرێت 
چۆن لەرێگەی مۆبایلەوە کاری رۆژنامەنووسی 
و میدیایی بکات، هەروەها پێویستە چ قوتابی 
راگەیانــدن یاخــود رۆژنامەنووســان ئەوەیان 
تێبگەینین کــە لەکاری راگەیانــدن ناوەرۆکی 

بابەتەکان گرنگن نەک کەرستەکان.
کەتوێژینــەوەی  توێــژەران  هاندانــی   3-
جۆراوجۆر ئەنجام بدەن لەســەر رۆژنامەگەری 
لەکوردســتان و دەستنیشــانکردنی  مۆبایــل 
الیەنــی باش و خراپەکانی و پێشکەشــکردنی 

چارەسەری گونجاو بۆ کەموکوڕییەکان.
-4 دانانــی پــان و بەرنامەی 
تایبــەت لەدەزگاکانــی راگەیانــدن 
لەسەر گرنگی بەکارهێنانی مۆبایل 
لــەکاری رۆژنامەگــەری و هەروەها 
ئەو پەیامــە بەکۆمەڵگەی کوردی 
میدیــاكاری  کەئێســتا  بگەیه نــن 
بەشێكی زۆر لەكەناڵە تەلەڤزیۆنییە 
بەناوبانگەكانــی جیهان، لەرێگەی 
رۆژنامەگــەری مۆبایلــەوە هونەرە 
رۆژنامەوانییــە جۆراوجــۆرەكان و 
بەتایبــەت هــەواڵ ئامــادە دەكەن 
بۆ ئــەوەی بەچاوێکی کەم ســەیر 
ڕۆژنامەنووســێک  کاتێ  نەکرێــت؛ 
کاری  بــۆ  بەکاردێنێــت  مۆبایــل 

رۆژنامەگەری.
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لەگەڵ هاوڕێیەکت باسی ئۆتۆمبێڵ دەکەی، دوای چەند خولەکێک هێلی ئینتەرنێتەکەت کارا 
دەکەی، یەکەم شت کە دێتە بەرچاوت ریکامی ئۆتۆمبێڵە! بەوەش ناوەستێ لەماوەی رۆژەکە 
بۆ چەندینجار ریکامی ئۆتۆمبێڵی جیاواز دێتە سەر شاشەی مۆبایلەکەت، ئەمە بۆ باسکردنی 
زۆربەی شــتەکان هەر راســتە، رەنگە بپرسی ناکرێ هەمووجار ئەمە رێککەوت بێ! وەاڵمی ئەم 
پرســیارە ئەوەیە، ئەو مۆبایلەی دەســتت بە سیســتەمێکی زیرەک رێکخراوە و لەسەر بنەمای 
وەرگرتنی داتا کار دەکات، بەاڵم ئەوە هەموو وەاڵمەکە نییە، بەڵکو لە میانی خوێندنەوەی ئەم 

بابەتە کۆی وەاڵمەکە وەردەگری.
شــەڕی ئەمــڕۆی چین و ئەمریکا لەســەر کۆنتڕۆڵکردنــی زۆرترین داتایــە، واڵتی چین بە 
تەکنۆڵۆژیــای G5 دەیەوێ خێرایی دەســت گەیشــتن بە زانیاری زیاتر بــکات، ئەمڕۆ ئەوەی 
زۆرترین داتای کۆنتڕۆڵکردووە ئەو زۆترین دەســتکەوتی ئابووری هەیە، داتاکانی ئێمە لەســەر 
تۆڕی ئینتەرنێت لەئێســتادا )٧٤( زێتا بایتە، لەکاتێکدا هەر زێتا بایتێک لە داتا یەکســانە بە 
تریلیۆن گێگابایت. ئەم ژمارە زۆرەی داتا تەنیا کەڵکەبوونێکی ئاســایی نییە، بەڵکو ســوودە 

ئابوورییەکانی رۆژانەی چەندین ملیۆن دۆالرە.
لەکۆتایی ســاڵی ٢٠٢١ ژمارەی بەکاربەرانی تۆڕی ئینتەرنێت لەرێگای مۆبایلەوە گەیشــتە 
٤ملیار و ٣٢ ملیۆن بەکاربەر ئەو ژمارەیە پێمان دەڵێ سیســتەمی زیرەکی نێو مۆبایلەکانمان 
چ دەســتکەوتێکی گــەورە فەراهەم دەکات بۆ کۆمپانیــاکان، تۆ کاتێ ئەکاونتێک بەناوی خۆت 

دروســت دەکەی لەســەر یەکێک لەتۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، هێندە بەســە 
نــاوی خــۆت و تەمەنت و شــوێنی نیشــتەجێ بونت نووســی، ئیدی تۆ 
دەبیتە کەرەســتەی دەســتکەوتنی پارە بۆ ئــەو کۆمپانیایە، بۆ نموونە 
کاتێ کەســێک دەیەوێت لەســەر تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیسبوک ریکام بۆ 
کااڵکەی بکات، ئەو کەسەی ریکامەکە دەکات ئەو دەستنیشانی دەکات 
ئــەو ریکامــە بڕوات بۆ چ تەمەنێک، ئەو کاتــەی تۆ لەو تەمەنەی ئیدی 
تــۆ ناچاری ســەیری ریکامەکە بکەیت و پــارەی ریکامەکەش دەچێتە 

گیرفانی کۆمپانیای فەیسبوک.
واڵتی چین لەرێگای پەرەپێدان بە زیرەکی دەســتکرد گەیشتۆتە ئەو 
قۆناغەی رۆبۆتێک دەتوانێ لەشــوێنی داواکاری گشــتی و هەم لەجێگای 
دادوەر رۆڵ ببینێ لە ناسینەوەی تاوانبار بە ڕێژەی ٪٩٧، سەرمایەداری 
ســوود لەهەمــوو پنتێک وەردەگــرێ لەپێناو قازانج، زیرەکی دەســتکرد 

ئایا مۆبایلەکەمان دەزانێ ئێمە 
بیر لەچی دەکەینەوە؟

فه همی نه بی مه حمود

شەڕی ئەمڕۆی چین 
و ئەمریکا لەسەر 

کۆنتڕۆڵکردنی زۆرترین 
داتایە، واڵتی چین 

 G5 بە تەکنۆڵۆژیای
دەیەوێ خێرایی دەست 

گەیشتن بە زانیاری 
زیاتر بکات..

،،
،،
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لەکۆتایی ساڵی 2٠21 
ژمارەی بەکاربەرانی 

تۆڕی ئینتەرنێت 
لەرێگای مۆبایلەوە 

گەیشتە ٤ملیار و ٣2 
ملیۆن بەکاربەر ئەو 
ژمارەیە پێمان دەڵێ 

سیستەمی زیرەکی 
نێو مۆبایلەکانمان چ 
دەستکەوتێکی گەورە 
فەراهەم دەکات بۆ 

،،کۆمپانیاکان..

چۆتە خزمەت پێویستییەکانی مرۆڤ تا لە رێگەیەوە ئەو قازانجە زۆر و زەوەندە بخاتە گیرفانی 
گەورە کۆمپانیاکان.

ئەگەرچــی گوگڵ شۆڕشــێک بوو لەبــواری گەڕان بــەدوای زانیاری، بــەاڵم هەوڵەکانی ئەو 
کۆمپانیایە بەردەوامە لەپێناو زۆرتر رۆچوونی لەنێو خواستی مرۆڤ و وەاڵمدانەوەی بەشێوەی 
زیرەک، لە بۆشایی گەڕانی گوگڵ تەنیا وشەیەک بنووسە چەندین گریمانەی نزیکت پێ دەدات 
کە پێشتر بە شێوازێکی خوارەزمی ئەو زانیاریانە بە شێوەی داتا رێکخراون لە کۆمپانیا، ئەمە 
وەاڵمدانەوەی ئەو خواستەیە کە تۆ بەدوایدا دەگەڕێی. هەمان زیرەکی لەنێو مۆبایلەکانمان ئەو 

پرۆسێسە ئەنجام دەدات بە نووسین یان بە دەنگ.
لــە وەســفی مۆبایل وتــراوە )تۆ کــە مۆبایلێکت الیە واتــا نزیکتریــن هاوڕێ و زیرەکترین 
سیخوڕت لەگەڵە( ئەم گوزارشتە رەنگە لەو وەاڵمە نزیکمان بکاتەوە کە رێکخستنی سیستەمی 
مۆبایلەکانمــان بەخواســتی کۆمپانیاکانــە لەپێنــاو وەرگرتنــی زۆرتریــن داتا لەپێنــاو قازانج 

