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لم ســردەمدا، ھمــوو کاروبــاری ژیــان و پیوەنــدییکانمان ب ئنترنــت و تکنۆلۆجیــاوە پیوەســت بــووە، ھمڕەنگبــوونی 
ــتییان،  ــاوازیی خســت و سروش ــۆی جی ــان، بھ ــدیی و پراکتیزەکردنکانی ــاریی و پیوەن ــۆی ئامازەکــانی زانی ــا بھ ھروەھ

ئاۆگۆڕکردنی زۆری زانیاریی و معـریف ل نـوان تـاک و حکـومت و دەوتـان و کۆمگکانـدا، ژیانمـانی ئـاۆزتر کـردووە. 
ئنترنــت و تکنۆلۆجیــا بــوونت یک ل پرســ ژیــاریی و گرنگکــانی ژیــانی تــاک و کــۆمگ، زۆربی دامزراوە حکــومی و 

ــۆمگی مدەنــــــی بتواوی بم تکنۆلۆجیــــــایوە پیوەســــــت بــــــووە، بشــــــکی زۆری تــــــایبتی و رکخراوەکــــــانی  کــــ
خزمتگوزارییکانیــان لڕــی ئنترنــت و ئامازەکــانییوە پشــکش ب ھاووتیــان و دامزراوەکــانی تــری دەکــات، ئمیــش 

ت یــان مۆبــایل زیــرەککتوە، ب رۆــ خــۆی کــات و مانــدووبوونی زۆر کم کــردۆتوە. دەکــرێ لڕــی شاشــی کۆمپیــوترەک
ـــاوەیکی کورتـــدا تواو  ـــدارییکانت ل م ـــکی مـــام ئی ـــدوون، بش ـــوزاریی و ئپلیکیشـــنان داتبزان ـــی ئو خزمتگ ڕل
 ـــۆت ـــوزاریی و ئیســـراحتی ئم تکنۆلۆجیـــای رەخســـاندوویتی، ئم تکنلۆجیـــای ب ـــوو خزمتگ بکیـــت. لگڵ ئو ھم

، ک دەبــ پارزگــاری تواو ل »ئاسایشــی ســایبرانی«کشــیکی قــورس و ئــاۆز ک پــی دەگــوترێ ســرچاوەی دەرکوتنــی 
بڕوەچـوونی ئو پرۆسـی گواسـتنوەی زانیــاریی و داتـا و معـریفی بکرـت، زانیــاریی نیشـتمانییکانی پیوەسـت ب تــاک 

س و دامھــیچ ک ب ــگر نـــاب ــت. واتزامــن بکر گت و کــۆمن، یـــان دزە و دەوت بــدراو بــدرـــنپگکــی رزراوەی
بکن ناو ئو پرۆسـی بڕوەچـوونی زانیـاری و معـریفیوە، ئمیـش پویسـتی ب سیسـتمکی بھـزە تـا ئو زانیـاریی و 

 .معریفیی لڕی فزای ئلکترۆنییوە دەگوزرتوە بپارزت
 

 ئاسایشی سایبرانی
 

ی زاراوەی ئاسایشــی ســایبرانی لوشــ ل وت، کدیــارکب ردەمم ســکۆتــایی ئ (Cyber)  ب وە وەرگیــراوە، کالتینیــی
ـــت، تعبیرکـــی گشـــتگیرە ک پیوەســـت ب وەســـفکردنی ھمـــوو ئو پرســـانی ب پاراســـتنی ئو  زای زانیـــاری دمانـــای ف

ـــوو ئ ـــوونییوە پیوەســـت، ک ھم ـــۆنیتی بڕوەچ ـــاریی و چ ـــا و زانی ـــوزاریی دات ـــان و خزمتگ ـــت ب بکارھن وەی پیوەس
ــۆڕی  ــت، لڕــی ت خۆدەگرکــان لرنامــاریی و ب ــدانی داتــا و زانی کنۆلۆجیــا و پــی ت میکــانیزم و پراکتیزەکــردن و تجھیزات

