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ئایندەناسی

 ئایندەنا�سی؛ گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژیی دەدات و سەنتەری 

دانە  گرنگی  ئامانجی  دەردەچێت،  جارێک  وەرزی  دەریدەکات.  ئایندەیی  لێکۆڵینەوەی 

و  کوردستان  بە  گرنگیدانی  و  تەوەرێتی  بە  ئاییندەیی  و  ستراتیژی  لێکۆڵینەوەکانی  بە 

هەرێمایەتی و دۆخی نێودەوڵەتی پەیوەست بە ناوچەکەوە بە ئامانجی تێگەیشتن لە ئێستا 

و ئایندەی وەرچەرخانە جیهانیی و هەرێمییەکان و کاریگەرییان لەسەر کوردستان، بواری 

توێژینەوەی بریتی دەبێت لە سیاسەتڕێژی کورتمەودا و دورمەودای کوردستانی، شرۆڤەی 

ئاییندەیی سەربازیی و سیاسیی واڵتان،  توانای ئێستا و  سیاسەتی واڵتانی هەرێمایەتی، 

هەل و هەڕەشەکان، توانا و نەرمەهێز و سەختەهێزی هەرێم و هەرێمایەتی، ئاستەنگ و 

هۆکار و ڕێکارەکانی بە دامەزراوەییکردنی دەزگاکانی سیاسەت، یاسادانان، میریی و توانا 

سیناریۆی  و  خۆگرییگریمانە  لە  باڵوکراوە  بابەتێکی  هەر  مەرجیشە  بەرگرییەکان...تاد. 

ئاییندەیی و گریمانەیی بێت ئەمەش لەپێناو هاوکارییکردنی سیاسەتڕێژیی و شرۆڤەی دۆخی 

ئێستا و هەوڵدان بۆ تێگەیشتن لەوەی ڕوویداوە و ڕوودەدات.

میتۆدی کارپێکراوی توێژینەوەکان بریتی دەبێت لە بەکارهێنانی میتۆدەکانی چەند پسپۆڕێتی 

)Multidisciplinary( و نێوپسپۆڕیی )Interdisciplinary(، بە سوودوەرگرتن لە زانست و 

لێکۆڵینەوە هاوچەرخەکان، لە ڕێگەی بە پشتبەستن بە زانیاریی و ئاماری نوێی ناوچەیی و 

جیهانی و دەوڵەمەند بە گرافیک و چارت ئاماریی. 

هەوڵدەدرێت هەر ژمارەیەکی ئایندەنا�سی لە خۆگری توێژینەوە، وەرگێڕان، شرۆڤە و ڕاپۆرتی 

ئاماریی و گریمانەسازیی بۆ وەرچەرخان و گەشەکردنەکانی کەرتەجیاوازەکانی حکومەتداری 

و کۆمەڵگە، چاوپێکەوتنی پسپۆڕ و خاوەن بۆچوونەکان، بێت.
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گۆڕەپانی ملمالنێی سیاســیی هەرێمی کوردســتان، بە جۆرێک نەخشەســازیی بۆ نەکراوە یان النی کەم 

وا بەبــار نەهاتــووە کــە پێکدادانــە گــەرم و ســاردەکانی نێــو کۆمەڵگــە و بــواری سیاســەت لەخــۆ بگرێــت، هــەر 

ئەمــەش وای کــردووە هــەر کــەس خشــتی خــۆی بــە دەســتەوە بگرێــت نــەک تــەواوکاری یەکــدی و خشــت لــە 

ســەر خشــت و لــە هەنــگاوی پــاش یەکدییــەوە دەســتپێبکەن و بــڕۆن، بەڵکــو تەریــب بــە یــەک و لــە جێــی خــۆدا 
خوالنەوەیان بەرهەم هێناوەتەوە، ئیدی هەر ئەمەیە کە ئەو باڵەخانە نیشــتمانی و خوازراوەی �ســی و دوو 

ســاڵە بــە ئومێدیــەوە خەونــی بــۆ دەبینیــن؛ نەســازێت و دیوارەکانــی نەبینرێــن.

لــە الیــەک  لــە کۆمەڵگەکەیــدا  لــە گۆڕەپانــی سیاســەتکردنی واڵتانــی تەندروســت و مرۆڤتــەوەردا، 

حکومەتــی خزمەتگــوزار و خاوەنپــڕۆژەی نزیــک و نێوەنــدی و دوورمــەودای هەیــە، ڕاســت و هەڵــە دەکات، 

چاکــە و خراپــەش دەکات، بــە کورتــی نــە فریشــتەیە و نــە شــەیتان، بــە هەمــان شــێوە لــە الکــەی دیکەشــەوە 

خاوەنــی هێزگەلێکــی نیشــتمانیی نەیــار و ســبەینێ بیــن و ئومێــدەوار، بــەاڵم لەمانــە گرنگتــر، بوونــی گۆڕەپانێکــی 

ملمالنێیە کە هێڵە نیشتمانی، نەتەوەیی، سنووری، سیاسەتە گشتی و دپلۆما�سی و دواجار پانتایی بەرینی 

چاالکییەکانــی هــەردوو ئاڕاســتەی ئۆپۆزســیۆن و دەســەاڵت لــە ســەری کۆکــن. ئــەم گۆڕەپانــە خــۆی دەبێتــە 

حکومەتی دەزگایی و ئۆپۆزسیۆنی هیوابەخش

هەردیمەهدیمیکە
سهرنووسهر

سهروتار
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ماشــێن و مەیدانێکــی ڕێکخســتنی ملمالنێــکان و گوتــارە دژبەیەکــەکان و بەرژەوەندییــە نێوچەیــی و حزبــی و 

بگــرە کەســێتییەکانیش تێیــدا دەجووڵێــن و مافــی خۆشــیانە، گرنــگ ئەوەیــە دواجــار گەرچــی ئەمانــە نەیــار و 

ئێسکشــکێنی یەکیــش بــن، بــەاڵم نەریتــی سیا�ســی و بنەماکانــی گۆڕپانەکــە هەژمــوون بــە ســەر کــۆی گوتــارە 

ناکۆکەکانــدا دەکات و بــە ئاڕاســتەی تــەواوکاری و لەبەرژەوەندیــی ئامانجــە نیشــتمانییەکاندا خۆبەخــۆ 

دەشکێنەوە و گوتارێکی )تۆ بڵێ چەترێکی نیشتمانی( بەرفراوانی گشتگیر و کۆگیر سەرجەمیان کۆ دەکاتەوە 

و سەرجەم لەتبوونە بەردەوام و ملمالنێکانی نێو کۆمەڵگە یەک دەخاتەوە و یەکێتییەک لە جیاوازییەکان 

بەرهــەم دەهێنێــت )دەکرێــت دیموکــرات و کۆمارییەکانــی واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا و ڕاســت و چــەپ 

و ســەوزەکانی واڵتانــی ئەســکەندەنافیاش بــە نموونــەی ئــەو ئاڕاســتە و یــەک گۆڕپانــە نیشــتمانییە هێڵــدارە؛ 

ڕوونکــەرەوەی ئــەو ڕایــەی ســەرەوە بێــت(.

پرسیارەکە ئەوەیە چی و کێ ئەم گۆڕەپانە بەرهەم دەهێنێت؟ 
بــۆ ڕێکخســتن و هێنانەدیــی ئــەو مەیدانــە ڕێکخــەرە و ئــەو چەتــرە گشــتگیرە کــە هــەم ســنووردارە و هــەم 

هێنــدەش بەرینــە بــۆ بــەری یــار و نەیــار و ناکۆکییەکانیشــیان کــورت نابێــت، �ســێ کۆڵەکــەی پێویســتن:

-  حکومەتێکــی دەزگاییخــواز: کــە تێیــدا دەزگاکانــی دەوڵــەت بەهێــز، شــکۆدار، ڕەچاوکــەری ڕیزبەندیــی 

کارگێــڕی و خــاوەن دیــدی ســتراتیژی بــۆ خەڵــک، دیدگاکــە بــە جۆرێــک میــزان کــراوە کــە بردنــەوە و قازانجــی 

هــەم  واتــە  ئەمــە  دەنگدانــەوە،  ســندووقەکانی  ڕێــگای  لــە  خۆیشــیەتی  بردنــەوەی  خۆبەخــۆ  خەڵــک 

دەزگاییبوونی حکومەت و هەم ترسان لە دۆڕان و لەدەستدانی متمانەی خەڵک، هەر هێزێک لە دەرەوەی 

ئــەم هاوکێشــەیە بــوو، خەڵکی�ســی بەرامبــەر خــۆی بــە تووڕەیــی هێشــتەوە هــەر لــە دەســەاڵتدا مایــەوە؛ ڕوونــە 

کە قۆرخی جومگەکانی دەسەاڵتی کردووە و لە بریی بەدەزگاییکردنی دەزگاکان و شکۆدارکردنیان، دەستی 

بەســەردا گرتــوون. هەبوونــی حکومەتدارییــەک کــە بنەماکــەی دەزگایــی بێــت و ســەرکردە و بەڕێوەبەرەکانــی 

بەشــێک بــن لــە دەزگاکان )نــەك خاوەنــی بــن( و ماشــینی بەڕێوەبردنــی واڵت ، ئــەوا هەڵــەش بــکات قابیلــی 

چاککردنــەوە و پیاچوونەوەیــە و ســزای گونجــاوە هــەر بــە ڕێــکارە دەزگاییــەکان. گــەر دەزگاییــش نەبــوو، ئــەوا 

هەڵــە بــە هەڵــە چــارە دەکات و درزی نێــوان خــۆی و کۆمەڵگــەش تــا دێ فراوانتــر دەکات.

- ئۆپۆزســیۆنێکی نیشــتمانی: هێنــدەی بەرپرســیارێتیی حکومــەت و دەزگای جێبەجێــکار و زیاتریــش، 

وەئەســتۆی نەیارانیدایــە، ئۆپۆزســیۆن لــە کۆمەڵگــەی تەندروســتدا پێویســتە خاوەنــی گوتارێــک بێــت کــە لــە 

ســەر دوو کۆڵەکــە بونیــاد نرابێــت:

1. نیشتمانی بێت و زیاتر لە حکومەت موزایەدەی نیشتمانپەروەری بکات، بە جۆرێک لە سەر بنەمای 

نیشتمانێتی ڕەخنە بخاتە ڕوو و جەماوەر لە دژی حکومەت هان بدات، نەک بە پێچەوانەوە لە داخ و لەبەر 

گرێی نەگەیشتن و چارەنەکردنی هەڵەی حکومەتێک تانەوتەشەر و بۆڵە و گاڵتەکانی بە نیشتمان و نەتەوە 
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بێــت نــەک بــە ســەرانی حکومــەت. دەبێــت دیــدی خــۆی وا بینــا بــکات کــە خەڵــک ئــاوا هۆشــیار بکاتــەوە کــە گەر 

دەنــگ و متمانــە ببەخشــنە ئــەم ئۆپۆزســیۆنە وەک ئــەو حکومەتــە نادەزگایــی و نانیشــتمانییە نابێــت، نــەک 

بــە پێچەوانــەوە دەســت لــە ســەرجەم نیشــتمان و قــەوارە و شوناســەکەی بــەر بــدات و خەڵــک بــە ئاڕاســتەی 

هەواداریــی نەیارانــی نیشــتمان و چاوچنــۆکان بەرانبــەر ســنوورەکانی قەواتەکــەی پــاڵ پێــوە بنێــت!

گــەر  ئۆپۆزســیۆنێک  نائومێدکــەر.  و  بێهیواکــەر  نــەک  بێــت،  هیوابەخــش  ئۆپۆزســیۆن  پێویســتە   .2
ڕاســتەقینە بێــت، دەبێــت وا لــە خــۆی بڕوانێــت کــە دەســەاڵتدارە، بــەاڵم لــە ســبەینێدا ئۆپۆزســیۆن خــۆی 

دەبێت دەسەاڵتدارێکی دواخراو بێت. دەی سەرمایەی گرتنەدەستی دەسەاڵت و خامی متمانەوەرگرتنی هەر 

ئۆپۆزسیۆنێک و سەرچاوە مرۆییەکەی بریتییە لە هاونیشتمانیان، بە تایبەت ئەوانە کە لە حکومەتەکەیان 

ناڕازین یان ئومێدەواری دنیایەکی باشترن، دەی ئەمە بە هیوابەخشین و نیشتمانپەروەری دەست دەخرێت 

نــەک بــە میدیــا و گوتــاری سیاســیی بــەردەوام خەڵــک بــەرەو نائومێــدی ئاڕاســتە بکرێــت، چونکــە لــە نائومێدیــدا 

�ســێ ئەگــەر لــە بــەردەم هاونیشــتمانیدا قــوت دەبێتــەوە: 1. یــان نــاکارا )پاســیڤ(بوون، بەمــەش واز لــە ملمالنێــی 

سیا�ســی دەهێنێــت و دەنگدەرێــک نامێنێتــەوە بــۆ نەیارەکانــی حکومــەت، 2. یــان هێنــدە نائومێــد دەبێــت پەنــا 

دەباتــە بــەر هێزگەلێکــی دەرەوەی قــەوارە و نیشــتمانەکەی کــە دیســان تــۆی ئۆپۆزســیۆنی نێوخۆیــی پێویســت 

نییــە و دەســتەیەکی بەهێــزی دەوێــت نــەک تــۆی نائومێدکــەر، 3. یاخــود دواجــار ئــەم واڵت و نیشــتمانە بــۆ 

حکومەتێکــی نادەزگایــی و ئۆپۆزســیۆنێکی بێهیــوا و نائومێدکــەر جــێ دەهێڵێــت و ئیتــر ئــەو ســەرچاوە مرۆییــە 

دەنگــدەرە متمانەبەخشــە نابێتــە ســەرخەری ئۆپۆزســیۆنێک گــەر بــە نیــازی گرتنەدەســتی دەســەاڵت بێــت.

- کۆڵەکــەی ســێیەم، تێکەڵەیەکــە لــە دەســەاڵتە تەریبــەکان بــەو دوو کۆڵەکەیــەی پێشــوو: بریتیــن لــە 

ســەروەری و شــکۆداریی دادگا، هەبوونــی چینــی ناوەنــد و ســەرمایەداری نیشــتمانی، کۆمەڵگــەی مەدەنــی و 

میدیا، ئەمما هەریەک بە ئەرکی خۆی بەرپرسیارێتیی سەختیان لەسەر شانە و لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە 

شــوناس و ئەرکــی خۆیــان لەدەســت نــەدەن و پیشــەی خۆیــان خــۆش بوێــت، واتــە نــە بەرەوســەر داردەســتی 

حکومــەت بــن و نــە بەرەوخــوار کەڕەنــای ئۆپۆزســیۆنیش بــن، پارێــزەری گۆڕەپانــە نیشــتمانییەکە و گوتــارە 

چەترییە فراوانەکە بن کە کۆمەڵگەپارێزە و زەمینەسازی ملمالنێ تەندروستەکانە، نەک بەشێک بێت لە 

ملمالنێــکان و کەرەســتەی دەســتی الیــەک و هیزێــک. 

بــە نەریتبوونــی ئــەم �ســێ کۆڵەکەیــە، هەریەکــە و بــە شونا�ســی خــۆی ئایندەیەـکـی باشــتر بــۆ ملمالنێــکان 

دەســازێنێت و هــەم چوارچێــوەی نیشــتمانی و گوتــاری کۆکــەرەوە حاکمــی ملمالنێــکان دەبێــت و لــە دۆڕان 

و بردنــەوەی دەســەاڵتدار و ئۆپۆزســیۆندا کۆمەڵگــە و نیشــتمان و خەڵــک بــراوەن. ملمالنێــکان ماشــێنی 

ئاوەدانیــن، نــەک هەڕەشــەی ســەر قــەوارە و کۆمەڵگــە و تاکەکانــی.



ژماره  )16( ساڵی سێیه م، ئازاری 2023

7

تویژینهوهى ناوخۆیی
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بەرایی
لــە ســەرەتای شۆڕ�ســی پیشەســازیی ســێیەمەوە واڵتــە پێشــکەوتووەکانی جیهــان کاریــان لــە ســەر پالنــی 

جۆراوجۆر کردووە بۆ سوودمەندبوونی کەرتی گشتی و بەڕێوەبردنی شارەکان لە داهێنانە دیجیتاڵییەکانی 

ســەردەم. بۆ ئەم مەبەســتەش توێژینەوە و کار لە ســەر چەندین پڕۆگرام و ڕێبەریی کاری جیاواز لە جیهاندا 

کراوە. بۆ هەر ڕێبەرییەکی کاریش بە پێی ئەو قۆناغی پێشکەوتنەی کە مرۆڤایەتی پێی گەیشتووە، پێناسەی 

چەمکەکــە کــراوە. لــە ئێستاشــدا شــاری زیــرەک وەک نوێتریــن چەمکــی بەڕێوەبردنــی شــارەکان هاوتــا لەگــەڵ 

 Artificial( گشت پێشکەوتنەکانی بواری پەیوەندییەکان و تەکنەلۆژیای زانیاری، وەک: زیرەکیی دەستکرد

Intelligence(، ئینتەرنێتــی هەمــوو شــتێک )InternetofThings( و دەیتــای گــەورە )BigData( پێشــنیاز 

کــراوە. ئامانجــی ئــەم توێژینەوەیــە بریتییــە لــە ناســاندنی شــاری زیــرەک بــە شــێوەیەکی لۆکاڵــی و شــیکردنەوەی 

هەلومــەرج و ئاســتی گونجانــی هەرێمــی کوردســتان بــۆ ئامادەکــردن و پێشــنیاز و جێبەجێکردنــی بەرنامەیەکــی 

کاری ڕوون لە بوارەکەدا. لەم دۆخەدا هاواڵتییان ڕاستەوخۆ سوودمەندی یەکەم دەبن و دەبێتە پردێکی 

بەهێز و گرنگیی نێوانیان لەگەڵ دەسەاڵتی بەڕێوەبردنی خۆجێیی شارەکان و کەرتە جیاوازەکانی حکومەت 

بــە گشــتی و بــە شــێوەیەکی ســەردەمیانە. ئەمــەش دەبێتــە یەکــەم توێژینــەوە و پێشــنیازی پراکتیکــی و جــددی 

کــە ڕاســتەوخۆ ئامانجــی کارکــردن دەبێــت لــە ســەر هەرێمــی کوردســتان. 

شاری زیرەک لە هەرێمی کوردستان؛ 
لە بیرۆکەوە بۆ جێبەجێکردن

محەمەدلەتیفمەولەوی
ماستەرلەبەڕێوەبردنیتەکنەلۆژیایزانیاری
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١. کێشەی ئێستای شارەکان
یەکەم: جێهێشتنی گوندەکان و نیشتەجێبوون لە ناوەندی شارەکان 

لــە ســەدەی پێشــووەوە پڕۆســەی جێهێشــتنی گونــدەکان لــە الیــەن هاواڵتییانــەوە و نیشــتەجێبوونیان لــە 

شــارە گەورەکانــدا بووەتــە کێشــەیەکی جیهانــی. زیاتــر لــە هــەر کاتێکــی دیکــە لــە مێــژوودا، ژمارەیەکــی یەکجــار 

زۆری هاواڵتییــان بڕیــاری ئــەوە دەدەن کــە گونــدەکان جــێ بهێڵــن و بــە یەکجــاری لــە ناوەنــدی شــارەکاندا 

نیشــتەجێ ببــن. ئەمــەش ناهاوســەنگی و چەندیــن جــۆرى جیــاوازی قەیرانــی لــە واڵتــە جیاوازەکانــدا دروســت 

کــردووە. کارەکــە گەیشــتووەتە ئــەوەی کــە پێشــبینی دەکرێــت لــە ســاڵی 2050دا بــە نزیکەیــی لــە  %70ی 

دانیشــتووانی زەوی لــە ســەنتەری شــارەکاندا بژیــن1. لــە هەرێمــی کوردســتاندا ئــەم پڕۆســەیە بــە بــەراورد 

بــە زۆربــەی واڵتانــی جیهــان ڕاســتەوخۆ و کاریگەرتریشــە، ئەمــەش جگــە لــە هــۆکارە گشــتییەکان )کــە لــە 

چوارچێــوەی ئــەم توێژینــەوەدا نییــە(، النــی کــەم دوو هــۆکاری دیکــەى تایبــەت بــە هەرێــم هــەن، ئەوانیــش: 

یەکــەم، پڕۆســەی ڕاگواســتنی زۆرەملێــی هاواڵتییانــی کــورد لــە الیــەن ڕژێمــی پێشــووی عێراقــەوە لــە نزیکــەی 

)5000( گوندی دوورەدەستی هەرێمی کوردستان بۆ كۆمەڵگە زۆرەملێکان و نزیکبوونەوە و هاتنەناوەوەی 

زۆرێکیــان بــۆ ســەنتەری شــارەکان، ئەمــەش بــووە هــۆی ئــەوەى لــە ماوەیەکــی کەمــدا گۆڕانکارییەکــی یەکجــار 

گــەورە لــە دیمۆگرافیــا، ئابــووری و ژینگەیــی و... هتــد؛ لــە ســەر هەرێمــی کوردســتان بەجــێ بهێڵێــت. دووەم، 

پڕۆســەی دامەزراندنــی هاواڵتییانــی هەرێمــی کوردســتان لــە کابینــە یەکلەدوایەکەکانــی حکومەتــی هەرێمــی 

کوردســتان لــە کۆتاییەکانــی ســااڵنی )90(ەکان و ســەرەتاکانی ســااڵنی )2000(ەکان، بــە تایبــەت کەرتەکانــی 

پاســەوانی ســنوور، پێشــمەرگە و دامــودەزگا جیاوازەکانــی دیکــە بــە شــێوەیەکی نیمچەهەڕەمەـکـی و بــێ 

گوێدانە ستراتیژیەت و سیاسەتی ڕوونی ئاوەدانیی گوندەکان، ئەمەش لە کۆتاییدا بووە هۆی دامەزراندنی 

دەیــان هــەزار گوندنشــین و جێهێشــتنی گونــدەکان و نیشــتەجێبوونیان لــە شــارەکاندا و دواتریــش بــووە 

دووەم ســەرەکیترین هــۆکاری گۆڕینــی دیمۆگرافیــای شــارەکان لــەم هەرێمــەدا لەگــەڵ بەردەوامیــی هــۆکارە 

گشــتییەکان و حــەزی گوندنشــینان بــۆ نیشــتەجێبوونیان لــە شــارەکان.  

دووەم: کێشەی هەڵئاوسان لە سەر کەرتە جیاوازەکان

گونــدەکان،  لەگــەڵ  نابەرانبــەر  شــێوەیەکی  بــە  شــارەکان  ســەنتەری  لــە  هاواڵتییــان  ڕێــژەی  زۆریــی 

هەڵئاوسانی لە سەر کەرتە گشتییە جیاجیاکان دروست کردووە، ئەمەش بووەتە هۆکارێک بۆ زۆربوونی 

ڕێــژەى بێــکاری، سســتی لــە گەیاندنــی خزمەتگــوزاری بــە شــوێنە گشــتییەکان، پشتبەســتن بــە بەرهەمــە 

دەرەکییــەکان، پیســبوونی ژینگــە و زۆربوونــی ڕێــژەی هــەژاری. 
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سێیەم: سوودنەبینین لە تەکنەلۆژیای سەردەم و گەشەپێنەدانی بەردەوام و مۆدێرنەی شارەکان
لەگــەڵ هەبوونــی ئــەو دوو کێشــەیەی ســەرەوە، هێشــتا شــارەکانی هەرێــم نەیانتوانیــوە ســوود لــە 

بەرنامەیەـکـی تۆکمــە و گرنــگ ببینــن کــە هەماهەنــگ بێــت لەگــەڵ تازەتریــن داهێنانەکانــی تەکنەلۆژیــای 
زانیــاری و پەیوەندییــەکان بــۆ گەشــەپێدانی شــارەکان بــە شــێوەیەکی بــەردەوام. هــەر چەنــدە لــە کابینەكانــی 

حکومەتی هەرێم کار لە ســەر چەندین پڕۆژەی گرنگی دیجیتاڵیی بچووک و مامناوەند کراوە وەک: پڕۆژەی 
حکومەتــی ئەلکترۆنــی2، پــڕۆژەى بایۆمەتــری3، پــڕۆژەى خزمــەت و شــەفافیەت4، لەگــەڵ ئەوەشــدا هەرگیــز 

کاری جــددی لــە ســەر پڕۆگرامێکــی گشــتگیر، تۆکمــە و زانســتی نەکــراوە کــە بتوانێــت ڕەهەنــدە جیاوازەکانــی 

شــارەکانی هەرێم لە ســەر نەخشــەی پێشــکەوتنەکانی جیهان بچەســپێنێت. بەڕێوەبردنی شــارەکان بە شــێوە 

کالســیکییەكەی ئێســتا، گلەییوگازنــدەى زۆری الی هاواڵتییــان دروســت کــردووە و داواکاریــی بەردەوامیــان 

بــۆ بەرەوپێشــچوونی واڵت و باروگوزەرانیــان هەیــە. 

٢. جێبەجێکردنی شاری زیرەک لە هەرێمی کوردستان
واڵتــە  و  ئەمەریــکا  ئەورووپــا،  لــە   )Framework( کار  چوارچێــوەی  تازەتریــن  وەک  زیــرەک  شــاری 

پێشــکەوتووەکانی دیکە ناســێنراوە. هەر چەندە تا ئێســتا تێگەیشــتن و پێناســەی تا ڕادەیەک جیاواز لە ســەر 

جێبەجێکارییەکانــی شــاری زیــرەک هەیــە، بــەاڵم بــە شــێوەیەکی گشــتی لــەم پێشــنیازەدا هــەوڵ دەدەیــن ئــەو 

پێناسە و پراکتیزانە لەبەرچاو بگرین کە زۆرترین بایەخ و گونجاندنیان لەگەڵ هەرێمی کوردستاندا دەبێت. 

٢.١. شاری زیرەک 
بە گشتی چەمکی شاری زیرەک لە دەیەی پێشووەوە سەری هەڵداوە، بریتییە لە چۆنێتیی بەکارهێنانی 

تەکنەلۆژیــای زانیــاری و پەیوەندییــەکان لــە باشــترکردنی بەڕێوەبردنــی شــارەکان، بەرەوپێشــبردنی چاالکییــە 

جۆراوجۆرەکانــی، هانــدان، توانــای کێبڕکێــی دابینکــردن، ناســاندنی ڕێگەچــارەی نــوێ بــۆ چەمکەکانــی 

هــەژاری، کێشــە کۆمەاڵیەتــی و ژینگەییــەکان5. هەروەهــا ئــەو بابەتانــەی کــە پەیوەســتن بــە تەکنەلۆژیــای 
زانیاری و پەیوەندییەکانەوە و دەبنە بڕبڕەی پشتی شاری زیرەک، بریتییە لە زیرەکیی دەستکرد، ئینتەرنێتی 
هەمــوو شــتێک، دەیتــای گــەورە و شــیکردنەوە ئامارییــەکان6. یەکێتیــی ئەورووپــا لــە ســاڵی 2018دا شــاری 
زیرەـکـی بــەو شــوێنە پێناســە کــرد کــە تــۆڕ و خزمەتگوزارییــە تەقلیدییــەکان بــە بەکارهێنانــی چارەســەری 

دیجیتاڵــی کاراتــر دەکــەن بــۆ ســوودی دانیشــتووان و کار و بازرگانــی. شــاری زیــرەک بەکارهێنانێکــی ئاســایی 

تەکنەلۆژیــا دیجیتاڵییــەکان تێدەپەڕێنێــت و لــە ســەروو ئــەوەوە کار بــۆ باشــتر بەکارهێنانــی ســەرچاوەکان و 
دەردانی کەمتری گازی ژەهراوی دەکات، ئەمەش بە مانای ئەوە دێت کە بەرەو تۆڕی هاتوچۆیەکی زیرەکتری 

نــاو شــار بچیــن، لەگــەڵ دابینکردنــی ئــاو و فڕێدانــی پاشــماوەکان بــە شــێوەیەکی پێشــکەوتووانەتر، هەروەهــا 

بەکارهێنانــی ڕێگــەی کاراتــر بــۆ ڕووناککردنــەوە و گەرمیــی بینــاکان. هەروەهــا بــە مانــای کارگێڕیــی شــارێک دێــت 
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کە وەاڵمی خێراتر و گونجاوتری بۆ خواست و داواکارییەکانی دانیشتووانەکانی دەبێت لەگەڵ ڕەخساندنی 
فەزایەکــی گشــتیی ســەالمەتتر و دابینکردنــی پێداویســتیی خەڵکانــی بەســااڵچوو7. ئــەم ناســاندنەى یەکێتیــی 

ئەورووپــا خرایــە بەرنامــەی کارەوە کــە لــە تــەواوی ئەورووپــادا بودجــەی بــۆ تەرخــان کــرا و کاری لەســەر کــرا. 
دواتــر چەندیــن پێشــبڕکێ و پڕۆگرامــی گرنگــی لــە ســەر دامــەزرا، بــە نموونــە وەکــوو پێشــبڕکێی 100 شــاری 
زیــرەک. لــە هەمــان کاتیشــدا بەریتانیــا پڕۆگرامێکــی تایبەتــی بــە نــاوی »بەیەکــەوە بــەرەو لەندەنــی زیرەکتــر8«، 

ئیماراتــی عەرەبیــی یەکگرتــوو شــارێکی زیرەکیــان بــە نــاوی شــاری ســەرچاوە )MasdarCity( لــە ئەبوزەبــی 

دامەزراندووە و عەرەبستانی سعودی خەریکی دروستکردنی شارێکی تەواو سەرسوڕهێنەرن بە بودجەی 

 .9)Neom( 500 ملیــار دۆالر بــە نــاوی شــاری زیرەکــی نیــۆم

بــە گشــتی ئەزموونــی جێبەجێکردنــی شــاری زیــرەک لــە ئەورووپــا و واڵتــە پێشــکەوتووەکان جیاوازییەکــی 

زۆریــان هەیــە لەگــەڵ هەرێمــی کوردســتاندا بــە لەبەرچاوگرتنــی ژێرخــان و ســەرخان. 

٢.٢. جیاوازیی واڵتان لە جێبەجێکردنی شاری زیرەک
أ. ژێرخانــی پەیوەندییــەکان و تەکنەلۆژیــای زانیــاری: ڕێــژەی پێشــکەوتنی هــەر واڵتێــک لــە ڕووى ژێرخانــی 

تەکنەلۆژیــای زانیــاری و پەیوەندییەکانــەوە جیاوازیــی هەیــە لەگــەڵ واڵتەکانــی دیکــەدا. بــۆ نموونــە؛ ژێرخانــی 

تەکنەلۆژیــی شــاری لەنــدەن تــەواو بەهێــزە و دەکرێــت بــە شــێوەیەکی زۆر ئاســانتر لــە هــەر شــوێنێکی تــر 

چەمکەکانــی شــاری زیــرەک یــان هــەر چەمکێکــی دیکــەى تەکنەلۆژیــی بەســەردا جێبەجــێ بکرێــت، ئەمــەش 

دەگەڕێتەوە بۆ هەبوونی ئەزموونێکی بەهێز لە بوارە جیاجیاکاندا و سوودبینین و جێبەجێکردنی داهێنانە 

نوێیەکان لە کەرتە جیاجیاکاندا لە ماوەى کورت و دیاریکراودا. لە هەمان کاتدا بۆ شوێنێکی وەک هەرێمی 

کوردستان کارەکە تەواو جیاوازە و زۆر سەختترە، هۆكارەكەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە لە ماوەی پێشوودا 

کەمتریــن ســوود لــە پەیوەندییــەکان و تەکنەلۆژیــای زانیــاری بینــراوە بــۆ بــوارە جیاجیاکانــی کەرتــی گشــتی، 

ئەمەش وای کردووە کەرتی گشتیی ئەم هەرێمە بە شێوەیەکی بەرچاو جێ بمێنێت لەو پێشکەوتنانەى کە 

لە واڵتە پێشکەوتووەکاندا دەبینرێت، بۆ ئەم مەبەستەش جێبەجێکردنی نەخشەڕێگەی شاری زیرەک لە 

هەرێمــی کوردســتان پێویســتی بــە پالنێکــی تۆکمەتــرە وەک لــە واڵتێکــی پێشــکەوتووتر لــە بوارەکــەدا. 

ئاســتی  پێــی  بــە  تــازەی تەکنەلــۆژی الی کۆمەڵــگاکان: هــەر کۆمەڵگەیــەک  ب. لەخۆگرتنــی چەمکــی 

هۆشــیاریی تاکەکانــی پێشــکەوتنە تەکنەلۆژییــەکان وەردەگرێــت. کۆمەڵگــەی دەوڵەتــە پێشــکەوتووەکان 

ئاسانتر دەتوانن لەگەڵ گۆڕانکارییە سەردەمییەکاندا خۆیان بگونجێنن، ئەمەش پەیوەستە بە سەرخانی 

ئەو کۆمەڵگەیەوە. بەڵگەش بۆ ئەمە، ئەو پێشکەوتنە خێرایانەیە کە لەو واڵتانە دەبینرێت کە پێشکەوتنی 

خێرایــان تێدایــە و ڕێــژەى هاوتەریببوونــی هاواڵتییانیــش لەگــەڵ ئــەو پێشــکەوتنانە لــە ئاســتێکی بااڵدایــە. لــەم 

ڕووەوە خەڵکــی هەرێمــی کوردســتان ئامادەییەـکـی کەمیــان هەیــە بــۆ خۆگونجانــدن لەگــەڵ گۆڕانکارییــە 

تەکنەلۆژییە نوێیەکاندا، ئەمەش هاتن و بەکارهێنانی مۆبایلی زیرەک، بەکارهێنانی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، 
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یارییە ئەلکترۆنییەکان و هاوشێوەى ئەوانە ناگرێتەوە، بەڵکوو مەبەست لێی بەکارهێنانی پەیوەندییەکان 

و تەکنەلۆژیــای زانیارییــە لــە الیــەن دەســەاڵتی یاســادانان، دەســەاڵتی جێبەجێکــردن، کەرتــی تایبــەت و 

ســەرجەم چیــن و توێــژە جیــاوازەکان بــە شــێوەیەکی پێشــکەوتوو و مۆدێــرن لــە بەڕێوەبــردن و گەشەســەندنی 

واڵتــدا. وەک نموونەیــەک بــۆ ئــەم بابەتــە، یەکێــک لــەو تەکنەلۆژییــە ســەردەمیانەی کــە دەیەیــەک زیاتــرە لــە 

جیهانــدا لــە بــواری تەالرســازی ســوودی لــێ دەبینرێــت نــاوی »BuildingInformationModeling )BIM(«ە، 

وەک  بنەمایەک بۆ تەالرسازیی نوێ ناسێنراوە کە لە ڕێگەیەوە سوود لە تەکنەلۆژیای سەردەم وەرگیراوە 

و چەندیــن جێبەجێــکاری جۆراوجــۆری لــە ســەر دروســت کــراوە و لــە شۆڕ�ســی پیشەســازیی )4(یشــدا بــە 

ڕوونــی پێناســە کــراوە. لەگــەڵ ئەوەشــدا، بــە پێــی توێژینەوەیــەک کــە لــە پارێــزگای هەولێــر ئەنجــام دراوە، 

تەنهــا %58ی ئەندازیارانــی ئــەو پارێزگایــە گوێبیســتی »BIM« بــوون و لــەو ڕێژەیــەش تەنیــا %21ی ئەندازیــاران 

بەکاریــان هێنــاوە10. ئەمــەش لــە کاتێکدایــە ئەندازیــاران بــە توێژێكــی ڕۆشــنبیری کۆمەڵــگا هەژمــار دەکرێــن، 

بوارەکەیــان ڕاســتەوخۆ پەیوەســتە بــە بــازاڕی کارەوە و پێویســتە بــەردەوام لــە وەرگرتنــی زانیاریــی نوێــدا بــن. 

بۆیــە لــە ئەگــەری هەبوونــی هــەر نەخشــەڕێگەیەک بــۆ جێبەجێکردنــی شــاری زیــرەک، پێویســتە کاری جــددی 

لــە ســەر هۆشــیارکردەوەی کۆمەڵگــە بکرێــت.  

٢.٣. پێشنیازی نەخشەڕێگەی شاری زیرەک بۆ هەرێمی کوردستان
بــۆ ئــەوەی شــارێک بکەیــن بــە زیــرەک، پێویســتمان بــەوە دەبێــت کــە ســوود لــە پەیوەندییــەکان و 

تەکنەلۆژیــای زانیــاری ببینیــن بــەو شــێوە ســەردەمیانەی کــە هەیــە بــۆ گشــت کەرتــە جیاوازەکانــی شــارەکە. 

وەک لــە ســەرەوەش ئامــاژەی پــێ کــراوە، زیرەکیــی دەســتکرد و ئینتەرنێتــی هەمــوو شــتێک و دەیتــای گــەورە 

لــە بنچینــەی ئــەو سیســتمە تەکنەلۆژییانــە دەبــن کــە شــارەکانی پــێ بەڕێــوە دەبرێــن. بــە تایبەتییــش دەکرێــت 

جەخــت لــەم بوارانــەی خــوارەوە بکرێتــەوە: 

 )SmartMobility(  ٢.٣.١. جووڵەی زیرەک
جووڵــەى زیــرەک بریتییــە لــە جووڵــە و توانــای گەیشــتنی کەســێک لــە شــارەکاندا لــە شــوێنێکەوە بــۆ 

شــوێنێکی تــر بــە بەکارهێنانــی یەکێــک یــان چەنــد شــێوازێکی گواســتنەوە بــۆ دابینکردنــی پێداویســتییەکانی 

ڕۆژانــە. جووڵــەى زیرەـکـی شــارەکان توانایەـکـی فرەشــێواز پێشــکەش دەکات وەک گواســتنەوەی گشــتی، 

پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریی هاتوچۆ لە سەر داواکاریی هاواڵتییان، هاوبەشیپێکردنی ئۆتۆمبێل لەگەڵ 

هاواڵتییــان، هاوبەشــیپێکردنی پاســکیل و بەکارهێنانــی هــۆکارە جیاوازەکانــی تــری گواســتنەوە، ئەمانــەش بــە 

دڵنیابــوون لــە تێکەڵکردنــی ژێرخانــی پەیوەندییــەکان و تەکنەلۆژیــای زانیــاری لەگــەڵ: ئامانجەکانــی شــار، 
ڕێوشــوێنی ســەوز، خزمەتگوزاریــی لۆجســتی و یەکخســتنی شــێوازە جیــاوازەکان و کارکردنــی هاوبە�ســی 

خزمەتگوزارییــەکان، بەمــەش شــارەکان متمانەپێکراوتــر و کاراتــر و وزەى ســەوزتر بــەکار دەهێنــن11.
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وێنەی ژمارە )١( جووڵەی زیرەکی شارەکان

)SmartMobility( ٢.٣.٢. وزەی زیرەک

وزە ڕۆڵێکــی گرنــگ دەگێڕێــت لــە باشــترکردنی ژینگــەی ژیانــی شــارە زیرەکــەکان. بــە بەکارهێنانــی ئــەم 

ئامانجانــەی خــوارەوە، دڵنیــا دەبیتــەوە کــە وزەی زیــرەک بــۆ شــارەکان دابیــن کــراوە:

کەمکردنەوەی بەکارهێنانی وزە بە شێوەیەک کە هاوتا بێت لەگەڵ بنەما زیرەکەکان.	 

پاککردنەوەی ژینگە بە کەمتر بەکارهێنانی سەرچاوە جیاوازەکانی بەکارهێنانی وزە.	 

دووبارە بەکارهێنانەوەی وزە و کارکردن بە ئابووریی بەکارهێنانی وزە.	 

و 	  ژینگــە  پیســبوونی  کەمکردنــەوەی  هــۆکاری  دەبێتــە  ژەهــراوی  گازی  دەردانــی  کەمکردنــەوەی 

وزە12. پــارەی  کەمکردنــەوەی 

ئــەم دواییانــەی تەکنەلۆژیــا نوییەکانــی وەک ئینتەرنێتــی هەمــوو  لەگــەڵ پێشــکەوتنەکانی 

شــتێک و کۆمپیوتــەری هــەوری )CloudComputing(، دەکرێــت سیســتمی وزە بــە شــێوەیەکی 

زیرەکانەتــر کار بــکات بــە پشتبەســتن بــە کۆکردنــەوەی ئــەو جــۆرە زانیارییانــەی کــە دەبێتــە هــۆکار بــۆ 

کەمتــر بەکارهێنانــی وزە.
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وێنەی ژمارە )٢( وزەی زیرەک

)SmartEnvironment( ٢.٣.٣. ژینگەى زیرەک
دوو گەورەتریــن ئاســتەنگی ژینگەیــی هەڕەشــە لــە هەرێمــی کوردســتان و ناوچەکــە دەکات؛ ئەوانیــش 

کەمبوونــەوەی ڕێــژەی ئــاو و بەبیابانبوونــی بەشــێکی ناوچــەکان، کــە ئەمانــەش بــە هــۆی کەمبوونــەوەی 
ڕێــژەى بارانباریــن و زۆربوونــی ڕێــژەى تۆزباریــن. بــۆ ئــەم هــۆکارەش، ژینگــەی زیــرەک دوو بەرپرســارێتی 

لەئەســتۆ دەگرێــت کــە ئەوانیــش بریتیــن لــە: یەکــەم، ئینتەرنێتــی هەمــوو شــتێک و شــیکاری دەیتــا ئاڵــۆزە 
ژینگەییــەکان بــۆ دۆزینــەوەی هــۆکار و چارەســەری بەردەوامــی کێشــە ژینگەییــەکان دەتوانــن کاریگەرییەـکـی 

گەورەیــان هەبێــت لــە چاودێریکــردن و پاراســتنی ژینگــەدا13. دووەمیــش، پێویســتە کاری جــددی لــە ســەر 

کەمکردنەوەی کاریگەرییەکان و پەنجەمۆری کاربۆن بکرێت بۆ کەمکردنەوەی گۆڕانی کەشوهەوا. بۆ ئەم 

مەبەستەش، چارەسەرە گرنگەکان بریتی دەبێت لە گۆڕینی وزەی بەکارهاتوو بۆ سەرچاوەیەکی نوێبووەوە 

و بەردەوامی وزە. بەم شێوەیەش دەگەین بەو ئامانجەی کە کوالێتییەكی باشتری هەوا و کەمتربوونی ئەو 

نەخۆشــییانەى کــە لــە ڕێگــەی ژینگــەی پیســەوە توو�ســی هاواڵتییــان دەبــن، تەنانــەت هاندانــی خەڵکیــش بــۆ 

گۆڕینــی بیروبۆچوونیــان بــۆ بەکارهێنانــی شــێوازە بەدیلەکانــی گواســتنەوە. 

وێنەی ژمارە )٣( ژینگەی زیرەک
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)SmartEnvironment( ٢.٣.٤. ئابووریی زیرەک
ئابووریــی تەندروســت هۆکارێکــی گرنگــە بــۆ ئــەوەی شــارەکان بــە با�ســی کار بکــەن و خزمەتگــوزاری 

پێشــکەش بــە هاواڵتییــان بکــەن. ئامانجــی ئابووریــی زیــرەک ئەوەیــە کــە لــە ڕێگــەی چەنــد بەهایەکــی تایبــەت 

بــە ئابوورییــەوە پێشــبینیی داهاتــوو بــکات، ئەمــەش لــە ڕێــگای ئــەو بەهایانــەوە دەبێــت کــە بــەرز و نزمیــی نرخــی 

کااڵ و خزمەتگوزارییــەکان، ڕێــژەی بێــکاری و چەنــد هۆکارێکــی تــری گرنگــی لــە ســەر جێگیــر کــراوە. بەکارهێنانــی 

پێوانــەى ورد و دەقیقــی پێداویســتییە ئابوورییەکانــی دانیشــتووان، کاریگەریــی گرنگــی لــە ســەر حکومــەت 

و بەڕێوەبردنــی شــاری زیــرەک هەیــە، هــەر ئــەم پێوانانەشــە کــە وا لــە حکومەتــەکان دەکــەن بڕیــار لــە ســەر 

تەرخانکــردن یــان ســنووردارکردنی  ســەرچاوە جیاوازەکانــی پەیوەســت بــە ژیانــی هاواڵتییــان بــدەن و بتوانــن 

بڕیــاری گونجاوتــر و کاریگەرتــر لــە ســەر بژێویــی تاکــەکان بــدەن14.

وێنەی ژمارە )٤(  ئابووریی زیرەک

)SmartHealth( ٢.٣.٥. تەندروستیی زیرەک
شــاری زیــرەک دەتوانێــت یارمەتیــی نەخۆشــخانەکان بــدات بــۆ بەدەســتهێنانی چاودێریــی تەندروســتیی 
بناســێنێت  زیــرەک  بەڕێوەبردنــی  سیســتمی  جیــاوازی  جۆرێکــی  چەنــد  دەتوانێــت  ئەویــش  کــە  زیــرەک، 

تەندروســتیی شــارەکانەوە. هەروەهــا خەزنکــردن،  بــە  پەیوەســت  دەیتــای دیجیتاڵیــی  بــۆ کۆکردنــەوەی 

پڕۆسێســکردن و شــیکردنەوەی دەیتــای پزیشــکیی پەیوەســت بــە نەخــۆش و تەندروســتیی گشــتییەوە، بــە 

لەبەرچاوگرتنــی پاراســتنی نهێنیــی نەخــۆش بــۆ بەدەســتهێنانی چاودێرییەکــی تەندروســتیی باشــتر و توندوتۆڵتــر 

لە شارەکاندا، ئەمەش دەتوانرێت لە ڕێگەی هەستەوەرە زیرەکەکان، ئینتەرنێتی هەموو شتێک، زیرەکیی 

دەستکرد، سیستمی زانیاری، بەرنامەی مۆبایل و چەند شتێکی ترەوە بەدەست بهێنرێت بۆ بەدەستهێنانی 

خزمەتگوزاریــی چاودێریــی تەندروســتیی زیــرەک. هەروەهــا فەراهەمکردنــی هەمــوو جــۆرە ئاســانکارییەک 

بــۆ هاواڵتییــان، بــۆ ئــەوەی بــە ئاســانی دەســتیان بــە خزمەتگوزارییەکانــی چاودێریــی تەندروســتیی شــارەکە 

بــگات15. 
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وێنەی ژمارە )٥( تەندروستیی زیرەک

)SmartGovernance(  ٢.٣.٦. حوکمڕانیی زیرەک

بریتییە لە بەشداریکردنی الیەنە پەیوەندیدارەکان بۆ باشترکردنی هاوبەشیی نێوان کەرتی گشتی و کەرتی 

تایبــەت، هەروەهــا بەشــداریپێکردنی هاواڵتییــان لــە پالندانــان و هاوبەشــیکردن لــە دیزاینــی شــارەکان. جگــە 

لــەوەش، حوکمڕانیــی زیــرەک ئەرکــی کۆکردنــەوەی زانیــاری لــە کەرتــە گشــتییەکانی وەک جووڵــە، تەندروســتی، 

ژینگــە، ئاســایش و ئابووریــی کۆمەاڵیەتــی و بوارەکانــی تــری دەکەوێتــە ئەســتۆ کــە دواتــر لــە ڕێــگای تەکنەلۆژیــای 

ســەردەمەوە شــیکاریی پێویســتیان بۆ دەکات بۆ دەرکردنی بڕیاری گونجاوی پەیوەســت بە شــارەکانەوە16.

٣. پڕۆگرامی شاری زیرەکی )کوردستان سمارت سیتی(
ئەم پڕۆگرامە بریتییە لە یەکەم دەستپێشخەری لە ناوچەکەدا بۆ ئامادەکردن و جێبەجێکردنی 

نەخشەڕێگەیەکی گشتگیر، گونجاو و واقعی بۆ بنیاتنانی ژێرخانی تایبەت بە شاری زیرەک لە سەر ئەو 

بنەمایانــەی لــە ســەرەوە ئامــاژەی پــێ کــراوە، بــۆ ئــەم مەبەســتەش کوردســتان ســمارت ســیتی بەرنامــەی 

دامەزراندنــی تاقیگــە و ئینکیوبەتەرێــک )Incubator( وەک هەنــگاوی یەکــەم بــۆ ئــەم بابەتــە دەخاتــە 

ڕوو. ئامانجیش لەمە، پەرەپێدانی شاری زیرەک و داهێنەرانە و بەردەوامە کە هاوتەریب بێت لەگەڵ 

ئامانــج، هیــوا و داواکارییــە هەنووکەییەکانــی دانیشــتووانی شــارەکان. ئامانجی�ســی ئەوەیــە کــە وەک 

گرنگتریــن دەستپێشــخەریی کاریگــەری ناوچەکــە کــە خەڵکــی داهێنــەر و تەکنەلۆژیســت لــە بوارەکانــی 

ئەکادیمــی، تەکنەلۆژیــا، دەســەاڵتی بەڕێوەبــردن، بەکارهێنــەران، خاوەنــکاران و وەبەرهێنــەران لەخــۆ 

بگرێــت کــە توانــای چارەســەری کێشــەی شــارە زیرەکەکانــی هەبێــت لــە بوارەکانــی زیرەکیــی دەســتکرد، 

ئینتەرنێتی هەموو شتێک و دەیتای گەورە. کاری پێکەوەیی چین و توێژە جیاوازەکان و بیری داهێنەرانە 

و دڵســۆزانە، دەبێتــە هەوێنــی سەرخســتنی پڕۆگرامەکــە. وردەکاریــی پڕۆگرامەکــە بــەم شــێوەیەی 

خــوارەوە دەکرێــت جێبەجــێ بکرێــت17.
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وێنەی ژمارە )٦(  شێوەی کارکردنی پڕۆگرامی شاری زیرەکی کوردستان سمارت سیتی

٤. سمارت سیتی الب
ئــەم تاقیگەیــە دەبێتــە بــەردی بناغــەى ئــەم پڕۆگرامــە کــە لــە ڕێگــەی ئــەم دوو میکانیزمــەی خــوارەوە 

کارەکانــی جێبەجــێ دەکات.

٤.١. دەستەی ڕاوێژکاری
هــەر یەکێــک لــەو ســێکتەرانەی شــاری زیــرەک کــە لــە ســەرەوە بــاس کــراوە، پێویســتی بــە لێکۆڵینــەوەی 

تایبــەت هەیــە لــە ســەر هەرێمــی کوردســتان ئەنجــام بدرێــت. دەســتەکە دەکرێــت پێــک هاتبێــت لــە چەنــد 

کەسێکی نوخبە و کارامە و پەیوەندیدار بە سێکتەرەکان و تەکنەلۆژیای سەردەمەوە. دەستەکان دەکرێت 

پێــک هاتبــن لــەم توێژانــە:

توێژەرانی ئەکادیمی
ڕاوێژکار و پسپۆڕان

تەکنەلۆژیست

الیەنی پەیوەندیدار

 پڕۆسەی لێکۆڵینەوەکەش دەکرێت بەم چوار قۆناغەى خوارەوە جێبەجێ بکرێت:
واڵتانــی  لــە  زیــرەک  شــاری  ئێســتای  جێبەجێکراوەکانــی  چارەســەرە  ســەر  لــە  لێکۆڵینــەوە  یەکــەم: 

پێشــکەوتوو، ئەمــەش بــۆ ئەوەیــە ئاســتی پێشــکەوتنی ئێســتای ئــەو واڵتانــە بــە تەواوەتــی هەڵبســەنگێنرێت و 

ئاستی ئەزموون و بەرەوپێشچوونەکانیشیان دیاری بکرێت. پڕۆسەی کۆکردنەوەى زانیارییش دەکرێت لە 

هــەر یەکێــک لــەم ڕێگایانــەوە بێــت: 

بەدواداچــوون و خوێندنــەوەی دۆکیۆمێنــت و ئــەو توێژینەوانــەى کــە بــۆ بنیاتنانــی شــارە زیرەکــەکان 

ســوودی لــێ بینــراوە.
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چاوپێکەوتــن و ســوودبینین لــە ئەزموونــی ئــەو کەســانەی کــە لــە شــارە زیرەکانــەدا کاریــان کــردووە، لــە 

توێژەران، ڕاوێژکاران، یاسادانەران، بەرپرسان، کارمەندانی تایبەت بە پڕۆژەکان و تەنانەت بەکارهێنەرانیش.

سەردانکردنی شارە زیرەکەکان و دۆکیۆمێنتکردنی ئەو بەشانەى کە سوودی بۆ واڵتی ئێمە دەبێت.

ئــەم قۆناغــەش گرنگیــی ئەوتــۆی هەیــە بــۆ نیشــاندان و ڕوونکردنــەوەی قۆناغــی ئێســتا و نزیکمــەودا و 

گەشەســەندنی شــارە زیرەکــەکان لــە واڵتانــی پێشــکەوتوودا.
دووەم: پێداچوونــەوە بــە نوێتریــن توێژینەوەکانــی ســێکتەرە جیاوازەکانــی تایبــەت بــە بــواری شــاری 
زیــرەک و هەڵهێنجاندنــی چارەســەرە ئایندەییــەکان لــە کەرتــە جیاوازەکانــی شــاری زیــرەک بــۆ تێگەیشــتن 

لــە داهاتــووی بوارەکــە، ئەمــەش بریتــی دەبێــت لــە پێداچوونــەوە بــە نوێتریــن توێژینەوەکانــی گۆڤــار و 

لــە  تێبینیکردنــی چارەســەرە دوورمــەوداکان  و   داهێنانــەکان  نوێتریــن  کتێبــەکان،  کۆنفڕانســەکان، 

گشــت ســێکتەرەکان و بــە تایبەتییــش ئــەو الیەنانــەى کــە پەیوەســتن بــە بابەتــە تەکنەلۆژییەکانــەوە. 
ئــەم قۆناغــەش گرنگییەکــەی ئەوەیــە کــە هەڵســەنگاندن و خوێندنــەوەی داهاتــووی تایبــەت بــە شــاری 
زیرەکــی تێــدا ئەنجــام دەدرێــت، بــۆ ئــەوەی ســوودی لــێ وەربگیرێــت بــۆ بنیاتنانــی نەخشــەڕێگایەکی تۆکمــە و 

ئایندەیــی لــە بوارەکــەدا. 

سێیەم: شیکردنەوەی ژێرخانی تەکنەلۆژی و دیاریکردنی ئاستی ئامادەیی سێکتەرە جیاوازەکانی هەرێمی 

کوردســتان بــۆ جێبەجێکردنــی شــاری زیــرەک، ئەمــەش لــە ڕێــگای لێکۆڵینــەوەی ئــەو ئاڵنــگاری و دەرفەتانــەى 

کــە لــە ســێکتەرەکاندا هــەن، لــە ڕێگــەی ســەردانی مەیدانیــی شــوێنەکان، تۆمارکــردن و دۆکیۆمێنتکــردن و 

چاوپێکەوتن لەگەڵ کەسانی پەیوەندیداری سەر بەو سێکتەرانە. کەسانی پەیوەندیداریش لەم قۆناغەدا 

دەکرێــت پێناســە بکرێــن بــە:

چــوارەم: قۆناغــی کۆتایــی بریتییــە لــە پێشــنیارکردنی نەخشــەڕێگەیەکی دروســت و گشــتگیر بــۆ 

ســێکتەرە جیاجیــاکان لــە ڕێــگای دەســتەکانی ڕاوێژکارییــەوە، ئەمــەش بــە پشتبەســتن دەبێــت بــە �ســێ 

قۆناغەکەی پێشوو. لەم قۆناغە بەدواوە، دەکرێت شاری زیرەک بکەوێتە بواری پراکتیکییەوە بەم 

شــێوەیەی خــوارەوە.

وێنەی ژمارە )٧(  قۆناغەکانی بەدەستهێنانی نەخشەڕێگەی شاری زیرەک لە هەرێمی کوردستان
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٥. سمارت سیتیی ئینکیوبەتۆر
ئینکیوبەتــۆر بــە دامەزراوەیــەک دەوترێــت کــە یارمەتیــی دەستپێشــخەرییەکانی کار و کۆمپانیــاکان دەدات 

بــۆ پەرەپێدانــی کارەکانیــان لــە ڕێــگای کۆمەڵێــک خزمەتگوزارییــەوە، وەک: ڕاهێنــان و پێدانــی شــوێنی کار و 

هەندێک کاتیش ڕەخساندنی هەلی کار و بازرگانی و بگرە پارەدارکردنیشیان. دەکرێت لە پاش پێشنیارکردنی 

نەخشــەڕێگەی شــاری زیــرەک، ڕووبــەڕووی ســەدان کێشــەی بچــووک تــا گــەورە ببینــەوە و پێویســتمان بــە 

چارەسەری گونجاو هەبێت بۆیان. لەم ڕوانگەیەشەوە سمارت سیتی ئینکیوبەتۆر دەبێتە پردێکی پەیوەندیی 

بەهێز لە نێوان سمارت سیتی الب و تاکەکەس و دەستپێشخەرییەکانی کار و کۆمپانیا و وەبەرهێنەرانیش بۆ 

دۆزینەوەی چارەسەر و جێبەجێکردنی پڕۆژەکان. ستراتیژیەتی کارکردنی�سی بەم شێوەیەی خوارەوە دەبێت.

٥.١. زانکۆکان
هەوڵدانــی جــددی بــۆ بنیاتنانــی پەیوەندیــی ئەرێنــی و پراکتیکــی لــە نێــوان کێشــەکانی شــاری زیــرەک و 
زانکــۆکان. پێویســتە زانکــۆکان بــە شــێوازی جۆراوجــۆر هــان بدرێــن بــۆ ئــەوەی لــە بچووکتریــن کێشــەوە 

تــا کێشــە گــەورەکان چارەســەر پێشــنیار بکــەن و متمانــەى پێویســتیان پــێ بدرێــت.  ئەمانــەش لــە چەنــد 
دەبێــت: ڕێگەیەکــەوە 

دانانی پێشــبڕکێی بەردەوام لە ســەر کێشــە بچووک و مامناوەندەکانی شــاری زیرەک بە شــێوەی مانگانە 

و تەرخانکردنــی گرەنتیــی تایبــەت بــۆ باشــترین پڕۆژە/پێشــنیاز کــە لــە الیــەن خوێندکارانــەوە پێشــنیاز دەکرێــت 

بــۆ هــەر پێشــبڕکێیەک.

پێشنیازکردنی ناونیشانی پراکتیکی و پەیوەست بە شاری زیرەک بۆ خوێندکارانی خوێندنی بااڵی نزیک 

لە ســێکتەرە جیاوازەکانی شــاری زیرەک و پەیوەندییەکان و تەکنەلۆژیای زانیارییەوە، بۆ ئەوەی توێژەر کار 

لــە ســەر پــڕۆژە و دۆزینــەوەی چارەســەری واقیعــی و تایبــەت بــە هەرێمــی کوردســتان بــکات، بێگومــان ئەمــەش 

پێویســتی بــە هاندانــی مــاددی و مەعنــەوی دەبێــت.

بەئامانجگرتنــی گــەورە توێــژەر و ئەکادیمیســتەکان و ڕێگــە خۆشــکردن بۆیــان کــە بتوانــن چارەســەر 

پێشــکەش بکــەن بــۆ کێشــە مامناوەنــد و گەورەکانــی شــاری زیــرەک.

٥.٢. گەنجان و تاکەکانی تری کۆمەڵگا 
بابەتــە  بــۆ  کۆمەڵــگا  تــری  توێژەکانــی  و  گەنجــان  و  منــدااڵن  بەردەوامــی  ڕاهێنانــی  و  بەرەوپێشــبردن 

هەنووکەییەکانــی تایبــەت بــە شــاری زیــرەک، دەبێتــە یەکێــک لــە ســتراتیژیەتەکانی کارکردنــی ســمارت ســیتی 
ئینکیوبەتــۆر. ئەمــەش لــە ڕێــگای پێشــنیارکردنی پرۆگرامــی خوێندنــی دیجیتاڵــی و پەیوەســت بــە شــاری 
زیــرەک بــۆ قوتابخانــەکان و زانکــۆکان، لەگــەڵ ئەوەشــدا هەبوونــی ڕاهێنانــی بــەردەوام لــە ســەر ئــەو بوارانــەی 

کــە پێویســتن. لــە کۆتاییشــدا، هاندانــی گەنجــان و گشــت تاکەکانــی تــری نــاو کۆمەڵگــە بــۆ هاوکاریکــردن و 

پێشــنیارکردنی چارەســەری زیرەکانــە بــۆ شــارەکان. 
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٥.٣. خاوەنکار و وەبەرهێنەران
بنیاتنانــی ژێرخانــی زیرەکــی هــەر شــارێک پێویســتی بــە وەبەرهێنانێکــی گــەورە دەبێــت. لــە کۆتاییــدا بەشــێک 

لــە کێشــەکان بــە هاریکاریــی گــەورە خاوەنــکار و وەبەرهێنــەرە ناوخۆیــی و نێودەوڵەتییــەکان بەڕێــوە دەچــن. 

٦. ڕووماڵی میدیایی
هەروەکــوو لــە ســەرەوە ئامــاژەى پــێ کــراوە، یەکێــک لــە دوو ئاڵنگارییەکانــی هەرێمــی کوردســتان بــۆ 

چوونــە نــاو شــاری زیرەکــەوە بریتییــە لــە قبووڵکــردن و کارپێکردنــی پێشــکەوتنەکان لــە الیــەن کۆمەڵــگاوە. 

لــە الیەـکـی تریشــەوە بــە هــۆی ناســەقامگیریی بارودۆخــی سیا�ســی و ئابــووری لــە هەرێمــی کوردســتان، 

ئاســتی پێشــبینیی خەڵــک لــە حکومــەت بــە شــێوەیەکی بەرچــاو کەمــی کــردووە، ئەمــەش وای کــردووە کــە 

بەدەمەوەچوونــی هاواڵتییانــی ئاســایی و تەنانــەت کارمەندانــی ئاســایی و هەنــدێ جاریــش بــااڵ لــە ئاســتی 

پێویســتدا نەبێــت بــۆ بەکارهێنــان و هاوکاریکــردن لــە ســەرکەوتنی ئــەو خزمەتگــوزاری و پــڕۆژە نوێیانــەی 

کە پێشکەش دەکرێن. نموونەش بۆ ئەمە، ئەو پڕۆژە ئەلکترۆنییانەى حکومەتی هەرێمە کە لە ماوەی 

پێشــوودا ناســێنراوە وەک پــڕۆژەى خزمــەت و حکومەتــی ئەلکترۆنــی... هتــد، بــەاڵم خەڵکــی نەیانتوانیــوە 

بــە شــێوەیەکی بــاش ســوودیان لــێ ببینــن. هۆکارێکــی تــری ســەرەکیی ئــەم بابەتــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی 

کــە ســوود لــە کەمتریــن هــۆکاری ڕاگەیاندنــی پڕبینــەر بینــراوە بــۆ ئــەوەی بــە شــێوەیەکی گونجــاو ئاســتی 

بەرەوپێشــچوونەکان لــەم جــۆرە پڕۆژانــە بخرێنــە بەرچــاوى هاواڵتییــان، ئەمــەش وای کــردووە ڕای گشــتی 

بــە الی ئــەم بابەتانــەدا ڕانەکێشــرێت و پــڕۆژەکان بــە تــەواوی بــە الوەکــی بناســێنرێن. بــۆ ئــەم مەبەســتەش، 

وەکــوو نوێگەرییــەک لــە بــواری پــڕۆژەی کەرتــی گشــتیدا، پێشــنیازی زنجیرەبەرنامەیەـکـی بەڵگەنامەیــی 

و ڕووماڵــی بەردەوامــی پڕۆگرامەکــە دەکەیــن کــە شانبەشــانی بەرەوپێشــچوونەکان بــەردەوام بێــت، 

ئەمــەش دەبێتــە هۆکارێکــی گرنــگ لــە ڕاکێشــانی ڕای گشــتی بــۆ ئــەوەی هەمــووان بەیەکــەوە هــاوکار بــن 

بــۆ ســەرکەوتنی پڕۆگرامەکــە. بــە گشــتییش ســوود لــەم بەشــانەى خــوارەوە دەبینرێــت بــۆ دروســتکردنی 
زنجیــرەی بەڵگەنامەیــی و ڕووماڵــی میدیایــی:

هەمــوو ئــەو کەســانەی کــە کار لــە پڕۆگرامەکــەدا دەکــەن لــە توێــژەران، ڕاوێژکارانــی تەکنەلــۆژی و 

بوارەکانی تر، بەرپرسان و الیەنی پەیوەندیدار بە حکومەت و خودی شارەکانەوە، دەکرێ لە ڕووماڵەکاندا 

ئەرـکـی گەیاندنــی زانیــاری و بەرەوپێشــچوونەکان بگرنــە ئەســتۆ.
هەموو ئەو شار و واڵتە پێشکەوتووانەی تر کە نموونەى سەرکەوتووی شاری زیرەکیان هەیە؛ دەکرێ 

بەشــێک بــن لــەم ڕووماڵــە میدیاییــە، بــە تایبــەت ئــەو کــەس و الیەنانــەی کــە بەشــدار بــوون لــە سەرخســتنی 

شــاری زیــرەک لــە شــارەکان.

