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  سؤرانسؤران. . سس. . حح. . .. .. ذياين ئصلصكتأؤنيكيذياين ئصلصكتأؤنيكي

بة ، تصكنيكي راطةياندن، لةم ضةند ساپةي دوايي دا، بة رووداين شؤأشي بةربپاوي زانسيت لة جيهان
ر و دؤخي دنياي بة تةواوي طؤأيوة و شوصين ئةم ئاپوطؤأة با، تايبةت زانسيت ئينصكتأونيك و كامثيوتصر

لة ذياين ، بة ضةشنصكي وا كة زؤر كةس، نةخشي بةرضاوي هةية، لة زؤر روانطةي ذين دا، طرنطة
  . ئصلصكتأؤنيكي كةپك وةردةطرن

ند ئاماذة بة ضة، وةك مشتصك لة طشتصك، لصرة دا، بؤ نيشانداين ضةند وصنة لةم ذيانة ئصلصكتأؤنيكية
  : خاپي ضكؤلة دةكةم

لة ، بة هؤي يئصمةيل. ئصدي ثصويست نية وةك جاران بضينة يانةي ثؤست بؤ ناردين نامة و شت •
جاران كة نامةمان . دةتوتنني تةواوي ئةو ضةشنة كارانة ئةجنام دةدةين، ثشيت ميزةكةمانةوة

ي ثصدةضو تا بطاتة جاري وا بو دة رؤذ، بة تايبةت بؤ دةرةوةي وپات، ثؤست دةكرد بؤ جصطةيةك
تازة زةخيت سانسؤر و دةيان مةترسي ديكةي لة سةر بو و زؤريش طرانتر لة ئيمةيل تةواو ، جص
  . دةبو

، بة دةتوانني وصنةي زؤر روون و جوان بطرين و لة ضةند خولةك دا، بة بص وصنة طر، بؤ خؤمان •
ة ثصشوةكانيش زل و ضكؤلة دةتوانني وصن. صكي يةكجار زؤر كةم تر ئامادةي بكةين} قيمةت{بايي 

  . بكةينةوة و كؤثي و رصك و ثصكيان بكةين
بشبينة . رصطةيةكي زؤر دوور ببأين تا كةس يا دؤستصكمان ببينني، ئيدي ثصويست نية وةك جاران •

ضاومان ثصي ، دةتوانني زؤر خصرا و ئاسان ئةم كارة بة ئصنتصأنصت ئةجنام بدةين، بار لة سةرشاين
  . پ بكةينبكةوص و قسةشي لةطة

نامة و شتةكانام زؤر خاوصن ئيسكةن بكةين و زؤر خصرا بة ئينتصأنصت بيان ، دةكرص لة بايت كؤثي •
  . نصرين بؤ ئةمال و ال

. تا بتوانني خةيت جوان بنووسني، ثصويست نية وةك جاران خةمتان خؤش بص و ببينة خةتتات •
زلة و ضكؤلةيان ،  بنووسنيبة كيبؤأد، دةكرص لة سةر كامثيوتصر سةدان خةيت جؤر بة جؤر

دةتوانني رةسم و نيطار بكصشني و بة باشترين لةون نامة . بكةينةوة و رةنطيشيان بطؤأين
  . بنووسني

شتةكامنان لة سةر ، بص مةترسي درجني سانسؤر، دةتوانني بة بةزاندين سنوورة سةقةتة كان •
تا كتصب يا نووسراوةيةك ، نجارا. بابةيت خةپكي ديكة خبوصنينةوة، ئينتصأنصت بپاو بكةينةوة

وايان ، تازة ئةطةر ضاثيش ببواية، ثصويست بو لة حةوت خاين سانسؤر بطوزةرص، ضاث دبو
  . دةقرتاند كة بة دةطمةن دةتناسيوة

دةكرص ئةو ، ئيدي ثثويست نية مصشكمان بؤ زةخرية كردين هةمو مةبةستصك تةرخان بكةين •
زةخرية بكةين و بة ضركةيةكي ، }هارد ديسك { ق ديسكصت و ديسكس رة، دي. لة بان سي، شتانة
  . }ويندو { بياهنصنينةوة بةر ثةجنصرة ، }ماوس { مشك 

كاري كأين و فرؤشتنةكامنام ئةجنام ، دةتوانني خؤمان نةضني بؤ بازاأ و هةر بة هؤي ئينتصأنصت •
  . طةشتة كأاوة كةش بصتة دةم دةر. بدةين و ثارةكةشي بة ئينتصأنصت بنصرين بؤ فرؤشةر
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لة جصطةي هةرا و قاو لص كردين سوننةيت ثصشو ، كةپك وةرطرتن لة تصلصفؤين ثصشأةفتة و مؤبايل •
  . و تصلصفؤين فةنةري و قورميشي ثةجنا ساپ ثصش

