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 :کىرتەی وەرگێڕ

وێننىەی سننێڵفیک کەکننێدە لە دکنناردە کاویەرۆەکنناوی کۆیە لننای یررکننی لەینناە زررێنن  لە دکنناردە 
 کتننن  …کاویەرۆەکننناوی دکننندەی وەن: یۆروۆگراۆیننناک یۆدێننناک تەکىەلۆمکننناک تنننۆڕە کۆیە کەتییەکنننان

بەتێپەڕبىون بەوێى زررێ  لە دکناردە کاویەرۆەکاون ا دەتنىاویه دکناردەی سنێڵفی کە ن    کاوکات
بدەکننه   بە یێوەواوە ننەوە دەتننىاویه بەوێننى دکنناردەی سننێڵفی ا تێبننپەڕکه و لە دەرگننای زررێنن  لە 
دکاردەکنناوی کۆیە لننای دکڵیتننا ی بنن ەکه و رایە و کىەکننان بدەکننه  واتە لەوێننى سننێڵفییەوە دەتننىاویه 

 .وە بۆ دکاردەکاوی وەن: یۆروۆگراۆیاک ۆىدئەییىیک کۆیە لای وماکشیک بدەکهۆىێى وە

لەیڕردا دکاردەی سێڵفی کێى ە لە مکاوی ررماوەی یررینی کاویەرۆن ا  ۆنراوان بنىوتەوە  بە نێدی 
دکننناری  نننێىەمکاوی کننناویەرگ و کۆیە لنننای دکڵیتنننا ی یێننن  دەکێىێننن   بە کنننۆی ئە  ۆراواونننی و 

ە زرر بننىار و کنناکەی جینناوازەوە لە  دکنناردەکە وسکنن  ببیننىەوە و رایەی ۆرەڕەکەونن کیەوە دەکرێنن  ل
ئەییىنی و -بدەکه  لەواوە لە بىاری سناکدۆلۆمکیەوە دەتنىاویه ۆىێىن وەوە بنۆ یەکىەون کی وێنىان ۆنىد

سێڵفی بدەکهک کان لە بىاری سۆسیۆلۆمکیەوە یەردە لەسەر یەکىەو کی وێنىەی سنێڵفی و کۆیە لنای 
دەگننننات بە زاو نننن  و تەکىەلۆمکننننا و تەونننناوەت رەکەونننن ە ۆەل ننننەۆی و وماکشننننی کە مننننا یهک تننننا 

ئۆوتۆلۆمکیەکاوی سێڵفی  واتە دەتىاویه لە رێلەی کۆیە ێ  ییتۆد و یێن راوی یێشنىەۆتەی زاو نتی 
 .و ۆەل ەۆییەوە ۆىێى وەوە بۆ ئە  دکاردەکە بدەکه و رەکەو ە جیاوازەکاوی روون بدەکىەوە

 

لە رێنلەی ئەزینىووی مکناوی ۆنۆی لەگەە وێىەگننرته و   -البراشجىلینان  سنتا–لن  بە ینێوەواوەوە 
وێىەدا ۆىێىن وەوە بنۆ ئە  دکناردەکە دەکنات  کەروەکنا لە رێنلەی بەراوردکنردن و جیناوازکی وێنىان 
وێىەی ئەوەلۆگ و وێىەی دکڵیتا ییەوە  واقیعی وێىەکی و وێنىەی واقعیمنان ین  دەواسنێىێ   واقیعنی 

کە بۆ کەمیىووی وێىە و بەرکەیهێىاوی واقیعێن  کە کنیر رەبتێدنی بە واقیع ئایامە-وێىەکی کان زێ ە



واقیننع بەرکە  دێنن  و بە کەیننىو - ۆننىدی واقننیعەوە ویننیە  کەروەکننا لە رێننلەی زڕەوێىەکنناوەوە زێنن ە
 ننێىەکەن دوورە لە سرو ننتی واقننیعەوە  بە دننىو بەردەوا  لەوێننى وەۆیدننردن و کە ىە نناو وەوە و 

واقیننع   لەگەە ئەوە نن ا کننۆی یینن کۆیە بىەڕەتییەکنناوی واقیننعک بە -ەگىاسننتىەوەی واقیعنن اکە بننۆ زێنن 
زیاوییەکاوننن ا بەرکە  دێنننىەوە  بە یاوننناکەکی دی رەگەزە -یەکىەوننن کیە ونننا-بەردەواینننی لەوێنننى زێننن ە