وەکــوو ئاشــکرایە لــە گۆڕینــی شــارێکی کالســیکدا بــۆ زیــرەک، بــۆ هــەر ســێکتەرێک دەیــان و ســەدان 

ئاڵنــگاری و کێشــەمان تــووش دەبێــت بــە جــۆر و قەبــارەی جیــاوازەوە. بــۆ هــەر یەکێکیشــیان، پێویســتە 
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بەشــوێن چارەســەری گونجــاودا بگەڕێیــن. ڕەنگــە وەک لــە ســەرەوە ئامــاژەى پــێ کــراوە، بەشــێک لــەو کێشــانە 

لــە ســەر ئاســتی کۆمەڵــگا کاری لــە ســەر بکرێــت و بــە شــێوەی جیــاواز چارەســەری بــۆ بدۆزرێتــەوە. لــە ڕاســتیدا 

دۆکیۆمێنتکــردن و پیشــاندانی کاری پێکەوەیــی و پێشــبڕکێ و ئیڤێنتــی جیــاواز؛ دەکرێــت ببنــە بەشــێکی گرنگــی 

ئــەم ڕووماڵــە. 

٧. ڕاسپاردە و پێشنیاز
ئــەم بابەتــەی ســەرەوە وەک پێشــنیازی جێبەجێکردنــی شــاری زیــرەک دەخەینــە بەردەســت خوێنــەران 

و الیەنــی پەیوەندیــدار. بــە پێــی پێویســت هــەوڵ دراوە بــە کورتــی پێناســەی شــاری زیــرەک و ئــەو ســێکتەرانەی 

لــەو بــوارەدا گرنگیــی تایبەتییــان هەیــە لــە هەرێمــی کوردســتان؛ بکرێــت، هەروەهــا پێشــنیازی جێبەجێکردنــی 

یەکەم پڕۆگرام و نەخشــەڕێگە کە بگونجێت لەگەڵ ژێرخان و ســەرخانی هەرێمی کوردســتاندا پێشــکەش 

بکرێــت. ئــەوەی کــە ماوەتــەوە ئەوەیــە ئــەم پێشــنیازە دەکرێــت وەکــوو هەنــگاوی دەســتپێک ببینرێــت و 

لەگــەڵ زانکــۆکان و الیەنــی جێبەجێــکاری واڵت و تەنانــەت خاوەنــکار و بەڵێندەرانێــش گفتوگــۆ بکرێــت بــۆ 

هاوبەشــیپێکردن و دوزینــەوەی چان�ســی بەیەکــەوە کارکــردن. 
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بەرایی
بیرۆکــەی شــاری زیــرەك)SmartCity(  بــە واتــای ئــەوە دێــت کــە تەکنەلۆجیــا بڕبــڕەی ســەرەکیی گشــت 
کردار و چاالکییەکانی شار بێت، ئەمەش بە بەستنەوەی سەرجەم ئامێرەکان بە هێڵی ئینتەرنێت کە خۆی 

لــە زۆر بــواردا دەبینێتــەوە. ئــەم بیرۆکەیــە لــە پێشــوودا توو�ســی چەندیــن بەربەســت و کەموکــوڕی بــووە، 
بــە نموونــەش ســنوورداریی هێڵــی ئینتەرنێــت، بــەاڵم لــە دوای نــەوەی پێنجــەم شــاری زیــرەک چیتــر وەکــوو 

تیــۆری نامێنێتــەوە و دەکرێــت بــە پراكتیــك. »5G« کــە بــە نــەوەی پێنجەمــی بــواری پەیوەندیکــردن ناســراوە، 

هــەر لەگــەڵ دەرکەوتنــی بــووە جێگــەی باسوخوا�ســی واڵتــە زلهێــزەکان، ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو توانــا 

لەڕادەبــەدەرەی کــە لــەم تەکنەلۆجیــا نوێیــەدا هەیــە وەك ئاڵۆگــۆڕی زانیــاری بــە کاتێکــی زۆر خێــرا کــە کەمتــرە 

لــە 50 میلیچرکــە، هەروەهــا توانــای داگرتنــی داتــا و زانیاریــی هەیــە کــە دەکاتــە نزیکــەی 20 گێگابایــت لــە 

چرکەیەکــدا. هەمــوو ئــەم تایبەتمەندییانــەی نــەوەی پێنجــەم هــۆکارن بــۆ ئــەوەی کــە خەونــی شــاری زیــرەک 

بهێننــە دی. بــەاڵم بــە تەنهــا پایــەی ســەرەکی بنیاتنانــی شــارە زیرەکــەکان نیــن، بەڵکــوو پێویســتیان بــە هاوکاریــی 

تەکنەلۆژییــە ســەردەمییەکانی دیکــەی گەیانــدن هەیــە، وەك: مانگــی دەســتکرد، ڕیشــاڵە تیشــکییەکان 

.)sensornetwork(  و تــۆڕی فراوانــی هەســتەوەری زیــرەك )fiberoptics(

تەکنەلۆجیای گەیاندن شاری زیرەك؛ 

لە خەونەوە بۆ ڕاستی

سارا ئازاد ئەحمەد/ ماستەر لە ئەندازیاری سیستمەکانی 

کۆمپیوتەر - زانکۆی کۆمار بۆ زانست و تەکنەلۆژیا

دیاری عەبدولخالق حەسەن/ دکتۆرا لە ئەندازیاریی 

کۆمپیوتەر و گەیاندن - زانکۆی قەیوانی نێودەوڵەتی
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١. پڕۆژەی شاری زیرەك، کورتەیەکی مێژوویی
شاری زیرەك )هۆشمەند( بە واتای بنیاتنانی کۆمەڵگەی نیشتەجێبوونی مۆدێرن دێت، کە تەکنەلۆژیا 

بناغەی سەرەکیی بێت و بە شێوەیەکی  فراوان و هەمەچەشن تێیدا بەکار بهێنرێت، ئەمانەش وەكوو ئامێری 

ئەلکترۆنــی، هەســتەوەری زیــرەك )sensors(، ســۆفتوێری پێشــکەوتوو، نوێتریــن تەکنەلۆجیــای گەیانــدن و 

پەیوەندیکردن و زیرەکیی دەستکرد، هەموو ئەمانە بە مەبەستی فەراهەمکردنی خۆشگوزەرانی بۆ تاکەکانی 

کۆمەڵــگا و ئاســانکاری لــە کار و چاالکییەکانــی ژیانــی ڕۆژانەیــان1، بــۆ نموونــە: خوێنــدن لەڕێــگای ئینتەرنێــت، 

دابینکردنــی سیســتمی زانیــاری لــە دامــودەزگا میرییــەکان، ئەنجامدانــی چاوپێکەوتــن لــە نەخۆشــخانەیەك 

لــە ڕێگــەی ئەپڵیکەیشــنی تایبــەت، کۆنترۆڵکردنــی ســارد و گەرمــی یاخــود ڕووناکیــی مــاڵ لــە ڕێگــەی مۆبایــل 

کاتێــك خــۆت لــە دەرەوەیــت، چاودێریکردنــی ڕێگاوبانــەکان لــە ڕێگــەی کامێــرای تایبــەت و سیســتمی تایبــەت 

بــە هاتوچــۆ، پــارەدان بــە شــێوازی ئەلکترۆنــی و زۆر بــواری دیکــە، هەمــوو ئەمانــە لــە چوارچێــوەی چەمکــی 

شاری هۆشمەنددا جێگەیان دەبێتەوە. لەگەڵ گەشەسەندنی تەکەنەلۆجیا بە گشتی و تۆڕی ئینتەرنێت 

و ئامێــری پەیوەندیکــردن، بیرۆکــەی شــارە هۆشــمەندەکان قۆنــاغ بــە قۆنــاغ هاوتەریــب لەگەڵیــدا گەشــەی 

سەندووە1.

گەاڵڵەبوونــی بیرۆکــەی شــاری هۆشــمەند دەگەڕێتــەوە بــۆ کۆتایــی ســااڵنی 1960 و  ســەرەتای 1970، 

کاتێك بۆ یەکەم جار لە واڵتی ئەمەریکا سیستمی داتابەیس بەکار هێنرا لە پڕۆژەیەکدا، دواتر ئەم بیرۆکەیە 

گەشــەی ســەند بەم جۆرەی خوارەرەوە2:

ســاڵی 1974: لــە لــۆس ئەنجلــس یەکــەم پــڕۆژەی مەزنــی شــیکاری داتــای بــەکار هێنــا وەك ســەرەتایەك بــۆ 

شــاری زیــرەك. 

ســاڵی 1994: لــە ئەمســتردام یەکــەم پــڕۆژەی شــاری دیجیتاڵــی دروســت کــرا کــە ئامانــج لێــی بەکارهێنانــی 

ئینتەرنێــت بــوو لــە چەنــد ســێکتەرێکی دیاریکــراودا. 

ســاڵی 2005: ئەکادیمیــای سیســکۆ )CISCO(ی ئەمەریکــی بــۆ بــواری تۆڕەکانــی ئینتەرنێــت، نزیکــەی 25 

ملیــۆن دۆالری ئەمەریکیــی تەرخــان کــرد بــۆ ئەنجامدانــی توێژینــەوەی زانســتی بــۆ بەرەوپێشخســتنی بیرۆکــەی 

شــاری زیــرەك. 

ســاڵی 2008: ڕێکخــراوی »IBM«ی ئەمەریکــی دەســتی کــرد بــە ئەنجامدانــی چەنــد تاقیکردنەوەیــەك بــۆ 

بەکارهێنانــی هەســتەوەری زیــرەك بــە مەبەســتی زیاتــر گەشەســەندنی  پــڕۆژەی شــاری هۆشــمەند.

بــواری  یۆکۆهامــا خســتە  نــاوی  بــە  شــاری هۆشــمەندی  یەکەمیــن  ژاپــۆن  ســاڵی 2010: حکومەتــی 

جێبەجێکردنــەوە.
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ســاڵی 2011: ڕێکخــراوی »IBM«ی ئەمەریکــی 24 شــاری لــە ســەر ئاســتی جیهــان هەڵبــژارد وەك بــراوەی 

خەاڵتــی شــاری زیــرەك کــە نزیکــەی 200 کار و چاالکیــی ڕۆژانــەی شــارەکە بــە ئینتەرنێتــەوە بەســترابوونەوە. 

لــە هەمــان ســاڵدا نزیکــەی  6000 کــەس لــە 50 واڵتــی جیــاوازەوە ئامــادەی یەکــەم كۆنگــرەی نێودەوڵەتــی 

بوون لە بەرشەلۆنەی ئیسپانیا کە تەوەری کۆنگرەکە تەرخان کرابوو بە چۆنێتیی جێبەجێکردنی پڕۆژەی 

شــاری زیــرەك. 

ســاڵی 2012: لــە دوای ئەنجامدانــی كۆنگــرە زانســتییەکەی ئیســپانیا، شــاری بەرشــەلۆنە پڕۆژەیەـکـی 

پێشکەوتووی خستە بواری جێبەجێکردنەوە کە تێیدا چەندین الیەنی وەك سیستمی هاتوچۆ، پارکینگی 

ئۆتۆمبێــل، تەنانــەت ڕووناکیــی ســەر شــەقامەکانی ڕاســتەوخۆ دەبەســتەوە بــە ئینتەرنێتــەوە و لــە ڕێگــەی 

ناوەندێکــی یەکــەی زانیارییــەوە کۆنتــرۆڵ دەکــرا. 

ســاڵی 2013: حکومەتــی چیــن مەزنتریــن زنجیرەپــڕۆژەی شــاری هۆشــمەندی ڕاگەیانــد کــە نزیکــەی 90 

شــار و شــارۆچکەی لەخــۆ دەگــرت، تێیــدا زۆرتریــن چاالکیــی ڕۆژانــەی شــارەکان لــە ڕێگــەی بەکارهێنانــی 

ئینتەرنێتــەوە کۆنتــرۆڵ دەکــرا. هاوتەریــب لەگــەڵ واڵتــی چیــن، ســەرۆکی شــارەوانیی لەندەنــی پایتەختــی واڵتی 

بەریتانیــا پێشــنیازی پــڕۆژەی لەندەنــی زیرەـکـی کــرد کــە ســتراتیژیەتی کارەکــە بریتیبــوو لــە بەدیجیتاڵکردنــی 

کاروبارەکانــی ئــەو شــارە تاکــوو ڕێــژەی شــارێکی تــەواو هۆشـــمەند وئاســت بــەرز. 

ســاڵی 2014: واڵتــی چیــن زنجیــرەی دووەمــی پــڕۆژەی شــاری زیرەکــی خســتە بــواری جێبەجێکردنــەوە کــە 

ئەم جارە ڕێژەی شار و شارۆچکەکان زیاد کرا بۆ 103 شار. لە هەمان ساڵدا لە شاری ڤیەننای پایتەختی 

نەمســا ســتراتیژیەتی شــاری زیــرەك خرایــە بــواری جێبەجێکردنــەوە کــە دەبێــت تاکــوو ســاڵی 2025 زۆربــەی 

ســێکتەرەکانی ئــەو شــارە بەتەکنەلــۆژی بکرێــن. 

ســاڵی 2015: واڵتــی چیــن پــەرەی زیاتــری بــە پڕۆژەکــەی دا بــە زیادکردنــی 84 شــاری دیکــە، کــە بەمــەش 

کــۆی گشــتیی شــارە پێکەوەبەســتراوەکان بــە سیســتمی زیرەـكـی ئــەو واڵتــە گەیشــتنە 277 شــار. لەگــەڵ 

بەرەوپێشــچوونەکانی چیــن، واڵتــی هیندســتانی هاوســێی هەســتی بــە پێویســتیی ئــەو پڕۆژەیــە کــرد، بۆیــە لــە 

هەمــان ســاڵدا دەســتی کــرد بــە پــڕۆژەی هاوشــێوە کــە نزیکــەی 100 شــار و شــارۆچکە تێیــدا بەشــدار بــوون.

ســاڵی 2017: نــەوەی پێنجەمــی تــۆڕی پەیوەندیکــردن لــە واڵتــی بەریتانیــا تاقــی کرایــەوە، ئەمــەش بــە 

مەزنترین دەستکەوت دادەنرێت لە مێژووی شاری هەشمەنددا، چونکە تەواوی بەربەستەکانی پێشووتری 

تێکشــاند کــە دەبوونــە هــۆی دواکەوتــن و بەرەوپێشــچوونی پڕۆژەکــە. هەروەهــا لــە شــاری هۆنکۆنــگ یەکــەم 

پــڕۆژەی مەزنــی شــاری هۆشــمەند تــەواو کــرا. 
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وێنەی ژمارە )١( پڕۆژەی شاری زیرەکی نموونەیی٣

شــارە  ژێرخانــی  بەهێزکردنــی  بــۆ  کێبڕكێکــردن  بــە  کــرد  دەســتیان  واڵت  چەندیــن   :2018 ســاڵی 

هۆشــمەندەکانیان، لەوانــە: لەنــدەن وەشــانی نوێــی زیــاد کــرد بــۆ ئــەو پڕۆژەیــەی کــە لــە 2013 دەســتی پــێ 

کردبــوو، بــە پشتبەســتن بــە نــەوەی پێنجەمــی ئینتەرنێــت. لــە هەمــان ســاڵدا ســەنگاپوور خەاڵتــی باشــترین 

شــاری هۆشــمەندی بــردەوە لــە ســەر ئاســتی جیهــان بــەوەی کــە زۆرتریــن ڕێــژەی تەکنەلۆژیــا بــەکار دەهــات لــەو 

واڵتــەدا لــە کاروبــاری ڕۆژانــەی هاواڵتییانــدا. 

ســاڵی 2019: لــە نیویۆرـکـی واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا بــە هەمــان شــێوەی لەنــدەن، نــەوەی 

پێنجەمــی تــۆڕی پەیوەندیکــردن تاقــی کرایــەوە کــە ئامانــج لێــی بنیاتنانــی ژێرخانێکــی بەهێزتــر بــوو بــۆ پــڕۆژەی 

شــاری هۆشــمەند. لــە هەمــان کاتــدا کۆمپانیــای فــۆرد هەڵســا بــە پشــتگیریکردنی ئۆتۆمبێلــی خــودکار کــە 

هەنگاوێکــی نوێیــە لــە پــڕۆژەی شــاری زیــرەك. هەروەهــا واڵتانــی »گــرووپ-20« لــە کۆبوونــەوەی ئــەو ســاڵەیدا 

پالنــی بەرەوپێشــچوونی شــاری هۆشــمەندی خســتە بــواری جێبەجێکردنــەوە. 

ســاڵی 2020: واڵتــی ڤێتنــام بودجەیەکــی تایبەتــی بــە بــڕی 2.5 بلیــۆن دۆالری ئەمەریکــی تەرخــان کــرد بــە 

مەبەســتی پەرەپێدانــی شــاری هۆشــمەند لــە هانــۆی پایتەختــی ئــەو واڵتــە.

٢. تەکنەلۆجیای نەوەی پێنجەم و کاریگەریی لە سەر شاری هۆشمەند

پەیوەندیکــردن لــە ڕێگــەی ئامێــرە بێتەلەکانــەوە لــە ناوەڕاســتی ســاڵی هەشــتاکان شۆڕشــێکی تەکنەلــۆژی 

بــوو کــە بــووە هــۆی وەچەرخانــی ڕێــڕەوی پێشەســازی لــەو کاتــەدا، وە ســەری کێشــا بــۆ چەندیــن داهێنانــی 

نــوێ. هــەر لەگــەڵ ســەرەتای دەرکەوتنیــەوە، واڵتانــی زلهێــز کێبڕکێیــان بــوو لــە گەشــەپێدانی. تاکــوو لــە ســاڵی 

نــەوەدەکان نــەوەی دووەمــی تــۆڕی پەیوەندیکــردن کەوتــە کار، لــە پاشــاندا نــەوەی ســێیەم و چــوارەم بــە 
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هەمــان شــێوە خرانــە خزمەتــی مرۆڤایەتییــەوە. هــەر نەوەیەكیــش بــە چەنــد تایبەتمەندییــەك دەناســرێتەوە 

کــە جیــاوازە لــە نــەوەی پێــش خــۆی، وەك زیادکرنــی داتــا )ئینتەرنێــت( لــە نــەوەی ســێیەم، بەرزکردنــەوەی 

خێرایــی ئینتەرنێــت و کەمکردنــەوی کاتــی پێویســت بــۆ ئەنجامدانــی پەیوەندیکــردن لــە نــەوەی چــوارەم، 

بــەاڵم نــەوەی پێنجــەم جیــاواز لــە نەوەکانــی پێــش خــۆی بــووە جێگــەی زۆرتریــن مشــتومڕ لــە ســەر ئاســتی 

جیهــان بــە هــۆی ئــەو توانــا لەڕادەبــەدەرەی کــە هەیەتــی لــە خێرایــی داگرتنــی داتــا و زانیــاری، کەمتریــن کاتــی 

 Artificial( پێویستە بۆ ئەنجامدانی پەیوەندیکردن. لە هەمووی گرینگتر، بەکارهێنانی زیرەکیی دەستکرد

Intelligence( لــە ناواخنــی ئــەم تەکنەلۆژیایــەدا4. 

وێنەی ژمارە )٢( قۆناغی گەشەسەندنی سیستمی پەیوەندیکردن٥

پێویســتە لێــرەدا ئــەو ڕاســتییە بوترێــت کــە بەبــێ نــەوەی پێنجــەم، پــڕۆژەی شــاری زیــرەك بــە نیوەناچڵــی 

دەمایەوە و نەدەبووە ڕاستی، چونکە بنیاتنانی شارێکی تەواو زیرەك کە سەرجەم چاالکییەکان خودکار بن 

و لە ڕێگەی تەکنەلۆژیای پەیوەندیکردنەوە پێکەوە گرێدرابن، کە ملیۆنان کەس لە چرکەیەکدا ئاڵۆگۆری 
زانیــاری بکــەن و کاروبــاری ڕۆژانەیــان لــە ڕێــگای تــۆڕی ئیتەرنێتــەوە ڕاپەڕێنــن؛ بــە پشتبەســتن بــە نەوەکانــی 

پێشــووتر تــەواو ئەســتەمە، لەبــەر ئــەوەی توانایەکــی ســنوورداریان هەیــە لــە ڕووی قەبــارەی ئاڵۆگــۆڕی داتــا 

و بەردەســتبوونی زانیــاری لــە کاتــی پێویســتدا، ئەمــەش بووەتــە هــۆکاری ئــەوەی کــە بیرۆکەکــە پەرەســەندنی 

بەرچــاوی بەخۆیــەوە نەبینیــوە لــە چەنــد دەیــەی ڕابــردوودا6. 

شــارە  بەدیهێنانــی  لــە  بەربەســتانە  ئــەو  چیتــر  پێنجــەم،  نــەوەی  تاقیکردنــەوەی  یەکــەم  لەگــەڵ 

هۆشــمەندەکاندا نەمایــەوە، چونکــە ئــەم تەکنەلۆژیــا نوێیــە ڕێگــە دەدات بــەوەی کــە ســەدان ملیــۆن 

بەشــداربوو دەســتیان بــە خێراتریــن تــۆڕی ئینتەرنێــت بــگات و ئاڵۆگــۆڕی زانیــاری بکــەن بــە کاتێکــی زۆر خێــرا 

کــە کەمتــرە لــە »50 میلیچرکــە«، هەروەهــا توانــای داگرتنــی داتــا و زانیاریــی هەبێــت کــە دەگاتــە نزیکــەی »20 

گێگابایــت« لــە چرکەیەکــدا، بــەم ڕێگایــەش دەکرێــت تەنهــا لــە شــوێنی خۆتــەوە بــە بەکارهێنانــی مۆبایلەکــەت 
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و  کارەبــا  سیســتمی  تەلەڤزیــۆن،  وەك:  بکەیــت،  کۆنتــرۆڵ  ئەلکترۆنییــەکان  و  کارەبایــی  ئامێــرە  گشــت 

ئاوخواردنــەوە، بەفرگــر و... هتــد. ســەرئەنجام پــڕۆژە مەزنەکــە بــە هاوکاریــی »5G« لــە ئەســتەمەوە بــووە 

پراکتیــك7. ســەرەڕای هەمــوو خاڵــە بەهێزەكانــی نــەوەی پێنجــەم، بــەاڵم بــەدەر نییــە لــە بوونــی چەنــد خاڵــی 

الواز، لــە خــوارەوە ئامــاژە ی پــێ دەکەیــن.

خاڵە بەهێزەكان
توانایەکی بێوێنەی هەیە لە گەیاندن و گواستنەوەی زانیارییەکان، کە ئەمەش بنچینەییترین هۆکاری 

بەرەوپێشــچوونی پڕۆژەکەیــە، چونکــە لــە ڕابــردوودا گەورەتریــن بەربەســت نەبوونــی سیســتمێکی خێــرا بــوو 

بــۆ ئاڵۆگۆڕکردنــی زانیــاری. 

شــێوازی بیناکاریــی سیســتمی نــەوەی پێنجــەم بــە جۆرێکــە کــە تێیــدا ژمارەیەکــی زۆر لــە تــاوەری بچووکــی 

پەیوەندیکــردن هــەن کــە لــە گشــت شــوێنێك و نزیــك لــە یەکتــر دادەنرێــن، تاکــوو گەرەنتیــی ئــەوە بکرێــت کــە 

شــەپۆلی ڕادیۆیــی ئــەم تەکنەلۆژیایــە دەگاتــە هــەر قوژبنێکــی ئــەو ناوچەیــە، ئەمــەش بــە واتــای پەیوەندیــی 

بــەردەوام و نەبــڕاو دێــت لەگــەڵ ئینتەرنێــت لــە هــەر شــوێنێك بێــت. 

بەکارهێنــەر دەتوانێــت ســوودمەند بێــت لــە بەکارهێنانــی ئامرازەکانــی پەیوەندیکــردن بــە بەرزتریــن 

کوالێتــی و نرخێکــی کەمتــر لەچــاو سیســتمەکانی پێــش خــۆی. 

ئاوێتەکردنــی زیرەکیــی دەســتکرد لەگــەڵ نــەوەی پێنجــەم یەکێکــە لــە دەســتکەوتە مەزنــەکان کــە بووەتــە 

ئامرازێــك بــۆ زیادکردنــی چوســتیی ئــەم تەکنەلۆژیایــە. 

خاڵە الوازەكان
نەوەی چوارەم لە زۆربەی واڵتان بەردەستە و کاتێك بمانەوێت نەوەی پێنجەم دابمەزرێنین؛ پێویست 

دەکات کە گشت ئامێر و تاوەرەکانی تایبەت بە نەوەی چوارەم ال ببرێن، ئەمەش وەك بەهەدەردانی سامانی 

گشتی لێکدانەوەی بۆ دەکرێت. لە هەمان کاتدا کۆی گشتیی نرخی سیستمی نەوەی پێنجەم زۆر زیاترە بە 

بەراورد بە نەوەکانی پێش خۆی. 

هــەروەك ئامــاژەی پــێ کــرا، نــەوەی پێنجــەم پێویســتی بــە ژمارەیەکــی بێشــومار لــە تــاوەری گەیانــدن هەیــە 

تاکــوو بتوانێــت شــەپۆلی ڕادیۆیــی بگەیەنێتــە گشــت شــوێنێك، ئەمــەش کاریگەریــی دەبێــت لــە ســەر تێکدانــی 

ســیمای شارســتانیی شــوێنە گشــتییەکان.

نــەوەی پێنجــەم شــەپۆلی ڕادیۆیــی بــە لەرەلــەری ئێجــگار بــەرز بــەکار دەهێنێــت، ئەمــەش بووەتــە هــۆکاری 

مشتومڕ لە ناو خەڵکی و تەنانەت زانایان بیروبۆچوونی جیاوازیان هەیە، هەندێكیان بە مەترسیی دەزانن 

بــۆ ســەر تەندروســتیی مــرۆڤ و بــە هــۆکاری تێکچوونــی »DNA«ی خانەکانــی دەزانــن، بــەاڵم هێشــتا لــە ڕووی 
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زانستییەوە نەسەملێنراون. لە ئەگەری ڕاستبوونی ئەم تۆمەتەی دەدرێتە پاڵ نەوەی پێنجەم، زیانێکی زۆر 

بــە مــرۆڤ و زینــدەوەران دەگەیەنێــت. 

٣. زیرەکیی دەستکرد لە نەوەی پێنجەم

جیاکــەرەوەی ســەرەکیی نــەوەی پێنجــەم لەگــەڵ نەوەکانــی پێــش خــۆی، بریتییــە لــە ئاوێتەکردنــی 

زیرەکیــی دەســتکرد کــە بــە »ArtificialIntelligence« ناســراوە، لەگــەڵ ناواخنــی ئــەوە تەکنەلۆجیــا 

نوێیە. بێگومان زیرەکیی دەستکرد لە هەمان کاتدا بە یەکێك لە پایەکانی پڕۆژەی شاری هۆشمەند 

پێناســە دەکرێــت.   

نــەوەی پێنجــەم ســوود لــە زیرەکیــی دەســتکرد دەبینێــت بــۆ پەرەپێدانــی چوســتیی سیســتمەکە 

تایبــەت وەك: سیســتمی »handover«، ڕێکخســنتەوەی وزەی  باشــترکردنی چەنــد کردارێکــی  و 

ئامێــرەکان و کەمکردنــەوەی بەفێڕۆدانــی وزە، دابەشــکردنی خێرایــی »bandwidth«ی جیــاواز بــۆ 

هــەر بەشــداربوویەك بــە گوێــرەی پێویســت. بــۆ نموونــە؛ کاتێــك کەســێك ســەیری ڤیدیۆیەکــی کواڵتیــی 

بــەرز دەکات، خێراییەکــی زیاتــری بــۆ تەرخــان دەکرێــت وەك لــە بەشــداربوویەکی دیکــە کــە لــەو کاتــەدا 

کورتەنامە بەکار دەهێنێت، ئەمەش ڕێگری دەکات لە بەفیڕۆچوونی کەناڵی گواســتنەوەی زانیاری. 

هەروەها زیرەکیی دەستکرد لە پارێزگاریی داتا و زانیارییەکانی نەوەی پێنجەم ڕۆڵی بەرچاوی هەیە، 

جگــە لــە چەندیــن بەکارهێنانــی دیکــە8. 

وێنەی ژمارە )٣( پڕۆسەی ئاوێتەبوونی زیرەکیی دەستکرد و تەکنەلۆژیای نەوەی پێنجەم9 
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دەبێــت ئــەوەش لەبەرچــاو بگیرێــت کــە نــەوەی پێنجــەم بــە داینەمــۆی گەشەســەندی زیرەکیــی دەســتکرد 

دادەنرێــت. هــەروەك ئاشــکرایە کــە زیرەکیــی دەســتکرد کار لــە ســەر شــیکاریی داتــا و زانیــاری دەکات، وە 

هەڵسەنگاندنیان بۆ دەکات بە گوێرەی چەند پێوەرێکی دیاریکراو، لە پاشاندا چارەسەری گونجاو پێشنیاز 

دەکات. هەمــوو ئــەم پڕۆســە ئاڵۆزانــە پێویســتیان بــە کۆمپیوتــەری خێــرا و ئامێــری تایبــەت هەیــە، بــەاڵم 

نەوەکانی پێشــوو توانای گواســتنەوە و چارەســەری ئەو قەبارە زۆرە لە زانیاری بە خێرایی پێویســت نەبووە، 

ئەمــەش وای کــردووە گەشەســەندنی زیرەکیــی دەســتکرد تــا ڕادەیــەك نزیــك بێتــەوە لــە چەقبەســتوویی. 

 Connected« نــەوەی پێنجــەم بــووە فاکتــەری پەرەپێدانــی زیرەکیــی دەســتکرد و هاتنەئــارای بیرۆکــەی

IntelligentEdge« بــە واتــای شــیکاری و چارەســەرکردنی داتــا و زانیــاری لــە نــاو ئــەو ســێرڤەرانەی کــە تایبەتــن 

بــە نــەوەی پێنجــەم و نزیکــن لــەو ئامێــرەی کــە دەیەوێــت شــیکارییەکە بــکات، چونکــە خێرایــی گواســتنەوەی 
زانیاری لە تۆڕی نەوەی پێنجەم هاوکار دەبێت لە ئاڵوگۆڕی زانیاری لە نێوان ئامێری کۆمپیوتەر یان مۆبایل 

لەگەڵ سێرڤەرە تایبەتەکانی سیستمی نەوەی پێنجەم10. پێویستە سەرنج بخرێتە سەر ئەو ڕاستییەی کە 

بەکارهێنانــی زیرەکیــی دەســتکرد چەنــد لێکەوتەیەکــی نێگەتیڤــی دەبێــت لەســەر مرۆڤایەتــی، وەك ئەمانــەی 

الی خــوارەوە: 

- لــە هەندێــك بارودۆخــی تایبەتــدا کــە پێویســت بێــت ژیریــی مــرۆڤ بڕیــار بــدات بــە لەبەرچاوگرتنــی 

»هەســت و ســۆز« لــە ســەر چۆنێتیــی ئەنجامــدان و دیاریکردنــی مێکانیزمــی تایبــەت بــۆ کارپێکردنــی 

تەکنەلۆژیاکــە، ژیریــی دەســتکرد ئــەو هەڵبژاردەیــەی لــە بــەردەم مرۆڤــدا نەهێشــتووەتەوە، تەنهــا لــە 

ســەر بنچینــەی ئــەو زانیارییــەی پێــی دراوە یــان ئــەو میکانیزمــەی بــۆی دیــاری کــراوە کار دەکات، ئەمــەش 

هەندێــك جــار لێکەوتــەی کارەســاتباری دەبێــت.

- هــاوکات بووەتــە هــۆکاری کەمبوونــەوەی هەلــی کارکــردن، چونکــە ئامێرێكــی زیــرەك دەبێتــە جێگــرەوەی 

مــرۆڤ کــە بــە وردییەکــی زیاتــر و بــێ ماندووبــوون ئەرکەکانــی ڕادەپەڕێنێــت. 

- ســەرەڕای ئــەو هۆکارانــەی ســەرەوە، زیرەکیــی دەســتکرد پێویســتی بــە دابینکردنــی داتــا و زانیاریــی زۆر 

هەیــە تاکــوو سیســتمێکی ورد و کارا بەرهــەم بهێنرێــت، ئەمــەش دەبێتــە هــۆی بەرزبوونــەوەی تێچووەکــەی و 
زیادبوونــی نرخــی ئامێــرەکان.  

 ٤. گرینگیی مانگە دەستکردەکان لە بنیاتنانی شارە زیرەکەکاندا
زۆرێك لە زاناکان لەو بڕوایەدان کە بە تەنها سوودوەرگرتن لە ئینتەرنێت و تۆڕی فراوانی پەیوەندیکردن 

ناکرێــت وەک چەمکــی شــاری زیــرەک بچەســپێنرێت ئەگــەر ســوود لــە مانگــە دەســتکردەکان نەبینرێــت، بۆیــە 

لێــرەدا پێویســتە تیشــك بخرێتــە ســەر گرنگــی و بەکارهێنانــی مانگــی دەســتکرد لــە شــاری زیرەکــدا. هــەروەك 
ئاشکرایە کە مانگی دەستکرد لە ڕێگەی مووشەکی تایبەتەوە ئاڕاستە دەکرێن بۆ بۆشایی ئاسمان تاوەکوو 

لە یەکێك لە خولگەکاندا جێگیر دەکرێن و لە پاشاندا بۆ مەبەستی تایبەتی سوودیان لێ دەبینرێت. ئەوەی 
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الی زۆرێکمان ڕوونە کە مانگە دەستکردەکان بۆ پەخشکردنی کەناڵە تەلەڤزیۆنییەکان، پەیوەندیکردن، 

شــوێنهەڵگر )GPS( بــەکار دەهێنرێــن، جگــە چەندیــن بەکارهێنانــی دیکەیــان کــە دەبنــە کۆڵەکــەی ســەرەکی بــۆ 

بەرەوپێشچوونی شارە هۆشمەندەکان11.

هــەروەك لــە وێنــەی ژمــارە )4(دا ئامــاژەی پــێ کــراوە، مانگــی دەســتکرد بــەکار دەهێنرێــت بــۆ زانینــی 

پێشوەختەی ڕووداوە سروشتییەکانی وەك گڕکان ، گەردەلوول یان الفاو، بەمەش خۆپارێزیی پێشوەختە 

دەگیرێتە بەر و مەترسییەکانی لە سەر شارەکە کەم دەکرێتەوە. هەروەها بۆ چاودێریی بەردەوامی شارەکە 

بــەکار دێــت تاکــوو ڕێگــری بــکات لــە دزیکــردن، یــان شــوێنهەڵگرتنی ئۆتۆمبێلــی گومانلەســەر و دیاریکردنــی 

شــوێنەکەی بــە دروســتی بــۆ الیەنــی پەیوەندیــدار. هەروەهــا لــە چاودێریــی كشــتوکاڵ و کەشــوهەوا، یــان 

ســەرچاوە ئاوییــەکان ســوودی لــێ وەردەگیرێــت12.

وێنەی ژمارە )٤( بەکارهێنانی مانگی دەستکرد لە شارە هۆشمەندەکاندا

وەك هــەر جۆرێکــی دیکــەی تەکنەلۆژیــای گەیانــدن، مانگــە دەســتکردەکانیش بێبــەش نیــن لــە بوونــی 

خاڵــی بــاش و خــراپ، لــە خــوارەوە بــە وردتــر باســیان لێــوە دەکەیــن: 

خاڵی بەهێز
لە ڕێگەی بەکارهێنانی چەند مانگێکی دەستکردەوە دەتوانرێت تەواوی گۆی زەوی بە شەپۆلی ڕادیۆیی  	

دابپۆشــرێت. هەروەهــا ئــەو ناوچــە شــاخاوییە ســەختانەی کــە دانانــی تــاوەری پەیوەندیکــردن تێیــدا 

ئەستەمە، یان ئەو ئەو کەشتییانەی لە ناوەڕاستی دەریا و زەریاکانن؛ بە خزمەتگوزاریی پەیوەندیکردن 

و ئینتەرنێتــەوە ببەســترێنەوە. 
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جگــە لــە بــواری پەیوەندیکــردن و گەیانــدن، دەکرێــت ســوودی لــێ ببینرێــت بــۆ دیاریکردنــی شــوێن لــە  	

ســەر ڕووی زەوی، بــە تایبــەت لــە بــواری ســەربازی، دیاریکردنــی ئاڕاســتەی بــا و چڕیــی هــەورەکان و زانینــی 

کەشــوهەوا، هەروەهــا لــە پەخشــکردنی تەلەڤزیــۆن و چەندیــن مەبەســتی دیکــە.

لــە کاتــی ڕوودانــی کارەســاتی سروشــتی و نەخــوازراو، دەبێتــە تاکــە شــوێنگرەوەی ئامێرەکانــی تایبــەت بــە  	

پەیوەندیکــردن. 

و  کارەبــا  وزەی  بەفیڕۆدانــی  کەمکردنــەوەی  بــۆ  هۆکارێکــە  پەیوەندیکــردن  تــاوەری  بەکارنەهێنانــی  	

شــارەکان.  ســیمای  تێکنەچوونــی 

خاڵی خراپ
مانگــە دەســتکردەکان تێچوویەکــی زۆرتریــان پێویســتە بــە بــەراورد بــە جۆرەکانــی دیکــەی تەکنەلۆژیــای  	

گەیانــدن، بــە تایبــەت پڕۆســەی ناردنــەدەرەوەی بــۆ بۆشــایی ئاســمان و جێگیرکردنــی لــە خولگەکەیــدا. 

لەبەر ئەو مەودا زۆرەی کە هەیەتی لە ڕووی زەوییەوە، کاتێکی زیاتری پێویستە بۆ گواستنەوەی داتا و  	
زانیــاری، ئەمــەش دەبێتــە هــۆی ئــەوەی بــۆ هەندێــك بــواری تایبــەت و ورد ســوودی لــێ وەرنەگیرێــت.

لــە هەلومەرجــی کەشــوهەوای ســەخت و نالەبــاردا، وەك زریــان و بەفرباریــن، شــەپۆلە ڕادیۆییــەکان  	

توو�ســی چەنــد دیاردەیەـکـی فیزیایــی دەبــن وەك ســەریەکچوون و لەناوچوونــی شــەپۆل کــە ئەمــەش 

دەبێتــە هــۆکاری الوازبوونــی پەیوەندیکــردن و تاکــوو ڕادەی بچڕانــی خزمەتگــوزاری دەڕوات.

لە کاتی بوونی کێشەی تەکنیکی لە مانگە دەستکردەکاندا، چاککردنەوەیان ئەرکێکی ئێجگار قورس و زەحمەتە،  	

چونکە وا پێویســت دەکات کە ئەو مانگە دەســتکردە بگەڕێنرێتەوە بۆ ســەر زەوی بە مەبەســتی نۆژەنکردنەوەی، 

پاشان ڕەوانەی بۆشایی ئاسمان بکرێتەوە، ئەمەش یەکسانە بە تێچووی مانگێکی دەستکردی نوێ. 

 ٥. بەکارهێنانی ڕیشاڵە تیشکییەکان )opticalfibers( لە شارە زیرەکەکاندا
ڕیشــاڵە تیشــکییەکان کــە لــە شووشــە یــان پالســتیك دروســت دەکرێــن، بــەکار دەهێنرێــن وەك ناوەندێکــی 

گواستنەوە لە سیستمی گەیاندندا. داتا و زانیاری بە شێوەی ڕووناکی تێیدا دەگوازرێتەوە، ئەمەش توانای 

گواســتنەوەکەی یەکجــار زیــاد دەکات بــە بــەراورد بــەو جۆرانــەی دیکــەی ناوەنــدی گواســتنەوە کــە شــەپۆلی 
ڕادیۆ/کارۆموگناتی�سی بەکار دەهێنن. ڕیشاڵی تیشکی لە شارە زیرەکەکاندا بۆ مەبەستی گواستنەوەی داتا و 
زانیاریی قەبارە زۆر گەورە بەکار دەهێنرێت، وەك کامێرای چاودێریی سەر شەقامەکان کە بە کواڵتییەکی زۆر 

بەرز ڤیدیۆ تۆمار دەکەن و ڕاستەخۆ دەگوازرێنەوە بۆ ناوەدنی زانیاریی تایبەت بە دەزگا میرییەکان. هەروەها 

گواســتنەوەی زانیــاری لــە ڕێگــەی کێبڵــی فایبــەرەوە بــە تــەواوی پارێــزراون و زۆر ئەســتەمە کــە ســیخوڕیی بــە 

ســەرەوە بکرێــت، بۆیــە ئاڵوگــۆڕی زانیــاری لــە ســێرڤەر و داتــا ســەنتەرەکانەوە کــە زانیاریــی هەســتیار و کەســیی 

تێدایــە؛ بــە ڕێگــەی ڕیشــاڵە تیشــکییەکان دەکرێــت13. ســەرەڕای ئــەو هەمــوو الیەنــە ئەرێنییانــەی ڕیشــاڵە 

تیشکەکان، بەاڵم دانان و ڕاکێشانی کێبڵی فایبەر تێچوویەکی زۆری دەوێت و پێویست بە هەڵکەندنی زەویی 
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ئــەو ناوچەیــە دەکات کــە ڕەنگــە لــە ســەنتەری شــارەکان ببێتــە کێشــە و لێکەوتــەی خراپــی هەبێــت، هەروەهــا 

بــۆ ناوچــە بــەرز و شــاخاوییەکان تــەواو ئەســتەمە و ڕێگریــی زۆری بــۆ دێتــە پێشــەوە. لــە کاتــی پچــڕان و پێکەوتنــی 
زەبــر بــەر ڕیشــاڵەکان، پڕۆســەی چاککردنــەوە و پێکەوەلکاندنیــان کارێکــی تــا ڕادەیــەك ناڕەحــەت و پــڕ تێچــووە.

٦. بەکارهێنانی تۆڕی هەستەوەری بێتەل )wirelesssensornetwork( لە شارە زیرەکەکان
هەستەوەرەکان بە بنچینەی بنیاتنانی شارە زیرەکەکان دادەنرێت، کە ئامێری زۆر بچووکی ئەلکترۆنین 

بــۆ کۆکردنــەوەی داتــا و زانیــاری بــەکار دەهێنرێــن، وەك: پەســتانی هــەوا، پلــەی گەرمــی، ڕێــژەی �ســێ، جووڵــەی 
زینــدەوەر و زۆر مەبەســتی دیکــە. بــۆ زیادکردنــی چوســتی و کواڵتیــی ئــەو زانیارییــەی کــە لــە هەســتەوەرەکان 

وەردەگیرێــن، پێویســتە ژمارەیەـکـی زۆریــان لــێ بــەکار بهێنرێــت و لــە شــوێنی جیــاواز دابنرێــن، وە لــە ڕێگــەی 

تەکنەلۆژیــای بێتەلــەوە زانیارییــەکان بنێــرن بــۆ یەکــەی کۆکــەرەوەی زانیــاری لــە نزیــك لــە خۆیــان. دەکرێــت 

ســوود لــە سیســتمی نــەوەی پێنجــەم وەربگیرێــت بــۆ گواســتنەوەی زانیارییــەکان و هەروەهــا لــە ســێرڤەرە 

تایبەتییەکانیــەوە شــیکاری بــۆ داتــاکان بکرێــت بــە بەکارهێنانــی خوارزمییەکانــی زیرەکیــی دەســتکرد14. بــەاڵم 

چەنــد ئاڵنگارییــەك دێتــە پێشــەوە بــۆ ئــەم هەســتەوەرە زیرەکانــە، ئەویــش ئەوەیــە کــە چــۆن پارێزگارییــان لــێ 

بکرێــت لــە هێر�ســی ئەلکترۆنــی، بەتایبــەت تــۆڕی بەیەكگەیاندنەکــەی کــە شــێوازی بێتــەل بــەکار دەهێنرێــت. 

هەروەها چۆن وا بکرێت داتا و زانیاریی زیاتر کۆ بکرێتەوە و ئاڵوگۆڕ بکرێت، لەبەر ئەوەی ئەو هەستەوەرە 

بچووکانــە لــە بنچینــەدا بــۆ مەبەســتی ئاڵوگــۆڕی داتــای کــەم دروســت کــراون. 

دەرئەنجام 

بیرۆکــەی پــڕۆژەی شــاری زیــرەك لــە حەفتاکانــی ســەدەی پێشــووەوە ســەری هەڵــداوە، بــە چەنــد قۆناغێــك 

گەشەی کردووە، بەاڵم لەم چەند ساڵەی پێشوو هاوتەریب لەگەڵ گەشەکردنی تەکنەلۆژیای پەیوەندیکردن، 

ئەویــش پەرەســەندنی بەرچــاوی بەخۆیــەوە بینیــوە. تەکنەلۆژیــای گەیانــدن بــە بڕبــڕەی پشــتی شــاری زیــرەك 

دادەنرێــت، چونکــە تــەواوی چاالـكـی و خوارزمییــە خــودکارەکان و ئامێــرە زیرەکــەکان بەیەکــەوە دەبەســتێتەوە. 

لــە ســەرەتادا ســنوورداریی خێرایــی نەوەکانــی پێشــوو بەرهەڵســتیی زۆری دروســت کردبــوو بــۆ بنیاتنانــی شــارێکی 

تــەواو زیــرەك، لەگــەڵ هاتنــی نــەوەی پێنجــەم چیدیکــە ئــەو بەربەســتانە بوونــی نەمــا و شــاری زیــرەك لــە خەونــەوە 

بــوو بــە ڕاســت، بــەاڵم بــە تەنهــا ناتوانرێــت پشــت بــە نــەوەی پێنجــەم ببەســترێت، بۆیــە چەندیــن جــۆری دیکــە لــە 

تەکنەلۆژیــای گەیانــدن هاوتەریــب ســوودی لــێ دەبینرێــت. لــە چوارچێــوەی ئــەم توێژینەوەیــەدا ســەرنج خراوەتــە 

ســەر بەکارهێنانــی مانگــە دەســتکردەکان، زیرەکیــی دەســتکرد، ڕیشــاڵی تیشــکی و هەســتەوەری زیرەکیــی بێتــەل، وە 

الیەنی باش و خراپی هەریەکە لەم تەکنەلۆژیایانە خراونەتە ڕوو، پێشنیار دەکرێت کە لە داهاتوودا توێژەرانی 

دیکە لێکۆڵینەوەی ورد بکەن لە سەر ئەو ژێرخانە تەکنەلۆژییەی کە لە هەرێمی کوردستان و عێراق بەردەستن 

کــە تاکــوو چەنــد دەکرێــت پشــتی پــێ ببەســترێت بــۆ بنیاتنانــی پــڕۆژەی شــاری زیــرەك. 
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بەرایی
بــە گشــتی تێکچــوون و داڕمانــی ئــەو بینایانــەی کــە لــە ئاســن دروســت دەکرێــن لــە ژێــر کاریگەریــی کاری 

تەقینــەوەدا؛ ســەرنجی توێــژەرە جیهانییەکانــی بــە الی خۆیــدا ڕاکێشــاوە، ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ کاریگەریــی 

مەترسیدار و ڕووخێنەری تەقینەوە. ڕەفتاری ماددەی سوپەر -ئیالستیکی نیکڵ-تیتانیۆمی خودشێوەگۆڕی 

)SuperelasticNickelTitaniumShapeMemoryAlloy)NiTiSMA(( لــە ژێــر کاریگەریــی تەقینــەوەدا 

زۆر بــە کەمــی دەبینــرێ لــە توێژینەوەکانــدا، هــەر چەنــدە ئــەم ماددەیــە بــە ڕێژەیەـکـی زۆر بــەکار هاتــووە لــە 

کەمکردنــەوەی هێــزی زەمینلــەرزە. ئــەم توێژینەوەیــە داهێنــان لــە وابەســتەی پایــە و پــردی بینــای ئاســنی 
تەقینــەوەی مەترســیدار  لــە هەبوونــی  Smart( دەکات  Steel Beam-Column Connection( زیــرەک

 ،)NumericalAnalysis( و لــە توانــای ئــەم جــۆرە پێکبەســتنە دەکۆڵێتــەوە بــە شــێوەی شــیکاری ژمارەیــی

Eu- )بــۆ ئــەوەی تێگەیشــتنێکی گشــتگیرترمان هەبــێ ســەبارەت بــەم جــۆرە پێکبەســتنانە. کــۆدی ئەورووپــی 

rocode( لــە دیزاینکردنــی پێکبەســتەکاندا و یاســاکانی )KingeryAirblast( بــەکار هاتــووە بــۆ چاککردنــی 

لــە ســەر دوو ئاســت ئەنجــام دراوە؛ ئاســتی لۆکاڵــی  هێــزی ڕاســتەقینەی تەقینــەوەکان. لێکۆڵینەوەکــە 

)پێکبەستەکان( و ئاستی گلۆباڵی )بینای دوو ڕەهەندی - 2DMomentResistingFrame(. ئەنجامەکانی 

پێکبەســتەکان لــە گلۆبــال مۆدێلەکانــدا بــەکار هاتــوون، بــۆ ئــەوەی توانــای ئــەم پێکبەســتانە لــە بینــای 
ڕاســتەقینەدا وەدەربکەوێــت کاتێــک تەقینەوەیەـکـی بەهێــز ڕوو دەدات.

بەکارهێنانی ڕێکاری بیناکاریی زیرەک 
لە ژێر کاریگەریی تەقینەوەدا

سەردەشتسەرداروەلی
خوێندکاریدکتۆرالەئەندازیارییبیناکاریدا
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١. زەمینە

لــەم چەنــد ســاڵەی ڕابــردوودا بــە هــۆی زیادبوونــی ژمــارەی تەقینــەوەی بەمەبەســت )بەئەنقەســت( و 

بێمەبەستەکان، سەرنجی زۆرێک لە توێژەرانی ئەندازیاریی بیناکاری بە الی ئەم بابەتەدا ڕاکێشرا. خێراپیی 

ئــەو پێکبەســتە ســتیالنەی کــە بــە لەحیــم دروســت کــراون، الوازیــی ئــەم جــۆرە لــە تەکنیکــی بینــاکاری پیشــان 

دەدات لە ژێر کاریگەریی تەقینەوەدا]1[. دوای ڕووخانی هەندێک لە بینای ڕۆنان پۆینت لە ئەمەریکا لە ساڵی 

1968 و ڕووخانــی هــەردوو باڵەخانــی ســەنتەری بازرگانیــی جیهانــی لــە نیویــۆرک لــە ســاڵی 2001، پێویســتیی 

بواری ئەندازیاریی بیناکاری بۆ شێوازێکی تازەی ئەم پێکبەستانە بە ڕوونی هەستی پێ دەکرا. ئەم تەکنیکە 

نوێیــەش نــاو نــرا پێکبەســتەی تــەواوی زەبــری )FullyMomentConnectionJoint(، بــۆ ئــەوەی توانســتی 

بیناکان لە ژێر کاریگەریی هێزی تەقینەوە و زەمینلەرزەدا بەرز بکرێنەوە، چونکە تاقیکردنەوە کردارییەکان 

لە تاقیگەکاندا هاوپێچە لەگەڵ بڕێکی باش لە مەتر�سی و توانای ماددی و مرۆیی، شیکردنەوە ژمارەییەکان 

لە سەر بنچینەی فاینت ئێلیمنت )NumericalFinite-ElementAnalysis( دەبن بە جێگرەوەیەکی با�سی 

تاقیکردنــەوە کردارییــەکان. ســەرەڕای ئــەوەش، بــە هــۆی ئــەوەی بابەتــی تەقینــەوە پەیوەندیــی بــە ئاسای�ســی 

واڵتــەوە هەیــە، دەســتکەوتنی زانیــاری لــە ســەر شــێواز و تەکنیکــی تەقاندنــەوە بــە گشــتی ئەســتەمە. هەندێــک 

ســەرچاوەی کــەم تیشــکیان خســتووەتە ســەر ئــەم جــۆرە توێژینەوانــە، کــە ئەوانــەش لــەم توێژینــەوەدا بــاس 

دەکرێــن.

ئــەم جــۆرە نوێیــە لــە پێکبەســتەی پایــە و پــردی بینــای ئاســنینانە بێبــەش نییــە لــە کەموکــوڕی، چونکــە 
تەواوی بەشەکانی لە ئاسن پێک هاتوون، هەربۆیە چڕبوونەوەی هێز لە بەشە ئاسنینەکاندا دەبێتە هۆی 

دروســتبوونی گۆڕینــی شــێوەی بەشــەکان کــە بــە شــێوەی هەمیشــەیی دەمێنێتــەوە دوای نەمانــی هێــز. لــە 

دوو توێژینــەوەی جیــادا هەریەکــە لــە »Christopoulosetal )2002(« و »Riclesetal )2002(« کاریــان 

لــە ســەر بــاڕی پۆست-تێنشــن کــردووە بــۆ نەهێشــتنی شــێوە گۆڕانــی هەمیشــەیی کــە پالســتیکییە]2[، ]3[. جێــی 

باسکردنە کە ئەم توێژینەوەیە پشت بە چەندین توێژینەوە دەبەستێت کە پێشتر لە الیەن نووسەری ئەم 

توێژینەوەیــەوە بــاڵو کراونەتــەوە. خاڵێکــی تــری گرنــگ ئەوەیــە کــە تەقینــەوە هەڵگــری هێزێکــی گەورەیــە کــە لــە 
چەنــد چرکەســاتێکی کەمــدا ڕوو دەدات، هــەر بۆیــە مامەڵەکــردن لەگــەڵ ئــەم هێــزەدا زۆر قورســە تاوەکــوو 

پێشــبینی بکرێــت. لــەم توێژینەوەیــەدا پشــت بــە تەکنیکــی خودکارانــە بەســتراوە، تاوەکــوو کاریگەریــی ڕێــژەی 

بــەرزی ســترەین بپێورێــت.

بینــای ئاســایی کــە بــۆ حاڵەتــی ئاســایی دیزایــن کــراوە بــۆ ئــەوەی بەرگــەی هێــزی كێشــردنی زەوی بگرێــت، 

لەبەرانبــەر هێــزی تەقینەوەکانــدا الواز دەردەکــەون و زیاتــر ئەگــەری ڕووخانیــان لــێ دەکرێــت. یەکێکــی تــر لــە 

ئاڵنگارییەکان بریتییە لە ژمارەیەکی زۆری گۆڕاوەکان کە لەگەڵ هێزی تەقینەوەدان، وەکوو کێ�سی ماددەی 

تەقینەوە و دووری لە بیناکە و کەشوهەوا. لەگەڵ ئەوەشدا بە گشتی بینایەکان ناکرێ لە خزمەتی گشتی 
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ڕابگیــردرێ و دابخرێــن بــە ڕووی بەکارهێنەرانــدا. هــەر بۆیــە زۆر گرنگــە بایــەخ بــە بەرگریــی تەقینــەوەی ئــەم 

جــۆرە بینــا ئاســنانە بدرێــت بــە چەندیــن ڕێگــەی جیــاواز، بــۆ نموونــە بەکارهێنانــی پێکبەســتەی زیــرەک، یــان 

بەهێزکردنــی توانــای لۆکاڵــی و گلۆباڵــی بینایــەکان دژی هێــزی تەقینــەوە. هــەر چــی ســەبارەت بــە ســتانداردی 

دیزاینە، تەنها سەرچاوە »UnifiedFacilityCriteria)UFC(«ی ئەمەریکییە، ئەم سەرچاوەیە جەخت لە 

دیزاینــی لۆکاڵــی دەکاتــەوە، واتــە دیزاینــی پایــە و پــردی بینایــەکان. بــەاڵم جگــە لــە کاریگەریــی هێــزی تەقینــەوە لــە 

 )Global-Level( ســەر پایــە و پــردی بینایــەکان، هێــزی تەقینــەوە کاریگەریــی ڕاســتەوخۆی لــە ســەر بینایــەکان

بە گشتی هەیە. بۆ کەمکردنەوەی مەترسیی ڕووخان و وێرانبوون، پتەوکردنی بەرگریی جۆینتەکان دەبێتە 

هــۆی بەهێزکردنــی تــەواوی بینایەکــە ]4[.

لەم توێژینەوەیەدا تیشــک دەخەینە ســەر چۆنێتیی بەهێزکردنی بەرگریی بینای ئاســن لە ژێر کاریگەریی 

تەقینــەوەدا. جۆرێــک لــە جۆینــت کۆنێکشــنی زیــرەک دەخەینــە ڕوو کــە توانســتی بینایــەکان زیــاد دەکات، 

بــە شــێوەیەک کــە بتوانــێ الدانــی التەنیشــتەکانی بگەڕێتــەوە دۆخــی ئاســایی خــۆی دوای ئــەوەی کــە شــەپۆلی 

تەقینەوەکان کۆتایی دێت. بۆ دۆزینەوەی هێزی شەپۆلی تەقینەوە، پێویستمان بە نووسینەوەی چەندین 

دێڕكــۆد هەیــە کــە بــە زمانــی »TCL« دەنووســرێنەوە. هەروەهــا بــۆ ئــەوەی هەڵســوکەوتی جۆینتــە زیرەکــەکان 

ئــەم  بــۆ  بکرێــت.  بــۆ  ژمارەییــان  شــیکردنەوەی  ورد  شــێوەیەکی  بــە  پێویســتە جۆینتــەکان  بدۆزرێنــەوە، 
مەبەستەش، بۆ جۆینتەکان وەشانی پێشکەوتووی »Ansys« بەکار هاتووە. دوای ئەوەی شێوازی ڕەفتاری 

جۆینتــە زیرەکەکانمــان بــۆ دەردەکەوێــت لــە ســەر شــێوەی زەبــر و ســووڕانەوە، پێویســتە هەڵســوکەوتی ئــەم 

 »OpenSees« جۆینتانــە لــە نــاو بینایەکانــدا تاقــی بکرێتــەوە. لــە کۆتــا هەنــگاودا، بــە بەکارهێنانــی بەرنامــەی

دیزاینــی بینــاکان کرانــەوە و ئــەم جۆینتانــەی تێــدا بــەکار هێنــرا. یەکێــک لــە مەبەســتە ســەرەکییەکانی ئــەم 

توێژینەوەیــە بریتییــە لــە نووســینەوەی چەندیــن یاساوڕێســای دیزاینکــردن کــە بــۆ ئەندازیــاری دیزاینکــردن 

زۆر ئاســانکاری دەکات.

٢. دۆزینەوەی هێزی شەپۆلی تەقینەوەکان

یەکێــک لــە گەورەتریــن کێشــەکانی توێــژەر کــە لــە بــواری تەقینــەوەدا کار دەکات، ئەوەیــە کــە بــە هــۆی 
هەســتیاریی بابەتــی تەقینــەوەوە کەمتریــن داتــا بەردەســتە. بۆیــە کارێکــی ئاســان نییــە کــە بتوانرێــت هێــزی 

شــەپۆلی تەقینــەوە و گۆڕاوەکانــی مەزەنــدە بکرێــت و بدۆزرێنــەوە. هەروەهــا چونکــە تەقینــەوە هێزێکــی 

داینامیکییــە، واتــە هەمــوو گۆڕاوەکانــی پشــت بــە کات دەبەســتێت و پێویســتی بــە هاوکێشــەی داینامیکیــی 

ئاڵــۆز هەیــە بــۆ ئــەوەی ئەنجامــەکان بدۆزرێنــەوە، لەبــەر ئــەم هۆکارانــە دۆزینــەوە گــۆڕاوی هێــزی شــەپۆلی 

تەقینەوەکە پێویستی بە بەکارهێنانی هاوکێشەی فرەڕەهەندی ژمارەییە )PolynomialEquations(. لەم 

توێژینەوەیــەدا هاوکێشــەی »SimplifiedKingeryairblastpolynomial« بــەکار هاتــووە کــە لــە الیــەن 

»Swisdak« داهێنــراوە]5[. ئــەم هاوکێشــەی الی خــوارەوە پیشــان دراوە:
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)F ،E ،D ،C ،B ،A، و G( بریتین لە هاوکۆلکەی هاوکێشەی فرەڕەهەندی ژمارەییە. »Z« بریتییە لە 

مەودای پێوانەکراو. 

W = کێ�ســی بارگــەی هاوتــای ترینیترۆتۆلۆیــن )TNT( )کگــم(، R = دووری ڕاســتەهێڵی لــە خاڵێکــی ســەر 

بینایەکــە تــا ناوەنــدی تەقینــەوە )m(. تــەواوی هاوکێشــەکە بــۆ چەندیــن مــەودای جیــاواز بــەکار دێــت، بــۆ 

ئــەم مەبەســتەش وەشــانی )بەرنامــەی( »MatlabR2021« بــەکار هاتــووە بــۆ پڕۆگرامســازیی هاوێشــەکان و 

ئالگۆریســمەکان )Algorithms(. ئــەم مۆدێلــی تەقینەوەیــە بریتییــە لــە تەقاندنــەوەی »1900kg« لــە دووریــی 
)5.5m( لــە ڕووبــەری پێشــەوەی بینایەکــە )وەک لــە وێنــەی )1(دا دەردەکەوێــت(. وێنــەی پڕۆفایلــی هێــزی 

شەپۆلی تەقینەوە )کە لە وێنەی )2(دا دیارە(، پێک دێت لە پەستانی پۆزەتیف، پەستانی نێگەتیڤ، کاتی 

گەشــتنی شــەپۆل، کاتــی بەرزکردنــەوەی شــەپۆل بــۆ بەرزتریــن ئاســتی پەســتان، مــاوەی شــەپۆلی پۆزەتیــڤ، 

ماوەی شەپۆلی نێگەتیڤ. هەروەها بۆ ئەوەی لە ڕاستی و دروستیی ئەم کۆدانە دڵنیا بین، پێویستە کۆدی 

نووســراو پشتڕاســت بکرێتــەوە.

وێنەی ژمارە )١(

پالنی �سێ دووریی تەقاندنەوەی بینایەکە ]9[
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وێنەی ژمارە)٢(
پڕۆفایلی ئایدیاڵی تەقینەوە]9[

بۆ ئەم مەبەســتەش ئەو هێزە دۆزراوانە بە هاوکێشــە دەســتکاریکراوەکانی فریدالندەر]6[، تاقیکردنەوە 

]7[ و بەرنامەی کاریگەرییەکانی چەکی ئاسایی )CONWEP( پشتڕاست کرایەوە. وێنەی )3( پیشانی دەدات 

کــە مۆدێلــی تەقینــەوەی داهێنــراو زۆر بــە ڕوونــی پشتڕاســتی هاوکێشــە دەســتکاریکراوەکانی فردالنــدەر و 

تاقیکردنەوەکــە دەکاتــەوە.

