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  شروان خدر: وەرگانی ل ئینگلیزییوە
  

ئم گفتوگۆی لگڵ دان براون ، ل دوابدوای بوبوونوەی کتبـی 
 ک نــــزیکی ســــ ملیــــۆن دانی ، ســــازدراوه) قی ژمــــارەیی(

  . چل زمانی جیھانیلفرۆشراو، وەرگدرا بۆ زیاتر ل
ک بوە ناوبـانگی دەرکـردو، ) کـۆدی داڤینـشی(دان براون نووسری 

ـــرکوتنکی گورەی  ـــیلم و س ـــرا ب ف ـــانی ک ـــر ئم رۆم دوات
بدەســتھنا ک نــزیکی چــل ملیــۆن دانی لم رۆمــان لفرۆشــراو 

کتبکـانی . بهمان شوە وەرگدرا بۆ زیاتر ل چل زمانی جیھانی
راسـتی (، )کـۆدی داڤینـشی(، )قی ژمـارەیی(ن بـریتین ل دان براو

ــودەرەک ــشتکان و شــیتانکان(، ) فری ــشی ک ). فری ــین کتبی دوای
  .ە)کلیلی سلمان(هشتا نکوتۆت بازاڕەوە رۆمانی 

ل ئــستادا کۆمپانیاکــانی برهمھنــانی ســینمایی خریکــی ئوەن 
یا لو فیلمانی ک دەزگای وەک فیلمکی ج) قی ژمارەیی(رۆمانی 

ـــا،  ـــان دەهن هواگـــری و دەزگـــای ئاسایـــشی نتوەیـــی برهمی
  . برهمبھنن

وەرگ  
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بگومان رووداوکی گرنـگ بـووە هـۆی ئیلھامبخـشی نووسـینی رۆمـانی قی ژمـارەیی، دەتـوانی لسـر * 

  ئوەی ک روویدا فراوانتر بدوی؟
ل یکـ ل .  ل زانکۆی فلیپس ئیکستری ئکادیمی ل نیوهامشر دەرسم دەگوتوەبر ل چند ساک پش ئستا، من -

رۆژە چاوەڕواننکراوەکانی بهـار، دەزگـای هواگـری ئمریکـی ل نـاو زانکـۆدا دەرکوت، یکـ ل خونـدکارەکانی ئمیـان 
نــدکارە نــامی ل رگــای پۆســتی دەســتگیر کــرد، ب گومــانی ئوەی هڕەشــی ل ئاسایــشی نتوەیــی کــردووە، ئم خو

 ویــستوەو پــترۆک کیلنتــۆن دەبســ نــد رقــی لچ تی ککــانی نــاردووە، تیایــدا گوتــوویهاوڕ ل کــوە بــۆ یلیکتــرۆنییئ
دەزگای هواگری هاتبووە ناو حرەمی زانکـۆوە لپنـاو ئوەی لوە بکـۆیتوە ئـاخۆ ئم خونـدکارە ئم قـسانی . لیبدرت
مـن نـاتوانم لوە . ئم رووداوە منـی هژانـد. دوای لکۆینوە لگیدا دەرکوت قسکانی هڕەشـکار نبـووە. ی بووەبراست

  .تبگم دەزگای هواگری چۆن بمی زانی ئم مندان ل رگای پۆست ئلیکترۆنییکانوە چی دەبژن
ک دەزگــای هواگــری چــۆن ئم زانیــاریی هواگرییــان دەســتم ب هنــدێ لکــۆینوە کــرد ســبارەت ب دەزگاکــان، وە

ئوەم برجستی کـرد، ک رکخراویکـ گورە . دەستمۆ دەکن، هروەها ئوەی دۆزموە بگومان رگاخۆشکر بوو بۆم
 نھا لگری، تواکخراوی دەزگای هوەک ر ین% 03هبوونی دەب ی بمریکا پتیانی ئی هاوو.  

ئم دەزگـای وەک گسـکی . ،  نیـشتمانی دزەگوگرتنکـان)NSA(  پی دەگوترێ؛ دەزگای ئاسایشی نتوەیی ئم دەزگای
کارەبایی زانیاریی هواگرییکان ل هموو کونجکی دونیـا هـدەمژێ، هدەسـت ب ئامـادەکردنی کرەسـتکان و چـاالکی 

کــدەرانت .رە لر کۆمپیــوتســوپ م دەزگــایروەهــا ئی هدوای وشــ ب روەهــا زانیــاریی ژمــارەیی کیــل و هڕانــی ئیمگ 
  .کیلنتۆن و کوشتن: ترسناکدا دەگڕێ ل رستدا، بۆ نموون وەک وشی