بىەڕەتییەکنناوی واقیننع لە جننى ەی بەردەواینن ان لەوێننى وەسننتاوی رەکننادا  ئەگەر بە درێ اکننی یێنن ووی 
 ارسننتاوییەتی یررینن ا -ی رەگەزە ئىسننتىرکیەکان لەوێننى کننىوەر و کننۆیررینناکەتی ئاینناوڵی بىەڕەتنن

واقینننع بەوێنننى یەرگنننی -گىاسنننتەوەی واقینننع بىوبێننن  لە ۆۆریننننێدەوە بنننۆ ۆنننۆریێدی دیک ئەوا زێننن ە
ئىستىرەدا بیىا دەبێ  و واقیع یەلدێش دەکاتە وێى یەکىەو کیەکی گىێسەرەوەکی یەون  و وەسنتاوی 

لەوێى  وێىەی واقیعی ا کێشتا وێىە یەکىەو کی بە واقیعەوە وەبڕاوە   یڕ لە جى ەوە  ل  بە یێوەواوەوە
بەردەوا  لە رێلەی وێىەوە واقیع دەواسنرێتەوە  کەروەکنا وێنىە یین کۆیی زکىن وویاوەوەی واقینع و 

   .ۆۆوماکشدردوەوەکەتی لە کات و یێ ووی جیاوازدا

سننیاوییەکەی دادەڕێ ێنن  واتە   کاوکێشننە -جىلیننان سننتاالبراش-بە لەبەرینناوگرتىی ئەو رواوننلەکە  
)وێىەک کادەوەریک ئەزیىون(  لە رێلەی ئە  کێڵدنارکیەوە دەکەوێن  یەکىەون کی وێنىان وێنىە و واقینعک 
وێنننىە و سنننىبێد  بوننناتە ڕوو   کەروەکنننا  دەکەوێننن  کارکلەرکیەکننناوی وێنننىەی سنننێڵفی و تنننۆڕە 

 . ا روون بداتەوەکۆیە کەتییەکان لە بیىاکردن کان کە ىە او وەوەی سىبێد  و واقیع

سننەرەتا  بننۆ رووودننردوەوەی ئە  سننیاوەکە دەبێنن  لە کننادەوەرکیەوە دەسنن  ینن  بدەکننه  کننادەوەری 
ئۆرگاوێدی زکى ووی کە ەکەکردن و کۆکردوەوەی ئەزیىووەکاوی مکناوی تاکەکەسنە  واتنا گەوڵینىەی 

ۆۆکن ا ئەزینىووی  زەۆیرەکردوی ئەزیىووەکاوی تاکە بە درێ اکی یێ ووی مکاویک کە بەوێى تاقناوەکی
دەکننات  کەر لێرە ننەوە ئەزیننىون کە ەکەبننىووی کننۆی رووداوەکنناوی تنناکە لەوێننى کننادەوەری کنناۆىد 
کادگەی تاکەکەسی ا  وێىەش لە  وێىەون ەدا رر نی ویشناو اوەوەی واقیعیەتنی سنىبێدتی تاکەکەسنە لە 

سىبێد  بە وێىەوە یرکاساتە جیاوازەکاوی یێ ووی مکاوی ا  لە  یىتەوە دە ێ  باش لە یەکىەو کی 
بدەکننننه  لە سننننادەترکه یاوننننادا سننننىبێدتی یررکننننی بننننرکتییە لە کننننۆی کننننادەوەری و ئەزیننننىون و 
ۆننۆیەروەردەکردوە تیننۆری و یراکتیدییەکننان دواجننار کۆدکنن گا و جیهنناوبیىیی تنناکەکەش  بە  واتنناکە 

اوینن ا  بە وێننىە رر ێدننی بىەڕەتننی کەکە لە ویشنناو اوی بەردەوایننی سننىبێد  لە سنناتە جیاوازەکنناوی مک
یێوەواوەی ئاوێىەوەک کە واتىاورێ  وێىەی تێ ا زەۆیرە بدرێ   بە دىو تۆ تەوها دەتىاوی  لە قۆوناەە 
جیاوازەکاوی تەیەوت ا تەوها سەکری کەیان قۆواەی کەوىوکەی ۆنۆت بدەکن   بنۆ ومنىووە ینرر  لە 