وێنەی ژمارە)3(
وێنەی پشتڕاستکردنەوەی مۆدێلی تەقاندنەوە]9[
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»NiTiSMA« ٣. میتۆدۆلۆژیای دیزاینی پێکبەستە )جۆینت(ی زیرەکی

ئــەم بەشــە بەدواداچــوون بــۆ میتــۆدی شــیکردنەوەی ژمارەیــی جۆینتــی زیرەکــی »NiTiSMA« لــە بینــای 

ئاســنیندا دەکات. یەکێــک لــە تایبەتمەندییــە باشــەکانی جۆینتــی زیــرەک ئەوەیــە کــە تــەواوی هێــزەکان لــە 
بڕغووەکاندا )Bolts( کۆ دەکاتەوە، بەم شێوەیەش هێزەکان کاریگەریی نەرێنی ناکەنە سەر بەشەکانی تری 
جۆینتەکە لە ئاســن دروســت کراون. هۆکاری ئەوەی کە پێویســتە بەشــە ئاســنینەکان دوور بن لە فشــاری 

کۆکــراوە بــە هــۆی هێــزی تەقینەوەکانــەوە، ئەوەیــە کــە ئــەو فشــارە چــڕەی لــە ئاســنەکاندا کۆکراونەتــەوە بــۆ 

هەمیشــە دەمێننــەوە و دەبنــە هــۆی هەبوونــی کێشــە لــە بینایەکانــدا. بەکارهێنانــی ئــەم جــۆرە جۆینتانــە ڕێگــە 

لــە هەبوونــی فشــاری چــڕ دەگرێــت و جۆینتــەکان دەگەڕێنــەوە بــاری ئاســایی خۆیــان بەبــێ هەبوونــی کێشــەی 

فشــاری پاشــماوە. ئــەم جــۆرە جۆینتانــە لــەم بەشــانەی خــوارەوە پێــک هاتــوون: پلێتــی پشــتەوە، ڕاگــرەکان، 

بڕغــوو، پایــە و پــردی بینــا. یەکێکــی تــر لــە کێشــەکان کــە دیزاینــەر زۆر جــار لەبیــری دەکات لــە کاتــی دیزایــن؛ 

داینامیکــی بینایــە و پارچەکانیــدا بریتییــە لــە بەرزیــی ڕێــژەی هێــزەکان، کــە لــە تەنهــا چەنــد میلــی چرکەیەکــدا 
زیــاد دەکات، بــەم شــێوەیەش توانــای بەرگریــی مــاددە زۆر زیــاد دەکات. بۆیــە پێویســتە ڕەچــاوی ئــەم خاڵــە 

بکرێت. بە پێی ئەم توێژینەوە بێت ڕێژەی بەرزیی هێزی تەقینەوە بە شێوەیەکە کە بەرگریی ماددەی نیکڵ 

تیتانیــۆم و ئاســنەکان بــە ئاســتی 34% و 27% زیــاد دەکات بــەدوای یەکــدا]7[. 

هەندێــک لــەو یاســایانەی کــە ئــەم توێژینەوەیــە پێشــنیاری دەکات، بریتییــە لــە: )1( پێکبەســتەکان بــە 

شــێوەیەک دیزایــن بکرێــن کــە لــە ســەر شــێوەی ســێمی ریجــد پۆلێــن بکرێــن. )2( کاریگەریــی ســترەین ڕەیــت 

لەســەر »NiTiSMA« و ئاســنەکان ئامــاژە پــێ بکرێــت. )3( تێکچوونــی بــاری بڕغــووەکان پێویســتە لــە پێــش 

تێکچوونــی پێکهاتــە ئاســنەکانەوە بێــت. )4( هەمــوو تێکچوونێکــی )Inelastic( پێکهاتــە ئاســنەکان پێویســتە 
ڕێگــە پــێ نەدرێــت. )5( پێکبەســتە زیرەکــەکان دەبــێ لــە پۆلێنــی دەکتڵتــی )Ductility( مامناوەنــد و الواز بــن.

)وێنەی )4( ئاماژە بە شێوەی ئەم جۆرە جۆینتە دەکات.( وەکوو پێشتر باس کرا لەم شێوەی جۆینتەدا 

بڕغووەکان ماددەی »NiTiSMA«ن. ئەم جۆینتە بە وەشانی »Ansys« شیکردنەوەی ژمارەیی بۆ کراوە، بۆ 

دروســتکردنی ئەم مۆدێلەش ســوود لە چەندین مۆدێلی ماتریاڵی و ئەندازەیی وەرگیراوە کە لە کتێبخانەی 

وەشــانەکەدا بەردەســتن. )وێنــەی 5( ئامــاژە بــە مۆدێلــی ژمارەیــی ئــەم پێکبەســتە زیرەکــە دەکات.( دیســان 

Numerical( پێویســتە مۆدێلــە داهێنــراوەکان  analysis( بــۆ پشتڕاســتکردنەوەی شــیکارە ژمارەییــەکان

لەگــەڵ تاقیکردنــەوەی ڕاســتەقینە لــە تاقیگەکانــدا و شــیکاری ژمارەیــی مۆدێلەکانــی نێــو توێژینــەوەی وێــژە 

سانســتییەکاندا بــەراورد بکرێــن. بــۆ ئــەم مەبەســتەش شــیکارییەکی بەراوردکاریمــان ئەنجــام داوە. ئەنجامــی 

ئــەو مۆدێلــەی کــە هەمانــە، لەگــەڵ ئەنجامــی تاقیکردنــەوەی ڕاســتەقینەیەکان و مۆدێلــی ژمارەیــی]8[ تــردا 

بــەراورد کــرا.
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وێنەی ژمارە)٤(
]9[ »NiTiSMA“هێڵکاری پێکبەستەی)جۆینتی(زیرەکی

وێنەی ژمارە)٥(

]NiTiSMA«[9“هێڵکاریی ئەندازەی ژمارەیی پێکبەستەی

وەک لــە وێنــەی )6(دا وەدەردەکەوێــت، ئەنجامــی ئــەو مۆدێلــەی کــە هەمانــە زۆر بــە با�ســی ڕێــک کەوتــووە 
لەگــەڵ تاقیکردنــەوەی ڕاســتییەکاندا و هەروەهــا لەگــەڵ مۆدێلــە ژمارەییەکــەی تــری نووســەری ]8[. وەکــوو 

لــە وێنەکــەدا دیــارە، هێڵــە ڕەشــەکە کــە گوزارشــت لــە ئەنجامــی ئــەم مۆدێلــە ژمارەیــەی توێژەرانــی ئــەم 

توێژینەوەیــە دەکات، زۆر بــە با�ســی گونجــاوە لەگــەڵ ئەنجامــی تاقیکردنــەوە ڕاســتییەکەدا کــە بــە ڕەنگــی 

ســوور گوزارشــتی لــێ کــراوە. هەروەهــا هەمــان ئەنجــام دەبینــرێ کاتێــک بــەراورد لــە نێــوان ئەنجامــی مۆدێلــە 
ژمارەییەکــی خۆمــان و مۆدێلــە ژمارەییەکــی نووســەرانی ئــەم توێژینەوەیــە]8[ دەکەیــن. زۆر گرنگــە ئــەم جــۆرە 

پشتڕاســتککرنەوانە بۆ توێژینەوەکان بکرێت، بۆ ئەوەی لە ڕاســتی و دروســتیی مۆدێلە ژمارەییەکان بگەین.
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وێنەی ژمارە)٦(
پشتڕاستکردنەوەی ئەنجامی مۆدێلە ژمارەییەکە]9[

»NiTiSMA« ٤. ڕەفتاری میکانیکی پێکبەستەی زیرەکی

لەم بەشــەدا تیشــک دەخەینە ســەر ڕەفتاری میکانیکیی پێکبەســتەکان. لە پێشــدا پێویســتە با�ســی ئەوە 
بکەیــن کــە لــە هەنــگاوی دواتــردا ئــەم پێکبەســتانە لــە بینــای ئاســنینی تــەواودا بــەکار دەهێنرێــن و شــیکاری 
ژمارەییــان بــۆ دەکرێــت، هــەر بۆیــە پێویســتمان بــە چەندیــن شــکڵ و شــێوەی پێکبەســتەی زیــرەک دەبــێ بــە 

قەبــارەی جیــاواز تاوەکــوو بتوانرێــت بــەکار بهێنرێــن. )خشــتەی )1( ئامــاژە بــە تــەواوی قەبــارە جیاوازەکانــی ئــەم 

پێکبەســتانە دەکات.( 
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خشتەی ژمارە )١(

قەبارەی جیاوازی پێکبەستە زیرەکەکان ]9[

ID Column  End plate  Backing
Plate Rib Plate Shear Stiff-

eners
Joint Classi-

 fication (EC)-
Strength

IPE240-12 HEA240 390x200x23 390x20 206x20 390x20 N-P

IPE240-16 HEA240 390x200x23 390x20 206x20 390x20 P-S

IPE240-20 HEA240 390x200x23 390x20 206x20 390x20 P-S

IPE240-24 HEA240 390x200x23 390x20 206x20 390x20 P-S

IPE400-12 HEA400 550x200x23 550x20 352x20 550x20 N-P

IPE400-16 HEA400 550x200x23 550x20 352x20 550x20 N-P

IPE400-20 HEA400 550x200x23 550x20 352x20 550x20 P-S

IPE400-24 HEA400 550x200x23 550x20 352x20 550x20 P-S

IPE500-12 HEA500 650x200x23 660x20 444x20 650x20 N-P

IPE500-16 HEA500 650x200x23 660x20 444x20 650x20 N-P

IPE500-20 HEA500 650x200x23 660x20 444x20 650x20 P-S

IPE500-24 HEA500 650x200x23 660x20 444x20 650x20 P-S

IPE600-12 HEA1000 750x220x31 800x20 928x20 750x20 N-P

IPE600-16 HEA1000 750x220x31 800x20 928x20 750x20 N-P

IPE600-20 HEA1000 750x220x31 800x20 928x20 750x20 N-P

IPE600-24 HEA1000 750x220x31 800x20 928x20 750x20 P-S

IPE750-12 HEA1000 903x263x31 903x20 960x20 903x20 N-P

IPE750-16 HEA1000 903x263x31 903x20 960x20 903x20 N-P

IPE750-20 HEA1000 903x263x31 903x20 960x20 903x20 N-P

IPE750-24 iHEA500a 903x263x31 903x20 960x20 903x20 P-S

بــۆ ئــەوەی لــە ڕەفتــاری ئــەم پێکبەســتانە تێبگەیــن، پێویســتە دوو بەرئەنجامــی ئــەم پێکبەســتانە بپێویــن 
لە ژێر کاریگەریی هێزی شەپۆلی تەقینەوەکاندا، یەکێک لەوانە زەبری سووڕانەوەی پێکبەستەکانە بە هۆی 
زەبــری هێزەکانــەوە. ئــەم وێنانــەی خــوارەوە )وێنــەی a و b )7((  گوزارشــت لــە زەبــری ســووڕانەوەی هەندێــک 

لــە پێکبەســتەکان دەکــەن. بــۆ ئــەوەی لــە جیاوازیــی ڕەفتــاری ئــەم جــۆرە پێکبەســتانە تێبگەیــن، پێویســتە لــە 
ڕەفتاری پێکبەستەی ئاسایی مۆدێل بکەین و بەراوردی بکەین بە پێکبەستەی زیرەک. وەک لە وێنەی )7(

c دا دەردەکەوێــت، پێکبەســتەی ئاســایی دوای البردنــی هێــزی تەقینــەوە ناگەڕێتــەوە ســفر، واتــە هەنــدێ لــە 

ســووڕانەوە بــە هــۆی زەبــرەوە تێــدا دەمێنێتــەوە وەکــوو پاشــماوە. هــۆکاری ئەمــەش بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە 
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پێکهاتە ئاسنەکان کە توانای گەڕانەوەیان بۆ دۆخی ئاسایی نییە، بەشێکی بەرچاو فشاریان تێدا دروست 

دەبێــت و ناچنــەوە دۆخــی ئاســایی خۆیــان. )لــە وێنــەی ))d)7(دا بــە ڕوونــی دەردەکەوێــت کــە چڕەفشــار لــە 

پێکهاتــەی پێکبەســتە زیرەکەکــەدا زۆر کەمــە.( 

(b)(a)

 (d)(c)

وێنەی ژمارە )٧(

)a(پەیوەنــدی زەبرەســووڕانەوەی نموونــەی)١(،)b(پەیوەندیــی زەبرەســووڕانەوەی نموونــەی)٢(،

)d( لــە نێــوان زەبرەســووڕانەوەی پێکبەســتەی ئاســن و پێکبەســتەی زیــرەک، هەڵســەنگاندن  )c(

]9[ دابەشــبوونی چڕەفشــاری پێکبەســتەی زیــرەک
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یەکێکــی تــر لــە پێــوەرەکان بریتییــە لــە پێــوەری توانــای هەڵمژینــی وزەی کارا، کــە بــە هــۆی هێــزی شــەپۆلی 

تەقینــەوەوە لــە پێکبەســتەکانەوە دروســت دەبێــت. لــە یەکــەم هەنــگاودا هێــزی بەســتنی بڕغــووەکان تاقــی 

کرانــەوە. هێــزی بەســتنی بڕغــووەکان ئــەو هێزەیــە کــە لــە کاتــی بەســتنی بڕغووەکانــدا دەکەوێتــە ســەر قــەدی 

بڕغــووەکان. دواتــر هێــزی تەقینــەوەکان کارا دەکرێــن. بــۆ ئــەم مەبەســتەش �ســێ بــڕی جیــوازی هێــزی بەســتن 

بەکار هێنران، %0، %25، %50، ئەم �سێ هێزە گوزارشت لە ڕێژەی بەرگریی بڕغووەکان دەکەن. یەکێکی 

تــر لــە بەرئەنجامــەکان کــە پێویســتە بپێورێــت بــۆ زانینــی توانــای بەرگریــی پێکبەســتەکان، بریتییــە لــە توانــای 

پێکبەستەکان بۆ هەڵمژینی ئەو وزەیەی کە لە ئەنجامی تەقینەوەوە دروست دەبێت. بۆ ئەم مەبەستەش 

پێویســتمان بــە پێــوەری دامپینگــی چەســپاوی هاوتــا )EquivalentViscousDamping)EVD(( دەبێــت. 

بنچینەی کاری »EVD«، لە سەر ئەو ڕاستییە کار دەکات کە هەمان بڕی وزە کە سیستمی ناهێڵی و سیستمی 

هێڵــی دروســتی دەکات؛ هاوتــا دەبــن کاتێــک توو�ســی ورووژاندنــی ساینۆســۆیداڵ دەبــن. لــەم بەشــەدا لــە 

کاریگەریی هێزی بەســتنی بڕغووەکان لە ســەر »EVD« دەکۆڵینەوە. بۆ ئەم مەبەســتەش �ســێ هێزی بەســتنی 

بڕغووی جیاواز کە پێشتر باس کرا، بەکار هاتووە. وەکوو لە وێنەی ژمارە )8(دا دیارە، کاریگەریی ئەم هێزە 

لە سەر دامپینگ زۆر بە ڕوونی دیارە. هەندێک لە مۆدێلی پێکبەستەکان زیاتر کاریگەر بوون لەوانی تر، بۆ 

نموونە ئەو پێکبەستانەی کە قەبارەی بڕغووەکانی گەورەترە زیاتر کاردانەوەی هێزی بەستنی بڕغووەکانی 

لــە ســەر دیــارە وەک لەوانــەی کــە قەبــارەی بڕغووەکانــی بچووکتــرە.

وێنەی ژمارە)٨(
کاریگەریی هێزی بەستنی بڕغووەکان لە سەر دامپینگ

٥. بەکارهێنانی پێکبەستی زیرەک لە بینایەکان

چونکــە تاوەکــوو ئێســتا هیــچ یاســایەکی گشــتگیر نییــە بــۆ ئــەوەی دیزاینــی ئــەم جــۆرە پێکبەســتانەی پــێ 

بکرێــت، توێژەرانــی ئــەم توێژینەوەیــە هەندێــک ڕێساویاســایان پێشــنیار کــردووە بــۆ دیزایــن و بەکارهێنانــی 



ژماره  )16( ساڵی سێیه م، ئازاری 2023

46

ئــەم جــۆرە پێکبەســتانە لــە بینایەکانــدا وەکــوو پێشــتر بــاس کــران. یەکێــک لــە گرنگتریــن یاســاکان ئەوەیــە کــە 

پێویســتە بینایــەکان بــە جۆرێــک دیزایــن بکرێــن کــە پێکهاتــە ئاســنینەکانی بینایــەکان دوور دەبــن لــە شــکان و 

تێکچــوون. هەمــوو تێکچوونــەکان لــە بڕغــووە زیرەکەکانــدا کــۆ دەکرێنــەوە، بــەم شــێوەیە پارچــە ئاســنەکان 

لــە بینایەکــەدا بــە ســەالمەتی دەمێننــەوە. بــۆ مۆدێلکردنــی بینایــەکان، وەشــانی »OpenSees« بــەکار هاتــووە 

)شــێوازی مۆدێلکردنی بینایەکان بە چڕی لە ســەرچاوەی ژمارە]9[ باس کراوە(. بۆ ئەوەی خەســڵەتی زیرەکی 

پێکبەســتەکان بگوازرێتــەوە بــۆ بینایەکــە، پێویســتە ڕەفتــاری پێکبەســتەکان لــە بینایەکانــدا بــەکار بهێنرێــت 

نــەوەک خــودی پێکبەســتەکە خــۆی. بــەم ڕێگەیــە شــیکردنەوەی ژمارەیــی بــۆ بینایــەکان ئاســانتر دەبــن کــە لــە 

هەزارەها پێکهاتە دروســت بوون. ماســتەرپالنی بینایەکە کە لە وێنەی )9( دەبینرێت، بریتییە لە بینایەکی 

نموونەیی لە نێوان دوو بینای تردا. هەردوو دیوی بینایەکە شەقامە. ئەو بینا نموونەییەی کە لێرەدا باس 

دەکــرێ، بریتییــە لــە 10 نهــۆم. تــەواوی هەیکەلــی بینایەکــە بــە ئاســن دروســت کــراوە جگــە لــە پێکبەســتەکان 

نەبێت. تەنها دوو ڕەهەندی بینایەکە شیکاری بۆ دەکرێت، چونکە بینایەکە الیەکانی لەیەکچووە. )وێنەی 

خوارەوە بینایەکە پیشان دەدات.( وەکوو لە وێنەکەدا دیارە، خەسڵەتی زیرەکی پێکبەستەکان خزێنراوەتە 

ناو پێكهاتەی بینایەکان لە ڕێگای پێکهاتەی زیرەکی مۆدێلی ماتریاڵییەوە. هێزی تەقینەوەکان بە ئاڕاستەی 
هێڵــی ئاســۆیی کار دەکەنــە ســەر التەنیشــتەکانی بیناکــە و هەوڵــی ڕووخانــی دەدەن. هەریەکــە لــەم هێــزی 

تەقینەوانــە پڕۆفایلــی تایبەتــی خۆیــان هەیــە کــە پشــت بــە دووریــی ئــەو خاڵــەی کــە لــە ســەر ڕووی دەرەوەی 

بیناکەدایە بۆ سەنتەری تەقینەوەکە. )وێنەی ژمارە )11( گوزارشت لە پڕۆفایلی ئەو هێزانە دەکات کە کار 

دەکەنــە ســەر بینایەکــە.( بنمیچــی بینایەکــە بــە پیــن دیزایــن کــراوە کــە زیاتــر نزیکــە لــە ڕاســتییەوە. 

وێنەی ژمارە)9(

هێڵکاریی ئەندازیاریی بینای هەڵبژێردراو
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وێنەی ژمارە)١٠(
وێنەی دوو ڕەهەندیی بینای زیرەک

وێنەی ژمارە)١١(
پڕۆفایلی هێزی تەقینەوەکان
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٦. ڕەفتاری بینای زیرەک لە ژێر کاریگەری تەقینەوەدا

بە شێوەیەکی گشتی ئەم جۆرە بینایانە بۆ ئەوە دیزاین کراون کە بەرگەی تەقینەوەی بەهێز بگرن. بۆ 
ئەوەی توانســتی ئەم بینایانە تاقی بکرێنەوە، پێویســت بە شــیکاری داینامیکیی ژمارەیی دەکات کە لە ڕووی 

تێچوونــی کاتــەوە زۆر گرانــە. لەگــەڵ ئەوەشــدا پێویســت بــە کۆمپیوتــەری بەهێــز دەکات تاوەکــوو هەزارەهــا 
هاوکێشــەی ئاڵــۆز شــیکار بکرێــن. بۆیــە ئاســانکردنی ئــەم پڕۆســەیە هەمیشــە خولیــای توێژەرانــە لــە بــواری 

شــیکاری ژمارەییــدا. هــەر چۆنێــک بێــت لــەم توێژینەوەیــەدا هــەوڵ دراوە کــە میتۆدێکــی ئاســان بــەکار بهێنرێــت 

تاوەکــوو لــە داهاتــوودا توێژەرانــی تــر ســوودی لــێ ببینــن. 

لێــرەدا پێویســتمان بــە پێوەرێــک دەبێــت تاوەکــوو هەڵســەنگاندن بــۆ ئــەم جــۆرە بینایانــە بکەیــن، ئــەو 

پێــوەرەش بریتییــە لــە زۆرتریــن الدان و ڕێــژەی الدانــی پاشــماوەی نهۆمــی ســەرەوەی بینایــەکان. بــۆ ئــەوەی 

هەست بە جیاوازیی ئەنجامی شیکاری بینای زیرەک و بینای ئاسنی ئاسایی بکرێت، لێرەدا بینایەکی ئاسایی 

ئاســن شــیکار کــراوە. )وێنــەی )12( و وێنــەی )13( ئەنجامــی شــیکاری هــەردوو بینایەکــە پیشــان دەدەن.( 
وەکــوو لــە وێنەکــەدا دیــارە کــە هــەردوو مۆدێلەکــە لــە ڕووی زۆرتریــن الدانــەوە یەکســانن، بــەاڵم لــە ڕووی 

الدانی پاشماوەوە کە دوای نەمانی هێزی شەپۆلی تەقینەوەکەوە دروست بوون زۆر جیاوازن، بە جۆرێک 

کە بینا ئاسنەکە بە تەواوی هەست بە ڕووخانی دەکرێت. لە کاتێکدا بینا زیرەکەکە توانای گەڕاندنەوەی 

بــۆ شــوێنی خــۆی هەیــە و الدانــی پاشــماوەی بــە ڕێژەیەکــی بەرچــاو کــەم کردووەتــەوە.

   

وێنەی ژمارە )12( زۆرترین الدانوێنەی ژمارە )11( الدانی پاشماوە٧. پێشنیار و ڕاسپاردە
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وەکوو لە بەشەکانی پێشووی ئەم توێژینەوەدا باس کرا، ئەو بینیانەی کە مەترسیی ڕووبەڕووبوونەوەی 

تەقینەوەیــان لــێ دەکرێــت و بــە شــێوەی ئاســایی دیزایــن کــراون؛ زیاتــر مەترســیی ڕووخانــی لــێ دەکرێــت، هــەر 

بۆیــە پێویســتە ڕەچــاوی بەهێزکردنــی بەشــەکانی ئــەم جــۆرە بینایانــە بکرێــت. بەهێزکردنــی پێکبەســتەکانی 

بینایــەکان بــە شــێوەیەکی بەرچــاو بەرگریــی بینایــەکان زیــاد دەکات. لەبــەر ئــەم هۆکارانــە، وا پێشــنیاز دەکرێــت 
کــە ئــەم جــۆرە سیســتمانە لــە تــەواوی بینــا گرنگەکانــی دەوڵەتــدا هەبێــت، بەتایبــەت ئــەو بینایانــەی بــۆ کاری 

ســەربازی و بینــای ســتراتیژیی دەوڵەتــن کــە دەبنــە جێــی ســەرنجی کاری تیرۆریســتی.
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بەرایی
مرۆڤ بەردەوام هەوڵی داوە بە سوودوەرگرتن لە ئەزموونی ڕابردوو -شیرین و تاڵ-ەوە ئایندەی خۆی 

باشــتر بــکات و پێ�ســی بخــات، بــە درێژایــی ســەردەمەکان و لــە هەمــوو بوارەکانــدا. لــە کولتــووری کوردیــدا بــە 

شێوەیەکی تیۆری ئەم مەبەستانە دەبینین و لە پێشینانەوە المان گەاڵڵە بووە، بۆ نموونە وتراوە: »ماران 

گــەز لــە خشــەی مــار و مێــروو دەترســێت«، یــان »مــار دوو جــار لــە کونێکــەوە بــە ئینســانەوە نــادات«، ئەمانــە 
دەتوانیــن وەک نموونــەی پەندوەرگرتــن لــە ڕووداوەکانــی ڕابــردوو وەربگریــن، بــەاڵم تــا چەنــد بــە کــرداری 

پەیــڕەوی دەکەیــن لــە ژیانــی تاکەکانــدا؟ یاخــود لــە ئەزموونــی ئیــدارەدان و دامەزراوەکانمانــدا؟ یــان بــە 

مانایەکــی دیکــە و فــراوان لــە کاری حکومداریــدا؟ ئایــا ئەزموونــی شارســازی و ئیدارەدانــی چاالکیــی ڕۆژانەمــان 

بە هەمان ئاڕاستەیە؟ ئەم توێژینەوەیە هەولێكە بۆ باسكردن دەربارەی ڕووداوەکان و چۆنێتیی ڕوودانیان 

و خســتنەڕووی هۆكارەكانیــان.

فێربوون لە ڕووداوەکانی ڕابردوو؛ 
دەرفەتێک بۆ دووبارەنەبوونەوەیان 

تواناعەبدواڵحوسێن
ماستەرلەئەندازیاریشارستانی
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فێربوون لە ڕووداوەکانەوە

لــە بەریتانیــا، ڕۆژی 2023/2/26 لــە یاریــی توپــی پێــی نێــوان مانچســتەر یونایتــد و نیوکاســڵدا، دوای 

قەدەغەکــردن بــۆ مــاوەی 35 ســاڵ، ڕێگــە دەدرێــت بــە هانــدەران لــە شــوێنی دیاریکــراو لــە پشــت گۆڵــی هــەر 

یــەک لــەو یانانــە بــە هەســتانە ســەر پــێ هانــی یانــەی دڵخــوازی خۆیــان بــدەن. ئەمــە مانشــێت و هەواڵــی زۆرێــک 

لــە ڕۆژنامــە و ماڵپــەڕە وەرزشــییەکانی بەریتانیــا و جیهــان بــوو لــە ســەرەتای مانگــی شــوباتی ئەمســاڵدا، پــاش 
ئەوەی لە ساڵی 1989 و لە ڕووداوێكدا بە هۆی ڕووخانی سیاجی شوێنی دانیشتنی هاندەران، 97 هاندەری 

یانەی لیڤەرپووڵ گیانیان لەدەست دا1. ئەم قەدەغەکردنە هەنگاوێکە بۆ ئەوەی ئەو ئەزموونە ناخۆشە 

دووبــارە نەبێتــەوە و نموونەیەکیشــە بــۆ وانەوەرگرتــن و فێربــوون لــە ڕووداو و کارەســاتەکانەوە.

فێربــوون لــە ئەزموونــی خــودی یــان کەســانی دیکــەوە، یەکێکــە لــە ڕێگاکانــی فێربوونــی مــرۆڤ. هەروەهــا 

لــە سروشــتی مرۆڤــە کــە فێــر دەبێــت، لــە کاتێکــدا هەســت بــە فشــار بــکات لــە ســەر خــۆی یــان خــۆی لــە شــوێنی 

فشــاردا ببینێتــەوە. فێربــوون لــە ڕووداوەکان »بریتییــە لــەو پڕۆســەیەی کــە لــە ئەنجامــدا دەزگایــەک یــان 

کارمەندانــی هــەوڵ دەدەن بــۆ تێگەیشــتن لــە هــەر  ئەنجامێکــی ڕووداوێکــی  نەخــوازراو کــە ڕوویــان دا و بــە 

ئامانجــی ئــەوەی لــە داهاتــوودا ڕێگــری بکرێــت لــە دووبارەبوونەوەیــان2«. 

ئەم پڕۆسەیە لە بنەڕەتدا لەو سێکتەرانەوە سەری هەڵداوە کە مەترسییان زۆرە. لە زمانی ئینگلیزیدا 

بــۆ ئــەو مەبەســتە وشــەی«hazard » بــەكار دێــت، بــە مانــای هــەر شــتێک زیــان بگەیەنێــت یــان توانــای 
زیانگەیاندنی هەبێت لە کاتی ڕوودانیدا، وەک: سێکتەرەكانی وزە، نەوت، گاز و پیشەسازیی پەترۆکیمیایی، 

هەروەها سێکتەرەکانی دیکەی وەک: بیناسازی، کارگەکان و پیشەسازی، کەرتی تەندروستی، ڕێگاوبان و 

گواســتنەوە، فڕۆکەوانــی و کەشــتیوانی.

بۆچی لە ڕووداوەکانەوە فێر ببین؟

هەندێــک جــار ڕووداوەکان دووبــارەی ڕووداوەکانــی پێشــوون و هــۆکارەکان هەمــان هــۆکارن، بــەاڵم 

هەمیشــە ئــەو پرســیارە دەکرێــت بۆچــی ئێمــە نەمانتوانــی ڕێگــە لــە دووبارەبوونەوەیــان بگریــن؟

کاتێک ڕووداوێک ڕوو دەدات و زیانەکانی دەبینین، نیشانەی ئەوەیە کە هەڵەیەک ڕووی داوە، ئەگەری 

ئــەوەش هەیــە هەمــان هەڵــە دووبــارە ڕوو بداتــەوە، ئاڵنگاریــی گــەورە ئەوەیــە کــە بتوانیــن و تــا چەنــد گونجــاوە 

فێــر بیــن لــەو ڕووداوانــە کــە ئەویــش بریتییــە لــە داهێنــان یــان گۆڕینــی زانیاری، هەڵســوکەوت، کارامەیی، بەها 

یان هەر ڕەوشێک بێت بۆ ئاستێکی دیکە و جیاواز. مەرج نییە ئەو ڕووداوە تەنها لە شوێنی کاری خۆت یان 

شارەکەت بێت، بەڵکوو سوود وەردەگیرێت لە ئەزموونی ئەوانی دیکە.

لە ســاڵی 2017دا چەند توێژەرێكی هۆڵەندی و دانیمارکی و فینلەندی توێژینەوەیەکیان ئەنجام دا لە 

نێوان 27 کۆمپانیای نێودەوڵەتی لە سێکتەرە جیاوازەکان دەربارەی فاکتەرە گرنگەکان بۆ جێبەجێکردنی 
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»دیــدگای ســفر ڕووداو« )ZeroAccidentVision( ، کــە زیاتــر لــە 8800 لــە بەڕێوەبــەران و کارمەنــدان و 

کرێکاران بەشدارییان تێدا کردووە، لە ئەنجامی توێژینەوەکەدا دەرکەوتووە کە فێربوون لە ڕووداوەکانی 
ڕابــردوو یەکێکــە لــە فاکتــەرە گرنگەکانــی هــەر دامەزراوەیــەک بــۆ گەیشــتن بــەو دیدگایــە3. 

پڕۆســەی فێربــوون و پەندوەرگرتــن لــە کارەســاتەکانی پێشــوو؛ پڕۆســەیەکی گرنــگ و پێویســتە لــە ژیانــی 

هەمــوو تاکێــک و دامــەزراوە و تەنانــەت حکومــەت و واڵتیشــدا هەبێــت، کــە بریتییــە لــە »پڕۆســەی گــەڕان 

و تێگەیشــتن لــە هــەر هەلومــەرج و بارودۆخێکــی نادروســت کــە بووبێتــە هــۆی ڕووداوێــک یــان کارەســاتێک، 

بــە مەبەســتی ڕێگریکــردن و بەرپێگرتنیــان لــە دووبــارە ڕوودانەوەیــان«، نەتوانیــن یاخــود ئەنجامنەدانــی ئــەم 

پڕۆســەیە بــۆ ڕووداوەکانــی ڕابــردوو دەبێتــە هــۆی دووبــارە ڕوودانــی کارەســاتی گەورەتــر4.

لوکیس، پێی وایە پڕۆسەیەکی کاریگەرە کاتێک دامەزراوەکان بە هۆی بوونی زانیارییان لە هۆکارەکانی 

ڕووداوەکانی پێشوودا، بتوانن ڕێگری بکەن لە دووبارە ڕوودانیان5.

جێ�ســی دوکومون بەڕێوەبەری پێشــووتری کۆمپانیای نەوتی ئەمەریکی لەم بارەیەوە دەڵێت: »پێویســتە 

ئێمــە فێــر بیــن لــە ئەزموونــی ئەوانــەی دیکــەوە، نــەوەک خۆمــان لــە ڕێگــە ســەختەکەوە فێــر بیــن، هەروەهــا بــۆ 

نەوەکانــی داهاتوومــان پیشــان بدەیــن ئێمــە چیمــان تۆمــار کــردووە6«.

ســەرنجێک لــەم وتەیــەی دوکومــون بۆمــان دەردەکەوێــت کــە زۆر گرنگــە بــۆ ئێمــە ئــەو ڕێگەیــە هەڵبژێریــن 

بــۆ ئاینــدەی خۆمــان و نەوەکانمــان کــە ڕێــگای فێربوونــە لــە ڕووداوەکانــی ڕابــردوو نــەوەک ئەزموونکردنــی 

ڕووداوەکان کــە ئەمــە ڕێــگا ســەختەکەیە.

بۆچی ڕووداوەکان ڕوو دەدەن؟ لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکان

پڕۆســەی لێکۆڵینــەوەی ڕووداوەکان ســەرەتا بــە ئاگادارکردنــەوەی ڕووداوەکــە دەســت پــێ دەکات، پاشــان 

لێکۆڵینــەوە لــە چۆنێتیــی ڕوودانــی و دۆزینــەوەی هــۆکارە بنەڕەتییــەکان، لێکۆڵینــەوە لــە ڕووداوەکان وەک 

بە�ســی یەکــەم و ســەرەکی لــە پڕۆســەی فێربــوون لــە ڕووداو. مەبەســتی ســەرەکی بریتییــە لــە وەاڵمدانــەوەی ئــەم 

پرسیارانە: چی بووە؟ لەکوێ؟ کەی؟ چۆن؟ بە ئامانجی ڕێگریکردنیان لە داهاتوودا. دەتوانین ساتی وەرگرتنی 

یەکــەم زانیــاری دەربــارەی ڕووداوەکان ئەژمــار بکەیــن بــە دەســتپێکی لێکۆڵینــەوە، ئەمــەش زۆر گرنگــە کــە بــە 

خێرایی ئەنجام بدرێت، چونکە ئەگەری لەناوچوونی زانیارییەکان زۆرە. دەتوانین لێکۆڵینەوە دابەش بکەین 

بە سەر چەند قۆناغێکدا، مەبەستی لێکۆڵینەوەکان کاریگەریی زۆری دەبێت لە سەر چۆنیەتیی قۆناغەکان:

1. پالندانان

۲. کۆکردنەوەی داتا

۳. شیکردنەوەی ڕووداوەکە

4. دەرئەنجام و پێشنیار و ڕاپۆرتەکان
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ڕووداو )incident( بریتییــە لــە ڕوودانــی ڕووداوێکــی نەخــوازراوی چاوەڕواننەکــراو کــە ببێتــە هــۆی 
زیانگەیانــدن بــە مــرۆڤ یــان کەرەســتە و ئامێــر، کــە ئەمــەش دەبێتــە »accident«. جــاری وەهــا هەیــە ئــەو 

ڕووداوانە ڕوو دەدەن، بەاڵم هیچ زیانێکی نییە بە هۆی بوونی بەربەستێک یاخود ئامادەنەبوونی کەسێک 

یــان شــتێک لــە شــوێنی ڕووداوەکــەدا کــە پێــی دەوترێــت نزیکــەڕووداو )nearmiss(7. ســەبارەت بــە جۆرەکانــی 

ڕووداو، چەندەهــا جــۆری پۆلێنکردنــی ڕووداوەکان هــەن بــە پێــی جــۆری کەرتــی پیشەســازی، قەبــارەی 

ڕووداوەکان و دووبارەبوونەوەیــان و جــۆری زیانەکانیــان، بــەاڵم پۆلێنکردنــی ڕەسموســەن تــا ڕادەیــەک 

گونجاوتــرە کــە ئەویــش بــەم شــێوازەیە:

زۆر دووبارە، بەاڵم قەبارەی بچووک. 	

کەم دووبارە، قەبارەی مامناوەند. 	

دەگمەن، قەبارەی گەورە8 . 	

تێگەیشــتن لــەوەی کــە ڕووداوەکان چــۆن ڕوو دەدەن و دۆزینــەوەی ڕەگوڕیشــەی هــۆکارەکان، باشــترین 
ڕێگەیــە بــۆ ئــەوەی بتوانیــن سیســتمێکی کارا و کاریگــەر دابنێیــن بــۆ بەرەنگاربوونەوەیــان و ڕێگریکــردن لــە 

دووبارە دروســتبوونیان، بۆ ئەم مەبەســتەش چەندین تیۆر و لێکدانەوە و میتۆدی تایبەت هەن. نزیکەی 

۱۰۰ تیــۆری جیــاواز هــەن بــۆ شــیکردنەوەی هۆکارەکانــی ڕوودانــی ڕووداوەکان، کــە نزیکــەی ۳۰ دانەیــان بــە 

زۆری بــەکار دێــت، لــەو تیۆرانــەش:

یەکەم: تیۆری دۆمینەی هێنریک

ئەم تیۆرە ساڵی 1938 دانراوە. تیۆرەکە هۆکارەکان بە چوواندنی پوولی دۆمینە لێک دەداتەوە، ئەوە 

ڕوون دەکاتــەوە کــە ئەگــەر هۆکارێکیــان ڕووی دا، ئەوانــەی تریــش وەک کەوتنــی پوولەدۆمینــەکان بــەدوای 

یەکــدا دێــن، لێــرەدا دەبێــت کار لــە ســەر ئــەوە بکرێــت کــە ئــەم هۆکارانــە لــە الیەکــدا بوەســتێنرێن.

هێنریک )5( قۆناغی دیاری کردووە لە هۆکارەکانی ڕووداوەکان: 

)ژینگەی کۆمەاڵیەتی( و بنەچەیی. 	

 هەڵەی کەسەکان. 	

 بارودۆخ یان هەڵسوکەوتی ناتەندروست . 	

ڕووداو  . 	

برینداری. 	
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وێنەی ژمارە )١(  تیۆری دۆمینەی هێنریک

دووەم: مۆدێلی فێڕێڵ )فاکتەری مرۆیی(

بە پێچەوانەی هێنریکەوە، پێی وایە کە لە بنەڕەتدا تەنها یەک هۆکار هەیە بۆ ڕوودانی ڕووداوەکان کە 

ئەویــش بریتییــە لــە هــۆکاری مرۆیــی و گریمانــەی ئــەوە دادەنێــت کــە تەنیــا کەســێک لــە پشــتی ڕووداوەکانــەوە 

هەیە و دابە�ســی کردوون بە ســەر �ســێ گرووپدا:

	 . )OverLoad( بار زۆری

نەگوجان و ناڕێکی. 	

چاالکییەکی نادروست. 	

لــە ئەنجامــدا دەبنــە هــۆی  لــەو گرووپانــە چەندیــن هــۆکاری دیکــە دەگرنــە خۆیــان،  کــە هەریــەک 

ڕووداوەکان.

)»Accident/IncidentModel« سێیەم: مۆدێلی پێتەرسۆن )هەروەها ناسراوە بە

پێتەرســۆن لە ســەر هەمان تیۆری پێشــوو کاری کرد و پەرەی پێ دا، بۆ نموونە هۆکاری دیزاینی شــوێنی 

کار، هــۆکاری دارایــی، ئەوە�ســی ڕوون کــردەوە کــە فاکتــەر و هــۆکاری مرۆیــی بەشــێکە لــە مۆدێلێکــی گەورەتــر 

کــە ئەویــش هەڵــە و کەموکوڕیــی سیســتمە.

مۆدێلەکانی تایبەت بە سیستمەکان ئەوە لەبەرچاو دەگرێت کە کارکردنی مرۆڤ و ئامێر و ئەو ژینگەیەی 

دەوروبــەری پێکــەوە پەیوەندییەـکـی هارمۆنییــان هەیــە و هــەر هەوڵێــک یــان کارێــک ببێتــە هــۆی نەمانــی ئــەم 

پەیوەندییە، ئەوا دەبێتە هۆی دروستبوونی ڕووداو. بنەمایەکی دیکە ئەوەیە کە هەر کات کەسێک بیەوێک 

کارێــک بــکات، ئــەوا مەترســییەک پەیوەســت بــەو کارەوە هەیــە کــە پێویســتە بــە شــێوەیەک کۆنتــرۆڵ بکرێــت.
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چوارەم: مۆدێلی پەنیری سویسریی ڕیەسۆن

ئــەم مۆدێلــە بەناوبانگتریــن مۆدێلــە کــە لــە ســاڵی 1990 لــە الیــەن جەیمــس ڕیەســۆنەوە دانــراوە. بــە پێــی 
ئــەم مۆدێلــە، هــەر بەشــێک لــە الیەنــی بەرگریکــردن لــە ڕووداو و سیســتمی بەرگــری بــە پارچەیــەک لــە پەنیــری 

سویســری، وە هــەر یەکێــک لــەم الیەنانــەش توانــای ئــەوەی هەیــە کــە کێشــە دروســت بــکات یــان شکســت 
بهێنێــت و ڕووداو دروســت ببێــت؛ بــە شــێوازی کونــی نــاو پەنیــرەکان نیشــان دراوە. جــۆری کێشــەکان دوو 
بەشــن )کارا )ئەکتیــڤ(، شــاراوە(، ئەکتیڤــەکان بریتیــن لــەو هەڵســوکەوتە ناســەالمەتانەی کــە دەبنــە هــۆی 

ڕووداوەکان، شــاراوەکانیش ئەوانــەن کــە لــە دوورمــەودادا دەبنــە هــۆکاری ڕووداوەکان، نموونــەی نەبوونــی 

سیســتمی ســەالمەتی9.

وێنەی ژمارە )٢(  مۆدێلی پەنیری سویسریی ڕیەسۆن

لــە گریمانــەی ئــەوەی کــە کــەس نەتوانێــت لــە هەندێــک بــاردا مەترســییەکان کــەم بکاتــەوە، یــان پێشــبینی 

بکرێــن، یــان بــە خەیاڵــی كەســدا نەیــەت، ئــەوا لــەم بــارەدا چەنــد بوارێــک هەیــە کــە ئێمــە دەتوانیــن ئاکامــی 

ڕووداوەکانــی پــێ ســنووردار یــان کــەم بکەینــەوە. 

کــە  پێویســتە  زۆر  بــەاڵم  دەدەن،  ڕوو  دەگمــەن  بــە  گــەورەکان  ڕووداوە  تایبەتــی  بــە  ڕووداوەکان 

لێکۆڵینەوەیــان لــە ســەر بکرێــت. ڕووداوەکان دەتوانرێــت ڕێگرییــان لــێ بکرێــت بــە مەرجێــک بزانیــن و تێبگەیــن 

کــە چــۆن و بۆچــی ڕوو دەدەن، ئەمــەش تەنهــا کاتێــک دەبێــت کــە بتوانیــن لێــی بکۆڵینــەوە، ئەمــەش بنەمایەکــە 

لــە بنەماکانــی کولتوورێکــی پرۆئەکتیــڤ.

کاتێک ڕووداوێک ڕوو دەدات، زۆر پێویستە لە سەرمان وەک مامۆستایەک گوێبیستی بین بزانین 

کــە دەیەوێــت چ پەیامێکمــان بــە گوێــدا بچرپێنێــت. زۆر جــار کێشــەکە لەوەدایــە کــە ئاڕاســتە و ئامانجــی 

لێکۆڵینــەوەکان بــۆ ئــەوە نییــە کــە ڕەـگـی کێشــەکان بزانیــن، بەرژەوەنــدی وا دەخوازێــت کــە لــە کاتێکــی 

کەمــدا تــەواو بکرێــن، یاخــود هــۆکاری تــری دەرەکــی کاریگەریــی دەبێــت لــە ســەر ڕێــڕەوی  لێکۆڵینــەوەکان. 
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زۆر ڕووداو هەن کە بوونەتە خاڵی وەرچەرخان لە مێژوودا و گەالنیان بەخەبەر هێناوەتەوە و بوونەتە 

هۆکاری گۆڕانکاریی ڕیشەیی لە بواری سەالمەتی و تەندروستیی ڕزگارکردنی مرۆڤ چ لە سەر ئاستی 

تــاک، چ لــە ئاســتی کۆمەڵگــە و شــارەکاندا.

لــە دوانیــوەڕۆی 10ی تەممــووزی 1976دا، لــە شــارۆچکەی ســیڤازۆ لــە 20 کیلۆمەتــری باکــووری 

شــاری میــالن لــە ئیتاڵیــا، لــە کارگەیەکــی بچووکــی پیشەســازیی کیماییــدا کارەســاتێکی گــەورە ڕووی دا کــە لــە 

ســاڵی 2010دا گۆڤاری تایم بە ڕیزبەندیی ژمارە )8(ی دانا لە بەهێزترین کارەســاتەکانی کە بەســەر ژینگەدا 

هاتــووە10، کــە پاشــتر بــە »هێرۆشــیمیای ئیتاڵیــا« نــاو بــرا.

لە ئەنجامی گەرمبوونی زیاد و تەقینەوەی تانکێک کە ماددەی کیمایی تێدا بووە، پاشان هەورێکی 

ســپی لــە »DDCT( nixoid-p-oznebidorolhcartet(« ئاســمانی شــارۆچکەکەی داپۆشــیوە. ســەرەتا 

هەســتی پــێ نەکــراوە، پــاش چەنــد ڕۆژێــک زیــاد لــە 3000 گیانــدار لەنــاو چــوون. ڕۆژی دواتــر نیشــانەی 

هەســتیاری لــە ســەر ڕوخســار و پێســتی منــدااڵن دەرکــەوت. نزیکــەی 500 کــەس لــە دانیشــتووان 

ڕاستەوخۆ نیشانە لە سەر پێستیان دەرکەوت و توو�سی هەستیاری بوون. پاشان پشکنین بۆ زیاتر لە 

220 هــەزار کــەس ئەنجــام درا. ســاڵێک دوای ئــەم ڕووداوە، قەبــارەی زیانــەکان زۆر زیاتــر خەمڵێنــران و 

دەرکەوتــن، تەنانــەت پــاش 32 ســاڵ و لــە ســاڵی 2008دا لێکۆڵینــەوە لــە ســەر کاریگەرییەکانــی کــراوە بــە 

تایبەتــی لــە بــواری ژینگــەدا.

پــاش ئــەوەی دانیشــتووانەکان گوازرانــەوە، زۆربــەی خاـکـی ناوچەکــە گــۆڕدرا و گوازرایــەوە و خاـکـی 

شــوێنەكە وەک پاشــماوەی چەـکـی ناوەـکـی مامەڵــەی لەگەڵــدا کــرا.

لــە ســەرەتادا کــەس نەیدەزانــی کــە ســەرچاوەی ئــەم کارەســاتە ئــەو کارگەیــەی شــارۆچکەکەیە، ئەمــەش 

وای لــە بەرپرســانی واڵتانــی ئەورووپــا کــرد کــە پێویســتە یاســای نــوێ دەربکرێــت بــۆ پاراســتنی دانیشــتووان و 

چۆنێتیــی مامەڵەکــردن لەگــەڵ ئــەو کارگانــەی کــە مــاددە و کەرەســتەی کیمایــی مەترســیداری تێدایــە.

لە پاش ڕووداوەکە، لە ســاڵی 1982دا یاســای ســەالمەتیی پیشەســازی لە یەکێتیی ئەورووپا دەرچوو 

کە بە »ڕێنمایی سیڤازۆ« ناسراوە. ئەم ڕێنماییە بەرپرسانی ڕاسپاردووە: »ئەوەندەی دەتوانرێت زانیاری 

کــۆ بکرێتــەوە و لێکۆڵینــەوە و شــیکاری بکرێــت بــۆ ڕووداوەکان بــە تایبەتــی ڕووداوە گــەورەکان و پێشــنار 

بخەنــە ڕوو«. هەروەهــا پێداگــری دەکات لــەوەی کــە لــە ڕێگــەی پشــکنین و لێکۆڵینــەوەوە زانیارییــەکان کــۆ 

بکەنــەوە و پێشــنیازی خۆیــان بخەنــە ڕوو بــۆ ئــەوەی ڕێگــری بکرێــت لــە دووبــارە ڕوودانــی ئــەم ڕووداوانــە. لــە 

کۆتــا هەمــواری ڕێنماییەکانــی ســێڤازۆ 3 لــە ســاڵی 2008دا، پێداگریــی زیاتــر كــراوە لــەوەی لێکۆڵینــەوەکان 

جیــددی بــن و ڕۆتینــی نەبــن11.
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هۆکارەکانی دروستبوونی ڕووداو

جۆن ئەثیرۆن بە هاوبە�سی لەگەڵ فریدریک گیڵ، توانییان کە لە ئەنجامی کۆمەڵێک ڕووداو کە پێشتر 

ڕووی داوە، چەندیــن هــۆکار دیــاری بکــەن کــە دەتوانرێــت وەک ڕەگوڕیشــەی کارەســاتەکان بیانناســێنین، 

دەبێتــە پەنجەرەیەکیــش کــە دەتوانرێــت نەخشــەڕێگەی ئاینــدەی تێــدا دابنرێــت لــە هەمــوو ســێکتەرەکاندا، 

هۆکارەکانیــش لــە چەنــد خاڵێکــدا کــۆ کراونەتــەوە کــە دەگونجێــت زیاتریــش بــن.

دیزاین )جێبەجێنەکردنی ستانداردەکان(دیزاین )جێبەجێنەکردنی ستانداردەکان(. . 		

پێشــکەوتنی ســتانداردەکان بریتییــە لــە کۆبوونــەوەی ئەزمــوون و بــەردەوام چاکســازی. پێویســتە لــەوە 

تێبگەین کە بەرەوپێشچوونی تەکنەلۆژیا پێویستی بە ستانداردی نوێ هەیە، چونکە دیزاینە پێشووەکان 

بــۆ هەلومــەرج و پڕۆســەکانی پێشــوو بــووە.  ئامێــر و کەرەســتەکان بــۆ ســنوورێک دیزایــن کــراون و پێویســتە لــە 

ســەر بەکارهێنــەران و بەڕێوەبــەران سەرپەرشــتیاران کــە ئەمــە بەهەنــد وەربگــرن و هەمیشــە پارێــزگاری لــەو 

ســنوورانە بکــەن بــۆ ئــەوەی کارەســات ڕوو نــەدات.

و  بەنگالدیــش  لــە  پــالزا  ڕەنــا  پۆشــاکی  دروســتکردنی  کارگــەی  ڕووخانــی   ،2013 نیســانی  24ی 

گیانلەدەســتدانی زیاتــر لــە 1100 کــەس و برینداربوونــی زیــاد لــە 200 کە�ســی دیکــەی لــێ كەوتــەوە. یەکێکــە 

لــە نموونــەی ئــەو کارەســاتانەی کــە هــۆکاری بنەڕەتیــی ڕووداوەکــە بریتــی بــووە لــە »گۆڕینــی بیناکــە لــە بینــای 

بازرگانــی بــۆ پیشەســازی، زیادکردنــی 4 نهــۆم بــۆ بیناکــە، هەروەهــا ئــەو خاکــەی کــە بیناکــەی لــە ســەر 

دروســت کــراوە«. ئــەم ڕووداوە کاردانــەی زۆری ناوخۆیــی و جیهانیــی لــێ کەوتــەوە و بــووە هــۆکاری ئــەوەی 

کــە چەندیــن لێکۆڵینــەوەی لــێ بکرێــت و ســەالمەتیی دیزایــن لــە کەرتــی پیشەســازی زیاتــر بایەخــی پــێ بدرێــت.

لــە هەنــدێ حاڵەتــدا فشــاری دەرەوەی دەزگاکــە وا دەکات کــە ڕەچــاوی دیزایــن و کاری ســتاندارد 

لەبەرچــاو نەگیرێــت وەک لــە ڕووداوی کەشــتی ئاســمانیی چالێنجــەر ڕووی دا لــە ســاڵی 1986دا دوای 73 

چرکــە لــە دەســتپێکی گەشــتی ئاســمانیی کەشــتیی چالێنجــەر، بــە هــۆی ڕەچاونەکردنــی دیزاینــی تەنکیــی 

ســووتەمەنییەکان بــۆ پلــەی گەرمــای کە�ســی دەوروبــەر ئــەو کارەســاتە ڕووی دا.

 پشکنین و چاککردنەوەی بەردەوام )صیانە(  پشکنین و چاککردنەوەی بەردەوام )صیانە( 	.٢	.٢

خــراپ  یــان  بــەردەوام  پشــکنینی  ئەنجامنەدانــی  ئاکامــی  لــە  گــەورەکان  ڕووداوە  لــە  هەنــدێ 

ئەنجامدانــی ئــەو پشــکنینانە ڕوویــان داوە. ئەزموونــەکان ئــەوە دەردەخــەن کــە زۆربــەی بەڕێوەبــەرەکان 

کــە »هەمــوو  ئــەوەی  لەبەرچاوگرتنــی  بیرکردنــەوەی کورتخایەنیــان هەیــە،  یــان سەرپەرشــتیارەکان 

شــت باشــە«، چاککردنــەوەی بــەردەوام و پشــکنین پشــتگوێ دەخــەن، یــان پێیــان وایــە کــە تێچوونــی 

چاککردنەوەی دوای ڕووداوەکان زۆر باشترە و کەمترە لە تێچوونی چاککردن و پشکنینی بەردەوام کە  
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سەرئەنجام دوای ڕووداوەکان هەست بە ڕادەی زیانەکان دەکرێت و بەراورد ناکرێت، ئەمە سەرەڕای 

لەدەســتانی بازاڕ و وەســتانی بەرهەم. ڕووداوی تەقینەوەی کیڵگەی گازی سروشــتی لە ســاڵی 2004 لە 

ســکیکدەی واڵتــی جەزائیــر، 27 کــەس گیانیــان لەدەســت دا و 56 برینــدار و زیانــی زیاتــر لــە 900 ملیــۆن 

دۆالری لــێ كەوتــەوە. هــۆکاری ســەرەکیی ڕووداوەکــە، خراپــی و الوازیــی چاکســازی و نەبوونــی پالنێکــی 

تۆکمــە بــۆ ڕووبەڕووبونــەوەی کارەســاتەکان12 و کەموکــوڕی لــە دیزایــن بــووە.

ڕاهێنان و زانیاریپێدانڕاهێنان و زانیاریپێدان. . 		

هــەر کەســێک کــە کار دەکات لــە ژینگەیەکــدا کــە مامەڵەکردنــە لەگــەڵ کەرەســتە مەترســیدارەکان، 

پێویســتە ڕاهێنــان وەربگــرێ و زانیاریــی تایبەتــی پــێ بدرێــت دەربــارەی کارەکــەی. ڕاهێنانەکــە پێویســتە بنەمــا 

سەرەکییەکان و تا ڕادەیەک تەکنەلۆژیای نوێی تایبەت بە بوارەکە و جۆری ئیش و پڕۆسەکانی تێدا بێت، 

هەروەهــا زانیاریــی تایبــەت لــە کاتــە تایبەتەکانــدا.

دابینکردنــی زانیــاری و ڕاهێنــان تەنهــا بــەس نییــە، بەڵکــوو پێویســتە کــە بەدواداچــوون بکرێــت 

و دڵنیایــی بدرێــت لــەوەی کــە ئــەو کارامەیــی و زانیارییانــە بــە تەواوەتــی وەرگیــراون. چێککردنــەوە و 

هەڵســەنگاندنی ئاســتی زانیــاری و بەدواداچوونــی کاروبــاری ڕۆژانــە لــە دەزگاکانــدا مانــای ئــەوە نییــە کــە 

ئەمــە بەشــێکە لــە پڕۆســەی دڵنیابوونــەوەی ئــەوەی کــە ئــەو ئامێــر و سیســتمەمانەی دانــراون بــە با�ســی 

کار دەکەن. پێویستە ئەو کەسانەی  کار دەکەن، ئاگادار بکرێنەوە لەوەی گەر بە پرۆسیجەرەکان کار 

نەکــەن چ کارەســاتێک دەخوڵقێنــن.

		 . . ) )nearmissnearmiss( فێرنەبوون لە نزیکەڕووداوەوە )فێرنەبوون لە نزیکەڕووداوەوە

وتــراوە هیــچ شــتێکی نــوێ نییــە لــە ســەالمەتیدا، ئــەوەی کــە هەیــە پێشــتر ڕووی داوە. نزیکــەڕووداو وەک 

پێشتر ئاماژەمان پێ داوە ئەو ڕووداوانەن کە ڕوویان داوە، بەاڵم هیچ زیانێکی ماددی و مرۆیی نەبووە و زۆر 

گرنگ و پێویستە کە لە دامەزراوەکاندا ئەم ڕووداوانە تۆمار بکرێن و لێیان بکۆڵرێتەوە تەنانەت گەر هیچ 

زیانێکی�سی نەبووبێت، ئەمە یەکێکە لە ڕێگا زۆر باشەکان بۆ کۆنترۆڵکردنی بارودۆخەکان و ڕێگریکردن لە 

دووبارەبوونــەوە و ســەرچاوەیەکی گرنگــی فێربوونــە لــە ڕووداوەکانــەوە.

ساڵی 1931 هینریک کە شارەزایەکی بواری سەالمەتی و تەندروستی بوو و خاوەنی تیۆری دۆمینۆشە 

لــە هەمــان کاتــدا، پــاش لێکۆڵینــەوە لــە 75000 ڕووداوی ڕاپۆرتکــراودا، بــە ڕێژەیــەک پەیوەندیــی نێــوان 

ڕووداوەکانــی دیــاری کــرد، ئامــاژەی بــەوە دا ئەگــەر 300 ڕووداوی بێزیــان هەبێــت، ئــەوا 29 ڕووداوی 

برینــداری دەبێــت و 1 برینــداری ســەختیان تێدایــە.
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ئــەم کارەی هینریــک ســاڵی 1966 لــە الیــەن فرانــک بێــردە دوای شــیکردنەوەی زیاتــر لــە 1.7 ملیــۆن 

ڕووداو، بــۆی دەرکــەوت کــە بــۆ 600 نزیکــەڕووداو، ئەگــەری ڕوودانــی 30 برینــداری ســووک و 1 حاڵەتــی 

مــردن هەیــە13، کــە ئەمــەش زۆر گرنگــە و ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی فێربــوون لــە نزیکەڕووداوەکانــەوە هەلێکــی زۆر 

باشــە بــۆ کەمکردنــەوەی ڕێــژەی مــردن و برینــداری.

هۆکاری دەرەکیهۆکاری دەرەکی. . 		

لــە هەنــدێ بارودۆخــدا زۆر ڕووداو ڕوو دەدەن کــە لــە دەرەوەی کۆنترۆڵــی دەزگا و دامەزراوەکانــدان، 

بــۆ نموونــە زەمینلــەرزەکان، گۆڕانــی کتوپــڕی کەشــوهەوا و زریــان و ســۆنامییەکان، کــە ئــەم هۆکارانــە 

کاریگەرییان لە سەر دامودەزگا و شارەکان دەبێت. پڕۆسەی پێشبینیکردن و هەڵسەنگاندنی مەترسییەکان 

لــە بارێکــی وەهــادا دەبێــت جیــاواز بێــت و شــارەزایان ئامادەکاریــی بــۆ بکــەن. لــە بەرەبەیانــی 1999/8/17دا 

زەمینلەرزەیــەک بــە گــوڕی 7.4 پلــەی ڕێختــەر ڕووی دا لــە ئیزمیــت لــە واڵتــی تورکیــا، کــە زیاتــر لــە 18000 

گیانلەدەســتدان هەبــوو لــە پااڵوتگــەی توپــراس کــە ســەرچاوەی دابینکردنــی 3/1ی ســووتەمەنیی تورکیــا 

بــوو لــەو ســەردەمەدا، بــە هــۆی زەمینلەرزەکــەوە زیانێکــی زۆری بــەر کــەوت و چەندیــن بە�ســی بــە تەواوەتــی 

داڕمــان، لــە ئەنجامــدا ئاگرێکــی گــەورەی لــێ کەوتــەوە کــە دوای 3 ڕۆژ توانــرا کۆنتــرۆڵ بکرێــت. گرنگتریــن ئــەو 

وانانــەی لــەم ڕووداوەوە وەرگیــران، بریتــی بــوون لــە: تێگەیشــتن لــە میکانیزمــی داڕمانــی تــاوەری پااڵوتگــەکان 

لە ڕووی ستراکچەرییەوە لە دۆخێكی وەهادا، چۆنێتیی ڕووبەڕووبوونەوەی دزەكردنی نەوت، کاریگەری و 

لێکەوتەکانــی باڵوبوونــەوی مــەوادی کیمیایــی، ســنوورداریی تیمەکانــی ئاگرکوژاندنــەوە لــە بارانــدا14.

سەرچاوەکانی فێربوون

ئەزموونــەکان دەریانخســتووە بــە تێپەڕبوونــی کات فێربــوون لــە ڕووداوەکان فەرامــۆش دەکرێــن و بیــر 

دەچنەوە. زۆر گرنگ و پێویستە هەمیشە کار بکرێت لەسەر ئەوەی ڕووداوەکان بۆ ئەوەی ئازار و زیانەکانی 

دووبــارە نەبێتــەوە، کار لــە ســەر ئــەوە بکرێــت لەبیــر نەكرێــن و بکرێنــە هەلێکــی فێربــوون بــۆ ڕزگارکردنــی ژیــان و 

ســەرچاوەکانی بەردەوامــی. لــە هەندێــک لــە واڵتــان دامــەزراوەی تایبــەت هەیــە کار لــە ســەر ئــەوە دەکــەن ئــەم 

ڕووداوانــە �ســی بکەنــەوە و دەرەنجــام و وانــەی لێــوە فێــر ببــن و بمێنێتــەوە بــۆ نەوەکانــی داهاتــوو، بــۆ نموونــە لــە 

فەڕەنســا لــەم جــۆرە هەواڵنەیــان ئەنجــام داوە، یــان ســااڵنە لــە الیــەن حکومەتەکانــەوە ڕاپۆرتــی تایبــەت بــەو 

بوارانــە بــاڵو دەکرێنــەوە بــۆ بــواری تایبــەت بــە لێکۆڵینــەوە و کۆنفڕاســەکان.

