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په روه رده  كردنی نه وه یه ك بۆ ئاینده ی نه ته وه یه ك

 بەشی دووەم
 سه لمانی فارسی

 نیشانەكانیشی ئەمانەن : 
. دەردەكرێت  خۆی  خاكی  لە   -
وەرناگرێت  سەدەقە   -  
. وەردەگرێت  دیاری  بەاڵم 
نێوان  لە  پێغەمبەرایەتی  مۆری   -  
هەردوو شانیدا هەیە . سەلمانیش پاش 
لە )عەمورییە( ڕێی  مردنی هاورێكەی 
خێڵی  بازرگانی  بەكاروانێكی  كەوت 
هاوڕێیەتیان  لێكردن  داوای  و  )كەلب( 
بەرامبەر  لە  عەرەبستان  بۆ  بكات 
بدات  پێیان  هەیەتی  ئاژەاڵنەی  ئەو 
بەاڵم  پیشاندا  ڕەزامەندیان  ئەوانیش 
لەسەلمان  خیانەتیان  )كەلب(  خێڵی 
كرد و سامانەكەیان لێ  سەند و وەكو 
جولەكەیان  بەپیاوێكی  كۆیلەیەك 
فرۆشت پاش ماوەیەكیش جولەكەیەكی 
تر كڕیەوە كە خەڵكی شاری )یەسریب( 

بوو لەوێ  چەند نیشانەیەكی بینی بەاڵم 
بوو  كەبەندە  ئەوەی   بەهۆی  سەلمان 
هەواڵی پێ  نەگەیشتبوو كەپێغەمبەرێك 
كرد  تاكۆچی  مرۆڤایەتی  بۆ  هاتووە 
لەڕۆژی  دەڵێت  .سەلمان  مەدینە  بۆ 
لەسەر  )د.خ(  پێغەمبەردا  كۆچی 
چاوەڕوانی  بووم  خورمایەك  دارە 
بوو  لێ   گوێم  بووم  پێغەمبەر  هاتنی 
تردا  پیاوێكی  لەگەڵ  گەورەكەم  كە 
لەكاتی  بۆیە  دەكرد,  باسەیان  ئەو  و 
هەندێ   ئێوارەدا سەلمان چوو  پشووی 
وتی  و  برد  پێغەمبەر  بۆالی  خورمای 
سەدەقەیە  خورمای  ئەمە  فەرموو   :
خورماكەی  لە  )د.خ(  پێغه مبه ر 
پاش  هاوەاڵنی,  بە  دای  و  نەخوارد 
و  برد  تری  خورمای  هەندێ   ماوەیەك 
وتی: فەرموو لەم خورمایە بخۆ دیارییە 
. خواردی  و  وەرگرت  لێی  پێغەمبەر 
  ڕۆژێك لەگۆڕستانی بەقیع پێغەمبەر 
ناشتنی  سەرقاڵی  كە  كاتێك  )د.خ( 
الو  بەم  بوو  هاوەاڵن  لە  یەكێك 
تانیشانە  دەسوڕامەوە  دا  الی  بەو 
هەردوو  نێوان  پێغەمبەرایەتیەكەی 
ئامانجەكەم  لە  پێغەمبەر  ببینم  شانی 
گەیشت و پۆشاكەكەی سەر شانی الدا 
و نیشانەكەی پێشاندا, خۆم دایە سەر 
شانی و بەگریانەوە كەوتمە ماچكردنی 
سێ   هەر  سەلمان   . نیشانەكەی 
گەیشت  ئەمجارەیان  بینی  نیشانەكەی 
نێردراوی  و  كەپێغەمبەر  كەسێك  بە 
خودایە پاشان سەلمان چیرۆكی خۆی 
پێغەمبەریش  و  گێڕایەوە  پێغەمبەر  بۆ 
هاوەاڵنیبگێڕێتەوە  بۆ  كە  لێكرد  داوای 
نامەیەك  بەڵێن  گەورەكەیدا  لەگەڵ  و  
لە  ببێت  ڕزگاری  تاكو  بنوسێت 
داوای  گەورەكەی  بەاڵم  كۆیالیەتی, 
وتی:  و  دەكرد  زۆری  بەرامبەرێكی 
هێلكەیەكی زێڕم بۆ بهێنە, پێغەمبەریش 
كەیارمەتی  كرد  لەهاوەاڵن  داوای 
لە  سەلمان  بۆیە  هەر  بدەن  سەلمان 
لە  بەردەوام  ئیتر  بوو  ئازاد  كۆیالیەتی 

خزمەتی پێغەمبەر و هاوەاڵنیدا بوو, تا 
 )120( تەمەنی  لە  تەمەنیدا  لەكۆتایی 
ساڵیدا كۆچی دوایی كرد لە سەردەمی 
كوڕی  )عوسمانی  خەلیفایەتی 
عەفاندا(.لە كۆتاییدا »ئەگەر باوەڕت بە 
پێناویدا  لە  دەبێت  هەبوو,  ئایدیایەك 
بۆ  قوربانی  سڵكردنەوە,  بەبێ   بژیت 
بدەیت و دواجار لە پێناویدا بمریت« .