ەی دە سنا وێ  دە سا ی ا تەوها دەتىاوێ  سنەکری روۆ نار و دەسن  و ال  و ئەون ایەکاوی جەسنت
بدات و کیوی دی  بە یێوەواوەوە وێىە ئەو یۆتاوشێڵەی تێن اکە ئنێمە لە گشن  قۆوناەە جیاوازەکناوی 
تەیەوماونن ا وێننىەی جینناوازکی ۆۆیننان ببیىننیه  لە  یىننتەوە وێننىە رەگەزێدننی وۆسننتالۆمکاوەی روولە 

ابردوو دەتىاویه کەسن  داکاتىوە  ئێمە لە کەر یرکەساتێدی تەیەوماو ا بە گەڕاوەوە بۆ وێىەکاوی ر
بە کەیننىو گۆڕاودننارکیە جەسننتەکی و ۆیسکدننی و ئاکنن کاکەکاومان بدەکننه   کەروەکننا بە کە ننفدردوی 

 .رێ ەی گۆڕاودارکیەکان دەتىاویه بەروایەڕێ ی  لەیەکىەو  بە سىبێدت ازکیەوە بۆ داکاتىو بدەکه

ی ررە و کارکردەکناوی لەسنەر ئەگەر ئەیاوە روا ەتە بىەڕەتییەکناوی وێنىە بنه  کەواتە  وێنىەی سنێڵف
سننىبێد  یننیه  بە بننڕوای سننتاالبراش  وێننىەی سننێڵفی لەوێننى واکادەوەرکنن ا دروسنن  دەبێنن   گرتىننی 
وێىەی بەردەوایی سێڵفی سات بە سات و یرکە بە یرکە کادەوەری کە  ەوە ێىێتەوە و ئەزیىون 

تە وێنى درۆنی یراکتیدنی لەواو دەبات  کەر بۆکە جەستە بە  ێىەکەکی بەردەوا  و بە ڕەکناکی دەیێن
واکادەوەرکی یەسرەۆلەراکیەوە  لە  سۆولەکەوە سىبێد  تىو نی کە ىە ناو وەوە دەبێن  و تنا دوا 
رادە  ننەۆاو و رووت دەبێننتەوە  کننۆی ئەۆ ننىن و وهێىییەکنناوی بننىووی ۆننۆی لەدەسنن  دەدات  بە 

ەوە و واتنننناکەکی دی وێننننىەی سننننێڵفی رر ێدننننی تەواو کننننارکلەری کەکە لە یررسننننەی  ننننەۆاۆبىوو
 .رووتبىووەوەی سىبێدتی یررکی و کاو ێىەسازک ا

لەگەە کەیىو ئەیاوە ن ا  وێنىە  لەینڕردا بە کنۆی گە ەسنەو وی ئنایێرە کۆ نمەو ەکان و  ا نە  
واقینننع بەرکە  بهێىێننن   -سنننمارتەکاوەوە یۆتاوشنننێڵی ئەوەی تێننن اکە واقینننع کە بىە نننێىێتەوە و زێننن ە

گنننرتىەوەک کە دەتىاویننن  بە ئنننارەزووی ۆنننۆت ئەوکنننش بە کنننۆی یەوننن ان ئنننا  و بەرونننایەی وێىە
دەسنننتداری بدەکننن   کەر لە ئەوننن ایەکاوی جەسنننتەوە تنننا دەگنننات بە درۆنننی روووننناکی و تنننارکدی و 
وەرزەکاوی ساە و دکمەوە سرو تییەکان  تا دوا رادەی دکاروەیان و سڕکىەوەی واقیعنی سنىبێد  

 .و واقیعی سرو تی

بە تەواوی رە نبیىە بەراونبەر وێنىەی سنێڵفی  بە دنىو  -سنتاالبراش-ئەوەی یاوە بڵێیه لە کۆتاکین ا 
یێننی واکە وێننىەی سننێڵفی دەتىاوێنن  ررلننی کننارکلەر و رادکدنناە بلێڕێنن   لەواوە دەتىاوێنن  کۆکننارێدی 
بىەڕەتی بێ  لە واسیىی ۆىد و ئا نىابىون بە جەسنتە و قبنى دردوی سنىبێد ا  کەروەکنا لە رێنلەی 