رێکخراوه .
ســەرەتا تەکنۆلۆژیــا هاتــە نێو ماڵەکانمان دواتــر هاتە نێو گیرفانمان، ئێســتا هاتۆتە نێو 
بیرکردنەوەمــان، هێندە بەســە ئێمە چەند وشــەیەک بڵێین ئیدی ئــەو دەزانێ ئێمە بیر لەچی 
دەکەینــەوە، لەئاینــدە کۆمپانیای گوگڵ ئەو پێشــکەوتنە دەخاتە بەردەســت کــە بەبێ وتنی 
هیچ وشــەیەک بەشــێوەی زیرەک ئامێرەکانمان خواستەکانمان جێبەجێ دەکات، بۆ نموونە کە 
دەچیتــە ژورەوە راســتەوخۆ الپتۆپەکــە دەکەوێتە کار لەکاتێکا تــۆ لەبیری ئەوە دایت کە کار 

لەسەر الپتۆپەکەت بکەی، ئەمە خەونێک نییە و روودەدات.
لەگەڵ ســەرهەڵدانی هێڵی ئینتەرنێت مارشــال ماکلۆهان وتی: لەسایەی تۆڕی ئینتەرنێت، 

جیهان بۆتە گوندێکی بچوک. 
ئەمڕۆ چی؟ لەســایەی دروســتکردنی ئامێرە زیرەکــەکان و تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان، جیهان 
هاتۆتە نێو شاشەیەکی بچوک لە گیرفانی هەریەکەمان، ئەگەر ئەمە جارێک خواستی بەکاربەر 

بێ سەدان جار خواستی گەورە کۆمپانیاکانە لەپێناو قازانج.
،،
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رووداوی هاتووچــۆ بەیەكێــك لەهۆكارە 
ســەرەكییەكانی گیان لەدەســتدان دادەنرێت 
لە جیهان. لەژێر رۆشــنایی ئــەو راپۆرتانەی 
كە ســااڵنە رێكخــراوی تەندروســتی جیهانی 
)WHO(  باڵوی ده كاته وه  بۆ هۆكارەكانی 
گیان لەدەســتان لــە سەرتاســەری جیهان. 
لەهەرێمی كوردســتانیش ســااڵنە ژماریەكی 
زۆر هاوواڵتیان گیان لەدەســت دەدەن و كەم 

ئەندام دەبن بە هۆكاری رووداوی هاتووچۆ. 
ئــەو  شــاهێدحاڵی  ڕۆژانــە  هەموومــان 

تراژیدیایەین و بەچاوی خۆمان ئەو خوێنڕژانە 
لەسەر شــەقەمەكانی كوردستان دەبینین. و 
لە ئەنجامی رووداوەكانی هاتووچۆ ســەروەت 
و ســامانی هاوواڵتیان بە هــەدەر دەڕوات بە 
هۆی ئەو زیانە مادییانەی بەر ئۆتۆمبێلەكان 
دەكەون و هەروەها گیان لە دەستدان و كەم 
ئەندام بوونیشــی لێدەكەوێتەوە كە بێگومان 
ئەم ڕووداوانەش بێ هۆكار نین، هۆكارگەلێكی 
زۆر هەنــە كــە دەبنــە هــۆكاری روودانــی 
رووداوی هاتووچۆ، بەاڵم لەڕووی زانستییەوە 

ڕۆڵی ئامرازەكانی ڕاگەیاندن 
لەسەر كەمكردنەوەی 

ڕووداوی هاتووچۆ

موقەدەمی هاتووچۆ: هێمن ئەمین 

هۆكاری سەرەكی 
رووداوه كانی هاتووچۆ: 
كەمتەرخەمی شوفێر، 

خراپی رێگاوبان، 
خراپی باری 
كەشوهەوا..

،،

،،
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بۆ كەمبوونەوەی 
رووداوی هاتووچۆ 
پێویستە شوفێران 
هۆشیار بكرێنەوە 

رۆشنبیر بكرێن بە 
زانستی هاتووچۆ، 
ئەمەش بەچەند 

رێگایەك دەكرێت وەك 
ئەنجامدانی كۆڕو 

سیمینار لە ناوەندە 
كۆمەاڵیەتییەكان و 

ناوەندەكانی خوێندن، 
بەاڵم كاریگەرترینیان 

ئامرازەكانی 
،،راگەیاندنن.. 

پۆلێنكــراوە بۆ ســێ هۆكاری ســەرەكی كە 
ئەوانیــش: )كەمتەرخەمی شــوفێر، خراپی 
رێگاوبــان، خراپی باری كەشــوهەوا(، بەاڵم 
ئەو هۆكارەی پشكی شێری بەردەكەوی ئەوا 
پابەند نەبوونی شوفێرە بە یاساو ڕێنماییەكان 
بونیەتــی  ســەرقاڵ  و 
شــوفێری،  كاتــی  لــە 
بون  ســەرقاڵ  بەتایبەتی 
بــە بەكارهێنانــی مۆبایل 
و سۆشــیال میدیــا. بــه  
و  چاتكــردن  تایبەتــی 
ســناپ و سیڵڤی گرتن لە 
كاتی شوفێری كە ئەمەش 
وادەكات شــوفێر ئــاگای 
لــە پرۆســەی لێخوڕین و 
ڕەوشــی رێگاكە نەمێنێت 

و تووشی ڕووداو ببێت.
كەمبوونــەوەی  بــۆ 
هاتووچــۆ  رووداوی 
شــوفێران  پێویســتە 

هۆشیار بكرێنەوە رۆشنبیر بكرێن بە زانستی 
هاتووچۆ، ئەمەش بەچەند رێگایەك دەكرێت 
وەك ئەنجامدانــی كۆڕو ســیمینار لە ناوەندە 
كۆمەاڵیەتییــەكان و ناوەندەكانــی خوێندن، 
بەاڵم كاریگەرترینیان ئامرازەكانی راگەیاندنن 
ئەوانیش كە بریتیتن لە )تەلەفزیۆن، رادیۆ، 
گۆڤــارو ڕۆژنامەكان، رۆژنامــەی ئەلیكترۆنی 
و سۆشــیال میدیا( كــە بتوانن ڕۆڵی بەرچاو 
شــوفێران.  هۆشــیاركردنەوەی  لــە  ببینــن 
بەتایبەتــی تەلەفزیــۆن كە دەنــگ و ڕەنگی 
تێدایە و كاریگەری زیاترە لە ســەر هەســتی 
وەرگر، ئەویش لە رێــگای بەرنامەی تایبەت 
بە هۆشــیاری هاتووچۆ بــە میوانداریكردنی 
ئەفســەرانی هاتووچۆ و كەســانی پســپۆر و 
شــارەزا لە بــواری هۆشــیاری هاتووچۆ؛ بۆ 
ئەوەی شــوفێران شــارەزا بكرێن بە یاســاو 
بنەماكانــی  و  هاتووچــۆو  ڕێناماییەكانــی 

لیخورێنی سەالمەت.
***

،،
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خزمه تگوزارییــه   ئــه و  ئینته رنێــت 
ســیحراوییه ی كــه  به داهێنانێكــی ده گمــه ن 
ئێمــه و  گه یشــته   دره نــگ  ناوده برێــت، 
له ســه رمان  كاریگــه ری  و  گۆڕانــكاری  زوو 
دروســتكرد، پێــش گه یاندنــی ئــه و میوانــه  
نامۆیــه  به زۆرێــك له  ماڵه كانی شــارو گوندو 
شــارۆچكه كان، ده بوایه  توێژینه وه ی زانستی 
له ســه ر كاریگه ری و  شــێوازی تــاك بكرێت 
كه ئایــه  تاچه نــد گونجــاوه ئینته رنێت به بێ 
هیــچ رێنمایی و هۆشــیاركردنه وه و فلته رێك 
هاته  نێــو ژووره كانمانــه وه كه ئه ندامانی ناو 
یــه ك خێــزان  له یه كتــر دوور خســته وه ،  بێ 
هیــچ لێكۆڵینه وه یه كــی پێــش وه ختــه   ئه و 
ته كنه لۆژیایه ی پێشــكه ش بكرێت و تاچه ند 

دابونه ریــت و به هــا جوانــه كان ده پارێزێــت 
به رگــه ی  تاچه نــد  و  نابه زێنــێ  ســنوور  و 
ئــه و داهێنانــه  ده گرین و تاچه نــد ده توانین 
زانســتییانه  به كاریبهێنیــن و هه ڵســوكه وتی 
له گــه ڵ بكه ین و ژیانی خۆمــان و مرۆڤه كان 

بپارێزێت. 
و  كــورده واری  ڕه ســه نایه تی  ژیانــی 
هــه ره وه زی و هــاوكاری و ســه ردانیكردن و 
گفتوگــۆی شــیرین و پــڕ تاموچێژو هه ســت 
وه فــای  و  ته بایــی  كوردییانــه و  و ســۆزی 
ڕاسته قینه و ته ندروست باشی و پیاسه و گه ڕان 
و وه رزش و یاری و خۆشــی و شــادی ژیان 
مه گۆڕنــه وه  به گیرۆده بــوون له ماڵه وه  به دیار 
مۆبایله كانتانــه وه . ئینته رنێت گۆرانكاری له  

ئه نته رنێت دره نگ گه یشته  ئێمه و 
زوو كاری خۆی كرد

شاخه وان رضا احمد

ئینته رنێت به بێ 
هیچ رێنمایی و 

هۆشیاركردنه وه و 
فلته رێك هاته  نێو 

ژووره كانمانه وه 
كه ئه ندامانی ناو یه ك 
خێزان  له یه كتر دوور 

خسته وه ..