قوربانیدان لەپێناو 
ئایدیادا

ڕێنوار محمد

)) پێویستە هەمیشە سوپاسی ناز و 
)) بکەین  گەورە  خوای  بەخششەکانی 
لە  ڕۆژێکیان  ئەگێڕنەوە 
هەڵنەهات،  خۆر  واڵتێک 
ویستیان  لەخەوهەستان  جوتیارەکان 
بچنە کێڵگەکانیان، بەاڵم دنیا تاریک بوو. 
بەهۆی  فەرمانبەرەکانیش 
کار.  نەچونە  تاریکیەوە 
نەیان  قوتابیەکانیش 
قوتابخانە.  بۆ  بچن  توانی 
به درێژایی ڕۆژ هەموو شتێ وەستا کەس 
وەستا  ژیان  کارەکەی،  سەر  نەچووە 
کوشتوکاڵیان  خەمی  جوتیارەکان 
نیشتبوو،  لێ  ترسی  خەڵکیش  بوو، 
هەڵنەهات،  مانگ  داهات  شەو  کاتێک 
ڕویان  و  مزگەوتەکان  چونە  هەمووان 
دەستیان  و  کرد  گەورە  خوای  لە 
ئەو  کەس  هیچ  پاڕانەوە،  بەنزاو  کرد 
ڕۆژی  بەیانی  بۆ  نەخەوت.  شەوە 
هەڵهات،،  خۆیدا  لەکاتی  خۆر  داهاتوو 
هاواریان  لەخۆشیدا  خەڵکەکە 
دەکرد  خوایان  سوپاسی  و  دەکرد 
دەکرد،  لەیەکتر  پیرۆزباییان  و 
خەڵکەکەی  بە  شارەکەش  زانایەکی 
سوپاسی  ئەمڕۆ  تەنیا  بۆچی  وت: 
هەموو  پێشتر  ئەی  کرد،  خواتان 
نەدەهات...  هەڵ  خۆر  ڕۆژێک 

ئا: موصعه ب عبدالكریم
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ژماره :31      ساڵی 2017ی زایینی      ساڵی 1438ی كۆچی

فه رموده یه كی  له   گه وره   خوای 
له   )من  ده فه رموێ  قودسیدا 
ئه گه ر  به نده كه مم  گومانی  جێی 
ببات  باش  گومانی  به نده كه م 
ئه گه ر   ، دی  ده هێنمه   بۆی  به من 
بۆی  به من  ببات  خراپیش  گومانی 
ده بێت  ئه مه   له به ر   ) دی  ده هێنمه  
به رین  به خودا  باش  گومانی  ئێمه  
دروست  مرۆڤه كانی  خودا  چونكه  
خۆشی  و  لێناون  ڕێزی  و  كردووه  
نه یه وێ  ده وێن مه گه ر كه سێ خۆی 
بكه ین  تێكه ڵ  ئه مه   نابێت  به اڵم   ،
هیوامان  لێبكات  وامان  نابێت  و 
ئه وه نده  زۆربێت ئیتر بكه وینه  داوی 
به ندایه تیمان  و  كاته وه   دواخستنی 
ئیهمال بكه ین بۆیه  فچیل  بۆ خودا 
گه یشتوه و  له مه   جوان  عیاچ  كوڕی 
ساغ  به نده   )تاوه كو  فه رمویه تی 
بۆی  له خودا  ترسان  سه المه ته   و 

به اڵم   ، ئومێد  هیواو  له   چاكتره  
كاتێ كاتی مردنی هات هیوا و ئومێد 
ڕاستی  ئه مه    ) باشتره   بۆی  زۆر 
و  به خودا  هیوابوون  له   تێگه یشتنه  
گومانی باش بردن پێی و )پێغه مبه ر 
محمد )د.خ( ڕۆژێك چوه  سه ردانی 
گه نجێك كه  له  سه ره مه رگدابوو پێی 
حاڵت  ؟(  تجدك  )كیف  فه رموو 
چۆنه ؟ ئه ویش وتی سوێند به خودا 
هیواو  و  ده ترسم  زۆر  له تاوانه كانم 
 ، هه یه   خودا  به   زۆریشم  ئومێدی 
ئه ودوانه   فرمووی  )د.خ(  پێغه مبه ر 
له   كۆبێته وه   هه ربه نده یه كدا  له دڵی 
ده ترسێ  لێی  ئه وه ی  سه ره مه رگدا 
خودا لێی دورده خاته وه  و ئه وه شی 
دی  ده هێنێته   بۆی  پێیه تی  هیوای 
شتێكیان  مرۆڤه كان  ئه گه ر  به اڵم   )
هه رگیز  ئه وكاته   بۆ  ئاماده نه كردبێ 
بڕوانن  له  خودا  ناتوانن  به وشێوه یه  
، بۆیه  به ڕاستی ئه مه  شتێكی جوانه  
ده بێ هه تاوه كو له ش ساغین ته قوای 
خودا بكه ین و ئیتر كه  توانامان نه ما 

ڕومان بێ هیوای باش و لێخۆشبوون 
به ڵێ  ببه ین  به خودا  به خشنده یی  و 
به م  ده بی  خودا  بۆ  به ندایه تی 
جۆره بێ نه ك چاوه ڕێی پیری بكه ین 
ته مه نمان  كه   بزانین  ئه وه ی  وه ك 
له داهاتودا تاكوێیه  !! بۆیه  ئه زیزانم 
و  ساغیت  له ش  ئێستا  ئه گه ر 
خودا  بۆ  له به ندایه تی  كه مته رخه می 
با سه یری ئه م ئایه ته  پیرۆزه  بكه ین 
أَیُّه  َجِمیعًا   ِ اللَّ إِڵی  )ۆتُوبُوا 
اْلُمْۆِمنُوَن ڵعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن (  النور 
31 واته  : ئه ی باوه ڕداران هه مووتان 
و  بگه ڕێنه وه   خودا  الی  به ره و 
به ڵكو  سا   ، ببنه وه   په شیمان 
 ، به ختیاری  و  به  سه رفرازی  بگه ن 
كه واته  ئه توانین له  ئێستاوه  ده ست 
به ندایه تی  و  به ته قوا  و  پێبكه ین 
دواڕۆژمان  ئێستاو  ژیانی  بۆخودا 
ڕوناك بكه ینه وه  ، به  ئومێد و هیوای 
خودا  به   گه یشتن  به سه ربه رزی 
. بژین  )د.خ(  پێغه مبه ره كه ی  و 