پێویســتە لــە ناوەندەکانــی خوێنــدن و دەســتە و ســەندیکا و ڕێکخــراو و ســەنتەری لێکۆڵینــەوەدا 

باڵوکــراوەی تایبــەت بــە کارەســاتەکان و فێربــوون لێــوەی هەبێــت، یــان لــە ئاســتی نیشــتمانی و حکومــی 
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و پارێزگاکانــدا دەستپێشــخەریی تایبــەت هەبێــت، بــە ســوودوەرگرتن لــە کەســانی پســپۆڕ و شــارەزا و 

یەکخســتنی توانــاکان بــۆ دۆزینــەوەی الیەنــە الوازەکان کــە دەتوانرێــت بەهێــز بکرێــن و ببنــە ڕێگــر لــە 

بــۆ نموونــە وەک دەســتەی ئافــادی )AAD( تورکیــا. تورکیــا هەشــتەم  دروســتبوونی ڕووداوەکان، 

واڵتــە لــە جیهانــدا بــۆ زەرەرمەندبــوون بــە زەمینلــەرزە، النــی کــەم ســااڵنە یــەک زەمینلــەرزەی 5 پلەیــی 

ڕوو دەدات. لــە دوای زەمینلــەرزە وێرانکەرەکــەی ســاڵی 1999ی تورکیــا کــە بــووە خاڵــی وەرچەرخــان لــە 
چۆنێتیــی ڕووبەڕووبوونــەوەی کارەســاتەکان و فێربــوون لێــوەی، کۆمــاری تورکیــا پــاش چەندیــن هــەوڵ 

توانیــی لــە ســاڵی 2009دا ئاژان�ســی ئافــاد دابمەزرێنێــت کــە ئەرکــی ســەرەکیی بریتییــە لــە بەهاناوەچــوون 

و کۆنترۆڵکردنــی بارودۆخــی دوای کارەســاتەکان و کەمکردنــەوەی زیانــەکان و پالنــی دوای ڕوودانــی 

کارەســات و ڕووداوەكان و دروســتکردنی هەماهەنگــی لــە نێــوان فەرمانگەکانــدا. تورکیــا یەکێکــە لــەو 

واڵتانــەی کــە زۆرتریــن خەرجــی لــەم کەرتــەدا دەکات.

دەتوانرێــت بــە ســوودوەرگرتن لــە تەکنەلۆژیــای نــوێ ئــەم ڕووداوانــە تۆمــار بکرێــن و ببنــە ســەرچاوەی 

لێکۆڵینــەوە و فێربــوون بــۆ ئاینــدە، بــۆ نموونــە وەک )ئیمــارەس – EMARS( کــە پالتفۆرمێکــی هاوبەشــە 

پێویســتی کــردووە لــە ســەر هەمــوو خاوەنــکارەکان کــە ڕیپۆرتــی هەمــوو ئــەو ڕووداوانــەی گــەورە و بچووکــن 

یــان نزیکــەڕووداون )nearmiss( بکــەن بــۆ سیســتمەکە. ئــەم سیســتەمە لــە ســاڵی 1982دا دامــەزراوە و 

زانیــاری لــە ســاڵی )1980(ەوە بەردەســتە و بــەردەوام نــوێ دەکرێتــەوە. ئــەم پالتفۆرمــە کار دەکات لــە پێنــاو 

باڵوکردنــەوەی زانیــاری و هۆشــیاری دەربــارەی ئــەو ڕووداوانــەی کــە ڕوویــان داوە لــە ســێکتەری پیشەســازیی 

کیماییــدا و زیاتــر لــە 1183 ڕاپۆرتــی تێدایــە.

هــۆکارە  لــە  لێکۆڵینــەوە  کــە  ئەمەریکــی  »CSB«ی  نموونــە  بــۆ  هەیــە،  هاوشــێوەش  کاری  چەندیــن 

بنەڕەتییەکانــی ڕووداوەکان دەکات و تاوەكــوو ئێســتا زیاتــر لــە 150 ڕووداوی زۆر قور�ســی بــواری پیشەســازیی 

کیمیایی و نەوتی تێدایە کە لە ئەمەریکادا ڕوویان داوە، زیاتر لە 900 پێشنیاری کردووە بۆ چارەسەرکردن 

و بەرەوپێشــبردنی سیســتمی ســەالمەتی لــەو کەرتانــەدا.

لــە عێــراق و کوردســتاندا چەندیــن ڕووداو هــەن کــە دیمەنــی تراژیــدی و ناخۆشــن و لــە هــزری زۆرێکمانــدا 

هەولێــر،  لەنگــەی  بــازاڕی  ســووتانی  ســۆما،  هۆتێــل  موســڵ،  بەلەمەکــەی  نقومبوونــی  وەک  مــاون، 

بەشــەناوخۆیی فیــردەوس و بەشــەناوخۆیی کەمپــی قلیاســانی زانکــۆی ســلێمانی، تەقینــی غــاز لــە گەڕەـکـی 

کازیوەی شاری سلێمانی و بەشەناوخۆیی لە شاری دهۆک، ڕۆژانە ڕووداوی هاتوچۆ و  چەندانی دیکە، ئایا 

تا چەند بووەتە خاڵی وەرچەرخان بۆ ئایندە؟ ئایا هەر ماوەیەکی کاتی بووە و  بیر چوونەتەوە و چاوەڕوانین 

لــە داهاتــوودا هەمــان ڕووداو ڕوو بدەنــەوە؟ بــە پێــی پێشــبینییەکانی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان، تــا 
ســاڵی 2050 نزیکــەی 75%ی دانیشــتوان ڕوو لــە شــارەکان دەکــەن، ئەمــەش بووەتــە جێــی ســەرنجی هەمــوو 

الیــەک و لــە هەمــان کاتــدا بــاس لــە شــارە زیرەکــەکان و بنیاتنانــی دەکرێــت لــە داهاتــوودا. 
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چەمکی ســەالمەتی و تەندروســتی چەمکێکە تا ڕادەیەک کەمتر باس کراوە لەگەڵ شــاری زیرەکدا، کە 

زۆر پێویست و گرنگە و سەالمەتی بەشێکی سەرەکییە لە خۆشگوزەرانیی هاواڵتییان. بە شێوەیەکی گشتی 

بوارەکانــی تەندروســتی، ســەالمەتیی بینــاکان، ترافیــک و هاتوچــۆ، بەڕێوەبردنــی کارەســاتە سروشــتییەکان 

و سیســتمی ئاگادارکردنــەوەی پێشــوەختە گرنگــە هەبــن و کاریــان لــە ســەر بکرێــت، بــەاڵم پســپۆڕان پێیــان 

وایــە کــە دەبێــت زانیــاری و هۆشــیاریی کۆمەڵگــەش پێــش بخرێــن، هاوتــا لەگــەڵ بەکارهێنانــی تەکنەلۆژیــا و 
پێشخســتنی ژێرخــان و سیســتمی زیــرەک بــۆ ئاگادارکردنــەوەی پێشــوەختە لــە ڕووداوەکان و کۆنترۆڵــی زیاتــری 

پڕۆســەکان بــە ســوودبینین لــە ڕووداوەکانــی ڕابــردوو15.

ڕاسپاردە و پێشنیارەکان

پێویســتە لــە کوردســتاندا بــە شــێوەیەکی ڕێکخــراو و بــەردەوام لێکۆڵینــەوە لــە ڕووداوەكان بکرێــت و 	 

بکرێنــە هەنــگاوی کــرداری بــۆ داهاتــوو.

ئــەو لێکۆڵینــەوەی لــە الیــەن الیەنــە پەیوەندیدارەکانــەوە ئەنجــام دەدرێــت، پێداچوونــەوە بــە چۆنێتــی و 	 

شــێوازی بکرێــت و بــەردەوام پــەرەی پــێ بدرێــت.

ســااڵنە هەمــوو ناوەنــدی توێژینــەوە و لێکۆڵینــەوەکان ڕۆڵیــان پــێ بدرێــت و ســیمینار و وۆرکشــۆپ و 	 

ســەرنجی تایبەتیــان لــێ وەربگیرێــت ســەبارەت بــە ڕووداوەکان و چۆنێتیــی فێربــوون لێیانــەوە.

سوودوەرگرتن لە ئەزموونی ناوخۆیی و دەرەکی لەم بوارەدا.	 

سوودوەرگرتن لە تەکنەلۆژیای نوێ.	 

هاوبەشیپێکردنی کەرتی پەروەردە لەم بوارەدا و بەکولتوورکردنی نەریتی فێربوون لە ڕووداوەکانەوە.	 
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توێژینەوەی وەرگێڕاو



ژماره  )16( ساڵی سێیه م، ئازاری 2023

64

ئایندەی شاره كان 
 سیاسه تمه داره كان ده توانن چی فێر بن له  پێوه ره كانی شاره  زیره كه كان؟

نووسین:برونوالنفين
بەڕێوەبەری پێوەرە جیهانییەکان لە کۆمپانیای »INSEAD«، سەرۆکی ڕوانگەی شارە 

»D&LPartners« زیرەکەکان، دامەزرێنەر و بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای
وەرگێڕان:سهرههنگئەحمەد

https://rb.gy/evw6zy           »سەرچاوە: »مجلة دبي للسیاسات
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بــه درێژایــی دهیــهی ڕابــردوو، هــهل و بهربهســتهكانی پهیوهســت بــه شــاره زیرهكــهكان گرنگییهكــی زۆریــان 

پــێ درا، ئهمــهش كارێكــی  ســەیر و نامــۆ نەبــوو، بــه تایبــهت كــه بابەتــی شــاره زیرهكــهكان دهكهوێتــه ناوهنــدی 

دووڕیانێــك لــه نێــوان دوو ئاڕاســتهی گــهورهی كاریگــهر لــه كۆمهڵگــە نوێكانــدا كــه بریتیــن لــه 1. شارنشــینی 

كــه دوو لــه ســهر ســێی مــرۆڤ لهخــۆ دهگرێــت تاوهكــوو ســاڵی 2030، 2. خێرابوونــی داهێنانــی تهكنیكــی بــه 
ڕێژهیهـكـی زۆر كــه دهبێتــه هــۆی دروســتكردنی گۆڕانكارییهـكـی جیهانیــی مــهزن، كــه ههندێــک كاردانــهوهی 
نەرێنــی بــەدوای خۆیــدا دەهێنێــت )بــواری زیرەکیــی دهســتكرد بــه نموونــه(. بــەاڵم بڕیاربهدهســتان لــه هــهردوو 
كهرتــی گشــتی و تایبــهت لــە ئێســتادا گرنگــی بــە دوو ئهڵقــهی گرنگــی پێكگهیشــتنی سیاســهتی بهرهوپێشــبردنی 
ئاســتی شــاره  پێوانــی  بــۆ  نهگونجــاوهكان  پێــوهره  لــه:  بریتییــه  یهكهمیــان  كــه  نــادەن،  شــاره زیرهكــهكان 
زیرهكــهكان و شكســتهێنانی ههوڵــهكان بــۆ دامهزراندنــی لــه چوارچێــوه جیاوازهكانــی جیهانــدا. دووهمیشــیان، 

پێناسهیهكی گشتگیری ناهاوسهنگ بۆ شاره زیرهكهكان، كه زۆر جار وا سهیری شاره زیرهكهكان دهكرێت 

كــه »ههوڵێكــی تهكنهلۆژیــن« و »الیهنــی مرۆیــی« تییانــدا بوونــی نییــه یاخــود لــه ئاســتیان كــهم دهكرێتــهوه.

دهبــا لــهم بابهتانــه بكۆڵینــهوه بــه پێــی ئهنجامــی دوو ئامــرازی نوێــی نێودهوڵهتــی كــه مامهڵــه لهگــهڵ ئــهم 

دوو كهلێنــه دهكــهن )نیشــاندهری شــاره زیرهكــهكان( )پهیمانــگای نێودهوڵهتــی بــۆ گهشــهپێدانی ئیــداری/
زانكــۆی ســهنگاپووره بــۆ تهكنهلۆژیــا و دیزایــن( و نیشــاندهری »مــۆر و خهاڵتــی شــارهكه بــۆ خۆشــگوزهرانی 
و لهخۆگرتــن« دهرچــووه لــه الیــهن »دی ئێــڵ پارتنــهرز«. وانــه ســوودلێوهرگیراوهكان و كاردانــهوهكان چیــن 

ســهبارهت بــهو سیاســهتانهی كــه دهكرێــت لێیانــهوه پوخــت بكرێنــهوه؟
بودجە له نێوان هۆكاره مرۆیی و تهكنیكییهكان: نیشاندهری شاره زیرهكهكان)١( 

فهلســهفهی خۆدزینــهوه لــه پشــتی »نیشــاندهری شــاری زیــرهك« ئهوهیــه كــه بەرپرســان و ســهركردهی 
شــارهكان پێویســتیان بــه زیاتــر لــهوه ههیــه كــه تهنهــا پشــت ببهســتن بــهو نیشــاندهرانهی پهیوهســتن بــه 
تهكنهلۆژیــا بهردهســتهكان، یاخــود باڵوكردنــهوهی ئامرازهكانــی وهك تــۆڕه زیرهكــهكان، یــان شــوێن وهســتانی 

ئۆتۆمبێلــه زیرهكــهكان، بهڵكــوو پێوســته ڕێگایــان ههبێــت بــۆ دیاریكردنــی »هــۆكار« لــه پشــتی بنیاتنانــی شــاره 
زیرهكــهكان -نــهك تهنهــا زانینــی »چۆنیهتــی« و بــهس، بــە دەربڕینێکــی دیکــە: پێویســته شــاره زیرهكــهكان 
شــارانێك بــن كــه بهختهوهریــی هاواڵتییــان و كواڵتیــی ژیانیــان لــه كاره هــهره لهپێشــینهكان و ئامانجــی ڕههــا بێــت.

نیشــاندهری شــاره زیرهكــهكان مامهڵــه لهگــهڵ ئــهم ئاســتهنگه دهكات بــه كۆكردنــهوهی تێڕوانینــه 
هاوســهنگ  و  دیجیتاڵــی  بــه شــێوهیهكی  نوێنهرایهتیكردنــی  و  جیهانــدا  لــه  شــار   112 لــه  بهكۆمهڵــهكان 

ســهبارهت بــه تێڕوانینــی هاواڵتییــهكان بــۆ ههوڵهكانــی حكومهتــه ناوخۆیــی و شــارهوانییهكان بــه ئاڕاســتهی 
دروســتکردنی شــاره زیرهكــهكان.  شــێوازه ســهرهتاییهكانی نیشــاندهرهكان تاقــی كرانــهوه لــه ســهر بنهمــای 16 
توێژینــهوه لــه ناوچــه جۆراوجــۆرهكان، لــه نێویشــیاندا شــارهكانی دوبــهی و ڕامــەاڵ لــه شــاره عهرهبییــهكان)2(.

چــۆن شــاری گهشهســهندوو و بهختــهوهر بنیــاد بنێیــن لــهم ســهردهمهی كــه لێڵیــی بینیــن باڵــی بهســهردا 
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كێشــاوه؟ تێڕوانینــی بــاو چییــه دهربــارهی »شــاری  زیــرهك« لــه الی کاربەدەســتان و خاوهنــكاران  لــه شــاره 
بهنگالــۆر،  جاكارتــا،  ڕامــەاڵ،  دوبــهی،  ئهمســتهردام،  ئایــرس،  بۆینــس  )بۆســتن،  وهك  جیاوازهكانــی 
ســهنگاپووره و ســیئۆل؟(، ئایــا لــه تواناماندایــه كهشــه نموونهییهكانــی گهشــهكردن و خۆشــگوزهرانی 

دیــاری بكهیــن و پێوانــهی بكهیــن لــهم جیهانــهی كــه گۆڕانكارییــهكان خێــران تێیــدا؟
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لــه ســاڵی 2019دا شــاره ئهورووپییــهكان زۆر بــاو بــوون بــه پێــی پێوهرهكانــی شــاره زیرهكــهكان، لــه ههمــان 

كاتــدا ســهنگاپوورە ســهرووی ڕیزبهندییهكــهی گرتبــوو. پلهبهندییــهكان ئــهوهی ئاشــكرا كــرد كــه پێویســت 

نــاكات شــارهكان گــهوره بــن بــۆ ئــهوهی زیــرهك بــن، بــۆ نموونــه شــاره قهبــاره مامناوهنــدهكان )كــه ژمــارهی 
دانیشــتووانی لــه ملیۆنێــك كهمتــره( بــه چــڕی خۆیــان ســهملاندووه لــه لوتكــهی پێوهرهكانــدا.

لــه ناوچــه عهرهبییهكانــدا شــاری دوبــهی دهردهكهوێــت )كــه پلهكــهی )45(ە لــه ڕیزبهندییهكــهدا(، ئهبوزهبــی 

لــه ڕیزبهندییهكــهدا( كــه  پلهكــهی )71(ە  ڕیــاز )كــه  لــه ڕیزبهندییهكــهدا(، شــاری  پلهكــهی )56(ە  )كــه 
ئهنجامێكــی هانــدهره. لــهو نێوهنــدهدا ئــهوه ڕوون دهبێتــهوه كــه پێویســته لــه ســهر شــاری قاهیــره )پلهكــهی 

)99(یــه لــه ڕیزبهندییهكــهدا( و شــاری ڕهبــات )پلهكــهی )101(ە لــه ڕیزبهندییهكــهدا( چهندیــن الیــهن 
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پێــش بخــهن، لــه كاتێكــدا دهركهوتــووه كــه شــاره چینــی و هیندییــهكان كــه پێــوهرهكان گرتوونیهتــهوه كــه 
چــۆن سیاســهته تۆكمــه و بههێــزهكان بــه ســوود گهڕاوهتــهوه بــۆ شــاره زیرهكــهكان لــهم دوو واڵتــه چــڕهی 

دانیشــتوواندا. 

خۆشگوزهرانیی گشتگیر له ئاستی شاردا: 
 )٣()PICSA( پێوهری مۆر و خهاڵتی شار بۆ خۆشگوزهرانی و گشتگیریهت

دهكرێــت بهردهوامیــی دابهزینــی ئاســتی یهكســانی )یــان پهراوێزخســتنی كۆمهاڵیهتــی( زیــان بگهیهنێــت بــه 
گهشــهكردن و ســهقامگیریی ئابــووری، دوور لــه هــۆكاره ئابوورییــه پاڵفتــهكان، حكومهتــهكان بهرپرســیارێتی 
ههڵدهگــرن بهرانبــهر بــه هاواڵتییهكانیــان و پابهنــدی دهكات گهرهنتیــی ئــهوه بــدات كــه ســووده ئابوورییــهكان 
بــۆ ههمــووان بێـــت، بۆیــه خۆشــگوزهرانیی گشــتگیر گرنگــه، لهبــهر ئــهوهی كهشــێكی لهبــار دهڕهخســێنێت بــۆ 

كۆمهڵگایهـكـی پڕجووڵــه، داهێنــهر، متمانهبهخــۆ و ســهركهوتوو لــه ڕووی كۆمهاڵیهتییــهوه.
ئامانجی پێوهری »PICSA« )مۆر و خهاڵتی شار بۆ خۆشگوزهرانی و گشتگیریهت( بریتییه له دیاریكردنی 

ههڵســوكهوته نمونهیییهكان له ئاســتی جیهاندا لهم بوارهدا. 

چاالككردنــهوهی پێــوهری »PICSA« كــه لــه شــاری بلبــاو )ئیســپانیا( ئهنجــام درا لــه تشــرینی دووهمــی 
شــارانهن  ئــهو  كــه  گشــتگیرهوه  خۆشــگوزهرانیی  ڕووی  لــه  كــرد  دیــاری  شــاری   20 باشــترین  2019دا، 

ئابوورییهكــی بههێزیــان دروســت كــردووه و لــه ههمــان كاتــدا وایــان لــه هاواڵتییهكانیــان كــردووه كــه بهشــدار 
بــن لــه ســوود و قازانجــهكان. ئــهم پێــوهره ئامانجــی نیشــاندانی ئــهو پێكهاتانهیــه كــه وا لــه شــارێك دهكــهن 

ســهركهوتوو بێــت لــه ڕووی ئابــووری و كۆمهاڵیهتییــهوه.
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پشــت  تونــدی  بــه   »PICSA« نیشــاندهری  زیــرهك«هوه،  شــاری  »نیشــاندهری  پێچهوانــهی  بــه  وه 
دهبهســتێت بــه دەیتــا جێگیــرهكان لــه چهندیــن ســهرچاوهی نێودهوڵهتییــهوه، ئــهم نیشــاندهره لــه �ســێ 

خولگــهدا دهخولێتــهوه: گشــتگیریی ئابــووری و گشــتگیریی كۆمهاڵیهتــی و گشــتگیریی شــوێنی/گونجاوی بــۆ 

نیشتهجێبوون و كار و كاسپی. ئهم گۆڕاوه بهكارهاتووانهی ناو ئهم �سێ پایه و خولگهیه، ڕووماڵی بهشێكی 

زۆر گــهورهی ئهولهویــات و سیاســهته شارســتانییهكان دهكــهن وهك: فێركــردن، یــان ههلــی كار ڕهخســاندن، 
یــان داهــات، یاخــود بزاوتــی كۆمهاڵیهتــی، یــان یهكســانیی نێــوان هــهردوو ڕهگهزهكــه، یــان پاكێتیــی ژینگه، یان 

ســهرهتاییهكان. خزمهتگوزارییــه  بهردهســتبوونی 

لــێ دهكهوێتــهوه  ئاینــدە، ههندێــک كاریگهریــی  بــۆ بهرهوپێشــبردنی شــارهكانی   »A-B-C-D-E-F« شــێوازی
پهیوهســت بــه سیاســهتهكان لــه تێكهڵهیــهك لــه هــهردوو پێــوهره ئاماژهپێكراوهكانــی »پێــوهری شــاری زیــرهك« 
و پێــوهری »PICSA«. بێگومــان ئــهم كاریگهرییانــه جیــاواز دهبــن بــه سروشــتی خــۆی لــه ڕووی گرنگییهكــهی 
لــه ڕێــڕهوی ئابــووری، كۆمهاڵیهتــی و ڕۆشــنبیریی دیاریكــراو بــهو شــارانهی كــه لهبهرچــاو دهگیرێــن. قهبــارهی 
شــارهكان بــه ههمــان شــێوه كاریگهریــی گهورهیــان ههیــه لــه ســهر ئــهوهی ســهركرده نێوخۆییــهكان دهتوانــن 
بهدهســتی بهێنــن، بــه ههمــان شــێوه پلــهی ســهربهخۆیی كــه شــارهكان ههیانــه لــه خــودی خۆیانــدا بهرانبــهر 

حكومهتــه نیشــتمانییهكانیان، بــۆ نموونــه لــه دهوڵهتهكانــی ئهنجوومهنــی هاریكاریــی كهنــداو، وا پێدهچێــت 

كــه متمانــه بــه حكومــهت )حكومهتــی ناوهنــدی و ناوچهیــی( بــهرزه، ههوڵــه دراوهكان بــۆ باشــتركردنی بژێویــی 
دهستپێشــخهرییه  بــۆ  لۆژیكــی  بناغهیهـكـی  ببێتــه  ئهمــه  پێویســته  وهرگیــراوه،  ئاســایی  بــه  دانیشــتووان 

نوێیــهكان لــهو شــارانهی كــه ڕێژهیهكــی ســادهیان تێدایــه لــهو الیهنانــهوه، وهك پاكێتیــی ژینگــه و توانایــان لــه 
ســهر خهرجییــهكان.
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دوو  بــهو  پهیوهســتهكان  سیاســییه  كاریگهرییــه  دهكرێــت       
نیشــاندهره كــورت بكهینــهوه بــهوهی كــه ئامــاژهی پــێ دهدهیــن بــه 

»A-B-C-D-E-F« بۆ پهرهپێدانی شارهكانی داهاتوو: 

»A« ئاماژهیه بۆ »پرسیار دهربارهی هۆكارهكه« 

لــه خــودی  بێــت  ئامانــج  زیــرهك  بنیادنانــی شــاری  ناكرێــت 

خۆیــدا، بهڵكــوو پێویســته ئامانــج بێــت بــۆ چاككردنــی ئــهدای 

شــارهكه و توانــای كێبڕكێكردنــی، باشــتركردنی ژیانــی هاواڵتییــان 

لــه شــارهكه زیاتــر گشــتگیر بێــت بــۆ ههمــوو ئهوانــهی تێیدایــه، 

هــهر بۆیــه پێویســته لــه ســهر ســتراتیژیهتی شــاری زیــرهك كــه بهنــد 

بێــت لــه ســهر بنهمــای كــهم كــه ڕهنگدانــهوهی بههــا و مهبهســته 
نێوخۆییــهكان بێــت، ئــهم بنهمایانــه پێویســته پێكهێنهرهكــهی 

خهڵكــی بێــت نــهك ســهرنجی لــه ســهر تهكنهلۆژیــا بێــت.

»B« ئاماژهیه بۆ »چهسپاندنی براندی بازرگانی«

كێبڕكێــی  بــۆ  ســهرهكی  توخمێكــی  بوونهتــه  دیاریكــراوی(  بــه  )زیرهكــهكان  شــارهكان  بــه دڵنیاییــهوه   
جیهانــی، ئهمــهش لــە ســەر  ڕهوتــه بازرگانییــهكان، وهبهرهێنــان و بههــرهكان دەچەســپێت. لــهم ژینگهیــهدا 

شــارهكان پێویســتیان بــهوه ههیــه »شــوێنپهنجهیان بمێنێتــهوه« و دیاردهیــهك دروســت بكــهن لــه ســهر 
نهخشــهی جیهان ئهگهر ویســتیان ســهرنجڕاكێش بن، ئەمە هێشــتا بە »كاریگهریی مۆزهخانهی گۆگنهایم« 

دەناســرێت كه شــاری بلباو ههیهتی به هۆی كردنهوهی مۆزهخانه ناســراوهكهی به ڕوونی تاوهكوو ئێســتا، 

ههمــان شــتیش جێبهجــێ دهبێــت لــه ســهر بورجــی خهلیفــه لــه دوبــهی و مۆزهخانــهی لۆڤــهر لــه ئهبوزهبــی. 

بینــا كهشــخهكان تاكــه ڕێــگا نیــن بــۆ گهیشــتن بــه ئاســۆی بهناوبانگبــوون، بەڵکــوو دهكرێــت داهێنــان ببێتــه 
ڕێگهیــهك بــۆ بهدهســتهێنانی پێگەیەـکـی دیــار و بــهرز. 

كاتێــك كۆپنهاگــن و ئهمســتهردام پێشــبڕكێیان بــوو لــه ســهر بــوون بــه »پایتهختــی پایســكلی جیهانــی«، 
پێشــبڕكێكه بــه ســوود گهڕایــهوه بــۆ هــهردوو پایتهختهكــه، هــهر بۆیــه دیاریكردنــی الیهنــی ســهرهكی لــه 

الیهنەكانــی تهنهــا مانــهوه و یهكــهم بــوون )جــا ئابــووری، ڕۆشــنبیری، تهالرســازی یــان كۆمهاڵیهتــی بێــت( و 
بههێزكردنــی بــه ئاســتی گونجــاو لــه وهبهرهێنانــهكان و دهستپێشــخهرییه نێوخۆیییــهكان دهبێتــه نیشــانه و 

براندێكــی بازرگانیــی تایبهتمهنــد بــۆ شــاره ســهركهوتووهكان لــه ئاینــدەدا.
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»C« ئاماژهیه بۆ »خۆشگوزهرانی و گشتگیریی كۆمهاڵیهتی« 

خۆشــگوزهرانی بهبــێ ویســتێكی بههێــز بــۆ تێكدانــی نایهكســانی ڕهفتارێكــی بــهردهوام نییــه، بــه پێچهوانــهی 
ئهوهوه ستراتیژیهتی گشتگیری و یهكگرتن كه یارمهتیی گهشهكردن، داهێنان، كێبڕكێكاری، بهرههمهێنان 

و دروســتكردنی ســامان نــادات، دهبێتــه باســێك لــه خهیاڵــی نموونهیــی و ڕهنگێــك بــۆ دووبــاره دابهشــكردنی 
هــهژاری. بنیادنانــی كۆمهڵگــە كــراوه و ههمهچهشــنهكان دهبێتــه پێكهێنهرێكــی بنچینهیــی لــهم بارهیــهوه، 
ههوڵــه بهردهوامهكانیــش بــۆ پهرهپێدانــی بههــرهكان و ڕاكێشــانیان و پارێزگاریلێكردنیــان، لهگــهڵ حاڵهتــی 

»ههلــی كاری داهاتــوو« بهههنــد وهردهگیرێــن.

»D« ئاماژهیه بۆ »سهركردایهتیكردنی گۆڕانكاری« 

حكومهتــه نێوخۆییــەکان )پارێــزگار و ئهنجوومهنــی شــار و ئهوانــی دیكــه لــه بهرپرســه ههڵبژێــردراوهكان( 
باشــتر و  بنیادنانــی شــاری  بــۆ  بهردهوامــهكان  لــه ســهركردایهتیكردنی ههوڵــه  دهبینــن  بنهڕهتــی  ڕۆڵێکــی 
بهڕێوهبردنــی بــه ڕێگــهی باشــتر، ئهوانــه ڕۆڵێكــی بنچینهیــی دهبینــن لــه ســهركردایهتیكردنی گۆڕانــكاری لــه 
الیهنــه بنهڕهتییهكانــهوه كاتێــك دهبنــه ســهرچاوهی ئیلهــام بــۆ هاواڵتییهكانــی دیكــه، دانانــی ئهولهویاتــه 
بنهڕهتییــهكان، وهك نۆژهنكردنــهوهی گهڕهكێكــی دیاریكــراو، دامهزراندنــی قوتابخانــهی نــوێ، ئاســانكاری 

بــۆ بهتهمهنــهكان و »خاوهنتوانــای جیــاواز«، ئهمانــه ههمــووی دهكرێــت ببێتــه نموونــه بــۆ ئهركــه تایبهتــهكان، 

بــه ڕوونــی هاواڵتییــان دهتوانــن ڕێــزی لــێ بگــرن و چاودێریــی بكــهن، بــه تایبــهت ئهگــهر پێــوهری گونجــاو 
بهردهســت بێــت بــۆ پێوانهكردنــی.

»E« ئاماژهیه بۆ »بهشداریكردن« 

 پێویســته هاواڵتییــان بــه »الیهنــی پهیوهندیــدار« دابنرێــن، هــهر بۆیــه دهكرێــت ڕاوێــژ و بهشــدارییان پــێ 
بكرێت له قۆناغه سهرهتاییهكان به پێی پێویست له بڕیارهكان بۆ نهخشهدانانی ئاوهدانی و دهستپێشخهریی 
نێوخۆیــی، ئهمــه بهدوورمــان دهخــات لــه كاردانــهوهی نەرێنــی و گــران )بهرانبــهر »وهبهرهێنانــی نــهزۆك« بــه 
نموونــه( و گرهنتیــی بهردهوامــی و خۆگــری دهكات لــه چوارچێــوهی ههوڵهكانــی شــارهكه بــۆ ئــهوهی زیرهكتــر 

ببێــت.

»F« ئاماژهیه بۆ »بیانی« 

بــه  لــه ئهزمــوون و داهێنانــهكان پێشــكهش دهكــهن،  دهوڵهتــه جیاوازهكانــی جیهــان ژمارهیهـكـی زۆر 

درێژایــی دوو دهیــهی ڕابــردوو ئــهوهی كــه لــه دوبــهی و ئهبوزهبــی ڕووی دا بــه نموونــه لــه پــڕۆژه شارســتانی 
بهشــه  لــه  گهشهســهندووهكان  خێــرا  شــاره  لــه  زۆرێــك  بــۆ  ســهرچاوهیهك  بــه  بــووه  تهالرســازییهكان  و 
جیاوازهكانــی دیكــهی جیهــان، بــه ههمــان شــێوه گفتوگــۆ بهردهوامــهكان لــه چهندیــن شــار لــه ئهمەریــكای 

باكوور و ئهورووپا سهبارهت به سوود و زیانی چاودێریكردن به كامێرای ڤیدیۆ، تهكنهلۆژیای ناسینهوهی 
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دهموچــاو و ئۆتۆمبێلــه خــۆكارهكان لــه ژینگــه شارســتانییهكان پێدهچێــت ئاماژهیــهك بێــت بــۆ ئاڵۆزییــهكان 
لــه شــارهكانی دیكــهدا. بــه دڵنیاییــهوه خێرابوونــی ههلــه چهنــد هێندهبــووهكان كــه لــه ئاســۆوه دهردهكــهون 
لهبــهردهم پارێــزگارهكان و ســهركردهی شــارهكان بــۆ تایبهتمهندكردنــی ئهزموونــه نێوخۆیییــهكان و ناســینی 
ئهزموونــی ئهوانــی دیكــه، بریتییــه لــه ڕهفتارێكــی نموونهیــی، لهگــهڵ ئاســانكاری لــه قورســایی مهترســییهكانی 

ئهنجامدانــی ههڵــهی باجــی گــهوره.

ئهم ڕهفتاره كه پێك دێت له پێنج پێكهێنهر و پێوهرهكانی ئهو بڕهی كه له سهرهوه وهسف كراوه )نیشانهی 
شــاری زیــرهك و خۆشــگوزهرانیی گشــتگیر(، دهكرێــت یارمهتیــی داڕێژهرانــی سیاســهت بــدات لــه ســهر دانانــی 

ســتراتیژیهتێك كــه گونجــاو بێــت بــۆ ئاینــدەی شــارهكە، بــهاڵم لــه كۆتایــی كارهكــهدا ئــهم ســتراتیژیهتانهی 
بنیادنانــی شــاره زیرهكــهكان توانــای بهردهوامبوونــی نابێــت، مهگــهر بنیــات بنرێــت لــه ســهر تێكهڵبوونــی 

هاواڵتییــان و بــه پشــتگیریی ئــهوان بێــت.

سەرچاوەكان

1. تــم إطالــق مؤشــر املدينــة الذكيــة )IndexCitySmart( رســميا فــي أكتوبــر 2019 .وهــو مــن إنتــاج املعهــد الدولــي 
لتطويــر اإلــدارة )IMD(فــي لــوزان )سويســرا( وجامعــة ســنغافورة للتكنولوجيــا والتصميــم )SUTD(فــي ســنغافورة.

)CitiesInnovativeforCentreYewKuanLee(“2. استكشــف باحثــون مــن »مركــز لــي كــوان للمــدن اإلبداعيــة
التابــع للمعهــد الدولــي للتطويــر اإلــداري وجامعــة ســنغافورة للتقنيــة والتصميــم هــذه األســئلة فــي كتــاب »16 درجــة 
ofShadesSixteenFutureOwnTheirShapeCanCities(“من الذكاء: كيف تشكل املدن مستقبلها الخاص

How:Smart(ُشــر فــي يونيــو 2019. 

3. أطلــق مؤشــر ”PICSA”رســميا فــي نوفمبــر 2019.ُ طلــق مؤشــر ”PICSA”رســميا 3.أ وأصدرتــه »دي آنــد إل بارتنــرز“
)PartnersL&D( جينيــف(. وفــي أول إصــدار لــه، شــمل املؤشــر 113 مدينــة.
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شاری زیرەك 
لە نێوان ڕەگەزە پێكهێنەرەكان و 

نموونەی شاری تەكنۆلۆژیی هاوچەرخ

ئامادەكردنووەرگێڕانلەئینگلیزییەوە:
ژیلوانلەتیفیارئەحمەد

شــاری زیــرەك نموونــەی ناوچەیەـكـی ژیاریــی مۆدێــرن و تەكنۆلۆژیســتە، كــە تێیــدا جــۆرە جیاوازەكانــی 

تەكنۆلۆژیــای زانیــاری و پەیوەندیــی »ICT« لــە شــێوەی هەســتەوەرە ئەلكترۆنییــەكان بــەكار دێنێــت بــە 

مەبەســتی كۆكردنــەوەی زانیاریــی تایبــەت لــە ڕێگــەی هاوبەشــیكردن و گۆڕینــەوەی تــۆڕی زانیاریــی نێــوان 

هاواڵتییەكانــی، تــا بتوانێــت كار بــۆ زیادكــردن و ڕێكخســتنی هەنگاوەكانــی كارامەیــی كاركــردن و بەڕێوەبردنــی 

سەرچاوەكانی داهاتیان بكات، ئەویش بە  پێشكەشكردنی خزمەتگوزاریی هاوچەرخ لە ڕێگەی باشتركردن 

و بەرزكردنــەوەی کواڵتیــی ژیانیــان یاخــود  بەدەنگەوەهاتنــی داخوازییــە مۆدێرنەكانــی هاواڵتییــان.

لــە شــارە زیرەكەكانــدا پڕۆسێســێكی تەكنۆسیســتماتیك ئەرـكـی ڕێكخســتنە ناوخۆییەكانــی دەگرێتــە 

ئەســتۆ، ئەویــش لــە ڕێگــەی كۆكردنــەوەی دەیتــا و زانیــاری لــە بــارەی گرنگتریــن ڕەگــەزە پێكهێنەرەكانــی، لــە 

نموونــەی: هاواڵتییــان، داهــات و ئاســتی ئابــووری، كەرەســتە، بینــا و شــوێنی نیشــتەجێبوون، بەڕێوەبردنــی 

هاتوچــۆ و سیســتمی گواســتنەوە و خزمەتگوزارییــە بنەڕەتییەكانــی وەك: كارەبــا، تۆڕەكانــی دابینكردنــی ئــاو، 

میتۆدەكانــی پەروەردەیــی، تەندروســتی و سیســتمە كۆمەاڵیەتییەكانــی، لــەم ڕێگەیــەوە شــارە زیرەكــەكان لــە 
ڕێگاکانــی بەکارهێنانــی تەکنەلۆژیــا و چۆنێتیــی چاودێریكــردن و شــیكردنەوە و پالنــدان كار بــۆ بەڕێوەبردنــی 

شــارەكە دەكات.



ژماره  )16( ساڵی سێیه م، ئازاری 2023

75

لــە نێــو شــارە زیرەكەكانــدا پەیوەندییەـكـی ڕاســتەوخۆ هەیــە لــە نێــوان سیســتمەكانی تەكنەلۆژیــای 
 ،)IoT( و ئامێرە فیزیكییە جۆراوجۆرەكان كە بەستراونەتەوە بە تۆڕی ئینتەرنێتی بێسنوور »ICT« زانیاریی

تــا لــەو ڕێگەیــەوە كار بــكات بــۆ كاراكردنــی سیســتمی كاركــردن و پێشكەشــكردنی خزمەتگوزرایــی هاوچــەرخ بــە 

هاواڵتییەكانــی، لێــرەوە تەكنەلۆژیــای شــارە زیرەكــەكان ڕاســتەوخۆ كارلێــك لەگــەڵ ڕێكخســتنی ســەرخان و 
ژێرخانــی كۆمەڵگــە دەكات بــە مەبەســتی چاودێریكردنــی چاالكییــە جۆراوجۆرەكانــی شــارەكە.

لە بنەڕەتدا شاری زیرەك پێناوێكە بۆ چارەسەركردنی ئەو كێشە بنچینەییانەی كە مرۆڤ لە ئەنجامی 

نیشــتەجێبوون لــە مەڵبەنــدە ژیارییەكانــدا ڕووبــەڕووی بووەتــەوە، لــە نموونــەی: كۆچــی بەرفــراوان بــۆ شــارە 

گــەورەكان، دەرئەنجامــە نەرێنییەكانــی پیســبوونی ژینگــە، بەكارهێنانــی وزەی ناپایــەدار، زۆربوونــی تــاوان، 

كێشــەی هاتوچــۆ و جووڵــە، الوازیــی ژێرخانــی ئابــووری، لــەم ڕووەوە شــاری زیــرەك كار دەكات بــۆ گۆڕینــی 

بــاری ناهاوســەنگ و وزەی ناپوختــە بــۆ گەشــەكردنێكی ئەرێنیــی دانیشــتووان، بەرزركردنــەوەی كواڵتیــی 
ژیانــی هاواڵتییەكانــی، هــەر چەنــدە شــارە زیرەكــەكان تایبەتمەندیــی شــارێكی تەكنەلۆژیــی نموونەییــن، بــەاڵم 

بنەمایەكــی نەگــۆڕ و چەســپاو لــە بــارەی ڕەگــەز و تایبەتمەندییــە پێكهێنەرەكانــی نییــە، چونكــە ســەرجەم ئــەو 

پێوەرانــەی كــە توانــای پێشــكەوتن و ئاســتی زیرەكیــی شــارەكە دەپێــون پارامێتــری جیــاواز بــەكار دێنــن، لــەم 

ڕووەوە دەتوانین بڵێین تایبەتمەندیی شــارە زیرەكەكان لە بارێكی ڕێژەییدا چەند ڕەگەزێك لەخۆ دەگرێت، 

بــۆ ئــەم مەبەســتە کۆمپانیــای »فرۆســت و ســولیڤان« کــە کۆمپانیایەـکـی پێشــەنگی ڕاوێژکارییــە، هەشــت 

بنەمایەكــی ســەرەكی لــە بــارەی تایبەتمەندیــی پــڕۆژەی شــارە زیرەکــەکان پێشــکەش دەكات، كــە پێــك دێــن لــە: 

باڵەخانــەی تەالرســازیی زیــرەک، ژێرخانــی ئابووریــی زیــرەک، وزەی زیــرەک، تەکنەلۆژیــای زیــرەک، جووڵــەی 
زیــرەک، چاودێریــی تەندروســتیی زیــرەک، حوکمڕانیــی زیــرەک و هاواڵتییانــی زیــرەک.



تایبەتمەندییەكانی پڕۆژەی شارە زیرەکەکان
سەرچاوە: كۆمپانیای »فرۆست و سولیڤان«
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لــە ژێــر رۆشــنایی بۆچوونەكانــی كۆمپانیــای »فرۆســت و ســولیڤان«، گرنگتریــن تایبەتمەندییەكانــی شــارە 
زیرەكــەكان پێــك دێــن لــە:

١. باڵەخانەی تەالرسازیی زیرەک

لــە شــارە زیرەکەکانــدا باڵەخانــە و هونــەری تەالرســازیی نــوێ و هاوچــەرخ بەرهــەم دێــن كــە زۆرینەیــان 

شــوێنگەی بازرگانــی و ئابووریــن، ئــەم باڵەخانانــە بــە جۆرێــك پــەرە دەســتێنن كــە ســیمای گۆڕانكارییــە 

خزمەتگوزارییــە  پێشكەشــكردنی  بــە  هــاوكات  دەكرێــت،  پــێ  هەســت  وردی  بــە  تەكنەلۆجییــەكان 

نموونەییەكانــی دەرفــەت دەداتــە زۆرتریــن ڕێــژەی بەرهەمهێــن و كارامەیــی هاواڵتییەكانــی، لەگــەڵ ئەوەشــدا 

بــە مەبەســتی گەشــەكردنی ئاســتەكانی پیشەســازی و توانــا و هێــزی كۆمپانیــاكان، لــە شــارە زیرەكەكانــدا 

كارئاســانی دەكرێــت بــۆ دروســتكردنی ڕایەڵەیەكــی تەكنەلۆژیــی پێشــكەوتوو هاوشــێوەی تۆڕێكــی بەرفراوانــی 

دیجیتاڵــی لــە پێنــاو كارئاســانی بــۆ گواســتنەوەی پەیوەندییــەكان و فراوانكردنــی ئاســتی ئــەو پەیوەندییانــە بــە 

جۆرێــك كــە دانیشــتووانەكەی لــە نێــو ئۆفی�ســی تایبەتــی خــۆی بــە سەرانســەری جیهانــەوە ببەســتێتەوە، ئــەم 

هەنــگاوە بــە هــۆی كارئاســانیی ئــەو باڵەخانانــەوە دەبــن كــە مــرۆڤ و سیســتمەكان بــە شــێوەیەكی كارایــی و 

داینامیكــی پێكــەوە كــۆ دەبنــەوە و یەكیــان دەخــەن، لێــرەوە خــاوەن باڵەخانــەكان ئاڵنــگاری دەكــەن بــۆ 

دابینکردنی گرنگترین پێداویستییە بنچینەییەكانی وەك: ژینگەیەكی سەالمەت و پارێزراو، شوێنكاری کارا 

و پێشكەوتوو، سیستمێكی پەیوەندیی مۆدێرن، ڕێکخستنی تۆڕی »IoT« كە پێكڕا هێز و بڕی بەرهەمهێنان 

باشــتر دەکات.

لــە دروســتکردنی ژینگەیەـکـی ســەالمەت و پارێــزراو، پیادەكردنــی سیســتمێكە كــە  یەکــەم هەنــگاو 

مامەڵــەی دروســت لەگــەڵ مەترســیدارترین ئاڵنگارییــەكان بــكات، كێشــە و گرفتــە بنچینەییــەكان بەڕێــوە 

بەرێــت، ئەویــش لــە ڕێگــەی بەرهەمهێنانــی ڕێبازێكــی چینــدارەوە بەدەســت دێــت كــە توانــای بەرگریكــردن و 

ڕێگریكردنــی دەبێـــت لــە هــەر چوونەژوورەوەیەكــی لەنــاكاو مەترســیدار بــۆ ســەر سیســتمە گشــتییەكە، ئــەم 

هەنــگاوە بــە دۆزینــەوەی مەترســییەكە پاشــان ڕەتكردنــەوەی پەســەندكردنی، هەروەهــا نیشــاندانی هێــزی 

ڕووبەڕووبوونــەوە و بەرگریكــردن، دواجــار ڕەتكردنــەوە و كردنــەدەرەوەی لــە هــەر چینێــك لــە چینەكانــی 

نێــو باڵەخانــە زیرەكەكــەدا، لــەم ڕووەوە هــەر گۆشــەیەكی تەالرســازیی بیناكــە یاخــود ناوچــە جیاوازەکانــی 

لــە  دادەمەزرێــت.  تێــدا  بەرگریكردنیــان  و  ســەالمەتی  چارەســەرەكانی  پێشــكەوتووترین  باڵەخانەكــە، 

نموونــەی ڕێگرتــن لــە دزەكردنــی مەترســیدارترین تــۆڕە ئینتەرنێتییــەكان، كۆنترۆڵكردنــی دەستگەیشــتن بــە 

زانیارییەكانی ناو باڵەخانەكان، ڕێگرتن لە چاودێریی ڤیدیۆیی و كامێراكان، سیستمی پاراستن و سەالمەتی 

لــە ئاگــر و هــەر دیاردەیەـكـی نەخــوازراو و چاوەڕواننەكــراو.
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لــە نێــو بینــا زیرەكەكانــدا سیســتەمی »فایبــەر ئۆپتیــک« بــە كواڵتییەـكـی بــەرز؛ ڕۆڵێکــی گرنــگ دەگێڕێــت 

لــە بەڕێوەبردنــی دامەزراوەكانــی نێــو شــارەكەدا، بــە جۆرێــك دەبنــە بنەمایەكــی یارمەتیــدەر بــۆ باشــتركردن و 

پێشكەشــكردنی خزمەتگوزارییــەكان، لەوانــە: كەمكردنــەوە و نەهێشــتنی وەســتانی تــۆڕە ئینتەرنێتییــەكان، 
رێگــری لــە زیادبوونــی »بانــد ویــت«، ڕێكخســتنی پەیوەندیــی تــۆڕە فیزیکییــەكان كــە پەیوەســتن بــە تۆپۆلۆژیــای 

کێبڵی گشتگیر، كەمكردنەوەی جەنجاڵی و سوودەرگرتن لە وزە بێ بوونی وایەر، بژاردەی نوێ و هاوچەرخ 

لــە هەڵبژاردنــی كاری میدیــا و پشــتیوانیكردنی بەرنامــەی جۆراوجــۆر لــە ئاســتێكی فــراوان بــۆ ســەرجەم 

چینوتوێــژەكان، ســوودوەرگرتن لــە هــەردوو ماددەكانــی »نەرمــەكااڵ« و »ڕەقــەكااڵ« لــە ڕێگــەی ڕاگرتنــی 

هاوســەنگی لــە نێــوان بــڕی بەرهەمهێنانیــان.

 )BringYourOwnDevice( »BYOD« باڵەخانــە زیرەکــەکان دەبێــت بتوانــن پشــتگیری لــە ژینگەکانــی

بكــەن، بــە واتــای پشــتگیریكردن لــە بەكارهێنانــی ئامێــرە تایبەتییەكانــی هاواڵتییــان و ئاســانیی بەكارهێنــان و 

گونجاندنی لەگەڵ سیستمە گشتییەكەی نێو باڵەخانەكاندا، پاشان پەیوەندییەكی هاوبەش و ڕاستەوانە 

دروســت بكــەن و لــە ســەر یاساوڕێســا گشــتییەكانی نێــو شــارە زیرەكەکــە تــا خۆیــان بگونجێنــن.

بــە ڕەچاوكردنــی سیســتمی كۆنــی كاركــردن لــە نێــو شــارە گەورەكانــدا، كــە زۆرینــەی هاواڵتییەكانــی 

لــە شــوێنێكی بچووكــدا چــڕ دەبنــەوە و خواســتی دانیشــتووان زیاتــر بــۆ ناوچەیەـكـی تایبــەت و دیاریكــراوی 

كاركردن و بازاڕە كە بە ناوچەی »نەرم بۆ كاكردن« ناسراوە، پێویستە تایبەتمەندیی شاری زیرەك ڕەچاوی 

باشــتكردنی شــوێن و جێگــەی باڵەخانەكانــی بــكات، ئەویــش لــە ڕێگــەی: باشــتركردنی بەرهەمهێنــان، كارایــی 

لە هێز و توانای ناوچەی كاركردن لە باڵەخانەكەدا، پێشكەشكردنی پەیوەندیی تۆڕی ئینتەرنێتی جێگیری 

»G5« و »Wifi«، چارەســەركردنی سیســتمی بیســتراو و بینــراو، ڕووناـكـی و وزەی بەكارهێنــەر، كــە پێكــڕا 

هاوكاریــی باشــتركردنی كاریگەریــی باڵەخانەكــە دەكــەن.

چاالككردنــی سیســتمی »loT« لــە باڵەخانەكانــدا، ڕێگــە بــە خــاوەن موڵكــەكان دەدات كــە ژینگــەی 

سەرەكیی نێو باڵەخانەكەی بە شێوەیەكی مۆدێرن و گونجاو ڕێك بخات، ئەویش لە ڕووی كاراكردنی وزەی 

پێویست و ڕێكخستنی سیستمی كات كە دوو بنەمای پێویستن بۆ زیادكردنی بڕی بەرهەمهێنان و ڕێكخستنی 

سیستمی شاررە زیرەكەكان بە گشتی، لێرەوە باڵەخانە زیرەكەكان كار لە سەر پێشكەوتووترین شێوازەكانی 

هونــەری تەالرســازی دەكــەن، كار بــۆ دەســتەبەركردنی گرنگتریــن هۆیەكانــی دابینكردنــی پێداویســتییەكان 

دەكــەن، كۆچــی ناڕێكخــراو بــە پالتفۆرمــی »IP« ڕێــك دەخــەن، سیســتمی »loT« دادەمەزرێنــن، مامەڵــە 

لەگەڵ بەڕێوەبردنی مەترسییەكان دەكەن، تۆڕەكانی ئینتەرنێت و بەرهەمهێنانی هێزی كار و دابەشكردنی 

ئەركەكانــی هاواڵتییــان بــە شــێوەی سیســتماتیك بــە هــۆی كاریگەریــی باڵەخانــەی ڕێكخــراو و پێشــكەوتوو 

بەرهــەم دێنــن.
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٢. ژێرخانی زیرەک

لە شارە زیرەکەکاندا ئیکۆسیستمی پیشەسازی، تۆڕەكان و باڵەخانەكان بە خێرایی گۆڕانیان بەسەردا 
دێــت. سیســتمی وزەی هەڵگیــراو لــە جۆرەكانــی ســادە و ناوەنــدی دەگۆڕێــن بــۆ سیســتمێكی دابەشــكراوی 

ئاڵۆز، بۆ نموونە: باڵەخانەكان لە بینایەكی كۆن و بێبەرهەمەوە دەگۆڕێن بۆ تەالری زیرەك و پێشكەوتوو، 

بە جۆرێك لە یەك كاتدا دەبنە بەرهەمهێنی وزە سەرەكییەكان و هاوكات بەكارهێنەری، بۆیە باڵەخانەكان 

لە شارێكی زیرەكدا دەبنە پێكهاتەیەكی چاالك لە بەرهەمهێنان و ڕێكخستنی سیستمی وزە كە ڕاستەوخۆ 

لــە ژێــر كۆنترۆڵــی خــاوەن بیناكانــدا دەبێــت.

شــارە زیرەکــەکان هــەوڵ دەدەن ژێرخانــی خزمەتگوزارییەكانیــان باشــتر و بەهێزتــر بكــەن، ئەویــش بــە 

بەكارهێنانی تەكنەلۆژیای دەیتا و زانیاری كە لە سەرەتاییترین ئەركیدا بریتییە لە: دابینكردنی ئاو و كارەبا، 

خانــووی گونجــاو بــۆ هاواڵتییــان، پێشكەشــكردنی خزمەتگوزاریــی تەندروســتی و پەروەردەیــی و بەكارهێنانــی 

سیستمی »IT«. پاشان ئیكۆسیستم وەك ڕەگەزێكی بنچینەیی بۆ پێشكەشكردنی خزمەتگوزارییەكانی نێو 

شــارە زیرەكــەكان پێویســتی بــە بەردەوامیــی وەاڵمــدەرەوەی پێداویســتییە ســەرەكییەكانی هاواڵتییــان بێــت و 

هاوكاریــان بێــت لــە بەكارهێنانــی ســەرچاوەكانی بەرهەمهێنــان بــە شــێوەیەكی بــەردەوام.

٣. جووڵەی زیرەک

یەکێــک لــە ئاڵۆزتریــن ئاڵنگارییەكانــی ئێســتای شــارەكان، مامەڵەكردنــە لەگــەڵ سیســتمی هاتوچــۆ و 

چۆنێتیی جووڵە لە نێو شارە گەورەكاندا، لە ڕێگەی ئەو ڕێگایانەی گیراونەتە بەر بۆ كۆنترۆڵكردنی گەڕان 
و هاتوچۆ، یاخود دروستكردنی سیستمێكی پێشكەوتوو، كە هاوسەنگی بكات لە نێوان ڕێژەی بەكاربەری 

ئۆتۆمبێــل لەگــەڵ خواســتی هاواڵتییــان بــۆ بەكارهێنانــی هۆیەكانــی گواســتنەوە، بــە چەشــنێك ســەرجەمیان 
ڕێگەچارەیەكــی چەســپاو و بــێ كەموكــوڕی نیــن، بــۆ نموونــە: خــاوەن ئۆتۆمبێــل لــە پــاش شــۆفێریكردن دەبێــت 

شوێنی گونجاوی هەبێت بۆ وەستاندنی ئۆتۆمبێلەكەی، ئەمە لە كاتێكدا بە بەردەوامی و بێ ترس گرەنتیی 

دۆزینــەوەی شــوێنێكی شــیاوی نییــە كــە ئۆتۆمێلەكــەی بــە ســەالمەتی و بــێ كێشــە ڕابگرێــت، لــە هەمــان كاتــدا 

هیــچ ڕێگەیــەك نییــە بــۆ دڵنیابــوون لــە بوونــی هاوســەنگییەكی ڕێژەیــی لــە نێــوان بەكارهێنەرانــی ئۆتۆمبێــل و 

شــوێن و جێگــەی وەســتانەكەی، ئەمــەش بــەو واتایــەی كــە هێشــتا لــە كۆتاییــدا ئۆتۆمبێلێكــی زۆر لــە ســەر 

شــەقامەكان و لــە نــاو ڕێگــەكان هــەن زیاتــر لــەوەی كــە پێویســتە، ئەمــەش بووەتــە هــۆی ئــەوەی لــە زۆربــەی 

ئــەو شــارانەی كــە چڕیــی دانیشــتووانەكەی زۆرە ڕێــژەی پێویســتی هاواڵتییەكانــی ناهاوســەنگ و ناكــۆك بــن 

لەگــەڵ سیســتمی هاتوچۆیەـكـی تەندروســت یاخــود ئاســانیی گواســتنەوەی گشــتی. كەواتــە چــۆن شــارێك 

لــە ســەر بنەمایەـكـی پێشــكەوتوو و مۆدێــرن دەتوانێــت مۆدێلێكــی نــوێ لــە جووڵــەی هاتوچــۆ و سیســتمێكی 

هاوچەرخ لە شەقام و ڕێگاوبانەكان فەراهەم بكات كە لە ئاست داخوازی و پێداویستییە بنچینەییەكانی 

هاواڵتییەكانیــدا بێــت؟
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بــە پێــی زۆرینــەی لێكۆڵینــەوە نوێییــەكان لــە بــواری پەرەپێدانــی سیســتمەكانی هاتوچــۆ و ڕێگاوبــان، 

داهاتووی جووڵە بریتییە لە نموونەی ئەو مۆدێلە لە پێشكەوتن كە ئۆتۆمبێلی بێ شوفێر بەرهەم بێنێت، 

یــان پا�ســی كارەبایــی بــۆ ئاســانیی گواســتنەوەی هاواڵتییــان بــۆ ڕێگــری لــە بەفیڕۆدانــی وزەی زیانبەخــش و 

پیســبوونی ژینگــە و ســوودوەرگرتن لــە ئاســتی خێراییەكــەی، پاشــان دروســتكردنی هاوســەنگی لــە نێــوان 
ڕێــژەی ئۆتۆمبێــل و پێویســتیی هاواڵتییــان، هەروەهــا ڕێكخســتنی سیســتمی ترانزێتــی نێــوان شــارەكان بــە 

پێــی سیســتمی »هایپەرلــۆپ«، یاخــود ســوودوەرگرتن لــە گواســتنەوەی ئەلكترۆنــی و »بــۆردی هۆڤــەر«... 

هتــد، ئەمانــەش ســەرجەمیان بیرۆكەیەـكـی گرنــگ و پڕبایەخــن كــە لــە ئێســتادا لــە قۆناغەكانــی ســەرەتای 
جێبەجێكردندان، ئەوانیش قۆناغەكانی تاقیكاری و پەرەپێدانن، بەم هۆیەوە جووڵەی زیرەك گۆڕانكاری 

لە چۆنێتیی كەڵكوەرگرتن لە كات دەكات بۆ دانیشتووانی شارەكە، پاشان چێژوەرگرتن لە هاتوچۆكردنی 

بــێ گرفــت و ماندووبــوون لەگــەڵ كەمكردنــەوەی تێچــووی گواســتنەوەكانیان.

زیــرەك،  جووڵــەی  گشــتییەكانی  دیمەنــە  لــە  الیەنێكــی  تەنهــا  گشــتی  گواســتنەوەی  ئەوەشــدا  لەگــەڵ 

بەڵكــوو ئــەو خزمەتگوزارییانــەی جووڵــەی زیــرەك پێشكە�ســی دەكات گەلــەك زیاتــرە، لەوانــە: كۆنترۆڵكردنــی 

كەشــوهەوای مامناوەنــد كــە لەگــەڵ سروشــتی دانیشــتووانەكەیدا بگونجێــت، هەروەهــا جووڵــەی زیــرەك 

بەرنامەیەكی گونجاو و پێشكەوتوو بۆ شێوازی كڕینی تكتی گەشتكردن و هاتوچۆ پێشكەش دەكات، ئەویش بە 

سوودوەرگرتن لە پارەی دیجیتاڵی و تەكنەلۆژی، بە جۆرێك لە ماوەیەكی كورت و خێرادا ژێرخانی سیستمێكی 

هاتوچــۆی پێشــكەوتوو لــە نێــوان هاواڵتییانــدا دادەمەزرێنێـــت، ئەمانــە و پێشكەشــكردنی خزمەتگوزاریــی خێــرا 

لە نموونەی سوودوەگرتن لە گواستنەوە گشتییەكان بە هەماهەنگی لە نێوان بەكارهێنەران و دڵنیابوون لە 

بەردەســتبوونیان بــە شــێوەیەكی خێــرا، بــە جۆرێــك كــەی و لــە كــوێ ئامــادە و پێویســتن.

شــارە زیرەکــەکان چەندیــن شــێوازی گواســتنەوەی جۆراوجۆریــان هەیــە، وێــرای ئــەوەی زیرەكییەـكـی 

بێوێنــە لــە )بەڕێوەبردنــی هاتوچــۆ، وەســتانی ئۆتۆمبێــل و پاركیــن، گواســتنەوەی فرەجــۆر بــە شــێوەیەكی 

یەكگرتوو و بەستراو پێكەوە( پێشكەش دەكەن و سەرجەمیان پێكەوە جووڵەی هاتوچۆ لە شارەكەدا بە 
ڕێژەیەكی زۆر بەرز دەكەنەوە، ئەمانەش لە كاتێكدا كە سیستمێكی گونجاو و هاوچەرخ بۆ دۆستانی پیادە 

و پاسكیلســوارەكان فەراهــەم دەكات.

٤. وزەی زیرەک

شــارە زیرەکــەکان بــە شــێوەیەکی بــاو و ئاســایی هاوشــێوەی شــارەكانی ئەمــڕۆ کارەبایــان پــێ نادرێــت، بەڵكــوو لــە 

بنەڕەتــدا  كواڵتــی و توانــای بەرهەمهێنانــی تــۆڕە نیشــتمانییەکان بــەرز دەکرێنــەوە، بــە شــێوەیەكی گشــتی داهــات و 

سامانی وزە بە شێوەی نامەركەزی مامەڵەی لەگەڵ دەكرێت و هەر شوێنێك بە پێی تایبەتمەندیی خۆی سوودی 

لێ وەردەگرێت، بەم جۆرە وزەی زیرەک دەبێتە هەنگاوێک بۆ پێشخســتنی ژێرخانێكی بەهێز و پێشــكەوتووی وزە 

كــە كارایــی و توانــای بەرزكردنــەوەی داهــات پاشــان ژینگەیەكــی پــاك و ســەوزتر فەراهــەم دەكات.
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لەم سۆنگەیەوە وزەی زیرەک پێنج سوودی بنەڕەتی پێشکەش بە شارە زیرەکەکان دەکات، ئەوانیش: 

)پاشــەکەوتكردن، كەمكردنــەوەی تێچــوون، داماڵینــی کاربــۆن، خۆڕاگــری و توانــای زیاتــر(، لــەم هەنــگاو 

و پێشــكەوتنە نوێیانــەوە وزەی زیــرەك ڕێگــە بــە شــارەكان دەدات تێكەڵەیــەك لــە نێــوان تەكنەلۆژیــا و 
ڕێــگای دروســت بــۆ بەكارهێنانــی دێنێتــە كایــەوە، لــە هەمــان كاتــدا ســووڕی ژیــان و هەڵســوكەوتی ڕۆژانــەی 

هاواڵتییەكانــی بــە تــەواوی زانیارییەكانیــەوە لەبەرچــاو دەگرێــت.

شارە زیرەكەكان بە کۆنترۆڵکردنی سامانی وزە دەتوانن ژێرخانی ئێستایان بەکار بهێننەوە بۆ پەرەپێدان و 

كەڵەكەكردنی سامان لە ڕێگەی بارزگانیكردن و زیادكردنی داهاتیان، ئەویش بە خستنەكاری سیستمێك 

كە هەڵدەستێت بە کۆکردنەوەی سامانی وزە لە ڕێگەی دروستكردنی وێستگەی بچووکی تایبەت بە وزە 

کە وزەی زیادەكان دەگەڕێننەوە بۆ تۆڕە گشتییەكە تا دووبارە پڕۆسێس بكرێن و بەرهەم بهێنرێنەوە.

وزەی زیــرەک دەبێتــە هۆیەـكـی گرنــگ بــۆ پاشــەکەوتکردن و كەمكردنــەوەی تێچــووی زۆر بــۆ 

بەڕێوەبردنــی ژێرخانــی گشــتی و تایبەتــی لــە شــارەكەدا، لێــرەوە بەرنامەکانــی وزەی زیــرەک ڕێگــە بــە 

شــارەکان دەدەن لــە ڕێــژەی خواســتی بەكارهێنــان و بــڕی بەرهەمهێنانــی وزە و خســتنەڕووی دەیتــا و 
زانیارییەكان بە شێوەی خێرا و دروست، بەم هۆیەوە بە ئاسانی لە ڕێكخستنی ڕۆژانەی سیستمەكە 

دەتوانرێــت دیاردەكانــی هەڵئاوســان یــان كەمبوونــەوەی بەكاربــردن دیــاری بكرێــن هــاوكات هاوســەنگی 

لــە نێــوان )خواســت و خســتنەڕوو، پێشكەشــكردنی وزەی پێویســت و بــەردەوام، كەمكردنــەوەی 

تێچوونــەكان، دووركەوتنــەوە لــە مەترســیی ڕێــژەی كەڵەكەبــوون لــە ئاســتێكی بــەرزی بەكاربــردن و 

پاشــەكەوتكردن و ســەرلەنوێ بەكارهێنــاوەی وزە( بــكات.