،،
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ینته رنێت به جۆرێك 
گۆڕانكاری له ناو زۆرێك 

له  خێزانه كان دروست 
كردووه  كه سه ردانیكردنی 

كه  كه سوكارو خزم و 
كه سان و كاتی خۆشی 
و ناخۆشی ئێجگار كه م 

كردۆته وه  و بووه  به  
په یام و نامه  ناردن 
و ته نانه ت ئێسته  

به شێوه یه كی به رچاو 
بۆته  كۆمێنتكردن 
و سه رسام بوون 
،،به رووداوه كان..

شێوازی ژیانی كۆمه ڵگه كرد :
أ. گۆرانكاریی له ســه ر ئاســتی   شیرازه ی 
مه ترســیدارترین  به داخــه وه  خێــزان، 
گۆڕانكارییه ،  ئینته رنێت به جۆرێك گۆڕانكاری 
له نــاو زۆڕك له  خێزانه كان دروســت كردووه  
كه ســه ردانیكردنی كــه  كه ســوكارو خــزم و 
كه ســان و كاتی خۆشــی و ناخۆشی ئێجگار 
كــه م كردۆتــه وه  و بــووه  بــه  په یــام و نامه  
به شــێوه یه كی  ئێســته   ته نانــه ت  نــاردن و 
به رچاو بۆته  كۆمێنتكردن و سه رســام بوون 

به رووداوه كان.
ب. گۆڕانكاری له سه ر ئاستی كۆمه ڵگه دا ، 
جاران ڕێژه ی كوشتن زۆر كه م بوو و كێشه ی 
كۆمه اڵیه تی زۆر كه م ده بیسترا، كه چی ئێستا 
له ســه ر ئاســتی جیهان ئــه و رێژه یــه  به ره و 
هه ڵكشــانه  زۆربه یــان مۆبایــل و ئینته رنێت 
و  رووداو  لــه و  بوونــه   هــۆكاری ســه ره كی 
تاوانانــه ، هه روه هــا مۆبایــل و ئینته رنێــت 
كاریگه رییــان  به یه كــه وه   كارپێكردنیــان  و 
له ســه ر متبــوون و ته مه ڵبوونــی كۆمه ڵگه دا 
هه یــه ، زۆربــه ی قوتابیان له  نێــو هۆڵه كانی 
خوێندن، و زۆربه ی شــوفێرو زۆرێك له وانه ی 
له ســه ر شــه قام، زۆرجــار ده بینیــن كه هه م 

شوفێرو هه م پیاده ش مۆبایلیان به ده سته یه و 
ته له فۆنیــن  په یوه نــدی  نامــه و  ســه رقاڵی 
كه ئه مه ش ته ركیزیان كه م ده كاته وه و تووشی 
رووداوی جۆراوجــۆر ده بن و زیانی زۆری لێ 

ده كه وێته وه .
جاران كه  منداڵ بووین له ده وری پیاوێكی 
به ته مه نی ردێن سپی دنیا دیته  كۆده بووینه وه و 
چیــرۆك و به ســه رهاتی بــۆ ده گێراینــه وه و 
وشه ی ڕه سه ن و پاراوی كوردی زۆر جوان و 
شایسته ی لێوه  فێرده بووین و دوور له جنێوو 
وشه ی نه شیاو، كه  ئه وه  هه م په روه رده یه كی 
جوان بوو هه م ئامۆژگاری و هه م فێربوونێكی 
كورده وارییانــه ی زۆر بــاش بوو بــۆ زمان و 
گفتوگۆو ئاخاوتن كه ئینته رنێت نه ك ناتوانێ 
جێــگای بگرێته وه ، به ڵكو په رده ی شــه رم و 
به های فه رامۆش كردووه ، ئێســته  سۆشــیال 
میدیــا جێگای ئه و پیــاوه  چاكه ی گرتۆته وه  
باڵوكردنــه وه ی  و  نه رێنینه كــه ی  به الیه نــه  
به شــێكی زۆر له گرته  ڤیدیۆییــه كان له الیه ن 
هه ردوو ڕه گه ز وشــه ی زۆر نه شیاوی تێدایه و 
كاریگــه ری خــراپ له ســه ر منــداڵ دروســت 

ده كات.

،،
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لــە چوارچێوەی کار و چاالکییەکانی بەڕێوبەرایەتی 
پەیوەیندییــە نێودەوڵەتییــەکان و بەمەبەســتی زیاتر 
بــە نێودەوڵەتیکردنــی زانکۆی پۆلیتەکنیکــی هەولێر، 
بەشــێک لە قوتابیانی کۆلێژ و پەیمانگەکانی زانکۆمان 
بەشــدارییان کرد لە پرۆگرامی ئاڵوگــۆڕی قوتابیان لە 
واڵتــی مالیزیا ـ لــە زانکۆی کواالالمپــور کە بۆ ماوەی 
پــازدە رۆژ لــە 1/9 تاکــو 15/9/2022 بەردەوام 

بوو. 
لە پرۆگرامەکەدا کە بوارەکانی زانستی و ئەکادیمی 
و کەلتــوری و فەرهەنگــی لەخۆگرتبــوو )7( قوتابــی 
زانکۆمان بەشداربوون و بە سەرکەوتوویی پرۆسەکەیان 
تێپەڕانــد و چەنــد چاالکییەکیــان ئەنجامــدا و ئــااڵی 
کوردســتانیان پێشــکەش بــە مۆزەخانەی نیشــتمانی 

کواالالمپــور کــرد، هەروەهــا پاکێتی زانکــۆ و ئااڵی 
کوردســتانیان پێشــکەش بە زانکۆی ناوبراو کرد و لە 
کۆتایی پرۆگرامەکەشدا لە الیەن زانکۆی کواالالمپورەوە 

بڕوانامەیان پێبەخشرا.
زانکــۆی پۆلیتەکنیکــی هەولێــر )دوای  ســااڵنە 
هەڵســەنگاندن و پرۆســەی هەڵبــژاردن( ژمارەیــەک 
قوتابی کۆلێژ و پەیمانگە تەکنیکییەکان بەمەبەســتی 
بەشداریکردن لە پرۆگرامی ئاڵوگۆڕی قوتابیان رەوانەی 
واڵتانــی ئەوروپــی و عەرەبــی و ئاســیایی دەکات، 
هەروەها لە بەرامبەریشدا میوانداریی کۆمەڵێک قوتابی 
زانکــۆ ئەوروپی و عەرەبی و ئاســیاییەکان دەکات بە 
بەمەبەســتی شــارەزابوون و تێکەڵ بوون بە کەلتوری 

یەکتری.

قوتابیانی زانکۆی پۆلیتەکنیکی هەولێر
سه ردانی زانکۆی کواالالمپور دەکەن
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لەناکاو هاوار لە کیژى وەسمانە سەرقەوى بەرزبۆوە.. خەڵکى ناوماڵ و هاوسێ و دواتریش 
هەموو خەڵکى ناوگوندى راوێژتەپە ئەو هاوار و فیزاحەى گەورەکیژى وەســمانى مام تۆفیقیان 
گوێ لێبوو.. لەپێشا دایک و باوکى، ئینجا خوشک و براکانى.. دواتر دەرودراوسێ.. بەهەڵەداوان 
هاتن بەدەم هاوارەکەو گەیشــتنە ســەرى. ئەو داماوە ویســتبووى هەندێ رۆنەکەرێی ناو دیزە 
دەربــکا، بــەاڵم هەرچی هەوڵیدابوو قۆڵى لەناو دیزەی ڕۆن بۆ دەرنەهاتبۆوە.. لەگەڵ هەر قۆڵ 
ڕاکێشــانێکدا ئەوەندەیتر گیرو عاســى دەبوو! هەر قارەمانێکیش پێڕادەگەیشت، بەخت و هێزو 
ئەقڵــى خۆی تاقیکردەوە، کار تا دەهات ئاڵۆزترو وەزعەکە نالەبارترو خەڵکەکە پەشــۆکاوترو 

کیژى داماویش نائومێدتر دەبوون! 
 زۆر لەمێــژە خەڵکــى راوێژتەپەو دەوروبەرى هەر کە گڵۆڵەیان دەکەوێتە لێژى و لەتواناى 
ئەقــڵ و دانایــی خۆیــان نائومێــد دەبن، پەنــا بۆ جەنابى حەکیــم و ڕاوێژکار دەبــەن!، بۆیە 

دیزەڕۆن و 
حەکیمەکەى ڕاوێژتەپە

پ. ی. د. بەهات حەسیب 
قەرەداخی

خەڵکى ناوگوندى 
راوێژتەپە ئەو هاوار 

و فیزاحەى گەورەکیژى 
وەسمانى مام تۆفیقیان 

گوێ لێبوو.. 