واقننننیعەوە دەتىاورێنننن  رر ننننی کننننارکلەر بلێڕێنننن  لە تننننۆۆدردوەوە و زەقدننننردوەوەی کەلێىەکنننناوی 
گنننىێساوەوەی واقیعننن ا بنننۆ درۆێدنننی با نننتر  کەر لە ئاسنننتی تاکەکەسنننییەوە تنننا دەگنننات بە واقیعنننی 

  .کىلتىوری و سیاسی و ئابىورکی کۆیە لای یررکی



 

 :دەقەکە

  کنایێراکەی لە کادیە لە قۆواەی یى ا یم ا یەو  وێىەکەکیان گرتمک بە کۆی ئەوەی یایە ینارەدارەکە
تاقی بداتەوەک تەواوی ۆێساوەکە  لە تەویش  کەک کیەوە لە کەوار دەرکاوە ڕکسیان بەس   لە کاتێد ا 
وێىەداوەوەی تیشدی ۆنۆر لە کەونارەوە دەکن ا لە یاوینان  بێڵنى ە وەسنتابىوکه بنۆ ئەوەی وێنىەکە 

ەک  بلرتبناکە وەن تێ  وەیێ !؟ یررسەی وێىەگرته و وێىەگری  یڕ دەستدەوت بىو  کاتێ  وێىەک
رووداوێ  وا بىو  ئێمە یە ىی ئەواوی دکدە جلە لە وێىەگرته  تێدی تاکبەتمان دەربارەی وێىە لە 
کننناد وینننیە  جیهننناوی وێىەگرتىنننی ئەو قۆوننناەە لە تێڕواویىنننی تاکەکننناوی ئەینننڕردا کە کەر ررمە و کەر 

  .ۆىلەکە و وێىە بلرن و وێىە بلیرێه زرر گا تەجاراوە دێتە یێش یاو

وەۆتێ  سنەررکىەزکراوی داویمنارن لە یەراسنیمی وا نتىی وی  نۆن یاون ێێداک سنێڵفییەکی لە تەن  
ئۆبایننا و کنناییرروەوە یرکاونن ک لەوێننى باوکراوەکاونن ا بننىو بە کەراوکۆسننە  ڕەۆىەگننران واوکننان وننا 

ی کە لە ئێ تادا لە کەینىو  نىێىێد ا بنۆتە بناو  گەورەکنردن و بونىوکردو <1ئەییىاوە-وێىەی >ۆىد
بەردەوایننی لێىسەکننان بننىارێدی بننۆ ئەزیننىون و کادگارکیەکننان وەکێشننتىوتەوە  ئەگەر وێننىە بنن  کننیر 
بیرکنننردوەوەکەن بە  نننێىەکەکی واکۆتنننا بەرکە  بێننن  و  نننەکر بدرێننن ک ئاگننناکی بەراونننبەر واقینننع 
دە ێىێىێ   کیر بىارێ  بنۆ کێشنتىەوەی کنادەوەری وناکێڵێتەوەک جنلە لەو یرکەسناتەی  وێنىەکەی 

 .یراوەتێ ا گ

  

                                 
                                                           
1
 "Photographic narcissism " 



 "یرکەساتی وێىەی سێڵفی "وەزکری داویمارنک ئۆبایاک کاییررن                               

 

 

جێلای سەرسایییە کە زکاتر بەروایە یڕکەوادارەکاوی کایێرای یۆباک ی کۆ مەو ک لە گرتىی وێنىەی 
ە گرتىوە  کایێرا دکڵیتنا ییە یێشندەوتىوەکانک کە لەوێنى ئە  ۆێرادا وۆستالۆمکای وێىەکان بە کەواوت

یۆباکێوەدا وێىەکان بە دکقەکەکی بنا  و دەسنتدارکیەکی وناوازە بەرکە  دێنه  ئەیەکناوی کاو نێىەی 
لە رێنننلەی وەریییەکنننی تننناکبەتەوە  وێنننىەی ئەوەلنننۆگ بەرکە  دەکێىێننن  وەن:  <2>کیپ نننتۆیاتی 