ئوەی زیاتر لبارەی ئو دەزگای پ ل نھنیـی فـری بـووم، ئو کـش ئخالقییـانی ل چـوار دەوری دەزگـای هواگریـدا 
روەها تایبوە، هی کۆبۆتورەی رۆمـانی قکی گکـردنم و، بـووە باکگراونـدی دەرک پدەنیـی بـوو، بـووە مـایتی مندتم

  . ئم دەستپکی نووسینی رۆمانی قی ژمارەیی بوو. ژمارەیی
  
  دەزگای ئاسایشی نتوەیی سرنجاکشرە، دەتوانی ل بارەی ئو دەزگایوە زیاترمان پ بیت؟* 
-  ری س4لمبی ی نۆڤر 1952اکـاتژم زرا12:01 لرۆک ترومـان دامن سـالییـانی لی بک .  دەقبینیـیهـیچ ت

دەزگـــای ئاسایـــشی نتوەیـــی تۆمتکـــانی ئاســـان بـــوو بـــۆ . ل بـــارەی ئم رووداوە لالین کۆنگریـــسوە تۆمـــار نکـــرا
ەکانی دژ ب ئمریکا ل همـوو شـونکی برهستیکردن و کردنوەی کۆدی زانیاری هواگری لالین وت برهستکار

دووەم ئم دەزگای بووە خولقنری هۆکارەکانی توانستی پیوەندی بشـوەیکی گرەنتـی ل نـوان سـوپای ئمریکـاو . جیھان
  .برپرسان

 دەدزێ ل  نھنـی خکـانی دیـک-ب شوازکی دی، دەزگای ئاسایشی نتوەیی برپرسیارە ل سرهدانی جنگی زانیاری
ئمۆ ئم دەزگـای . کاتکیشدا ئم دەپارزن؛ ئوان تنھا کۆدشکنری جیھان نین، بکو ئوان نووسری کۆدەکانیشمانن

 ــات ــودجی ســانی دەگ ــانبری هی12ب ــارهنرو فرم ــنج هزار بک ی بیــست و پــزیک ــار دۆالر، ن ــزیکی .  ملی  86ن
یرالنــد، ک ئمش مــای کۆمپیــوترەو، چــاالکترین شــون ل جیھــان، هروەهــا لگڵ هــاکتر زەوی هی ل قی میــد، م

قی ژمـارەی لبـارەی ئو ئـافرەت . هندک ل باشترین نووسرە نھنییکان و ماتماتیکزان و تکنیکاران و شیکارکارەکان
  .  کارە دەکاتچاالکی، ک کاری نووسری نھنیی، ل ناوەوەی ئو دیوارە پیرۆزە ئم 

  
  بۆچی خکانکی کم گوبیستی دەزگای ئاسایشی نتوەیی بوون؟  * 
کـورتکراوەی ) NSA( درووستکردووە، کNSA ل رۆمانکدا، شیکرەوە هواگرییکان نوکتیکی لسر کورتکراوەی  -
یـان ) No Such agency) (نیـیئم دەزگـا (ە، نـوکتکش ئمی ک بـۆ کـورتکراوەی )دەزگـای ئاسایـشی نتوەیـی(
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لگڵ ئوەش دەزگای ئاسایشی نتوەیی ب جددی . یNever say anything () (هیچ کاتک هیچ نا(کورتکراوەی 
ئو برپرســیارە ل ئاسایــشی ئو نیــشتمان برامــبر ب هنــدێ هــزی گورەی . دەزگــایکی نھنیــی، هر دەبــ واش بــت

هاوکـات دەبـ ل دەسـتتوەردان ل ژیـانی هاوتیـانی مدەنـی، ئمش وادەبینـرێ ک خۆیـان ل هنـدێ جـاریش . دوژمنکار
  .کاری خکی توەدەگنن ب ب ئخالق ناوزەد دەکرن

گرەنتی پارزراوی  ئم دەزگای زۆر چاالکترە ب قیکی توندو توڵ دەوردراوە برامبر ب چاودری گـشتی، دەزگایکـانی 
ســرباری ئوەی خکــانکی زۆر گوبیــستی ئم دەزگــای نبــوون، ئم . برچــاوترن و بو شــوەی پــارزراو نــیندی زۆر ل

ــی دەگــۆڕێ ــوونی ئم . راســتیی ب خرای ــارەی کۆمگــای هواگــری هی، هســت ب ب ــان لب بگومــان ئو کســان ئاگایی
ل بـارەی ) هاکرەکـان(ارهنرانی کۆمپیـوتر ئوانی بلـیمتن هروەها بکـ. دەزگای دەکن ل رساو رەوشت گشتییکی