 .پیوەندیی و ئنترنتوە بیکوە گردرابن
 

مزرانـــدووە، تـــا بتـــوانرێ لـــوەی ئســـتا زۆربی حکومتکـــانی جھیـــان دامزراوەی تایبتیـــان ب ئاسایشـــی ســـایبرانی دا
پارزگــاری ل داتــا و زانیــاریی ھمــوو دامزراوەکــانی دەوت بکرــت و رــگ ل دزەکردنــی ھمــوو ھرشــبر و ھاککرــک 
بگیرت دەستبخات ناو سیسـتمی ئلکترۆنـی دەوتکیـانوە، بـۆئوەی لـوەی ئاسایشـی ئلکترۆنـی بپارزـت و بشـوەیکی 

ــوەبچن، ھروەھــا زامنـــی ســالمتی کــاری ئلکترۆنــی دامزراوە ھمجۆرەکــان بکـــات و لھر دزە جگیــر ئیشــوکا ڕرەکان ب
 .پکردنک و ھڕەشیک بپارزرت
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 ئامانجی ئاسایشی سایبرانی

 
ــی دەو ــووان ل ھمــوو ئوەی ب کاروبــاری ئلیکترۆن ت و ئامــانجی ئاسایشــی ســایبرانی بھزکردنــی پارزگــارییکردنی ھم

تاککـانییوە پیوەسـت، ھروەھـا پارزگـارییکردن ل سیسـتمی ئلیکترۆنـی و تکنۆلۆجیـای زانیـاری و ھمـوو پکھاتکــانی 
ــر پشکشــکردنی ئو خزمتگوزارییــان دەبــت،  ــاو کــۆمگ ل ئــامر و کلــوپل و ھمــوو ئوانی کاریگرییــان لس لن

ـــاتی زۆربی دەو ـــاری ئم گرنگتـــرین ئولوی ـــگوە پارزگـــاری ل داتـــا و زانی م روێ لـــان ـــانی جیھـــان، چـــونک دەی ت
ھاووتیانیــــان ب گشــــتی و بتــــایبتیش داتــــا و زانیــــاریی ئلکترۆنییکانیــــان بــــکن، زۆربی دەوتــــان بتــــایبتیش 

ب وە، کتـــوون ـــان بم پرســـ داوە و تیـــدا قوب ـــایخکی ئجگـــار زۆری ـــان و  دەوتـــانی پشـــکوتوو ب ـــانی ھاووتی ژی
ــوو  ــان دامزرانــدووە، تــا لیــانوە ھم ــۆئمش کــۆلیج و پیمانگــا و ســنتری لکۆینوەی دامزراوەکانیــانوە پیوەســت، ب

 .ئو شتان بزانن ک بھۆیوە دەتوانن پارزگاری ل کۆمگ و ھاووتیانیان بکن
 

شکوە و پتدەیگر م پسپۆرییوەی ئگرنگترین ئیمانشی دەکات، ئ: 
 

ـــتنی ھمـــوو ئو : یک ـــون، پاراس ـــان، بـــۆ نم ـــانی ھاووتی ـــا تایبتییک ـــی ژرخـــانی ئاسایشـــی زانیـــاریی و دات زامنکردن
زانیارییانی تایبت ب ھاووتیان و ھگرتنیتـی ل شـونکی ئمـین، ھروەھـا ھمـوو ئـامر و سیسـتم ئلکترۆنییکـان 

 .ل ھر ھوکی دزەکردن یان تکدان بپارزرتو درامت ژیارییکان 
 

پاراســـتنی تـــۆڕی پیوەنـــدیی و زانیـــاری ک رۆکـــی گورەی ل گواســـتنوەی داتـــا و زانیـــاریی ل نـــوان ھاووتیـــان، : دوو
، ئوا ھاووتیــان و دامزراوە رەســمییکان و نــوان خــودی دامزراوەکــان، چــونک ئگر دووچــاری دزەکــردن یــان تکــدان بــت

 .ئو تۆڕی پیوەندییان ل کاردەکون و پرۆسی کارکردن و خزمتگوزارییکان پکیان دەکوت
 

کنیکـی کـاری : سکنۆلۆجیـا و تکانی توتنشـکـی زانینـی دوا پڕویـش لک، ئرشـر ھھپاراسـتنی تۆڕەکـانی زانیـاری ل
وژمنــان و ناســـینی سروشــتی ھرشـــبرەکان، لڕــی تکتیـــک و ئم بــوارە، دیارترینیــان دۆزیـــنوەی ئامــانج و پیامکـــانی د

تکنیــک و شــوازەکانیانوە بزانرــت چییــان دەوــت، تــا بھۆیــانوە ب شــوازکی زانســتی و تکنۆلــۆجی کــار بــۆ راگرتنــی و 
 .پوچکردنوەی ھرشکانیان بکرت

