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وابڕوات، جیهان دەبێتە دوو جیهان

فازیل شەوڕۆ
)ئێرالند - دوبلن(

گەرچــی مێشــکی مــرۆڤ یەکێکــە لــە ئاڵۆزتریــن 
خالیقــی  کاری  و  مــرۆڤ  بوونــی  لوغزەکانــی 
ــپۆڕی  ــی پس ــنوورەکەمان، زانایان ــێ س ــارە ب هەس
ئــەم بابەتــە، زۆر نهێنــی گــەورە و بــە ســوودی ئــەو 
پێکهاتەیــەی جەســتەی مرۆڤیــان کەشــف کــردووە، 
کــە هــەر لــە )٣ -٥٪( جەســتەمان پێــک دەهێنیــت 
ــات. ــۆ خــۆی دەب ــە )٢٠٪(ی وزەی لەشــمان ب و ل
بەرهەمــی  مــرۆڤ،  مێشــکی  دەڵێــن  زانایــان 
گۆڕانــکاری و ئەزموونــە کەڵەکەبووەکانــی چەنــدان 
خێرایــی  لــێ  ئێمەیــە.  بوونــی  ســاڵەی  ملیــۆن 
ســەدەیەی  لــەو  پڕزانیاریکردنــی  و  گەشــتکردن 
دواییــدا، بــێ ســنوور و کاریگــەرە. ئەوەشــمان 
لەبیــر نەچــێ کــە هــەر )١٠٪(ی مێشــک بەرپرســە 
لــە ئەنجامدانــی داهێنــان و گواســتنە و ئاڵۆگــۆڕی 
ــەوە(  ــت )بیرکردن ــەکان کــە پێــی دەگوترێ زانیاریی
و لــە )٩٠٪(ـــەکەی دیکــەی، وەک بەردەســت و 
کارگــوزار، کاردەکات بــۆ خزمەتکردنــی ئــەو بەشــە 
بچووکــەی بەرپرســی )بیرکردنەوەیــە(، هەرچەنــدە 
هەمــوو بەشــەکانی مێشــک بەیەکــەوە، لــە هەمــوو 
چرکەیەکــدا کاردەکــەن، بــەاڵم کارەکانیــان جیــاواز 

و فرەشــێوەیە. 
ی١١  ئامادەیی)پۆلــی  پێنجەمــی  پۆلــی  لــە 
ــک  ــزی بابەتێ ــی ئینگلی ــە کتێب ــاران ل ــتا(، ج ئێس
دەخوێنــرا، کــە کابرایــەک )١٠٠( ســاڵ دەخەوێــت، 
کــە چاودەکاتــەوە، شــتی ئەوتــۆ دەبیێنــت کــە 
ــەوکات،  ــدکاری ئ ــەی خوێن ــەوە. ئێم ــە ئەقڵ ناچێت
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بەچــاوی  شــتانە،  ئــەو  تــەواوی  نــەک  ئێســتا، 
ــوو  ــن، بەڵک ــان دەهێنی ــن و بەکاری ــان دەبینی خۆم
ــی  ــەردەم، داهێنان ــکەوتووی س ــای پێش تەکنۆلۆژی
ئەوتــۆی کــردووە، کــە هــەر لــە ســیحر و ئەفســانە 
دەچــن و ڕۆژانــە هــی ســەیر و ســەمەرەتر دەبینیــن.
ــاڵی  ــە )١٠٠( س ــەوە نیی ــیارەکە ئ ــتا، پرس ئێس
زانیارییــەک  و  تەکنۆلۆژیــا  و  داهێنــان  دیکــە چ 
بەرهــەم دێنیــن، بەڵکــوو پرســیارەکە ئەوەیــە، 
ژیــان لــە )١٠( ســاڵی داهاتــوودا چ گۆڕانکارییەکــی 
و  زانســت  ڕووی  لــە  هەرنەبــێ  دێ،  بەســەردا 