،،

،،

كورته  چیرۆك: 
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زۆر لەمێژبوو خەڵکى 
راوێژتەپەو دەوروبەرى 

هەر کە گڵۆڵەیان 
دەکەوێتە لێژى و 
لەتواناى ئەقڵ و 

دانایی خۆیان نائومێد 
دەبن، پەنا بۆ جەنابى 

حەکیم و ڕاوێژکار 
،،دەبەن!..

ئەمجارەیــش شــاندێکیان لــە پیاوماقواڵنی گوند 
پێکەوەنــاو کیــژەى لیقەوماویان بەخۆو بە دیزە 
ڕۆنەوە دایە پێش خۆیــان بەرەو ماڵى جەنابى 
ناوەڕاســتى  ڕاوێــژکار، کەبەســەر گردەکــەى 

گوندەوە بوو...
شــەش حــەوت بــۆرە زەالم بەهاتوهاوارو 
بەپڕتــاو خۆیان کرد بــە دیوەخاندا... جەنابی 

ڕاوێژکاریش کە لەقسەو ژاوەژاوى ئەو 
حەشاماتە هیچ حاڵى نەبوو، 

و  بەرزکردەوە  دەستێکى 
بێدەنــگ!  شــیڕانى: 
هــەى  بێدەنگبــن 
کــوا  کــەروگا!! 
باوکــى ئــەم کیژە 
با بێتە پێشــێ و 
بزانم  تێمبگەێنێ 
کێشەکە چییە! 

سەرقەویى  وەسمانە 
بابى کیژى قۆڵ بەگیرهاتووى 

ناو دیزە رۆن، دوو هەنگاو هاتە پێشێ 
بۆ و وتى: گەورەم خوا بمکا بەقوربانتان، ئەم کیژەم نارد هەندێ رۆنەکەرێم لەناو دیزە رۆن 

دەرکا، زۆرى پێچــوو نەگــەڕاوە، کاتێکمان زانى هاوارى لێبەرز بۆوە، کە گەیشــتینە ســەرى 
ئابەم وەزعە دیتمان کە دەیبینن! قۆڵ و مەچەکى لەناو دیزەعاسى بووەو هەرچی دەکەین و 

دەکۆشین بۆمان دەرنایەت.. لوتفمان لەگەڵ بکەن و رێگەچارەیەکمان بۆ دانێن. 
جەنابى راوێژکارى دین و دنیا، ماوەیەک ڕاماو بەبێدەنگی دیققەتێکى وەزعەکەیداو وتى: 
ئاســانە! ئەو دیزە حیزە بشــکێنن! هەر ئەوەندەی بڵێی یەک و دوو، وەســمانە ســەرقەوى 
کەوتە سەرچۆکان و لەحەکیم پاڕایەوە: بیکەن بەخاترى خوا ئەم دیزەیە مەشکێنن! حەکیم 
بە تەوســێکەوە پرســیى: بۆچى؟ ها؟ وەســمانە ســەر قەویی بێ خێر، ئەم دیزەیە چییە و 
بۆچی وا پیرۆزت کردووە، کە ناکرێ و نابێ بشــکێنرێ؟ وەسمان بەدەم کڕوزانەوەو ترسەوە 
تێیگەیاند کە ئەو دیزەیە لە باپیرە گەورەیەوە بە میراتى بۆى بەجێماوەو تەمەنى چەندسەد 
ســاڵێکە.. لەبەرئەوە خەســارەتێکى مەزنە بیشــکێنن!. جەنابى حەکیم بە تووڕەییەوە وتى: 
مــادام دیــزە ناشــکێنى، فەرموو قۆڵى کیژت ببڕنــەوە! وەفدى نائومێد کە ئــەم فەتوایەیان 
بیســت، لەخۆشــیاندا گەشــانەوەو وەک بڵێى فریشــتە لە ئاســمانەوە خەبەرى بۆ هێنابن، 
گورج دەمە تەوریان لەهەســانداو ئەوەندەى بڵێى یەک و دوو، لەو گۆڕێی وەک له  جامێ ئاو 

،،
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بخۆنەوە، لە سەرووی مەچەکەوە قۆڵی ئەو داماوەیان بڕییەوە! 
لەالیــەک زریکــەو هاوارى کیژى چواردەســااڵن و فیچقەى خوێنى بەربووى قۆڵ و مەچەکى 
بڕدراو، لەالیەکیش قاقاى پێکەنین و خۆشــى و شادیى ئەندامانى وەفدى موحتەرەم کە شوکر 
بۆ خوا، لەســایه ی ســەرى جەنابى حەکیمەوە کێشــەکەیان چارەســەربوو.. حەکیم لەو هەراو 
زەنایەدا فەرمانیدا: هەر ئێســتا مەچەکە بڕراوەکە ببەن لە قەبرســانەکە بینێژن! بە سێ چوار 
کەس خەریک بوون هەرچی کردیان و کۆشییان مەچەکى قرتاویان لە ناو دیزە بۆ دەرنەهات. 
مەچــەک کەوتە بنى دیــزەو نوقمی رۆنەکەرێ بــوو. ئەمجا بە نائومێدییەکــەوە روویانکردەوە 

جەنابــى حەکیم: قوربان چیبکەین مەچەکە 
قرتاوەکەمــان بۆ دەرنایــەت.. بەدیزەکەوە 

بینێژین؟ 
وەسمانە سەرقەوی هاوارى لێهەستایەوە: 
بۆ خاترى خوا نەکەن! دیزەکەم مەنێژن! .

جەنابــی حەکیم لــە پــاش تێڕامانێکى 
خێــرا، فەرمانیــدا: گوناهمــان دەگات ئــەو 
مەچەکە قرتاوە نەنێژین! مادام وەسمانیش 
ڕازى نییــە بەدیزەکــەوە بنێــژرێ، کەواتــە 
دیزەکــە بشــکێنن و مەچەکــە قرتاوەکــە 

دەرکەن و بیبەن بینێژن!
 هەر ئەوەندەى یەک و دوو، دەسبەجێ 
دیــزە وردوخاشــکراو رۆنەکــەرێ و خوێنی 
مەچەکی کیــژی لەهۆشــخۆچوو، ڕژانە بەر 
پێــی قارەمانەکانی گونــد. مەچەکی قرتاو 
کــە هێشــتا لەســەرزەوى هەڵدەبەزییەوە، 
هەڵگیرایەوەو لە رێوڕەســمێکى شــکۆداردا 
بەرەو قەبرســانى گوند بەڕێکرا.. لەو هەراو 
زەنایــەدا کەس بیــرى الى کیــژەى قۆڵ و 
مەچــەک بــڕدراوەى خەڵتانــى خوێنکــراو 

نەمابوو.. لەالیەک مەراسیمى مەچەک ناشتن 
بەڕێوەدەچوو، لەالیەکیش لەگەڵ باڵوبوونەوەی هەواڵی چارەســەربوونى ئەو کێشــە سەختەدا، 
بەناوچەکــەدا، تەدارەکــى زەماوەنــد ســازدەکراو لەهەموو الیەکەوە دەســتە دەســتە خەڵکى 
گوندەکانــى دەوروبــەر بۆ پیرۆزبایــى ڕوویاندەکردە ماڵى وەســمانە ســەرقەویى باوکى کیژى 

مەچەک بڕدراوو خاوەنی رۆنى رژاوو دیزەى شکاو! 
ئاهەنــگ و هــەراو زەناو بەیەکداچوون تا دەمەو ئێوارە بەردەوام بوو. درەنگانێک پێیانزانى 
کە جەنابى راوێژکارى موعەززەم، لەناو گوند نەماوە! ئەوخەڵکە شاییان لێبووە شین! گەورەو 