 
  ەپكر یان ھرشبرک نتوان ب ئاسانی بت کۆدکردنی مام ئلکترۆنییکان، بجۆرک ھیچ ھاککر یان دز: چوار
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ــان ب جفرەکــردن، یکــک ل شــوازەکانی رگــرتن و  ــۆد دانــان ی ــانوە، چــونک ک نــاو سیســتم و پراکتیزەکــردن ئلکترۆنییک
 .پاراستن ک برامبر ب ئاسانی ناتوان رەمزەکانی بکاتوە

 
ھـاووتییکی ھرمـی کوردسـتان بیانزانـت و ب باشـی لـی تبگـات، چـونک ب ژیـان ئمان ئو بنچینانن ک دەب ھمـوو 

یوەستپ مووانلکترۆنیی ھو ئاسایشی ئ. 
 

 ئامازەکانی پیوەندیی کۆمیتی
  

 لم ســانی دوواییـــدا، ئامازەکـــانی پیوەنـــدیی کـــۆمیتی و سۆشـــیال میـــدیا، رۆکـــی گورە و گرنگـــی ل پکگیشـــتنی
کۆمگکان و تاککـان لگڵ یکتریـدا گـاوە، پیوەنـدیی تاککـانی کـۆمگ لگڵ ئوانیتـر و کـۆمگ زیـادی کـردووە، 
ــامکردن و جــۆری پیوەنــدییکردنی بوانیتــرەوە،  ــووە. ھر کســ ل شــوازی م ئســتا زیــاتر ل جــاران بھــز و پتوتــر ب

ووری و کمکـــــردنوەی کــــات، ئامازەکـــــانی پیوەنــــدیی کـــــۆمیتی بـــــۆ لویتــــر جیـــــاوازە، ھی بــــۆ کـــــورتکردنوەی د
ـــژی  چ چـــونک ،وەیـــدن ـــوژینوە و خون ـــریش ھی حزی ب گڕان و ت ـــرەوە بکاردەھنـــت، ھیت ـــدییکردن بوانیت پیوەن

نــدیی کــۆمیتی زیــاتری لوەردەگرــت، بوەی ئوان خســتی جــوان و سودبخشــیان تــدای. ب گشــتی ئامازەکــانی پیوە
جــوان و سودبخشــ، یارمتیــدەرکی زۆری خــک و کــۆمگ بــووە بــۆئوەی ب شــوەیکی برفــراوان لــی ســودمند بــن، 
ــادیکردوە،  ئاســۆی ئو ســودوەرگرتن لمیــانی خونــدنوە و ئاشــنابوون ب کلتــوری کۆمگکــانی تــر و ھواڵ و معــریف زی

ــوە نرنی یکیــدا، چنــدین کشــی تــر دەرکوتــوون و لم دوواییــاندا دەرکیــان پکــراون، ئویــش بم بداخوە، ب دی
ئاسایشــی ســایبرانیی، رۆــی ئم ئاسایشــی ســایبرانیی پاراســتنی مــوقدەراتی وت و کــۆمگی، لوان، رۆکــی گورە و 

ــو تایبتمنــدیی ھزرییکــانی تــاک و کــۆمگ و کــارتک ن کــردندزەن میــانی گرنــگ لل کردنو کــارتــت، ئ ردنی دەگ
 یوەنــدییتی و پیھــا کــۆمر بســترســیداری لریی مــاریگ ــت ک دەشــ ک وە دەکرتیییــدیی کــۆم ــکۆکانی پیوەن س

 .خزانییکان ھبت
 

 سناپ چات
 

بداخوە ھنــدک ل ئامازەکــانی پیوەنــدیی کــۆمیتی رۆکــی خراپیــان لو پیوەنــدییاندا گــاوە، ک ھنــدک جــار 
ــرنجی زۆربی زۆری  ــناپ چــات یک لو ســکۆیانی ک س ــون: س ــان تکیشــکاندووە، بــۆ نم ــوە ی ــانی گۆڕی بھــا ئخالقییک