تەکنۆلۆژیــاوە؟
***

لەوەتــەی فــام دەکــەم، لــە کۆمەڵــی ئێمــەدا، 
نــەک هــەر باوانــەکان دەڵێن:)نــازە خانــی کچــم... 
کاکــە هێڤــی کــوڕم، دەبێتــە دوکتــۆر، ئینشــائەڵاڵ!( 
ــەر  ــە دەفت ــیان ل ــتا و ڕابەرەکانیش ــوو مامۆس بەڵک
و لەســەر پــەڕەی ئەزموونــەکان بۆیــان دەنووســن: 
ــی،  ــۆر هێڤ ــن دوکت ــاز، ئافەری ــۆر ن ــن دوکت ئافەری
جــا جێگیربوونــی خەونــی )بــوون بــە دوکتۆر(یــش 
ــە  ــەوان دەبن ــە ئ ــە، ک ــەوەدا نیی ــوونگەی ئ ــە س ل
فریادڕەسی نەخۆش و دەردەدار و پەککەوتووەکان، 
و  ژیــری  بــە  پێداهەڵگوتنــە  بــۆ  هــەم  بەڵکــوو 
لێهاتوویــی ئــەو مندااڵنــە و شانازیکردنیشــە بــە 
داهاتــووی مــاددی زامنکــراوی ئــەوان، گەرچــی 
بــەڕێ  پەروەدەکاریــدا  نێوەنــدی  لــە  تەمەنــم 
ــت  ــک، نەمدی ــەران ڕۆژێ ــۆدرەی س ــۆ س ــرد ــــ ب ک
و نەمبیســت، بەڕێوەبــەر، ڕابــەر، مامۆســتا، لــە 
وتارێكــدا، لــە هۆنراوەیەکــدا، لــە ئاماژەیەکــدا، پایــە 
و مەقامــی کەنــاس و کارگــوزار و شــۆفێر و پینەدۆز 
بــاس بکــەن، لــە کاتێکــدا بــا یــەک ڕۆژ بەردەســت 
و کارگوزارەکانــی نەخۆشــخانەیەک، مــان بگــرن، 
ــێ! ــن حاڵــی دوکتــۆرەکان چــۆن دەب ئەوجــا دەزان
خوێنــەری بەڕێز، ئــەوەی، لێــرەدا دەیخوێنیتەوە، 
ــۆ  ــییە ب ــوو پەرۆش ــاڵ، بەڵک ــە خەی ــە ن ــە خەون ن

ــووی پاشــکەوتەی  ــی بەرپرســان و داهات ــێ ئاگای ب
و  نەیەنــەوە  بەئــاگا  زوو  ئەگــەر  نەوەکانمــان، 
هەنــگاوی جــددی بــۆ گۆڕانکاریــی ڕیشــەیی لــە 
سیســتمی پــەروەردەی واڵت نەکــەن. جیهان، ئیمڕۆ 
ڕوو لــە یــەک لــەو دوو ئاراســتەیەیە؛ ئاراســتەی 
گەشــەی تەکنۆلــۆژی و زامنکردنــی خۆشــگوزەرانی 
تەراتێنکــردن  و  ئاراســتەی چەقێــن  و  تاکــەکان 
لــە خاڵــی جێگیــری نەگــۆڕ و قوڕبەســەرکردنی 

ــک. ــووی نزی ــی داهات نەوەکان
مەڵێــن، “گوریــس بــە یەکســەری نەدەگەیشــتە 
جەرگــەی  لەنــاو  مــن   ”. جەنابیشــت....  و 
گۆڕانکارییەکانــدام و لــە نزیکــەوە دەزانــم و دەبینــم، 
ــەدا(  ــەو واڵتان ــەک )ل ــان و بەرنامەی چ نەخشــە و پ
ئامــادە دەکرێــت بــۆ خزمەتکردنــی ئاییندە، دەشــبینم 
ئێمەمانــان، ســەرەڕای ئــەو هەمــوو بنەما و کەرەســتە 
بایەخــدار و مەزنانــەی کــە خــودا پێــی بەخشــیوین، 
لــە چ پاشــەگەردانی، قــوڕ و لیتــە و زەلکاوێکــدا، 
بەبــێ  دەکوژیــن  تەمــەن،  جوانانــەی  کاتــە  ئــەو 