هەرچی هەوڵیدابوو 
قۆڵى لەناو دیزەی 

ڕۆن بۆ دەرنەهاتبۆوە.. 
لەگەڵ هەر قۆڵ 

ڕاکێشانێکدا ئەوەندەیتر 
گیرو عاسى دەبوو! 
هەر قارەمانێکیش 

پێڕادەگەیشت، بەخت 
و هێزو ئەقڵى خۆی 

،،تاقیکردەوە..
،،
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گچکــە، نێــرو مێ، کەوتنە گەڕان و پشــکنین! شــوێن نەما، ئــەرزو ئاوو زەرعــات و لەوەڕگە 
نەمــا نەیگەڕێــن! حەکیــم وتی نیم و نیم.. نەدۆزرایەوە.. شــەو داهات، خەڵکێکی بێ شــومار 
بەچــراو فانۆس و مەشــخەڵەوە دایانە شــاخەکەى ئەوبەرى گونــد.. کەوتنە کێوماڵ و پەیجۆر 
بەدواى جەنابى حەکیمدا، لە نیوەی شەودا لەپاڵ درەختێکدا دۆزییانەوە، لەسەر تاشەبەردێک 
دانیشــتبوو ســەرى موبارەکــى نابووە نێو مشــتى و هــەردوو ئەژنۆى لــێ توندکردبوون.. کە 
لێــی نزیکبوونــەوە، بینییان جەنابیان گریانێک دەگریێ ئەممــا گریان، وەک تاوە بارانى بەهار 
فرمێســک لەچاوانــى دەڕژان! هەرچەند ئاخ و ئۆفــی لێبەرزدەبۆوە دەتگوت گڕکانێکى بەتینەو 

ئێستا نا، کەمێکی دی دەتەقێتەوە!. 
موبارەکــی  لــەدەورى  حەشــاماتەکە 
کۆبوونــەوە، بــێ ئــەوەى کەســیان لەهیچ 
حاڵــی بووبێتــن یــان پێیــان گوترابێــت، 
هەمــووان بەجــارێ دایانە پڕمــەى گریان! 
شــین وشــەپۆڕیان دارو بەردى ئەو شاخە 
ســەختەى دەلەرانــدەوە.. دادو فیغانیــان 
قوببەى ئەو شەوە قورسەى دەزرنگاندەوە! 
لەپڕێکــدا، حەکیــم وەکو شــێرێکى زامدار، 

نەڕاندى بەسەریانداو وتى: 
ئــەم  بەسسسسسسسسسسسســس !! 
زیــڕو هووڕە چییە!؟ پێم ناڵێن شــینى کێ 

دەکەن!؟ 
دەنگ و سەنگیان لێبڕا.. پاشی کەمێک 
یەکێکیــان، بــەدەم لیشــمە لیشــم و چڵم 

سڕینەوە، هاتە جواب و وتى: 
قوربانت بین، ئێمە بۆ ئەم دڵتەنگییەى 
جەنابتــان دەگریێیــن.. ئەى پێمــان ناڵێى 
تــۆ لەچــى دڵــت تەنگبووەو بۆچــی لێمان 

تۆراوى؟.
جەنابى حەکیم سەرێکى پڕ لە حیکمەتى 
لەقانــدو وتــى: قەلەندەرینــە! من بۆ ئێــوە دەگریێم! شــینى ئێوەمە!. ڕاســتە عومر بەدەس 
خودایــە، بــەاڵم ئەمە ژیــان و دەردو بەاڵیەو کەس نازانێ کەى و لەکوێــوە ئەجەل دێت! خوا 
بەو رۆژەنەکات، منتان نەمێنم ئێوە چیتان بەســەردێت!؟ لەدواى من کێ ڕاوێژتان بۆ بکات و 

کێشەتان چارەسەربکات؟!. 
ئــەوەى وت و وەک گرمــەى هــەورى بەهارێکى تەڕ، دایەوە پڕمەى گریان و ئەو خەڵکەیش 

بەدوایدا شینوشەپۆڕێکیان سازکرد دامێنى شەویان بە لێوارى رۆژى روون گەیاندەوە!.

جەنابی ڕاوێژکاریش 
کە لەقسەو ژاوەژاوى 
ئەو حەشاماتە هیچ 

حاڵى نەبوو، دەستێکى 
بەرزکردەوە و شیڕانى: 

بێدەنگ! بێدەنگبن هەى 
کەروگا!! کوا باوکى ئەم 

کیژە با بێتە پێشێ 
و تێمبگەێنێ بزانم 

،،کێشەکە چییە! 
،،
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چ وشــەیەکی ورۆژێنــەر و ترســناکە! بە 
بیســتنی خــەم و پــەژارەی دڵتەزێن مرۆڤ 
دادەگرێــت، پێکەنیــن و بزە لە ســەر لێوان 
دەتۆرێنێــت و شــادی لــە داڵن دەتارێنێت. 
تاریکــی و خەمۆکــی دەئافرێنــێ و هــەزار 

چەشنە هزری پەرێشان دەخۆڵقێنێت. 
ژیــان لە مەرگ دانەبــڕاوە. تا ژیان نەبێ 
مەرگیش نابێــت و هەروەها تا مەرگ نەبێت 
ژیانیــش هەبوونــی نییــە. لــە گەورەتریــن 
هەسارەى ئاسمانەوە هەتا گچکەترین وردیلە 
و گردیلەى سەر زەوى دەرنگ یا زوو دەمرن. 
تاشــەبەردان، گــژ وگیــا، گــوڵ وگولیلکان 
و بنچــک و دار و هەمــوو گیانلەبــەران بــۆ 
ماوەیەک دێنە ســەر سەکۆی سەمای ژیان و 
پاشــان بەرەو هەڵدێری نەمان گلۆردەبنەوە 
و لــە قوژبنی فەرامۆشــى و لــە بیرچوونەوە 
دەبنەوە مشتێک خۆڵ و خاک. گۆی زەویش 
بێ گوێدانە وان وەکو جاران لە ئاسمانی بێ 
ســنوور دەسووڕێتەوە، سرووشت دووبارە لە 
سەر شــوێنەواریان جارێکی تر ژیان بونیات 
دەنێتەوە، هەتاو تیشک دەپرژێنێ و با هەڵ 

دەکات و بــۆن و بەرامــی گــوڵ وچیچــکان 
مــەالن  دەکــەن،  بــۆن خــۆش  سرووشــت 
دەچریکێنن و هەموو زیندەوەران دووبارە لە 
خۆشــی ژیان دەکەونــەوە هەڵبەز و دابەز و 

جۆش و خرۆش. 
ئاســمان پێدەکەنێــت، زەوی پەرواریان 
دەکات و دیســان مــەرگ بــە داســی کۆن و 

ژەنگئاوییەوە گوڵزاری ژیان دروێنە دەکات. 
مەرگ بە یەکســان هەمــووان دەبینێت و 
چارەنووســیان وەک یەک لێــدەکات: نە دارا 
دەناســێت و نە نەدار، نە بەرزى و نە نزمى، 
مــرۆڤ، گیــا و گیانەلبەر لە چاڵــی تاریکدا 
ڕۆدەکات و لە تەنیشــت یەک دەیان نوێنێت. 
تەنیا لە گۆرستاندایە کە خوێنمژ و ستمکاران 
دەســت لە ستم و نادادگەری هەڵدەگرن، بێ 
تاوانــان ئازار نادرێن، نە چەوســێنەری لێیە 
و نــە چەوســاوە، گــەورە و گچکە لە خەوی 
شــیریندان. چ خەوێکــی ئارام و دڵخوازە کە 
گزنگــى بەیان نابینن و قیڕە و زریکەى ژیان 
ناژنەون. باشــترین داڵدە و پەنایە بۆ دەردو 
خەم و ڕەنج و ســتەم کارییەکان، بڵێســەى 

كورته  چیرۆك: 
مـــــــه رگ

وەرگێڕان لە فارسییەوە بۆ کوردی  

نووسینی: سادقی هەدایت 

   
   

مەرگ بە یەکسان 
هەمووان دەبینێت نە 
دارا دەناسێت و نە 
نەدار، نە بەرزى و 

نە نزمى، مرۆڤ، گیا 
و گیانەلبەر لە چاڵی 
تاریکدا ڕۆدەکات و لە 

تەنیشت یەک دەیان 
نوێنێت..

،،

،،

م. رحمت اللە حبيب أمين
 )هەژار هەورامی(
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شــەڕئەنگێزى هــەوا و هــەوس دادەمرکێت، 
هەموو بەریەککەوتن و شــەڕو شــۆڕ و پێکدا 
هەڵپرژانەکانــی ژیــان، خۆ بــەزل زانین، مل 
هــۆڕی و کەبکەبــە و دەبدەبــەی مــرۆڤ لە 
هەنــاوی خاکــى ڕش و ســارد و تەنگەبەری 

گۆڕدا ڕۆدەچن و ئارام دەگرن. 
ئەگەر مــەرگ نەبووایە هەموو تامەزرۆی 
نائومێدیــان  نــووزەى  و  هــاوار  دەبــوون، 
دەگەیشــتە ئاســمان و سرووشــتیان نفرین 
دەکرد. چەندە تاڵ و ســامناک دەبوو ئەگەر 

ژیان کۆتایی پێی نەهاتبایە. 
و  ســەخت  تاقیکردنــەوەى  ســاتێک 
تۆفــی  فریــودەری  چــرای  ژیــان  دژواری 
الویەتی دەکوژینێتەوە و سەرچاوەی گەرمی 
خۆشەویســتی و میهربانــی وشــک دەبــێ و 
ســاردی و تاریکــی و دزێــوى دێتەئــاراوە، 
مەرگــە، تەنیا مەرگە کــە هەتوانی دەردانە، 
مەرگــە کــە بەژنی چەماوە و ڕوخســاری پڕ 

چــرچ و لۆچی جەســتەى ماندو لە نوێنگەى 
هێوردا دەنوێنێت. 