ــاو کــۆمگی بالی خۆیــدا راکشــاوە، بتــایبتیش کــاریگرییکی زیــاتر لســر ژنــان و لوانیشــدا لســر  توژەکــانی ن
 ب وتــــندەرک زی لردەوام حوە، سروشــــتی ژن بتودەکــــرــــدا بی تــــندەنــــگ و رەنــــگ و وە بب ،یشــــتوانگتازەپ
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ــاوازە و جیــاواز بیبینــت، ئم سروشــتیی ژن ــر ب شــوەیکی قشــنگ و ن ، ئم ســکۆی شــوەیکی جــوان و گونجــاو، ئویت
ــدووبونک بــۆ رەخســاندووە، ئویــش خــۆی بــۆ خســتنڕووی  ئم خزمتگوزارییــانی ب خــۆڕایی و ب ئاســانی و ببــ ھــیچ مان
ــنی چــاالکی و گشــت و  ــگ و رەنــگ و ــدەکنوە، ک ب دەن ــان بوی ــاوەڕۆکی ئوەی ژن ــت ن ــارەزووی دەکــات، دەبینر ئوەی ئ

ـــان رادەکشـــت، لبرئوە ســـناپ چـــات (ســـکۆیک ل ســـرەتای ســـردانکانیان، ئمش زیـــاتر ســـرن جی ئوانیتـــری ژن
2015 خی ژنانبای ج ی ککۆیانو سل ککستادا یئ بۆچوونی ئاساییمان ل وە دانراوە) ب. 

 
 لڕووی کۆمیتی و ئمنییوە ھۆشیارکردنوە

 
ــۆمگ ــۆ پاراســتنی ک ــرەوە رۆــی ئاسایشــی ســایبرانی دــت ب چــوونی لڕێ دەرنو ل میــانی پاراســتنی ناســنامــزان لو خ 

رۆکــان، دەبــ کــۆمگش رۆکــی کــارا و گرنگــی ل ھۆشــیارکردنوەی رۆکــانی ھبــت ل رووی کــۆمیتی و ئمنیــیوە 
کۆیانم ســــــی ئ ـــای ئاگـــادار بکـــرنوە، نک ب قدەغکردن ـــییکانی بکارھنـــانی ئم تکنۆلۆجی ، چـــونک و ل مترس

ــات کــاریگرییک مترســیدارتر  ــاری بھــنن، ئوک ــی ناچاریــان دەکن ب دزی بــاوک و دایــک و کســوکارەوە بک قدەغکردن
 ی کو راسـتییـت. ئر دروسـت دەبی ھی یـان دوو سـبـت سـببۆش نمـر ئگئ رییو کاریگوێ یان نا، ئت، بماندەب

 ک دەرکــی پــیگــاک و کــۆم ــان دەبــ ھر ت ــدیا، کاریگریی ــایبتی سۆشــیاڵ می ــای بت بکــات، ئوەی ک ئم تکنۆلۆجی
لســـر الوان و گنجـــان دەبـــت، بـــۆ نمـــون، ســـناپ چـــات، تـــوژینوەیک ھســـاوە ب ئامـــارکردنی ئوانی ســـناپ چـــات 

 نیـان لمن، تردانی دەکنن و ســکـاردەھــوان ب30بــۆ  15ن دا کـاسـام دووایــیوە لداخریی سۆشــیاڵ میــدیا . بریگ
لســر بالڕــدا چــوونی کچــان ب نمــون زۆر بــووە، دەرکوتــووە ک پیوەنــدییکی زۆری بو ســکۆیانوە ھبــووە، بداخوە 
الوان خراتــــر و زیــــاتر ل توژەکــــانی تــــری تمن، ببــــ بیرکــــردنوە و گڕانوە بــــۆ دایــــک و باوکیــــان بیــــار دەدەن، 

ران خـــراپ و ھنـــدک جـــاریش کارەساتیشـــی بدوادا دـــت، چـــونک ئوان رایـــان وای دەتـــوانن دەرەنجـــامی زۆری ئو بیـــا
ــان بســلمنن، بوەی دەتــوانن  ــانوێ خۆی ــوڕان دەی ــدەن، چــونک ئم تمن ل کچــان و ک ــاری دروســت ب ــدا بی لکــاتی خۆی

ک بووە بۆ ئیگر رھ ت بون، دەیانتی خۆیان دەربخسایزی کڕووبوون و ھنوانیتری بخ. 
 