وەدەســتهێنانی هیــچ داهێنــان و بنیادنانێــک...!
هــەر )دە( ســاڵێکی دیکــە، ئــەم جیهانــە دەبێتــە 
دوو جیهــان: ژیــان و ژینگــەی جیهانــی تەکنۆلۆژیــا 
و زانســت و خۆشــگوزەرانی، و ژیــان و ژینگــەی 

جیهانــی جەهــل و دواکەوتــن و کەوتــن.
لــە جیهانــی یەکەمــدا، نەوەیــەک دێنــە ســەر 
ســەکۆی ژیــان، پێیــان دەڵێــن )نــەوەی ئەلفــا( 
و  پیشــە  و  بیرکردنــە   ،)Alpha Generation(
کارکردنــی ئــەوان، ئاســمان و ڕێســمان جیــاوازە 
لەگــەڵ ئــەوەی ئێمــە لــە پرۆگرامــی خوێندنــدا 
هــەم  خۆیــان  ژیانــی  هــەم  ئــەوان  هەمانــە، 

ئاییندەیــان زامــن دەکــەن بــە کارکــردن:
چاککردنــەوەی  ڕۆبــۆت(دا:  بوارەکانــی  )لــە 
کارپێکردنــی  ڕۆبــۆت،  چاودێریکردنــی  ڕۆبــۆت، 
ڕۆبــۆت، بەرنامەڕێژیکردنــی ڕۆبــۆت، ئەزموونگەرایی 
ڕۆبــۆت، بنیادنانــی بەهاکانــی ڕۆبــۆت، داهێنەرانــی 
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ڕۆبــۆت، جوانکاریــی ڕۆبــۆت، نووســینگەی ڕۆبــۆت، 
فرۆشــگای  ڕۆبــۆت،  نمایشــکردنی  و  پێشــانگا 

ــۆت. ڕۆب
)لــە بوارەکانــی داتــا(دا: زانــای داتــا، لێکۆڵــەری 
داتــا،  شــیکەرەوەی  داتــا،  دەرهێنــەری  داتــا، 
چاودێــری داتا، پســپۆڕی پاراســتنی داتــا، بریکاری 

ــا. ــیاری دات ــا، دەالل و فرۆش دات
بــێ  فڕۆکــەی  فڕۆکەوانــی(دا:  )لەبوارەکانــی 
فڕۆکــەوان، بەڕێوەبــەری بنکــەی ئــەو فڕۆکانــە، 
تەکســی  شــۆفێری  فڕۆکانــە،  ئــەو  ئەندازیــاری 
ــی  ــە، پۆلیس ــەو فڕۆکان ــەری ئ ــە، فیت ــەو فڕۆکان ئ
هاتوچــۆی ئاســمانیی ئــەو فڕۆکانــە، دیزاینــەری 
ــەکان،  ــۆت کۆنترۆڵ ــەری ڕیم ــە، بەکارب ــەو فڕۆکان ئ
ــەو  ــتنی ئ ــن و فرۆش ــانگای کڕی ــینگە و پێش نووس

فڕۆکانــە.
ــەوەی  ــی لەشســاغی(دا: گەنجکردن ــە بوارەکان )ل
ــزان،  ــی خێ ــزەرەی ســاغڵەمی ئەقڵ ــرەکان، پارێ پی
خزمەتکاریی بەســاڵداچووان، ڕێکخەری جیناتەکان، 
ــردن و  ــەر و گەشــکەری مێشــک، ئاڵۆگۆڕک بەهێزک

چاککردنــی جینــات.
دەســتکرد(دا:  زیرەکیــی  بوارەکانــی  )لــە 
ــەری  ــتکرد، نووس ــی دەس ــتیاری زیرەکی سەرپەرش
زیرەکــی  موزیکژەنــی  دەســتکرد،  زیرەکــی 
دەســتکرد،  زیرەکــی  هونەرمەنــدی  دەســتکرد، 
ــی  ــارەزای زیرەک ــی دەســتکرد، ش ــڕی زیرەک کارگێ
ــەو  ــی ئ ــزەری ئاسایشــی ئیلکترۆن ــتکرد، پارێ دەس

