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ئێوە لە زاًنۆي مۆيە و ئەًجىوهەًً زاًنۆ بۆ دوورگرتًٌ زاًنۆ لە مێطە و هلوالًێ سيبسيەمبى هەرگيس
ًەهبًىيستىوە هيچ هۆرمێنً حسبً بە مبرەمبًً زاًنۆ و خىلەمبًً دەرچىوًيەوە ديبربێت ،بەاڵم وەك دەبيٌي
مە خىلً ئەهسبڵوبى ًبوزەد مردووە بە (خىلً هبڵئبوايً هبم) ،چىًنە هبم جەاله ًەك هەر سەرمردەيەمً
ديبر و ڕابەرێنً مىرد و سەرۆك مۆهبرێنً ضبيستە و بێ وێٌە بىوە لە عێراق ،بەڵنى داهەزرێٌەري
زاًنۆمەهبًە و لە هبڵً خۆي لە ضىێًٌ حەواًەوەي لە مۆيە يەمەم دەستەي سەرۆمبيەتً زاًنۆ دەست
بەمبربىوًە ،بۆيە وەك بچىومتريي وەفب بۆ هبم ئەم خىلە بە ًبوي هبڵئبوايً لەو پيبوە هەزًە ًبوًرا.
وەك هەهىو اليەك دەزاًي مەوا پێطنەوتي و خۆضگىزەراًً هەرهيللەتێل بەضێنً لە ڕێگبي زاًنۆمبى و
دەرچىواًً بەتىاًبي زاًنۆمبًيبًەوە بەدەست مەوتىوە  .بۆيەش ئەهڕۆ ئێوە خۆضحبڵيي مە ژهبرەيەمً تر لە
مىڕو مچً ئەم واڵتە برواًبهەمبًيبى وەردەگرى و بەضدار دەبي لەم ڕەوڕەوەي هێژوو و پێطنەوتًٌ خەڵنً
مىردستبى .
پڕبەدڵ پيرۆزببييتبى لێ دەمەيي  ،ئێوە لەسەرۆمبيەتً زاًنۆ پێوبى خۆش بىو وە بەببضوبى زاًً مە هەهىو
ئەو هبهۆستبيبًەي مەلەسەرەتبي داهەزراًدًً زاًنۆمەوە بەضداربىوى لەداًبًً بەردي بٌبغە و بباڵمردًً
زاًنۆمە ئوڕۆ لەگەڵوبى هبوبەضً ئەم خۆضيە بنەى  .وە لێرەوە لەم هيٌبەرە بەًبوي هەڤباڵًن لە ئەًجىهەًً
زاًنۆ پڕبەدڵ بەخێرهبتٌيبى دەمەم و دەست خۆضيبى لێ دەمەم لەمبرەمبًيبى لە ڕابردوو وە سىپبسً هبتٌيبى
دەمەم .
دەرچىواًً خۆضەويست لەواًەيە بەضێنً زۆرتبى ئەهڕۆ هەًدێل لە دڵە ڕاومێ بي لەسەر چۆًيەتً
داهەزراًدى و دەست مەوتًٌ مبرو پيطە  ،بەاڵم دڵٌيببي واڵتەمەهبى پڕيەتً لە خێرو پيت لە ئبيٌدەيەمً زۆر