 :لبرئوە بۆ دەستبرکردنی ئاسایشی سایبرانی تاک و کۆمگ ئمانی خوارەوە ئنجام بدرت
 

دەبــ دان بو راســتییدا بنــین ک نــاتوانین رگرییــان لــ بکیــن و چــوون نــاو ئو ســکۆیانیان لــ قدەغ بکیــن، : یک
ئـم و ب دزیـیوە دەیـکن، لبرئوە دەبـ وەک تـاک، چ بـاوک، دایـک و بـرا و ئگر ئوەمان کرد، بب پـرس و راوـژی 

خوشـــک ریـــان پـــ بـــدەین، لگیشـــیدا ئاگاداریـــان بکیـــنوە و رنونیـــان بکیـــن ل مترســـیی و الین خراپکـــانی ئو 
 .یدا گونجاوەسکۆیان، دیارە ھریکو بپی بۆچوون و توانینی خۆی ک پی وای لگڵ کسوکارەک
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ــن جــ : دوو ــاتر لــک نزیکیــان بکــاتوە و بب ــزان، بجۆرــک زی ــدامانی خ ــوان ئن ن ویســتی لو خۆش بونیاتنــانی متمــان
 ــای ــن، بوەی ئم تکنۆلۆجی ــی دروســتیاندا بری ڕبگــرن، تــا بــر ھ ــبر ب یکت ــر و برپرســیارتیی برام متمــانی یکت

ب و دەب موو کات دروست نییوە ھبنن شن تا دووچاری کدا بکگی لوە ماموریایی.  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

ــدا : ســگیــان لراســتگۆیی مام یانــدا بــین و بگکانیــان لنتبۆچــوون و کۆم ــین و ل دەبــ بردەوام لگیــان ب
ـــاریین، بدنیـــاییوە لگڵ ئم تکنۆلۆجیـــا و ئامازەکـــانی پیوەنـــدیی  بکیـــن، چـــونک ئمـــان نوەی گـــۆڕان و گۆڕانک

کۆمیتییـدا دەگــۆڕن، بــۆ ئم نوەی ھمـوو شــتک کــراوە و ئاشــکرای، لڕـی ئو تــۆڕە کۆمیتییکــان و ئنترنــتوە 
ردەستدایبکی لموو شتھ. 

 
 نوەی نوێ

 
پیوەنــدیی کــۆمیتییوە، ب راســتییک ھی، ک دەبــ ھموومــان دانــی پــدا بنــین، ک ئم نوەی لڕــی ئامازەکــانی 

 زۆر ب وانراســتییدا ئ کتــری دەبــن، لوی یکجۆرەکــان تــممــک و ھــزرە ھنــاو دەســتی، چ ــتمــوو جیھــان دــک ھکلیک
خرایی، ب خراییکی بـ پشـین گۆڕانیـان بسـردا دـت. بداخوە، ئگر ئو ئامـانج و پەنسـیپان جگیـر و پـتو بـن، 

اری گومــان دەبــن، ئم بــۆ گنــج راســت، ئگر تــاکی کــۆمگ، گنجــی کم ئزمــوون و شــارەزایی بــت، لگڵ ھمــوو دووچــ
 ویســت بــرەدا پکــان بکــات، لمکی ھــزر و چۆدروســتی کــۆنت ب تی، نــاتوانییوەنــدیی کــۆمازەکــانی پفرەبــوونی ئام

گـۆڕانی گورەی بسـردا ھـاتووە، خراتـر بـووە، ئانگارییکـان  ھوەستیک دەکات، شـوازی ژیـان ب براورد ب رابـردوو
ــتی  ــاری ژیــان بو جــۆرەی لگڵ ئاس ــدارەدانی کاروب ــانی ئی ــ رگک ــان کــردووە، لموە دەب ــوون، خواســتکان زیادی زۆرتــر ب

 گھــای کــۆمدەرات و بوت و مــوقدەســتک زگــاری لپار ویســتــت، پدراوەکانییــدا بگونجســتا و پخالقــی ئیــن، چ ئبک
 .بت یان مادی

 



گمۆو ک یبرانیسا یشیئاسا  
 

 
7 

 

  
 رۆی دایک و باوک

 
بــۆ نمــون، لوە دەچــ دوای تپڕبــوونی کــات، دایــک و بــاوک نتــوانن ئو بیروبۆچــوون و شــتانی مناکانیــان ل سۆشــیاڵ 