دەســتکرد. زیرەکــی  بەکاربــەری  زیرەکییــە، 
)لــە بوارەکانــی هاتوچــۆ(دا: فەرمانبــەری بنکــەی 
هاتوچــۆی زیــرەک، ، فەرمانبــەری دارایــی ئــەو 
ــرەک،  ــاری ڕێگــەی زی ــە، ، ئەندازی بەڕێوەبەرایەتیی
چاککردنەوە و نۆژەنکردنەوە، تیپی خاوێنکردنەوە، 
ــەری  ــەحنکردنەوە(، دیزاین ــن )ش ــی داگرت بنکەکان

ئۆتۆموبێــل و گالیســەی تازەبابــەت.
ئەندازیــاری  بلووتــووس(دا:  بوارەکانــی  )لــە 

دیزاینــەری  بلووتــووس،  یاساناســی  بلووتــووس، 
بلووتــووس،  کۆمپانیــای  کارگێــڕی  بلووتــووس، 
فــرەکاری  بلووتــووس،  بەکاربــەری  پســپۆڕی 
بلووتــووس، بەڕێوەبەری بەرهەمهێنــەری بلووتووس.
ڕەهەنــدی(دا:  ســێ  چاپــی  بوارەکانــی  )لــە 
دیزاینــەری  دیجیتەڵــی،  خانــووی  ئەندازیــاری 
خانــووی دیجیتەڵــی، وەســتای خانوودروســتکردنی 
کەرەســتەکانی  بەرهەمهێنــەری  ڕەهەنــدی،  ســێ 
ڕەهەنــدی  ســێ  پســپۆڕانی  ڕەهەنــدی،  ســێ 
ســێ  چاپەمەنــی  و  چــاپ  نەشــتەرگەریدا،  لــە 
ڕەهەنــدی، لێکۆڵــەری کەرەســتەی ســێ ڕەهەنــدی، 
و  ئەندازیــار  زینــدووەکان،  شــتە  تەکنۆلۆژیــای 
وەســتای چاپــی ســێ ڕەهەنــدی، پشــکنەری ئامێــر 
ــدی،  ــێ ڕەهەن ــی س ــری چاپ ــتەی چاودێ و کەرەس
ــی ســێ  ــەکاری چاپ ــە و بەرنام پێشــخەرانی بەرنام

ڕەهەنــدی.
دیجیتەڵــی(دا:  پارەوپوولــی  بوارەکانــی  )لــە 
یاساناســی پــارەی دیجیتەڵــی، ســەڕافی دیجیتەڵی، 
پســپۆڕی پــارەی دیجیتەڵــی، بەڕێوەبــەری ســامانی 
تەئمینکردنــی  کارگێڕیــی  دیجیتەڵــی،  پــارەی 
پــارەی دیجیتەڵــی، دیزاینــەری پــارەی دیجیتەڵــی، 
شــیکەرەوەی زانیــاری و داتــای پــارەی دیجیتەڵــی.
هەســتدار(دا:  کەرەســتەی  بوارەکانــی  )لــە 
وەســتای  هەســتدار،  کەرەســتەی  دیزاینــەری 
بەســتن و دانانــی کەرەســتەی هەســتدار، جــۆاڵ 
ئەندازیــاری  هەســتدار،  قوماشــی  تەونکــەری  و 
هەســتدار،  کەرەســتەی  زانیاریــی  گواســتنەوەی 
تەکنیــککاری  هەســتدار،  قوماشــی  بەرگــدرووی 

چاککردنــەوەی. و  هەســتدار  سیســتمی 
بۆشــاییگەریی(دا:  و  ئاســمان  بوارەکانــی  )لــە 
نەخشــەدانەری کار و پەیامی تایبەتمەند بە بۆشــاییگەری، 
مووشــەکهەڵدان،  تیپــی  مووشــکهەڵدان،  بەڕێوەبــەری 
ــار و بارکردنــی مووشــەکەکان، تیپــی کەشناســی  تیپــی ب
بۆشــاییگەری،  هاتوچــۆی  چاودێریــی  بۆشــاییگەری، 
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سەرپەرشــتیاری بنکــەی هەڵدانــی مووشــەک، زانایانــی 
شــیکەرە و پشــکنینی مووشــەکی گەڕاوە لە بۆشــاییگەری، 
ــە  ــتییەکان ل ــا ڕەوش ــتنی بەه ــواری پاراس ــە ب ــارەزا ل ش