ئەى مەرگ! تۆ باری قورسی خەم و تەمی 
ژیــان لە ســەر مان الدەبەى، سەروســامان 
بێدەرەتانــی  چارەڕشــی  بــە  دەبەخشــی 
سەرگەردان، تۆ دژە ژاری ژەهراوى نائومێدی 
و خەمباریت، ئەســرینی دۆشــداماوان وشک 
دەکەیــت، تــۆ وەکــو دایکێکیت کــە منداڵە 
ساواکەى پاش باهۆز و شلێوە لە ئامێزدەگری 
و دەی الوێنی و دەینوێنی، تۆ وەک ژیان بێ 
چاو و ڕوو نیت تۆ ژیانی تاڵ و دڕندە نیت کە 
مرۆڤەکان بە الڕێدا دەبات، فریویان دەدات و 
فڕێیان دەداتە زلکاوى توقێنەرەوە. تۆی کە 
بە ســپڵەیی، چاوچنۆکــی، درۆزنی، ئیرەیی 
و ســووک و چرووکی مرۆڤەکان پێدەکەنیت 
و هەموو پیســییەکانیان )دەســت پیســی، 
زمان پیسی و داوێن پیسی( بە خۆڵی ڕەش 

دادەپۆشیت. 

   
   

مه رگ وەکو دایکێکه  
کە منداڵە ساواکەى 
پاش باهۆز و شلێوە 

لە ئامێزدەگرێ و دەی 
الوێنی و دەینوێنی، 
وەک ژیان بێ چاو 

و ڕوو نیه  تۆ ژیانی 
تاڵ و دڕندە نیت کە 
مرۆڤەکان بە الڕێدا 

دەبات..

،،
،،
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لە دونیای ئاڵۆزی ئێستا، دڵەڕاوکێ و نیگەرانی ڕووی لە کۆمەڵگە و تاک کردووە.
لــە دوورگەیــەک دوور لە ئاژاوە قســە دەکەم، ئەویــش دونیای ئارامیــە، ڕێگاکەم زۆر 

سەختە، لەگەڵ ئەوەشدا دەڵێم مرۆڤ پێویستی بەڕاستگۆیی هەیە.
دەبێ هەتا کۆتایی لەگەڵ خۆم ڕاستگۆبم، تێگەیشتم ڕاستگۆیی 
لەگــەڵ خەڵک دەرئەنجامی نابێت، تا لەگەڵ خودی خۆتا ڕاســتگۆ 

نەبیت.
لێ، باری حەقخوازەکان چەند گرانە، باریان زۆر گرانە!!

جیهان لەناو دەریایەک لەمەی و مەیخانە مەلە دەکات، خەڵکان 
بۆ هەڵخەڵەتاندنی دەروونیش ڕوحیان تێر نابێت.

گــەر دەتانەوێــت خاکــە پاکەکەمــان لە پیســی بــۆ دڵەکان، 
پاککەنەوە ئەوا بەئاگری سووری نەورۆز  پاک دەکرێت و ئاسۆکەی 

هەموو خۆرهەاڵت رەنگین دەکات.
لەگەڵ گوڵ ئاسودەم، کاتێک دەکرێتەوە.

من لەگەڵ شۆڕشی دونیای ئێستا بۆ خواردنی دڕندانەی گۆشت، 
پەنا بەدار سێوێکی بێدەنگ دەبەم .

بۆ پێکەوە  لەهێانەی ئاشتی النکی یەکڕێزی نەهەژێنین؟
بۆ ئاهەنگی یەکڕەنگی نەچڕین؟

ئێمە لەگەڵ ژیانێکی ناتەندروست ناتوانین بگەینە کەماڵی ڕۆح.
جەستەمان  بۆگەن دەکات، بەهەڵمژینی هەوای ڕق و کینە.

بۆ لەناوبردنی هەســتی یەکتر دەماری لەشــمان لەناو دەبەین، 
وەک زیندووییەکی بەجەستە مردوو..

ئاشتی و 
یەک پەسەندکردن

ناز فەلەکەدین کاکەیی

بۆ ئاهەنگی یەکڕەنگی 
نەچڕین؟ ئێمە لەگەڵ 
ژیانێکی ناتەندروست 

ناتوانین بگەینە 
کەماڵی ڕۆح..

،،

،،
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مرۆڤ پێویستی 
بەڕاستگۆیی هەیە. 
دەبێ هەتا کۆتایی 

لەگەڵ خۆم ڕاستگۆبم، 
تێگەیشتم ڕاستگۆیی 

لەگەڵ خەڵک 
دەرئەنجامی نابێت، 

تا لەگەڵ خودی خۆتا 
،،ڕاستگۆ نەبیت..

مــرۆڤ لەدایــک نەبــووە و نەژیــاوە تەنها بۆ ســێکس و زاوزێ و پڕکردنــی گەدە وەک 
جەنگەڵی ئاژەاڵن.

هەرچەند تەنها بەمشــێوەیە بژین، زیاتر دڕندە و شــەڕخواز دەبین. ناخمان وەک شەوی 
بێ ئەستێرە تار دەبێت. یەکتر نابینین ....تە نها خۆپەرستی پیشەمان دەبێت.

کارەساتەکە، چاولێکەری نەوەی تازەیە لە دایکان و باوکان......
وا دەزانیــن حاکمیــن بۆ منااڵنمان، ئازادی ژیانی مناڵەکانمان بەناوی دایک یان باوک لە 

زنجیری داب و نەریتی ڕق و کینە ئەسیر دەکەین.
لە ماڵ و قوتابخانە، لە جیابوونەوەکانمان  مناڵ دەکەینە ئامانج.
ئێمە لەناو حەوزێک لەئاوی مردوو بەلەمی ژیان بۆ پێش دەبەین.

بیر لە ئاشتی و لە فەلسەفەی بوونمان دوورە.
لەگەڵ خۆتان ئاشــت بن و خۆتان خۆش بوێت، گەردوون بەردەوامە. خاک جەســتەکان 

دەشارێتەوە و ڕۆحەکان ئازاد دەکات.
باشتر وایە تا جەستە لەگەڵ ڕۆح هاوڕێیە، بیری ڕەش لەخۆمان دووربخەینەوە.

،،
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چەپکێ زام!!

هیچکات بەقەد ئەم ڕۆژانە
- تەمی ونبوون

لووتکەی هەستی غەریبیمی نەپۆشیوە
- ئازار دەستی

ناوەختانەی خۆی نەداوە

گای داخراوی نامۆییم و،
لەدەر

من لەتۆوە تێگەیشتم

ن بەرەو کاڵبوونەوە دەچێ و
ژیا

مانەوەی ئێرە بۆ من

لە مردنێکی هێواش و

لە کۆچێکی خنکێنەر زێتر نییە 

تۆ لەخەمی ژێرپێکەوتنی جوانی پایزو

ڕژانی گەاڵ نەبووی ... حەیف
دەزانم

فریودانی ناخە

وارە پیاسەی سەر شەقامی پیری و،
ئێ

هەڵگرتنەوەی ژان و

خۆزگە تۆزاوییەکانی شادبوونەوە
چی دەبوو تۆ
بۆ جارێکیش

بڕێک گریانی بێ ئەشکت
لێ وەردەگرتم و

بە کەمێک

سێ چه پكه  شیعر

سعدالله نوری
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خەندە شاراوەکانی ڕووت دەگۆڕییەوە؟ 
چیم لە دەست دێ

تەمەن شەمەندەفەرێکی سەرهەڵگرتووەو
کەم دەوەستێ

لەو وێستگانەی

تامی دیتنەوەی خۆشی دەدەن
بێزارکەربوو

ی میوانداری دوا دانیشتن
ساتەوەخت

ئای لەو ئێشە

اوم هێشتا تینووی بینینی پێکەنین و
چ

وێچکەم تامەزرۆی بیستنی
گ

شەکرە وشەی سەر لێوت بوو
بێ باکانە

چەپکێ زامی بزربوونت

مێزی ڕۆیشتنا بۆمن دانا
لەسەر 

2٠18-8-18

بیرهاتنەوە ! 

نەگەیشتم ئەم بەیانییە
تێ

چی بوو بیری هێنامەوە

دوابینین و دوا دانیشتن

چاخواردنەوەو وێنە گرتن
دوا 

دوا میوانی و خوداحافیزی

دوا ... دوا ...دوا ...