گومانی باش بردن به خودا و هیوا و ئومێد پێی

محمد نه جمه دین

ئافرەتێک دوعای دەکردو دەپاڕایەوە: 
و  بەزەیی  و  خودایە دەرگای ڕەحم 
بکەیتەوە! بۆ  خۆتمان  لێبوردنی 
گوت:  پێی  عەدەوی  ڕابیعەی 
دەرگایەی  ئەو  کەی  خودا  داماو، 
بیکاتەوە؟! تا  داخستووە 
تەوبەو  دەرگای  هەمیشە  ئازیزم 
پشتە! لەسەر  ئیالهی  لێبوردنی 
هیوامان  بێ  گوناهەکانمان  با 
نەداو  تەفرەمان  شەیتان  و  نەکەن 
هەمیشە زایەڵەی ) وانی لغفار لمن 
بزرنگێتەوە گوێچکەماندا  لە  تاب( 

ئا: محمد عبدالكریم
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په روه رده  كردنی نه وه یه ك بۆ ئاینده ی نه ته وه یه ك

گەورە  خوای  بەیارمەتی  لێرەدا 
ئاکارێکی  و  سیفات  بەچەند  ئاماژە 
بەو  دەکەین  سەرکەوتوو  قوتابی 
ئازیزو  قوتابیانی  کە  ئومێدەی 
بااڵی  کااڵی  کەنە  بیا  خۆشەویست 
بڕازێننەوە. پێ  خۆیانی  و  خۆیان 
پاکی.      ونیەت  بوون  خوا  1_بۆ 
نەبوون  ڕازی  2_بەکەم  
فێرکردن. بواری  لە 
بەرامبەر  لە  گرتن  3_ئارام 
ناڕەحەتێکاندا.    و  نەبوونی 
و  کەسایەتی  ٤_خاوەنی 
خویەتی. تایبەتی  ڕێزی 
دەگرێ  دوور  بە  ٥_خۆی 
بەفیڕۆدان.  کات  لە 
و  دڵ  کردنی  ٦_پااڵفتە 
کردن. خۆتەزکیە  و  دەرون 
جوانی.       ئەخالق  بەرزو  ٧_ڕەوشت 
نەدان.        بەفیڕۆ  ٨_کات 

٩_بەکەم ڕازی نەبوون لە زانستدا.
بە  پابەندە  10_کەسێکی 
وڕێنماییەکانی.   ئیسالم 
خۆیەو  لەسەر  11_کەسێکی 
دەکات. پارێز  هەڵەشەیی  لە 
12 _ئامانجی گەورە لەژیانیدا فێربوون 
و شارەزابوونە لە زانست و زانیاری.
ناکات  چارەسەر  بەهەڵە  13_هەڵە 
وگیانی لێبودەیی بە سەری دازاڵە.
بۆپێشکەوتن  دەدات  1٤_هەوڵ 
بۆدەنێت. هەنگاویشی  و 
بیر  کارەو  داهێنان  1٥_کەسێکی 
لەداهێنانی شتی تازە ونۆێ دەکاتەوە .
لەالپیرۆزەو  زۆر  1٦_کاتی 
نادات. بەفیڕۆی  هەرگیز 
وگرنگی  دخوێنێتەوە  1٧_زۆر 
دەدات. خوێندنەوە  خوزۆر  بەزۆر 
کردنی  تێکەڵی  1٨_خۆی 
دەپارێزێت. خراپ  برادەری 
1٩_گرینگی بە کورت و پوختی قسە 
نییە. بڵێ  زۆر  کەسێکی  و  دەدات 
شتی  و  لەشوێن  20_خۆی 

دەپارێزێت. گوماناوی 
21_جوان گوێ بۆ بەرامبەر دەگرێت 
ناکات. پێ  قسەی  هەرگیز  و 
دەپارێزێت. 22_نهێنی 
23_ زۆر زۆر بە خۆیدا دەچێتەوەو 
دەکات. خۆی  لێپێچینەوەی 
و  تەندروستی  بە  2٤_گرینگی 
دەکات زۆر  خۆی  ساغی  لەش 

سیفەتەکانی قوتابی سەرکەوتوو  

سه روه ر صباح

باری ده روونی قوتابیان له گه ل 
ده ستپێكردنه وه ی خوێندن:

كۆتایی  پشووی  رۆژانی  كۆتایی  له گه ڵ 
ده ستپێكردنه وه ی  و  یه كه م  وه رزی 
خوێندن له  وه رزی دووه م، ژماره یه ك له  
قوتابیان به  تایبه تی له  قۆناغی بنه ڕه تی 
و  نیگه رانی  له   جۆرێك  دووچاری  ره نگه  
،بیگومان  ببنه وه   خه مۆكی  و  دڵه ڕاوكێ 
بۆ  هاتن  و  ده روون  به سه ر  كاریگه ری 
خوێندن  له   به رده وامی  و  قوتابخانه  
ده كات ،له الیه كی ترخێزانه كه یان ئه وانیش 
بیركردنه وه ی  و  نیگه رانی  تووشی  ره نگه  
بارودۆخی  له   خه م  چونكه   بكات.  ئالۆز 
له   منداڵه كه   ،ئیدی  ده خۆن  رۆڵه كه یان 
كه   بیانووی  دوورده كه وێته وه و  خوێندن 
ئاستی  حاله تێكدا  له   قوتابخانه   نه چیته  
له رۆژانی  یان  خوێندن  له   هه بێت  نزمی 
بۆیه   ببووبێت،  خراپ  وه اڵمی  ئه زموون 
: بكرێت  ره چاو  خااڵنه   ئه و  گرنگه   زۆر 