بۆشــاییگەریدا. پیشەســازیی 
ســەرچاوەکانی  و  کان  بوارەکانــی  )لــە 
بۆشــاییگەری(دا: دۆزەرەوە و کەشــفکەری ئەستێرە 
و ئەســتێرۆکەکان، تیپــی ســەرزەوی بــۆ دەرهێنانــی 
ــی  ــپۆڕی هاوردەکردن ــتێرەکان، پس ــی ئەس کانەکان
بەکاربــەری  بۆشــاییگەرییەوە،  لــە  کانــەکان 
زانــای  بۆشــاییگەری،  کانەکانــی  ڕۆبۆتەکانــی 
ــکاری  ــتێرەکاندا، کری ــی ئەس ــە ماددەکان ــپۆڕ ل پس
تواندنــەوەی کانەکانــی ئەســتێرەکان، بەڕێوەبــەری 
ــەی  ــەو کانان ــی ئ ــا و زانیارییەکان شــیکەرەوەی دات

هاوردەکــراون. بۆشــاییگەرییەوە  لــە 
)لــە بوارەکانــی وزەی ناوەکــی(دا: دیزاینــەری 
ئەندازیــاری  ناوەکــی،  وزەی  بەرهەمهێنانــی 
وزەی  تەکنیــککاری  ناوەکــی،  وزەی  کارگــەی 
ناوەکــی، سەپەرشــتیاری کارگــەی وزەی ناوەکــی، 
ــەری  ــە، کۆنتراکت ــەو وزەی ــای ئ ــی کۆمپانی کارگێڕی
نەخشــەدانەری  وزەیــە،  ئــەو  بەرهەمهێنــەری 
ــەری  ــە بۆشــاییگەریدا، بەڕێوەب وەبەرهێنانــی وزە ل

ناوەکــی. وەزەی  پڕۆژەکانــی 
جینــی(دا:  پزیشــکیی  بوارەکانــی  )لــە 
دروســت،  خواردنــی  ڕاچێتــەی  پێشکەشــکاری 
توێــژەری ڕاچێتــەی خواردنــی دروســت، شــارەزای 
خۆراکــی دروســت، تەکنیککاری پســپۆڕ لــە گۆڕینی 
جینەکانــدا، ئەندازیــاری ڕێکخــەر و هەموارکــەری 
زانیارییەکانــی  پســپۆڕی  پشــکنەری  جینــەکان، 
جینــی، دیزاینــەری دروســتکەری کۆئەندامــەکان لــە 

بــواری جینەکانــدا.
)لــە بوارەکانــی میتــرۆ(دا: نەخشەســازی تــۆری 
میتــرۆ، کریــکار لــە بــواری کاری میتــرۆ، ئەندازیاری 
ســەالمەتیی کریکارانــی میتــرۆ، بەکاربــەری تــۆڕی 
میتــرۆ، وەســتای چاککردنــەوەی تــۆڕی میتــرۆ، 

پاســەوانی میتــرۆ، چاودێــری میتــرۆ.
کوانتیــۆم(دا:  کۆمپیووتــەری  بوارەکانــی  )لــە 
بەرنامەداڕێــژەری کۆمپیووتــەری کوانتیۆم، شــیکەرەوەی 
تایبەتمەنــدی  چاودێریــی  کوانتیۆمــی،  زانیاریــی 
کۆمپیووتــەری کوانتیــۆم، بەڕێوەبــەری بــواری بەرنامــەی 
کوانتیۆمــی، بەکاربــەری بەرنامــەی کوانتیۆمی، چاودێری 
کوانتیۆمــی.  بەرنامەڕێــژی  بــە  تایبــەت  دروســتی 
ــەرە،  ــی کۆمپیووت ــتێکی زانیاری ــی زانس ــۆم، لق )کوانتی
کــە زانیارییەکــی بێســنووری ئامــاردەکات، بــۆ ڕێکخســتن 
و چاککردنــەوەی بەرنامەکانــی کۆمپیووتــەر، بــۆ نموونــە 