هەر لەدوای ئەو ڕۆژەوە

گەاڵی خەمی دیتنەوەی تۆم
لێنابێتەوەو

چاتەکانی ماسنجەرو واتس ئاپ و 
تێلیگرامیش

نە بەرۆکم بەردەدەن و

نەسووکناییم پێ دەبەخشن
نەتۆ لەگەڵ کڕێوەدا

دێیتەخوارێ و ڕێم پێ دەگری

نە من دەڕژێمە سەرابی
بیابانی جوانییتەوە

چ تابلۆیەکی پڕ ڕەنگە
ئەو سەرکێشی و

سەر شێتییە!

2٠19-12-2٣    

بەربوونەوە ! 

تەمەن دەڕواو

پیریی بەرۆکی پێگرتووین
جوانیی و گەنجیی

ەنێوپەنجەی دەستمانەوە
ل

حافیزی بەردەبنەوە خوارێ و
بێ خودا 

بۆ ساتێکیش لێمان ناپرسنەوە
کە ڕۆژگارێک

بەیەکەوە بەو شارەدا

سووکە پیاسەیەکی باراناویمان

ی باتەو بازاڕی سیروان
بەشەقام
بە بەردەم

دیمەنی دانیشتنی دارا شێت و
شووشە عارەقەکەی
ناو دەستی دەکرد !

  
2٠2٤-٠-2٣
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زەنگیانە شیعر

شیعری: زیاد نادر عاڵاڵیی

)1(

فنجانەیەك قاوەم لە دەست ڕژا،

زەی سەر مێزەكە تێكدا،
شیرا

خەمم خوارد و بیتاقەتی دایگرتم،

لەوالوە برادەرێك وتی:

ك وەكوو فنجانە قاوەیە 
خۆزیا هەموو ڕژانێ

بووایە

سەری ژیان وا خوێناوی لێ 
ئێستا سەرا

دەڕژێ

كەسیش نییە كۆی بكاتەوە.

ڕژانی خوێن لەكوێ و
ڕژانی قاوە لەكوێ؟!

)2(

درۆن ستایلی جەنگی گۆڕی.

درۆن وەكوو برووسك و بوومەلەرزە لەپڕ 
دێت و دەتپێكێ.

ئێستا تۆ دووری و،

 دڵم  دەخەمە نێو درۆنێك و بۆت  
ئەمشەو
دەنێرم.

زه نگیانه  شیعر

زیاد نادر عاڵاڵیی
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امەی دڵداری گرتۆتەوە،
درۆن، جێی ن

كەوە با بەدرۆن بتبینم.
پەنجەرەكەت ب

خۆت ڕووت ڕووت بكەوە لەبەر درۆنی 
چاومدا.

درۆنی من زۆر جیاوازە،

نە كەس دەكوژێ و نە كەس دەپێكێ.

درۆنی من، درۆنی دڵدارییە.

)٣(
بيرى خۆت دەكەم،

ی ئەو گوناهانەی عەشقیش دەكەم كە 
بیر

بوو بیانكەم و نەمكردن.
دە

دەكەمبیری هەڵە و ساویلكەیی دوێنێی خۆم 

بیر لە زۆر شت دەكەمەوە،

ئەمجارە بە چەند باوەش گەرمت 
بكەمەوە؟

بە چەند ماچ شێتم دەكەی؟

بە چەند دەست تووندتر بتگووشم؟

چەند چاو تەماشات بكەمەوە؟

بە چەند قورگ ناوت بێنمەوە؟

ئێمە دوو عاشقی زەمەنێكی سەخیف 
بووین،

كوو ئادەم و حەوا غەلەت 
نەماندەزانی وە

بكەین و

رانە یەكتری لە هەمێز 
نەماندەزانی جەسوو

بگرین.

ئێمە زۆر شتمان نەدەزانی..

ێمە زۆر شتمان نەدەتوانی..
ئ

ئێمە كوشتەی دەستی نەزانی و نەتوانین 

بووین.

ئێستا بیر لە خۆم و خۆت دەكەمەوە،

تۆ دەتەوێ شەوێك بێمە خەونت و،

منیش وا لەنێو شیعر نەمرت دەكەم.
بیری خۆت دەكەم.

خۆت
خۆت

 )٤(

وەكوو توتنی ناو پایمپەكەم بۆنت 
خۆشە،

بۆنخۆشی مەرج نییە بەس گوڵ بێ.

بۆنی سینگی تۆ و سینگی دایكم،

 لە بۆنی بەهەشت خۆشترە.
دێم بۆنت دەكەم،

بۆنت لە بۆنی یەكەم نمەی بارانی پاییزان 
دڵڕفێنترە..

بۆنت لەهەرچی عەتری ئۆرجیناڵە، 
ئۆرجیناڵترە..

لێگەڕێ  تێر بۆنت بكەم،

نەوەك كۆڕۆنا و ڤایرۆسی دمۆر،

هەستی بۆنكردم لێ بسەنێ..

لێگەڕێ تێر بۆنت بكەم، 

با بۆنت.. بوونت هەموو  وجودم بتەنێ!!
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وەرزش هۆکارێکە بۆ 
ژیان و بووژانەوە 

و پێشکەوتن و 
خۆشەویستی و 

،،بەردەوامى...

زۆرجار وەرزش کاریگەرییەکى ئەرێنی ئەوەندە بەهێزى هەیە، کە هێزەکانى تری ئابوورى، 
سەربازى، ڕامیارى... هتد نەیانتوانیوە ئەو کاریگەرییەیان هەبێت، بەجۆرێک دەچێتە ناواخنى 
کۆمەڵگەو گۆڕانکارییەکانى ژیانەوە، کە مێژووییەکى پڕشــنگدار دروســت دەکات و بۆ ســەدان 
ســاڵ ڕێڕەوى پێشــکەوتن و ژیانەوە و بوژانەوە بە تۆمارێکى شانازی دەهێڵێتەوە، لە خوارەوە 
هــەوڵ دەدەین چەنــد نموونەیەک بخەینە بەر دید، کە بوونەتە هۆی گۆڕانکارییەکى ڕیشــەیی 
و هەتا هه تایی و تۆمارکردنى مێژوویەکى پڕشــنگدار لە ڕێگەى وەرزشــەوە، ئەو گۆڕانکاریەش 

بەسوود و قازانجی کۆمەڵگە، وواڵت، شار تەواو بووە.
-1 سەرۆکى یانەى ناپۆلی دەچێتە الى حاکمى شار و پێى دەڵیت: ڕۆما پایتەختى واڵتە، 
میان شارى جل و بەرگە و تۆرینۆ شارى ئابووریە، با کارێک بکەین شارەکەى ئێمەش بەناوبانگ 
بێــت وەک ئەوانە، پان ئەوەیە هــەوڵ بدەین مارادۆناى یاریزان بهێنینە ڕیزى یانەکەمانەوە تا 

وه رزش و بوژانه وه 

صیهب شاكر رضا ،،



45
پولیتهكنیكمهگهزین

Sep
2022

زۆرجار وەرزش 
کاریگەرییەکى ئەرێنی 

ئەوەندە بەهێزى 
هەیە، کە هێزەکانى 

تری ئابوورى، 
سەربازى، ڕامیارى... 

هتد نەیانتوانیوە 
ئەو کاریگەرییەیان 

،،هەبێت..

ببێتە سەرچاوەى داهات و بەناوبانگ بوون و کۆکردنەوەى سامان و شارەکەمان ببوژێتەوە.
دواى هــەوڵ و تەقەڵاڵیەکــى زۆر بــە هــاوکارى حاکمى شــار و دانانى ســندوقی هاوکارى 
توانــرا ئــەم یاریزانــە بکڕدرێــت و بیهێننــە ڕیزەکانى یانــەى ناپۆلی، هەر لەگــەڵ ڕاگەیاندنى 
هاتنى مارادۆنا بۆ شــارەکە، هۆتێل و مۆتێلەکان 
پڕ بوون لە ڕۆژنامەنووس و گەشــتیار و هەوادار، 
کار گەیشــتە ئــەوەى خەڵــک ماڵەکانــى خۆیان 
بەکــرێ بــدەن، ئیتر ئەمــە بووە هــۆی ئەوەى، 
کــە یاریگــە جێــگاى نەبێتــەوە لە گەشــتیار و 
هەواڵنێر و کەســایەتییەکان، ئەمەش وایکرد، کە 
وەبەرهێنەکان دەست بکەن بە بنیاتنانى هۆتێل و 
مۆتێلى گەورە و چێشــتخانە و یانە و ئەنجامدانى 
پڕۆژەى گەورە بۆ خزمەتى شــارەکە، تا وایلێهات 
شــارى ناپۆلی بوژانەوەى زۆری ئابوورى بەخۆوە 
بینی و هاتنى مارادۆنا بۆ شــارەکە بووە هۆکارى 
خێــر و بێرێکــى زۆر، کە تا ئێســتاش لەمێژوودا 