بؤ ، ضةند هةزار كيلؤمصتر رصطة ببأين تا بضينة كؤنطةرة و سصمينار و شيت وا، ئيدي ثصويست نية •
ئةو بؤشاييةمان ثأدةكاتةوة و دةتوانني كةپكي ، } ثاپتاك {وصنة خودي كؤبوونةوةي ئينتصأنصيت 

  . زوربةيان ضةشنة سانسؤرصكيان لةسةرة، تازة كؤنطةرة سوننةتيةكان. لص وةرطرين
ئيدي ثصويست نية ئةو طشتة كتصبة طرانة بكأين و ، بة كةپك وةرطرتن لة كتصبخانةي ئصلصكتأؤنيكي •

، بة ضةند دانة كرتة لة سةر كامثصوتصرةكة. طرينهةپيان ب، ي ماپ دا} شصلف { لة نصو تاقضة 
كؤثي بكةين و تةنانةت ، بيخوصنينةوة، دةتوانني الثةأةي باشترين كتصيب ثصويست بكةينةوة

، كتصب وةك شتصكي ثريؤزي مووزةيي ضاوي لص دةكرص، لةمةودوا. بريوأاشي لة سةر بنووسني
  . نةك كةرةسةي كاري طشت رؤذة

، كة كة خةپكي جيهان زؤر لةيةك نز يك بوونةتةوة، كارصكي واي كردوة ،}ماهوارة {مانطةواپة  •
كة ديارة ئةم كةرةسة ، ئاطاداي يةكن و بة وتةي كوردي باذاأؤكي ضكؤلة جيهاين ثصك هاتوة

دةبصتة هؤي ثةرة سةندين ناسني و ناسياوي طةالن و ثصكهاتين ئاشيت و ئاسايشي بةرةي ، طرنطة
  . ي ديكةشي هةية} موسبةت {  ئةرصي زؤر شوصين، مانطةواپة. مرؤظ

، تيئاتر، بضينة سينةما، بؤ رابواردين ثشو و كايت بةتاپ، ئصستا ثصويست نية وةك جاران •
ضاكترين ، باشترين سينةما، سةر شاشةي كامثيوتصر و تصلصظيزيؤنةكةمان. ضاخيانة و شيت وا

  . تصئاتر و خؤشترين ضاخيانةية
جا ض ، كةپك لة كالسي ئينتصأنصيت وةربطرين، جصطةي كالسي وانةي سوننةيت جاراندةتوانني لة  •

بؤ . ثارة و وزةي ئصمة ثاشةكةوت دةكا، ئةم كارة زؤر لة كات. ض دةرس خبوصنني، تةدريس بكةين
  . لة سةر تؤأي ئينتصأنصت دةرس دةپصمةوة، لة ضةند جصطة، وصنة من بؤ خؤم

كيذ و الوةكان دةتوانن بة هؤي ئينتصأنصتةوة خوازبصين و ،  بصثةرذيين قامي. تةنانةت بيالمانص •
ثوورة ، ئيدي زؤر ثصويست نية بؤ وصنة. شو بكةن و ذن صنن، هاو سةر هةپبذصرن، شتيش بكةن

  . باجي خامة و دةروصش فيسار بنصرن بؤ خوازبصين، ئايشي
لة ثشت ، بؤ وصنة من بؤ خؤم. بة ئينتصأنصت كاريش بكةين و ثارة دةرصنني، دةلوص لة دوورةوة •

  . لة دوورةوة بة ئصنتصأنصت كار دةكةم، ميزةكةم
بة ، بة كةرةسةي سوننةيت جارن، دةتوانني لة جصطةي ثةخشي دةنط و رةنط و زةبيت ئةوان •

كةپك لة ئينتصأنصت و كامثيوتصر وةر بطرين و دةنط ، سةفحةي طأامافؤن و شيت كؤن و شريت شت
  . ببيستني و زةبتيان بكةين،  زوپاپي ببيننيو دميةنةكان بة رووين و

بؤ ضارة سةركردين دةرد ، لة سةر ئينتصأنصت، لة بايت شلكصنةي شكستةبةندي مام وةمسان، دةكرص •
لة دةواخانةي ئصلصكتأؤنيكي ، بضينة كن ثسثؤأترين ثزيشكي ئصلصكتأونصكي جيهان، و نةخؤشي

  . باشترين دةوا بكأين و ثةتاكان ضارةسةر بكةين
بة بص ئةوةي وةك جاران بة ضاوي بص ضةك بأوانينة بان سةر و باسي بيخودي عةرزي ، ةتواننيد •

