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  ندی قشبه وان نه رده هه ... آانی خۆشییه ر و نه کارهنانی آۆمپیوته به
 

ر  رامبه  به ین له به ر ده سه ندان کاتژمر به  چه مان رۆژانه زۆربه
وا زیاتر  بت ئه رنتیشمان هه ر ئینته گه مانداو جا ئه که ره کۆمپیوته

ر  رامبه  به  زۆر دانیشتن له  کراوه وه زۆر جاریش باسی ئه، بت ده
 ی کار وه م ئه به.  یه  خراپی ههی وه  زۆر کاردانه وه ر ئه کۆمپیوته
،  ستاوه  وه وه ر ئه سه  لهیران ندکمان گوزه و هه مانه  زۆربهی رۆژانه

 یر خۆشی کۆمپیوته  نه کانیان ناو ناوه خۆشیه زایان نه  شاره ندک له هه
دا  لره خۆشی دی  نهیپشت و زۆر ی و ئازار رئشه و سه کو چاو ئشه  وه

  . ! بپارزین؟ خۆشیانه و نه م بزانن چۆن خۆمان له که ز ده حه
  
 زیاتر لمان یکارهنان  زۆر به  به  که یه  ههی وه ر زۆر کاردانه  کۆمپیوتهی زۆریکارهنان به

، یش بۆمان ئازار بته ندک جار ده ش هه  چاو و لهی زۆری ماندووبون  له بت و جگه دیار ده
تساو  "ی ناو  چین بهی زانکۆکان کک له  یه  با لهی خوندنیک دا قوتابیه یه م ماوه  له بۆیه
ڵ  گه له: ت ده" تساو تشوه"،  نجامداوه  ئه م کاره ر ئه سه  درژی لهیک یه وه لكۆلینه" تشوه
موومان   هه  بھنرت چونکه لی واز  که وانیه  یر کارک ر کۆمپیوته سه  کارکردن له  کهی وه ئه

 یکار بت بزانین چۆن به م ده کات به کانمان بۆ ئاسان ده  و کارهیت  کارمان پیه رۆژانه
  چونکه،   چاوهیر مرۆڤ کز کردن سه ی له تیڤانه  نگهی وه  زۆر ترین کاردنه چونکه. !بھنین؟
 زۆر جار ی وه  له جگه. یت رت بکه رامبه  بهی  ره و مۆنیته  ئهییر بت سه  دهیوام رده  به تۆ به
 ییر ر سه گه  ئه کات بۆیه کانمان ده  پشت و ماسولکه کانمان زۆر کار له  دانیشتنهی شوه
ین  جی بکه  جبه  و پویسته ر زۆر ئاسانه  کۆمپیوتهیکان خۆشیه  نه ین خۆ پاراستن له بکه

  :ن مانه گرنگترینیشیان ئه
  

   دهی ر بۆ ماوه ر کۆمپیوته سه رێ یان دوو کاتژمر کارت کرد لهر کاتژم ڵ هه گه له .1
 .  خت بکه  دارو درهییر ت و سه که  ژوره  له وه ره  و بۆ ده ر بگره ک پشوو وه خوله

  که،  تانه که  دانیشتنهی  بۆ شوهی که وا هۆکاره ژنۆکانت ئه  ئهی ئازاریمان بۆ نه .2
 . بت  ههی  جوه  که ک به ر کورسیه سه  زوو زوو بجوت و له وڵ بده هه

  .  بت وه که  کورسیه باپشتت به،  ته که  دانیشتنهی  گرنگتر شوهیموو  هه له .3
بت  یر نه نجا پتان سه ئه، ر دور بین  کۆمپیوتهیکان خۆشیه  نه  لهی وه  ئهی ئومد به

  ر زۆر باشتره ه کۆمپیوتیخۆشی  نه یه  مانگا ههی و شتت  باندهینفلۆنزا مادام ئه
  . وان له
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