یکانی هو چاالکییم دەزگایردەمی ژمارەیی، زیاتر دەرکیان بس ندی لتمتایب .  
شڕ ل پناو مافکانی تایبتمندتی ل جیھانی ژمارەیی دەبت جگـای بـایخ، وابـزانم دەبـت کـشیکی سـرەکی سـانی 

و  جنگ ل نوان ئاسایـشی نتوەیـیهموومان دەتوانین مزەندەی گوبیستبوونی زیاتر لم دەزگای بکین ک ئو . داهاتوو
  .تایبتییکانی هاوتییان گش دەسنت

  
  چۆن ئم هموو زانیارییت لسر ئم جۆرە دەزگای نھنیی بدەستھنا؟* 
جــیمس . نـیًَتوەیـی مـوکی گـشتیی، کوات دەزانـی ل کوـوە ب دەسـتیان دیزۆربی زانیارییکـانی دەزگـای ئاسایـشی ن -

بامفۆرد کتبکی چاکی هی، ک لالین دەزگای ئاسایش خۆیانوە پشکشکراوە، هروەهـا هنـدێ سـرچاوەی هواگـری 
 بخـتم هبـوو ل هـاوڕیتی منـیش.  سپی بشوەیکی برفراوان لسـر ئم بابتیـان نووسـی-پشوو  لبارەی  کاغزی 

کردنـی دووان ل هواگرانــی پــشوو، ک کاریــان نووســینی نھنـی بــوو، ل رگــای ئدرــسی نادیــارەوە پیوەنــدیمان بیکوە 
  .کرد، تا ئستاشی لگدا بت ناسنامکانمان بنھنی مایوە

گومــانم کــرد، ســرباری ئوەی ک بڕوونــی لالم لســرەتادا مــن بم زانیاریــان ســرم ســوڕما کوا پمــی دەبخــشن، مــن 
ناســراون، لوانی ئوە نبــن کوا باســیان کــرد، زیــاتر قــسمان کــرد، گیــشتم ئوە کوا ئوان هواگــرن، ئم ئوی دی 

،ک دەچــــیکانیــــان لوەش چیرۆکڵ ئگل ،زانیــــاری . ناناســــ شــــداریان لوەم کــــرد بــــۆچی بــــک پرســــیاری ئکات
مـن زانـای ماتمـاتیکم نوەک "وەمکی یک ل نووسرە نھنییکان بردمیی الیکی ترەوە، گـوتی. ییکان کردووەهواگر

سیاسی، تکنیک و مامکانی دەزگای ئاسایشی نتوەیی پویست، بوام پبک، بم ئاسـتی نھنیـیکی ترسـناک، گومـان 
ــزانم کــارکی باشــ بــۆ همــووا. دروســت دەکــا مــن هگــری زانیــاریی . ن ک ئم دەزگــای برە برە دەبــت رای گــشتیواب

مـن تنھـا . نھنییکان نیم؛ زانیارییکان بگومان من هیاندەگرم بۆ ئوێ، بم لودا بشـوەیکی زیرەکـان ل گـۆڕنراوە
  ". دەتوانم بیانخم روو

  
ــارەی مافکــانی نھنــی*  ــاڵ ئــم هــیچ کــات لب ــدەوەمان نبــوو، ئــستاش بــۆت بر ل دە س  بــوون خون

  بۆچی؟. کشیکی گورە
ئم کـــات ل رگـــای . لوکـــاتدا لبـــارەی زانیـــارییوە بربســـت هبـــوو، ئـــستا تکنیـــک ئمی گـــۆڕی. بربســـتکان -

ئلیکتــرۆنییوە رۆژگـارکی داخـراو نامکانمـان ل رگــای خزمتگـوزاری پۆسـتی ئمریکـاوە دەنــارد، ئـستا ل رگـای پۆسـتی 
  . دەنرین

ـــان ـــانی خۆی ـــوونوە نھنییک ـــاردن بـــۆ کۆب ـــۆنفرانس بک ـــستا تلیک ـــان ئ ـــا جیھانییک ـــم بـــگو . کۆمپانی ـــار ئ یکمج
همـوو ئو گواسـتنوان ل . دۆکومنتکانیان ل رگای کسـکی بـاوەڕپکراوەوە دەنـارد، ئـستا ل رگـای فاکـسوە دەینـرن