كةپكي هةواناسي لة ئصنتصأنصت وةر بطرين و تةنانةت بة هؤي ، سةر ثشت طا و ماسي بكةين
  . بإأواينة كةش و هؤاي زةوي، لة عامساين بان هةورةكانةوة، شاشةي كامثيوتصر
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نووشتةي ذنة كةويل و مارطر و زيج و ئوستؤأاليب ئةستصرةناسي دصمةكي لة بايت فاپ و ، دةكرص •
رصطةي كاكصشان و ئةستصرة ، تةماشاي تةركي بؤشاييي ئامساين بص بن بكةين و خؤر، و وصپةكي

  . لة نزيكةوة تةماشا بكةين، كان
هةزار ، نطوص بؤ ويتةي ئاوايي شل بكةي، دةلوص بة بص ئةوةي وةك جاران لةمال او لةوال بثرسني •

زور خصرا ئاطاداري راستةقينةي هةواپةكان ، شصر و رصوي ببيستني و هةزار ضةقؤ دةستك بكةين
، بة دةنط و بة دميةن، هةواپصك لةو ثةأي جيهان، بة ضةشنصك كة لة ماوةي خولةكصك دا، بني

  . زؤر بة وردي دةطاتة ئةم ثةأي جهان
كة ، انسيت بةربپاوي ئصلصكتأؤنيكي بوونئةوانة خاپطةلصكي زؤر ضكؤلة لة ذياين ثصشأةوي ز •

تةواو وةك ، ئةمأؤكة لةبةردةستمانداية و بؤ ئةوانةي كامثصوتصر و ئينتصأنصتيان هةية
بةپام كةوشةين زانست . هاتوةتة دي و دةتوانص بةشصك لة ذياين رؤذانة يان بص، راستةقينةيةك

 سةبارةت بة ذياين ئصلصكتأؤنيكي كة ئةطةر بشتوامن هةزار الثةأة، و تصكنؤلؤذي هصندة بةرينة
، بة تايبةت خزمةيت ئينتصأنصت و كامثيوتصر، بؤم ناكرص يةك لة سةدي تان بؤ باس بكةم، بنووسم

شوصين سةرةكي هةرة بةربپاوي ، سةنعةت و تةواوي زانستطةيل ديكة دا، لة بةستصين ثزيشكي
بوةتة ذياين ، تا لة سةدي ذيانهةش، هةر لةو شوصنةي من دةذمي، بة كوريت دةتوامن بپصم. هةية

  . ديارة بةم زوانة ثامشاوةي يست لةسةدةكةش دةبصتة ذياين ئةلصكتأونيكي. ئصلصكتأؤنيكي
كة هةر مةبةست و بابةتصك بة فيكري ، ئصستا ذياين ئصلصكتأؤنيكي كارصكي واي كردوة، دةتوامن بپصم •

، لة بةستصين، بؤ وصنة. ي بدا دةتواتص ئةجنامييش- ئةطةر رصطةكةي بدؤزصتةوة -مرؤظ دا بص 
كة ئةطةر زةماين حةزرةيت ، زانسيت ئصلصكتأؤنيك كاري وا دةكا، سوثايي و جةنطيش دا، بؤشايي

{ بؤ وصنة ناردين طةمي بؤشايي ، دةيانوت موعجيزةي ثصغةمبةري و عامسانية، مووسا بواية
 بة ويتة دةشپصن كة دةكرص بة تازة. مانط و بصضوة مانطةكان، و دةبةزين لة بان ئةستصرة} فةزايي 

لة ، لة طةپ مصشكي كةسصك ثةيوةندي بطري، لة ماوةيةكي زؤر دوورةوة، زانسيت ئصلصكتأؤنيك
 بص ئةوةي -مصشكي وصنة هةپ بطري و بري و بريةوةريةكاين ئةو كةسة بة تةواوي خبوصنيتةوة 

  . خؤي بزانص؟؟؟
بةثةلة تر بضن بةرةوثريي ، ة طةپ رؤذرؤذ ل، بة هيواي ئةوةي كة هاونيشتمانطةيل خؤشةويست •

درجني ناحةزي نةزانني ، فريشتةي زانسيت ئصلصكتأؤنيك و بة هؤي ئةم كةرةسة ثريؤزة تصكنيكية
لة ، حةوا دةنة نصو رةشضاپي طةندةپي فةرامؤشي و ثةري سةحةسووكي سةركةوت بة تاپووكة

  . باوةش بطرن
   

 . 2704ي رةشةمةي 2 -تاران 
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