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  ژین ابراهیمڕ... آی درووست  یه شوه آارهنانی به ر نت و به ته ئینه

Rezhen@maktoob. com  
ر  هه  له وه هۆیه  به  آه یه وتووه  پشكه و ئامره ر نت ئه ئینته

آان بین  توانین ئاگاداری رۆداوه  بین ده م جیھانه شونكی ئه
ستی بھنین  ده وت بتوانین به مانه ی ده و پویستیانه یاخود ئه

ین  آه رخان ده مان ته آه تادا باسه ره سه آی آورتدا، له یه ماوه له
یان  آه ریه هه ، آه رنته رو ئینته ویش آۆمپیوته ش ئه بۆ دوو به

ست   ده وه ره  آۆمپیوته تا له ره  سه یه آی باشی هه تگوزاریه خزمه
و  رین بۆ ئه ر بگه  ئستادا ئگه ر له ین، آۆمپیوته آه پده

ش   شه  له موو جیھان زیاتره  هه آراون آه  ئاماده ی آه ئامارانه
پی   به ر فرۆشراوه  ملۆن آۆمپیوته900 تائستا  ك آه ملیار خه

آانی جیھان  خزانه%) 90بۆ% 80 (  له آراوه ی آه و ئاماره ی ئه
  دا ئاماركی تر آراوه م ئامارانه نو ئه وت، له آه رده ریان به  خزاندارن آۆمپیوته ی آه سانه هوآ  بابین ئه واته
ك  خه% 15آاری ناهنت و   به آی زانستیانه یه شوه هنی به آارده ر به  آۆمپیوته ك آه خه% 80   له آه
ی  ی ئاماژه و ئامارانه موو ئه یر بكرت هه ستادا سهئ ر له گه  ئه هنن دیاره آاری ده  به آی زانستیانه یه شوه به

سان یان  ندك آه ، هه وتنه می پش آه رده  سه  آه مه رده م سه  ئه  له  چونكه آی راست آراوه یه شوه  به پدراوه
   واتههنن بۆ یاری، آاری ده آاری بھنن یان یان به و نازانن به یانه آاندا هه ماه ك له ندك خه بین هه

) گستَب(رنت  ر ئینته  سه ربینه گه ، ئه وه  ره ی آۆمپیوته باره  له مه هنن، ئه آاری ده ی نادرووست به شوه به
بن خۆیان فری  رنت ده ی ئینته آه به رشه س داخی سه زار آه هه000، 560وامی  رده به  به ڕۆژانه: ت ده
 945وامی  ر ده به  به هنن ڕۆژانه آار ده ر نت به  ئینته ی آه سانه و آه  ئه ههنن و آاری ده ن به آه رنت ده نته ئه

دواچوون،  چات آردن، به(ی  باره یدا ئیتر له گه  له ته رخه سه  له  واته on lineیدا ئۆن الینه  گه س له ملۆن آه
ندێ آات  ر نتن هه ار هنانی ئینتهآ ر قای به  ئستا سه ی آه نجانه و گه ندك له  هه دیاره)  وه لكۆینه

شیان  ریكی چات آردنن و زۆر به ندكیان خه  هه وه آانه  سكسیه ره دوای مالپه رانن به رقای گه آانمان سه نجه گه
ئستادا   له ی خۆشحایه شدا جگه مانه ڵ ئه گه م له ر نت و، به آانی ئینته ر تۆره  سه چنه ر بردن ده سه بۆ آات به

   زۆر گرنگه مه  ئه ك بت آه یه سیله ر وه هه ر نتن به آار هنانی ئینته رقای به آانمان سه نجه ی گه ۆر بهز
  ی آه سانه و آه ی ئه  رژه1995م ویندۆزی سای آه تای درووست بوونی یه ره سه ئستادا، بگست ووتی له له

  م زیاد بوونه م ئه ژمردران به ست ده ی ده نجه په  به  بوو بگرهم آی زۆر آه یه هنا ڕژه آار ده ر نتیان به ئینته
ری  آارهنه ی به%) 31بۆ%30 ( یشته  دا گه2000 تا سای   زیادی آردوه یه م ڕژه انگ ئه! م ڕۆژ و مانگ به ڕۆژ به
 2006 آرد سای ست پی دا ده2005آۆتای سای  آی آرد ووتی له یه دا قسه 2000م بگست له رنت به ئینته
ی   زۆربه بینین له  ده ی پدا راست بوو وه ی بگست ئاماژه و ئاماره  ئه ك آه ك ملیار خه  یه  زیاتر له گاته داده

  آات وه ردانی ده كی سه  خه  رۆژانه  آه رنتانه نته م آۆفی ئه  زۆر بوونی ئه آانی وه  گشتیه ماڵ و دووآان و شونه
  یه ری هه آشابت آۆمپیوته رنتی رانه تی ئینته ر خه ر هه گه  ئه یه ی ماندا هه  زۆربه ین له یر بكه ر سه گه ئه
وقع   دوو ملیار مه رنت زیاد له آانی ئینته ر تۆره  سه چته  ده كه  خه  ئستا زۆرك له  آه وه وتنه م پشكه هۆی ئه به
   زانیاری گشتی له ی پر له ره زار الپه هه) 000، 250(وامی  رده به ه ب رنت ڕۆژانه ی ئینته آه به ر شه سه  له یه هه

بت،  ر نت ده ی ئینته آه به ر شه  داغی سه وه م موقعانه ی ئه  رگه  یان بابین له وه سایته) دوو ملیار(م  ی ئه رگه
تی،  یه ی آۆمه باره  له وه آه یه موو باره  هه مدا زۆرترین زانیاری له آی زۆر آه یه ماوه توانین له ش ده مه به

م   به وه ت یه ی سایتی تایبه ڕگه ت رۆشنبیری سكسی له نانه زانستی، جوگرافیا، مژوو، ته! ڕۆشنبیری، 
 )هتد.... . شی مرۆڤ ر له سه آار هنانی یاخود زانیاری له  به آی زانستیانه یه شوه به
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