جىانک کنىا ێتیی رەولنی یناتک سنڕکىەوەک سنێبەری تارکن  و  جیاوازکی رەو ک رەو ی وەر ک رەولی
تاکبەتمەون ە دکنارکراواوە کە لەوێنى تەکىەلۆمکنای کنایێرا  یێن راو تین ک یىاریێنىە بەرکە  دێىێن   ئە 

یێشدەوتىوەکاوی ئەیڕرداکەک ینرر  دەتىاوێن   نتاوێ  بەدەسن  بێىێنتەوە کە لە یێشنتردا لەدەسن  
 .یىون

-کە بننۆ کەکە  جننار لە دەکەی  -لۆیننۆ–ە دەگەڕێننتەوە بننۆ کننایێرای ڕکشننەی تەکىەلننۆمی ئە  ئەی 
دا بە کۆی کەو ی یەون  وێىەگنرێدەوە بەرکە  کنات  کە کەر لە سنەرەتاوە تێبیىنی ئەوە کنرا -1٩٩١

کە ئە  ئننایێرە  ونناوازە رووسننییە  لەوێننى رەوش و مکىلەکەکننی کە  رووواکینن ا زرر بەبا ننی کننار 
ەتمەونن کیەکی بەکێننسی وێىەگننرته بننىو  کەروەکننا ئیمدنناوی زرری دەکننات  ئە  کننایێراکە ۆنناوەوی تاکب

گۆڕاودارکی بیىاکی تێ ا بىو لە  الکەوەوە وێىەگنران یێشنىازکان لن  کنرد  کەروەکنا  بە کنۆی کەینی 
کێش و بونىوکی ئە  کنایێراکە وێىەگنران دەکناوتىاوی بن  کێشنە وێنىە بلنرن  لەوێنى ئە  کایێراکناوەدا 

ا  کە بەکنناربەران دەکنناوتىاوی وێىەکننان سنندان بنندەن و بە  ننێىەی جۆرێنن  لە ۆننی م بەکننار دەکێىننر
ئیىتەروێتی باوی بدەوەوە  لۆیۆ وەن براو ێدی بناو ۆنۆی ومناکش کنرد لەگەە ۆنی مە رر نىڕەو  و 

 .جۆراوجۆرەکاوی ا بەواوی بەرکەیی تازەی کۆیپاویاوە ۆراکە بازاڕەوە

رۆنننی لێىنننس و روووننناکییەوە رێلنننا بە کیپ نننتۆیاتی " ۆراواوتنننر لەواوەی ینننێش ۆنننۆی  لە رێنننلەی د"
بەکنناربەران دەدات کەر گۆڕاودننارکیەن دەکاوەوێنن  لە وێىەکاونن ا ئەوڵننایی بنن ەن  ئە  بێ ەیننپەڕی و 

ی ینننۆن بەکننناربەی ئیى نننتاگرایەوە ئەوڵنننا  دەدرێننن   ئە  یرسنننە  -15١-بێ نننىىورکیە لە رێنننلەی 
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 "Hipstamatic"  ن لە ڕێگەی ئەم ئەپەوە دەتوانێت سوود لە چەندێن  

ئەپلیکەیشنێیک تایبەتە بە مۆبایلە هۆشمەندەکان. بەکارهێ 
تایبەتمەندی وەربگرێت لە دەستکاری کردنن وێنەکاندا وەک: دەستکاری ڕوخسار،ڕەنگ،باگراوند، دۆخ،رۆژ و 
 ..شەو،وەرزەکان...تاد



بدرێنن  کننان وننا لە یێشنن ا بە  دەرکاوێشننتەی ئەو راسننتییەکەک کە گرتىننی وێننىە و یینن کۆ   دەسننتداری
یەو  ۆ تەرێد ا تێپەڕی کردووە و جىاوداری بۆ کراوە  لە کۆتاکی ا بۆ تۆڕە کۆیە کەتییەکناوی وەن 

دەوێردرێننن   ررماوە زکننناتر لە یەوڵنننا ی ینننۆن ۆۆتنننۆ لە تنننۆڕە  3ۆەک نننبىونک تنننىکتەر و ۆ نننیدەر
وکردونننی >ئیى نننتایاتی   کە کۆیە کەتییەکننناوەوە یەۆنننش دەکرێننن   واوویشننناوی ئە  ئەیە لە تێدە 