تکنلۆژیـای برز پیوەنـدیی . وان ل کابـل و مـانگ دەسـکردەکانوەی، محـا ب پـارزراوی بمنـتوەرگای تـۆڕکی فـرا
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جیھانییکانی زیاتر گشتی کرد، بم الینی نگتیڤی ئوەی هموومان بڕادەیکـی زۆر لوە زیـاتر تـامزرۆی بینینـی ئوە 
  . دەکین ببدرین

  
  ی ئم دەخونتوە؟بڕاستی حکومت ئیمیلکان* 
سرباری ئمش هاوتیان لو بارەوە زۆر  بئاگان، هبت . حکومت چندین سا چاودری پیوەندی هاوتیان دەکا -

گفتوگــۆکردن ل بــارەی رەوشــت . برپرســان و پــسپۆران ل بــواری پیوەســتبوون ب نھنــیوە دەرک بو مومارەســی دەکن
وویکی هیو، هندێ ل چتگرەکان برامبر پۆستی ئلیکترۆنی و مۆبایل و فـاکس و پیوەنـدییکان ئاۆزکاوەکان رابرد

  .  دەتوانن بۆ برپرسان یارمتیدەر بن ل جبجکردنی یاسا ل راوکردنی تۆمتبارە ترسناککان
 دەزگـای 1950ل سـای . شی نتوەیـیئم پرسیارە زیـاتر پیوەنـدی ب مـاف مدەنییکـانوە هی نوەک دەزگـای ئاسایـ

ــۆوەو، ) NSA(ئاسایــشی نتوەیــی  ئو کــات ل رگــای پــۆژە نھنیــیکی شــارمۆکدا رووبرووی همــوو ئو تلیگرامــان ب
بشـی تکنلۆژیـای زانیـاری و . هسا ب پشکنینان، چی ئوانی ل دەرەوەی وت دەهـاتن یـان ئوانی ل نـاوەوەی وت

  .ۆژئاوا لژر گوشارکی بهزی سیاسییکان بوو بۆ هاریکاریکردنی ئوان، ئم هاوکارییشیان جبجکردیکتی ر
پالنکی نیکسۆن هیوستن ئو پاپستۆیی نما، دواتـر مـۆتی .  کاریگری خۆی هبوو1975پۆژەی شارمۆک تا سای 

ــدی ــی پیوەن ــاودری کردن ــوو ل چ ــاتر ب ــان زی ــرۆژەی رنماییک ــستکی گورە ل پ ــانی لی ــسان ب دان ــان، ه یکانی هاووتی
بگومــان نووســینگی لکــۆینوەی فیــدرای چتیکــی . هاوتیــانی ئمریکــی ک زانیــاری لبارەیــان ب رــک و پکــی دانــرا

 ر لکــانی کۆمپیــوتری چاالکییی چــاودــگر ریــستی وەک خــۆزێ ئاردیتــا گــرت لووی کۆمپیوتئــابورەی بزانکــۆی گ
  .دەبینی لم جۆرە چاالکییدا هیچ شتکی تازە بدی ناکیت. هارفارد

  
  ئایا یاسایک بۆ دزەنکردن بۆ ناو ئیمیلکان نیی؟* 
-جارییتتیدا، گاباشترین حا ستادا یاساکان لئ کـان .  للیکترۆنییئ یوەنـدیینـی پیاسـای نھ)ECPA ( وەزانیـاری ئ

پۆستی ئ دەدەن، کوەینھـا گواسـتنکو تر بکرێ، بسیی لتت چت ناتوانرـک . لیکترۆنی تایبـت، کاتـک برچۆنه
 وە بچـنگـای یاسـاییر رپرسـان دەتـوانن لو، بیکـی عـادیالنیمگ مرێ، ئـدەگوە هلیکتـرۆنییگای ئر یل لئیم

سـفرکی السـاییکرەوە ل سـرڤرکوە بـۆ سـرڤرکی دیـک گاتجاڕی لم یاسای ئوەی، پۆستی ئلیکترۆنـی . ناوییوە
  . هدەگیرت ل هموو سرڤرەکانی دنیا) ل گواستنوەی(ئو کاتی ک : دەکات

بم . ئاسان نیـی ئم چـاودریکردن بـسلمنی ک هـیچ بیـانوویک نیـی بـۆ ئوەی رووبـدات. کلنکان روون و ئاشکران
ئم ئو خــا دەپــکن .  تــایبت ب نھنییکــان رککوتــوون لســر ئوەی چــاودریکردنک بربــوەزۆریــنی پــسپۆرانی
لالین هنـدێ سـرچاوەی ( چاالکی تیرۆر دژ ب ئمریکـا ل زیادبوونـدای - -حکومت برگری دەکا : کاتک وا دادەنن