كۆتایی  یه كه م  وه رزی  خویندنی  1-كه  
جۆاروجۆر  چاالكی  به   دێت  پێ 
ئاهه نگێكی  وه ك  بچێت  به رێوه  
وه رزشی. چاالكیه كی  یان  خنجیالنه  

پاداشت  به   الواز  قوتابی  2-هاندانی 
. دووه م  وه رزی  له   ئامۆژگاری  و 
ئه زموون  كۆتایی  رۆژی  له    -3
– )هونه ر  وانه كانی  له   یه كێ 
(دابنرێت. وه رزش  سروود- 
پێویسته   نا  ئه وه نده   هه ر  به اڵم 
كه   بكرێنه وه   ئاگادرا  خێزانه كان 
خۆشی  و  كه یف  به   منداڵه كانیان 
. دا  یه كه م  رۆژی  له   قوتابخانه   بنێرنه  
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ساڵ  یەك  تەمەنت  تۆ  كە  كاتێك 
وە  پێدایت  خواردنی  دایكت  بوو 
دەیشۆردیت تۆش سوپاست دەكرد 
كاتێك  شەو،  درێژایی  گریان  بە 
دایكت  سااڵن  دوو  بە  بوو  تەمەنت 
راهێنانی پێدەكردیت لەسەر ڕۆیشتن 
بەڕاكردن  دەكرد  سوپاست  تۆش 
 ، دەكردیت  بانگی  كاتێك  لێی 
بە سێ سااڵن  بوو  تەمەنت  كاتێك 
دایكت خواردنی بەتامی  بۆ ئامادە 
بە  دەكرد  تۆش سوپاست  دەكردی 
زەویدا،  بەسەر  قاپەكەی  فرێدانی 
چوار  بە  بوو   تەمەنت  كاتێك 
پێدایت  قەڵەمێكی  دایكت  سااڵن 
وێنەكێشانی  و  نووسین  فێری  و 
دەكردیت تۆش سوپاست دەكرد بە 
ڕەنگكردنی دیواری ماڵەكە، كاتێك 
تەمەنت بوو بە پێنج سااڵن دایكت 
لەبەردەكردیت  بەرگی  جوانترین 
سوپاست  تۆش  جەژن  بۆ 
جلەكانت.                                                                                                                   پیسكردنی  بە  دەكرد 

كاتێك تەمەنت بوو بە شەش سااڵن 
ناوت  بەتۆماركردنی  هەستا  دایكت 
لە قوتابخانە تۆش سوپاست دەكرد  
بە قیژاندن بەسەریدا بەوەی ناتەوێ  
تەمەنت  كاتێك  قوتابخانە،  بچیتە 
چاوەڕوانی  دایكت  دەسااڵن  بە  بوو 
لە  بگەرێیتەوە  تۆ  كە  دەكرد  
بگرێ   لەباوەش  تاوەكو  قوتابخانە 
بە  دەكرد  سوپاست  تۆش  بەاڵم 
سەركەوتنەكەت،  دیاری  داواكردنی 
كاتێك تەمەنت بوو بە بیست سااڵن 
دایكت هیوای دەخواست بەرۆشتنت 
لەگەڵی  بۆماڵی خزم و كەسەكانی 
دانیشتن  بە  تۆش سوپاست دەكرد 
لەگەڵ هاوڕێكانت ، كاتێك تەمەنت 
بوو بە بیست و پێنج سااڵن دایكت 
هەڵبژاردنی   بۆ  دەدایت   یارمەتی 
سوپاست  تۆش  ژیانت  هاوسەری 
لە  بوون  نیشتەجێ  بە  دەكرد 
لەوەوە،  بێت  دوور  كە  شوێنێك 
سااڵن  بە سی  بوو  تەمەنت  كاتێك 
دایكت چەن ئامۆژگاریەكی دەكردیت 
بەخێوكردن   منداڵ  بە  سەبارەت 
بەوەی  دەكرد  سوپاست  تۆش 

خۆت  ئێمەدا   كاروباری  كەلە 
هەڵمەقورتێنە ، كاتێك تەمەنت بوو 
دەوتیت  پێی  دایكت  بە چل سااڵن 
بەتۆیە  پێویستی  نەخۆشەو  كەوا 
سوپاست  تۆش  بكەیت  تاچاودێری 
دەكرد بەوەی كە )نارەحەتی دایك 
مناڵەكانی  بۆ  هەر  دەبێت  باوك  و 
تەمەنت  ئەگەر  ئەمڕۆ  تۆش  بێت(، 
دایكت  سوپاسی  چۆن  هەرچەندە 
دایكت  دێت  ڕۆژێك  چونكە  كردووە 
بەاڵم  دەكات  كۆچ  دونیایەدا  لەم 
دڵی  لە  هەرگیز  بۆتۆ  خۆشەویستی 
تا  دایكت  ئەگەر  بەاڵم  دەرنەچووە 
لەنزیكتەوەیە  و   لەژیاندایە  ئێستا 
و   دوورمەكەوە   لێی  هەرگیز 
خۆشەویستی ئەوت لەبیر نەچێتەوە  
بكەیت  رازی  دڵیان  هەوڵبدە  و 
هیچ  لەو  جگە  لەدونیادا  چونكە 
مردنی  لەدوای  نیە.  ترت  دایكێكی 
دایكت پەشیمان دەبیت لەهەر ووشە 
ت  توڕە  ئەوەی  كە  كردارێك  و 
كردبێت بەاڵم ئایا پەشیمانی  هیچ 
سوودێكی هەیە لەوكاتەدا ؟   چونكە 
. دایكیت  بێ  و  تەنها  تۆ  ئەوكاتە 