( لەگەە تی لننرا  یێنن  کنناتىوە  -1٩7١-بننۆ  -1٩6١-بە دەکەکنناوی ) تنناکبەتکننایێراکەکی ئۆتۆینناتیدی 
کەسننتی وۆسننتالۆمکاوەی کێىنناکە بننىون  ونناوێدی بەسننەریىوی کننات و  ننىێىەکاوی ئەو سننەردەیە 

دەبەۆشنێ   ۆۆتنۆکە   کە کە ی سنارد و گەر  4دەکێىێتەوە کاد  ۆىازراوترکه ۆ تەرەکاوی کۆوتراکە
 .رووواکتر کان کە ێدی رەو  ئا تىوی ی  دەبەۆشێ 

ئەو کا تاگاوەی کە بەریەبىای ئەو جۆرە ۆۆتۆکاوە سەری  کەوتىونک کڵێشنەی زررکنان دەربنارەی 
یننۆویەتیی سننىودوەرگرتىی تاکەکننان لە ئیى ننتاگرا  تێنن اکە  کەیێنن  لە بەواوباولترکىیننان ئەینناوەن ) 

روڵدێشک ۆنۆ ک جنىانک کین ک کناوکهک د ونۆشک ئاینامەی ۆەون ە( لە سنەدا عە ن،ک ینهک راسنتیک سنە
سننا وه و زررکىەکننان رەگەزی یننێه  ئاسنناوی  -35-وەوەدی بەکنناربەراوی ئیى ننتاگرا  مێننر تەیەوننی 

بەکارکێىاوی ئە  ئە  و کایێراوە لە ئاستێد اکە تەوناوەت دەتىاورێن  لە کناتی کارکردویشن ا سنىودی 
رری ئیى تاگرا  بۆتە کۆی ئەوەی بەکناربەران کناتی کەیترکنان بىێن  بنۆ ل  وەربلیرێ   ۆێراکی ز

ڕاوەسننننتان لە بەردە  کننننایێرادا و بە زووی وێننننىە بلننننرن  ئە  وێىنننناوە بە گشننننتی لەسننننەر یەڕە 
بوىوکەکاوی یۆباکا لەگەە یەو  کڵێشەکەن کە یێىک   بە تێڕایان و وردبىووەوەی زرر واکات لە 

ەگەە یێشدەوتىی ئە  کىلتىورە دکڵیتا ییەدا واتا ئەزیىووی ۆێراکنی کەن یرکەدا باو دەکرێتەوە  ل
  .بیىیهک وردبىووەوە و تێڕایان لە وێىە بەرتەس  دەکاتەوە

بەکاربەراوی ئیى تاگرا  ئەو وێىاوەی باوی دەکەوەوە یاۆی کۆیی ڕاکتیان کەکە  ل  تائێ تا بینىەری 
ەراوەوە  رەوننننلە کۆکننننارەکەی ئەوە بێنننن  یەکڕەوکدردوننننی ئە  ڕێ نننناکە وەبننننىوکه لە الکەن بەکننننارب

بەکاربەران یێیان وا بێ  کە کارێدی ئۆرجیىا ی وەبێ ک گەر سىود لە یاۆی  کنۆیی ڕاکن  وەربلنرن  
بەجێی ئەیە ئارەزووکیەکی گشتلیر و کەرزاوە کەکە لە باوکردوەوەی وێىە دەستبەجێدان و مکناوی 

  .ررماوە و کێشە و بەربەستەکان باو دەکەوەوە
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 ." Flickrوکردنەوەی وێنەیە. زیاتر لە ٠١ملیۆن بەشداربوی هەیە

ا
 " .سایتێیک جیهانن تایبەت بە بڵ

4
 "contrast”  ئاماژەیە بۆ جۆرێک لە لێکدژی و بەرهەمهێنانن دۆخێک کە پێچەوانەی دۆخن هەنوکەنی بێت. واتە تۆ لە
 .هاویندا دەتوانیت لە رێگەی فلتەرەکانەوە زستان بەدی بێنیتەوە لە نێو وێنەدا