تکنــک -ئم ئاســان . کــدا بــ نتوەیــی ل هر بار، ئم برگریکــردن بگومــان هی بــۆ پاراســتنی ئاسایــشی)نــاوەخۆ
لئـــستادا بـــۆ حکـــومت گڕان بدوای رژەیکـــی زۆر ل زانیـــاریی نھنییکـــان، ل رووی کـــردەییوە ئو زانیارییـــان زۆر 

ــدا ــاری تچوونی ــانی –یاســایی . کــاریگرن ل ب ــۆ دەزگاک ــستا وەکــو ئوە دەنووســرتوە ک هــیچ بربســتک ب یاســاکانی ئ 
رابردوویکــی مژوویــی . ســت ناکــات ل بدواداچــوون بدوای پیوەنــدی هاوتیــان ل چــاالکی تکــدەرانهواگــری درو

کۆمگـــای، هواگرەکـــان مژوویکـــی دوورو درژیـــان هی ل پاراســـتنی ئاسایـــشی نتوەیـــی نـــاوەخۆ، ئمش ل رگـــای 
وەیکانگرییواه وەی زانیارییکۆکردن.  

: بگش بۆ ئم هموو رۆژ چندان چیرۆک هی ل هواکانی هاوتیـان. ارت دوو نمووننسیستمی شارمۆک و مین
 م گرتنـــانئ میـــشرەکان، هھۆشـــککس و دزی کـــردن و بازرگـــانی مـــاددە بکارەکـــانی ســـتی فریـــودانی منـــداڵ لتـــۆم

زۆر جــاران وای لــدی دادگــا . ســت دەبــلبرامــبر دادگــادا ب بــگی گــوگرتن ل پیوەنــدیی تایبتیکــانوە پــشت ب
ــان دەدا ــان تلفۆنک ــی ی ــان ب ســوود وەرگــرتن ل پۆســتی ئلیکترۆن ــاتی . فرم ــکی ل ک ــای ئوە ب ــی ون بم ئاســان نی
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ـــی ـــرێ، ئمش کـــارک مـــومکین نی ـــد وەربگی ـــا بهن ـــدا فرمانکـــانی دادگ ـــچوانی پاراســـتنی . تنگژەکان یاســـاکان بپ
  .انی گشت دەشکنوەبرژەوەندییک

  
زۆرینی هاوتیان کنووش بۆ یاسا دەبن، بۆچی تاککان گرنگی ب یاسا دەدەن، ک لوانی دەزگاکـانی *

  .حکومت گوێ ل پیوەندیی تایبتییکانیان رابگرن
-  کی ئـۆرویلی بـژین، کگـایکۆم وێ لت یان نا، دەمـانروون ب ،یخالقی هکی ئیشم، ککی ورە لـدا بـرا گول

ــ ــکوە دەڕوان مــوو رووه .یــان ــۆ . بم ترســ گورەک لوەی؛ ک خــراپ بکارهنــان و خــراپ تگیــشتن لو زانیاریی ب
، چـۆن ئم وەردەگـی؟ ئایـا "ئمـشو ژنکم دەبم دەرەوە"نموون، ئو نام ئلیکترۆنییی ک دەنرم، دەخونـدرتوە، 

دەرەنجامکـان . بیـن، یـان دەیکـوژم؟ لبرئوەی زمـان زۆر ئـاۆزە، دەکوـت بـاری خـراپ تگیـشتنوەکاتک بسـر دە
  .رەنگ کارەساتی لبکوتوە

  
* یتواناتـدا ه کی زینــدوو"لینمــوون" کوتــانبــارەی هبـارەی چیرۆکیکــی ترســناک ل خــشی، لببمــان پ

  سر یان خراپ تگیشتن؟
- وە، ینیاییدردەمبی سفسانئ ک لبووە جۆر بیستی بووم، کگو م دواییی بو شتانل نـاتوانم . ک ندە کرچه

حوکم بدەم ل راستگۆیی ئم چیرۆک، ئمش نموونیکی باشترە ل هر جۆرە شتکی دی ک ئـستا برگومـان دەکوێ، 
شکانی یۆتا نامیکی ئلیکترۆنـی بـۆ خوشـککی ل بۆسـتن ل سای رابردوو یک ل ق. ل هموو کاتکیشدا روو دەدات

یـــان )نـــانی ئســـمر(ک لو رۆژەدا هنـــدێ ل هرزەکـــارانی نـــاوچک ل تنیـــشت کـــساکیدا وەســـتابوون، . نـــاردووە
مکی رەسـ. کامیرا دیجیتال نویکی ل کسا وەرگرتبـوو، بهیـوای ئوەی سـرنجی خوشـککی رابکـش.  بدەستوەبوو