پیســبوون بــە گشــتی یەكێكــە لــە كەموكــوڕی و گرفتــە گەورەكانــی شــار بــە گشــتی، زۆرێــك لــە شــارەكان 

بــاری نائاســایی كەشــوهەوایان ڕاگەیانــدووە، بــەاڵم وزەی زیــرەك چارەســەری گرنگیــی ئــەم جــۆرە لــە 

پیسبوون دەكات، ئەویش بە ڕێگەی داماڵینی كاربۆن بە ڕێژە و قەبارەیەكی گەورە لە نێو ئاووهەوای شارە 

زیرەكەكانــدا. وێــڕای ئــەوە، وزەی زیــرەك بــە هــۆی بوونــی هاوســەنگی لــە نێــوان بــڕی بەرهەمهێنــان و دڵنیایــی 

لــە بەرهەمهێنانــە هەمیشــەییەكەی بەكارهێنانــی؛ بــە شــێوەیەكی ئازادانــە مامەڵــەی لەگەڵــدا دەكرێــت كــە 

بــەم جــۆرە بەكارهێنانــەی وزە لــە نێــو شــارە زیرەكەكانــدا دەوترێــت »دیموكراتیزەكردنــی بەكارهێنانــی وزەی 

زیــرەك«، ئەمــەش بــەو هۆیــەی كــە مەترســیدارترین بەربەســتە لۆجســتی و تەكنەلۆژییــەكان كــە دەبنــە 

ڕێگــر لــە بــەردەم بەرهەمهێنانــی وزە لــە نــاو شــارە زیرەكەكانــدا لەنــاو دەچــوون و زیانێكــی ئەوتۆیــان نابێـــت، 

هەروەهــا نامەركەزیەتــی مامەڵەكــردن لەگــەڵ وزەی شــارە زیرەكــەكان وا دەكات جۆرێــك لــە خۆڕاگریــی 

وزەیی بێنێتە كایەوە، بەم شــێوەیە پالن و بەرنامەكانی وزەی زیرەک بە شــێوەیەکی کاریگەر مامەڵە لەگەڵ 

هاوســەنگکردن لــە نێــوان وزەی نــوێ و دابینكــردن و پاراســتنی دەكات.
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٥. تەکنەلۆژیای زیرەک

لە شارە زیرەکەکاندا تەکنەلۆژیا بە ڕێژەیەكی فراوان بەکار دەهێنرێت بۆ کەمکردنەوەی ئەو کێشانەی 

کــە بــە هــۆی دانیشــتووانەوە دروســت دەبــن، ئەویــش لــە پێنــاو باشــكردنی شــێواز و كواڵتیــی ژیانیــان، 

لێــرەوە بەكارهێنانــی تەكنەلۆژیــا لــە شــارێکی زیرەکــدا بــۆ بەرهەمهێنانــی وزە و دروســتکردنی پێداویســتییە 

بنەڕەتییەكانــە، لــە بەرانبــەر کەمکردنــەوەی ئــەو پاشــماوە كەڵەكەبووانــەی لــە كاتــی دروســتکردنی باڵەخانــە 

و كاری نۆژەنکردنــەوە دروســت دەبــن، پاشــان چۆنێتیــی بەڕێوەبــردن و مامەڵەكــردن لەگــەڵ بەكارهێنانــی 

ســەرچاوەكانی ئــاو و دامەزراندنــی سیســتمێكی بــەردەوام و ڕێكخــراو.

٦. چاودێریی تەندروستیی زیرەک

لە شارە زیرەکەکاندا سیستمی »IoT«؛ دەستگەیشتن بە چاودێریی تەندروستی بە كواڵتییەكی بەرز و 

گونجاو ئاســان دەكات، لە ڕێگەی بەدواداچوون و پێشكەشــكردنی بەدەنگەوەهاتنێكی ســەركەوتووانە بۆ 

نەخۆش یاخود كەمكردنەوەی تێچوونەكان، كواڵتیی ئامێرەكان، كارامەیی كارمەندەكان... هتد؛ كە تێكڕا 

یارمەتیدەر دەبن بۆ بەدەنگەوەهاتنێكی شایســتە. لە نێو شــارە زیرەكەكاندا چاودێریی تەندروســتیی زیرەك 

بە شــێوەیەكی بێســنوور دەســت دەكات بە خزمەتكردنێكی نموونەیی و شایســتە.

 پێشكەشــكردنی خزمەتگوزاریی چاودێریی تەندروســتی لە ماڵەكانی شــاری زیرەكدا وێڕای باشــتركردنی 

و  زانیــاری  كۆكردنــەوەی  دانیشــتووانەكەی،  ســەالمەتیی  لــە  بــەردەوام  دڵنیایــی  و  تەندروســتی  ئاســتی 

بەدواداچــوون دەكاتــە بنەمایەكــی پێویســت و هەمیشــەیی، ئــەم پێشــهاتە نوێیانــە لــە نێــو شــارە زیرەكەكانــدا 
چارەســەری  لەگــەڵ  مامەڵەكــردن  شــێوازی  وردە  وردە  بــاوەكان،  نەخۆشــییە  كەمكردنــەوەی  وێــڕای 

نەخۆشــییە درێژخایەنــەكان دەگۆڕێــت، چونكــە زانیارییــە تەندروســتییە بەردەوامــەكان كــە بــێ گرفــت لــە 

تۆمــارە ئەلكترۆنییەكانــی نێــو سیســتمی تەندروســتیدا كــۆ كراونەتــەوە و یــەك خــراون؛ یارمەتیــی پزیشــكەكان 

دەدات لــە كاتــی گونجــاودا تەنانــەت لــە شــوێنی كارەكەیــەوە چاودێریــی نەخــۆش بــكات لــە ماڵەكــەی خۆیــدا، 

ئەمــەش دۆخێكــی ئاســوودە و دڵنیایــی بــۆ نەخــۆش دەڕەخســێنێت و متمانــەی بــە پزیشــكەكان زیاتــر دەبێــت.

وێنــەی دیجیتاڵــی، ئامێــری تیشــك، وێنــەی ڕاســتەقینە و ژینگــەی دەســتكردنی �ســێ ڕەهەنــدی )D3(؛ 

بەشــێك لــە گرنگتریــن تەكنەلۆژیاكانــی ئەمــڕۆن كــە لــە چاودێریــی تەندروســتیی زیرەکــدا بــەکار دەهێنرێــن 

بــۆ چارەســەرکردنی ئالوودەبــوون یــان فۆبیــا و تێکچــوون و فشــاری دەروونــی، هەروەهــا لــە بوارەكانــی 

خوێندنــی پزیشــكیدا بــەکار دەهێنرێــن بــۆ فێرکردنــی خوێنــدکاران و شــارەزابوونیان لــە چارەســەری ئەناتۆمــی 

و تەکنیکەکانــی نەشــتەرگەری. هەروەهــا زیرەکیــی دەســتکرد )AI( بــە هاوبە�ســی لەگــەڵ پڕۆسێ�ســی زمانــی 

سروشــتی جۆرێكــی شایســتە لــە خزمەتگوزاریــی پزیشــكی لــە كلینیكەكانــدا پێشــكەش دەكات، بــەم هۆیــەوە 

لە ئایندەی شارە زیرەكەكاندا زیرەکیی دەستکرد )AI( دەتوانێت سنوورەكان تێپەڕێنێت بە شێوەك كە لە 

ئێســتادا بیــری لــێ نەكــراوەوە.
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٧. حوکمڕانیی زیرەک

شــارە زیرەکــەکان لــە ڕێگــەی بەکارهێنانــی ئامــراز و دەستپێشــخەرییەکانی حکومەتــی ئەلکترۆنییــەوە 

ئامادەیــی و بەشــداریی ڕاســتەوخۆیان لــە گشــت بوارەكانــدا باشــتر کــردووە، خزمەتگوزارییــە حکومییــەکان 

بــە زۆری لــە ڕێگــەی مۆبایلــە زیرەکــەکان و ئامێــرە دیجیتاڵییەکانــی دیکــەوە بــە شــێوەی ئۆنالیــن پێشــکەش 

دەکرێــن، ئەمــە دەبێتــە هــۆی ئــەوەی بەكارهێنــان و مامەڵەكــردن لەگــەڵ خزمەتگوزارییــە گشــتییەکان بــە 

نرخێکــی گونجــاو و لــە ژێــر چاودێرییەكــی ورد و لێپرســینەوەی بەردەوامــدا بێــت و بــۆ هەمــووان ڕوون و ڕەوان 

بێــت. لــە شــارە زیرەکەکانــدا دانیشــتووان چاالکانــە بەشــداری لــە سیســتمی حوکمڕانیــدا دەکــەن، هــەر 

ئەوەش نا، بەڵكوو لە ڕێگەی کەناڵە دیجیتاڵییە پێشكەوتووەكانەوە بە شێوەی جیاواز هەڵسەنگاندن بۆ 

ئــەدای حكومــەت و دامەزراوەكانــی دەكــەن. 

٨. هاواڵتیی زیرەک

لــە کۆتاییــدا یەکێــک لــە تایبەتمەندییــە ســەرەکییەکانی شــاری زیــرەک هاواڵتییــە زیرەکەکانیەتــی، بــە 

جۆرێــك كــە هاواڵتییانــی زیــرەک شــارە زیرەکــەکان دروســت دەکــەن. ئەگەرچــی زۆرێــک لــە شــارە زیرەکەکانــی 

»نەوەی یەکەم« ماتەوزەی الیەنە مرۆییەكانی پشتگوێ خستووە، بەاڵم نالۆژیکییە مرۆڤ بە تەکنەلۆژیا 

دەورە بدەیــت ئەگــەر نەزانێــت چــۆن بــەکاری بهێنێــت، بــۆ نموونــە؛ ئەگەرهاواڵتییــان نەزانــن چــۆن دەســتیان 

بــگات بــە پالتفۆرمــی گواســتنەوەی گشــتی کــە بــە سیســتمێكی دیجیتاڵیــی ڕێكخــراو و زیــرەك ئامــادە كرابێـــت، 

ئــەوا چــۆن لــە شــارەكەدا جێیــان دەبێتــەوە، بۆیــە بــە ناچــاری بــەردەوام دەبــن لــە بەکارهێنانــی شــێوازە 

کۆنەکانــی سیســتمی هاتوچــۆ. ڕەگــەزە مرۆییــەکان بــە تەنهــا ئــەوە نییــە کــە دانیشــتووان بتوانــن زانیــاری بەکار 

بهێنن، بەڵكوو پەیوەندیدارە بە ئاستی بەشداریكردنیان لە پەرەپێدانی زیاتر و دەستپێشخەریی زیرەكانەی 

شارەكانیان. لێرەوە لە سەر بەرپرسان پێویستە بەرنامەی پەروەردەیی و مەدەنیی وردودرشتیان هەبێت کە 

هاواڵتییــان بەئــاگا بێنێــت و ئاســتی هۆشــیارییان بەرێتــە ســەر، تــا بتوانــن ســوود لــە بەكارهێنانــی تەكنەلۆژیــا 

وەربگــرن.

هــەر چەنــدە تەکنەلۆژیــا خێراتــر لــە جــاران گەشــە دەکات، بــەاڵم پرســیارێكی ســەرەكی دێتــە پێــش كــە 

ئایــا شــارەکان بــە ســتراكچەر و شــێوازی ئێســتا بەردەوامــن؟ یاخــود پێشــكەوتنەكان دەگاتــە چ ئاســتێك لــە 

بەرەوپێشــچوون؟ ئەگەر ئەم پێشــكەوتنە گەشەســەندنی ڕێژەیی زیرەكیی دەســتكرد بێت كە كاریگەرییەكی 

مەزن لە ژیانی ڕۆژانەی هاواڵتییان و چۆنێتیی هەڵسوكەوتیان دەكات، ئەویش بە باڵوبوونەوەی سیستمی 

»IoT«، یاخود ئەو پەرەســەندنە خێرایەی كە لە زیادبوونی جۆرە جیاوازەكانی تەكنەلۆژیا ڕۆژبەڕۆژ بەدی 

دەكرێــت.

لەگەڵ ئەوەشــدا، تەکنەلۆژیا نوێیەکان تا ئاســتێك دەتوانن پشــتگیریمان بکەن کە ژێرخان و ژینگەی 

دەوروبەرمــان بــە ئاســانی كۆنتــرۆڵ بكەیــن، لــەم ڕووەوە زۆر ڕێگــە هەیــە بــۆ پێوانەکردنــی ژێرخانــی دیجیتاڵــی 
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یــان ئاســتی زیرەکیــی شــارێک، بــۆ ئــەم لێکۆڵینەوەیــە ئێمــە پێــوەرە جۆراوجۆرەکانمــان کــۆ کردووەتــەوە تــا لــەم 
ڕێگەیــەوە ئاســتی ئامادەیــی شــارە گەورەكانــی ئەورووپــا و ئەمەریــكا نیشــان بدەیــن كــە لــە داهاتــوودا دەگەنــە 

چ ئاســتێك لــە زیرەكیــی نموونەیــی.

لــە توێژینەوەكەمانــدا چەندیــن ڕێگــە هەیــە بــۆ پێوانەکردنــی زیرەکیــی شــارێک، كــە نیشــانی بدەیــن 

تــا چ ئەندازەیــەك گونجــاوە لەگــەڵ پەرەســەندنی تەکنەلۆژیــا دیجیتاڵییــەکان، بــۆ ئــەم مەبەســتە لــەم 

توێژینەوەیــەدا )11( پێوانەمــان لەبەرچــاو گرتــووە كــە پۆلێنــكاری بــۆ ژێرخانــە تەكنەلۆژییــەكان دەكــەن 

لەگــەڵ ئایتیــی پەیوەندییــەكان و بــازاڕی كاری تەكنەلــۆژی و توانــا و هێــزی بەردەوامیــان:

ژێرخانی تەکنەلۆژیا و پەیوەندی:- 	

»Wifi« و »hotspots« بە خۆڕایی- 

 - »Broadband« خێرایی دابەزاندنی

بەردەستبوونی فڕۆکەخانەکان- 

ژمارەی کۆمپانیاکانی »IoT« )بە گشتی و بۆ هەر 100 هەزار کەس لە دانیشتووان(- 

 -»G5« ژمارەی تاوەرەکانی تۆڕی

ژێرخانی سەوز:- 	

ژمــارەی ئــەو خااڵنــەی لــە توانــای بەكارهێنــان و بارگاویكردنــی ئۆتۆمبێلــی کارەبایــی بــە ســوودی گشــتی - 

بەرهــەم دێــن.

ژمارەی باڵەخانەكان- 

بازاڕی کاری تەكنەلۆژی: - 	

ژمارەی کارە تەکنەلۆژییەکان- 

ژمارەی هەلی کارە تەکنەلۆژییەکان )بۆ هەر 10 هەزار کەس لە دانیشتووان(- 

میتۆدی توێژینەوەكە

شــیكاریی ناو توێژینەوەكە پشــت دەبەســتێت بە بە لیســتی 100 شــار لە ئەوروپا و ئەمریکا لەســەر 

بنەماكانی )پایتەخت و زۆرترین دانیشتوو(، بە جۆرێك لە سەرەتادا 18 پێوانە/پێوەرمان لەبەرچاو 

گــرت کــە پەیوەندییــان بــە پێشــنیارەکانی OECD بــۆ ئاســتی هەڵســەنگاندن و پێشــكەوتنەكانی شــارە 
زیرەکەکانــەوە هەیــە.

ڕیزبەندی کۆتاییمان بۆ پێوەرەکان پوخت كراوەتەوە بۆ 11 پێوەری زانستی كە زیاتر نزیكمان دەكاتەوە 

لــە راســت و دروشــتی پێــوەر و ئامــارە بنچینەییەكانــی نێــو شــارەكان، لێــرەوە هــەر پێوەرێــک لــە بــاری ئاســایدا 
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بــە 100 نمــرە  خەڵمڵێنــراوە كــە بەشــێوەیەكی یەكســان بەكارهاتــووە، هــەر 100 نمرەیــەك پەیوەســتە بــە 

ئاســتێكی پۆلێنكاریــی و بــەراوردكاری لەســەر بنەماكانــی: ژێرخانــی تەکنەلۆژیــا و پەیوەندیکــردن، ژێرخانــی 

بەردەوامیی، و بازاڕی تەکنەلۆژیای کار-بزوێنەر( پێش ئەوەی نمرەی کۆتایی گشتی بۆ هەر شارێک بدرێت.

كاركردنــی  ئەنجامــی  یەكســان  بەشــێوەیەكی  بەكارخســتنیان  پێــوەرەو   11 ئــەم  گرتنــی  لەرەچــاو  بــە 

پێوەرەكانمــان لــە نێــو توێژینەوەكەمانــدا دەخەینــەڕوو، كــە ئاشــکرای دەکات کام شــار بــە باشــترین شــێوە 

ئامادەیــە تــا لــە داهاتــوودا ببێتــە شــارێكی زیرەـكـی نموونەیــی:

�ســێ شــاری ئەمریــکا پلەیەـکـی بەرزیــان هەیــە بەهــۆی بەردەســتبوونی بــازاڕی کارە تەکنەلۆژییەکانیانــة 

ئەوانیش: ”واشــنتۆن دی �ســی، مینیاپۆلیس و ئۆکالند« كە ســەرجەمیان لە بەرزترین پلەی پێشــكەوتندان 

کارە  خزمەتگــوزاری  پێشكەشــكردنی  و  بەردەســتبوون  لــە  ڕیزبەنــدی  فراوانتریــن  بوونــی  بەهــۆی 

تەکنەلۆژییەکانــدا.

لــە نێــو شــارەكانی تــری ئەمریــكادا »واشــنتۆن« شــانازی بــە 70,567 هەلــی کاری تەکنەلۆژیــاوە دەکات، 

کــە لــە ئێســتادا دامەزراندنیــان هەیــە بــە رێــژەی )ســێیەم بەرزتریــن ئاســت(، لــە کاتێکــدا هــەردوو شــاری 

»مینیاپۆلیــس« لــە ئاســتی شەشــەم و »ئۆکالنــد« لــە ئاســتی حەوتەمــدا دێــن، كــە زیاتــر لــە 55,000 ڕیکالمــی 

کاری تەکنەلۆژییــان بــە شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ لــە هــەردوو شــارەكەدا هــەن. کاتێــک ژمــارەی هەلــی کارە 

تەکنەلۆژییــەکان بــەراورد دەکرێــت بــە ژمــارەی گشــتی هەلــی کار لــە بــازاڕدا، »مینیاپۆلیــس« لــە هــەر 10 هــەزار 

هەلــی کاردا 1293 هەلــی کار و »ئۆکالنــد« 1278 هەلــی کار لــە هــەر 10 هــەزار هەلــی کار و »واشــنتۆن« 998 لــە 

هــەر هــەزار هەلــی کار هەیــە.
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 لە نێو سیستمی رانكینی شارەكاندا، شاری »ئۆستن«ی ئەمریكا لە ویالیەتی »تەكساس« لە بەرزترین 

ئاســتی تۆمــارە زیرەكەكاندایــە، بۆیــە ئــەم شــارە پلــەی یەكەمــی گرتــووە لــە ریزبەنــدی توێژینەوەكەمــان بــۆ 

تواناکانــی شــارە زیرەکــەکان لــە سەرانســەری ئەمریــکا دا.

هەردوو ژێرخانی تەکنەلۆژیای شارەکە )87.7 لە کۆی 100( و ژێرخانی سەوز )91.7 لە کۆی 100( بە 

بــەراورد بــە زۆرێــک لــە شــارەکانی دیکــە پلەیەکــی بەرچاویــان بــەرزە، لەگــەڵ بەرزتریــن ژمــارەی وێســتگەکانی 

بارگاویكردنــی EV کــە بــە شــێوەیەکی گشــتی زۆرینــەی هاواڵتییەكانــی دەســتیان پێــدەگات )329(، کــە لــە 

 loT بەجۆرێــك لــە ژمــارەی کۆمپانیاکانــی EV 11هەمیــن بەرزتریــن وێســتگەی بارگاویكردندایــە بــە سیســتمی

پلــەی هەشــەمینی گرتــووە كــە تێكــڕا 76 بــارەگای جیاوازیــان لــەو شــارەدا هەیــە.

لــە ئەنجامــی توێژینەوەكــەدا دەردەكەوێــت كــە 10 شــاری ئەمریــکا بــە باشــترین شــێوە خۆیــان بــۆ 

داهاتــووی شــاری زیــرەك ئامــادە كــردووە، كــە لەســەر بنەمــای 11 پێــوەر، دابەشــکراوە بەســەر �ســێ پۆلــدا 

)ژێرخانی تەکنەلۆژیا، ژێرخانی ســەوز، بازاڕی هەلی کارە تەکنەلۆژییەکان( كە بەشــێوەیەكی یەكســان و بە 

نمــرەی )100( پلــە.

لــە نێــو شــارەكانی ئەوروپــادا بەرزتریــن ئاســت شــاری »لەنــدەن«ە، هەرچەنــدە بەشــێوەیەكی 

گشتی شارەکانی ئەوروپا لە توانای شارە زیرەکەکاندا نمرەیان کەمترە بەراورد بە ئاست و توانای 
شارە ئەمریکییەکان، بەاڵم لەناو 20 شارە سەرەکییەکەدا بە گشتی دەتوانین ببینین کە هەردوو 

شــاری لەنــدەن )ســێیەم( و ئەمســتردام )16( لــە پلــەی دێــن وەک دوو لــە باشــترین شــارەکان لــە 

شــیکارییەکانماندا.
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لەنێــو تێكــڕای شــارە ســەرەکییەکەی ئەوروپــا، شــاری »لەنــدەن« بــە تایبــەت لــە ژێرخانــی تەکنەلۆژیــا 

و پەیوەندییەکانیــدا، هەروەهــا لــە ژێرخانــی ســەوزدا نمــرەی بــەرزی بەدەســتهێناوە، لەگــەڵ ئــەوەدا لــە 

ناوخۆی شــارەكە نۆ تاوەری )G5( دانراون،کە زیاترە لە هەموو شــارەکانی تری ئەم توێژینەوەیە، هەروەها 
لــە  لــە 65%ی شــارەکانی دیکــە  تێکــڕای خێراییەکانــی  broadbandرێــژەی 82.7mbps ە، کــە باشــترە 

شــیکارییەکانماندا.

لەگــەڵ ئــەو پێشــكەوتنانەدا بــەاڵم تــا ڕادەیــەک دواکەوتــووە لــە بــازاڕی کاری تەكنەلۆژیــی بــە پلــەی 

)51(، شــارەکە هێشــتا شــانازی بــە 49,818 پۆســتی بەتاڵــی تەکنەلۆژیــاوە دەکات كــە لــە ئێســتادا لــە بــازاڕدا 

بەردەســتن - کــە یەکســانە بــە 56 پێگــەی جیــاواز بــۆ لــە هــەر 10 هــەزار کــەس کــە لــەوێ دەژیــن.
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شاری »پاریس« پێشەنگە لە بواری تەکنەلۆژیا و ژێرخانی پەیوەندیکردن، لە کاتێکدا پاریس بەرزترین 

نمــرە لــە هیــچ پێوەرێکــی تەکنەلــۆژی و پەیوەنــدی تایبەتــدا بەدەســت ناهێنێــت، بــەاڵم لــە زۆربەیانــدا بــە 

شــێوەیەکی بــەردەوام لــە ســەرووی ئاســتی مامناوەنــدەوە نمــرەی بەدەســتهێناوە.

 hotspotsو Wifi ئاســتس ریزبەندییــەكان بــۆ شــارە فەرەنســییەكە بریتیــن لــە شەشــەم زۆرتریــن ژمــارەی

بێبەرامبــەر )10,663( وەک بەرزکردنــەوەی تواناکانــی پەیوەنــدی ئینتەرنێتــی و 4هەمیــن زۆرتریــن ژمــارەی 

کۆمپانیاکانــی )loT( کــە ژمارەیــان )258( دیبێــت و بــارەگا ســەرەکییان لــەو شــارەیە.

سەرچاوەكان

-Goddard,William)2021(,“WhatAreTheFeaturesofaSmartCity
ToLookFor?”,https://t.ly/bef0.

-thesmartcityjournal)2023(,“Thesecitiesarebestpreparedfora
‘smart city’ future”, https://www.thesmartcityjournal.com/en/
cities/these-cities-are-best-prepared-for-a-smart-city-future.

-proptechos)2023(,“Thesecitiesarebestpreparedfora‘smartcity’
future”,https://proptechos.com/smart-city-index/#findout.
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مەترسییەکانی زیرەکیی دەستکرد 
لە سەر ئاسایش و ئایندەی کار

نووسەران

)OsondeA.Osoba(ئۆسۆندیئەیئۆسۆبا

RAND لــە کۆلێــژی »– لــە دامــەزراوەی »RAND« و مامۆســتا  ئەندازیــار 

Pardee« بــۆ خوێندنــی بــااڵ، کارەکانــی جەخــت دەکەنــەوە ســەر بەکارھێنانــی 
ئەلگۆریتم و زیرەکیی دەستکرد و کاریگەرییەکانی لە سەر سیاسەتڕێژییەكان.

)WilliamWelserIV(ویلیامویلسەریچوارەم
زانــا و بەڕێوەبــەری بــااڵی بەڕێوەبــردن و بەڕێوەبــەری ئەندازیــاری و زانســتە 
کارپێکــراوەکان لــە دامــەزراوەی »DNAR«، کارەکانــی لــە ســەر تەکنەلۆژیــا 
دەرکەوتــووەکان و سیاســەتەکانی زانســت و تەکنەلۆژیــا جەخــت دەکاتــەوە.

وەرگێڕانلەعەرەبییەوە:بارامسوبحی

سەرچاوە: دامەزراوەی ڕاند بۆ ئاسایش و مەترسییە نێودەوڵەتییەکان
»RAND« ناسراو بە )CenterforGlobalRiskAndSafety( 
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بەرایی

تێڕوانینێکی گشتی

ڕەنگــە نەوەکانــی داھاتــوو ئاوڕێــک لــە ســەردەمی ئێمــە بدەنــەوە و بــە ســەردەمی گۆڕانکارییــە زۆرەکان 

وەســفی بکــەن، تەنھــا لــە مــاوەی چەنــد دەیەیەکــدا لــە کۆمەڵگەیەکــەوە کــە پشــتی بــە ئامێــرەکان دەبەســت؛ 

گۆڕاویــن بــۆ کۆمەڵگەیــەک کــە پشــت بــە زانیــاری دەبەســتێت. لەگــەڵ بەردەوامبوونــی پێگەیشــتنی ســەردەمی 
زانیــاری، کۆمەڵگــە ناچــار بــوو چێــژ لــە ئاشــنابوونێکی نــوێ و گەرموگوڕانــە لــە سیســتمی ئەلگۆریتــم لــە ســەر 

بنەمای دەیتا وەربگرێت. ئێمە لێرەدا بۆ ئاماژەدان بە ئامێر و ئامرازە یارمەتیدەرەکان لە دروستکردنی بڕیار، 

کە لە ســەر بنەمای دەیتا )بە ھەموو شــێوەکانی زیرەکیی دەستکردیشــەوە1( پشــت دەبەســتێت بە فێربوونی 

بنەماکانــی ئەلگۆریتــم یــان ئامێــرەکان، زاراوەی ئامــرازە دەســتکردەکان )artificialagents( بــەکار دەھێنیــن. 

ئەو ئامرازانە لە ئامێرە زۆر سادەکانی وەکوو ڕۆبۆتی ڕۆمبا )Roomba( و بزوێنەرەکانی پێشکەشکردنی 
ڕاســپاردە لــە ڕێگــەی ئینتەرنێتــەوە دەســت پــێ دەکات، تــا دەگات بــە سیســتمێکی زانیاریــی زۆر پێشــکەوتووی 

وەکــوو واتســۆن )Watson( لــە ئــای بــی ئێــم )IBM(. ئــەم ئامرازانــە بــەردەوام دەبنــە بەشــێکی دانەبــڕاو لــە 

پڕۆســەی بڕیاردانــی ئاســاییمان، ســەرھەڵدان و پەســەندکردنیان کۆمەڵێــک پرســیاری پەیوەندیــدار بــە 

سیاســەتەوە دەورووژێنێــت. کەواتــە لــەم سیســتمە نوێیــەدا چــۆن دەتوانیــن بیرکردنەوەمــان ســەبارەت بــە 

سیاسەتە پەیوەندیدارەکان گەاڵڵە بکەین؟ خاڵە الوازەکانمان لەم بوارەدا دەکەونە کوێوە؟ بەکارھێنەران 

و کەسانی کاریگەر چۆن ھەڵە لۆژیکییەکان یان گریمانەکان دەستنیشان و چارەسەر دەکەن؟ چ کەرتێک 
زیاتر ئامادەیە تاوەکوو زیرەکیی دەستکرد کۆنترۆڵی بکات؟ کام ڕێباز بۆ ڕێکخستنەوەی زیاتر کارامە دەبێت؟

و  الوازی  ســەر  کردووەتــە  جەختمــان   )Osoba and Welser, 2017( پێشــووماندا  ڕاپۆرتــی  لــە 

الیەنگــری ســەبارەت بــە ئامــرازە دەســتکردەکان لــە سیســتمی دادوەریــی تاوانکاریــدا، بــەاڵم ئەگــەری ئــەوە 

ھەیــە کەرتەکانــی دیکــەش کاریگەرییــان لــە ســەر دروســت بێــت. ئــەم ڕوانگــە شــیکارییەمان تاووتوێــی 

ئەنجامــی ھەوڵێکــی ڕێکخــراو دەکات بــۆ تێگەیشــتن لــە ھــەر بوارێکــی دیکــە كــە بــە زیاتــر باڵوبوونــەوەی ئامــرازە 

دەســتکردەکان کاریگــەر دەبێــت. ئێمــە بــۆ داڕشــتنی ســیناریۆکان و شــیکردنەوەی ئــەو بوارانــەی کــە زیرەکیــی 
دەســتکرد دەتوانێــت کاریگەریــی گەورەیــان لــە ســەر دروســت بــکات، ســوودمان لــە پســپۆڕانی جۆراوجــۆر 

وەرگــرت. لــە بە�ســی »ڕێبــازی توێژینەوە«کــەدا بــاس لــەو ئەنجامگیرییــە دەکەیــن کــە لــە بنەڕەتــدا دەکرێــت 

بــە پڕۆســەی »پێشــبینیکردن« نــاو ببرێــت. لێــرەدا گرنگــی بــە ھەمــوو ســیناریۆ یــان بــوارە وەرگیــراوەکان نادەیــن 

)ئیــدی لــە ڕووی ئەگــەری روودانیــان یــان قەبــارەی کاریگەرییــان بێــت(، بەڵکــوو ئێمــە لێــرەدا لــە کــۆی ئــەو 

کۆمەڵــە بوارانــەی کــە تاووتــوێ کــراون، باســەکەمان لــە ســەر دوو بــواری بەنــرخ چــڕ دەکەینــەوە، ئەوانیــش: 

1. ئاســایش، 2. ئاینــدەی کار. ئێمــە بــە بەشــێک لــە ســەر بابەتەکانــی سیاســەت و پێشــنیارەکان بــۆ چۆنێتیــی 

نزیکبوونــەوە لــە پــرس و نیگەرانییەکانــی زیرەکیــی دەســتکرد کۆتایــی پــێ دەھێنیــن.
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پێشەکی و پاشخان

و  یاساوڕێســا  پەرەپێدانــی  ڕادەیــەک  تــا  و  پێویســتیی گونجانــدن  زانیــاری،  گەشــەکردنی ســەردەمی 

سیاســەتەکانی ھێناوەتــە ئــاراوە، بــەاڵم زۆر جــار شــێواز و چڕیــی گۆڕانکارییــە تەکنەلۆژییــەکان وا دەکات 

کــە سیاســەت و ڕێساویاســاکان بــە ئاســتەم بتوانــن لەگەڵیــدا بگونجێــن، ھەروەکــوو چــۆن لــە قۆناغەکانــی 
پێشــوودا گۆڕانکاریــی گــەورە ڕوویــان داوە، بــەاڵم دواخســتنی پێشــکەوتنی یاساوڕێســاکان بووەتــە ھــۆی 

دروســتبوونی بۆشــایی گــەورە لــە سیاســەتەکاندا.

کە�ســی  نھێنیــی  قبووڵکراوەکانــی  پێــوەرە  دەیتــا،  لــە  پــڕن  کــە  ئێســتا  کۆمەڵگەکانــی  نموونــە؛  بــە 

ھەڵدەسەنگێننەوە، بە ھۆی لەبەرچاوگرتنی گەشەسەندنی بەرباڵوی کۆکردنەوەی زانیاری و ئەلگۆریتمە 

ئامادە و بەھێزە کەم تێچووەکان، ئەوەش کارێکی پێویستە. لێرەوەیە کە پێویستیی دانوستان لە سەر پێوەرە 

یاســاییەکان لــە بــارەی تایبەتمەندیــی گونجــاو یــان قبووڵکــراو دێتــە ئــاراوە، بــۆ ئــەوەی تەکنەلۆژیــا نوێیــەکان 

لەخــۆ بگرێــت کــە بــە خێرایــی و بــە شــێوەیەکی بەرفــراوان لــە پێشــکەوتندان. زۆر شــت لێــرەدا لــە مەترســیدایە 

,Ohm(، کــە تیایــدا بــاس لەوانــە دەکەیــن: تایبەتمەندیــی دەیتــا  2009; Davis and Osoba, 2016(

تەندروستییەکان، دادپەروەری لە نێوان بەکارھێنەران و تەنانەت پڕۆسەی سەرژمێریی دەستوورییشدا. 

ھەروەھــا تێگەیشــتنی یاســایی ئێمــە لــە داھێنــان ھەڵدەســەنگێنرێتەوە، بــە نموونــە: بڕیاردانــی کۆتایــی 

لــە ســەر کەی�ســی »AliceCorp.Pty.LTD.v.CLSBankInternational2014«، کــە لــە الیــەن دادگای 

بااڵی ئەمەریکاوە دەرچووە، نیشانی دەدات چۆن یاساکە بەردەوامە لە خۆگونجاندن بۆ سنووردارکردنی 

بازنــەی ئــەو داMcKinney, )2015(. ئــەم کەیســە ھەوڵــی پێناســەکردنی ئــەو داھێنانــە بەرجەســتانە دەدات 

کــە دەتوانرێــت وەکــوو داهێنانــی زانســتی تۆمــار بکرێــن.

سیســتمی داهێنانــی زانســتی لــە ژینگەیەکــدا ســەر ھەڵــدەدات کــە داھێنانــە بەنرخــەکان تیایــدا داھێنانــی 

بەرجەستە بن. بەم شێوەیە سیستمی داهێنانی زانستی لە بەرژەوەندیی بەکارھێنانی کۆنکرێتیی ئەم جۆرە 

داھێنانــە فیزیکییانــە بــوو. ســەبارەت بــە داھێنانەکانــی ســەردەمی زانیــاری، وەکــوو ئەلگۆریتمــی پەیــج ڕانــک 
)PageRank( لــە گــوگڵ )Google(، دەتوانرێــت ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ وەک بیرۆکــەی تــا ڕادەیــەک نامەعنــەوی 

یــان بیرۆکــەی ئەبســتراکت )ideasabstract( بــاس بکرێــت، چونکــە شــێوەی بازرگانــی، ئەلگۆریتــم، یــان 
ڕێــکارەکان وەردەگــرن. ئایــا دەبێــت تەنھــا بابەتــە بەرجەســتە نوێــکان بــە داھێنــان دابنێیــن؟ یاخــود دەکرێــت 

ئەلگۆریتــم یــان شــێوازە داھێنــراوە نابەرجەســتەکانیش بــە داھێنانــی پارێــزراو ھەژمــار بکەیــن؟ لــە مــاوەی 

30 ســاڵی ڕابــردوودا یاســای داهێنانــی زانســتی گۆڕانکاریــی بەرچــاوی بەســەردا ھاتــووە، تاوەکــوو بتوانێــت 

جــۆرە نوێیەکانــی داھێنــان لەخــۆ بگرێــت. بــە ھــۆی ئــەوەی بــە ڕوونــی ھاندانــەکان بــۆ داھێنانــی بازرگانــی و مافی 

خاوەندارێتــی دەبینیــن، پێدەچێــت یاســاکانیش بــەردەوام بــن لــە خۆگونجانــدن.

لەگــەڵ دەرکەوتنــی بەربــاڵوی بەئەلکترۆنیکــردن و زیرەکیــی دەســتکرد، دامەزرانــدن وەک بوارێکــی دیکــە 
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دەردەکەوێــت کــە لــە باریدایــە توو�ســی ھەڵچوونێکــی گــەورە ببێــت. مەترســیی ھاوبەشــیش لێــرەدا ئەوەیــە 

کــە لــە بــازاڕی کاردا بەئەلکترۆنیکــردن و زیرەکیــی دەســتکرد جێگــەی کرێــکاران بگرنــەوە، ئەمــەش دەبێتــە 

ھــۆی بەرزبوونــەوەی بێکارییەکــی کوشــندە. شــێوازە کۆنەکانــی دەربڕینــی ئــەم ترســە لــە ئۆتۆماتیکیــزم دانانــی 

بــوو وەکــوو نەیــار، بــەاڵم ســەبارەت بــە زیرەکیــی دەســتکرد لــە ئێســتادا، جگــە لــە ئۆتۆماتیکیکــردن ھیچــی تــر 

نییە، کە توانای فێربوون و گونجاندنی بۆ زیاد دەکرێت. بۆیە زیرەکیی دەستکرد نوێنەرایەتیی گشتاندنێکی 

سروشــتیی ئۆتۆماتیکیکــردن دەکات.

کەیســێكی وەکــوو بلــۆک باســتەر )Blockbuster( گــڕی بــەر دایــە ئــەو مەترســییە بەکۆمەاڵنــەی لــە بــارەی 

بێکارییــەوە ھــەن، چونکــە بــەر لــە نەمانــی »Blockbuster«، زیاتــر لــە )60( ھــەزار کرێــکار لــەم کۆمپانیایــەدا 

کاریــان دەکــرد. دوای ئــەوەی لــە کۆتاییەکانــی ســاڵی )2016(ەوە پێگــەی نێتفلێکــس )Netflix( دەســتی کــرد 

بــە ســوودوەرگرتن لــە تەکنەلۆژیــای زیرەکیــی دەســتکرد )کــە لــە ڕێگــەی فێربوونــی زمانــەوە ئەنجامــی دەدا(، 

ئێســتا ژێرخانــی زانیارییەکانــی تەنھــا بــۆ پێشکەشــکردنی زانیارییــەکان نییــە، بەڵکــوو بــۆ بەرزکردنــەوەی ئــەو 

بەھایەیــە کــە بــە ھــۆی تەنھــا نزیکــەی )3500( کرێــکارەوە پێشــکەش بــە بەکارھێنەرانــی دەکات. ھەروەھــا 

کۆمپانیا تەکنەلۆژییە زەبەالحەکانی وەکوو گوگڵ )Google( و فەیسبوک )Facebook(، بەھایەکی گەورە 
لــە تیمەکانــی توێژینــەوە و پەرەپێدانــی زیرەکیــی دەســتکرد لــە ھێــزی کارەکانیانــدا وەردەگــرن2. لێکۆڵینــەوە 
و پەرەپێدانــی زیرەکیــی دەســتکرد لــە پشــت بەشــێکی گــەورەی ئــەو بەھایانەدایــە کــە بــە بەکارھێنــەری 

دەبەخشــێت، ھــەر چەنــدە لــە نــاو کۆمپانیــا بازرگانییەکانــدا کارمەندانــی بــواری زیرەکیــی دەســتکرد کەمتــر 
)10%( ھێزی کاریان پێک دەھێنن. توێژینەوەی »OsborneandFrey,2013 »، شــیکارییەکی مشــتومڕاوی 

لە سەر ئاستێکی فراوانتر پێشکەش دەکات، چونکە باس لەوە دەکات نزیکەی )47%(ی کارمەندانی ئێستا 

لە ویالیەتە یەکگرتووەکان لە پیشەیەکدان کە بە ھۆی بەئەلکترۆنیکردنەوە لە ماوەی دەیەی داھاتوودا 

مەترســیی نەمانیــان لــە ســەرە.

لەبــەر ئــەوەی زیرەکیــی دەســتکرد شــوێنێکی ناوەندیتــر دەگرێتــەوە، ئیــدی لــە بــوارە تایبەتــەکان یــان 

بازرگانــی یــان گشــتییەکاندا بێــت، بۆیــە ڕوانگــەی شــیکاری لێــرەدا بریتییــە لــە ھەوڵێــک بــۆ تیشــک خســتنە 

ســەر ئاســتەنگە گریمانەییــە چاوەڕوانکــراوەکان لــە بــواری سیاســەتدا، ھــەر ئــەوەش وا دەکات بــۆ زیاتــر 

دەوڵەمەندکردنــی باســەکەمان بــە بەکارھێنانــی توێژینەوەکانــی پێشــوو بــە شــێوەیەکی ورد لــەم بابەتــە نزیــک 

ببینــەوە. لــە بە�ســی داھاتــوودا بــاس لــە میتۆدەکەمــان بــۆ ڕێکخســتنی توێژینەوەکەمــان دەکەیــن.

ڕێبازی توێژینەوە: ڕێبازێکی فرەپسپۆڕی بۆ توێژینەوە لە زیرەکیی دەستکرد

وا دیارە گفتوگۆکەمان تا ئێستا ئاماژە بێت بۆ سەرھەڵدانی ناسەقامگیرییەکی نزیک کە بە ھۆی زیرەکیی 

دەســتکردەوە دروســت دەبێــت. گفتوگــۆ جەماوەرییــەکان لــە بــارەی زیرەکیــی دەســتکرد و ئەلگۆریتمــەکان، 

تۆنێکــی ھاوشــێوەی لەگــەڵ بەشــدارییەکەی ئێمــەدا ھەیــە. بۆیــە لــە ڕێگــەی بیرکردنەوەیەـکـی شــیکاری و 
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فرەپسپۆڕی لە بارەی مەترسییەکان و ئایندەی زیرەکیی دەستکردەوە، پێشنیارمان کرد ھەوڵ بدەین ئەو 

بانگەشــە پڕوپاگەندەیــەی دەوروبــەری باســەکە تێپەڕێنیــن. ھــەر بۆیــە تیمێکمــان لــە توێژەرانــی دامــەزراوەی 
ڕانــد )RAND(، ئەوانــەی ئەزموونــی پیشــەیی پەیوەندیــدار و پســپۆڕیی ئەکادیمیــی جۆراوجۆریــان ھەیــە، بــۆ 

گفتوگۆکــردن لــە ســەر زیرەکیــی دەســتکرد ھەڵبــژارد. 

ئێمــە تیمێکــی کارمــان پێــک ھێنــا کــە لــە ڕووی رەگــەز و نەتــەوە و ڕەچەڵەكــەوە ھەمەچەشــن بــوون، لــە 

ھەمــان کاتــدا مکــوڕ بوویــن لــە ســەر ئــەوەی کــە لــە ســوودوەرگرتن لــە زانیاریــی قووڵــی تەکنیکیــی ئەندامانــی 

تیمەکە لە بارەی زانیاریی دەستکردەوە زیادەڕۆیی نەکەین. ئەندامانی تیمەکە پێک ھاتبوون لە شارەزایانی: 

و  مرۆڤنا�ســی  دەمــارەکان،  زانســتی  ماتماتیــک،  ئەندازیــاری،  زانســتی سیا�ســی،  دەروونزانــی،  ئابــووری، 

پالندانان. ھیوامان وا بوو لە ڕێگەی پێکھێنانی ئەم گرووپەوە، بۆ ھەڵھێنجانی دیدگایەک لە بارەی بابەت 

و کەرەستەکانی پەیوەست بە زیرەکیی دەستکردەوە، ھانی توێژەران بدەین کە پێشینەی ڕاھێنانی فراوان 

و ھەمەچەشــنیان ھەیــە؛ گفتوگۆیەکــی نــاوازە لــە بــارەی زیرەکیــی دەســتکردەوە بکەیــن.

بەکۆمەڵــی  بیرکردنــەوەی  کۆبوونەوەیەـکـی  لــە  بــوو  بەشــداریکردن  گرووپەکەمــان  یەکــەم چاالکیــی 
ڕێکخــراودا، کــە تیایــدا کات بــۆ بیرکردنــەوەی تاکەکە�ســی، گفتوگــۆ لــە گرووپــی بچــووک، مشــتومڕی لەگــەڵ 

تەواوی گرووپەکەدا لەخۆ گرتبوو، بە مەبەستی بەدەستھێنانی، یەکەم: پێناسەیەکی کرداری بۆ زیرەکیی 

دەستکرد، پاشان تیشک خستنە سەر ئەو بوارانەی کە بەکارھێنانی زیرەکیی دەستکرد زۆرترین گرفتیان 

بۆ دروست دەکات. لێرەوە لە ڕێگەی کۆکردنەوەیەکی خێرای وەاڵمی ئەم پرسیارەوە: بە کەمتر لە پێنج وشە 
زیرەکــی پێناســە بکــە، پێناســەیەکی کــرداری ئامــادە کــرا. پاشــان گرووپەکــە بــۆ ئــەوەی پێناســەیەکی کــرداری 

بــۆ زیرەکیــی دەســتکرد بخەنــە ڕوو، زیاتــر کاریــان لــە ســەر کۆکردنــەوەی ئــەم چەمکانــە کــرد، لــە کۆتاییــدا 

پێناســەکە بریتــی بــوو لــە: زیرەکیــی دەســتکرد سیســتمێکی فێربوونــی ســەربەخۆی نابایۆلۆژییــە. 

دواتر داوامان لە ھاوکاران کرد کە بیروڕای خۆیان لە سەر ھەردوو بەکارھێنانی کورتخایەن و ئایندەیی 
زیرەکی دەستکرد بخەنە ڕوو، کە کاریگەریی لە سەر تاک و کۆمەڵگە دەبێت. تیمی ھاوکاران بە شێوەیەکی 

تایبــەت ئاماژەیــان بــە بوارەکانــی: بڕیــاردان، ئاســایش و تەنانــەت »بااڵتربــوون« کــرد، بــەو پێیــەی ئــەم بوارانــە 

ئامــادەن بــۆ بەکارھێنــان و لەخۆگرتنــی داھێنانــە ئایندەییەکانــی زیرەکیــی دەســتکرد. دوای تاووتوێکردنــی 

دەرفــەت و مەترســییەکانی پەیوەســت بــەم بوارانــەوە، گرووپەکــە کۆمەڵێــک تــەوەری دیکەیــان پێشــنیار کــرد 

کە لە گفتوگۆی پێشوودا باس نەکرابوون، بەاڵم بە ھەمان ئەندازە پەیوەندییان بە زیرەکیی دەستکردەوە 

ھەبوو. ئەو تەوەرانەش لە ژێر چوارگۆشەی »ئەو بوارانەی کە ھێشتا پێویستیان بە دۆزینەوەیە« ڕیزبەندی 

کــران، چەندیــن بــواری ھەســتیاریش لەخــۆ دەگــرن، وەکــوو: حکومڕانــی، چارەســەرکردنی ناکۆکییــەکان، 
ڕاگەیانــدن.

دوای ئــەو چاالکییــە ســەرەتاییانە، ھانــی تیمەکەمــان دا بــۆ گفتوگۆیەـکـی قووڵتــر لــە ڕێگــەی چاالکیــی 
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پێشبینیکردنی ئایندەوە4، گرووپە گەورەکە بۆ چوار کۆمەڵەی الوەکی دابەش کران. لە کاتێکدا دیدگاکانی 

ئــەم بەشــەی چاالکییەکــە و ئەنجامەکانــی جیــاواز بــوون، بــە ھــۆی ئــەو داھاتــووە وێناکــراوەی کــە ھــەر 

گرووپێکی الوەکی ھەڵیدەبژارد، لیستێک لە بواری پراکتیزەکردنی ھاوبەش دەرکەوتن کە تیمەکان باسیان 

کردبوو. بە لەبەرچاوگرتنی ئەم یەکدەنگییەی نێوان گرووپەکان، ئێمە پێمان وایە پێش ئەوەی ئەم بوارە 

ھاوبەشانە وەک بەکارھێنانی زیرەکیی دەستکرد لەبەرچاو بگرین، پێویست بە دوو جار بیرکردنەوە ناکات، 

بوارەکانیــش بریتیــن لــە:

• ئاسایش )ناوخۆیی و دەرەکی(	

• دامەزراندن )ئایندەی کار(	

• بڕیاردان	

• تەندروستی	

دوای تەواوکردنی ئەو چاالکییە لەگەڵ تیمی ھاوکاران، بڕیارمان دا لە توێژینەوەکانی پێشووەوە زیاتر 

ڕۆبچینە ناو ڕەھەندەکانی ھەردوو بابەتی یەکەمەوە، بە ئامانجی دەستکەوتنی وێنەیەکی ڕوونتر سەبارەت 
بــەو مەترســییانەی کــە لــە بەکارھێنانــی ئەلگۆریتــم و زیرەکیــی دەســتکرد )یــان ھەردووکیــان پێکــەوە وەکــوو 

ئامــرازە دەســتکردەکان( لــەو دوو بــوارەدا ھــەن. ئــەو دوو بابەتەمــان ھەڵبــژارد، چونکــە پێمــان وایــە مەترســیی 
زیاتــر بــۆ ســەر حکومەتــەکان و گــەالن بــەدوای خۆیانــدا دەھێنــن.

نەتەوەیــی  ئاسای�ســی  ســەر  لــە  دەســتکرد  زیرەکیــی  مەترســییەکانی  و  ســوودەکان  تاووتوێکردنــی  بــۆ 

دەوڵەتــان، تیمێکــی بچووکمــان لــە ھــاوکاران پێــک ھێنــا کــە لــە زانســتە سیاســییەکان و شــیکاریی بەرگریــدا 

خاوەنــی شــارەزاییەکی قووڵــن. ئــەو گرووپــەش تیشــکیان خســتە ســەر چەنــد بوارێکــی ســەرەکیی دیکــە کــە 

پراکتیزەکردنــی زیرەکیــی دەســتکرد تیایانــدا ڕێســاکانی گەمەکــە دەگــۆڕن، ئــەو بوارانــەش: یەکالکردنــەوەی 

ناکۆکییــەکان، نێوەندگیــری لــە ناکۆکییــەکان و چاودێریکردنــی پێشــکەوتنەکان و ئاسای�ســی ئەلیکترۆنــی 

بــوون. بــەاڵم ئێمــە لــەم توێژینەوەیــەدا بــەدوای ئــەو باســانەدا ناچیــن.

ئاسایش

دەکرێــت گفتوگۆکەمــان لــە بــارەی ئاسایشــەوە بکەیــن بــە دوو بەشــەوە، ئەوانیــش: ئاسای�ســی نەتەوەیــی 

و ئاسای�ســی ناوخۆییــە. چەمکــی ئاسای�ســی نەتەوەیــی )nationalsecurity( بــەکار دەھێنیــن، بــەو پێودانگــەی 

چەمکێکــی بــاوە بــۆ تاووتوێکردنــی ئــەو مەترســییانەی کــە الیەنــە دەرەکییــە حکومییــەکان و ناحکومیــەکان بــە 

ســەر واڵتانــدا دەیســەپێنن. چەمکــی ئاسای�ســی ناوخۆیــی )domesticsecurity( بــەکار دەھێنــن، بــەو پێیــەی 

چەمکێکــی گشــتییە بــۆ ئامــاژەدان بــەو مەترســییانەی کــە لــە ســەر ســەقامگیری لــە ناوخــۆی دەوڵەتێکــی 

نەتەوەییــەوە ســەرچاوە دەگــرن.
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ئاسای�سی نەتەوەیی

گفتوگــۆی یەکەممــان لــە بــارەی مەترســییەکانی پەیوەســت بــە زیرەکیــی دەســتکرد لــە بــواری ئاسای�ســی 
نەتەوەیــدا چەندیــن تــەوەری نوێــی ھێنایــە بــەر بــاس، بــۆ نموونــە: ئایــا بڕیاردانــی تــەواو ئۆتۆماتیکــی لــە بــواری 

ئاسای�ســی نەتەوەییــدا دەتوانێــت ببێتــە ھــۆی مــردن و ھەڵەگەلێــک کــە تێچــووی زۆرە؟ چونکــە زۆرێــک لــە 

چیرۆکەکان لە بارەی جەنگی سارد )چیرۆکەفیلمەکان(، باس لەو واڵتانە دەکەن کە بە ھۆی گرفتێک لە 

سیســتمی بەرگریــی ئەتۆمیــی ئۆتۆماتیکیــی خۆیانــەوە گەیشــتوونەتە کەنــاری جەنگــی ئەتۆمــی. بــەم دواییانــە 
ڕاپۆرتێک لە پێگەی دیڤێنس وەن DefenseOne()Lohn,Parasiliti,andWelser,2016(( باڵو کرایەوە 

کــە لــە الیــەن دوو توێــژەری دامــەرزاوەی ڕانــد نووســراوە، بــاس لــە پرســێکی ئاڵــۆز دەکات، ئەویــش چەـکـی 
زیرەکیــی دەســتکردە کــە بەبــێ دەســتوەردانی مرۆیــی کار دەکات.

بــۆ ئــەو خاڵــە الوازانــەی کــە بــە ھــۆی زیرەکیــی دەســتکردەوە دروســت دەبــن، ئاسای�ســی ئەلکترۆنــی بــە 

شێوەیەکی تایبەت وەکوو بوارێکی بەپیت دیاری کرا. یەکێک لە گرنگترین ئەرکەکانی ئامێرە دەستکردەکان 

)ئیــدی زانیــاری یــان ئەلکترۆنیــی و فیزیکــی بــن(، دەســتکاریکردنی چاالکانــەی زانیارییەکانــە، بۆیــە ئامــرازە 

دەســتکردەکان بــە تایبەتــی بــۆ شــەڕی زانیــاری و بەرنامەکانــی ئاسای�ســی ئەلکترۆنــی دەگونجێــن. دەتوانێــت 

بەرنامــە زیانبەخشــەکانی وەکــوو میــرای )Mirai(5 بەرەوپێــش ببــات کــە کەرەســتەکانی )lot( ئینتەرنێــت 

بەئامانــج دەگرێــت Newman,2017(( و لــە ڕێگــەی زیرەکییــەوە توانــای ســتراتیژیی ئــەم بەرنامانــە زۆر باشــتر 

دەکات. بەرنامەی ستاکسنت )Stuxnet(6 باشترین بەڵگەیە سەبارەت بەوەی کە بەرنامە زیانبەخشەکان 

لــە ئامانجــی ســتراتیژیی خۆیانــدا چەنــدە دەتوانــن یەکالکــەرەوە و پێشــکەوتوو و ورد بــن. لــەو ھۆکارانــەی کــە 
زیرەکیی بەکارھێنەر لە بەرنامە زیانبەخشەکاندا سنووردار دەکات، پێویستی بە بچووک ھێشتنەوەی باری 
سوودبەخشــیی بەرنامــە زیانبەخشــەکانە تاوەکــوو ڕێگــر بێــت لــە دۆزینــەوەی. بــە نموونــە؛ بەرنامەھەڵگــری 
زیرەکــی ستاکســنێت )Stuxnet(6 لــە گەورەتریــن بەرنامــە زیانەخشــەکانە )Zetter,2010(، بــەاڵم ئەگــەری 

ئەوە ھەیە کە پێشکەوتنەکانی داھاتوو لە بواری زیرەکیی دەستکردی کۆکەرەوە یان دابەشکراو لە ڕێگەی 

تــۆڕی ڕۆبۆتەکانــەوە یــان ئــەوەی کــە بــە »بــۆت نێــت« )botnet( ناســراوە، بەرنامەھەڵگــری زیانبەخ�ســی 

بچووکــی لەخــۆ گرتبێــت، بــەاڵم کاریگەرییەکــی وێرانکــەری ھەبێــت.

ھەروەھا نیگەرانییەکی دیکەی ئاشنا و گرنگمان دەستنیشان کرد، ئەویش بوونی الوازییە لە سروشتی 

Oso-( لە بەشێکی زۆری سیستمی فێربوونی سەربەخۆی ئێستادا )datadietvulnerability )دەیتابەیس 

baandWelser,2010(، چونکــە بــە زۆری سیســتمی زیرەکیــی دەســتکرد ھەمــان کواڵتیــی ئــەو دەیتایانــەی 

ھەیــە کــە لــە ســەری راھێنــراون، بۆیــە ھــەر الیەنگرییــەک یــان ناڕاســتییەک کــە لــە دەیتــای ڕاھێنانەکانیــدا 
Selbst(. بەکارھێنانــی زیرەکیــی دەســتکرد لــە بــواری  and Barocas, 2016( بدۆزرێتــەوە دەردەکەوێــت

چاودێــری یــان ئاسای�ســی ئەلکترۆنــی بــۆ ئاسای�ســی نەتەوەیــی، لــە ســەر بنەمــای الوازییــەکان لــە دەیتابەیســدا، 
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شــوێنێکی نوێ بۆ ھێر�ســی ئەلکترۆنی دەکاتەوە. ڕەنگە نەیاران فێر ببن چۆن بە شــێوەیەکی سیســتماتیک بە 
زانیاریی ھەڵە سیستمی چاودێریی زیرەکیی دەستکرد بەالڕێدا بدەن، بە کورتی بە شێوەیەکی نھێنی و بەبێ 

ئــاگاداری بەکرێگیراوێکــی ئۆتۆماتیکیــی دووســەرە دروســت دەکــەن. 

لــە ئێســتاوە کاری نــوێ دەرکەوتــووە کــە دەریدەخــات ئەگــەری ئەنجامدانــی ھێر�ســی ژەھــراوی ھەیــە، کــە لــە 

سەر بنەمای ڕاھێنان لە دژی سیستمی دیاریکردنی بەرنامە زیانبەخشەکان بە ھۆی فێربوونی ئامێرەوە ئەنجام 

دەدرێن )Biggioetal.,2012;Biggioetal.,2014;Huangetal.,2017(. لە سەر بنەمای زیرەکیی دەستکرد 

لــە مایکرۆســۆفتەوە )Microsoft(، گەندەڵیــی خزمەتگوزاریــی چاتــی زیرەـکـی چــات بــووت )chat-bot( دابیــن 

دەکات )Lee, 2016(. بەڵگەی گەورە لە سەر ئەم جۆرە ھێرشە بۆ سەر سیستمی زیرەکیی دەستکردی بازرگانی 

ھەیــە، ئەمــەش دەتوانێــت دەرفەتێــک بــۆ ئۆپەراســیۆنەکانی بەرەنگاربوونــەوەی ھەواڵگــری بڕەخســێنێت.

الوازییەکی دیکەی سەرنجڕاکێ�سی ئاسایش )یان تایبەتمەندییەکی سەرنجڕاکێش( لە جیھانی زیرەکیی 

دەســتکرددا، بریتییــە لــە بەکارھێنانــی تەکنیکەکانــی زیرەکیــی دەســتکرد بــۆ چوونــە نــاو تۆڕەکانــەوە لــە الیــەن 

الیەنێکــی دەرەکییــەوە. ئاژان�ســی ھەواڵگریــی ئەمەریــکا ئامــاژە بــەوە دەکات کــە بڕوایــان وایــە لــە ھەڵبژاردنــی 

 .)Paletta,2016( سەرۆکایەتیی ساڵی 2016دا، دووچاری ھێرشێکی ئەلکترۆنیی دەرەکیی توند بوونەتەوە

ئــەو ھێرشــانەش بریتــی بــوون لــە باڵوکردنــەوەی زانیارییــە تایبەتــە دزەپێکــراوەکان لــە شــێوەی باڵوکــراوەی 

گشــتیی ھەڵبژێــردراودا، لــە ھەوڵێکــدا بــۆ کاریگەریدانــان لــە ســەر بۆچوونــی دەنگــدەران. لــە کاتێکــدا ئەگــەر 
زانیاریی گونجاو لەبەردەستدا ھەبێت، دەتوانرێت ئەو جۆرە ھێرشانە ئاشکرا بکرێن و بناسرێنەوە. ئامێرە 

دەســتکردە زۆر پێشــکەوتووەکان دەتوانــن کارایــی ھــەر الیەنێــک زیــاد بکــەن ئەگــەر بیانەوێــت، یاخــود توانــای 

دۆزینــەوە لــەم پڕۆســەیەدا کــەم بکەنــەوە.

بــۆ دیاریکردنــی خاڵــی الوازی دیکــەی پەیوەندیــدار، بــە نموونــە دەکرێــت زیاتــر و زیاتــر بیــر لــە کاریگەریــی 
ڕەنگڕێژکردنی ئامانجداری خزمەتگوزارییەکانی ئینتەرنێت بکرێتەوە. دەتوانرێت بە شــێوەیەکی بەرفراوان 

بەکارھێنانەکانــی ئینتەرنێــت دەستنیشــان بکرێــت کــە دەبنــە ھــۆی دروســتبوونی بڵقــی فلتــەری دیاریکــراو 

)filterbubbles(، ئەمــەش دەتوانێــت ببێتــە ھــۆی جیاکردنەوەیەـکـی تونــدی گوتــاری سیا�ســی لــە نێــوان 

بــۆ بەکارھێنەرانــی زانیــاری دەڕەخســێنێت،  پارچەپارچەبوونــە زیادەڕۆییــە دەرفــەت  ئــەم  گرووپەکانــدا. 
تاوەکــوو پەیامــی سیاســیی زۆر ئامانجــدار بگەیەنــن. ئــەم توانایــە لــە بەئامانجگرتــن، دەتوانێــت ببێتــە ھــۆی 

کەمکردنــەوەی جەختکردنــەوە لــە ڕاســتی و دروســتیی پەیامــە نێــردراو و ڕۆژنامەوانییــەکان. ئامادەیــی ئێمــە 

بــۆ الیەنگریــی پشتڕاســتکردنەوە، وامــان لــێ دەکات زیاتــر بــڕوا بــەو پەیامانــە بکەیــن کــە بیروباوەڕەکانــی 

پێشــترمان پشتڕاســت دەکەنــەوە ھــەر چەنــدە ھەڵــەش بــن. تۆفیقچــی )Tufekci( لــە )a2016( دەڵێــت: ئــەم 

زۆر پارچەپارچەبوونــەی دانیشــتووان، الیەنداریــی بیرکردنەوەمــان و سروشــتی داخــراوی پالتفۆرمەکانــی 

تۆڕەکانــی پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەکان لــە تــۆڕی ئینتەرنێــت، دروســتبوونی ژووری دەنگدانــەوەی لــێ 
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.)2016b ,Tufekci( دەکەوێتــەوە کــە زانیارییــە ھەڵــەکان گەورەتــر دەکەنــەوە

چاودێــران و توێژەرانــی ئەکادیمــی ڕایانگەیانــد ھــەردوو پارتــە ســەرەکییەکەی ئەمەریــکا لــە ھەڵبژاردنــی 

)2016(دا ســوودیان لــە توانــای ناســینەوەی جەمــاوەری بەئامانجگیــراو بــۆ ھــەواڵ و پەیامەکانیــان )کــە 

 AllcottandGentzkow,2016,2017( وەرگرتووە یاخود بەکاریان ھێناوە )ھەندێک جار ساختەش بوون

Love(. لــە ئێســتاوە دەبێــت ھەڵبــژاردن و ڕاپرســییەکانی داھاتــوو بەرەنــگاری ئــەم جــۆرە  and Cooke

ھەڵمەتــە کاریگەرانــە ببنــەوە )Byrne,2016(. ھــەر چەنــدە ھیــچ ئاماژەیــەک نییــە کــە ئامــرازە دەســتکردەکان 

بــۆ قۆســتنەوەی ئــەو الوازییــە بــەکار ھێنرابــن، بــەاڵم ئەلگۆریتمەکانــی کۆکردنــەوەی ھــەواڵ و ڕێکخســتنیان 

بەشــێکن لــەوەی کــە ئــەو الوازییــە دەکەنــە مومکیــن )Dewey ,2016(. ڕەنگــە ئامــرازە دەســتکردەکانی 

داھاتوو بە جۆرێک ڕەنگڕێژ بکرێن کە پەرە بە خووی بەکارھێنانی دەیتاکانمان بدەن، بۆ ئەوەی ســوودی 

ســتراتیژیی زیاتــر لــەم الوازییــە وەربگــرن، یــان بــە پێچەوانــەوە، تاوەکــوو لــە ڕێگــەی شــەپۆلێکی ئامانجــدار و 

سیســتماتیکیی ژاوەژاو یــان زانیاریــی ســاختەوە پووچــەڵ دەکرێنــەوە )بەشــێک لــەو بابەتانــە لــەم ماوەیــەی 

دواییــدا بــە »ســاختەھەواڵ« نــاو دەبرێــن(.

