ووتةي ضةزؤكي شانكؤ بة بؤنةي زؤذي شانكؤي 2014
فيَسخواشاني ئاشيص بةخيَسياتين خؤتاى و ميوانةكانتاى دةكةم بؤ زؤذي شانكؤ ،بة بةشدازيكسدى ياى بة ضاالكي
ياخود بةياتهتاى ،شانيازي و ئةشمووى فيَس دةبو  .لةبازةي شانكؤي كؤمازةوة شياتس شازةشا دةبو .يةنديَ فيَسخواش
كة بةدزوضتكسدني ثسؤذة بةشدازبووى تيَدةطةى لةوةي بؤ ئيَمةي ضتاف بة كازمةند و مامؤضتايانةوة شاناشي بة
ئيَوةي فيَسخواشانةوة دةكةيو و ضاةوةِزيَي شيت باش و بةيسةمةندتاى ليَ دةكةيو .
شانكؤي كؤماز لةضةز بهاغةي جياكازي و تايبةمتةنديَيت دزوضت بووة ،لةو زوانطةيةوة فيَسخواشاى ناوةندي
طسنطي ئةم دةشطا شانطتيةى كة ثسؤضةي فيَسبووى و كازو ديد و ثةيامي كؤماز بةزجةضتة دةكةى .
َةتي لة زيَطةي ثالني خويَهدني ئةكادميي و مةنًةجي تايبةت بة يةز كؤزضيَك و
بة ثسؤطسامي ضتاندازدي نيَودةول
دابيهكسدني مامؤضتاي ئاضت بةزش خصمةت بة فيَسخواشاني دةكات ،فةلطةفةي خويَهدى لة شانكؤي كؤمازدا بستيية
َ  ،بة نسخيَكي طوجناو.
لة دابيهكسدني ثةزوةزدةيةكي باال
َ دةكات
َدا كة بة زؤذي شانكؤي  2014ناودةبسيَت دةزطاي خؤي واال
زيَكدطتين زؤذي شانكؤ بؤ يةكةجماز لةمطال
بؤ يةموواى تا لة نصيكةوة شاد بو بة ثسؤطسامة ئةكادميييةكاى و مامؤضتاياى و فيَسخواشاى
وخصمةتطوشازييةكانياى لة تةالزي شانكؤي ئيَطتاماندا  .ئةم بؤنةية بؤ يةك زؤذة و تيايدا كةضوكازي فيَسخواشاى
َهيا دةبو و كؤدةبهةوة بؤ ئةوةي شانيازي شياتس وةزبطسى لة ثسؤضةي وةزطستو و
لة داياتووي نةوةكانياى دل
خويَهدى لة شانكؤكةماى.
َنة ئايةنطي زؤذي شانكؤ ئةطيََِيَ لة يادي زؤذي داناني بةزدي
شانكؤي كؤماز بة بسيازي ئةجنومةني شانكؤ ضاال
َدا بةيؤي زؤذي يةيهييةوة لة  3 \22يادي
َم لةمطال
بهاغةي شانكؤدا كة لة زؤذي  2013 /3\22ضاشكسا  ،بةال
كسدةوة  .ثاش ثةيوةنديكسدني فيَسخواشاى بة شانكؤوة لة ثايصي  2012و ثايصي  2013لة زؤذي شانكؤي 2014
فيَسخواشاى لةيةز بةشيَكي ئةكادمييدا لة زيَي ثيَشربِكيَوة منايشي ثسؤذةكانياى دةكةى ثاش ئةوةي لة اليةى
مامؤضتاكانيانةوة ضةزثةزشيت كساوى  .دواي منايشكسدني باشرتيو ثيَهج ثسؤذةي يةز بةشيَك يةكةميهياى لة
َت دةكسيَو .ليَسةدا جيَي خؤيةتي ضوثاضي
َدةبريَسيَت و خةال
اليةى ليرنةيةكي دادوةزيي ثطجؤزةوة يةل
َتي يةز فيَسخواشيَكي بساوةياى طستةئةضتؤ كة
ثشتيوانيكسدني يةزيةك لةو طسوثانة بكةم كة بةخشيين خةال
َةجبة ،كاضؤ طسوث ،كؤمجانياي ديواى و يةكيَيت ياوزدة و
بسيتني لة (مياى طسوث ،طسوثي كؤمجانياكاني يةل
نازدنكازاني يةزيَمي كوزدضتاى. ).
لةيةز بةشيَكي ئةكادمييدا طةمةي شانطيت دةبيهو كة ميوانةكاى و تةواوي ئةنداماني شانكؤ دةتوانو بةشدازي
َتة
بكةى ياى يةنديَك لة يازييةكاى ببيهو كة بة ضةمكة شانطتييةكاى ديصايهكساوى و بةشيَوةيةكي خؤشي و طال
َك دةتوانيَت بةئاضاني ليَياى تيَبطات  .يةز وةك ضؤى ميوانةكاى
ئاميَص خةل

دةتوانو شانيازي دةزبازةي

خصمةتطوشازييةكاني ضةنتةزي كؤماز وةبطسى لة كسدنةوةي خولي كؤمجيوتةز و شماني ئيهطميصي و ضةنديو خولي
تواناضاشي مسؤيي بؤ طشت ئاضت و تةمةنة جياجياكاى بةتايبةت بؤ فيَسخواشاني ئامادةيي لة مانطي تةموشةوة
بؤ تشسيين دووةم.

لة كؤتاييدا ييواي بةضةزبسدني كاتيَكي خؤش و ضوودمةندتاى بؤ دةخواشم  ،ويَسِاي ضوثاضم بؤ ليرنةي زؤذي
َةكانياى ئةم زؤذةياى كسدؤتة زؤذيَكي تايبةت لة ميَرووي ذياني شانكؤي كؤماز بؤ
شانكؤي  2014كة بة يةول
شانطت و تةكهةلؤجيا .
د.ضةآلح عةشيص
ضةزؤكي شانكؤ