  .تا ئرە هموو شتک ئاسایی. رەسمکی ب پۆستی ئلیکترۆنییوە لگڵ نامیک نارد. نان ئسمرەکی گرت
ــوون ــتیوە نب ــان بو ئاراس ــکوتوە. بداخوە، رووداوەک ــدا قشــک تووشــی . چارەنووســکی ناخۆشــی ل ــاتی تایپکردن ل ک
 teenagers) (نانی ئسمرە هرزەکـان(کاتک دەیوێ دەستواژەی . ێهیک دەب و، هموو ژیانی تا ئبد دەگۆڕ

baked brownies  ( تت، دەببنووس)رەکانسـمئ رزەکـارە رووته) (teenagres naked brownies( ئاگـاب ،
 نیـشانی ، کـرت لسـر نـاردن دادەگـرێ و نـامکًدەنووسـی) N(دابگـرێ پیتـی ) B(بوو لم هی لجیـاتی ئوەی پیتـی 

  .گیاندن دەدا بۆ کسی برامبر
ئم نامی پیزانراوەی لالین کۆمپیوتری .  لبرئوەی ئو بئاگابوو لم ناردن، ک ل کاتی تایپکردن تووشی ه بووە

توە نھنــی حکــومتوە، ئوانی چــاودری منــدان و هرزەکــان دەکن لبــارەی فریــودان و کــاری ســکس و رەســمی روو
لمش خراپتر کاتک لگڵ نامک رەسـمکی نـاردووە، لـرەدا بدواداچـوونکی کۆمپیـوتری . لسر تۆڕی ئنترنت

  . نھنی شیکردنوەیکی یکسر بۆ ئم مسلی دەکات
ــیک ــاتوانی ب بم . نوەلیــژنی تــایبت بم کــارە هــسا ب پــشکنینی رەســمک، هرچۆنــک بــت فــایلک تکچووبــوو نی

، ل )هرزەکـارە رووتکـانی نووسـیوە(ە، لالین قشـیک نـاردراوە لبـارەی "ئسـمر"ئوەیان زانی ئو رەسـمی نـاردراوە 
لـرەدا . رگای خزمتگوزاری ئنترنتوە بدواداچوون لسر ناسـنامکی دەکن، هـسان ب نھنـی کـساکیان پـشکنی

ئو دەرەنجامیـان لال . ان و ئسـمرەکان لوـدا بشـوەیکی رـک و پـک کـۆکراونتوەترس دایگـرتن دەبیـنن گنجکـ
  . گرتیان... ئوە تۆمتک... دروست بوو ک ئو قشی رەسمی ئسمرەکانی ب رووتی ناردووە

  
  ئایا حکومت تنھا تاک هزە، ک دەست ل ژیانمان وەربدات؟* 
ــر، ک دەســت ل ژیانمــان وەردەدەنل راســتیدا،. بگومــان نخــر - ــزە برامــبر ب هزەکــانی ت ت بچــووکترین هحکــوم  .

، کۆمپانیــا بچووککــان و تاککــان ل ئاســتکدا دەتــوانن چــاودری بــانکی )کســی(بهــۆی پــشکوتنی کۆمپیــوتری تــایبت 
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ەککت تبینـی ئوەی تۆمـار دەکـرد ک ئایا دەتوانی ونای ئوە بکی پـش دەیـان سـاڵ بقـالکی گڕ. زانیارییکان بکن
ـزەرەوەیگـای تیـشکی لر ـستا بن؟ ئکدا چی دەکر شته یارەکان لک . تگـای کـارتی تـایبر ل ـک دوکانـدارەککات

دەزگـا فرۆشـیارەکان . یان هر کاتک شت بکیت، یکسر دەزانت ک تۆ چیت کیوە دەچـت نـاو لیـست و تۆمارەکـانوە
  . لبری ئم لیستان دەدەندۆالرک 

  
  ئایا دەتوانیت نموونیکی دیکم بدەیت، چۆن ئوان سیخوڕی بسر ئموە دەکن؟* 
- نــایکۆتــایی پ و لیــستنــاو . ئ کــانی پــارە لری رۆبۆتی ئــامزۆرب ــنن لرادەه مئــ ردەوام بی برانو کــامدەر لب