تــۆڕە سیا�ســی  بــۆ  ڕوانگەیەـکـی گشــتگیریان  دەســتکردەکان  ئامــرازە  ڕەنگــە  ئــەوە،  بریــی  لــە  یاخــود 
ئــەم زانیارییانــە کۆکردنەوەیــان ئاســانتر دەبێــت(، ئەگــەر ھاتــوو  )تــا دێــت  و کۆمەاڵیەتییــەکان ھەبێــت 
دەرفەتەکانــی کاریگەریدانــان لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــدا بــۆ بەدەســتھێنانی ئامانجێکــی سیا�ســی دیــاری 

بکرێــن. لەوانەیــە ئامرازەکــە بتوانێــت دەســتوەردان لــە تۆڕەکانــدا بــکات، بــۆ ئــەوەی گرووپــە دابــڕاوەکان 

پێکەوە ببەستێتەوە. بەاڵم ئەوانەی ھاوبیرن، بە زیادبوونی قەبارە و فرەچەشنیی جوگرافییان دەتوانن کار 

بکــەن بــۆ ئــەوەی ھەندێــک ئەنجامــی سیا�ســی بەدەســت بھێنــن. ئــەم جــۆرە چاالکییانــە دەتوانێــت وەشــانێکی 

فراوانتر و ستراتیژیتر لە ئامانجگرتنی پێشکەوتووی ئێستای پەیامە سیاسییەکان لە ڕێگەی سۆشیاملیدیاوە 

پێــک بھێنێــت، وەک بەکارھێنانــی پالتفۆرمەکانــی ڕیکالمکــردن لــە فەیســبوک )Facebook(. لــەم دواییانــەدا 

گفتوگــۆکان لــە بــارەی ســەرھەڵدانی پڕۆســەکانی زانیــاری دەســتیان کــردووە بــە تیشــک خســتنە ســەر 

چاالکییەکانــی دیکــە، کــە دەتوانرێــت بــۆ چاالککردنــی ھەڵمەتەکانــی کاریگەریــی ئامانجــدار بەئەلکترۆنــی 

.)Waltzman, 2017( بکرێــن

ئاسای�سی ناوخۆیی

با�سی دووەممان کە لە بارەی بەکارھێنانی ئامرازە دەستکردەکانە لە ئاسای�سی ناوخۆدا، تیشکی خستە 

ســەر گرنگترین مەترســییەکانی پەیوەســت بە زیرەکیی دەســتکردەوە. نموونەیەکی قووڵی ئەم مەترســییانە، 

بەکارھێنانــی کەرەســتە دەســتکردەکانە لــە الیــەن حکومەتەکانــەوە بــۆ چاودێریکردنــی ھاواڵتییــان. یەکێــک 

لەو نموونانەی باس لەم بابەتە دەکات، نوێترین فیلمەکانی ئۆلیڤەر ستۆنە )OliverStone( بە ناونیشانی 
ســنۆدن )Snowden(. کردەوەکانــی چاودێریکردنــی حکومــەت لــە باشــترین حاڵەتــدا ڕەنگدانــەوەی نیــازی 
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حکومەتە بۆ کارکردن، بەاڵم ڕەنگە مەبەستەکە وەکوو کارە ڕاستەقینەکە ھەمان قورسایی ئەخالقی یان 

یاســایی ھەڵنەگرێــت. لــە کاتێکــدا حکومەتێکــی ســەرکوتکەر ھەبێــت، دەکرێــت زەحمــەت بێــت کــە کەســانی 

دیکــە بــەم جیاوازییــە قەناعــەت پــێ بکەیــن.

 ،)Alexander,2012( ھەڵسەنگاندنەکان کە کەمتر متمانەیان بە چاودێریی حکومەتی ئەمەریکا ھەیە

دەڵێــن بــە درێژایــی مێــژوو چاودێریکــردن لــە ئەمەریــکا ئامرازێکــی بێالیــەن نەبــووە. چاودێریــی نادادپەروەرانــە، 

ھــەر چەنــدە لــە ڕووی یاســاییەوە ڕەوا بێــت، ئــەوا دەکرێــت ببێتــە ئامرازێــک بــۆ چەســپاندنی نایەکســانی. بــە 
پەرەپێدانی زیاتری ئامرازە دەســتکردەکان، ھەموو حکومەتە زیرەکەکان –ســەرکوتکەر و باشــەکان وەکوو 

یــەک- دەتوانــن چاودێریکــردن پراکتیــزە بکــەن، لــە بەرزتریــن ئاستیشــدا بیرۆکەکانــی ڕۆمانەکــەی جــۆرج 

ئۆروێــڵ )GeorgeOrwell( بــە ناونیشــانی »1984« وەبیــر دەھێنێتــەوە.

بەکارھێنانی ئامرازە دەستکردەکان لە بواری ئاسای�سی ناوخۆییدا لە ئێستاوە بووەتە شتێکی باو، ھەر 

بۆیە چیتر تەنھا پێشبینیکردن نییە. زانایانی یاسایی )Citron, 2007( بەشێکی زۆریان لە بارەی بەکارھێنانی 

سیستمی ئەلگۆریتم یان دەیتاکان بۆ چاودێریکردن یان یاسای کارگێڕی )بۆ نموونە لە بواری بەڕێوەبردنی 

یارمەتییەکانی چاودێریی کۆمەاڵیەتی( نووسیوە.

ڕاپۆرتەکانی پێشووی دامەزراوەی ڕاند )Perryetal,2013( باس لە بەکارھێنانی ئەلگۆریتمەکانی 

پێشــبینیکردن بــۆ پۆلیــس دەکات، ھەروەھــا بــاس لــە ســنوورەکانی لــە جێبەجێکردنــی یاســای مەدەنیــی 

Pro( کــە بــەم دواییانــە دەرچــووە  Publica( ئەمەریــکادا دەکات. ڕاپۆرێکــی ڕێکخــراوی پــرۆ پەبلیــکا

)Larson,,Angwin,2016,Kirchnerand,Mattu( لــە بــارەی الیەنگریــی ئامێرەکانــە، تیایــدا بــاس 

لــە بەکارھێنانــی ئەلگۆریتمــەکان لــە پڕۆســەکانی دادوەریــی تاوانکاریــدا دەکات. ڕاپۆرتەکــە بــاس لــە 

بەکارھێنانــی ئەلگۆریتمــی کۆمپــاس )COMPAS( دەکات، بــۆ خەماڵندنــی دووبارەکردنــەوەی تــاوان 

لــە دانیشــتنەکانی گوێگرتــن لــە ئازادکردنــی مەرجــدار لــە سیســتمی دادوەریــی تاوانکاریــدا. لــە ئەنجامــدا 

دەردەکەوێــت کــە سیســتمی کۆمپــاس )COMPAS( بــە شــێوەیەکی سیســتماتیک ئەنجامــی الیەنگرانــە 

دەبەخشــێت. ئــەم الیەنگرییــە بــە تێکەڵکــردن لەگــەڵ بەکارھێنانــی چەواشــەکارانەی سیســتمەکە لــە 
ڕێکارەکانــی کەفالــەت و ســزاداندا، لــە دەرئەنجامەکانــی ســزادانی تاوانکاریــدا بووەتــە ھــۆی جیاوازییەکــی 

بەرچــاو لــەو دادگایانــەی ئــەم تەکنەلۆژیایــە بــەکار دەھێنــن. 

ھــۆی  بووەتــە  یاســادا،  جێبەجێکردنــی  لــە  دەســتکردەکان  ئامــرازە  بەکارھێنانــی  پەرەســەندنی 
ســەرھەڵدانی نیگەرانــی لــە بــارەی مافــە بنەڕەتییەکانــی ھاواڵتییانــەوە. زۆرترینــی نیگەرانییــەکان بــە ھــۆی 
زیادبوونــی تواناکانــی گــەڕان و دەستبەســەرداگرتنە کــە لەبــەر دەســتی دەزگاکانــی جێبەجێکردنــی یاســادایە، 
چونکــە نەھێشــتنی تایبەتمەندیــی کە�ســی لەگــەڵ خۆیــدا دەھێنێــت. دەرکەوتەیەکــی دیکــەی مەترســیداری 

ئەم دیاردەیە بەکارھێنانی کامێراکانی ھاتوچۆیە، ھەر چەندە ڕەنگە ئەم ئامێرانە نزمترین ئاستی زیرەکییان 
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ھەبێــت، بــەاڵم نیگەرانییەکانــی پێشــووی لــە بــارەی پێشــێلکردنی مافــە ســەرەتاییەکان ژیاندووەتــەوە کــە لــە 

ھەمــواری شەشــەمی دەســتووری ئەمەریکیــدا ھاتــووە لــە بــارەی بەکارھێنانــی ئــەو بەڵگانــەی کــە لــە الیــەن 

ئامــرازە خــۆکارە نامرۆییەکانــەوە بەرھــەم دەھێنرێــن، بــەاڵم لــەو کاتــەوە ئــەم نیگەرانییانــە لــە ھەندێــک لــە 

Goldsmith.« دەسەاڵتەکانی دادوەریدا ڕەت کراوەتەوە )بۆ نموونە لە ناو ویالیەتی کالیفۆڕنیادا لە کەی�سی

vPeople. 2014« ڕووی دا، ئەمــەش وای کــرد کالیفۆڕنیــا یەکــەم شــوێن بێــت کــە جەخــت لــەوە بکاتــەوە 

کــە بەڵگەکانــی وەرگیــراو لــە کامێــرای ھاتوچــۆ، کاتێــک بــە ئیفــادەی بەرپرســێک پشــتگیری دەکرێــت، تەنھــا 

وەکــوو قســەی بیســتراو هەژمــار دەکرێــت(. دەرکەوتەیەکــی دیکــەی ئــەم دواییانــە، بەکارھێنانــی ڕۆبۆتەکانــە 

لــە دەســتگیرکردنی کەســانی یاساشــکێندا. لــەم دواییانــەدا ڕووداوێکــی تەقەکــردن لــە کۆمەڵــە کەســێک لــە 

ئەمەریــکا، بــە کوشــتنی تەقەکەرەکــە لــە ڕێگــەی بەکارھێنانــی بۆمبێکــەوە لــە الیــەن ڕۆبۆتێکــەوە کۆتایــی ھــات 

)Murphy,2016(. ھەندێک لە چاودێران نیگەرانیی خۆیان لەم پێشھاتانە دەربڕی، چونکە کاریگەریی لە 

ســەر جێبەجێکردنــی یاســا و بەڵگــە پەیوەندیــدارەکان بــە ســەملاندنی بێتاوانییــەوە ھەیــە.

ئــەو پرســیارەی کــە بــە شــێوەیەکی سروشــتی لــەم قۆناغــەدا دێتــە پێشــەوە ئەوەیــە: تــا چەنــد گرژیــی نێــوان 

مافــە یاســاییەکانی ھاواڵتییــان و زیرەکیــی دەســتکرد گرنگــە؟ بــە ســەرنجدان لــەوەی کــە بەشــەکانی پۆلیــس 

و پســپۆڕان لــە جێبەجێکردنــی یاســادا ھەمــوو ھەوڵێکیــان داوە بــۆ دروســتکردن و بەدەســتھێنانی متمانــەی 

کۆمەڵگاکانیــان، ئایــا ئەگــەری ئــەوە ھەیــە کــە ھەڵــەی پێشــبینینەکراوی ئۆتۆماتیکیکــردن بەبــێ ئــەوەی 

پێویســت بــکات ئــەم ھەواڵنــە تێــک بــدات؟ ئێمــە دەبێــت گفتوگــۆ لــە ســەر ئــەم پرســانە بکەیــن، لــە کاتێکــدا 

یاســاکە لەگــەڵ توانــا نوێیەکانمانــدا دەگونجێنیــن.

بەردەوامبوونــی کارلێکــی داھاتــووی نێــوان مافــە یاســاییەکان و یارمەتییــە دەســتکردەکان، بوارێکــی 

دیکــەی ورووژاندنــی نیگەرانــی دورســت دەکات. ئــا لێــرەوە زانایانــی یاســایی دەســت دەکــەن بــە لێکۆڵینــەوە 

 ;LoPucki ,2017( لــە کاریگەرییەکانــی دیکــەی پەیوەســت بــە کەســایەتیی یاســایی ئامــرازە دەســتکردەکانەوە

Bayern,2015(. بایــرن )Bayern( با�ســی ئــەوە دەکات ئامــرازە دەســتکردەکان چــۆن دەتوانــن کەســایەتیی 

یاسایی بەدەست بھێنن؟ کێبڕکێی نێوان پەیڕەوی ناوخۆی کۆمپانیا نێودەوڵەتییەکان، ئاسانکاریی کردووە 

بــۆ بەدەســتھێنان و پاراســتنی کەســایەتیی یاســایی ئامــرازە دەســتکردەکان بــە ئاســانی لــە ڕێگــەی پالتفۆرمــی 

کۆمپانیاکانــەوە.

لۆپۆکی )LoPucki( باس لەوە دەکات کە چۆن ئەم جۆرە الیەنە یاساییەی ئەلگۆریتمەکان لە چاالکییە 

تاوانکاری، تیرۆریستی، یان چاالکییە دژەمرۆییەکانی دیکە بە بەراورد بە الیەنە کۆنترۆڵکراوەکانی مرۆڤ؛ 

ســوودێکی بەراوردکارانەیــان ھەیــە، بەشێکی�ســی دەگەڕێتــەوە بــۆ دەســەاڵتەکانی دادوەری و ئاســانکاریی 

گواســتنەوەی پڕۆگرامــەکان لــە ســنوورەکانەوە، ئەمــەش ڕەنگــە بوارێکــی نوێــی یاســایی بھێنێتــە کایــەوە.
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داھاتووی کار

وا دیــارە زۆر جــار لــە کاتــی باســکردنی زیرەکیــی دەســتکرددا بابەتگەلێکــی پەیوەســت بــە داھاتــووی کارەوە 

ســەر ھەڵــدەدەن. مەبەســتمان لــە »داھاتــووی کار«، کاریگەریــی زیرەکیــی دەســتکردە لــە ســەر خواســت 

و داواکاری بــۆ کاری مــرۆڤ. خەمــی ســەرەکی لــەم بــوارەدا ئەوەیــە کــە تــا چەنــد پێشــکەوتنەکانی ئامــرازە 

دەســتکردەکانی زیرەکیــی دەســتکرد دەتوانــن ئەرکــەکان بــە تێچوویەکــی کــەم ئەنجــام بــدەن، بــەم شــێوەیە 

جێگای ئەو کرێکارە مرۆییە دەگرێتەوە کە داھاتەکەیان لە ئەنجامدانی ئەو ئەرکانەوە بەدەست دەھێنن.

لــە باســێکی پێشــوودا، مۆراڤیــک )Moravec,2009( لــە بــارەی ئــەم بابەتــەوە نیگەرانیــی بــە شــێوەیەکی 

قــووڵ )ھــەر چەنــدە ڕەنگــە نادروســتیش بێــت( پیشــان دا. ئەرکــەکان بھێنــە بەرچــاوت، وەکــوو ئــەوەی لــە 

کێڵگەیەکی دەشــت و گرد و شــاخاویدا کەوتوون، کە ســەختیی مەعریفیی ئەرکەکە )کاتێک بە شــێوەیەکی 

بابەتیانــە دەپێورێــت(، بــەو شــێوەیە ڕەنــگ دەداتــەوە کــە لــە دیمەنــە سروشــتییەکەدا چەندێــک لــە ئاســتی 

ڕووی زەوی بەرزتــرە. لــە لوتکــەی شــاخەکەدا، ئەرـکـی وەک کارلێکــی کۆمەاڵیەتــی، ھەماھەنگیــی دەســت و 

چاو، جووڵە و ئەوانی تر دەبینینەوە. لە گردە جۆراوجۆرەکاندا ئەرکەکانی وەک یاریی شەترەنج یان یاریی 

گــۆ )GO(، ناســینەوەی وێنــە و ئەوانــی تــر دەبینینــەوە. 

ســەبارەت بــە پێشــکەوتنی زیرەکیــی دەســتکرد، لــەم دیمەنــەدا وەکــوو الفاوێــک وایــە کــە بەرزتــر و بەرزتــر 

دەبێتەوە. لەگەڵ تێپەڕبوونی کاتیشدا، سیستمی زیرەکیی دەستکرد لە ئەنجامدانی زۆرێک لە ئەرکەکاندا 

گەشــە دەکات و کارامــە دەبێــت، ئیــدی لــە چااڵییەکــی نزمــدا بێــت یــان لــە ســەر لوتکــەی گــردەکان بێــت، بۆیــە 

تەنھا ئەو ئەرکانەمان بۆ دەمێنێتەوە کە لە سەر لوتکەی چیاکانن. دیارترین پرسیار کە لە بارەی داھاتووی 

کارەوە ســەر ھەڵــدەدات، ئەوەیــە: ئایــا بــە دیاریکــراوی ئەرکــی لوتکــەی چیــاکان چییــە؟

لێکۆڵینــەوە لــە زیرەکیــی دەســتکرد و داھاتــووی کار، پەیوەســتە بــە مێژوویەکــی دوورودرێــژی لێکۆڵینــەوە 

 ,KarolyandPanis ، Armer,1966 :لە سەر کاریگەرییەکانی ئۆتۆماتیکیكردن لە سەر بازاڕی کار )وەکوو

(. پێشــتر نیگەرانییەکانــی ئۆتۆماتیکیکــردن لــە  ,Restre,2017Acemogluand ،2015 ,Autor ،2004
ســەر سیســتمی ڕۆبۆتــەکان بــوو، کــە توانــای گونجاندنیــان ســنووردار بــوو یــان زیرەکیــی ســەربەخۆیان ھەبــوو 

)وەکــوو ڕۆبۆتــی پیشەســازی و ئامێــری پــارە بــژاردن( کــە بــە زۆری بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو ئەرکانــە بــەکار دەھێنرێــن 

 .)2017 ,AcemogluandRestrepo ،2015 ,Autor ( کــە پێویســتیان بــە لێھاتوویــی تــا ڕادەیــەک کەمتــرە

ئەم سیستمانە لە سەر بنەمای ڕێنماییە ڕوون و بەرنامەبۆداڕێژراوەکان کار دەکەن، بەاڵم سیستمی نوێی 
زیرەکیــی دەســتکرد پێویســتی بــە ڕێنمایــی ڕوونــی لــەو شــێوەیە نییــە، بەڵکــوو دەتوانێــت کار بــکات لــە ســەر ئــەو 

تێگەیشــتنانەی کــە لــە دەیتــا یــان پســپۆڕانەوە بەدەســت ھاتــوون7. ھەروەھــا ئامــرازە دەســتکردەکان لــەو 

ئەرکانەی کە ھەمیشە بۆ ئەنجامدانیان لە بازاڕی کاردا پشتمان بە مرۆڤ بەستووە، زیاتر و زیاتر توانای 

ئەنجامدانــی پشــکێکی گەشەســەندوویان ھەیــە، ئەمــەش دەستنیشــانکردنی پزیشکی/تیشــکی، لێخوڕینــی 
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ئۆتۆمبێــل، نووســینی ھەندێــک جــۆری ڕاپۆرتەھــەواڵ و ئەرکەکانــی دیکــەش دەگرێتــەوە. لێــرەدا بەشــێکی 

گــەورەی لێکۆڵینــەوەکان لــە ســەر ئۆتۆماتیکیکــردن ھێشــتا کاری پــێ دەکرێــت. پاشــان ئــەو پرســیارەی دێتــە 

پێشــەوە ئەوەیــە: ئایــا چــۆن توانــا نوێیەکانــی ئۆتۆماتیکیکــردن لــە ڕێگــەی زیرەکیــی دەســتکردەوە وێنــەی کار 

دەگــۆڕن؟

بــازاڕی کار کاتێــک کارا بێــت، النــی کــەم خزمــەت بــە دوو مەبەســت دەکات: دابینکردنــی ھێــزی کار بــۆ 

ئەنجامدانی کاری بەرھەمدار و بەرھەمھێنەر، ھەروەھا دابینکردنی سەرچاوەیەکی داھات بۆ کرێکاران لە 
ڕێگەی ئەو کرێیەی کە بەدەستی دەھێنن. پر�سی داھاتووی کار و جۆرەکانی )و گەورەیی(، ئەو کاریگەرییانە 
لەبەرچــاو دەگرێــت کــە پەرەپێدانــی ئامــرازە دەســتکردە پێشــکەوتووەکان لــە ســەر کارکردنــی کارامەیــی بــازاڕی 

کار، بــە تایبەتــی لــە ســەر توانــای کرێــکاران بــۆ بەدەســتھێنانی کرێــی شایســتە ھەیەتــی. بــە لەبەرچاوگرتنــی 

ئــەو ئەرکــە ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و کولتوورییانــەی کــە دامەزرانــدن لــە کۆمەڵگاکانــدا ئەنجامــی دەدات، 

پرســێکی توێژینەوەییــە کــە بــە سیاســەت و ســۆزداری بارگاوییــە. ھەروەھــا بووژانــەوەی نادڵنیایــی ئابووریــی 

جیھانــی لــە دوای داڕمانــی ســاڵی )2008(ەوە نیگەرانییەکانــی دامەزراندنــی زیاتــر کــردووە، بــە تایبەتــی کاتێــک 

Job- )ســەیری الیەنەکانــی بووژانەوەکــە دەکەیــن کــە بووەتــە ھــۆی پۆلێنکردنــی وەک بووژانــەوەی بێــکاری 

lessrecovery( -واتە بووژانەوەیەک کە گەشــەی ئابووریی گەورە بەخۆیەوە دەبینێت، ســەرەڕای ئەوەی 

ئاســتی دامەزرانــدن وەکــوو خــۆی ماوەتــەوە یــان پاشەکشــەی کــردووە. ئــەم ڕەوتــە ھاوکاتــە لەگــەڵ ڕەوتێکــی 

دیکــە کــە لــەم دواییانــەدا زاڵ بــووە، کــە دابەزینــی بەردەوامــی پشــکی کار لــە داھاتــی نیشــتیمانیدا نیشــان 

Karabarbounisand( دەدات، بــە بــەراورد بــە پشــکی داھاتــی نیشــتمانی کــە دەچێتــە پشــکی ســەرمایەوە

a.,aletAutor,2017 ،Baker ،2014 .Neiman(. بۆیە کار )بە بەراورد لەگەڵ سەرمایە( پشکێکی کەمتر 

لــە داھاتــی گەشــەی ئابــووری و زیادبوونــی بەرھەمھێنانــی نیشــتمانی وەردەگرێــت.

ھەموو ئەوانە بوونەتە ھۆی ھێنانەئارای بازاڕێکی کار، کە لە دابینکردنی دارایی ئاستی ژیانی کرێکاران 

بەردەوام بەرەو الوازبوون دەچێت، تەنانەت لە کاتێکدا سیستمی ئۆتۆماتیکی )لەوانەش سیستمی زیرەکیی 

دەســتکرد( پشــکێکی گەشەســەندوو لــە کــۆی کارە بەرھەمــدارەکان وەربگرێــت. ھەندێــک لــە بەڕێوەبەرانــی 

TheEcono- ;2016 ,Reeves;Murray,2016 )جێبەجێــکاری تەکنیکــی، ئابوورینــاس و شــرۆڤەکاران 

mist, 2016( وەاڵمــی ئــەم نیگەرانییانەیــان داوەتــەوە و داوای جیاکردنــەوەی کرێ/ســتاندارەکانی ژیــان لــە 

دامەزرانــدن دەکــەن، بــە پەرەپێدانــی پالنــی دابەشــکردنی داھاتــی بنەڕەتــی گشــتگیر )UBI(، یــان پالندانــان 

بــۆ زامنکردنــی داھــات، بــەاڵم ئــەم پالنانــە تێچــوون و ھانــدان و کێشــەی کارگێــڕی لەگــەڵ خۆیانــدا دەھێنــن. 

ھەندێــک لــە حکومەتــەکان پێشــتر تاقیکردنــەوە بچووکەکانیــان دەســت پــێ کــردووە یــان پالنیــان بــۆ دانــاوە 

)بــۆ نموونــە شــاری ماریــکا لــە بەڕازیــل و ویالیەتــی ئاالســکا لــە ئەمەریــکا(، بــەاڵم ھێشــتا ھیــچ بڕیارێــک لــە ســەر 

ئەگــەری دابەشــکردنی داھاتــی بنەڕەتیــی گشــتگیر )UBI( بــە قەبارەیەکــی گەورەتــر لــە درێژخایەنــدا نــەدراوە. 
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ئاڕاستە نزیکەکان بۆ مامناوەندەکان

ڕەوتــی نزیــک بــۆ مامناوەنــد لــە جیھانــی نوێــی ئێمــەدا کــە بــە زیرەکیــی دەســتکرد بەڕێــوە دەچێــت، نیشــانی 

دەدات کــە ئامــرازە دەســتکردەکان لێکەوتــەی وێرانکارانــە لــە ســەر شــێوازە نەریتییەکانــی کارکــردن بەجــێ 

دەھێڵێــت )TheEconomist,2014(، بــەاڵم ئــەو لێکەوتانــە لــە ھەمــوو بارودۆخەکانــدا نەرێنــی نیــن، چونکــە 

لە ئەنجامدا ھەلی کاری نوێی لێ دەکەوێتەوە. ئێرانی )Irani,2015( سەبارەت بە وردەکار )microwork(ی 

نووسیوە و ئاماژە بە کار یان پیشە کورتمەوداکان بۆ مرۆڤ دەکات، بە نموونە وەاڵمدانەوەی ڕاپرسییەکان 

و شــۆفێری و خاوێنکردنەوە و کاری دیکە. لە ڕابردوودا بەڵێننامەی بەکۆمەڵی گرێبەســتەکانی دامەزراندن 

یــان ڕێکخســتیان بــە شــێوەیەکی نەرمونیــان، بــۆ ئــەو جــۆرە کارانــە زۆر گــران بــوو. پاشــان پالتفۆرمــی دەرەکیــی 
زیرەکیی دەستکردی وەکوو تاسک رابیت )TaskRabbit( و ئوبەر )Uber( و الیفت )lyft( و میکانیکاڵ تورک 

)MechanicalTurk( لــە ئەمــازۆن )Amazon( ھاتنــە ئــاراوە، بۆیــە ئــەو تێچوونانــە زۆر کــەم بوونەتــەوە، لــە 

ئەنجامــدا خزمەتگوزارییــە ھاوتەریبەکانــی بازرگانیــی بچــووک گەشــەیان کــردووە، بــەاڵم ھەندێــک نیگەرانی 

ماوەتــەوە کــە تایبەتــە بــە دۆخــی جێبەجێکارانــی بازرگانیــی بچــووک و ئــەو ســوودانەی کــە لــە بازاڕەکانــی کاردا 

 .)Cherry,2015( بۆیــان کــۆ دەبێتــەوە

Siu( لــە ســەر ئــەو  and Jaimovich,2012.  Autor, ھەروەھــا ھەندێــک لــە ئابووریناســان )2015

جیاوازییانەیــان نووســیوە کــە لــە بــارەی لەدەســتدانی ھەلــی کارەوە بــە ھــۆی بەئەلیکترۆنیکردنــەوە لــە دەیتــا 

ئابوورییەکانی ئەم دواییەدا بینراون. ئەوان بۆیان دەرکەوتووە کە کارە ڕۆتینی و لێھاتووییە مامناوەندەکان 

)بــۆ نموونــە: بەرھەمھێنــان، دروســتکردن، دامەزرانــدن( ھەمیشــە ئەگــەری زیاتریــان ھەبــووە کــە لــە 

خاوبوونەوەی ئابووریدا زیانێکی زیاتریان بەر بکەوێت یان زیاتر توو�سی خاوبوونەوەی ئابووری ببن، لەچاو 

کەسانی کەم لێھاتوو )وەکوو ژینگەپارێزان( و کارە لێھاتوو بەرزەکانی )وەکوو ئەندازیاریی پڕۆگرامسازی(. 

.)jobpolarization( ئــەوان ئــەم کاریگەرییــە بــە »ســووڕانەوەی کارەکان« نــاو دەبــەن

لە کاریگەرییە کورتخایەنەکانی دیکە کە بە ھۆی ئامرازە دەستکردەکانەوە لە بازاڕی کاردا دروست دەبن، 

بــاس لــە کاریگەرییەکانــی لەدەســتدانی کارامەیــی )deskillingeffect( دەکەیــن، چونکــە ئۆتۆماتیکیکــردن 

دەبێتــە ھــۆی لەدەســتدانی توانــا یــان لێھاتووییــە تایبەتمەندەکانــی مــرۆڤ، بــەو پێیــەی ئۆتۆماتیکیکــردن 

خواست لە سەر ئەو کەسانە کەم دەکاتەوە کە خاوەنی ئەو کارامەییانەن. بۆیە کرێکاران لە فێربوونی ئەو 

جــۆرە کارامەییانــە دوور دەکەونــەوە کــە بــەر لــە ئۆتۆماتیکیکردنیــان ڕاھێنانیــان لــە ســەر کــردووە. بــەاڵم لــە 

ڕووی لەدەســتدانی کارامەییەکانەوە، لە دەســتپێکی دابەشــکردنی کاردا کاریگەرییەکی ھاوشــێوەی ھەبوو، 

بۆیــە گرنگیــی ئــەم کاریگەرییــە تــا ئێســتا نادیــارە. ھــەر چــی کاریگەرییــە ئەرێنییــە ئەگەرییەکانــی باڵوبوونــەوەی 
زیرەکیــی دەســتکردە؛ باشــتربوونی ھۆیەکانــی گواســتنەوە لەخــۆ دەگرێــت، بــە ھــۆی ئۆتۆمبێلــە خــودڕەوە زۆر 

.)Andersonetal,2016( ســەالمەتەکانەوە
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یەکێک لەو نیگەرانییانەی کە لەگەڵ گەشەکردنی سیستمی زیرەکیی دەستکرد دێتە کایەوە، بریتییە 

لــەوەی ئــەو وەبەرھێنانــەی کــە بــۆ پەرەپێدانــی ئــەم زیرەکییــە پێویســتە؛ تەنھــا بــۆ چەنــد کەســێکی کــەم 

لەبەردەســتدایە، لەوانــە بــۆ کۆمپانیــا تەکنەلۆژییــە زۆر بــەرزەکان، ھەروەھــا ئــەو کۆمپانیایانــەی خاوەنــی 

دەیتابەی�ســی گــەورە و کرێــکاری تەکنیکیــی زۆر لێھاتــوون. ئەمــەش بــەو مانایەیــە کــە داھــات و دەســتکەوتی 

بەرھەمھێنــان لــە ئۆتۆماتیکیکــردن بــە ھــۆی زیرەکیــی دەســتکردەوە دەڕژێتــە گیرفانــی گرووپێکــی زۆر تەســک 

لە »کۆمپانیا سەرووئاساییەکان«ەوە )b.,aletAAutor,2017(. لە ھەمان کاتدا ئەگەر ئۆتۆماتیکیکردنی 

ھەلــی کارەکان بــەردەوام بێــت، ئــەوا ئــەو بەشــەی کار کــە داھاتــی بنەڕەتــی بەرھــەم دەھێنێــت کــەم دەبێتــەوە، 

ئەمــەش نایەکســانیی داھــات زیاتــر دەکات، ئیــدی لــە ســەر ئاســتی نیشــتمانی یــان جیھانــی بێــت. 

فرایــی )Frey( و ئۆزبــۆرن )Osborne,2013( ھــەوڵ دەدەن وەاڵمــی ئــەو پرســە بدەنــەوە کام کارانــە 

لۆژیکــی  ھــۆکاری  کۆمەڵێــک  گریمانــەی  لێکۆڵینەوەکەیــان  بەئۆتۆماتیکیکردنــدان.  ئەگــەری  لەبــەردەم 

دەکات کــە توانــای کارێــک بــۆ بەئۆتۆماتیکیکــردن دیــاری دەکــەن، لەوانــە: ئایــا کارەکــە پێویســتی بــە زیرەکیــی 

داھێنەرانــە، زیرەکیــی کۆمەاڵیەتــی، تێگەیشــتنێکی بــاش و دەســتکاریکردن ھەیــە؟ پاشــان پیشــەکانیان لــە 

ئەمەریــکا بــە پێــی ئــەم �ســێ پێــوەرە پۆلێــن کــردووە. ئــەو ڕێبازەشــیان بــەکار ھێنــاوە بــۆ خەماڵندنــی ئــەوەی )%47( 

کرێکارانــی ئەمەریکــی ڕووبــەڕووی مەترســییەکی زۆر دەبنــەوە کــە بــە ھــۆی ئۆتۆماتیکیکردنــەوە کارەکانیــان 

لەدەست بدەن. بەاڵم ڕێکخراوی ھاریکاریی ئابووری و گەشەپێدان )OECD( توێژینەوەیەکی ئەنجام داوە 

)Arntz,Gregory,andZierahn,2016( دژایەتیــی خەماڵندنــی ڕێــژەی )47%( دەکات. ئارێنتــز و ئەوانــی تــر 

)aletArntz( دەڵێــن: ئــەو ئەرکانــەی لــە نــاو کارەکانــدا ئەنجــام دەدرێــن، دەکەونــە ژێــر ئۆتۆماتیکیکردنــەوە. 

ســەبارەت بــە خــودی کارەکان، تەنھــا دەگۆڕدرێــن بــۆ ئــەوەی لــە ھەمــان کاتــدا ئەرـکـی ئۆتۆماتیکــی و مرۆیــی 

لەخۆ بگرن. ئەم ڕێبازە لە سەر بنەمای ئەرک بۆ پیشەکان، نوێنەرایەتیی شیکارییەکی چڕ و ڕەنگە وردتریش 

بــۆ پێشــکەوتنی پیشــەکان بــکات، ھەروەھــا باســێکی وردتــر لــە کارلێکەکانــی نێــوان ئــەرک و لێھاتووییــەکان لــە 

 .)Autor,2013( نــاو پیشــەکاندا دەکات

ڕێکخراوی ھاریکاریی ئابووری و گەشەپێدان بە گوێرەی شیکاری لە سەر ئەرکەکان، وای دەبینێت تەنھا 

)9%(ی پیشەکان لە )21( دەوڵەتەکەی ئەندام لە ڕێکخراوەکەدا دووچاری مەترسیی بەئۆتۆماتیکیکردنی 

تەواوەتــی دەبنــەوە. لــە چەندیــن حاڵەتیشــدا، کاتێــک ئەرکێکــی دیاریکــراو بەئۆتۆماتیکــی دەکرێــت، ئەرـکـی 

دیکە بۆ ڕۆڵی کرێکارەکە زیاد دەبێت، بەوەش بەھای تێکڕای پیشەکە بەھێزتر دەبێت. ڕاپۆرتێکی دیکە کە 

لــە الیــەن نووســینگەی کاری نێودەوڵەتــی )ILO( بــاڵو کراوەتــەوە، جەخــت لــەوە دەکاتــەوە شــیکارییەکان لــە 

Chang,Rynhart,and( بــارەی توانــای بەئۆتۆماتیکیکــردن تەنھــا لــە ســەر ئاســتی کەرتــی ئابــووری گونجــاوە

.)Huynh,2016
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چوارچێوەیەک بۆ لێکۆڵینەوە لە الوازیی پیشەکان بەرانبەر بەئۆتۆماتیکیکردن

بــە لەبەرچاوگرتنــی ڕەوتــی درێژخایــەن، لــەم بــوارەی توێژینەوەکــەدا گرنگــە ئامــاژە بــە ھەندێــک ڕەوتــی 

دیکە بکەین. پێشینەی پێشبینییەکانمان سەبارەت بەو کارانەی کە کەوتوونەتە ژێر  ئۆتۆماتیکیکردنەوە، 

ھەمیشــە زۆر خــراپ بــووە. ھەریەکــە لــە برینجۆلفســۆن )Brynjolfsson( و مەکافــی )McAfee( بــاس لــە 

نموونــەی تونــدی دووبارەبوونــەوەی شکســت لــەم بــوارەی پێشــبینییەکاندا دەکــەن. بــۆ نموونــە؛ بــاس لــەوە 

دەکرێت کە شاژن ئەلیزابێس )ElizabethQueen( لە سەدەی شانزەیەمدا لە تر�سی کارەکانی گەلەکەی، 
ڕەتــی کردووەتــەوە داهێنانــی زانســتی بــە ئامێرێــک ببەخشــێت، بــەاڵم ئــەوە ئینگلتــەرا بــوو کــە پێشــوازیی لــە 

شۆڕ�ســی پیشەســازی کرد و دەســتی پێ کرد، تەنانەت لەو ماوەیەدا بۆ دابینکردنی داواکاریی زۆرتر لە ســەر 

 )Murnane( و مۆرنــان )Levy( کار، پەنــای بــردە بــەر کارکردنــی منــدااڵن. لــە دەوروبــەری ســاڵی 2004، لێڤــی

LevyandMur- )داکۆکییــان لــەوە کــرد کــە بیرۆکــەی ئۆتۆمبێلــی خــودڕەو ناتوانرێــت جێبەجــێ بکرێــت 

nane,2004(، بــەاڵم پێشــھاتەکانی ئــەم دواییــە لــە ئوبــەر )Uber( و گــوگڵ )Google( و تێســال )Tesla( و 

»کۆمپانیاکانــی دروســتکردنی ئۆتۆمبێــل«، ڕوونیــان کــردەوە ئــەو چاوەڕوانییانــە زۆر لــە واقیعــەوە دوورن. 

PaulArm- )لــە بەرانبــەردا دەکرێــت ئــەم پێشــبینییە شکســتخواردووانە لەگــەڵ کارەکــەی پــاوڵ ئارمــەر 

 .Armer( بــەراورد بکرێــن، کــە لــە کۆتایــی شەســتەکاندا لــە دامــەزاوەی ڕانــد ڕاپۆرتێکــی ئامــادە کردبــوو )er

Na-( بــۆ لیژنــەی نیشــتمانیی ئەمەریکــی بــۆ تەکنەلۆژیــا و بەئۆتۆماتیکیکــردن و پێشــکەوتنی ئابــووری )1966
tional(. شــیکارییەکی پێشــبینیکراوی  Commission on Technology Progress Economic and, A

ســەبارەت بــە کاریگەرییەکانــی کۆمەڵگەیەکــی زانیــاری کردبــوو. ئــەو پێشــبینیی ئــەو تەڵەزگەیــەی کردبــوو کــە 

ئێســتا دەیبینیــن، وەکــوو گفتوگــۆی ســەرلەنوێ لــە بــارەی تایبەتمەندییــەکان، بەھــای زانیــاری، کاریگەریــی 

تەکنەلۆژیــای زانیــاری لــە ســەر خێرایــی پێشــکەوتنی تەکنەلۆژیــا و ســیناریۆکانی دیکــە. بــەاڵم پێشــبینییەکانی 
سەبارەت بە دامەزراندن، زۆر گشتگیر بوون. بە نموونە؛ پێشبینیی پێویستیی بەسەربردنی کاتێکی زیاتری 

کردبــوو بــۆ پــەروەردە و پێویســتیی مەشــقکردنی بەردەوامــی ھێــزی کار، تاوەکــوو لەگــەڵ خێرایــی گۆڕانکارییــە 

تەکنەلۆژییەکانــدا بگونجێــت. پێدەچێــت باســەکانی لــە بــارەی »بەکارھێنانــی ئینتەرنێــت و تەکنەلۆژیــای 

پەیوەندیکردن، بۆ نموونە لە بواری بانکی و پەروەردە و فرۆشتندا« وردتر بن و ڕاستییەکانی بسەملێنرێت.

خاڵێکــی دیکــە کــە شــایانی ڕەچاوکردنــە، ئەوەیــە کــە ئێمــە ھەمیشــە کاری گەورەمــان نەکــردووە بــۆ 

پێشــبینکردنی ئــەو ئەرکانــەی کــە بــۆ فێربوونــی ئامــرازە دەســتکردەکان قورســن. پارادۆک�ســی مۆراڤیــک 

)Moravec,1998( )Rotenberg,2013( ئەو کەمتەرخەمییە ڕوون دەکاتەوە: کاتێک کارەکان پێویستیان 

بــە تەرکیزێکــی گــەورەی مرۆیــی ھەبێــت، ئێمــە بڕیــاری بەســەردا دەدەیــن کــە لــە ڕووی ژمێرەییــەوە ســەختە 

)بــە نموونــە: ســەملاندنی تیۆرییــەکان، یــان یاریــی شــەترەنج، یاخــود یاریــی گــۆ )go((. بــەاڵم ئێمــە کارە ژمێرەییــە 

ســەختەکان بــە کــەم دەزانیــن، کــە پێمــان وایــە پێویســتیان بــە ھەوڵــی کەمتــری مــرۆڤ ھەیــە )وەکــوو: 
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تێگەیشتن، داھێنان، کارلێکی کۆمەاڵیەتی، ھەماھەنگیی نێوان دەست و چاو(. بە واتایەکی تر: الوازیمان 

لە خەماڵندنی بابەتییانەی کێشە مەعریفییەکان و چارەسەرکردنیان، ئەم الیەنگرییەمان لە بڕیارداندا، 

وا دەکات پێشــبینیکردنمان بــۆ پێشــکەوتنی کارەکان دووچــاری ھەڵــە ببێتــەوە.

نیگەرانییــە دووبــارەکان ســەبارەت بــە داھاتــووی کارەکان، ئامــاژە بــەوە دەکــەن کــە توێــژەران بــۆ بڕیاردان 

لــە ســەر ئامادەیــی پیشــە و ئەرکــەکان بــۆ ئۆتۆماتیکیکــردن –بــە تایبەتــی بــۆ ئۆتۆماتیکیکــردن لــە الیــەن 

ئامــرازە دەســتکردەکانەوە، ھێشــتا چوارچێوەیەکــی باشــیان نەدۆزیوەتــەوە. توێــژەران لــە زیرەکیــی دەســتکرد 

زیرەکیــی  بــە  ئۆتۆماتیکیکــردن  ئەوپــەڕی  ســنووری  دیاریکردنــی  بــە  کــردووە  دەســتیان  ئابووریناســان  و 

دەســتکرد )Autor,2015( )Ng,2016(. بــە کورتــی: زیرەکیــی دەســتکرد لــە ئەرکــە بــاش پێناســەکراوەکان، 

دووبارەبووەکان، یان ڕۆتینییەکاندا سەر کەوتووە کە ئەدای کارکردنیان ئاسانە بۆ بڕیاردان بەسەریاندا، 

بــەاڵم ئــەم ســنوورانە ھێشــتا نەخەمڵیــون و کەوتوونەتــە ژێــر لێکۆڵینــەوەی نوێــوە. پێناســەی پێشــوەختەی 

مینســکی )Minsky( بــۆ زیرەکیــی دەســتکرد )Minsky,1961(، پالندانانــی وەکــوو یەکێــک لــە گرنگتریــن 

بوارە الوەکییەکانی زیرەکیی دەســتکرد دەستنیشــان کردووە. ئەو ســەختییەی ئێســتا کە سیســتمی زیرەکیی 

دەســتکرد لــە ژینگــە پشــێوەکاندا ڕووبــەڕووی دەبێتــەوە، ڕەنگدانــەوەی ھەندێــک دواکەوتنــە لــە ئەنجامــی 

 .)Geist,2017( گەشــەکردنی زیرەکیــی دەســتکرد لــە بــواری پالندانانــی ئۆتۆماتیکیــی الوەکیــدا

بــە گشــتی، پیشــە ئۆتۆماتیکییــەکان پێــک دێــن لــە ئەرکــە ئۆتۆماتیکییــەکان کــە بــە شــێوەیەکی ســادە و 

ســنوورداری بــاش کارلێــک دەکــەن، ئەمــەش ئــەوە دەردەخــات کــە ئامــرازە دەســتکردەکان لــە ئێســتادا 

سنووردار کراون بۆ کێشە باش پێناسەکراوەکان، لەم ڕوانگەیەوە ئێمە چوارچێوەیەک پێشنیار دەکەین 

کــە لــە ســەر بنەمــای لێکۆڵینەوەکانــی دامــەزراوەی ڕانــد بێــت ســەبارەت بــە بەڕێوەبردنــی حاڵەتــە لەناکاوەکان 

لــە شــوێنی کاردا )FoxandBaiocchi,2013(. چوارچێوەکــەی ئێمــە ئامــاژە بــە دوو ھــۆکار دەکات کــە 

ئامادەیــی پیشــەکان بــۆ ئۆتۆماتیکیكــردن دیــاری دەکــەن، ئەوانیــش: 

1. بــڕی ئــەو ناســەقامگیرییەی کــە کرێــکار دەبێــت بــە بەردەوامــی لــە پیشــەکەیدا ڕووبــەڕووی ببێتــەوە، 

ئەمەش بە گشتی ئاماژەیە بۆ ژمارەی ئەو ئەرکانە یان ئەو سیناریۆیانەی کە کرێکار دەبێت فێری بەڕێوەبردنی 

تاکەکە�ســی و ژمــارەی ئــەو جارانــە بێــت کــە پێویســتە لــە نێــوان ســیناریۆکاندا بگۆڕدرێــت. ھەروەھــا ئاڵۆزیــی 
ســیناریۆکان و جۆراوجۆریــی کارامەیــی پێویســت بــۆ بەڕێوەبردنیــان ڕۆڵ دەگێڕێــت. ئاگرکوژێنــەوە، ھێــزی 

بــژاردەی دەریاوانــی ئەمەریکــی، سیاســەت و نەشــتەرگەری، لــە پشــێوترین بــوارە پیشــەییەکانن. 

2. کاتــی وەاڵمدانــەوەی ئاســایی کــە پێویســتە بــۆ کرێــکار، بــۆ ئــەوەی ئەرکــەکان بــە شــێوەیەکی کارا لــە 

پیشــەکەیدا ئەنجــام بــدات. 

وێنەی دووەم ئەو چوارچێوەیەمان نیشان دەدات کە ڕێگەمان پێ دەدات جیاوازی لە نێوان ئامادەیی 

جــۆرە جیاوازەکانــی پیشــە بــۆ ئۆتۆماتیکیکــردن بکەیــن، ھەروەھــا بــە پێداچوونەوەیــەک دادەنرێــت بــەو 
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SiuandJaimov- »چوارچێوەیەدا کە پیشە ڕۆتینی و مەعریفییەکانی بەراورد کردبوو، کە لە سەرچاوەی 

ich. 2014« بــەکار ھاتــووە، پاڵپشــت بــەو کارەی ھەریەکــە لــە ئۆتــەر و )Autor( ئاســیمۆگلۆ )Acemoglu( و 

 )Autor,2015( ئەوانی تر بەئەنجامیان گەیاندووە. ھەروەھا چوارچێوەکە ڕەنگدانەوەی قسەکانی ئۆتەرە

ســەبارەت بــەو ھۆکارانــەی کــە پێویســتن بــۆ ئاســانکاریی ئۆتۆماتیکیکردنــی ئەرکــەکان بــە زیرەکیــی دەســتکرد، 

یان بە فێربوونی ئامێرەکان. ئێمە بە تایبەتی ئاماژە بەوە دەکەین کە پیشــەکان لە ژینگە کەم شــلۆقەکاندا 
زیاتــر ئامــادەن بــۆ ئۆتۆماتیکیکــردن بــە زیرەکیــی دەســتکرد، لەگــەڵ ئــەو پیشــانەی کــە پێویســتیان بــە کاتــی 

وەاڵمدانەوەی درێژترە زیاتر ئامادەن بۆ بەئۆتۆماتیکیکردن. کارە زۆر تێکەاڵوەکانیش بۆ بەئۆتۆماتیکیکردن 

قورســترینن. ئەو پیشــانەی کە کاتی وەاڵمدانەوەیان درێژترە، زیاتر ئامادەن بۆ ئۆتۆماتیکیکردن بە بەراورد 

بــەو پیشــانەی کــە کاتــی وەاڵمدانەوەیــان کورتتــرە. 

شــڵەژاوی یــان بــڕی گۆڕینــی ئەرکــە پێویســتەکان، کاریگەریــی کاتــە ئاســاییەکانی وەاڵمدانــەوە لــە ســەر 

الوازی بەرانبــەر بەئۆتۆماتیکیکــردن جێگیــر دەکات. ئــەم کــرداری ھاوســەنگکردنە دەکرێــت ئاڵــۆز بێــت، 

چونکــە کاتــی وەاڵمدانــەوەی درێــژ و ئاســتی نــزم لــە شــلۆق بــە مانــای ماوەیەکــی درێژتــرە بــۆ ئەنجامدانــی ئەرکــە 

تاکەکەســییەکان لــە نێــوان جــۆرە جیاوازەکانــی ئەرکەکانــدا گۆڕانکارییەـکـی ســنووردارە. ســەبارەت بــە 

کێشــەی پالندانانــی ئۆتۆماتیکــی لــەم سیســتمەدا )دیاریکردنــی ئۆتۆماتیکــی؛ چــۆن و کــەی گۆڕینــی نێــوان 

ئەرکــەکان ئەنجــام دەدات(، چارەســەرکردنی تــا ڕادەیــەک ئاســانترە. بۆیــە ئــەو پیشــانەی دەکەونــە نــاو 

ئــەم سیســتمانەوە، ئەگــەری زۆرە زیاتــر بــەرەوڕووی ئۆتۆماتیکــی ببنــەوە. لــە الیەـکـی دیکــەوە، پالندانانــی 

ئۆتۆماتیکــی لــە سیســتمێکدا کــە بــە شــلۆقیی زۆر و کاتــی وەاڵمدانــەوەی کــورت دەناســرێتەوە، کێشــەیەکی 

زۆر قورســترە. شــلۆقیی بــەرز بــەو مانایەیــە کــە ئەرـکـی جیاوازتــر ھەیــە بــۆ ئــەوەی سیســتمێکی زیرەکیــی 

دەســتکرد بــۆ ئەنجامدانــی دیزایــن بکرێــت. سیســتمەکە دەبێــت بتوانێــت وەاڵمــی ڕێکوپێکــی ھەڕەمەکیــی ئــەو 

ئەرکانــە بداتــەوە کــە ئەنجــام دەدرێــن -ڕەنگڕێژکردنــی زیرەکیــی دەســتکرد کــە لــە سیســتمێکی لــەو جــۆرەدا 

بــە شــێوەیەکی قبووڵکــراو ئەنجــام بدرێــت، بەڕێوەبردنــی زۆر ئاڵــۆز لەگــەڵ چوارچێــوەی کاتــی زۆر کــورت و 

پالندانــان لەخــۆ دەگرێــت.

سیســتمێک کــە بــە شــلۆقیی کــەم و کاتــی وەاڵمدانــەوەی کــورت دەناســرێتەوە، ھەمیشــە بــە چاالکییــە 

ئۆتۆماتیکییــەکان دەوڵەمەنــد بــووە )بــە نموونــە: ڕێکخســتنی ھێڵەکانــی کۆکردنــەوە(. لــەم سیســتمەدا کاتــە 

کورتەکانــی وەاڵمدانــەوەی پێویســت دەتوانێــت بــۆ کارمەنــدی مرۆیــی تاقەتپڕووکێنتــر بێــت، بــەاڵم لەبــەر 

ئــەوەی دەبێــت کۆمەڵــە ئەرکێکــی بچووکتــر ئەنجــام بدرێــن، ئاڵنگارییەکانــی دیزایــن و پالندانــان ئاڵۆزییەکــی 

زۆر کەمتریــان ھەیــە. ئــەو ئاڵنگارییانــە دەکرێــت بــە شــێوەیەکی گونجــاو لــە ڕێگــەی پالندانانــی وردی کارگــەکان 

و دیزاینــی ڕۆبۆتیــی پڕۆگرامکــراو بــە شــێوەیەکی جێگیــر چارەســەر بکرێــن. شــێوە بنەڕەتییەکانــی ئۆتۆماتیکــی، 

مەرج نییە مەبەستمان تەنھا ئۆتۆماتیکیی زیرەکیی دەستکرد بێت، لەگەڵ پێگەیشتنی کارگە مۆدێرنەکان، 
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ئــەم سیســتمەیان بــە ڕادەیەـکـی پێویســت وەرگرتــووە )بــۆ نموونــە: پیشەســازیی ئۆتۆمبێــل لــە کۆتاییەکانــی 

ســااڵنی پەنجاکانــی ســەدەی ڕابــردوو تــا ئەمــڕۆ(. 

پارادۆکســێکی  نوێنەرایەتیــی  ئۆتۆماتیکیــدا،  لــە جیھانــی  کاتــی وەاڵمدانــەوەی درێــژ  بــەرز و  شــلۆقیی 

ســەرنجڕاکێش دەکات. ئــەم سیســتمە ھێشــتا چەندیــن ئەرـکـی ھەیــە کــە پێویســتی بــە فێربوونــە، ئەمــەش 

لــە پالندانانــی ئۆتۆماتیکیــدا کێشــەیەکی گەورەیــە، بــەاڵم لــە چوارچێوەیەـکـی زەمەنیــی درێژتــردا. زۆرێــک 

لــەم کارانــە پێویســتیان بەوەیــە کــە تواناکانــی بــۆ بەڕێوەبردنــی نۆرمەکانــی کۆمەاڵیەتــی و کولتــووری )زۆر جــار 

نەوتــراو( وردتــر بکاتــەوە. ھێشــتا ڕوون نییــە کــە ئایــا سیســتمێکی زیرەکیــی دەســتکردی زیرەکتــر دەتوانێــت 

کاتیشــدا  لــە غیابــی فشــارەکانی  تەنانــەت  ئــەوەی  بــۆ  پێویســتە  کــە  بــدات،  یەکگرتــوو  بڕیارێکــی وردی 

سەرکەوتوو بێت. لە کاتێکدا ئەم چوارچێوەیە پێویستە ڕێنمایی بەسوود بۆ دیزاینەران و گەشەپێدەرانی 

ئامرازە دەستکردەکان دابین بکات، بەاڵم ئاماژە بەوە دەکات کە زۆرێک لە ھەوڵەکانی بەئۆتۆماتیکیكردن 

ھێشــتا مــەرج نییــە تــەواوی پیشــە ئۆتۆماتیکییــەکان بکاتــە ئامانــج.

تــا ئێســتا زۆربــەی ھەوڵەکانــی ئۆتۆماتیکیکــردن لــە ژینگەیەـکـی ھاوشــێوەی کارگــەدا ئەنجــام دراون 

)پێدەچێت لەبەر ھۆکاری سەالمەتی بێت(. لەوانەیە ئەم جیاوازییە ئاماژە بەوە بکات کە ئۆتۆماتیکیکردن 

بە شێوەیەکی ناڕێژەیی کاریگەریی لە سەر ئەو پیشانە ھەبووە کە پێویستیان بە پلەیەکی کەمتری خوێندنی 

فەرمــی ھەیــە، وەکــوو کرێکارانــی کارگــە، وەک لــەوەی کاریگەریــی لــە ســەر ئەوانــەی لــە پیشــەی بەڕێوەبــردن 

وەک ژمێریــاردا ھەبــووە. دەتوانیــن بڵێیــن کــە ئەمــەش بــە ھــۆی کەمبوونــەوەی پێداویســتییە مەعریفییــەکان 

و الیەنــە میکانیکییــە بااڵکانــی ئــەم بوارەوەیــە، ئەمــەش دەبێتــە ھــۆی ئەگــەری گرتنەبــەری ڕێبازێکــی ڕاســت 

توانــا  ڕێــڕەوی  لــە زیرەکیــی دەســتکرددا،  پێشــکەوتنەکان  بــەاڵم  بــەرەو دیزاینــی ڕۆبۆتــەکان.  و دروســتتر 

مەعریفییــەکان بــەرز دەکاتــەوە کــە ئۆتۆماتیکیکــردن دەتوانێــت لــە زیرەکیــی دەســتکرددا ســەرکەوتوو بێــت 

)ھەڵکشــانی الفــاوی مەجــازی کــە مۆراڤیــک ئامــاژەی بــۆ کــردووە(. ئێمــە پێمــان وایــە ئــەم چوارچێوەیــە بــۆ 

بەدەســتھێنانی ئۆتۆماتیکیکــردن بــە زیرەکیــی دەســتکرد، دەتوانێــت لــە دیاریکردنــی دەرفەتــە کردارییەکانــی 

داھاتــوودا یارمەتیــدەر بێــت.

تەوەرە گشتییە دەستنیشانکراوەکان و پێشنیارەکان

گفتوگــۆ و ڕاپرســییەکانمان ســەبارەت بــە کاریگەرییەکانــی زیرەکیــی دەســتکرد لــە ســەر ئاســایش و 

دامەزراندن، تیشــکیان خســتە ســەر ھەندێک لە مەتر�ســی و تەوەرە فراوانەکان. لێرەدا ھەوڵ دەدەین ئەو 

خااڵنە بخەینە ڕوو، لە کاتێکدا ڕەنگە مەترسییەکانی زیرەکیی دەستکرد لەگەڵ سەرھەڵدانیان چارەسەر 

بکرێــن، بــەاڵم رێبازێکــی گشــتگیرتر ســوودی زیاتــر پێشــکەش دەکات.

ئێمــە توانیمــان بابەتگەلێکــی گشــتی دەستنیشــان بکەیــن کــە دەســتیان خســتە ســەر باســەکانمان، 
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تــەوەری یەکــەم ســەرنج دەخاتــە ســەر جیاوازییەکــی گــەورە لــە چوارچێــوەی ســەرنجدان لــە نێــوان مــرۆڤ 

و زیرەکیــی دەســتکرد لــە کاتــی پڕۆسێســکردنی زانیاریــدا. لــە ھۆکارەکانــی بوونــی دیــاردەی »بڵقــی فلتــەر« 

)filterbubble( ئەوەیــە کــە ئیمــە ھــەوڵ دەدەیــن خۆمــان لــە بــاری زۆری زانیــاری بــەدوور بگریــن. بــۆ 

نموونە؛ لە بڕیارداندا، ئێمە ئەرکەکانی پڕۆسێسکردنی زانیاری بە الوەکی وەردەگرین، تاوەکوو بتوانین 
ســەرنجمان لــە ســەر بڕیــارە ســەرەکییەکان بێــت. لــە ئێســتادا مێشــکی مرۆڤــەکان نەرمییەکــی ســنوورداری 

ھەیە، ئەمەش بەشدارە لە سنوورداربوونی ماوەی سەرنجدانمان، بەاڵم چوارچێوەی سەرنجی ئامرازە 

دەســتکردەکان دەتوانن نەرمتر بن، زۆر جار مەودای بەردەســت لەگەڵ داھێنانی نوێ لە تەکنەلۆژیای 
زانیاریــدا باشــتر دەبێــت8. 

دەیتای گەورە )BigData( )کە ئێستا سیستمی دەیتاکانی »ئینتەرنێتی شتەکان« )IOT( لەخۆ دەگرێت( 

کار دەکات بــۆ فراوانکردنــی ئــەو ســنوورانەی کــە ئامــرازە دەســتکردەکان دەتوانــن گرنگیــی پــێ بــدەن. ڕەنگــە 

ھەندێــک لــە بەرنامەکانــی زیرەکیــی دەســتکرد چوارچێــوەی ســەرنجی ســنووردار بــەکار بھێنــن، بــەاڵم دۆخــی 

تەکنەلۆژیــا ڕێگــە بــە فراوانبوونــی بەرفراوانــی ئــەو چوارچێوانــە دەدات، بــەراورد بــەو شــتانەی کــە مــرۆڤ 

دەتوانێــت لێیــان تێبــگات. ئــەم جیاوازییــە لــە مــاوەی ســەرنجدان، ڕەنگــە لــە ھەڵســەنگاندنی کاریگەرییەکانــی 
زیرەکیــی دەســتکرددا لــە پشــت زۆرێــک لــە خاڵــە الوازەکانمانــەوە بێــت. 

لــە  لــە جۆرێــک  لــەم گفتوگۆیانــەی خرایــە ســەر، بریتییــە  تــەوەری دووەم کــە ســەرنجی ھەندێــک 

کەمبوونــەوەی نەرمونیانیــی نوانــدن )dimishedresilience(، بــە ھــۆی ســنوورداریی زانیارییەکانمانــەوە 
ئەگــەری  لــە  مەبەســتمان  لێــرەدا  ژیانمانــدا.  لــە  ئۆتۆماتیکیکــردن  کاریگەرییەکانــی  چۆنێتــی  دەربــارەی 

کەمبوونــەوەی نەرمیــی سیســتمەکە یــان زیادکردنــی ناســکیی سیســتمەکەیە، بــە پشتبەســتنی زیاتــر بــە 

بــە نموونەیــەک   )Flash Crash, لــە ســاڵی 2010 )2010 ئامــرازە دەســتکردەکان. داڕووخانــی بۆرســە 

دادەنرێت لە سەر دەرکەوتنی فۆرمێکی نوێی ناسکیی سیستمەکە کە لە دەرئەنجامی بەکارھێنانی ئامرازە 

دەســتکردەکاندا ڕوو دەدات )Nutietal,2011(. زۆر جــار کەمبوونــەوەی ئــەم خۆڕاگرییــە لــە شــێوەی 

ڕوانگەیەـکـی زۆر متمانەبەخۆبووندایــە بــۆ ئامــرازە دەســتکردەکان، یــان ڕوانگەیەـکـی ڕەخنەیــی ناتــەواوە 

بۆیــان. لــە مامەڵەکردنمــان لەگــەڵ ئــەو ئامــرازە دەســتکردە ســەرەتاییانەی کــە ئێســتا بەکاریــان دەھێنــن، 

ئــەم متمانــە ناڕەوایــە دەســتی پــێ کــردووە، ئەمــەش یەکێکــە لــە ســیماکانی دەرکەوتنــی مەیلــی مــرۆڤ بــەرەو 
ئۆتۆماتیکیکردن )OsobaansWelser.Automationbias(. با�سی پێشوومان کە سەبارەت بە الیەنگری 

بوو بۆ ئۆتۆماتیکیکردن )OsobaandWelser,2017(، تیشــکی خســتە ســەر مەیلی باش بەڵگەدارکراویی 

مرۆڤــەکان بــۆ تەرخانکردنــی متمانــەی زیاتــر بــەو ئەنجــام و بڕیارانــەی کــە لــە الیــەن ئامــرازە دەســتکردەکانەوە 

دەدرێــن، بەبــێ ئــەوەی مەترســییەکانی الیەنگــری و ھەڵــە سروشــتییەکانی ئــەم ئامرازانــە لەبەرچــاو بگــرن.