» تۆ و  دایكت »

جوان زەنگەنە 

ئەگەڕێن وژنان  دائەنیشێ  پیاو 
هاوڕێن وپیاو  ژن  نامێنێ،  شەرم 
دایك وباب قەدریان الی كوڕ نامێنێ
ناخوێنێ قورئان  لەمەكتەبدا  كەس 

)پیره مێرد(
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ته کنۆلۆژیی ئینته رنیت له ناویشدا 
به رینی  زۆر  پانتاییه کی  فەیسبووك 
کۆمه ڵگه ی  تاکه کانی  له ژیانی 
به هۆی  كه  گرتووه  ،  ئێمه دا 
به جۆرێک  به کارهێنانیانه وه   خراپ 
له   به یه کێک  توانین  ئه  له جۆره کان 
سه رچاوه کانی دروست بوونی زۆرێک 
کۆمه اڵیه تی  گرفته   و  کێشه   له  
خیزانیەكان  و  ده روونییه کان  و 
هاوسەران  جار  دابنێن.هەندیك 
دووەم  هاوسەری  به  فەیسبووك 
و  زۆر  كاتیكی  چونكە  دەنین  ناوی 
رەكەی  لەبەكارهینه  بەرنامەیی  بی 
نەچیت  بیریشمان  كردووه  داگیر 
ئینتەرنیت  بەكارهینانی  سروشتی 
تووشی  تاك  وایە  فەیسبووك  و 
ئالوودەبوون دەكات .كه حاڵەتێكی 
كەئەمەش  بەكارهێناندا  لە  تیۆریه 
الدان  دروستبونی  دەبێتەهۆی 

،دیاردەی  لەڕەفتاروهەڵسوكەوتدا
بەئینتەرنێتەوە(  ئالوودەبون 
بەرباڵوی  فەیسبووك)دیاردەیەكی 
زۆری  ولەزۆربەی  جیهانیە 
دیاردەیە  ئەم  كۆمەڵگاكاندا 
بەهۆی  ئەویش  دەكرێ   بەدی 
لەڕووی  ئەوكۆمەڵگایە  پێشكەوتنی 
زۆربون  و  زانیاری  تەكنەلۆجیای 
كۆمپیوتەروتۆڕی  ئامێری  وهەرزانی 
وفەرمانگەو  لەماڵ  ئینتەرنێت 
گشتی  بەشێوەیەكی   . شوێنەكاندا 
ئالوودەبون  كە  بڵێین  دەتوانین 
بایەخدانی  واتا  فەیسبووك  به 
فەیسبووك  بەبەكارهێنانی  تاك 
لەئاستی  زیاد  زۆر  بەڕادەیەك 
زاڵبوون  نەتوانینی  و  سروشتی 
و  لێی  وازهێنان  بۆ  خوددا  بەسەر 
بەسەربردنی زۆرترین كات بەوهێڵەوە

لیدوانیدا  له تازه ترین  هه روه ها 
کۆمپانیای  دامەزرینەری 
فیسبوک)مارک  فەیسبوک 
لەزنجیرەی  زوکربیرج(ڕایگەیاند 
بۆ  دایناوە  کە  ئەوکتێبانەی 
ساڵی)201٧(بیخوێنێتەوە  ئەم 
خلدون( ابن  کتێبی)مقدمە 
ه!زوكربیرج دەڵێ بەهەوادارانی= 
ئەم کتێبە)تەرکیز(دەکات لەسەر 
ڕۆشنبیری  هەڵقوڵینی  چۆنێتی 
بۆ خوێنەری »ئەوەش کەجێگای 
سەرسوڕمانە خاوەنی ئەم کتێبە 
ڕۆشنبیری  لەڕێبەرانی  یەکێکە 
ئیسالمی لە سه ده ی 13ی زاینیدا!

ئالوودەبون به فەیسبووك

ڕزگار قادر

ڕقت لە 
هەرکەسێکە،لەهەرکەسێک 
توڕەیت و عاجزیت بۆچی 
بڕیار نادەیت کە بەیانی 

زوو بچیت بۆالی و ئاشتی 
بکەیتەوە با دوای ئەوە 

بەخۆت بڵێیت ئۆخەی من 
لەم دنیاگەورەیەدا ڕقم 

لەکەس نییە؟؟؟؟ ئەوسا 
چێژی ژیان دەکەیت.....!

>>گه شه پێدان<<
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توێژه رانی بواری ته كنه لۆژیا 
ئاماژه  به وه  ده كه ن به كارهێنه رانی 
ئه نته رنێت له  سه رانسه ری جیهاندا 
100% زیادی كردوه  ئه مه ش ئه وه  
ده رده خات كه  ئاستی پێشكه وتن 

و تێگه یشتنی خه ڵك بۆ ئه م 
ته كنه لۆژیایه  گۆڕاوه .

ئینته رنێت له سه ره تادا بۆ كاری 
سه ربازی له  الیه ن روسیاو ئه مریكا 

سه ریهه ڵدا، دواتر بیرۆكه كه  
په ره ی سه ند و چه ندین بواری 

ژیانی گرتۆته وه  كه  دیارترینیان 
بازرگانییه .

گرنگترین ئه و كارانه  ببینه  كه  
له ماوه ی ته نها ٦0 چركه  له  ته واوی 

جیهان له سه ر تۆڕی ئینته رنێت 
ئه نجام ده درێت:

 ٦٩٤,٤٤٥ كرداری گه ڕان له  گۆگڵ 
ئه نجام ده درێـت.

 1٦٨,000,000 نامه ی 
ئه لیكترۆنی)ئیمه یڵ( ده نێردرێت.

 ٦0 بلۆگی تاكه كه سی ده كرێـته وه  
و 1٥00 بابه تیشی تیا ده نوسرێت.