ــان نزانــن کاتــ ــاوک رەفتــاری مناکی ــن، رەنــگ دایــک و ب ــۆڕن، لوە دەچــ ســرکوتوو نب ک دزە میــدیا وەریگرتــووە بگ
دەکــات نــو ھنــدک پیجــی ھســتیار و یکــک لو سیســتم زۆرانی ھن یــان ل ژــر نــاوی کســکی تــردا ھســوکوتک 
ـــایبتی ک سۆشـــیاڵ میـــدیا رەفتـــار و ھـــزری زۆری  بکـــات، نـــازانن ئامـــانج و ئـــاوات و چـــی لپشـــتوە، بـــۆ وا دەکـــات؟ بت

ـــون، جـــا ئو ز ـــاری گۆڕی ـــانج، ئو بکـــارھنرانی ب زۆری زانی ـــۆمگ ئام ـــان خـــراپ، ئنجـــام ک ـــن ی ـــاش ب انیارییـــان ب
زانیارییـان دەبــن رەفتـاری بــاش یــان خـراپ، ھیــان ب رـگی دروســت بکاریــان دەھنـت و تــا لـوەی خــۆی ب زانیــاریی و 

بـن، کسـک  ھزری نوێ دەومند بکات و رەفتار و ھـزری خـۆی پـ بھزتـر بکـات، چنـد پەنسـیپکانی پـتو و چسـپاو
 زیاتر جگیر و ھاوسنگ دەبت. چۆن ئوە دەزانین؟

 
 ڵ بکدا، تـــردەمم ســـکـــان لن، رەفتـــاری تاکنـــاکر ـــوانپ و ئاســـانییکان، بیشـــتنی پرســـگکتراســـتییدا بـــۆ ل ل

لیـــانیوە ھنـــدک بـــوا و قنـــاعتی ســـاخت بـــووە، ک بھـــۆی زۆربـــوونی ھۆیکـــانی پیوەنـــدیی و سۆشـــیاڵ میـــدیاوە و 
بدەســتیھناوە، بگومــان ل توانینـــی کســییوە زۆر ب راســت و دروســـتی دەزانــت، لگڵ ئوەی ئاســتی رۆشـــنبیرییکی 

 .نزم توانینکانی ھبزودابز دەکات و دەگۆڕن
 

 رۆی خراپی تکنۆلۆجیا
 

لیۆنھـا بـگی سـناپ، ملیۆنھـا ل سـیرو سـمرە ئم لبردەم واقعکداین، حزبکین یـان نـا، رۆژان ملیۆنھـا تویـت، م
ل تیــک تــۆک و ئوانیتــر دەخــرنڕوو، ملیۆنھــا دزەکــردن نــو پیــج و ســکۆکان، روو دەدەن. رەنــگ ھرزەکــار و گنجکــان 

انبـاران ل ھموو ئوانیتر زیاتر کـرابن ئامـانج، ھروەھـا رەنـگ نتـوانرێ ب ئاسـانی کـۆنتۆی عقـ و ھسـوکوتی تاو
بکرت، وای رواتی ساخت و دزـو، زۆر نھنـی، ھمـوو ئوان گـرنگن، پویسـتی ب ھوەسـتی چ لسـر ئاسـتی تـاک، 

گت و کۆمزراوە، حکومدام. 
 

کــۆنتۆکردنی عقــی قوربانییکــان و ئاڕاســتکردنی بوەی ک پیــان وای مترســیدارترین، زۆر ئســتم و دژوار دەبــت، 
امبر بو لشـاوە ل ئانگـاریی و چمـک و بۆچـوون تـکڵ و پـکڵ و راسـت و ناڕاسـتی رۆژان ب ویسـت و بـ ویسـت بر

  دەڕژنرت بردەستت، بگومان ئمیش کاریگریی گورەی لسر رەوشت و بھا و رەفتاری کۆمگ دروست دەکات، 
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 .ۆلۆجیای سردەم بکاردەھنرتکاتک ئو ژمارە زۆرە ل ئامرە جیاوازەکانی تکن
 