هاککردنــی دەزگایەکــی کۆمپیووتەریــی.(
)لــە بوارەکانــی واقیعــی تێکــەڵ(دا: تایبــەت بــە 
ئاوێتەکردنــی ژیانــی واقیعــی بە زانیاریــی دیجیتەڵی 
و خەیاڵئامێزیــدا، بریــکاری ســەفەری ئەوانــەی لــە 
کارەکانیانــدا واقیعــی تێکــەڵ بەرجەســتە دەکــەن، 
چارەســەرکەری ئەوانــەی لــە کارەکانیانــدا واقیعــی 
تێکــەڵ بەرجەســتە دەکــەن، ڕاهێنــەری ئەوانــەی لە 
کارەکانیانــدا واقیعــی تێکــەڵ بەرجەســتە دەکــەن، 
سەرپەرشــتیاری ئەوانــەی لــە کارەکانیانــدا واقیعــی 
تێکــەڵ بەرجەســتە دەکــەن، دیزاینــەری گەمەکانــی 
ــی  ــی واقیع ــەری فلیم ــەڵ، بەرهەمهێن ــی تێک واقیع

تێکــەڵ، دەرهێنــەری ئــەو جــۆرە فلیمــە..
دەســتکرد(دا:  گۆشــتی  بوارەکانــی  )لــە 
دیزاینــەری تاقیگــەی زینــدوو بــۆ بەرهەمهێنانــی 
گۆشــت، بەڕێوەبــەری خانــەی گۆشــتی دروســتکراو 
ــە تاقیگــەدا، دیزاینــەری گێڵکــەی بەرهەمهێنانــی  ل
ئــەو جــۆرە گۆشــتە، ڕاوێژپێکــراوی ئــەو جــۆرە 
تاقیگەیــە، شــارەزا لــە بــوای بەهــا ڕەوشــتییەکانی 
جــۆرە  ئــەو  چاودێــری  بەرهەمــە،  جــۆرە  ئــەو 
بەرهەمــە، ئەندازیــار و بەڕێوەبــەری بەرهەمهێنانــی 

ــتە. ــۆرە گۆش ــەو ج ئ
)لــە بوارەکانــی پرۆتۆکۆلی ئینتەرنێتی(دا: شــارەزا 
لــە داهێنانــی بەرنامــەی پرۆتۆکۆلــی ئینتەرنێتــی، 
ئینتەرنێتــی،  پرۆتۆکۆلــی  خانووبــەرەی  وەســتای 
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دیزاینــەری پۆشــاکی زیرەک پەیوەســت بــە بەرنامەی 
ــەو  ــەی ل ــاغیی ئەوان ــری لەشس ــی، چاودێ ئینتەرنێت
تەئمینکردنــی  لــە  پســپۆڕ  کاردەکــەن،  بــوارەدا 
ــی  ــە ئامارکردن ــوارەدا، شــارەزا ل ــەم ب کەســەکانی ئ
ــای  ــی، زان ــی ئینتەرنێت ــای پرۆتۆکۆل ــاری و دات زانی
ــی،  ــی ئینتەرنێت ــواری پرۆتۆکۆل ــە ب ــۆژی ل ئەنترۆپۆل
وەســتا و تەکنیــککاری ئــەو ئامێرانــەی ئــەو زانســتە.
)لــە بوارەکانــی فێرکردنــی زیــرەک(دا: دیزاینەری 
زیرەکیــی  بــە  خوێنــدن  و  فێرکــردن  سیســتمی 
بەرنامــەی  پێشــخەری  و  داهێنــەر  دەســتکرد، 
فێرکــردن و خوێنــدن بــە زیرەکیــی دەســتکرد، 
تەکنیــککار  و  وەســتا  بــوارەدا،  لــەو  ئەندازیــار 
لــەو بــوارەدا، ڕاهێنــەر لــەو بــوارەدا، چاودێــر لــەو 