گـرەوی پـشبکی ئسـپکان، باشـترین . کان، زۆر لو فو فـ سـیخوڕییانی تـرکابینی تلفۆن، ل سوپرمارکت گورە
مر ئســـل یی . نمـــوونبـــ شـــدار بـــوو بر بگو 000ئوە بزانـــی ئئ ســـپدا، دەبـــکانی ئیکـــشبپ ـــت لدۆالر ب 

هـۆی فرۆشـتنی ئو زانیـاریی  هندەی ئو بە پارەی قـازانج دەکـات ب10کۆمپانیایی سرپرشتی ئم پشبکی دەکات 
نمـوونیکی دیـک ل همـوو شـونک . تایبتییان لسر کسی بشداربوو، ئمش ل رگای تنھا ئیمیلکی راستوخۆوە

هی، زۆربی شونکانی پوەری پاپستۆی خون بۆ پـشکنینی خـونکت نـامت بـۆ ) شونی پوانی پاپستۆی خون(
  .  کۆکردنوەی لیستکان بۆ کۆمپانیاکانی دەرمانسازینانرێ، بکو 

نـدی نیـیتمنھا تایبت تک برچییری جیھانی جا هبگوە .  وـستا دەرک بر تـا ئرەکـانی کۆمپیـوتنکارهی بزۆرب
 ئوە نیـشان ل کـاتی کـردنوەی مـاپڕەک. ناکن ماپڕەکانی وبگر، ک دەیکنوە ل زۆربی کاتکـان چـاودری کـراوە

. دەدات، تا چند ئو بکـارهنرە ل نـاو ئو مـاپڕەی، کی دەردەچـت، ئوەی کوا هیـشدەگری و دادەگیـرێ زانـراوە
کوات تـۆ ل رگــای تــۆڕەوە ســردانی ماپڕەکــان دەکی، نـاتوێ کس بم ســردانتوە بزانــ، تــۆ لموە دەبــ دیــسان 

  .  زانراوەبیری لبکیتوە ک مسلک
یکــک ل . بگــرە کارەکــانی رۆژانمــان تۆمــار دەکــرێ، هروەهــا دەتــوانن بگڕــنوە ســری بهــۆیوە راوەدومــان بنــن

ــاوە، یکــ ل سیاســییکانی کالیفۆرنیــا ک خــۆی کاندیــد کــردووە بــۆ  چیرۆککــانم ک لســرووی چیرۆککــانی دیکمــم دان
ۆنپارز بوو، هروا ب سانایی فیلمکی ڤیدیۆیی دژ ب خزان کاندیـدکراوەک دەدا هبژاردن، ک دژ ب کاندیدی خزانکی ک

 ــیلم ــۆپیکردنکی ئم ف ــی هر ک ــۆ ئوەی ل ب ــاوکی ئاســایی ب ــارە ل هر فیلمــک 100ب پی ــۆ ئم ک ــدەدا، ب دۆالری پ 
.  لیــست کوت بر دەســتی رۆژنامکــانئم. لیــستک هنــدک ناوونیــشانی تــدابوو ک هــیچ مانــایکی نبــوو. لیــستکی دانــا

  .هبژاردنک برلوەی دەستپبکا، کۆتایی هات
  
  ئوەی ل داهاتوودا ل کۆگاکانمان هدەگرێ، زیادکردنی یان لباربردنی تایبتمندییکان؟* 
. تنھـا ئوان زەرەرمنـدن. وەهاوتیـان نھنییکانیـان کم و کمتـر دەبـت. رۆژ ل دوای رۆژ نھنییکان کمتـر دەبـنوە -

تتــر دەبــزگــاریکردنی زەحمکی ترســناک، ئاسایــشمان پارنشــو ــۆت تۆمتبارەکــان ل گیــشتن ب زانیارییکــان . جیھــان ب
یکنیکیان همان تنن. هکـاردلیکترۆنـی بی پۆستی ئوانبگرێ، ئ و تیرۆریستانوێ ئت بیر حکومگئ . مئـ دەبـ

  .وە لو جۆرە چاودرییانی لسر پیوەندییکانمان داندەنرێدنیا بکرین
 کلیلـی سیـستمی تـایبت ک رگـا –خکانکی زۆر هن، ک هوی دۆزینوەو، بدەستھنانی ناوەندکی بخـتوەر دەدەن 

ۆشـانکان بـۆ هنـدک  سـرباری هوڵ و تک–دەدا ب برپرسان بۆ چاودکردنی پیوەندییکان ل رگای مۆتی دادگاوە 
 نـدە لواو زەرەرمکی توەیـی، بـاجتئاسایـشی ن دەدەیـن ب ککۆتاییـدا بـاج م لکان، بنییوەی رووخساری نھمان ل