 ئیبن خلدون
 

ئیبن خلدون، خاوەن کتبـی (پشـکی ئیـبن خلـدون)، بشـکی زۆری ژیـانی بـۆ تگیشـتن و دیراسـکردنی کـۆمگ و ژیـان 
ــدییکانی نــوان و ئاســتی ژیــانی خکــی لگڵ یکتریــی و نتوەکــانیش لگڵ  ــوانکردنی پیوەن ــوزەرانی مــرۆڤ و پ و گ
ــن، ھاوکــاتیش  ــات دەن ــان بونی ــدیی و نوانی ــان پــردی پیوەن ــا چــۆن ئم نتوە و قوم ــوو، ھروەھ ــر، ترخــان کردب یکت
گڕان بدوای جیاوازیی سروشت و ژینگ و کاریگرییان لسـر ژیـانی مـرۆڤ، ئیـبن خلـدون لسـر بنچیـنی بینـراو و تیـۆری 

انی خکـــــی لکـــــدایوە، ھر ئمیـــــش وایکـــــرد، ب یکـــــک ل ئو سروشـــــت و پیوەنـــــدیی و لکتگیشـــــتن و گـــــوزەر
 .دامزرنرانی کۆمناسیی ل جیھان دابنرت

 
 لگڵ سرەتاکانی شستکانی سدەی رابردوو، و دەرکوتنی ئنترنت و پرەسندنی کۆمپیوتردا، پوەر و پوانکان 

گریمــانیی و پاشــان واقیعــی گریمــانیی بــووە راســتی. چمککــان، گــۆڕانی گورەی بســرداھات، تیۆرییکــان بــوون واقیعــی 
تیۆرییکـان پرەیـان سـند، چمکـی خیـای بـۆ واقعکـی راسـتقینی ملمـوس گـۆڕی، مـرۆڤیش دەبـوو ئم حقـیقت قبـوڵ 

 .بکات و لگیشیدا بژی
 

 پیوەندیی شارستانییتکان
 

ــ ــد کســک، چنــد ک ــدییکانی نــوان چن ــدییک پرســی پیوەن ــوو، چــونک پیوەن ۆمگیک، چنــد نتوەیک کشــ نب
لسر بنچینیکی بھـز بونیـات نرابـوون، زانایـان و تـوژەران خۆیـان بـۆ چـۆنیتی پتوکـردن و دۆزیـنوەی پـردی بھـزی 

ــر و چــۆنیتی گر ــوو، بم کشــک ل چــۆنیتی لکگیشــتن لگڵ ئویت ــدییان ترخــان کردب ــدانی کلتــور و ئو پیوەن 
کــۆمگ و چمککــان بیکتــرییوە بــوو، ل کــاتی پیوەنــدییکردن ب یکتــرییوە، ئوەی بــۆی دەردەکوــت دواکتــووە، 
 دەبـ ک ردا زاسـوەی بسروشـتی مـرۆڤ مـۆرکی ئ وتوو بگـات، چـونکشـکویتـری پئ وڵ دەدات تـا بھیوا دەخوازێ و ھ

ــانکی خــۆی باشــترین بــت، لبرئوە ل ــیکم پــی بگــاتوە، ژی ــت و الن وەربگرــا ســودی ل  ئویتــری پشــکوتوو دەگڕێ ت
شایسـت بـۆ خـۆی بونیـات بنـت. بم مرج نیـی ئویتـری پشـکوتوو سـد دەر سـد دروسـت و راسـت بـت، دەشـ پەنســیپی 

ش وا دەکـات ئمـی دواکوتـوو لمیــدا ئخالقـی الی ئو دواکوتـووە ھبـت، الی ئویتــری پشـکوتوو بـوونی نبـت، ئمیــ
ــان  ــووە، ی ــات ک دووچــاری ب ــ ئویتــری پشــکوتوو دەرک بو ھنی نک ــان دەش ــری پشــکوتووە بــت، ی ــش ئویت ل پ

 .ھیتی
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ـــینی ھمـــوو  ـــی زانـــین و ناس ـــان، کفیل ـــانی ئامرەک ـــدیی کـــۆمیتی و زم ـــامازی پیوەن ـــن، ئ لم ســـردەمی تیـــدا دەژی
ــانت ئگر  ئوانیتــرە، ژیــان لگڵ فــایلی (پرۆفایــل) ئم یــان ئو کس یــان کــۆمگیک ئاشــکرای، ھمــوو کســک تن
ــر یــان  15تمنیشــی  ــردنوەی ئویت ــتی و مودای بیرک ــدبت، دەتــوان ب ئاســانی بیخــونتوە و ل ئاس ســای تنپڕان

ـــانی ـــۆجیکی، چمکک ـــیپکانی، ل ـــ پەنس ـــات، بزان ـــنی ھوشـــیاریی کـــۆمگیتر تبگ ـــش بنچی ، تگیشـــتنی چـــۆن، ئمی
کنۆلۆجییت. 