 ٧0 ناوی نوێ)دومه ین( بۆ 

ماڵپه ره كان تۆمارده كرێت.
 ٦00 گرته ی ڤیدیۆیی له  ماڵپه ری 

یوتوب به رزده كرێته وه  )ئه پلۆد 
ده كرێت(واته  نزیكه ی 2٥ كاتژمێر 

گرته ی ڤیدیۆیی ته نها له  ٦0 
چركه دا له  یوتوب باڵو ده كرێته وه .

*زیاتر له  3٧0000 هه زار كه س 
زیاتر له  3٧0000 خوله ك له  سكایپ 

قسه  ده كه ن..
*زیاتر له  ٩٨000 هه زار 

نوسین)تویت( ده نوسرێت له  
تویته ر.

*زیاتر له  ٥100٤0كۆمێنێت 
ده نوسرێت له  فه یسبووك.

*زیاتر له  ٦٦00 وێنه  له  فلیكه ر 
ئه پلۆد ده كرێت.

*زیاتر له  20000 پۆستی نوێ له  
Tumblr باڵو ده كرێته وه .

*زیاتر له  13000 ئه پڵیكه یشنی 
ئایفۆن داده به زێنرێت)داونلۆد 

ده كرێت(.
*زیاتر له  1٧00 جار وێب 

برواسه ری فایه ر فۆكس)ڕێویه  
ئاگرینه كه (داونلۆد ده كرێت.

*زیاتر له  ٥0 جار ڕووكاری ۆرد 
پرێس داده به زێنێرێت.

*زیاتر له  12٥ زیادكراو)پله گ 
ئین( بۆ ۆرد پیس داونلۆد ده كرێت.

*زیاتر له  ٤0پرسیار له به شی
 YahooAnswers.com

ده كرێـت.
 1200 رێكالمی نوێ له  
Craigslist ده كرێت.

  100 پرسیار له  ماڵپه ری 
Answers ده كرێت)خه ڵك 

پرسیار ده كات و ئه وانی تریش 
وه اڵمی ده ده نه وه (.

 3٧0,000 په یوه ندی ده نگی له  
سكایپ ئه نجام ده درێـت.

  320 ئه كاونتی نوێ له  تویته ر 
درست ده كرێت.

زانیاری له سه ر ته كنه لۆژیا

محمد طیب

) ٨s سامسۆنگ )گاالکسی
له 31ی مانگی 3 ی 201٦ له تویته ری 
دوو  سامۆسنگه وه  کۆمپانیای  فه رمی 
داهاتووی  نه وه ی  ده رباره ی  پۆست 
هاشتاگی  به  کرا  ٨ئێس  گاالکسی 
له  که   TheNextGalaxy#
هه ردوو پۆسته که   ژماره ٨ ده رده که وت 
به واتایه کی تر ریزبه ندی گاالکسیه کان 
گاالکسی  ئه مجاره ش  هه یه   به رده وامی 
گه شیبینه  زۆر  جاره کانی  له  جیا 
کۆمه لێک  چونکه   ٨ گاالکسی  به 
تایبه تمه ندی وای بۆ به رده ست ده کات 
خۆیه وه  بۆ  گاالکسی  ئێسته  تا  که 
گه وره  کوتادایه کی  ده بێته  نه دیبێت 
به   گاالکسیدا  نه وه کانی  بواری  له 
دوای  بێت  سه رچاوه ش  هه ندێک  پێی 
سامسۆنگ   ٧ گاالکسی  باڵوکردنه وه ی 
پالن  به  کردۆته وه  ده ستی  دووباره 
دانان بۆ ڕووکاری نوێ و تایبه تمه ندی 
له  بڕیاره  وا  که   ٨ گاالکسی  بۆ  نوێ 
باڵوببێته وه  201٨ یان   201٧ ساڵی 

ئا: دیندار حسێن
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لە واڵتی  ژاپۆن پیاوێكی ملیۆنێر 
ئازاری  تاو  لە  بەاڵم   , دەژیا 
 , نەدەكەوت  لێ   خەوی  چاوی 
چاوئێشەكەی  تیماركردنی  بۆ 
دەرمانی هەمە جۆری بەكار دەهێنا 
نەدەبینی. لێی  سودی  بەاڵم   ,
فراوانی   ڕاوێژكارییەكی   دوای  
چاوئێشەكەی  تیماری  پسپۆڕان 
دەكەوێتە الی ڕاهیبێكی كەنیسە 
, دەچێتە الی ڕاهیب و ئەویش 
نەخۆشییەكەی  پشكنینی  داوای 
پێشنیاری بۆ دەكات تا ماوەیەك 
هیچ  سەیری  ماوەیەك  تا  نابێت 
ڕەنگی  جگەلە  نەكات  ڕەنگێك 
الی  گەڕانەوەی  دوای   , سەوز 
ڕاهیبەكە بەهەموو خزمەتكارەكانە 
ماڵەكەی  هەموو  دەكات  فەرمان 
. سەوز  ڕەنگی  بە  بكەن  بۆ 
هەموو   ڕەنگی   ماڵەكەی  بۆ 