باســکردنی پاریســەر )Pariser( لــە بــارەی بڵقــی فلتــەر )filterbubble( و ئاشــکراکردنەکانی دیکــەی ئــەم 
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دواییــە ســەبارەت بــە ئەلگۆریتمەکانــی پڕۆسێ�ســی ھەواڵەکانــی فەیســبوک، ئــەوە دەردەخــەن کــە چەنــدە 

ئاســانە ڕۆڵــی ئەلگۆریتمــەکان لــە ژیانــی ڕۆژانەمانــدا بشــارینەوە. گومانــی تێــدا نییــە کــە ئــەم ڕۆڵــە لەگــەڵ 
تێپەڕبوونــی کاتــدا گەشــە دەکات، ئــەوەش دەتوانێــت کاریگەریــی سیســتماتیکیی گــەورەی ھەبێــت )وەکــوو 

hyper-( و زۆر ناوەندگەرایــی گوتــار لــە ڕێگــەی تــۆڕی ئینتەرنێتــەوە )filterbubble )دیــاردەی بڵقــی فلتــەر 

بــۆ  polarization((. ھەروەھــا الیەنگریــی ئۆتۆماتیکــی کاریگەریــی گرنگــی ھەیــە  of online discourse

لێپرسینەوە لە بڕیارداندا )بە نموونە: وەکوو بابەتی تێھەڵچوونەوە لە سیستمی دادپەروەریی تاوانکاریدا(. 

لــە  بریتییــە  کاریگەرییانــە،  جــۆرە  ئــەم  بەرەنگاربوونــەوەی  بــۆ  کاردانــەوە  ڕێبازەکانــی  لــە  یەکێــک 

باڵوکردنەوەی زیاتری چینەکانی ئامرازە دەستکردەکان، بۆ ڕاستکردنەوەی بۆشایی یان کەموکوڕییەکانی 

ئامــرازە ھەبــووەکان. بــەاڵم ڕاســتکردنەوەی ئەنجامــی خراپــی زیرەکیــی دەســتکرد بــە شــێوەیەکی ئۆتۆماتیکــی 

یان بەستنەوەی چەندین بەرنامەی زیرەکیی دەستکرد بە یەکترەوە، دەبێتە کارێکی زەحمەت. زۆر جاریش 

ھەردوو رێگاکە قورسترن لە دیزاینکردنی ئامرازێک بۆ دەستنیشانکردنی ئەنجامە خراپەکان بە شێوەیەکی 

ئۆتۆماتیکــی. زۆرێــک لــە سیســتمە ئۆتۆماتیکییــەکان ناتوانــن بزانــن کــەی لــە حاڵەتــی ھەڵــەدان، بــە تایبەتــی 

کاتێــک پەیوەندیــی بــە نۆرمــە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە ھەبێــت. بــە شــێوەیەکی گشــتی ڕێکخەرێکــی کاریگەریــی 
زیرەکیــی دەســتکرد لەوانەیــە پێویســتی بــە ھەمــان پلــەی ئاڵــۆزی سیســتمەکە ھەبێــت. لــە ڕووی تیۆرییــەوە 

ئــەم جــۆرە سیســتمە ڕێکخراوانــەش پێویســتیان بــە ڕێکخســتن دەبێــت.

کەمتریــن وەاڵمێکــی سروشــتیتر بریتییــە لــە ســەپاندنی شــەفافیەتێکی ھاوشــێوەی ئاشــکراکردن. لێــرەدا 

گرنگــی بــە تیشــک خســتنە ســەر ئــەو بوارانــە دەدرێــت کــە ئامــرازە دەســتکردەکان تیایــدا بــە شــێوەیەکی 

ســەربەخۆ کار دەکــەن، یــان نێوەندگیریــی دەستڕاگەیشــتن بــە زانیــاری دەکــەن. 

ئــەم جەختکردنەوەیــە ڕەنگــە یارمەتیــی توێــژەران بــدات بــۆ دیاریکردنــی ئــەو ڕەفتــارەی سیســتم کــە 

دەبێــت بــە وردی بپشــکنرێت، یــان النــی کــەم ھەڵوێســتی ڕەخنەگرانەتــر بەرامبــەر بــە ئامــرازە دەســتکردەکان 

بەھێزتــر بکــەن. لــەو ســیناریۆیەدا کــە وەاڵمدانەوەکــەی زۆر کەمــە، ســەختیی ئۆتۆماتیکیکردنــی ڕێکخســتنی 
زیرەکیــی دەســتکرد ئارگومێنتێکــی الواز دەخاتــە ڕوو کــە لــە بەرژەوەندیــی ئاگادارکردنــەوەی مرۆڤەکانــە لــە 
ڕێکخســتنی سیســتمی ئۆتۆماتیکیــدا، بــە تایبەتــی لــە حاڵەتــی سیســتم یــان سیســتمی گرنگتــر کــە پێویســتیان 

بــە پارێزبەندییەـکـی بــەرز ھەیــە.

بــۆ  پێشــنیارەکانیش  بکەیــن،  ڕەنگڕێــژ  فەرمیتــر  شــێوەیەکی  بــە  تەوەرانــە  ئــەم  داوە  ھەوڵمــان  ئێمــە 

گشــتگیرترە. دووەمیــان  لەمــەی  مەبەســت  بــەاڵم  ڕوو،  بخەینــە  چارەســەرکردنیان 
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تەوەری یەکەم: ئامرازە دەستکردەکان سەرنجەکان چەند ھێندە دەکەن

لــە کاتــی پڕۆسێســکردنی زانیارییەکانــدا، ئــەو دۆخــە جیاوازییەکــی ســەرەکی لــە چوارچێــوەی ســەرنجدان 

filterbub- )لە نێوان مرۆڤ و زیرەکیی دەستکرددا دەردەخات. ئێمە لە پێشەوە ئاماژەمان بە بڵقی فلتەر 
ble( کــرد وەک نموونەیــەک لــە کاریگەرییەکانــی مــاوەی ســەرنجدانمان. چوارچێــوەی ســەرنجی فراوانکــراوی 

ئامــرازە دەســتکردەکان )کــە بــۆ نموونــە بــە ھــۆی دەیتــا گــەورەکان و ڕەوتــی »ئینتەرنێتــی شــتەکان«ەوە چــاالک 

دەکرێــن( دەتوانــن نەرمتــر بــن، زۆر جــار لەگــەڵ داھێنانــە نوێیــەکان لــە تەکنەلۆژیــای زانیاریــدا مــەودای 

کارکردنیــان باشــتر دەبێــت. ڕەنگــە ئــەم جیاوازییــە لــە مــاوەی ســەرنجدان لــە ھەڵســەنگاندنی مەترســییەکانی 
زیرەکیــی دەســتکرد، لــە پشــت زۆرێــک لــە خاڵــە الوازەکانــی ئێمــەوە بێــت. 

وەاڵمــی پێشــنیارکراو: پێشــبینیی ئــەو کاریگەرییــە نەرێنییانــە بکــە کــە لەوانەیــە لــە ئەنجامــی دۆزینــەوەی 

ئاڵووێرکردنــی زانیارییەکانــەوە دەربچــن. حکومەتــەکان پێویســتیان بــە شــارەزایی و تێگەیشــتن لــە زیرەکیــی 

دەســتکرد ھەیــە. لــە دۆزینــەوە و چارەســەرکردنی ئــەو الوازییــە نوێیانــەی کــە زیرەکیــی دەســتکرد لــە بــوارە 

ھەســتیار و مەترســیدارەکانی وەکــوو ئاسایشــدا دروســتی دەکات، پێویســتە بڕیــاردەران تــا دەتوانــن چــاالک 

بــن. بــە ھەمــان شــێوە گرنگــە ھــەوڵ بدرێــت ئــەو شــتە ئەرێنییــە نوێیانــە دەستنیشــان بکرێــن کــە زیرەکیــی 

دەســتکرد پێشکە�ســی دەکات، ئەمــەش پێویســتی بــە داھێنــان و کارلێــک ھەیــە لــە نێــوان حکومــەت و ئــەو 

کەرتانــەی کــە زیرەکیــی دەســتکرد جیــا دەکەنــەوە.

تەوەری دووەم: پشتبەســتن بە ئامێرە دەســتکردەکان مەترســیی کەمبوونەوەی نەرمینواندن 
زیاتــر دەکات

 ،)demisedresilience( دووەم بابــەت تیشــکی خســتە ســەر جۆرێــک لــە کەمبوونــەوەی نەرمینوانــدن

کە بەھۆی زانیاریی سنووردارەوە دروست دەبێت، سەبارەت بەوەی کە چۆن ئۆتۆماتیکیکردن کاریگەریی 

لــە ســەر ژیانمــان ھەیــە. ئــەم کەمبوونــەوەی نەرمینواندنــە لــە شــێوەی کاریگەریــی »لەدەســتدانی کارامەیــی« 

)deskillingeffect( لــە چوارچێــوەی دامەزراندنــدا دەردەکەوێــت.، لەدەســتدانی کارامەییــە گرنگــەکان 

)وەک ئاگرکردنــەوە، بــۆ نموونــە( ئاســان دەکات کاتێــک بەئۆتۆماتیکــی دەکرێــت. ھەروەھــا دەکرێــت ئــەم 

کەمبوونــەوەی نەرمینواندنــە شــێوەی ڕوانگەیەکــی زۆر متمانەبەخۆبــوون یــان ڕەخنەگرانەیەکــی ناتــەواو لــە 

ئامرازە دەســتکردەکان وەربگرێت. ئەم متمانە ناڕەوایە لە مامەڵەکردنمان لەگەڵ ئەو ئامرازە دەســتکردە 

سەرەتاییانەی کە ئێستا بەکاریان دەھێنین دەستیان بە دەرکەوتن کردووە، ئەوەش باشترین بەڵگەیە لە 
ســەر مەیلــی مــرۆڤ بــەرەو الیەنگریکردنــی بەئۆتۆماتیکیکــردن. لــە ســەدەی بیســت و یەکــدا گۆڕانــی ھەمــوو 
الیەنەکانــی ژیانمــان بــەرەو زیرەکیــی دەســتکرد بــەردەوام دەبێــت، ئــەو دۆخــەش کاریگەرییەـکـی ڕێکخــراوی 

گــەورەی دەبێــت.

ئامــرازە  بــە  وابەســتەیی  بــۆ ژماردنــی  ڕێــکارە سیســتماتیکییەکان  پەرەپێدانــی  پێشــنیارکراو:  وەاڵمــی 
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دەستکردەکان، ڕەچاوکردنی ڕێکارە گونجاوەکانی پاراستنیان لە شکست بە مەرجێک کە کەمتر ئۆتۆماتیکی 

بــن. ڕەنگــە بــۆ چارەســەرکردنی ئــەو کێشــانەی کــە بــە ھــۆی خــودی زیرەکیــی دەســتکردەوە دروســت دەبــن، 

نەتوانرێــت پشــت بــە ئۆتۆماتیکــی و زیرەکیــی دەســتکردی زیاتــر ببەســترێت، لەوانەیــە کێشــەی نەرمینوانــدن 
زیاتــر بــکات. 

بــۆ وردبینیــی مرۆیــی لــە سیســتمی ئۆتۆماتیکــی )زیرەکیــی دەســتکردی زانیــاری و سیســتمی فیزیکیــی 

ئەلکترۆنــی(، وەک ھەنــگاوی یەکــەم دەتوانیــن جەخــت لــە ســەر پێویســتیی پەرەپێدانــی ڕێبازێکــی زیرەکتــر 

بکەینــەوە، ئەمــەش ھاندانــی شــەفافیەتێکی ھاوشــێوەی ئاشــکراکردن و فەرمیکردنــی پراکتیکــەکان بــۆ 

پشتڕاستکردنەوەی ھەڵسوکەوتی سیستمەکانی زیرەکیی دەستکرد لەخۆ دەگرێت. ھەروەھا باشترە ھانی 

مرۆڤــەکان بدرێــت تاوەکــوو ئــاگادار بکرێنــەوە بــۆ ڕێکخســتنی ھەندێــک لــە بەرنامەکانــی ئامێــری دەســتکرد 

کــە پێویســتیان بــە پاراســتنی بــەرز یــان لێپرســینەوەیەکی بەرزتــر ھەیــە. پێویســتە ھەوڵــی زیاتــر بدرێــت بــۆ 

قووڵبوونــەوە لــەو بەرنامانــەی زیرەکیــی دەســتکرد، کــە لــە ئەگــەری شکســتدا بــە ســەالمەتی دەمێننــەوە.

تەوەری سێیەم: زیرەکیی دەستکرد دەتوانێت ئاژاوەی خێرای ئابووری و کۆمەاڵیەتی دروست بکات

گومانــی تێــدا نییــە کــە لــە ڕابــردوودا کاریگەریــی زیرەکیــی دەســتکرد شــاردراوەتەوە، ئــەو شــاردنەوەیەش 

بووەتــە ھــۆی ئــەوەی کــە پێــی دەوترێــت »وەرزی زســتانی زیرەکیــی دەســتکرد« )ALwinters(. ھەمــوو الیەنــە 

پەیوەندیــدارەکان )بازرگانــەکان، حکومەتــەکان و خەڵــک( متمانەیــان بــە بەڵێنــی زیرەکیــی دەســتکرد نەماوە، 

بــەاڵم ئــەم شــەپۆلە ڕیکالمــەی ئێســتا بــۆ زیرەکیــی دەســتکرد بەرھەمدارتــر بــووە. وەبەرھێنانــە بازرگانییەکانــی 

»وەکــوو کۆمپانیــای گــوگڵ و ئەمــازۆن و ئوبــەر« لــە تەکنەلۆژیــا پێگەیشــتووەکاندا )وەکــوو: فێربوونــی قــووڵ 

un-( و کۆنترۆڵکردنی ئۆتۆماتیکی )recommendationsystem( و سیستمی ڕاسپاردن )deeplearning(

mannedcontrol( و زۆری تر، دەســتکەوتی گەورەی کاریگەری ھەبووە، لەوانەش: ئۆتۆمبێلی خودڕەو و 

پڕۆسێســکردنی زمانــی سروشــتی و وەرگێڕانــی ئۆتۆماتیکــی و...تــاد(. خێرایــی و قەبــارەی کاریگەرییــە ئابــووری و 

کۆمەاڵیەتییەکانــی زیرەکیــی دەســتکرد، دەگونجێــت بەرچــاو و تەنانــەت بێوێنــەش بێــت. 

لەگەڵ زیادبوونی کارمەندان لە بواری ئابووریی کاری ئازاد )gigeconomy(، کە پالتفۆڕمەکانی زیرەکیی 

دەســتکرد بەھێزتــری دەکات، لــە ئێســتاوە کاریگەرییــە گەورەکانــی دامەزراندنــی کارمەنــد و ڕێکخســتنیان 

دەستیان بە دەرکەوتن کردووە. وەاڵمدانەوەی ناتەواو بۆ کاریگەرییە کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکانی زیرەکیی 

دەســتکرد، دەتوانێــت بەشــێکی زۆری دانیشــتووان بێبــەش بــکات )بــۆ نموونــە؛ لــە ڕێگــەی ئــەو کارانــەی کــە 

جێگــەی دەگرێتــەوە(، ھەروەھــا مەترســیی لــە ســەر ســەقامگیریی نیشــتمانی دروســت بــکات، بۆیــە پێویســتە 

بــۆ باشــترکردنی ھەڵســەنگاندنەکان و پێشــبینیکردنی ئــەو کاریگەرییانــە کاری زیاتــر بکرێــت. بــە شــێوەیەکی 

زۆر گشــتگیر، داڕشــتنی ھێڵکاریــی ڕێکخراوەیــی بەھێــز بەســوودە، بــە جۆرێــک لەگــەڵ خێرایــی پێشــکەوتنە 

تەکنەلۆژییەکانــدا بگونجێــت. 
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ئابووری-کۆمەاڵیەتیــی  دەدات سیســتمێکی  ڕوو  ئــەوەی  کــە  بــەوەی  داننــان  پێشــنیارکراو:  وەاڵمــی 

نوێیــە، پێویســتە بڕیــاردەران لــەم ڕوانگەیــەوە ھەڵســەنگاندنی خۆیــان بــۆ مەترســییەکانی سیاســەت ڕێــک 

تــۆڕی  تــری  بــۆ ھەڵســەنگاندنی بژاردەکانــی دەســتێوەردانی ناســتاندارد )بــۆ نموونــە: پالنەکانــی  بخــەن، 

لــەوەی نیگەرانییــەکان زیاتــر  ســەالمەتی وەک داھاتــی بنەڕەتــی( کرانــەوەی زیاتــری پێویســتە. بەشــێک 

دەکات ئەوەیــە کــە داڕێژەرانــی سیاســەت تەنھــا لــە بەرانبــەر گۆڕانکارییــە تەکنەلۆژییەکانــدا کــە لــە الیــەن 

ئەکتــەرە بازرگانییەکانــەوە ھێنراونەتــە ئــاراوە، دەجووڵێــن و کاردانەوەیــان دەبێــت. بۆیــە بــە ئەنــدازەی خێرایی 

کاریگەرییــەکان، ڕەنگــە ھەڵوێســت و کاردانــەوەکان تێچــووی زیاتــری پێویســت بێــت.

تەوەری چوارەم: کاردانەوەی جیۆپۆلەتیکیی زیرەکیی دەستکرد

ئەمەریــکا لــە نیــوەی دووەمــی ســەدەی ڕابــردووەوە ســوودێکی بەرچــاوی لــە داھێنــان و ھێــزی ئابــووری 

بەدەســت ھێنــاوە. ســەبارەت بــە ھۆکارەکانــی ئــەم دۆخــە و ئەگــەری بەردەوامبوونــی، لــەم توێژینەوەیــەدا بــە 

الوەـکـی دادەنرێــت. ئــەو خاڵــەی کــە پێویســتە ســەرنجی لــە ســەر بدرێــت ئەوەیــە کــە زۆرینــەی داھێنانەکانــی 
زیرەکیــی دەســتکرد لــە ئەمەریــکا ڕوویــان داوە، ئــەو سوودانە�ســی لــەم داھێنانانــەدا دەکەونــەوە ســەرەتا بــۆ 

ئەمەریــکا بــووە.

ئــەو داھێنانانــە بــە خێرایــی بــاڵو دەبنــەوە، بــە تایبەتــی لەگــەڵ فشــارە ئەکادیمــی و بازرگانییــە بەھێزەکانــدا 

تاوەکــوو »زیرەکیــی دەســتکرد وا لــێ بکــەن ھەمــووان دەســتیان پــێ بــگات«. بــەاڵم زیادبوونــی داھێنــەران و 

Aliba-( عەلــی بابــا ،)Baidu )شــارەزایانی زیرەکیــی دەســتکرد لــە واڵتانــی دیکــەدا )وەکــوو: کۆمپانیاکانــی بایــدو 
ba( و دیــدی )Didi(ی چینــی( ڕەنگــە ئاماژەیەکــی بەھێــز بێــت بــۆ ئــەوەی کــە ئەمەریــکا تایبەتمەندیــی بزوێنــەری 

یەکەمــی لــە بــواری زیرەکیــی دەســتکرددا لەدەســت داوە.

دەســتبەرداربوونی ئەمەریــکا لــە بــواری بااڵدەســتی لــە کۆمپیوتــەری کارایــی بــەرزدا، ڕەنگــە گۆڕەپانــی 

یارییەکە زیاتر ئاڵۆزتر بکات، چونکە ئەو سەروەت و دەستکەوتانە پەرەیان سەندووە و لە ئاستی جیھانیدا 

بەردەســتن، چیتــر ناتوانرێــت وا گریمانــە بکرێــت کــە یاریزانــە بیانییــەکان ھەمــان شــارەزایی و ســەرچاوەی 

ھاوشــێوەی زیرەکیــی دەســتکردیان لەبەردەســتدا نییــە.

لــە  ئەمەریــکا  ھەمیشــەیی  بااڵدەســتیی  گریمانــەی  دەســتبەرداری  پێویســتە  پێشــنیارکراو:  وەاڵمــی 

تەکنەلۆژیــا و شــارەزایی زیرەکیــی دەســتکرددا بیــن، بــەو پێیــەی ئێســتا کێبڕکێیەکــی چڕوپــڕی جیھانــی ھەیــە. 
ڕەنگــە لەگــەڵ تێپەڕبوونــی کاتــدا کێبڕکێکــە چڕتــر بێتــەوە، بــە ھــۆی کواڵتیــی خوێندنــی بیــرکاری و زانســتەکان 

لــە ئەمەریــکا )وەک لــە ڕاپرســییە پەروەردەییــە ســنووربڕەکاندا بــە پلــەی »ناوەنــد« یــان کەمتــر لــە »ناوەنــد« 
ھاتووە، بە نموونە لە پڕۆگرامی ھەڵسەنگاندنی نێودەوڵەتیی خوێندکاران )PISA( کە لە الیەن ڕێکخراوی 

ھــاوکاری و گەشــەپێدانی ئابــووری )OECD( ئەنجــام دراوە )ڕێکەوتەکــەی دیــاری نەکــراوە((. 
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بڕیاردەران دەتوانن ھەڵوێستی »پێشبڕکێ بەرەو مانگ« )racetothemoon( بگرنە بەر، بە مەبەستی 

پەیڕەوکردنــی ســتراتیژیەتێک کــە بــۆ وەبەرھێنــان لــە توێژینــەوە و ژێرخانــی زیرەکیــی دەســتکرددا بەھێــز بێــت. 

حەوزی بەھرەمەندەکانی زیرەکیی دەستکرد بوارێکی کێبڕکێی جیۆپۆلەتیکی بەھێزە و ھەر واش دەمێنێتەوە.

دیارتریــن چارەســەر باشــترکردنی دەرئەنجامــە پەروەردەییەکانــە بــۆ زانســت و تەکنەلۆژیــا و ئەندازیــاری 

و بیــرکاری )STEM(، لــە قۆناغەکانــی خوێنــدن لــە باخچــەی مندااڵنــەوە تــا قۆناغــی ناوەنــدی. ڕاســتە ئەمــە 

ئەرکێکــی ئاڵــۆزە و تەنھــا ئەنجامێکــی درێژخایەنــی لــێ دەکەوێتــەوە، بــەاڵم نیگەرانییــەکان ســەبارەت بــە 

بەھــرە لــە زیرەکیــی دەســتکرددا بەشــدارن، وا دەکــەن ئــەم ئەرکــە ھێنــدەی تــر بەپەلەتــر بێــت. ڕاکێشــان و 

دەستەبەرکردنی ئەم بەھرانە گرنگییەکی ستراتیژیی گەورەی ھەیە. واڵتانی ئارەزوومەند دەبێ دان بەوەدا 

بنێــن کــە ئــەم کۆمەڵــە بەھرانــە بــە سروشــتی خۆیــان جیھانیــن، ھــەر بۆیــە پێویســتە بــۆ ئــەم کۆمەڵــە بەھرانــە 

سیاســەتەکانی تایبــەت بــە کــۆچ لــە پێشــینەی کارەکانــدا بێــت.

لە ویالیەتە یەکگرتووەکان سیاسەتەکاتی تایبەت بە کۆچبەری لەبەر �سێ ھۆکار بە ئامرازێکی سەرەکی 

دادەنرێت:

1. بوونــی ڕێژەیەکــی بــەرزی نائاســایی لــە شــارەزایانی زیرەکیــی دەســتکرد کــە لــە ویالیەتــە یەکگرتــووەکان 

.)first–generationimmigrants( نیشتەجێن و بە ڕەچەڵەک بیانین یان لە نەوەی یەکەمی کۆچبەرانن

2. پڕۆگرامەکانی خوێندنی بااڵ، کە بۆ گەشەپێدانی شارەزاییە دەستکردەکان سااڵنێکی زۆرە پشت بە 

کۆچــی قوتابییــان دەبەســتێت. سیســتمی پــەروەردە ھــەر لــە باخچــەی مندااڵنــەوە تاوەکــوو قۆناغــی ناوەنــدی، 

لــەم دواییانــەدا بە�ســی پێویســت لــەو دەرچووانــەی بەرھــەم نەھێنــاوە کــە گرنگــی بــە زانســت و تەکنەلۆژیــا و 

ئەندازیــاری و بیــرکاری )STEM( دەدەن.

3. ڕەنگە کێبڕکێی جیھانی بۆ کۆکردنەوەی پســپۆڕان ھاوکێشــەیەکی ســفری بێت. ڕەنگە چەســپاندن و 

پاراســتنی بااڵدەســتیی ئەمەریــکا لــە بــواری تەکنەلۆژیــادا ئاســانتر بێــت، ئەگــەر ھاتــوو پســپۆڕان و شــارەزایانی 

داھاتــوو لــە واڵتانــی دیکــەی ڕکابــەرەوە کــۆچ بکــەن.
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ئەنجام

ئەم دیدگا شیکارییە لە کاریگەرییەکانی باڵوبوونەوەی زیرەکیی دەستکرد لە دوو بواری سەرەکیی 
سیاســەتدا دەکۆڵێتــەوە: ئاســایش و دامەزرانــدن. ئێمــە لێــرەدا تیشــکمان خســتووەتە ســەر ئــەو الوازی 

و نایەکســانییانەی کــە ڕەنگــە بەکارھێنانــی زیرەکیــی دەســتکرد بــە ســەر ئــەم دوو بــوارەی کۆمەڵــگادا 

بیســەپێنێت.

تیمێــک لــە ھاوکارانــی دامــەزراوەی ڕانــد کــە شــارەزایی و ئەزموونــی جۆراوجۆریــان ھەیــە، ئــەم 

دوو بوارەیــان لــە نێــو ئەوانــی تــردا وەک شــایەنی ســەرنجی ورد لــە ســەردەمی زیرەکیــی دەســتکرددا 

دەستنیشــان کــردووە. بوارەکانــی تریــش بــاس کــراون )بــەاڵم لــەم توێژینەوەیــەدا نەخراونەتــە ڕوو(، 

ئێمــە باســمان لــە: تەندروســتی، بڕیاردانــی »فــراوان«، چارەســەرکردنی ناکۆکی/نێوەندگیــری، ناکۆـکـی 

و ئاسای�ســی ئەلکترۆنــی کــرد. سروشــتی نێــوان زانســتەکانی ئــەو کێشــانەی کــە ئێمــە دەستنیشــانمان 

کردوون، پێویستی بە بەردەوامبوونی بەشداریکردنی توێژەران و شیکەرەوانە، بە کۆمەڵێک شارەزایی 

و ئەزموونــی جۆراوجــۆرەوە، بــە مەبەســتی ئاگادارکردنــەوەی بڕیاردەرانــی سیاســەت بــە شــێوەیەکی 

فراوانتر، سەبارەت بە ھەڵوێست و کردارەکان لە پەیوەندی لەگەڵ ئامرازە دەستکردەکان و زیرەکیی 

دەســتکرددا.

لە ھەوڵەکانماندا بۆ لێکۆڵینەوە لە کاریگەرییەکانی ئێستا و ئەگەری داھاتووی زیرەکیی دەستکرد 

لــە ســەر ئاســایش و داھاتــووی کار، توانیومانــە کاریگەرییەکانــی زیرەکیــی دەســتکرد لــە ســەر ئــەم تــەوەرە 

گشــتگیرانەی خوارەوە دەستنیشــان بکەین.

1. لــە ڕاســتیدا ئامێــرە دەســتکردەکان چەنــد ھێندەکــەری ســەرنجن، کــە توانــای بەرھەمھێنانــی 

کاریگەریــی سیســتمی چاوەڕواننەکــراو و مەترســیداریان ھەیــە.

2. زۆر پشتبەستن بە ئامێری دەستکرد، مەترسیی کەمبوونەوەی نەرمینواندن زیاتر دەکات.

3. زیرەکیــی دەســتکرد توانــای ئــەوەی ھەیــە ببێتــە ھــۆی ئــاژاوەی خێــرای ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی 

بێوێنــە.

4. پەســەندکردنی کــۆچ و دامەزراندنــی بەھرەمەنــدان لــە بــواری توێژینــەوە و پەرەپێدانــی زیرەکیــی 

دەســتکرد لــە سەرانســەری جیھانــدا، نیگەرانییەـکـی گرنگــی جیۆپۆلەتیکییــە.

ئێمە ئەم تەوەرانەمان بەکار ھێناوە بۆ ئەوەی یارمەتیدەرمان بێت لە ھێنانەپێشــەوەی پێشــنیاری 

کۆنکرێتــی، تاوەکــوو توێــژەران و داڕێژەرانــی سیاســەت بتوانــن باشــتر وەاڵمــی کاریگەرییەکانــی سیاســەتی 
زیرەکیــی دەســتکرد بدەنــەوە.
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پەراوێزەكان

McCarthy,( 1. لــە ڕووی یاســاییەوە بــۆ پێناســەکردنی زیرەکیــی دەســتکرد ھەوڵــی زۆر دراوە. مەکار�ســی

2007( زیرەکیــی دەســتکرد وەک بەشــێکی حیســاباتی توانــای گەیشــتن بــە ئامانجــەکان لــە جیھانــدا پێناســە 

دەکات. مینســکی )Minsky,1961( ئــەو ئەرکانــەی خســتە ڕوو کــە بــۆ بەدەســتھێنانی فۆڕمەکانــی زیرەکیــی 

دەســتکرد پێویســتن: گــەڕان، ناســینەوەی ڕێبــازەکان، فێربــوون و پالندانــان، دەرھێنــان )یــان گشــتاندن لــە 

نموونــە چاودێریکراوەکانــەوە(. لێــرەوە ھــەر سیســتمێک یــان پڕۆســەیەکی دەســتکرد کــە ھــەر یەکێــک لــەو 

ئەرکانە ئەنجام بدات )بە پێناسە فراوانەکەی( بۆ گەیشتن بە ئامانجەکان لە جیھاندا، ئێمە بۆ مەبەستی 

باســەکەمان لێــرەدا وەک زیرەکیــی دەســتکرد وەســفی دەکەیــن.

2. بەھــای ئــەو ڕادەیــەی کــە زیرەکیــی دەســتکرد یــان فێربوونــی ئامێــرەکان کــە پڕۆســەی بازرگانیــی 

گرتووەتــەوە، بــەراورد بــە قەبــارەی بەشــەکانی توێژینــەوەی زیرەکیــی دەســتکرد. قەبــارەی ڕێژەیــی بەشــە 

دەتوانێــت  دەســتکرد  زیرەکیــی  توێژینــەوەی  کاری  ھێــزی  قەبــارەی  لەگــەڵ  بــەراورد  بــە  گشــتییەکانیان 

بیرۆکەیەـکـی ورد پێشــکەش بــکات، چونکــە بە�ســی توێژینــەوە و پەرەپێدانــی زیرەکیــی دەســتکردی ئــەم 

کۆمپانیایانــە کەمتــر لــە دەیەـکـی ھێــزی کاریــان لــە کۆتایــی ســاڵی 2016دا پێــک ھێنــاوە.

3. ئێمە وا دادەنێین کە بەشداربووان مەبەستیان لە تێپەڕاندن )transcendence(، توانای تێپەڕاندنی 

کۆتوبەندە مرۆییە ماددییەکانە، بە گواســتنەوەی مێشــک بۆ جیھانی ئامێر. ئێمە ھانی پانێڵســتەکانمان دا 

کــە بیرێکــی کراوەیــان ھەبێــت، بــەاڵم بڕیارمــان دا بــۆ مەبەســتی توێژینــەوەی خۆمــان ئــەو ڕێبــازی توێژینەوەیــە 

نەگرینــە بــەر.

4. پێشــبینیکردنی داھاتــوو )futurecasting( لــەم چوارچێوەیــەدا بــاس لــە جۆرێــک لــە چاالکــی دەکات 
کە بۆ داڕشتنی سیناریۆکان داڕێژراوە، ئێمە بۆ بیرکردنەوە لە دۆخە جیاوازەکانی داھاتووی جیھان بەکاری 

دەھێنین. ئێمە گرووپەکەمان بە سەر چوار گرووپی بچووکتردا دابەش کرد، داوامان لە ھەریەکەیان کرد 

کــە ســەرنجیان لــە ســەر یــەک چوارگۆشــە بێــت لــە ڕیزبەندیــی چــوار چوارگۆشــەدا کــە ھەریەکەیــان دۆخێکــی 

جیــاوازی داھاتــووی جیھانیــان خســتە ڕوو. ئێمــە ئەندامانــی ھــەر گرووپێکــی الوەکیمــان ھــان دا بیــر لــەو ڕۆڵــە 

بکەنەوە کە زیرەکیی دەستکرد دەتوانێت لە دۆخی داھاتوودا بیگێڕێت، ھەروەھا بەڵێندەرترین بوارەکانی 

بەکارھێنــان و ئەوانــەی زۆرتریــن مەتر�ســی یــان الیەنــی نەرێنییــان ھەیــە بخەنــە ڕوو.

 »IOT« ســوود لــە نائەمنیــی ڕێژەیــی لــە ئامێــرە تــا ڕادەیــەک نوێیەکانــی )Mirai( 5. بەرنامــەی میــرای

وەردەگرێــت. گرووپــە گەورەکانــی ئــەم ئامێــرە دابەشــکراوانە کــە لــە ســەر بنەمــای تــۆڕن ڕێــک دەخــات، لــە 

چوارچێوەی تۆڕی ڕۆبۆتەکان یان بۆت نێت )botnet(دا دابەشیان دەکات، بۆ جێبەجێکردنی ھێرشەکانی 
بــە   )distributed denial of service( زۆروزەوەنــدەکان  دابەشــکراوە  خزمەتگوزارییــە  ڕەتکردنــەوەی 

قەبارەیەکــی بێوێنــە. لــە 21ی تشــرینی یەکەمــی 2016دا، بــۆت نێــت میــرای )Miraibotnet( بەرپــرس بــوو لــە 
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پچڕانێکــی بەرفــراوان لــە تــۆڕی ئینتەرنێــت، کــە بــووە ھــۆی تێکدانێکــی بەرفراوانــی کاری کۆمپانیاکانــی وەکــوو 

.)Netflix( و نێتفلێکــس )GitHub( و جیــت ھــاب )Twitter( تویتــەر

6. ستاکســنێت )Stuxnet( بەرنامەیەکــی زیانبەخشــە توو�ســی سیســتمی ســکادا )SCADA( دەبێــت، کــە 

زۆر جــار وەک ئامــرازی کۆنترۆڵکــردن لــە سیســتمی پیشەســازیدا بــەکار دەھێنرێــت. دەوترێــت ستاکســنێت 

)Stuxnet( لــە پشــت لەناوبردنــی ســەنتریڤیوژەکانی پیشەســازیی ئەتۆمیــی ئێــران بــووە. 

7. ئەم جۆرە دەستکردە نەرمونیانانە پارادۆک�سی پۆاڵیین بە دەوری خۆیاندا دەھێنن کە ئەزموونەکانی 

مــرۆڤ لەخــۆ دەگــرن )Author,2015(، زیاتــر لــەوەی کــە دەتوانیــن بیڵێیــن یــان فێــر بیــن. سیســتمەکانی 
زیرەکیــی دەســتکرد لــە فێربوونــی ئەزموونــە خــوازراوەکان باشــتر و باشــتر دەبــن، بــە مەرجێــک نموونــە )دەیتــا( 

بــۆ فێربــوون ھەبێــت -تەنانــەت ئەگــەر نەتوانیــن بــە ڕوونــی ئــەو ئەزموونــە خوازراوانــە بخەینــە ڕوو.

8. دیارتریــن ھــۆکاری ســەرەکیی بێزارکــەر لەگــەڵ زیادبوونــی نەرمینوانــدن و ســەرنجدان بــە چوارچێــوەی 
بیرکارییــەوە  ڕووی  لــە  ئەرکێــک  ئەگــەر  ژمێریارییــە.  ناکارایــی   ،)attention -frame( دەســتکرد  زیرەکیــی 

نەتوانرێــت ئەنجــام بدرێــت و بــە وردی دیزایــن نەکرێــت، ئــەوا دەکرێــت فراوانتــر بکرێــت تاوەکــوو جێگــەی 

ســەرنجێکی گەورەتــر بێــت. پێداچوونەوەکارێــک تیشــکی خســتە ســەر چاالکییــە توێژینەوەییەکانــی ئــەم 

دواییــە لــە بــارەی میکانیزمــە کارامەکانــی ســەرنجدان لــە سیســتمەکانی زیرەکیــی دەســتکرد.

9. گۆڵدن )Goldin( و کاتز )Katz,2009( دەڵێن الوازییەکانی سیستمی پەروەردەی ئەمەریکا وا دەکات 
ڕیزپەڕی ئابووریی ئەمەریکی کارێکی نەگونجاو بێت. 

سەرچاوەكان
بە هۆی درێژیی بابەتەكە، ســەرچاوەكان دانەنراوە. بۆ بینینی لیســتی ســەرچاوەكان، ســەردانی ماڵپەڕی 

ســەنتەری لێكۆڵینەوەی ئایندەیی بكەن.
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ڕاپۆڕتی ئایندەیی
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حکومەتی ئەلیکترۆنی
تاقیکردنەوە سەختەکەی حکومەتی هەرێم

ئامادەكردن:عەدنانئەحمەد

پڕۆفایلیبەشدارانیڕاپۆرتیئایندەیی

د. بەختیار ئەمین- مامۆستای زانکۆ 
 توێژەر لە بواری تەکنەلۆژیای ژیریی دەستکرد لە زانکۆی هەدزفیڵد لە بەریتانیا

بڕوانامەكانی بەکالۆریۆس، ماستەر و دکتۆرای لە زانکۆی هەدزفیڵد بەدەست هێناوە.
ســاڵی )2017-2018(، پۆســــتدکتۆرای لــــــــە زانکۆی ئاستن بەدەست هێنـــــاوە.

سااڵنی نێوان )2018-2021(، مامۆستا بووە لە زانکۆی لیڤەرپوڵ.

کاروان مستەفا کریم 
ســاڵی 1983 لــە هەڵەبجــە لەدایــک بــووە. خوێندنــی بنەڕەتــی و ئامادەیــی لــە هەمــان 
شــار تــەواو کــردووە. ســاڵی 2007، بڕوانامــەی بەکالۆریۆ�ســی لــە بوارەکانــی کۆمپیوتــەر و 
ماتماتیــک لــە زانکــۆی ســلێمانی بەدەســت هێنــاوە.  ســاڵی 2011، بڕوانامــەی ماســتەری 
لــە بە�ســی ئەندازیاریــی کۆمپیوتــەری پێشــکەوتوو لــە زانکــۆی هەدزفیڵــد لــە واڵتــی بەریتانیــا 

بەدەســت هێنــاوە.
 لــە ئێســتادا مامۆســتایە لــە زانکــۆی ســلێمانی و بەرپر�ســی جێبەجێــکاری کۆمپانیــای 

ئەلکترۆنــی. ئاسای�ســی  بــۆ  دایمۆنــدە 
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بەرایی

هەرێمــی  نۆیەمــی حکومەتــی  کابینــەی  بــە  متمانــەی  کوردســتان  پەرلەمانــی  تەممــووزی 2019،  مانگــی 

کوردستان دا. یەکێک لەو خاڵە دیارانەی کابینەی نۆیەم گرنگیی بەرچاوی پێ دا و بەڵێنی دا کاری بۆ بکات، 

بەئەلکترۆنیکردنــی حکومــەت، دامــەزراوە و کاروبارەکانــی حکومــەت بــوو. پڕۆســەکە لــە کابینــەی هەشــتەم 
ڕاگەیەنــرا و کارەکانی�ســی لــە وەزارەتــی نێوخــۆوە دەســتیان پــێ کــرد. بــە هــۆی نەبوونــی ئەزمــوون و ژێرخانــی 

تەکنەلۆژیــی بەهێــز، بەئەلکترۆنیکردنــی حکومــەت پڕۆســەیەکی ســەخت و دژوارە بــۆ حکومەتــی هەرێمــی 

کوردستان. سەرەڕای سەرجەم کەموکوڕییەکان، پڕۆسەکە بەردەوامیی هەیە و حکومەت سوورە لە سەر 

سەرخستنی. پسپۆڕ و شارەزایانی ئەم بوارە پێییان وایە ئەگەر ویستی جددی هەبێت و هەنگاوی پێویست 

بنرێــن، دەتوانرێــت پڕۆســەی بەئەلکترۆنیکردنــی حکومەتــی هەرێــم ســەر بخرێــت. بــۆ ئــەم مەبەســتەش، 

چەنــد هەنگاوێــک دەخەنــە ڕوو کــە گرنگترینیــان بریتییــە لــە دەرکردنــی یاســای تایبــەت لــە پەرلەمــان بــۆ 

ئــەم بــوارە، بەرزکردنــەوەی توانــا مــاددی، مرۆیــی و تەکنۆلۆژییــەکان و دڵنیایــی دان بــە هاواڵتییــان کــە ئــەم 

پڕۆسەیە بۆ خێراکردن و باشترکردنی ئەو خزمەتگوزارییانەیە کە لە ئایندەدا پێشکەشیان دەکرێت، نەک 

کۆنترۆڵکــردن و دەستخســتنە نێــو ژیانــی تایبەتیــان.

حکومەتی ئەلیکترۆنی؛ بەرەو تاقیکردنەوە سەختەکە

کابینــەی نۆیەمــی حکومەتــی هەرێــم هــەر لــە ســەرەتای دەســتبەکاربوونیەوە دڵنیایــی ئــەوەی دا کــە لــە 

چــوار ســاڵی ئاینــدەدا پڕۆســەی بەئەلکترۆنیکردنــی حکومــەت بەئەنجــام دەگەیەنێــت و ســەری دەخــات. لــە 

خاڵــی دووەمــی بە�ســی چاکســازیی هێڵــە گشــتییەکانی بەرنامــەی کاری کابینــەی نۆیەمــی حکومەتــی هەرێمــی 

کوردســتاندا هاتــووە، کار دەکرێــت بــۆ نەهێشــتنی ڕۆتیــن، خێراکردنــی ڕاپەراندنــی ئیشــوکاری هاواڵتییــان و 
ڕێزگرتــن لێیــان لــە دامــودەزگا فەرمییەکانــدا. بــە کــردەوە هــەوڵ دەدرێــت بــۆ بەخزمەتگوزارکردنــی دامــەزراوە 

حکومییــەکان لــە ئاســت هاواڵتییانــدا. لــە پەیوەنــدی بــەم بابەتــەوە، هــەر چــی زووتــرە پــەرە بــە خزمەتگوزارییە 

ئەلکترۆنییــەکان دەدرێــت. لــە خاڵــی چواردەیەمــی بە�ســی خزمەتگوزارییەکانــی کارنامەکەشــدا بــاس لــەوە 
کــراوە بەئەلکترۆنیکردنــی کاروبــاری حکومــەت )حکومەتــی ئەلکترۆنــی(، چ لــە ئاســت کاروبــاری ناوخــۆی 

حکومــەت و چ لــە ئاســت پێشکەشــکردنی خزمەتگوزارییــە ئەلکترۆنییــەکان بــۆ هاواڵتییــان، لــە ئەرکــە 

لەپێشینەییەکانماندا دەبێت و بەم هۆیەوە ڕێگە لە ڕۆتین، بەهەدەردانی سامانی گشتی و کاتی هاواڵتییان 

و دامــەزراوەکان دەگیرێــت و کواڵتیــی خزمەتگوزارییــەکان بــەرز دەکرێنــەوە.

بەرپر�ســی  و  ســەرەکی  کۆڵەکــەی  کردووەتــە  زانیاریــی  تەکنەلۆژیــای  فەرمانگــەی  نۆیــەم  کابینــەی 

بەئەلکترۆنیکردنی حکومەتی هەرێمی کوردستان و گواستنەوە لە قۆناغی کاغەزەوە بۆ بەئەلکترۆنیکردنی 

حکومــەت و کاروبارەکانــی. ڕۆژی 4ی ئەیلوولــی 2022، مەســروور بارزانــی؛ ســەرۆکی حکومەتــی هەرێمــی 
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جــار  یەکــەم  بــۆ  کــرد،  حکومەتــی   )DIT( زانیاریــی  تەکنەلۆژیــای  فەرمانگــەی  ســەردانی  کوردســتان، 

دەیتاسەنتەری ناوەندیی حکومەتی بە فەرمی کردەوە، کە بە پێی زانیارییەکانی حکومەت ناوەندێکی گرنگی 
زانیارییەکانــی فەرمانبەرانــی حکومــەت، هاواڵتییــان و خزمەتگوزارییــە گشــتییەکانی هەرێمــی کوردســتانی 

تێدایــە، سیســتمەکە سیســتمێکی زانیارییــە بــە شــێوەیەکی دیجیتاڵیــی پێشــکەوتوو و پارێــزراو کار دەکات 

و یارمەتییەـکـی زۆری دەزگاکانــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان دەدات تــا بــە شــێوەیەکی ســەردەمیانە و 

پێشــکەوتوو خزمەتگوزارییەکانیــان پێشکە�ســی هاواڵتییــان بکــەن.

هــەر لــە چوارچێــوەی پڕۆســەی بەئەلکترۆنیکردنــی حکومــەت، لــە مانگــی ئــازاری 2022دا، حکومەتــی 

هەرێمــی کوردســتان یاداشــتێکی لێکتێگەیشــتنی لەگــەڵ وەزارەتــی کاروبــاری ئەنجوومەنــی وەزیرانــی ئیمــارات 

واژوو کــرد لــە بــارەی ئاڵوگــۆڕی زانیــاری و شــارەزایی لــە بــواری نوێکردنــەوەی کاروبــاری حکومەتــداری. بــە 

پێــی لێکتێگەیشــتی هــەردوو ال، ئیمــارات هاوکاریــی هەرێــم دەکات لــە پێشخســتنی کاروبارەکانــی حکومــەت، 

بــرەودان بــە توانــا مرۆیــی و دامودەزگاکانــی حکومــەت و ســوودوەرگرتن لــە ئەزموونــی ســەرکەوتووی ئیمــارات 

لــە بــواری حکومەتــی ئەلکترۆنــی و بەدیجیتاڵکردنــی خزمەتگوزارییــەکان.

لــە دواییــن هەنگاویشــدا، کۆتایــی مانگــی شــوباتی ئەمســاڵ فەرمانگــەی تەکنەلۆژیــای زانیاریــی حکومەتــی 

هەرێمــی کوردســتان یەکەمیــن سیســتمی دیجیتاڵیــی کۆنترۆڵکردنــی خاڵــە ســنوورییەکانی ڕاگەیانــد. بــە 

پێــی ڕاگەیەنــراوی حکومــەت، ئــەم سیســتمە ڕێگەچارەیەـکـی تازەگەرانەیــە بــۆ ڕێکخســتنی هاتنــەژوور و 
چوونەدەری گەشــتیاران بۆ هەرێمی کوردســتان. سیســتمەکە پێک هاتووە لە چەندین سیســتم و ئامرازی 

دیکــە کــە بەیەکــەوە بەســتراونەتەوە بــۆ بەناوەندکــردن و ئاســانکردنی پڕۆســەکە، هەروەهــا بەردەســتکردنی 
ڕێگەچارەیەکی کرداری بۆ وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان و گەشتیاران لە هەموو جیهان. 

سیســتمەکە بــە تــەواوی لــە الیــەن فەرمانگــەی تەکنەلۆژیــای زانیارییــەوە دروســت کــراوە، بــە جۆرێــک کــە 

وا کۆمەڵێــک تایبەتمەندیــی پێشــکەوتوو لەخــۆ دەگرێــت کــە بەیەکــەوە کار دەکــەن و یەکتــر تــەواو دەکــەن. 

سیســتمی کۆنترۆڵــی خاڵــە ســنوورییەکان کــە لــە الیــەن وەزارەتــی ناوخــۆی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتانەوە 

سەرپەرشتی دەکرێت، پێک هاتووە لە 16 سیستمی پێکەوەبەستراو، پێنج لەم سیستمانە ڕووکاریان هەیە 

و لــە الیــەن چەنــد ســتاف و بەکارهێنــەری جیــاوازەوە بــەکار دەهێنرێــن و 11 سیســتمیش هیــچ ڕووکارێکیــان 
بــۆ بەکارهێنــەر نییــە و وەک پاڵپشــت بــۆ ئــەو سیســتمانەی دیکــە کار دەکــەن. لــه پۆرتاڵــی فهرمیــی حكومهتــی 
ههرێمــی كوردســتان بــۆ ڤیــزەی ئەلکترۆنــی، بەڕێوەبردنــی پڕۆســەی داواکاریــی ڤیــزە بــە تــەواوی لــە ژینگەیەکــی 

ئۆنالینــی مۆدێرنــدا ئەنجــام دهدرێــت، لەوانــەش پێشکەشــکردنی داواکاریــی ڤیــزە و بەڵگەنامــەی پشــتگیری. 

هەروەهــا پــارەدان بەدیجیتاڵــی کــراوە و بڕیــاردان لــە ســەر داواکارییەکــەش بــە هەمــان شــێوە بــە ئۆنالیــن 
ڕادەگەینرێت. ڤیزەی ئەلکترۆنی دەبێتە هۆی پێشخستنی کەرتی گەشتیاری و بازرگانی، سیستماتیککردنی 

پۆلێنــی ڤیــزە، کەمکردنــەوەی تێچــووی کارگێــڕی، زیادکردنــی شــەفافیەت و دروســتکردنی دەیتابەیســێک 
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بــۆ حکومەتــی هەرێــم. پڕۆســەی بایۆمەترییــش کــە لــە الیــەن قوبــاد تاڵەبانــی؛ جێگــری ســەرۆکی حکومەتــی 

حکومەتــە،  بەئەلکترۆنیکردنــی  ســەرەکیی  کۆڵەکــەی  و  دەکرێــت  سەرپەرشــتی  کوردســتانەوە  هەرێمــی 

چەنــد ســاڵێکە دەســتی پــێ کــردووە و بەشــێکی زۆری کارەکانی�ســی تــەواو بــوون کــە دەســتی حکومەتــی بــۆ 

بەئەلکترۆنیکردنــی دامەزراوەکانــی و دیاریکردنــی ناســنامەی وردی فەرمانبەرانــی کــردەوە، کــە یەکێــک لــە 
ئامانجەکانــی دیاریکردنــی فەرمانبــەری ڕاســتەقینە و پاککردنــەوەی دامــەزراوەکان بــوون لــە فەرمانبــەری 

ناڕاســت و وەهمــی. وەک لــە پۆرتاڵــی خزمەتــدا هاتــووە، بایۆمەتــری تۆمارکردنــی هەمــوو مووچەخۆرانــی 

حکومەتــی هەرێمــی کوردســتانە لــە تۆمــاری بایۆمەتــری، دەیتــای دروســت و بناغەیەـکـی پتــەو بەردەســتی 

حکومــەت دەکات بــۆ کۆنترۆڵکــردن و ڕێکخســتنەوەی خەرجیــی گشــتی، باشــتر بەڕێوەبردنــی دامــودەزگاکان و 

گەیاندنــی خزمەتگوزارییەکانــی پەیوەندیــدار بــە مووچــە بــە شــێوەیەکی ئاســانتر.

زیرەککردنی حکومەت

پڕۆســەی زیرەککردنــی حکومــەت و بەئەلکترۆنیکردنــی لــە کابینــەی نۆیەمــدا، پــێ دەنێتــە ســاڵی چــوارەم. 

ســەرەڕای ســەختی و گرفتــە گەورەکانــی بــەردەم پڕۆســەکە کــە دیارترینیــان قەیرانــی دارایــی و ســەرهەڵدانی 

ڤایرۆ�ســی کۆرۆنــا بــوو، بــەاڵم هێشــتا کابینــەی نۆیــەم ســوورە لــە ســەر ئــەوەی پڕۆســەکە ســەر بخــات.

د. بەختیار ئەمین؛ مامۆستا و توێژەر لە بواری تەکنەلۆژیای ژیریی دەستکرد لە زانکۆی هەردسفێڵد لە 

بەریتانیا، لە بارەی ئەو پڕۆسەیەی لە کابینەی نۆیەمدا دەستی پێ کراوە بۆ بەئەلکترۆنیکردنی حکومەت، 

ئایــا بەشــێکە لــە پڕۆســەی زیرەککردنــی حکومــەت یــان پڕۆســەیەکی ســەربەخۆ و جیــاوازە؟ دەڵێــت: دەکرێــت 

بوترێــت ئــەوەی کــە حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان لــە مــاوەی چــوار ســاڵی ئــەم کابینەیــەدا ئەنجامــی داوە؛ 
چونکــە  پڕۆســەکان(،  بەئەلکترۆنیکردنــی  )نــەک  فەرمانگەیەکــە  چەنــد  کاروبــاری  ڕێکخســتنی  زیاتــر 

سیســتمەکان وەهــا دیــزان نەکــراون کــە چیتــر  پێویســت بــەوە نــەکات هاواڵتــی ســەردانی هیــچ فەرمانگەیــەک 

بــکات بــۆ جێبەجێکردنــی کارەکــەی، یــان هــەوڵ نــەدراوە خێراتــر خزمەتگوزارییــەکان بگــەن بــە هاواڵتییــان. بۆ 

ســەملاندنی ئــەم ڕاســتییەش، دەکرێــت بگەڕێینــەوە بــۆ چەنــد مۆدێلێکــی زانســتی کــە زۆربــەی واڵتانــی جیهــان و 

ئەوانەش کە ناویشیان لە »UNe-GovernmentDevelopmentIndex« هاتووە؛ پشتیان پێ بەستووە. 

Integratedsys- )هەڵەیەکــی دیکــە ئەوەیــە کــە زۆربــەی سیســتمەکان جیــاواز کار دەکــەن و یەکگرتــوو نیــن 

tems(، واتــە سیســتمەکان پێکــەوە توانــای کردارێکــی ئەلکترۆنیــی ســەرکەوتوویان نییــە و توانــای ئاڵوگــۆڕی 

دەیتــا و زانیارییــان نییــە، تەنانــەت وەزارەتەکانیــش بــە یــەک سیســتمی ئەلکترۆنیــی یەکگرتــوو کار ناکــەن. بــۆ 

نموونە: سیستمی فەرمانگەیەکی سنووری پارێزگای هەولێر بە شێوەیەک کار دەکات و لە سنووری پارێزگای 

ســلێمانی بــە شــێوەیەکی دیکــە )هەریەکەیــان کۆمپانیایەکــی جیــاواز دروســتی کــردوون یــان بەڕێــوەی دەبــات(. 

دەرئەنجــام کارکــردن بــەم شــێوازە سیســتمانە جگــە لــە بەهەدەردانــی پارەیەـکـی زۆر، ســوودێکی وەهایــان 

نابێــت نــە بــۆ هاواڵتییــان و نــە بــۆ حکومەتیــش.
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کاروان مســتەفا کەریــم؛ خاوەنــی بڕوانامــەی ماســتەر لــە ئەندازیاریــی کۆمپیوتــەر، پڕۆســەی حکومەتــی 

ئەلکترۆنــی دەبەســتێتەوە بــە بڕیــاردان و پەرەپێدانــی سیا�ســی و دەڵێــت: دەبێــت پڕۆســەی جێبەجێکردنــی 

سیســتمی حکومەتــی ئەلکترۆنــی لــە حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان، هــەم وەک بەشــێک لــە هەوڵەکانــی 

حکومــەت بــۆ بەرەوپێشــبردنی توانــا هەواڵگرییەکانــی و هــەم وەک پڕۆســەیەکی ســەربەخۆ بــە ئامانجــی 

مۆدێرنکردنــی ئۆپەراســیۆنەکانی حکومــەت ســەیر بکرێــت. جێبەجێکردنــی حکومەتــی ئەلکترۆنــی دەتوانێــت 
سەرانســەری  لــە  دەیتــاکان  هاوبەشــکردنی  و  شــیکردنەوە  کۆکردنــەوە،  بــۆ  هەرێــم  حکومەتــی  توانــای 

دامودەزگاکانی حکومەتدا بەرز بکاتەوە، بەمەش توانا هەواڵگرییەکانی باشتر دەکات. بۆ نموونە: سیستمی 

ئەلکترۆنــی دەتوانێــت ئاســانکاری بــۆ بەدواداچوونــی خزمەتگوزارییەکانــی حکومــەت بــکات و یارمەتیــدەر 

بێــت لــە دیاریکردنــی شــێوازەکانی داواکاری و بەکارهێنــان، کــە دەتوانێــت بڕیــاردان و پەرەپێدانــی سیاســەت 

ئاگادار بکاتەوە. لە الیەکی دیکەوە پڕۆسەی جێبەجێکردنی حکومەتی ئەلکترۆنی بە پلەی یەکەم ئامانجی 
ڕێکخســتنی کارەکانی حکومەت، باشــترکردنی پێشکەشــکردنی خزمەتگوزاری، بەرزکردنەوەی شــەفافیەت 

و لێپرســینەوەیە. ئــەم پڕۆســەیە بریتییــە لــە وەرگرتنــی تەکنەلۆژیــای نــوێ و دووبــارە ئەندازیاریــی پڕۆســەکانی 

ئێســتا بــۆ باشــتر خزمەتکردنــی هاواڵتییــان و بازرگانــان، هەروەهــا باشــترکردنی کارایــی و کاریگەریــی کارەکانــی 

حکومــەت. بۆیــە لــە کاتێکــدا ڕەنگــە هەندێــک بەریەککەوتــن لــە نێــوان ئامانجەکانــی هەوڵەکانــی حکومەتــی 

هەرێم بۆ جێبەجێکردنی حکومەتی ئەلکترۆنی و توانا هەواڵگرییە فراوانەکانیدا هەبێت، بەاڵم دەتوانرێت 

پڕۆسەکە وەک هەوڵێکی سەربەخۆ و جیاواز سەیر بکرێت کە ئامانجی مۆدێرنکردنی کارەکانی حکومەت و 

باشــترکردنی پێشکەشــکردنی خزمەتگوزارییــە.

ڕێگرییەکانی بەردەم حکومەتی ئەلکترۆنی

کابینــەی هەشــتەم و نۆیــەم لــە سەرخســتنی پڕۆســەی حکومەتــی ئەلکترۆنــی ڕووبــەڕووی ژمارەیەـکـی 

زۆر کەموکورتــی، ڕێگــری و ئاڵنگاریــی ســەخت بوونەتــەوە، بەشــێک لــە ڕێگرییــەکان تێپەڕێنــراون و بەشــێکی 

دیکەیــان هێشــتا بەردەوامــن و کێشــە بــۆ پڕۆســەکە دروســت دەکــەن. 

کاروان مســتەفا بــە چەنــد خاڵێــک و بــە شــێوەیەکی ورد کەموکورتــی، ڕێگــری و ئاڵنگارییــەکان لــە 

پێشــتر و ئاینــدەدا دەخاتــە ڕوو. هەریــەک لــەم ئەگەرانــە بــە کراوەیــی دەمێننــەوە کــە لەوانەیــە لــە پڕۆســەی 

جێبەجێکردنی سیستمی حکومەتی ئەلکترۆنی لە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە وردی سەر هەڵبدەن.

بەرەنگاربوونەوەی گۆڕانکاری: بەرەنگاربوونەوەی گۆڕانکاری لە کاتی جێبەجێکردنی هەر سیستمێکی 

نوێدا، لەوانەش سیستمی حکومەتی ئەلکترۆنی، ئاڵنگارییەکی باو و ئاساییە. ڕەنگە فەرمانبەرانی حکومەت 

و هاواڵتییــان دوودڵ بــن لــە وەرگرتنــی تەکنەلۆژیــای نــوێ ئەگــەر ڕاهاتبــن لــە ســەر سیســتمی بــاوی کاغــەز، 

ئەمــەش دەتوانێــت ببێتــە هــۆی بەرەنگاربوونــەوە و هێــواش وەرگرتنــی سیســتمی حکومەتــی ئەلکترۆنــی، کــە 

دەکرێــت ســوودە ئەگەرییــەکان ســنووردار بــکات.
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دابەشــبوونی دیجیتاڵــی: سیســتمی حکومەتــی ئەلکترۆنــی پێویســتی بــە دەستڕاگەیشــتن بــە ئینتەرنێــت 

و ئامێــرە دیجیتاڵییــەکان هەیــە، ئەمــەش دەتوانێــت دابەشــبوونی دیجیتاڵــی لــە نێــوان ئــەو کەســانەدا 

دروست بکات کە دەستیان بە تەکنەلۆژیا گەیشتووە و ئەوانەی دەستیان بە تەکنەلۆژیا نەگەیشتووە، 

ئەمــەش ئەگــەر هەیــە ببێتــە هــۆی ئــەوەی کۆمەڵــگا پەراوێزخــراوەکان لــە دوای خۆیــان بەجــێ بهێڵــن و نەتوانــن 

دەستیان بە خزمەتگوزارییە گرنگەکانی حکومەت بگات. حکومەتی هەرێم پێویستە دڵنیا بێت لەوەی کە 
سیســتمی حکومەتــی ئەلکترۆنــی بــۆ هەمــوو هاواڵتییــان دەستڕاگەیشــتن بێــت، بەبــێ گوێدانــە دۆخــی ئابــووری 

و کۆمەاڵیەتــی یــان شــوێنی جوگرافــی.

مەترســییەکانی ئاسای�ســی ئەلکترۆنــی: سیســتمی حکومەتــی ئەلکترۆنــی دەکرێــت بــەرەوڕووی هێر�ســی 

ئەلکترۆنــی و پێشــێلکردنی دەیتــاکان ببێتــەوە، کــە دەتوانێــت ســازش لــە ســەر زانیارییــە هەســتیارەکان بــکات 

و متمانــەی گشــتی لەنــاو ببــات. گرنگــە دڵنیــا بیــن لــەوەی کــە ڕێوشــوێنی بەهێــزی ئاسای�ســی ئەلکترۆنــی لــە 

شــوێنی خۆیدایــە بــۆ پاراســتن لــەم مەترســییانە. حکومەتــەکان پێویســتیان بــە وەبەرهێنــان لــە تەکنەلۆژیــا و 

پڕۆســەکانی ئاسای�ســی ئەلکترۆنــی هەیــە بــۆ پاراســتنی سیســتمی حکومەتــی ئەلکترۆنیــی خۆیــان لــە هەڕەشــە 

ئەلکترۆنییــەکان.

نەبوونــی کارکردنــی پێکەوەیــی سیســتماتیک: سیســتمی حکومەتــی ئەلکترۆنــی ڕەنگــە بــە شــێوەیەکی 
ســەربەخۆ لــە الیــەن دەزگا جیاوازەکانــی حکومەتــەوە پــەرەی پــێ بدرێــت، ئەمــەش دەتوانێــت ببێتــە هــۆی 

کەمیــی کارکردنــی هاوبــەش و پێکەوەبەســتراو لــە نێــوان سیســتمەکاندا، ئەمــەش دەکرێــت ســایلۆی دەیتــا، 

دووبارەبوونــەوەی هەوڵــەکان و نەبوونــی هەماهەنگــی لــە نێــوان دەزگاکانــدا دروســت بــکات. حکومەتــەکان 

پێویستە دڵنیا بن لەوەی کە سیستمی حکومەتی ئەلکترۆنی کار دەکات و دەتوانن بە شێوەیەکی بێ کێشە 

لــە نێــوان دەزگاکانــدا زانیــاری ئاڵوگــۆڕ بکــەن، بــۆ ئــەوەی هەوڵــەکان دووبــارە نەبنــەوە و کارایــی باشــتر بکــەن.

نیگەرانییەکانی پاراستنی نهێنی: سیستمی حکومەتی ئەلکترۆنی بڕێکی زۆر زانیاریی کە�سی کۆ دەکاتەوە 

و هەڵیدەگرێــت، ئەمــەش دەکرێــت نیگەرانیــی پاراســتنی نهێنــی الی هاواڵتییــان دروســت بــکات. گرنگــە دڵنیــا 

بیــن لــەوەی کــە ڕێوشــوێنی گونجــاوی پاراســتنی زانیارییــەکان لــە شــوێنی خۆیانــن بــۆ پاراســتنی مافــی نهێنیــی 

هاواڵتییــان. حکومەتــی هەرێــم پێویســتی بــە پەرەپێدانــی سیاســەت و ڕێســایەک هەیــە کــە زانیاریــی کەســیی 

هاوواڵتیــان بپارێزێــت و پڕۆســەی شــەفاف بــۆ کۆکردنــەوە، هەڵگرتــن و بەکارهێنانــی زانیارییــەکان دابنێــت.