باس دەکرێت و ناپۆلی ناوێکە لەناو ناوەکان.
-2 بەهــۆی بڕیارى ڕاگەیاندنــى جەنگ دژی 
عێراق لەالیــەن ئەمریکا و بەریتانیاوە لە ســاڵى 
2003، لــە الیەکى تر دژایەتیکردنى ئەم بڕیارە 
لەالیــەن فەرەنســاوە وایکرد جۆرێک لە ســاردى 
بکەوێتــە نێــوان ئــەم واڵتانەوە تا لــە کێبڕکێى  شاری ناپۆلی

،،
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نێودەوڵەتى فەرەنســی بۆ ماتۆرسکیل النس ئارمســترۆنگ توانى پلەى یەکەم بەدەست بهێنێ 
بۆ جارى پێنجەمى لەسەر یەک، ئەمە بووە هۆی بەرزکردنەوەى ئااڵى ئەمریکا لە شەقامەکانى 
فەرەنسا و لە کۆتاییدا هێوربوونەوەى بارودۆخى سیاسی نێوانیان، کە بۆ چەند مانگێک ساردى 

تێکەوتبوو.
-3 بەهۆی وەرزش و بەدەســتهێنانى خۆشەویستی هاونیشتمانیانى خۆی ئورهو کیکونینى 
پاڵەوانى کێبڕکێى بازدانى بەرزى سااڵنى بیستەکانى سەدەى ڕابردوو لە واڵتى فینلەندا توانی 
لە هەڵبژاردنەکانى ساڵى 1956 ببێتە سەرۆکى واڵت و ڕێژەى %80ى دەنگەکان بەدەست 

بهێنێ.
-4 بەهۆی جەنگى ساردەوە نێوانى هەردوو واڵتى ئەمریکا و چین بۆ ماوەى زیاتر لە 30 
ســاڵ ســاردى تێکەوتبوو، تا مێزى یارى تێنس توانى ئەم بەســتەڵەکى ئەم ساردیە بشکێنێ 
و نێــوان ئــەم دوو واڵتە کرانەوە بەخۆی ببینێ کاتێک تیمی تێنســی ســەر مێزى ئەمریکی لە 
حەفتاکانى سەدەى ڕابردوو سەردانى چینی کرد، هەرچەندە ئەمریکییەکان یارییەکەیان دۆڕاند، 
بەاڵم لە دەرگایەکى ترەوە خزمەتى واڵتەکەیان کرد، بەوەى دەرگاى ئاشتەوایی نێوان هەردوو 

واڵت کرانەوەى بەخۆ بینی.
-5 دەرکەوتنــى یاریزانــى ڕەشپێســتى ئەمریکــی )جاکــى رۆبنســۆن( لــە ناوەڕاســتى 
پەنجاکانى سەدەى ڕابردوو لە یاریگاکانى یارى بیسبۆڵى ئەمریکی، سەرەتایەکى ڕاستەقینەى 

دیــاردەى  ڕووبەڕووبوونــەوەى 
ڕەگەزپەرستی بوو لە جیهاندا و 
بەتایبەتیش لە ئەمریکا، لەوێوە 
دەرگا وااڵ کرا بۆ ڕەشپێستەکان، 
کــە بتوانــن بخزێنە نــاو یانە و 
وردە  و  وەرزشــییەکان  گروپــە 
وردە بــۆ ناو کایەکانــى تێکڕاى 
ژیان، کە تا ئەوکات بۆیان نەبوو 
ژیــان  پێســتەکان  ســپی  وەک 

بکەن.
هەمــوو ئەمانەى ســەرەوە و 
چەندانیتریــش نموونە و بەڵگەى 
ئــەو وتــە مێژوویــی و گرنگەن، 
کــە دەڵێت: )ئەوەی سیاســەت 
چاکــى  وەرزش  تێکیــداوە، 
دەکاتەوە(، وەرزش هۆکارێکە بۆ 
ژیان و بووژانەوە و پێشکەوتن و 

خۆشەویستی و بەردەوامى.

وتەیه كی مێژوویی 
هه یه  دەڵێت: ئەوەی 
سیاسەت تێکیداوە، 

وەرزش چاکى 
دەکاتەوە..

،،
،،

جاکى رۆبنسۆن
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أنا إجيت عىل أربيل و كان حلم من أحالمي إين أسافر عىل دولة عربية بالتعاون مع جامعتي 

والجامعات األخرى كمنحة تدريب ألنني من أوائل القسم، وبالرغم من إنه أنا مقيمة باليونان 18 

سنه إال إنه كنت حابة أتعرف عىل ثقافات جديدة و أكتسب خربات مختلفة ومعلومات جديدة.

متكنت من الوصول إىل أربيل بفضل الله وبفضل جامعتي وأخص بالذكر أ. باسم غيث، منسق 

التدريب العميل يف جامعة النجاح الوطنية، كنت مرتددة ملا عرفت إنه السفر راح يكون عىل أربيل 

والسبب الوضع السيايس واألمني، ولكن متكنت من كرس هذه الحواجز واختارت السفر إىل أربيل، إىل 

هذا البلد العظيم، املُِحب، املسامل.

اكتسبت معلومات جديدة ماكنت بعرفها سابًقا أو كنت بعرفها بطريقة خاطئة، إكتسبت 

مهارات حياتية، اكتسبت أهل، أصدقاء، إخوة؛ زرت مؤسسات إعالمية عريقة يف أربيل مثل تلفزيون  

24K، تلفزيون رووداو، راديو هيلني، ومن كرت حبي للبلد متنيت العمل بها.

وزرت أماكن جميلة مميزة جًدا مثل شقالوة، القلعة، فامييل مول، شارع الغزالة، البارزان، 

منصات  عىل  نرشته  رقمي  محتوى  مكان  كل  من  صنعت  الرحمن،  عبد  سامي  بارك   ،Erbil zoo

التواصل اإلجتامعي الخاصة يب.

تواضع،  أخالق،  جدا، جميل،  كريم  مميز  الكردي شعب طموح  الشعب  أحيك  بحب  أخريًا 

واحرتام، الفرتة املتاحة إيل لإلقامة يف أربيل من 8/1- 8/16 كنت أمتنى لو تكون أطول ألنه فعليًا أنا 

حسيت حايل عايشة ببلدي مع أهيل و نايس.

بكتري شغالت من  الفلسطيني  الشعب  أحرتمه جًدا بشرتك مع  الكردي هو شعبي  الشعب 

من فلسطين لــ أربيل

سالي باسل الرطوط
طالبة من نابلس - فلسطني

القسم اإلعالم - فرع اإلذاعة 

والتلفزيون - جامعة النجاح الوطنية

   
كنت مترددة 
لما عرفت إنه السفر 

راح يكون على أربيل 
والسبب الوضع 

السياسي واألمني، 
ولكن تمكنت من 

كسر هذه الحواجز 
واختارت السفر إلى 

أربيل، إلى هذا البلد 
العظيم، المُحِب، 

المسالم.

،،

،،



48
پولیتهكنیكمهگهزین

Sep
2022

آخر  والصعاب ومن جانب  املعاناة  ضمنها 

أربيل  والكرم،  العطاء،  الصمود،  الطموح، 

من أجمل املدن جنة الله عىل األرض تجربة 

ممتعة وعظيمة أعتقد إنه لو ربنا أكرمني 

وزرت  ومعروفة  مشهورة  صحفية  ورصت 

بالد مختلفة، رح تكون تجربة سفري ألربيل 

أبنايئ  سأخرب  قلبي  جوا  خاصة  مكانة  إلها 

التي  املميزة،  التجربة  هذه  عن  مستقباًل 

واملهارات  الخربات  من  مزيًدا  بها  اكتسبت 

الكردي،  الشعب  من  تعلمته  يشء  وأهم 

التعايش، املحبة، والسالم.

الجميل  البلد  أيّها  عليَك  سالٌم 

بلدي  يا  عليَك  سالم  العراق،  كردستان   -

أشكر  دوًما  قلبي  يف  أربيل  ستبقي  الثاين، 

القدر الذي أتاح يل فرصة التعرف عىل هذا 

البلد العريق وأحمد الله عىل هذه الفرصة 

يف  وطيب  لطيف  أثر  ذو  أكون  أن  وأمتنى 

أساتذيت، أهيل، أصدقايئ  أشكر  البالد،  هذه 

لذكرهم؛  املقام  يتسع  مل  ممن  أربيل  يف 

و  الوطنية  النجاح  جامعة  جامعتي  وأشكر 

جامعتي الثانية جامعة أربيل التقنية.

سالمٌ عليكَ 
أيّها البلد الجميل - 

كردستان العراق، 
سالم عليكَ يا 

بلدي الثاني، 
ستبقي أربيل في 

قلبي دومًا...

،،

،،

أشكر القدر الذي أتاح لي فرصة 
التعرف على هذا البلد العريق 
وأحمد اهلل على هذه الفرصة 

وأتمنى أن أكون ذو أثر لطيف 
وطيب في هذه البالد..