بــوارەدا، شــارەزا و داهێنــەر لــەو بــوارەدا.
لــە گۆڕانــکاری چــاوەڕوان  ڕیزبەندێکــی درێــژ 
دەکرێــت، لــەم بوارانــەی باســمان کــردن، لــەم 
ــان  ــرێ و داهاتووی ــدا دەک ــان تێ چرکەســاتەدا کاری
جەســتە،  ئەندامێکــی  دەبێتــە  مۆبایــل  نزیکــە. 
ــووان  ــێ هەم ــرێ و دەب ــی دەخوێن ــی دیجیتەڵ زمان
بیزانــن، زۆر فرۆشــیار و کرێــکار دەبــن بــە ڕۆبــۆت. 
خۆتــدا  ماڵــی  لــە  ئیــش  فــرە  تاقیگــەی  زۆر 
ــی ئینتەرنێــت و  ــە ڕێ ــاغ و باغچەشــت، ل ــێ، ب دەب
کۆمپیووتــەرەوە چاودێــری دەکــرێ.. لــەم ڕۆژانــەدا 
ــەم ســەبەتە گۆشــتی دەســتکردی  ئیســرائیل، یەک

ــازاڕەوە. ــتە ب خس
چــۆن ئێســتا هەرزەکارەکانمــان نازانــن، پیشــەی 
ناڵبەنــدی و  مەنجــەڵ ســپیکەرە و مســگەری و 
ــەو  ــش ل ــە، زۆری ــووە، هەربزان ــی ب ــی چ خمچییەت
ــە  ــە کۆن ــزی پیش ــە ڕی ــان، دێن ــانەی ئەمڕۆم پیش
بەســەرچووەکان و هــەر لــە فەرهەنگەکانــدا ناویــان 

ــێ. دەمێن
چاوخشــانێکی خێــرا بــە ناوەرۆکــی بەرنامەکانــی 
ئیمــڕۆی خوێنــدن لــە هەرێمــی خۆمانــدا، ئاماژەیــە 
بــۆ ئاســت و ئاراســتەی پــەروەردە و فێرکــردن لــەو 

ــێ  ــەورە هەســت پ ــە بۆشــاییەکی گ ــەدا، ک ناوچەی
دەکــرێ لــە نێــوان پرۆگرامــی واڵتە پێشــکەتووەکان 
و ئــەوەی خۆمــان. ڕاســتە کۆســپەکان زۆرن، بــەاڵم 
ماقووڵیــش نییــە، هــەروا تەڕاتێــن بکەیــن و لەســەر 
بەرنامــە و پرۆگرامــە کاســیکییە بەســەرچووەکاندا 
ــەدا،  ــای ئێم ــی جوگرافی ــە کتێب ــەر ل ــن. ئەگ بڕۆی
تــا ئێســتا زەوی، دوو جووڵــەی هەبــێ، ئــەوە 
ــواز  ــەدا، فێرخ ــەو واڵتان ــای ئ ــی جوگرافی ــە کتێب ل

ــە. ــەی هەی ــت کــە زەوی )١٢( جووڵ فێردەکرێ
ئێمــەش  نەهاتبــێ  ئــەوە  کاتــی  بڵێــی  تــۆ 
ــن؟! ــە تێپەڕێنی ــەو قۆناغ ــن و ئ ــەک بکەی جووڵەی
وا بــڕوات، جیهــان دەبێتــە دوو جیهــان، چەقیــن 
لــە جیهانــی نەزانیــدا، تاوانێکــی مێژوویــی گەلێــک 

گەورەیــە دەرهــەق بــە نەتــەوە و مرۆڤایەتــی.
ــک  ــە باوکێ ــوو، ک ــن ب ــد غەمگی ــی چەن گرتەیەک
لەبــەر  منداڵەکــەی خــۆم  پێنــج  گوتــی: “هــەر 
خوێنــدن دەرهێنــاون، متمانــەم بــە پــەروەردە و 

فێرکــردن نەمــاوە!”
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