  . نھینییکانمان
  
 * تییندمتو تایبرگی ئم)نییانکان ناخۆشترە؟) نھواموو هه ل  
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زۆربی خـک داوا دەکن سـرم پل بـدەن، بـۆی ئگر بیـرت لو کـارە کـردەوە، ئگر ئوە رابگینـم . ب تواوی نا -
 یــدی ه ــا تایبتمن ــونک کۆمگ ــا، لبرئوە روودەدا چ ــان ب - -زۆربی شــتکان ک روو دەدەن ل کۆمگ  تۆمتبارەک

ویــستی ب تایبتمنــدی هی بــۆ مــرۆڤ پ. ئاســتکی بــاش پویــستیان بوە هی ل کــاتی روودانــی تاوانــک ناویــان نهنــی
 - -تاوانکانی دەستدرژی کردن سر منـدان و تیرۆریـستان و تاوانبـارە رکخرەکـان . شکاندنی یاساو رزگاربوونی ل سزا

چونک ئم . ن)نھنی(کوات پیوەندییکان و چاالکییکانیان کمتر تایبتمند .  زۆربیان ل کرتی تایبت کار دەکن-
شژە ناکن . دردەک جـبیاسـا ج ی کرپرسـانو ببـاوەڕدارین ب موە  یان نا، ئشپ تنک خۆی بگومان پرسیارب

 م پرسـیارە لن، ئرشـتیمان بـکرپمـانبژاردن سخۆمـان ه یـن ککن کـانو خوا بدەبینن، یان بـ مکانی ئنیو، نھ
  "ک پاسوانی پاسوانکان بکا؟" ، کQuis custodiet ipsos custodies " " رۆمانکدا ئاراستی دوژمن دەکرێ 

  
  هیچ رگایک نیی بۆ پاراستنمان ل ترسی چاوەکان؟* 
ل کۆمگــایک دەژیــن تکنلۆژیــا برەو . ل کۆتاییــدا، نھنــی و تایبتمنــدییکان ل شۆرشــی ژمــارەیی رزگاریــان نابــت -

 دانــی بــاج، –چاالکییکــانی رۆژانمــان لســر کۆمپیــوترەکی مــاوە جبجــ دەکیــن زۆربی . ترۆپــک پل دەهــاوژێ
دەنگدان، بازاڕکردن، هموو خۆشییکانمان، پرۆگرامی سینماکانمان دەگۆڕین، پرۆگرامی گوگرتنمان ل میوزیک ل گـۆڕینی 

.. دەپڕنُانگ دەسـتکردەکان و کبکـانوە تـیهمـوو ئو زانیـاریی تـایبت و نھنییـان ب نـاو مـ... یک دەگـۆڕین"سی دی"
  . ئم ساویلکیی ئگر هندێ رگا پشبخین، وابزانین ئو زانیارییان ب پارزراوی ماون

  
  چۆن پویست خۆمان ئامادەباش بکین بۆ کۆتایی نهنان ب نھنییکان؟* 
 ب واتـای ئوەی دزەکـان –ی تایبتمنـدییکان دووانیـی سبارەت ب ئموە گرنگترین شتک ک بیکین ئوەی مرگ -

کوات دەب بزانین شونکانی پزیشکی و دوکانـدارو . زیاتر لبارەی ئموە دەزانن، هروەها ئمش زیاتر لبارەیان دەزانین
کوات .  بزاوتکمـان دەکنل رگای ماپڕەکانوە چاودری هموو جوولو. سوپرمارکتکان زانیارییکانی ئم دەفرۆشن

  .دەب ئم هۆشیار بین بر ل چوون ناو ئو ماپڕانوە
  
  سیناریۆیکان زۆر جاڕسکرن، دەتوانی هندێ وشی هیوابخشمان بۆ بھیتوە؟* 
مــان  ئم وا- -بدنیــاییوە مرگــی نھنــی هنــدێ شــونواری خــراپ دروســت دەکــا، ک تــا ئــستا ونامــان نکــردووە  -

بیـر ل . ئگر بمانوێ زیاتر روون بین بۆ برامبرەکانمان، رەوشتمان وەک کۆمگا باشـتر دەبـ. لدەکا زیاتر رەوشتی بین
کوات ئوە دەزانیت شارەکت هموو ئاگـادارن کاتـک ک دەچیـت سـر ئنترنـت، ب سـرنجکی خـرا .. بابتک بکوە

لوانی گڕان بـت بدوای  کتبکـی ... بم تۆ بیار دەدەی شتکی دیک بـکی. بینیدە) لویس لین(جلکانی ژرەوەی 
  . باش
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