تەکنیکیــی  شــارەزایی  بــە  پێویســتی  و  ئاڵــۆزە  ئەلکترۆنــی  تەکنیـکـی: سیســتمی حکومەتــی  ئاڵنگاریــی 

پێشــکەوتوو هەیــە بــۆ پەرەپێــدان، باڵوکردنــەوە و پاراســتن، ئەمــەش دەکرێــت ببێتــە ئاڵنگارییــەک بــۆ ئــەو 

حکومەتانــەی کــە ڕەنگــە شــارەزایی تەکنیکــی یــان ســەرچاوەی پێویســتیان نەبێــت. بۆیــە حکومەتــی هەرێــم 

پێویســتی بــە وەبەرهێنــان هەیــە لــە ڕاهێنــان و پەرەپێدانــی شــارەزایی تەکنیکــی بــۆ دڵنیابــوون لــەوەی کــە 

سیســتمی حکومەتــی ئەلکترۆنــی بــە شــێوەیەکی کاریگــەر پــەرەی پــێ دەدرێــت و پارێزگاریــی لــێ دەکرێــت.
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تێچــوون: جێبەجێکردنــی سیســتمی حکومەتــی ئەلکترۆنــی دەکرێــت تێچــووی زۆری هەبێــت، پێویســتی 

بــە وەبەرهێنانــی بەرچــاو لــە ژێرخــان، نەرمــەکااڵ و ڕاهێنــان هەیــە. لەوانەیــە حکومەتــەکان پێویســتیان بــە 

هاوســەنگییەکی وردی تێچوون و ســوودەکانی جێبەجێکردنی ئەم سیســتمانە هەبێت، بۆ ئەوەی دڵنیا بن 

لەوەی کە کاریگەرییان لە سەر تێچوون هەیە. پێویستە سەرچاوەی ئەگەری پارەدان دەستنیشان بکەن، 

لەوانــەش هاوبەشــیی گشــتی و تایبــەت، بــۆ پشــتگیریکردن لــە پەرەپێــدان و پاراســتنی سیســتمی حکومەتــی 

ئەلکترۆنــی.

لێرەوە دەبێت ئاماژە بەوە بکرێت کە لە کاتێکدا سیستمی حکومەتی ئەلکترۆنی دەتوانێت سوودی زۆر 

بهێنێتــە ئــاراوە، گرنگــە ئــاگاداری ئــەو ئاڵنــگاری و کەموکوڕییــە ئەگەرییانــە بیــن کــە دەکرێــت ســەر هەڵبــدەن 

و ســتراتیژییەکان بــۆ چارەســەرکردنیان دابڕێژرێــت. حکومەتــی هەرێــم پێویســتی بــە وەبەرهێنــان هەیــە لــە 

پەرەپێدانی سیستمی حکومەتی ئەلکترۆنی کە پارێزراو بێت، دەستڕاگەیشتن، کارپێکراوی یەکتر و کاریگەر 

بێــت لــە ڕووی تێچوونــەوە، لــە هەمــان کاتــدا چارەســەری نیگەرانییەکانــی پاراســتنی نهێنیــی هاواڵتییــان، 

پێشخســتنی وەرگرتــن و بەکارهێنانــی ئــەم سیســتمانە بــکات.

د. بەختیــار ئەمیــن هــۆکاری سیا�ســی بــە ڕێگــری هــەرە دیــار و ئاشــکرا دادەنێــت و ئامــاژە بــەوە دەکات 

هۆکاری سیا�سی ڕێگرییەکی ئاشکرایە کە ببینە خاوەن سیستمێکی یەکگرتووی ئەلکترۆنیی سەرکەوتوو. 

دەکرێــت بڵێیــن ڕێگرییەکــی دیکــەی بــەردەم حکومەتــی ئەلکترۆنــی لــە هەرێمــی کوردســتان؛ نەبوونــی تۆمــار و 

دەیتــای دیجیتاڵــی یــان ئەلکترۆنیــی هاواڵتییانــە، تاوەکــوو ســودیان لــێ وەربگیرێــت لــە فەرمانگەکانــدا لەگــەڵ 

نەبوونــی یاســایەکی تایبــەت بــەم بــوارە. ئێمــە لــە )2003(ەوە  یاســایەک یــان ئەلــف و بێیەکــی نووســراومان 

نییــە دەربــارەی حکومەتــی ئەلکترۆنــی، بەکارهێنــان یــان ئاڵوگــۆڕی دەیتــا و مافــی بەدەســتهێنانی دەیتــاکان.

هەلەکان بۆ بەئەلکترۆنیکردنی حکومەتی هەرێم

بــە پێــی بۆچــوون و هەڵســەنگاندنی شــارەزایانی ئــەم بــوارە، هــاوکات لەگــەڵ ڕێگــری و ئاڵنگارییەکانــدا، 

هەلــی گــەورە و زۆر لــە بــەردەم حکومەتــی هەرێمــی کوردســتاندا هــەن تاکــوو بەکاریــان بهێنێــت بــۆ سەرخســتنی 

پڕۆســەی بەئەلکترۆنیکردنــی حکومەتەکــەی، چونکــە لــە ئێســتادا توانــا مرۆیــی و تەکنۆلۆژییــەکان لــە هــەر 

کاتێــک زیاتــر بەردەســت و بەهێزتــرن و دەکرێــت بــۆ ســەرختنی پڕۆســەکە ســوودیان لــێ وەربگیرێــت. 

د. بەختیار ئەمین پێی وایە ئەگەر ویستی جێبەجێکردن هەبێت، دەرفەت زۆرن کە هەرێمی کوردستان 

ببێتە خاوەنی حکومەتی ئەلکترۆنیی سەرکەوتوو، چونکە لەم سەدەیەدا هەم پڕۆگرامە تەکنۆلۆژییەکان 

بەردەستن و هەمیش توانای ماددیی و مرۆییمان زیاترە بەراورد بە 20 ساڵی ڕابردوو. ئێستا زۆر واڵتی جیهان 

کار بــە حکومەتــی ئەلکترۆنیــی پێشــکەوتوو )Advancede-Government( دەکــەن کــە خــۆی دەبینێتــەوە لــە 
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پڕۆســەی بەکارهێنانــی ژیریــی دەســتکرد و تەکنەلۆژیــای بلــۆک، بــۆ زیاتــر پێشخســتی کاروبــاری هاواڵتــی لــە نێــو 

دامەزراوەکانی دەوڵەت، فڕۆکەخانەکان، شاری زیرەک و بانکەکاندا.

کاروان مســتەفا بــۆ خســتنەڕووی هەلەکانــی بــەردەم حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان، بــە چەنــد خاڵێــک 

چەند دەرفەتێکی ئەگەری دەخاتە ڕوو بۆ بەرزکردنەوەی توانا هەواڵگرییەکانی حکومەت و مۆدێرنکردنی 

لــە هەرێمــی کوردســتان. دەرفــە  ئەلکترۆنــی  ڕێگــەی جێبەجێکردنــی سیســتمی حکومەتــی  لــە  کارەکانــی 

ئەگەرییەکانیــش بریتیــن لــە:

دەتوانێــت  حکومــەت  ئەلکترۆنیــی  سیســتمی  زانیــاری:  شــیکردنەوەی  و  کۆکردنــەوە  باشــترکردنی 

ئاسانکاری بکات بۆ کۆکردنەوە و شیکردنەوەی دەیتا لە سەرانسەری دامەزراوە حکومییەکاندا، ئەمەش 

بڕیــاردان و پەرەپێدانــی سیاســەتەکەی کاریگەرتــر دەکات.

زیادکردنــی کارایــی و کاریگــەری: سیســتمی ئەلکترۆنیــی حکومــەت دەتوانێــت کارەکانــی حکومــەت ڕێــک 

بخــات، بیرۆکرا�ســی و کاغــەز کــەم بکاتــەوە، خێرایــی و کواڵتیــی پێشکەشــکردنی خزمەتگــوزاری بــۆ هاواڵتییــان 

و بازرگانەکانیــش باشــتر بــکات.

دەتوانێــت  حکومــەت  ئەلکترۆنیــی  سیســتمی  لێپرســینەوە:  و  شــەفافیەت  ئاســتی  بەرزکردنــەوەی 

شــەفافیەت و لێپرســینەوە لــە کارەکانــی حکومەتــدا باشــتر بــکات، ئەمــەش وا دەکات هاواڵتییــان بتوانــن 

دەســتیان بــە زانیــاری لــە ســەر خزمەتگــوزاری و خەرجییەکانــی حکومــەت بــگات و لێپرســینەوە لــە بەرپرســانی 

حکومــەت بکــەن.

زیادبوونی بەشداریی هاواڵتییان: سیستمی ئەلکترۆنی دەتوانێت ئاسانکاری بکات بۆ بەشداریکردنی 

هاواڵتییان لە بڕیاردانی حکومەت و پەرەپێدانی سیاسەت، ئەمەش وا دەکات هاواڵتییان بتوانن فیدباک 

و زانیاری لە سەر خزمەتگوزاری و سیاسەتەکانی حکومەت بدەن.

باشــترکردنی چۆنێتیــی خزمەتگــوزاری: سیســتمی ئەلکترۆنــی دەتوانێــت چۆنێتیــی خزمەتگوزارییــە 

حکومییــەکان باشــتر بــکات بــە پێشکەشــکردنی خزمەتگوزاریــی خێراتــر، گونجاوتــر و دەستڕاگەیشــتن بــە 

هاواڵتییــان و بازرگانــەکان.

پاشــەکەوتکردنی تێچوون: سیســتمی ئەلکترۆنی دەتوانێت تێچووی کارەکانی حکومەت کەم بکاتەوە 

بــە نەهێشــتنی پڕۆســەکانی کاغــەز، کەمکردنــەوەی پێویســتیی ژێرخانــی فیزیکــی و باشــترکردنی کارایــی و 

بەرهەمهێنــان.

زیادکردنــی توانــای کێبڕـکـێ: سیســتمی ئەلکترۆنیــی حکومــەت دەتوانێــت توانــای کێبڕکێــی هەرێمــی 

کوردســتان زیــاد بــکات بــە باشــترکردنی ئاســانکاریی کاروبــار و ڕاکێشــانی وەبەرهێنــان.

باشــترکردنی وەاڵمدانــەوەی کارەســات: سیســتمی ئەلکترۆنیــی حکومــەت دەتوانێــت وەاڵمدانــەوەی 
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کارەســات باشــتر بــکات، بــە ئاســانکاری بــۆ کۆکردنــەوە و شــیکردنەوەی زانیارییــەکان لــە کاتــی حاڵەتــە 

فریاگوزارییــەکان، چاالککردنــی پەیوەنــدی و هەماهەنگیــی کاریگەرتــر لــە نێــوان دەزگاکانــی حکومــەت و 

یەکــەم. وەاڵمــدەرەوەی 

پێشکەشــکردنی  دەتوانێــت  ئەلیکترۆنیــی حکومــی  سیســتمی  تەندروســتی:  چاودێریــی  باشــترکردنی 

چاودێریی تەندروستی باشتر بکات بە ئاسانکاری بۆ کۆکردنەوە و شیکردنەوەی زانیارییە تەندروستییەکان، 

چاالککردنــی چاودێــری و وەاڵمدانــەوەی نەخــۆش، باشــترکردنی دەستڕاگەیشــتن بــە خزمەتگوزارییەکانــی 

چاودێریــی تەندروســتی.

باشترکردنی پەروەردە: سیستمی ئەلکترۆنیی حکومەت دەتوانێت دەستڕاگەیشتن بە پەروەردە باشتر 

بــکات بــە ئاســانکاری بــۆ پێشکەشــکردنی خزمەتگوزارییــە پەروەردەییــەکان، باشــترکردنی پەیوەندیــی نێــوان 

قوتابخانــەکان، مامۆســتایان و خوێنــدکاران، چاالککردنــی چاودێریکــردن و هەڵســەنگاندنی کاریگەرتــر بــۆ 

دەرئەنجامەکانــی پــەروەردە.

توانا ماددی و مرۆییەکان؛ ڕۆحی حکومەتی ئەلکترۆنی

لە ئێستادا زۆربەی واڵتانی جیهان هەوڵ دەدەن بەرەو شاری زیرەک، حکومەتی ئەلکترۆنی و زیرەککردنی 

دامەزراوەکانیــان هەنــگاو بنێــن، ڕۆحــی ئــەم پڕۆســەیەش توانــا مــاددی و مرۆییەکانــن، واڵتێــک چەنــد ویســتی 

هەبێــت بچێتــە نێــو ئــەم پڕۆســەیەوە، بەبــێ پێشخســتن و بەرزکردنــەوەی ئاســتی توانــا مــاددی و مرۆییەکانــی 

ناتوانێت سەر بکەوێت. هەرێمی کوردستان لە دوای 2003، بە ڕووی جیهانی دەرەوەدا کرایەوە و لە چەند 

ساڵی ڕابردووشدا گۆڕانکاریی دیار لە توانا ماددی و مرۆییەکانیدا بەدی کرا. لە ئێستادا کە چەند ساڵێک 

بەســەر هەوڵەکانــی هەرێمــدا تێدەپەڕێــت بــۆ بەئەلکترۆنیکردنــی حکومــەت و دامودەزگاکانــی، توانــا مــاددی و 

مرۆییەکانی تا چەند هاوکاریی دەکەن بۆ سەرخســتنی ئەم پڕۆســەیە؟

کاروان مســتەفا بــۆ وەاڵمــی ئــەم پرســیارە؛ بــاس لــە گرنگیــی توانــا مــاددی، مرۆیــی و تەکنۆلۆژییــەکان 

دەکات و پێــی وایــە ئــەم �ســێ تواناییــە لــە ئێســتادا دەتوانــن یارمەتیــی هەرێــم بــدەن بــۆ سەرخســتنی ئــەم 

پڕۆســەیە و دەڵێــت: توانــا مــاددی، مرۆیــی و تەکنەلۆژییەکانــی هەرێمــی کوردســتان دەتوانــن ڕۆڵێکــی بەرچــاو 

بگێڕن لە سەرکەوتنی پڕۆسەی هەنگاونان بەرەو حوکمڕانیی ئەلکترۆنی و زیرەک. لێرەدا تێڕوانینێکی گشتی 

دەخەینــە ڕوو، کــە چــۆن هــەر یەکێــک لــەم هۆکارانــە دەتوانــن کاریگەرییــان لــە ســەر پڕۆســەکە هەبێــت.

توانــا ماددییــەکان: توانــا ماددییەکانــی هەرێمــی کوردســتان، لەوانــەش: ژێرخانــی فیزیکــی، ســەرچاوە 

داراییەکان و دەستڕاگەیشتن بە تەکنەلۆژیا، گرنگ دەبن بۆ سەرکەوتنی پڕۆسەی حوکمڕانیی ئەلکترۆنی 

و زیــرەک. بەردەســتبوونی کارەبــا، پەیوەندیــی ئینتەرنێتــی متمانەپێکــراو، دەستڕاگەیشــتن بــە تەکنەلۆژیــای 
ڕەقــەکااڵ و نەرمــەکااڵ، بــۆ جێبەجێکردنــی سیســتمی ئەلکترۆنــی حکومــی مەرجێکــی بنەڕەتــی دەبــن.
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توانا مرۆییەکان: توانا مرۆییەکان لە هەرێمی کوردســتان، لەوانەش لێهاتوویی و شــارەزایی بەرپرســان 

و فەرمانبەرانــی حکومــەت، بــۆ ســەرکەوتنی پڕۆســەی حوکمڕانیــی ئەلکترۆنــی و زیــرەک؛ گرنــگ و پێویســت 

دەبێــت. ڕاهێنــان و پشــتگیرییەکی گونجــاو پێویســت دەبێــت بــۆ دڵنیابــوون لــەوەی کــە بەرپرســان و کارمەنــدان 

بــە کارامەیــی تەکنیکــی و خوێندەواریــی دیجیتاڵــی کــە پێویســتن بــۆ بەکارهێنانــی کاریگەرانــەی سیســتمی 

ئەلکترۆنیــی حکومــەت، تەیــار دەکرێــن.

توانــا تەکنەلۆژییــەکان: توانــا تەکنۆلۆژییــەکان لــە هەرێمــی کوردســتان، لەوانــەش بەردەســتبوونی 

تەکنەلۆژیــای پێشــکەوتوو، وەکــوو کۆمپیوتــەری هــەور، شــیکاریی دەیتــا و زیرەکیــی دەســتکرد، دەتوانــن 

یارمەتیــدەر بــن بــۆ بەرزکردنــەوەی کارایــی و کاریگەریــی سیســتمی ئەلکترۆنیــی حکومــەت. ئــەم تەکنەلۆژیایانــە 

دەتوانــن شــیکاریی دەیتــا و بڕیــاردان ئاســان بکــەن، ئەمــەش ڕێگــە بــە پەرەپێدانــی سیاســەتی ئاگادارتــر و 

دەدات. کاریگەرتــر 

دەتوانین بڵێین بە گشتی هەرێمی کوردستان لە پەرەپێدانی توانا ماددی و مرۆیی و تەکنەلۆژییەکانیدا 

هەندێــک پێشــکەوتنی بەدەســت هێنــاوە، بــەاڵم هێشــتا بوارێکــی بەرچــاو بــۆ پێشــکەوتن مــاوە. پەرەپێدانــی 
ژێرخــان و وەبەرهێنــان لــە تەکنەلۆژیــا و ڕاهێنانــدا گرنــگ دەبێــت بــۆ بنیاتنانــی توانــا پێویســتەکان بــۆ 

جێبەجێکردنی سیستمی حوکمڕانیی ئەلکترۆنی و زیرەک بە شێوەیەکی کاریگەر. سەرەڕای ئەوەش، ڕەنگە 

هەرێمــی کوردســتان پێویســتی بــە هاوبە�ســی لەگــەڵ ڕێکخــراوە دەرەکییــەکان هەبێــت، یــان داوای هاوکاریــی 

نێودەوڵەتــی بــکات بــۆ بەدەســتهێنانی شــارەزایی تەکنیکــی و ســەرچاوەی پێویســت.

د. بەختیار ئەمین پێی وایە توانا تەکنەلۆژی و ماددییەکان لە ئێستا و چەند ساڵی ڕابردوودا زۆر بوون، 

بــەاڵم هێشــتا توانــا مرۆییــەکان بــە ســنووردار نــاو دەبــات و دەڵێــت: نــە لــە ئێســتا و ڕابردووشــدا حکومەتــی 

هەرێمــی کوردســتان کێشــەی مــاددی یــان تەکنۆلۆژیــی نەبــووە، بگــرە بــەردەوام فەنــد )هاوکاریــی مــاددی( 

دەکرێــت لــە الیــەن واڵتانــەوە بــۆ جێبەجێکردنــی هەنگاوەکانــی حکومەتــی ئەلکترۆنــی. بۆیــە بــە بــڕوای ئــەو لــە 

ئێســتادا توانــا مــاددی یــان تەکنەلۆژییــەکان بــۆ کڕینــی ئامێــر و ســۆفتوێر... هتــد، ڕێگــر نیــن لــە جێبەجێکردنــی 

سیســتمی ئەلکترۆنیــی هیــچ وەزارەتێــک، بــەاڵم توانــا مرۆییــەکان ســنووردارن، شــارەزا و پســپۆڕی وردمــان 

کەمە لە دیزان و دروستکردنی سیستمێکی سەرکەوتوو بۆ وەزارەتێکی هاوشێوەی دارایی... هتد، هەروەها 

ئاســتی بەکارهێنانــی پڕۆگرامەکانــی کۆمپیوتــەر لــە الیــەن فەرمانبەرانــەوە ســنووردارە.

سیناریۆ و هەنگاوە ئایندەییەکان

کابینــەی هەشــتەم لــە چــوارەم ســاڵی تەمەنیــدا و لــە ڕێگــەی دامــەزراوە تایبەتمەندەکانیــەوە ســوورە 

لــە ســەر سەرخســتنی پڕۆســەی بەئەلکترۆنیکــردن. شــارەزایانی بــواری ئایتــی و تەکنۆلــۆژی بــۆ سەرخســتنی 

پڕۆســەی زیرەککردن و بەئەلکترۆنیکردنی حکومەتی هەرێمی کوردســتان، چەند هەنگاوێک دەخەنە ڕوو 

کــە پێویســتە لــە ئاینــدەدا بنرێــن.
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د، بەختیــار ئەمیــن بــۆ سەرخســتنی پڕۆســەی بەئەلکترۆنیکردنــی حکومەتــی هەرێــم �ســێ هەنــگاوی 

ئایندەیــی بــاس دەکات کــە پێویســتە بــە گرنگییــەوە کاریــان لــە ســەر بکرێــت و بنرێــن:

یەکــەم: پێویســتە نەخشــەڕێگایەکی زانســتیی ســەرکەوتوو ئامــادە بکرێــت و کار بــەم نەخشــەڕێگایە 

بکرێــت. گرنگــە لــەم نەخشــەڕێگایەدا ئامانجــەکان بــە ڕوونــی دەستنیشــان کرابــن، تاکــوو هەنگاوبەهەنــگاو 

جێبەجــێ بکرێــن.

بــۆ  ئەلکترۆنــی  سیســتمێکی  دروســتکردنی  بــۆ  بکرێــت  دەستنیشــان  کــورت  ماوەیەـکـی  دووەم: 

هــەر  بــۆ  تایبــەت  ئایدیــی  )دروســتکردنی  کوردســتان  هاواڵتییانــی  ســەرجەم  تۆمــاری  بەدیجیتاڵکردنــی 

هاونیشتیمانییەک(، تەنانەت سیستمەکە توانای تۆمارکردنی لەدایکبووی نوێ و کۆچکردوو�سی هەبێت.

سێیەم: یاسایەک دەربکرێت دەربارەی حکومەتی ئەلکترۆنی، بەکارهێنانی تۆماری دیجیتاڵیی هاواڵتی 

و ئاڵوگۆڕی دەیتاکان، سزای خراپ بەکارهێنانی تۆمار و دەیتاکان، یان خراپ بەکارهێنانی سیستمەکە لە 

الیەن هاواڵتی و فەرمانبەر و... هتد.

کاروان مستەفا جەخت دەکاتەوە لەوەی بۆ ئەوەی پڕۆسەی هەنگاونان بەرەو حوکمڕانیی ئەلکترۆنی 

و زیــرەک لــە هەرێمــی کوردســتان ســەرکەوتوو بێــت، پێویســتە چەنــد هەنگاوێکــی ئایندەیــی بگیرێنــە بــەر کــە 

بریتیــن لــە:

پەرەپێدانی ستراتیژییەکی گشتگیر: پێویستە ستراتیژییەکی گشتگیر دابڕێژرێت کە ئامانج و هێڵی کاتی 

بــۆ پڕۆســەی حوکمڕانیــی ئەلکترۆنــی و زیــرەک بخاتــە ڕوو. ئــەم ســتراتیژە پێویســتە هاوتەریــب بێــت لەگــەڵ 
ئامانجــە بەرفراوانەکانــی گەشــەپێدانی هەرێمــی کوردســتان و ڕەچــاوی زەمینــەی ناوازەیــی سیا�ســی، ئابــووری 

و کۆمەاڵیەتیــی هەرێــم بکرێــت.

بەهێزکردنــی توانــای دامەزراوەیــی: پێویســتە توانــای دامــەزراوە حکومییــەکان بەهێــز بکرێــت، بــۆ ئەوەی 

سیســتمی حوکمڕانیــی ئەلکترۆنــی و زیــرەک بــە شــێوەیەکی کاریگــەر جێبەجــێ بــکات، ئەمــەش دەتوانرێــت 

لــە ڕێگــەی دامەزراندنــی کارمەندانــی لێهاتــوو، بەرنامەکانــی ڕاهێنــان و بنیاتنانــی توانــا، پەرەپێدانــی ڕێــکار و 
ڕێنماییــە ســتانداردەکانی کارکــردن بــۆ سیســتمی ئەلکترۆنیــی حکومــەت ئەنجــام بدرێــت.

متمانەپێکــراو،  ئینتەرنێتیــی  پەیوەندیــی  وەک:  پێویســت،  ژێرخانــی  پێویســت:  ژێرخانــی  بنیاتنانــی 

تەکنەلۆژیــای ڕەقــەکااڵ و نەرمــەکااڵ، پێویســتە بــۆ پشــتگیریکردن لــە جێبەجێکردنــی سیســتمی حوکمڕانیــی 

ئەلکترۆنــی و زیــرەک بنیــات بنرێــت. ئــەم ژێرخانــە پێویســتە بــە لەبەرچاوگرتنــی ئاســایش و پاراســتنی نهێنــی 

دیزایــن بکرێــت و قەبارەکــەی گــەورە بێــت، بــۆ ئــەوەی گەشەســەندنی داهاتــوو لەخــۆ بگرێــت.

پەرەپێدانی هاوبە�سی و هاوکاری: هاوبە�سی و هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوە دەرەکییەکان، حکومەتەکانی 

دیکــە، کەرتــی تایبــەت و ڕێکخــراوە نێودەوڵەتییــەکان، کــە دەتوانــن یارمەتیــدەر بــن بــۆ بنیاتنانــی توانــا و 
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ســەرچاوەی پێویســت بــۆ جێبەجێکردنــی سیســتمی حوکمڕانیــی ئەلکترۆنــی و زیــرەک بــە شــێوەیەکی کاریگــەر.

دڵنیابــوون لــە بەشــداری و فیدباکەکانــی هاواڵتییــان: پێویســتە بەشــداری و فیدباکەکانــی هاواڵتییــان 

بخرێنــە نــاو پڕۆســەی حوکمڕانیــی ئەلکترۆنــی و زیرەکــەوە، بــۆ دڵنیابــوون لــەوەی کــە پێداویســتی و دیــدگای 

لــە ڕێگــەی پەرەپێدانــی میکانیزمــی فیدباکەکانــی  هاواڵتییــان لەبەرچــاو دەگیرێــت، ئەمــەش دەتوانرێــت 

هاواڵتییــان، دامەزراندنــی ئەنجوومەنــی ڕاوێژکاریــی هاواڵتییــان، بەکارهێنانــی سۆشــیاملیدیا و پالتفۆڕمــە 

دیجیتاڵییەکانــی دیکــە بــۆ بەشــداریکردنی هاواڵتییــان ئەنجــام بدرێــت.

چاودێــری و هەڵســەنگاندنی پێشــکەوتنەکان: پێشــکەوتنەکان بــەرەو حوکمڕانیــی ئەلکترۆنــی و زیــرەک، 

پێویستە بە بەردەوامی چاودێری و هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێت بۆ دەستنیشانکردنی بوارەکانی باشترکردن و 

دڵنیابوون لەوەی کە پڕۆســەکە لە ســەر ڕێڕەوێکی دروســتە بۆ گەیشــتن بە ئامانج و ئامانجەکانی. 

بــە گشــتی، ســەرکەوتنی پڕۆســەی حوکمڕانیــی ئەلکترۆنــی و زیــرەک لــە هەرێمــی کوردســتان بەنــدە بــە 

جێبەجێکردنــی کاریگەریــی ئــەم خااڵنــە و هەنــگاوی دیکــە، ئــەوەش بــە: بنیاتنانــی توانــای دامەزراوەیــی، 

پەرەپێدانی ژێرخانی پێویست، پەرەپێدانی هاوبە�سی، دڵنیابوون لە بەشداریی هاواڵتییان و چاودێریکردنی 

پێشــکەوتن. هەرێمــی کوردســتان دەتوانێــت بــەرەو حکومەتێکــی کارا، شــەفافتر و وەاڵمــدەرەوە هەنــگاو بنێــت 

کــە باشــتر خزمــەت بــە پێداویســتییەکانی هاواڵتییانــی بــکات.
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كــتێبـــی
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بیرکردنەوە لە ئایندە؛ 
ڕێنماییەكان بۆ ئایندەبینییەكی ستراتیژی

ئامادەكردن:ئەژیئازادئەبوبەكر
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 Thinkingaboutthe( »كتێبــی »بیركردنــەوە لــە ئاینــدە: ڕێنماییــەكان بــۆ ئایندەبینییەـكـی ســتراتیژی

Future: GuidelinesforStrategicForesight( لــە الیــەن ئەنــدی هاینــز و پیــر بیشــۆپ؛ دوو مامۆســتای 
زانكــۆی هیوســتۆنی ئەمەریــكا نووســراوە و ڕیچــارد ســالتێر ئایندەنا�ســی بریتانــی پێشــەكیی بــۆ نووســیوە. ئــەم 

كتێبــە ســاڵی 2007 لــە الیــەن »SocialTechnologies« بــاڵو كراوەتــەوە.

كتێبــی بیركردنــەوە لــە ئاینــدە لــە شــەش بە�ســی ســەرەكی پێــك دێــت، ئامادەكارانــی ئــەم كتێبــە بــە گشــتی 

115 ڕێنماییان سەبارەت بە ئایندەناسیی ستراتیژییانە پێشنیار كردووە كە لە سەر بنەمای چواچێوەیەكی 

گشتی و قۆناغ بە قۆناغ دانراوە و شەش هەنگاوی سەرەكی لەخۆ دەگرێت. ئەم شەش هەنگاوە پڕۆسەی 

ئایندەناســیی ســتراتیژیانە وێنــا دەكــەن و بریتیــن لــە: 1. چوارچێوەدانــان، 2. پشــكنین، 3. پێشــبینی، 4. 

دیدگاســازی، 5. بەرنامەڕێــژی، 6. كــردار. 

هــەر یــەك لــەم شــەش هەنــگاوە، بەشــە جیاوازەكانــی كتێبەكــە پێــك دەهێنــن و هەریەكێکیــان چەنــد 

لقێكــی دیكــەی لــێ دەبێتــەوە. هــەر ڕێنماییەكیــش خاوەنــی پێكهاتەیەـكـی تایبــەت بــە خۆیەتــی و بــە گشــتی 

ئــەم ناونیشــانانە لەخــۆ دەگرێــت: ناونیشــانی ســەرەكیی ڕێنمایــی، ڕوونكردنــەوەی گشــتی ســەبارەت بــە مانــا 

و مەبەســتی ڕێنماییەكــە، هەنــگاوە ســەرەكییەكانی جێبەجێكردنــی ڕێنمایــی، ســوودە بەدەســتهاتووەكان 
لــە جێبەجێكردنــی ڕێنمایــی، پێداچوونــەوە و لێكدانــەوەی نموونەیەـكـی ســەركەوتوو یــان شكســتخواردوو 

كــە ببێتــە نموونەیــەك بــۆ جێبەجێكــردن یــان جێبەجێنەكردنــی ڕێنماییــەكان لــە پڕۆژەكانــی ئایندەناســیی 

ســتراتیژیانە و دواجــار ناســاندنی چەنــد ســەرچاوەیەك بــۆ خوێندنــەوە و گەڕانــی زیاتــر.

ئــەو ڕێنماییانــەی لــەم كتێبــەدا خراونەتــە ڕوو، لــە بنەڕەتــدا بەرهەمــی كارێكــی هاوبەشــیانە و بەشــداریی 

تیمێكــی ئەكادیمیــی زانكۆیــی و پســپۆڕانی كایــەی ئایندەناســییە كــە لــە 36 كــەس پێــك هاتــوون و لــە الیــەن 

ئەنجوومەنی ئایندەناسە پیشەگەرەكانەوە پشتیوانی كراون. ئەم كتێبە پاكێجێكە لە كۆمەڵێک ڕێنمایی و 

پێشــنیار بــۆ ئــەو كەســانەی حەزیــان لــە كایــەی ئایندەناســییە، بــۆ ئــەوەی پێــش دەســتپێكردنی هــەر پڕۆژەیەكــی 

ئایندەیــی یاخــود لــە كاتــی جێبەجێكردنــی پڕۆســەكانی ئایندەناســیدا ســوودی لــێ وەربگــرن.    

بــۆ تێگەیشــتنێكی ســەرەتایی لــەو شــەش هەنــگاوە بنەڕەتییــەی كــە بنەمــا ســەرەكییەكانی »بیركردنــەوە 

لــە ئاینــدە: ڕێنماییــەكان بــۆ ئایندەبینییەـكـی ســتراتیژی«ی لــە ســەر بونیــاد نــراوە، بــە كورتــی پێناســەی 

ڕوو. دەخەینــە  هەریەكێكیــان 

چوارچێوەدانــان )Framing(: یەكەمیــن هەنــگاوە بــۆ هــەر دامــەزراوە و ڕێكخراوێــک بــۆ ئــەوەی  .1

بتوانێــت ســنوور و مــەودای ئــەو كێشــانەی كــە پێویســتیان بــە ئایندەناســییەكی ســتراتیژیانەیە؛ دیــاری بــكات. 

لــەم قۆناغــەدا تیمــی تایبــەت بــە هــەر پڕۆژەیــەک بــۆ هەنگاوەكانــی داهاتــووی خــۆی بەرچاوڕوونیــی دەبێــت.

پشــكنین )Scanning(: دوای دیاریكردنــی ســنوور و مــەودای كاركــردن، هەنــگاوی دووەم بریتییــە  .2
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لــەوەی ژینگــە ناوخۆیــی و دەرەکییــەکان بــۆ كۆكردنــەوەی زانیــاری و ڕەوتــە پەیوەندیــدارەکان بپشــكێنرێن.

پێشــبینی )Forecasting(: كاتێــک تیمێــک لێكدانــەوە و پێداچوونــەوە بــۆ دیــدگای دامەزراوەیــەک  .3

دەكات؛ كۆمەڵێــک گریمانــەی باســنەكراو دەدۆزێتــەوە، ئــەم گریمانانــە بــۆ هێشــتنەوەی ئــەو ئەگەرانەیــە 

كــە دامەزراوەكــە پێشــبینیی نەكــردووە و ئەگــەری ڕوودانیــان هەیــە. بــە لەبەرچاوگرتنــی کۆمەڵێــک ئاینــدەی 

شــاراوە، پێشــبینی ڕێگەیەـکـی دڵنیاكەرەوەیــە بــۆ داڕشــتنی ســتراتیژێكی بەهێــز کــە ڕێکخراوەکــە بــۆ هــەر 

ئایندەیــەک کــە ڕەنگــە ڕوو بــدات؛ ئامــادە بــكات.

دیــدگا )Visioning(: پــاش ئــەوەی پێشــبینیی چەنــد ئایندەیەكــی شــاراوەی دیــاری كــرد، دیــدگا دێتــە  .4

پێشــەوە و ڕۆڵــی خــۆی بــۆ دروســتكردنی ئایندەیەـكـی خــوازراو دەگێڕێــت. لێــرەدا دیــدگا پێشــنیاری چەندیــن 

ئامانجــی درێژمــەودا بــۆ هەنگاونانــی بەرەوپێــش دەكات.

بەرنامەڕێژی )Planning(: ئەم هەنگاوە پردی نێوان پێشبینی و كردارە. لێرەدا تیمەكە سەرجەم  .5

ئــەو ڕێكارانــەی كــە پێویســتە؛ دەكاتــە ســتراتیژ و تاكتیــک، بــۆ ئــەوەی ئاینــدەی خــوازراو  بەدەســت بێــت.

كــردار )Acting(: قۆناغــی كۆتایــی بریتییــە لــە گواســتنەوەی ئەنجامــەكان، پەرەپێدانــی ئەجێنــدای  .6

كار و بەدامەزراوەییكردنــی بیركردنــەوەی ســتراتیژی و سیســتمەكانی زانیــاری. بــەم شــێوەیە دامەزراوەكــە 

دەتوانێــت بــە خێرایــی و بــە شــێوەیەكی بــەردەوام وەاڵمــدەرەوەی گۆڕانكارییەكانــی ژینگــەی دەرەـكـی بێــت.

ڕیچــارد ســالتێر لــە پێشــەكییەكەیدا بــاس لــەوە دەكات لــە ناوەڕۆـكـی ئــەم كتێبــەدا زۆر بــە كەمــی بابەتــی 

دووبــارەی كتێبەكانــی پێشــووتری ئایندەنا�ســی دەبینرێــت و بــە پێچەوانــەوە ڕێنماییەكانــی ئــەم كتێبــە بــۆ 

لێكۆڵەرانی ئەم بوارە و بە تایبەتی دامەزراوە جۆراوجۆرەكان یارمەتیدەرێكی زۆر باشن. سالتێر دەڵێت: 

»ئەمــە ئایندەیەكــە تێیــدا ئایندەبینــی گەشــە دەكات و بــژاردە نوێیــەكان بــۆ جیهانێكــی تەنانــەت ئاڵۆزتــر لــە 

جیهانــی ئێســتا دەخاتــە ڕوو«. 

سەرچاوەكان:

ــر )1395(، تفكــر دربــاره آینــدە )رهنمودهایــی بــرای آیندەنــگاری راهبــردی(، ترجمــە محمــد  ــز، انــدی و بیشــاپ، پی - هاین
مهــدی ذوالفقــارزادە، علــی اصغــر ســعدآبادی، آرمیــن فیرزپــور و مســعود دارایــی، تهــران: دانشــگاه امــام صــادق.  

-andyhinesight)2023(,“ThinkingabouttheFuture,2ndEdition”,https://www.andyhine-
sight.com/books/thinking-about-the-future/.
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فهرههنگی
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ئابورى مەعریفە
د.عابدخالد

ســەدەی  لــە  دەرکەوتنــی  دوای  لــە  کالســیک،  ئابووریــی  تیــۆری 

ســەرەکى  گــۆڕاوى  دوو  ســەر  لــە  پێداگریــى  هەمیشــە  هەژدەیەمــدا، 

کردووەتــەوە کــە کاریگەریــى بەرچاویــان لــە ســەر ئاســتی بەرهەمهێنانــى 

ئابــووری هەیــە، ئــەو دوو گــۆڕاوەش بریتیــی بــوون لــە »کار« و »ســەرمایە«. 

بــەاڵم تیــۆرى ئابووریــى نــوێ، بــە ڕەچاوکردنــى ئــەو پێشــکەوتنە تەکنەلــۆژی 
و مەعریفییە گەورەیەى کە لە ئێستادا هاتووەتە ئاراوە، لە پاڵ هەردوو 

بایەخێکــى  ســەرمایە(  و  )کار  بەرهەمهێنانــدا  تەقلیدییەکــەى  هــۆکارە 
زیاتــر بــە گــۆڕاوى »مەعریفــە« دەدات، وەک ســەرچاوەیەکى گرنــگ بــۆ 

پشــتگیرکردنی گەشــەپێدانی ئابــووری لــە هــەر واڵتێکــى جیهانــدا.
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هــەر لەبــەر ئــەو ڕۆڵــە گەورەیــەى »مەعریفــە«ش کــە لــە گەشــەپێدانی ئابــووری و بەهێزکردنــی پێگــەى 

واڵتــان لــە کێبڕکــێ ئابوورییەکانــدا هەیەتــى، لــە ئێســتادا گرنگییەکــی زیاتــر بــە چڕکردنــەوەی وەبەرهێنــان لــە 

بــواری مەعریفــەى کواڵتیــی بــەرزدا دەکرێــت، یاخــود ئــەو بــوارەى کــە بــە »ئابووریــی مەعریفــە« ناســراوە وەک 
ڕێگەیەکی نموونەیى بۆ زیادکردنی توانای کێبڕکێکردن و بەردەوامیپێدانی گەشــەى ئابوورى لە جیهانێکدا 

کــە بــە پلەیەکــى بــااڵ لــە جیهانگیــری و یەکخســتنی بــازاڕەکان تایبەتمەنــدە.

ئابــوورى  لــە بوارەکانــى زانســتی  بــە ڕاى هەندێــک »ئابووریــی مەعریفــە« بوارێکــە  لــەم ڕوانگەیــەوە 

کــە پێداگــرى لــە ســەر گــۆڕاوى مەعریفــە دەکات وەک هــۆکارى ســەرەکیی بەرهەمهێنــان، بــەاڵم بــە ڕاى 

هەندێکــی تــر، »ئابووریــی مەعریفــە« ئــەو ئابوورییەیــە کــە تیایــدا مەعریفــە نــەک پێکهاتەیەـکـی ســەرەکییە 

لــە پڕۆســەی بەرهەمهێنــان، بەڵکــوو هەڵســووڕێنەرێکى سەرەکییشــە بــۆ بەبازاڕکــردن. بــە ڕاى هەندێکــی 

تریــش، »ئابووریــی مەعریفــە« ئابووریــی پێکەوەنانــى ســەروەت و ســامانە لــە ڕێــگاى پڕۆســەکانى مەعریفــە و 

خزمەتگوزارییەکانیــەوە، هــەر لــە دروســتکردنى مەعریفــەوە تــا پەرەپێدانــى و فێربوونــى و باڵوکردنــەوەى و 

پراکتیزەکردنیــەوە لــە ســەرجەم کەرتــە جۆراوجۆرەکانــى ئابووریــدا. 

کەواتــە »ئابووریــی مەعریفــە« ئاماژەیــە بــۆ سیســتمێکی ئابــووری کــە تیایــدا مەعریفــە و زانیــاری و ســامانە 

فیکرییــەکان بزوێنــەری ســەرەکیی گەشــەکردن و گەشــەپێدانن. لــەم جــۆرە ئابوورییــەدا بەهــای کااڵ و 

خزمەتگوزارییــەکان لــە ڕێــگاى دروســتکردن و باڵوکردنــەوە و بەکارهێنانــی مەعریفــەوە دیــاری دەکرێــن. 

سیستمی ئابووریى مەعریفە تایبەتمەندە بە چەندین ڕواڵەت و ئاڕاستە، لەوانە:

- زیادبوونی بایەخى ئەو پیشەسازییانەی کە لە سەر بنەماى مەعریفە بونیات نراون.

- زیادبوونــی ڕۆڵــی تەکنەلۆژیــای زانیــاری و پەیوەندیکــردن )TCI( لــە ئاســانکاریکردن بــۆ دروســتکردنى 

مەعریفــە و هاوبەشــیپێکردنى و بەکارهێنانــی مەعریفــەدا. 

- زیادبوونــى گرنگیدانــى بــە مافەکانــی خاوەندارێتیــی هــزری، وەک مافــى ئەســتۆپاکیی داهێنــان و مافــی 

باڵوکردنــەوە و مافــى چاپکــردن.

- زیادبوونى جەختکردنەوە لە سەر بیرۆکەى »فێربوون بە درێژایی ژیان«، لەو ڕوانگەیەوە کە تاکەکان 

بــەردەوام پێویســتیان بــە نوێکردنــەوەی لێهاتوویــی و زانیارییەکانیــان هەیــە بــۆ ئــەوەی بتوانــن لــە سیســتمی 

»ئابووریــی مەعریفــە«دا وەک کێبڕکێــکار بمێننــەوە.

بــە پێــی ئــەم ڕاواڵــەت و ئاڕاســتانەش، بــۆ ئــەوەى سیســتمی ئابووریــى واڵتێــک بــە »ئابووریــى مەعریفــە« 

لەقەڵــەم بدریــت، پێویســتە الیەنــى کــەم ئــەم چــوار تایبەتمەندییــەى تیــا بێــت )دابینکردنــی سیســتماتیکی 

هانــدان بــۆ بەدواداچوونــی مەعریفــە و کارگوزاریــى زانســتی، بوونــی هێزێکــی کاری تــەواو خوێنــدەوار و لێهاتــوو، 

پەیوەســتبوون و ســەروکاریى هەمیشــەیى لەگــەڵ تەکنەلۆژیــای زانیــاری و پەیوەندیکــردن )TCI(، بوونــى 
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ژینگەیــەک کــە لەبــارە بــۆ داهێنــان و پێشــکەوتن کــە هــەردوو کەرتــی گشــتی و تایبــەت لەخــۆ بگرێــت(.

لە ڕووى مێژووییشەوە، پەیوەست بە سەرهەڵدان و پەرەسەندنى ئەم ڕواڵەت و ئاڕاستانەى سیستمی 

ئابووریــى مەعریفــە، واڵتــە یەکگرتووەکانــى ئەمەریــکا بــە النکــەى یەکەمــى دەرکەوتنــی ئابووریــى مەعریفــە 

دادەنرێــت لــە کۆتایــى ســااڵنى پەنجاکانــى ســەدەى ڕابــردووەوە. لــە دواى ئەویــش، واڵتانــى یەکێتیــی ئەورووپــا 

و بەدیاریکراوییــش فەڕەنســا لــە چارەـکـى کۆتایــی ســەدەى ڕابــردووەوە، لــە دەرەوەى ڕۆژئــاواش ژاپــۆن لــە 

سەرەتاى سەدەى بیست و یەکەمەوە لە ڕیزى ئەو واڵتانە ئەژمار دەکرێت کە بە تەواوتى پشتی بە ئابووریى 

مەعریفــە بەســتووە. لــە ئێســتادا، لــە ســایەى ئــەو پێشــکەوتنە بەرچــاوەى کــە ئابووریــى مەعریفــە لــە واڵتانــى 

ڕۆئاواو و پێشکەووتوى جیهاندا بەخۆیەوە بینیوە، سیستمی ئابوورى-کۆمەاڵیەتیی ئەم واڵتانە بە چەمکى 

»سیســتمی دواى پیشەســازى« ناســراون، کــە تیایــدا زۆربــەی داهــات و قازانجــي هاواڵتییــان و دەوڵەتیــش لــە 

کەرتی خزمەتگوزارییەوە سەرچاوە دەگرێت کە پشتی بەستووە بە فرۆشتنی کااڵ نابەرجەستەکان، وەک: 

بیمــە، پــەروەردە و فێرکــردن، چاودێریــی تەندروســتی و... هتــد. هــەر چەنــدە ئــەم گۆڕانکارییــە بــەو ئاڕاســتەیە 

دەڕوات کــە هەمــوو جیهــان بگرێتــەوە، بــەاڵم لــە زۆرێــک لــە دیموکراســییە پێشــکەوتووەکاندا زیاتــر لــە �ســێ 

چارەـکـی هێــزى کارى دانیشــتووانی لــە کەرتــی خزمەتگوزاریــدا بەگــەڕ خــراوە، ئەمــە وێــڕاى ئــەوەى کــە ئــەم 

گۆڕانکارییــە هاوزەمانــە لەگــەڵ دەرکەوتنــی چەندیــن بەهــاى ڕۆشــنبیرى و نەریتــی کۆمەاڵیەتیــی نــوێ کــە 

هاوشــانە لەگــەڵ ئــەوەى پێــی دەوترێــت »پۆســتمۆدێرنە«. لەگــەڵ هەمــوو ئەمانەشــدا، زانایــان لــەوەدا هــاوڕا 
نین کە ئاخۆ لە سایەى دەرکەوتنی سیستمی ئابووریى مەعریفە و بەردەوامبووندا، سیستمی ئابووریی کۆن 

بــە تــەواوى دەڕووخێــت یــان نــا؟ ئاخــۆ مەعریفــە دەبێتــە تاکــە دراوی ئاینــدەى مرۆڤایەتــى، یــان وەرچەخانــى 

دیکە�ســی لــە دوایــە؟   

سەرچاوەکان

- املوسوعة السياسة، القاموس السيا�سي، مفهوم اقتصاد املعرفة، على الرابط اآلتي:

https://political-encyclopedia.org/dictionary
-PatrickH.O’Neil,EssentialsofComparativePolitics,W.W.Norton&Company,Inc.,New
york–London,2018.PP.254-261.
-RobertoMangabeiraUnger,TheKnowledgeEconomy,VersoBooks,Jun28,2022,PP.1-19.
-TrueTamplin,KnowledgeEconomyDefinition,ReviewedbyEditorialTeamofFinance
Strategists,February19,2023,at:
https://www.financestrategists.com/financial-advisor/knowledge-economy/
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هـەنـدێــــک لـــە 
باڵوکــراوەکانـــی
ســـــەنــتـــەری
لێــکــۆڵیــنەوەی
ئــایـنــدەیــــی
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1

No.1, October 2021

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
وەرزانە دەریدەکات

لیبراڵیزمی سیاسی و لێکدانەوەی لیبراڵیستی لە ئایین: ڕووناکبیرانی ئایینی لە ئێران

هێزە سیاسییەکانى ڕۆژهەاڵت و کابینەى نوێی 
حکومەتەکەى ئیبراهیم ڕەئیسی

عێراقی ئایندە لە دیدی 
ئێرانەوە، چاوپێكەوتن 

لەتەك "د. رەزا واعیزی"

شۆڕشی 1979ی ئێران و 
پڕۆسەی دەوڵەت-نەتەوە 

لە ڕوانگەی داریوشی 
ئاشوورییەوە

مەرجەعیەتی شیعە و کاریگەرییان لەسەر کایەی سیاسی
نزیکبوونەوەی ئێرانییەکان لە تاڵیبان: تێگەیشتن و بەردەوامیی گۆڕانکارییەکان

ژمارە )1( تشرینی یەکەمی 2021، ساڵی یەکەم

كابینەی ئیبراهیم ڕەئیسی، 
گەڕانەوە بۆ حكومەتی یەكدەست

1

No.2, January 2022

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
وەرزانە دەریدەکات

دەقاندنی حاکمـییەتی ئیتنـیكی–مەزهەبی
مێژوو، ئیتنیسیتە و ناسیۆنالیزم

ڕاگەیاندن لەئێراندا، پێشینە، وابەستەیی و سانسۆر

بزاڤی چەپ لە ئێــران، لە گەشەسەندنێكی 
خێراوە بۆ پووكانەوەی بەردەوام

ئێران و ئەتۆم، دبلۆماسییەتی ئەتۆمیی ئێران

ژمارە )2( کانوونی دووەمی 2022، ساڵی یەکەم

مافی نەتەوەیی کورد 
لە سیستمی سیاسیی ئێراندا

1

No.2, April 2022

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
وەرزانە دەریدەکات

جـیـۆپـۆلـەتـیـکــی ئـێــران و جـیـهـانـی عــەرەبــی
سـەرهەڵدانى ڕەوتى چەپـی )پارتیزانیى( سازمانى 

چـریـکـى فـیـدایـیـانـى خـەڵـکـى ئـێـران

بـەرپـەرچــدانـەوەی هـێرشـبـەرانـە؛ سیـاسـەتـی 
مـووشـەکـیـی ئێـران

مـەكـتـەب قـورئـان و زەمـیـنـەسـازیـــی خـەباتـی 
مـەدەنیـی لـە رۆژهـەاڵتـی كـوردسـتـان

سـتـراتـیـژی جیـۆپـۆلـەتـیکـیـی ئەمریکا لـە کەنداو 
بـە پێـداگریی لەسـەر ئاسایشی نەتەوەیـی ئێـران

ژمارە )3(، ساڵی یەکەم، نیسانی 2022 

1

No.5, October 2022

سازمانی تەبلیغاتی ئیسالمی؛ بانگەشەكاری ئایدۆلۆژیای کۆماری ئیسالمیی ئێران

ئەحمەدی موفتیزادە، یار یان نەیاری هێزەكانی پێشمەرگەی موسوڵمانی كورد

هێرشی ڕووسیا بۆ سەر ئۆكرانیا و لێكەوتەكانی لەسەر ئێران

ئایدۆلۆژیای سوپای پاسداران: ڕۆڵ  و ئاڕاستە و وەرچەرخانەكانی ژێرخانی دروستبوونی

کاریگەریى قەیرانی سووریا لەسەر پەیوەندییەکانی تورکیا و ئێران

خوێندنەوەی بەراوردکاری دیپلۆماسیی کولتووری نێوان ئێران و تورکیا لە عێراقدا

جەستەی ژنان لە وێنەی پرۆگرامی خوێندنی دوای شۆڕش، پیشاندانەوە و سیاسەت

فاکتەری ئابووری و جیۆپۆلەتیکی لە پەیوەندییەکانی نێوان چین و ئێران

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
وەرزانە دەریدەکات

ژمارە )٥( ساڵی دووەم، تشرینی یەکەمی ٢٠٢٢ 
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توێژەران:
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د.زمــــــــــکـــــــان عــــــــــەلــــــــــــــی سەلــــــــــیــــــــم
د.جــــەالل حەسەن مســتــــەفــــــا
م.ھـــــەردی مــــەھــــــدی مـــیــــکـە

 پڕۆژەی هاوبەشی سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی و سەنتەری لێکۆڵینەوەی یاسایی و سیاسیی

لەکۆلێژی یاساو ڕامیاریی - زانکۆی سلێامنیی

لەنێوان هەولێرو بەغدا
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توێژەران:
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د.زمــــــــــکـــــــان عــــــــــەلــــــــــــــی سەلــــــــــیــــــــم
د.جــــەالل حەسەن مســتــــەفــــــا
م.ھـــــەردی مــــەھــــــدی مـــیــــکـە

 پڕۆژەی هاوبەشی سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی و سەنتەری لێکۆڵینەوەی یاسایی و سیاسیی

لەکۆلێژی یاساو ڕامیاریی - زانکۆی سلێامنیی

لەنێوان هەولێرو بەغدا
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1

ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئایندەی ملمالنێی هێزەکانی شیعە

ئایندەى بونیادنانەوەى عێراق وەک دەوڵەتێکى فیدراڵی

لێكۆڵینه وه كانی ئاینده ناسی؛ پوختەیەکی تیۆری

دۆسیەی پەروەردە، ئابووری و زیندانەکان 
لە سەردەمی کۆرۆنادا

ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

1

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و عێراق لە چوارچێوەی 
خاڵی سنووریی ئۆڤاکۆی

سه نته ره كانى لێكۆڵينه وه  و كاريگه رييان له سه ر دروستكردنى 
بڕيارى سياسى له هه رێمی كوردستاندا

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

لە قەیرانی داراییەوە بەرەو ئابوورییەکی تۆکمە
داهات، خەرجی، چاکسازی و ئایندەی ئابووری هەرێم لە دۆسێیەکدا

1

No.4, November 2020

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

هەڵبژادنی چاوەڕوانكراوی عێراق، خوێندنەوەیەكی پێشوەختە

سیاسەتی دەرەوەی تورکیا لە ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست

گرنگترین هەڕەشەكانی سەر ئێران لە هەرێمی كوردستانی عێراق

ژمارە )4( تشرینی دووەمی ٢٠٢٠

لە پۆلەکانەوە تا پشت الپتۆپەکان
پەروەردەیەکی تەواوکار و دەرفەتاندنی هەڕەشەکان

)دۆسییەیەک لەبارەی پەروەردە و فێرکردنەوە(

1

No.8, June 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئایندەی شەنگال لە ملمالنێ هێزە نێوخۆیی و هەرێمییەکاندا

هەژموونی میدیای ئەلیكترۆنی و مەرگی ڕۆژنامەگەریی كاغەزیی

لە شمشێری خەالفەتەوە بۆ درۆنی کۆمار؛ مێژوو و ڕۆڵێ درۆنەکان 
لە ملمالنێکانی تورکیادا

واقیع و پالنی "سایبه ر" و فڕۆكه ی بێفڕۆكه وانی  ئیسرائیل

هه ڵسه نگاندنی دۆخی سوودوه رگرتنی واڵتانی عه ره بی 
له  ته كنه لۆجیاكانی زیره كی ده ستكرد

ژمارە )٨( تەمموزی 2021، ساڵی دووەم

کوردستان لە تەنیشت شۆڕشی پیشەسازیی چوارەمەوە

1

No.7, May 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

کاریگەریی وزە لە پەیوەندییەکانی تورکیا و 
هەرێمی کوردستاندا 

پێگەی واڵتانی هەژمووندار لە هەڵبژاردنی عێراقدا

المه ركه زیه تی پارێزگاكان، تەگەرەکان و دەرفەتەکانی چەسپاندنی

دوالیزمەیی گوتار و کاریگەریی لەسەر سیاسەتی دەرەوەی ئێران

ژمارە )7( ئایاری 2021، ساڵی دووەم

ڕۆژهـــەاڵتی نـێوەڕاست لــە ئاســـتانەی 
گۆڕانـکـارییە نێــودەوڵەتییــەکانــدا

1

No.5, January 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئابووریی عێراق؛ ساڵێکی سەخت و لێکگەیشتنی ئەستەم

ئایندەی پەیوەندییەکانی تورکیاو ئەمریکا

پرسی کورد لە دەستێوەردانی سەربازیی تازەی تورکیا

هەرێمی سوننە هەل و تەگەرەکانی بەدیهاتنی

ژمارە )5( کانونی یەکەمی 2021

په یوه ندییه  داراییه كانی هه رێم و به غدا
هۆكاره كانی ناسازی، سیناریۆ ئایندەییەکانی 

1

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

قەبارەی پرۆئێرانییەکان لە هاوكێشە ئەمنییەكانی عێراقدا

ئایندەی کوردستانی ڕۆژئاوا لە ملمالنێی ناوخۆیی و 
هێزە هەرێمی و نێودەوڵەتییەکاندا

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

ناوچەکانی ماددەی ١٤٠
لە پرسێکی ناوچەییەوە بەرەو چارەسەرێکی نێودەوڵەتی

1

No.12, March 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

واڵتانی کەنداو و هەرێمی کوردستان؛  چ جۆرە پەیوەندییەک؟

الكردنەوەی عێراق بەالی چیندا

تێگەیشتنەوە لە کۆڕەو، ئایندەسازیی لە کۆژاندا

ڕەوشی مافەکانی كرێكاران لەنێوان یاسا و جێبەجێکردندا لە هەرێمی کوردستان

ڕێبازی پوتن )هێرشکردنە سەر ئۆکرانیا هەمیشە بەشێک بووە لە پالنەکە(
پەیوەندییە وزەییەکانی تورکیا و هەرێمی کوردستانی عێراق

هێزی جیۆئیكۆنۆمیی ڕێگای ئاوریشمی نوێ: وەبەرهێنان لە پشتێنە و 

ڕێگا سوڕانەوەی لە هاوکێشەی هێزە جیهانییەکان

ژمارە )١٢( ئازاری ٢٠٢٢، ساڵی دووەم

جەنگی ڕووسيا و ئۆکرانیا، هۆکار و لێکەوتەکانی

1

No.13, June 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

ئامرازەکانی چارەسەری ئاشتییانەی ناکۆکییە ئاوییەکانی عێراق و 

ئێران لەبەر ڕۆشنایی یاسای نێودەوڵەتیدا

ماڵی پەرتەوازەی کوردستانی

سایبەر تیرۆریزم لەمیدیادا؛ مەترسی و بەرەنگاربوونەوە ئایندەییەکان

هەرێمی کوردستانی عێراق لە ٢٠٢١-دا و چاوەڕوانییەکان بۆ ساڵی ٢٠٢٢ 
توێژینەوە ئایندەییەکان: بناغەى مێژوویى، چەمک و میتۆدەکانى

پێگەی ئێران لە ئایندەی جیۆپۆلەتیکیی وزەی عێراقدا

هەژموونی خۆڵبارین و ئایندەی ئاسمانی هەرێم

ژمارە )١٣( ساڵی سێیەم، حوزەیرانی ٢٠٢٢

وانەی کوردی و جەنگی شوناسی نەتەوەیی کورد لە تورکیا 
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1

No.14, September 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

هەڵئاوسانى نرخ و کاریگەرییەکانى لەسەر هەرێمی کوردستان
ئاسایشی كورستانی له به رده م گۆڕانكارییه  هه رێمی و نێوده وڵه تیه كاندا

بەرزبوونەوەی ئاستی گشتیی نرخەکان لە هەرێمی كوردستان

کاریگەرى جەنگى ئۆکرانیا لەسەر جموجووڵی ئابووریی جیهان

سیاسەتی دراو؛ ئامراز و ئامانجەكان

هەڵئاوسان و بەرزبوونەوەى نرخی کااڵ لە تورکیا

الوازیی سیستمی دارایی و نەبوونی بانکی ناوەندی لە هەرێمی کوردستان

بۆچی سەرکردەکان درۆ دەکەن؟

مێژووی جێگرەوە

ئایندەی ئابووریی ئێران لەساڵی 2022دا

ژمارە )١٤( ساڵی سێیەم، ئەیلولی ٢٠٢٢

بەرزبوونەوەی ئاستی گشتیی نرخەکان لە هەرێمی كوردستان
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1

No.15, December 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سێکتەری نەوت لەنێوان هەرێم و بەغدادا
ئایندەی هەرێم و عێراق، لە پەراوێزی ڕاپەڕینی نەتەوەکانی ئێران

مەترسییەکانى دابەزینی ئاستی ئاوی ژێرزەویی هەولێر و كاریگەریی پڕۆژەكانی نیشتەجێبوون

دەروازەیەك لەمەڕ بەكارهێنانی لێكۆڵینەوەی ئایندەیی لە زانستی سیاسەتدا

سیستمی هەڵبژاردن و هاوکێشەکانی دەسەاڵت لە هه رێمی كوردستان

قەیرانی ئۆكرانیا؛ شەڕی وزە و ئاسایشی خۆراك

بانكه  ناوه ندییه كان؛ هه ڵكشانى مشتومڕه كان له  باره ى سه ربه خۆیى سیاسه تى دراو له  جیهاندا

گەندەڵی وەك یەكێك لە چوار مەترسییەكەی سەر ئایندەی دەوڵەتی عێراق

١٠٠ ساڵەی کۆمار؛ ئایندەی تورکیا بەرەو کوێ؟

ئایندەی سیستمی نێودەوڵەتی و هەرێمی کوردستان

ژمارە )١٥( ساڵی سێیەم، کانونی یەکەم ٢٠٢٢

مه ترسییه كانی سۆشیالمیدیا له سه ر ئاسایشی نه ته وه یی له  هه رێمی كوردستان
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1

No.11, January 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

چۆن کەمئاویی بووەتە هۆکاری بەرپابوونی جەنگەکان

کوردستان لەبەردەم هەڕەشەی سیاسەتی ئاوی دەوڵەتانی دراوسێی و 

بێباکیی حکومەتی هەرێمدا

دۆخى ئاسایشى ئاو لە هەرێمى کوردستان

براندسازیی نەتەوەیی: چەمکەکان، بنەماکان و ڕێکارەکان

کێشە لە دراوسێوە، زیان بۆ هەرێم و دەسەاڵت لە بەغداد

تیۆری سڵپێكردنەوە

ژمارە )١١( کانوونی دووەمی ٢٠٢٢، ساڵی دووەم

گۆڕانی کەش لە کوردستاندا: ئالەنگاری و ڕووبەڕووبوونەوە  

1

No.10, November 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئالوودەبوون بە ماددە هۆشبەرەکان و ئاسایشی کۆمەاڵیەتی

ڕێباز و تەكنیكەكانی توێژینەوە ئایندەییەكان

خەباتی پەرلەمانی کورد لە بەغدا؛ لە ماشەوە تا وشە

شکستی هاوپەیمانانی ئێران، کاتی ڕاگۆڕینی تاران لە بەغدا

ماددە هۆشبەرەکان لە هەرێمی کوردستان؛ ڕێکار و بەرەنگاربوونەوە

دۆخی چاکسازیی گەوران، چارەسەر یان تووشبوون؟

ژمارە )10( تشرینی دووەمی 2021، ساڵی دووەم

هەڵبژاردنی عێراق؛ لێكەوتەكانی ئەنجام و ئەگەرە چاوەڕوانكراوەكان

1

No.6, March 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

جینۆساید، تاوانێکی گەورە و وانەیەکی بچووک

پێگەی بەسڕە لە کێبڕکێی 
تورکی-ئێرانیدا

کورد لە پەیوەندییەکانی 
عێراق و چیندا

ژمارە )6( ئازاری 2021

کورد و هاوسێکانی لە سەردەمی بایدندا

مێـــــژوو و ئایندەناسی
پــەیوەنــدی، میتۆد و ئـامـانـج