 
 دەرەنجام

 
راســتییکی حاشــاھنگر ھی، مــاڵ یــان خــزان نیــی النــیکم ئــامرکی پیوەنــدیی کــۆمیتی تــدا نبــت، لگیــدا 

ســتت. بم دەبــ لــرەدا پنــجی نرم نکردبــت، بھــۆیوە ب ئاســانی و خرایــی پیوەنــدیی لگڵ جیھــانی دەرەوە دەب
ب وریـــاییوە مـــام بکرـــت، چنـــدین ئگر لبرچـــاو بگیـــرن. لـــرەڕا رۆـــی ئاسایشـــی ســـایبرانی دـــت، تـــا ل رووی 
تکنیکیــیوە پارزگــاری ل تــاک و کــۆمگ بکــات، دەبــ برپرســی یکمــی مترســیی ســایبرانییکان بــت ک ب ئاســانی 

 .سنورەکان تدەپڕنت
 
ــت فزایکــی ســایبرانی کــ ــدەین، تــا بتوانر ــانیتر، بــایخ بم پرســ ھســتیارە ب اتی ئوە ھــاتووە وەک دەوت و کۆمگک

 :ئارام چ بۆ تاک، دامزراوە حکومی و ئھلییکان و کۆی کۆمگ فراھم بکین
 
کی:  وانیتـــر کر ئرامـــبــت برپـــرس بتـــا ھوشـــیار و ب ،گرۆشــنبیرکردنی کـــۆم ،یھ گر کـــۆمســـرییـــان لکاریگ

ـــداگیریی لســـر  ن، پکـــانی ســـایبرانی بـــکـــۆرە تاوان ـــۆ رگـــرتن و بگژداچـــوونی ھمـــوو ج ـــاری ھـــاوبش ب ـــار و ک ھاوک
ھوشیاکردنی الوان بکرـت و منـدان ل فزای سـایبرانی بپارزرـت، ھمـوو لوە ئاگـادار بکـرن ک دەسـتبرکردنی ئاسایشـی 

و کــاری ھمــوو الیکــی نــاو کــۆمگی پویســت دەبــت، بم ھوشــیاری تاککــانی کــۆمگ و ھســتکردن ب ســایبرانی ھوڵ 
 .برپرسیارتی دوو فاکتری گرنگیی ئم بوارەن، چ لسر ئاستی خزان بت یاخود تاک بت

 
ــایبرانی، چ لڕــی  :دوو ــانی فزای س ــارە دروســت و ئرنییک ــدانی بوکــردنوەی رەفت ــدەکانی خونــدن و ھان ــدیا و ناوەن می

 .ھمتی ھمالینوە بت
 

س:  ،گکانی کۆمرەکییس کھاتکانی ھوشیاریی بواری ئاسایشی سایبرانی بۆ پووەی ھکردنھاندان و چ  
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رین ئو بتایبتیش گنجان و خـونواران، تـا ئاسـتی ھوشـیارییان سـبارەت ب مترسـییکانی سـایبرانی زیـاتر بـت، باشـت
  .رگ و رەفتارانش بخرنڕوو ک زامنی فزایکی ئارامی سایبرانی بۆ کۆمگ دەکات، بتایبتیش گنجان و مندان

 
لــرەڕا، ب پویســتی دەزانــین، ک ھرمــی کوردســتان، ســکۆیکی بــۆ ئاسایشــی ســایبرانی ھبــت، بشــوەیکی دەوری کــۆڕ و 

 م بوارە، بت بوگۆڕی سیمیناری تایبیـدا ئـات، تسـتنـدەکان، ببتمتایب تییـودەوکخـراوە نتـان و رھاوکـاری دەو
  .ھزر و شارەزایی بکرت بۆ زامنکردنی ئاسایشی سایبرانی ل ھرمی کوردستان

  
 ٢٠٢٢ی مارچی ٨و  ٧ڕکوتی:   -سرچاوە: ماپڕی کوردستانی نوێ 

 
  
 

  کۆکردنوە و ئامادەکردنی: رەحمان نقشی
  

  ی زایینی٢٠٢٢ سیی کوردی = مار٢٧٢١ڕەشمی 
  
  