 , سەوز  بەڕەنگی   دەگۆڕن   
دوای  ماوەیەك  ڕەنگی ئۆتۆمبێل 
و تەواوی  جل و بەرگەكانی خۆی 
و خێزانەكەی  و  هەموو  شتێكی 
دەگۆڕنە سەوز و دوای ماوەیەك 
دەبێت  چارەسەر  ئێشەكەی  چاو 
, پیاوە ملیۆنێرەكە بۆ سوپاس 
بانگێشت  ڕاهیبەكە  گوزاری 
بەجلی  ڕاهیبەكە   , دەكات 
 , ماڵیان  بۆ  دێت  نارنجییەوە 
عابەیەكی  دەبوو  سەرنجیدا 
ڕەنگ سەوزیبكردایە بۆیە ڕەنگی 
كاتێ    , سەوز  گۆڕییە  عابەكەی 
گەشتە  ژوری  نەخۆشەكە   لێی 
پرسی ؟ ئایا چاو ئێشەكەت باش 
بووە ؟ ملیۆنێرەكە  وتی : بەڵێ  
گەورەترین  ئەمە  سوپاس  زۆر 
 . دیبێتم  كەمن  بوو  چارەسەر 
پێچەوانەوە  بە   : وتی  ڕاهیبەكە 
چارەسەرێك  هەرزانترین  ئەمە 
نەخۆشم  بۆ  ئێستە  تا  بوو 
چارەسەری  بۆ   , كردبێت 

بەس  تەنها  تۆ  چاوئێشەكەی 
سەوز  شوشە  چاویلكەیەكی  بوو 
بەم  پێویستییەكی  هیچ  بكڕیت 
هەموو پێوەیستیییە نە دەكرد . 
هەموو  ناتوانیت  كارێك  وەها  بۆ 
دنیا بگۆڕیت , بەڵكو بەگۆڕینی 
دنیا  دەتوانیت  خۆت  دیدگای 
گۆڕینی   . بگۆڕیت  خۆت  بەدڵی 
بەاڵم   , گەمژانەیە  كارێكی  دنیا 
بیركردنەوە  مەودای  گۆڕینی 
هەرزانترین و كاریگەرترین رەوشتە 
, ئاسان بیربكەرەوە ئارام بژی. چاوئێشە و ڕاهیب

شیفا أحمد
سودەکانی ئەنجامدانی وەرزش رۆژانە.

...........................................

– ڕزگاربوون لەنەخۆشییەدەروونیەکان 
لێدانی  تێکڕای  کردن  وەرزش   –
دەکات  چاالکی  و  ڕێکدەخات  دڵ 
بەسودەو  زۆر  ئەمەش  کە 
دڵ. جەڵدەی  لە  ئەمانپارێزێت 
هۆی  دەبێتە  وەرزشکردن   –
ئەمەش  مێشک  خانەکانی  چاالکبوونی 
وادەکات کە مێشکی مرۆڤ بەهێز بێت.
– بۆ سوتاندنی چەوری زیادەی لەش.
جەستە. توانای  بەهێزبوونی  بۆ   –
و  کەسایەتی  بەهێزبوونی  بۆ   –
دەکات. زیاد  بەخۆبوون  متمانە 
ماسولکەکان. توانای  بەهێزکردنی   –
بەلەش،  زیاتر  وزەی  بەخشینی   –
کردنی  چاالک  بۆ  بەسوودە  ئەمەش 
بەتایبەتی  لەش  ئەندامەکانی 
لەش. بەرگری  کۆئەندامی 

>>گه شه پێدان<<



9

ژماره :31      ساڵی 2017ی زایینی      ساڵی 1438ی كۆچی

نداره   له گیا  یه كێكه   ماسی 
مرۆفه   باشی  خواردنێكی  ئاویه كان 
هه ست  ڕاكردنی  له كاتی  ماس 
به ئازارناكات زانایان بۆیانده ركه وتوه  
به قوله پ  ڕاوكردنی  كه ماسیاه كاتی 
ئه وه ی  به هۆی  به ئازارناكات  هه ست 
به شویلیدا  قوله په كه   كه سه ری 
بهۆی  راوكردندا  له كاتی  ده جێت 
ئازارده ر  هه ستیارو  شوێنی  نه بونی 
ئه و  به ئازارناكات  هه ست  ماسیكه  
جوڵه یه ی كه ماسیه كه  له كاتی گرتنیدا 
به   كردنێتی  هه ست  ته نها  ده یكات 
هه ستان  زانایان  بۆیه   نامۆ  شتێكی 
ماسی  سه ر  له   به لیكۆڵینه وه یك 
سه له مون ماده ییه كی ژه هراویان كرد 
به سه رقوالبه كدا بۆگرتنی ماسییه كه  
به ڵم  ده بێت  گه ری  كار  تابزانن 
ده ركه وت كه  هیچ كارگه ری ژه هره كه  
نه بووه .... ماسییه كه   له سه ر 

خاوەنی  ئێمە  لە  یەكێك  هەر 
بەخۆمانین،  رابردوویەكی 
رووی  دوو  وەك  كە  رابردویەك 
یەك دراو وایە، روویەكیان بریتیە 
لەهەموو ئەو خۆشی و شادیانەی 
هۆیانەوە  بە  و  بینیومانە  كە 
ئاسودە و ئارام  ژیاوین ،رووەكەی 
تەواوی  بەپێچەوانەوە  تریان 
ناخۆشی و كێشە و ئاڵۆزییەكان 
كردووە  وایان  كە   ، دەگرێتەخۆ 
 ، بكەن  نۆش  پێ  ژیانیان  تاڵی 
رابردوو بەهەموو ئەوانەوە گرنگی 
و سودی خۆی هەیە بۆ مرۆڤەكان 
.*ئەمەش پەیوەستە بە شێوازی 
ئەگەر  مرۆڤەكان،  بیركردنەوەی 
مرۆڤ  بە نەرێنی بیر لەرابردووی 
كاریگەری  بێگومان  بكاتەوە 