ًسيل ئەم گرفتەتبى چبرەسەر دەبێت  ،وە ئيص و مبرتبى دەست دەمەوێت جب چ لە مەرتً گطتً بێت يبخىد
مەرتً تبيبەت  .مە هيىادارم هەرچً زووە حنىهەت و داهىودەزگبمبًً پەيىەًديدار و بەرپرش ئەم ڕێٌوبيً
و سيستەهە داڕێژًەوەو خەڵل هيچ جيبوازي لە هبف و ئەرمً ًەبێت چ لە مەرتً گطتً مبربنبت يبخىود
مەرتً تبيبەت .
ئامادەبواوي ئاهەوگ
زاًنۆي مۆيە مەئەهرۆ ضبًبزي بەم دەرچىواًەوەيە دەمبت لە هەهبى مبتدا دەبێ دەرچىواى و خىێٌدمبراًً
تري زاًنۆضوبى ضبًبزي بەزاًنۆمەيبًەوە بنەى مە ئێستب يەمێنە لەزاًنۆ بەرچبوو پێطەًگەمبًً مىردستبى ،
وە لەڕاگەيبًدًً  webometricsمە ًسينەي (  ) ٢٢ ٠٠٠بيست و حەوت هەزار زاًنۆ لەسەرتبسەري
دووًيب لەپڕۆسەيەمً ڕيسبەًدي و هەڵسەًگبًدى ئبستيبى بۆ دادەًدرێت لەڕيسبەًدي (  ) ٤ ٢١٥چىارهەزارو
حەوتسەدو پبًسەيەهيًٌ دوًيبيي وەلەسەر ئبستً مىردستبى زاًنۆي يەمەهيي  ،ئەگەر بێتى بەراوردێنً
ئبسبيً بنەيي لەتەهەًً زاًنۆي مۆيەو گرفت و مێطەمبًً عێراق و مىردستبى دەزاًً مە لە چ ئبستێنً
ببضدايي و چ ئبسۆيەمً گەش چبوەڕواًوبى دەمبت  .چەًد ڕۆژلەهەو بەر لەواڵتً ئەڵوبًيبوە دەرچىويەمً
زاًنۆي مۆيە مە ئبوارەبىوە و ئيقبهەي وەرگرتىوە مە داوامبري مردووە ( داواىبڕواًبهەيبى لێنردووە
ئەويص بڕواًبهەي زاًنۆي مۆيەي هەبىوە پێطنەضً مردووە يەمسەروەريبى گرتىوەو مبريبى پێداوە –
مەچي دەرچىوي تري لەگەڵ بىوە لەهەهبى بببەت و پسپۆڕي دەرچىوي زاًنۆي تري هەرێوً مىردستبى
بىوە مەچً ئەواًيبى داًبوە بۆ دووببرە تبقينردًەوە)  ،ئەهە هىوژدەيەمً خۆضە مە دەرچىاًوبى و مەش
ومبريبى دەبێ و پێىيستە بيساًي .
وەئێوەش لەسەرۆمبيەتً زاًنۆ پێ دەزاًيي مە ئەوە ئەًجبهً ئەرك و هبًدووبىوًً بێىێٌەي هبهۆستبيبى و
مبرهەًداًً زاًنۆهبًە بۆيە ڕێسهبى هەيەو سىپبسيبى دەمەيي  .وە لەهڕۆوە دواي هبڵئبوايً و مۆچً
داهەزرێٌەرەمەي دەبێ تەواوي هبهۆستب و خىێٌدمبر و مبرهەًداًوبى هبًدووبىوى و ئەرمً زيبتر ببيٌي و
بەوەفببي بەراهبەر داهەزرێٌەرەمەي مە مىرد و ًبوچەمەش ضبًبزي پێىە دەمەى.
ئامادەبواوي بەڕێز - :
لەم بۆًەيەدا دەهەوێت ئەوە دووپبت بنەهەوە مە زاًنۆهبى پێىيستً بەگۆڕيًٌ ديدي خەڵنً ًبو زاًنۆو
دەرەوەي زاًنۆضوبى هەيە ،ئەويص ئەوەيە مە چيتر زاًنۆ تەًهب وەك جێگبي بژێىي و وەرگرتًٌ بڕواًبهە
سەير ًەمرێت  ،بەڵنى دەبێت مەسبًێل لەهەودوا وەك بەخطەرو پبڵپطتً هبددي مبرهبى لەگەڵ بنەى  ،بەاڵم
داواي تىێژيٌەوەي گرًگ و ئبست بەرزي بڕواًبهەهبى لێ بنەًەوە .

وە چيتر ًببێ خەڵنً واڵتەمەهبى هتوبًەي بە ئەًدازيبرو پسيطل و هبهۆستبو يبسبيً و  ...هتد مە
لەزاًنۆمبًً خۆهبى دەردەچي و برواًبهە وەردەگرى تۆزقبڵێل مەهتر بێت لە دەرچىواًً واڵتبًً
دەوروبەرو پێطنەوتىو .
بەڕێزان - :
چەًد ڕۆژێل لەهەو بەر لە مىردستبى پڕۆسەيەمً گەورەو سەرتبسەري گطتپرسً بەرێىە چىو مە تيبيدا
خەڵنً مىردستبى هبفێنً سەرەتبيً و ڕەواو ديوۆمراتً خۆي ( هىهبرەسە ) مرد ،ئەويص بەدەًگداى بە
بەڵێ يبى ًەخێر ،بۆ هبًەوە لەگەڵ واڵتً عێراق يبخىد جيب بىوًەوە و ڕاگەيبًدًً دەوڵەتً سەربەخۆي
مىردستبى  .ئەًجبهەمەش بەڵێ بىو  ،هيىادارم مە لەئبيٌدەيەمً ًسيندا خێرو بێري ئەم سەربەخۆييە
سەربەمىًجً هەهىو هبڵێل و دەزگبيەمدا بنبت وسەهەرەيەمً ئەوتۆي هەبێت ئبوەداًً و ئبضتً و ژيبًێنً
ئبرام و عەدالەتً مۆهەآليەتً بەرقەرار بێت  .لەو ئەًجبهەضدا زاًنۆمبى هەًگبوێنً تر بچٌە پێطەوەو
پلەيەمً تري مێبڕمێى پێص بڕمێ ببڕيي و لە دوًيبدا ببضتر دەرمەوى  .وە ئبواتً ئێوە خۆضً هەهىو
اليەمتبًە .لەمۆتبيً (  ) ٢٠١٢ئبواتوبًە زاًنۆمەهبى ببيٌيي مە لەڕيسبەًدي

 webometricsجيهبًً

لەريسبەًدي (  ) ٣ ٠٠٠سێ هەزار زاًنۆي جيهبى خۆهبى ببيٌيي .
دووببرە پيرۆزببييتبى لێ دەمەم هيىام خۆضيتبًەو لەڕێگبي ئێىەضەوە پيرۆزببيً لە هبهۆستبمبًتبى ،لە
خبًەوادەمبًتبى دەمەم  .پيرۆزە ئەم بڕواًبهەيەو پيرۆزە ئەم سەرمەوتٌەتبى .
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