وێنىەی ئەوەلنۆگ بننابەتێدی ۆیسکدنی و سننەربەۆۆکە کە بە درێ اکنی کنات لە ۆۆکنن ا گنۆڕاوی بەسننەردا 
دێ   گرتەکان یێبەی  رەش دەبىەوە  دە ێ  ون ببه کان یەک ا ببىەوەک کان لە یىاریێىە بىرێه کان 

ێننىە لەوێننى ئەلبننى  بىننرێه  وێننىەی ئەوەلننۆگ بە ئاگاکنناوە کننان بە  ننێىەکەکی ئنناکرروی دمی لێشنناوی و
دکڵیتا ییەکننان دەوەسننتێتەوەک کە لە کەر یرکەکەکنن ا بە بەردەوایننی وێننىە و یینن کۆی لێننىە بەرکە  
دێ   وێىە دکڵیتا ییەکان دەتىاورێ  لە رێلەی تناگدردوەوە لەگەە ئەواونی دکن ا تاکبەتمەون  بدرێن  و  

تەواوی بە نن اری ینن  بدرێنن  تننا دەستڕاگەکشننتىی ئەواوننی دکنندەش ئاسنناوتر بێنن   لنن  لە راسننتی ا 
 وێىەکننان بننۆ کەن سننات تەیا ننا دەکننرێه و یا ننان بە ۆەرایۆ ننی دەسننپێردرێ   یررسننەی وێننىە

دکڵیتا ییەکان ئارەزووکان بۆ دەرۆ ته و کىرتبىووەوەی وێىە  لەوێى کادەوەرک ا وییە  جىاویىاسیی 
بە  ئیى نننتاگرا  وەن بە تەوهنننا دم بە وۆسنننتالۆمکا و وەۆننناداری  ڕەسنننەواکەتییەک بە دنننىو دەکەوێننن 

سننىودوەرگرته لە با دەسننتیی تەکىەلننۆمی کەمیننىووی ۆننۆی لە رێننلەی کاوتاسننازکی وێىەکننی و 
  .سەتحیدردوەوەی ئاک کا ەکاوەوە یىاریێىە وێىەکیەکان جێلیر بدات

بە ی کەرە زرری یاالکییەکاوی ئیى نتاگرا  دەربنارەی ئاینادەکی ۆنىدی تنان ۆنۆکەتی  کەکێن  لە 
دارکدراو لەگەە  ێىەسنازک اک کاو نێىەی کنایێرای ئەوەلنۆگ ۆەسڵەت و سىودەکاوی ۆۆتۆی دەست

ئەوەکە کە ئەو کەلێىاوەی لە ئەوڵایی  ێىەی ۆىدی سىبێدتەوە دەردەکەوێ  لە ۆۆتنۆکەداک گەر بە 
 ێىەی ئەوەلۆگ وێىە بلیرێ  دم بە ۆۆریی جىاویىاسییاوەی باوە  ئەو ۆی ماوەی کە بە یىاریێىەی 

ەبەسنتی با نتر ویشناو ان و کاوئناکەولی رەولنی یێ ن  بنىو  لن  رەولی گەر  بەرکە  کناتبىو بە ی
و کننننۆوترر دردوی سننننىبێدتەکان لە ئاسننننتی وێىەکنننن ا زکنننناتر لەوە  5-بەسننننتاو اردکردن–ئەیننننڕر 

یەلیهاوکشتىوەک بۆتە کۆی کەک اودردوی رەۆتاری تاکەکان لە بەراوبەر لێىسی کایێراکاو ا  یێشاولای 
لە لەونن ەن یێننىەری بیىنناکی ئیى ننتاگرایی لە  ننێىەی  -اڕجننی ئنن–کۆتنناکی  کىوەریەونن ی ۆەرەو ننی 

یرێىتننی رەش و سننپی ا لەسننەر رووی تنناب ۆ و ییادەڕەوەکننان جێلیننر کردبننىو و یا ننان لە یاوتنناکی 
لەسننەر راڕەو و ییادەڕەوەکننان جێلیننری کردبننىو لە وماکشنندردوێدی گشننتی ا  دگشننتی ا وماکشننی کننر