لەسەرخاوەنەكەی  نەرێنی 
دروست دەكات، ڕەنگە بەهۆیەوە 
ژیان بكاتە زنجیرەیەك لەنەرێنی، 
دەبێت  بەشێك  داهاتووشی 
ئەگەر  بەاڵم  زنجیرەیە،  لەو 
بوو  ئەرێنی  مرۆڤ  روانینی 
و  دەبێت  ئەرێنی  مرۆڤەكە  ئەوا 
كەسێكی تۆكمەو بەهێز بۆ ئایندە 
وتراوە  راست   ، دێت  فەراهەم 
عەقڵە  خزمەتكاری  )بیركردنەوە 
 ! بیركردنەوەیەك  چ  ،بەاڵم   )
بێگومان بیركردنەوەیەكی ئەرێنی 
و  كامەرانی  بەرەو  مرۆڤ  كە  یە 
ئاسودەیی ببات ، هەرگیز نابێت 
بەهۆی بیركردنەوە لە رووداوێكی 
و  ئێستا  رابردووەوە  خراپی 
بكەین  لە خۆمان شلۆق  داهاتوو 
، یان ئاوردانەوە لە رابردوو ببێتە 
دڵتەنگیمان.  و  غەمباری  مایەی 

یوسف محمد

له كاتی ڕاوكردنی ئازاری 
پێناگات

ئەوەی رابردووی نەبێت 
داهاتووی نابێت                                          

دیدار علی
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خۆزێ مۆرینیۆ ناوی تەواوی )خۆزێ 
مۆرینیۆ  سانتۆس  دۆس  ماریۆ 
کانوونی  ی   2٦ ،لە  ە  فلیکس( 
دووەمی ساڵی 1٩٦3 لەدایک بووە ، 
مۆرینیۆ یەکێ لەباشترین ڕاهێنەرانی 
یەکەمە  و  بیست  سەدەی  جیهانی 
و  ڕاهێنەرایەتی  کاری  لەئێستادا 
یانەی  یارزانانی  مەشقدانەوەی 
یونایتدلەئەستۆی  مانچستەر 
ببێتە  لەوەی  بەر  مۆرینیۆ  ئەودایە 
وەرگێڕ  کاری  وەرزشی  ڕاهێنەری 
مۆرینیۆ   ، کردووە  یاریزانیشی  وە 
ماوەی٩٩  لە  ڕاهێنەرە  تاکە  بەوەی 
ڕاهێنەرایەتی  لەئەرکی  ساڵدا  
لەیاریگای یانەکەی تووشێ شکست 
پەرتووکی  چۆتە  ناوی  نەبووە 
 ، داهێنانەکان  و  مێژوو  بۆ  گینس 
هەمیشە  کە  ناسراوە  بەوە  مۆرینیۆ 
بەکاردەهێنێت  ئاگرین  لێدوانی 
ڕۆژنامەنووسی ی  کۆنگرە  لە 
ژیان سەرەتای 
لە 2٦ ی جانێوەری ساڵی  مۆرینۆ 
شاری  لە  بووە  لەدایک  1٩٦3ز 
پورتوگال  وواڵتی  لە  ستیوبال 

یاریزانێکی  مۆرینیۆ  باوکی   ،
پیشەگەر بووە کە یاری  بۆیانەکانی 
وە کردووە  ستیوبال  و  بلێنسا 
هەڵبژاردەی  ڕاهێنەری  باوکی 
کردووە  پرتووگالی  تۆپیپێی 
لە  بووە  مامۆستا  دایکیشی  وە 
ئامادەیی  و  ناوەندی  قوتابخانەی 
هانی  و   پاڵنەر  مۆرینۆ  مامی  وە 
یاریگاکان بچێتە  داوە  مۆرینیۆی 
تۆپی  یاری  سەیری  ئەوەی  بۆ 
مامی  چوونکە  بکات  پێ 
لەداهاتوو  دەکرد  پێشبینی 
لێوە  جیهانی  کەسایەتی  مۆرینیۆ 
پێدا تۆپی  جیهانی  لە  دەردەچێت 
خێرخوازی کاری 

مۆرینیۆ  وەرزشی  کاری  لەپاڵ 
خێرخوازیەکان  پڕۆژە  لە  زۆرجار 
کارە  لە  لەیەکێ   ، دەبینرێت 
و  جل  لە  هەندێ  خێرخوازیەکانی 
کەلوپەلی ماڵی مەزاد کرد بۆ ئەوەی 
داهاتەکەی بداتە مندااڵنی فەڵەستین 
داهاتەکەش  بڕی  کە  سۆماڵ  و 
خەملێنرا یۆڕۆ  هەزار   22 بە 
یاریزان وەک  مۆرینیۆ 
مۆرینۆ لەهڵێ ناوەڕاست یاریکردووە 

وواڵتی  یانەی  کۆمەڵێ  لەگەڵ  وە 
ئەوانیش  کردووە  یاری  پرتووگال 
و  بلێنسیس  و  ئەڤی  ڕایۆ  یانەکانی 
سێسیمبرا ، بەاڵم مۆرینیۆ لەماوەی 
سەرکەوتوو  زۆر  یاریزانی  ژیانی 
یاری   ٩٥ تەنیا  بەوەی  نەبووە 
لەگەڵ  گۆلی   1٥ تەنیا  وە  کردووە 
یاری  ماوەی  تۆمارکووە  یانەکانی 
بووە  یاریزان ٧ ساڵ  وە  کردنیشی 
1٩٨٧ بۆ   1٩٨0 ساڵەکان  لەنێوان 

ڕاهێنەری یانەکان:
بەنفیکای پرتووگالی

یۆنایۆ دی لێریای پرتووگالی
پۆرتۆی پرتووگالی
چێڵسی ئنگلیزی

ئینتەرناسیۆنالێ ئیتاڵی
ڕیال مەدریدی ئیسپانی

گەڕانەوە بۆ چێڵسی
مانچستەر یونایتد

خۆزێ مۆرینیۆ

محمد چاالك