لە تننۆڕە کۆیە کەتییەکاونن ا بنناو کننردەوە  زررێنن  ۆ ننتیە ڕوو ۆە دننی بە ۆێراکننی ئە  یرێىتاوەکننان 
لەواوەی لەوێ ئایادەبىون یىووە یێشی کایێرا لە رێلای ئایرازە وێىەگرکیەکناوی ۆۆکناوەوە لەواوە: 
یۆباک ی کۆ مەو ک تابڵێ ک تەواوەت بە کایێرای راش ۆۆتنۆ گینراون  بە ئاسناوی دەتىاوین  ینۆرترێتی 

ە ببیىینن   سننىبێدتی بوننىوکراوە و وێننىەی دەسننتدارکدراو کە سننێڵفی کە بە ۆێراکننی بنناو کننراوەتەو
دەبێنن  کاو ننىواش و بەراوننبەر بێنن  لەگەە ئاکنن کا ی جىاویىاسننییاوەی کىلتننىوری یەسننرەۆلەراک ا  
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وێىەگەلێنن  کاوتننای  ننمەن و کننا ی کڕکنناری و یەسننرەۆدرا و لە  ننێىەی بە ننلەی یێشدە نندردوی 
تننۆدا  مێ نن   و یننۆوێتیی کادەوەرکیەکننان بە کننۆی تەواوەتننی لە بەراوننبەر کىلتننىری بازرگنناوی  ۆۆ

ونناوەکیبىووەوەی یێىەرەکنناوی یررۆیشننىا بىون لە ۆۆوماکشنندردو اک کە لە کۆتاکینن ا دەبێننتە کۆکنناری 
لەواوبردوی ئەزیىون و کادگە  لە رێنلەی گرتىنی سنات بە سناتی تۆینارکردوی وەۆۆ ناوە و یا نان 

  .زرگاوی لە  وێىە و داتاکاوە وەردەگرنیەۆشدردوی لەوێى ئەو وێب اکتاوەی کە سىودی با

بە  یێیە وێىەگرتىی ررماوە کە دە ەی دەقی، دەربارەی یۆوێتیی وێىەی ستاو ارد بە ۆە دی دەدات  
ئەوان  ننتاوێدی ئننا ۆز کە  نناکەوی سننەروڵە لە دروسننتدردوی وێىەکاویاونن ا ۆێننر دەبننه وک دەربننارەی 

ۆۆکننان دەیرسننه: یاالکییەکنناوی وێىەگرتىننی ئیفێدنن  و سننەر و ۆننىارکردوی سننىود وەردەگننرن و لە 
بازرگناوی زکناتر لە رێننلەی رووبەڕووبنىووەوەی یننراکتیدییەوە ۆەکنم دەبێنن   زررکنىەی سننێڵفییەکان 
گننرتەی جىێىئننایێس و کەیێدیشننیان السنناکیدردوەوەی گا تەجنناڕاوەن  لنن  لەگەە تەوزکفدردوننی ئاگنناکی 

ن  بە یێوەواوەی روا ەتەوەک وێىە دکڵیتا ییەکنان لە  بىارەدا ب قىە گۆڕان لە بىاری  کێسدا دێتە بىو
ئا ۆزترن وەن لە گرتىی وێىەکەکی ۆێرا  ئەواوە لە تێدە ەکەن لە زاویاری  بیىنراو یێن  کناتىونک کە 
رووونندەرەوە و ویشنناو ەری تننۆڕە کۆیە کەتییەکنناوه  گرویێدننی ینناالکی یاک ننتاوی بە بەکارکێىنناوی 

لە وێىەی یىا ن گەورەکردویان و جێلیرکردوینان لەسنەر  -جی ئاڕ– ێىازی یۆرترێتی کاو ێىەی 
زەوی لەگەە کى ننتىی کەر ررمەی ئە  کەسنناکەتیاوەدا دە ننێه  ئەگەر بننارودرگ کاوکننار بێنن  وێننىە 
دکڵیتا ییەکان دەتىاوه رر ی رادکدا تر بلێڕن  بىویادکتر سىودی ل  وەربلیرێن  بەجێنی راگەکشنته 

وەی درسنتان(ک دەتىاورێن  بنۆ رووداوی گرولتنر ئاراسنتە بە گرتەی > ەوێدی جىان و بەکادکێىاوە
 .بدرێ 

 


