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ئم تنھا : سۆران فتاح، خاوەنی یکم کارگی ئلکترۆنی ل کوردستان دەلت
ک تنھا بتوانای خۆمان چندین جۆر ئامری کارگین لھرمی کوردستان

ئلکترۆنی دروستدەکین و تازەترین تکنلۆجیا و ئنتگرتی پشکوتوی تدا 
بکاردەھنین ھرخۆشمان برنامسازی و دیزاینی بۆدەکین، ک ئمش ل میژووی 

دەرەوەی کوردا یکمجارە برھمی ئلکترۆنی لکوردستان دروستبکرت و ھناردەی
ئران، تورکیا، : (ھرم بکرت، ھندک لبرھمکانمان ھناردەدەکرت بۆوتانی

..).باشوری عراق، ئمانیا، بریتانیا

میدیاکانی کوردستان گرنگی دەدەن ب بالوکردنوەی بچوکترین برھمی والتانی دەرەوە 
نادەن بو ئامرە و ھوالی لسەر بالودەکنوە، بم بداخوە گرنگی 

.تکنلۆجییانی ک ئم برھمی دنین و ھناردەی دەرەوەی دەکین

ئم ئمانوت، بۆ نوەکانمانی بسلمنین، ک کوردیش وەک نتوە 
پشکوتوەکانی تر، دەتوانت برھمی پشکوتووی ھبت و خزمت ب خۆی و 

ئمانوت قوتابییکانمان ل خلکانی دەرەوە و کۆماگای مرۆڤایتی بکات،
قوتابخانکاندا، برھمی تکنلۆژی کورد بچاوی خۆیان ببینن و لرووی رۆحی و 
دەروونییوە توشی شکست نبن، بوەی ک وابزانن ئمی کورد ناتوانین برھممان 

.ھبت بۆ خزمتی خۆمان و مرۆڤایتی و ناتوانین داھنان بکین



مماندا، ک خۆشبختان ئیستا ل بشک ل قوتابخانکانی ل تازەترین برھ
 بۆ ماوەی چوار سا کامان کنانی کارگداھ ل زەنگی ئۆتۆماتیکیی ،یکوردستاندا ھ
ل قوتابخانکانی کوردستاندا ب سرکوتووی بکاردەھنرت، ھموو ساک مۆدلکی 

ری تازەوە، میدیاکان ئتوانن سردانی نوی ل دروستدەکین ب زیادکردنی خزمتگوزا
میدانی قوتابخانکان بکن و لگل بڕوەبر و مامۆستایان قسبکن، بزانن تا چ 
ڕادەیک ئو ئامرەمان بسوود بووە بۆیان بۆ رکخستنی کاتی پشوو و وانکانیان و 

 زەنگی چارەسرکردنی کشی درەنگ و زوو زەنگلیدان بۆ وانکان، ھروەھا جگ ل
ئۆتۆماتیکی دەیان برھمی تنکنلۆژی تریشمان ھی، ک دیزاین و پۆگرام سازییکی 

ید ئین کوردستانو م ھی خۆمان.

ب ڤیدیۆکلیک لرە بک بۆ سیرکردنی تازەترین برھمی ئلکترۆنی کوردستان 

ھرکسک خوازیارە ھوال و زانیاری لسر برھماکانمان کۆبکاتوە، دەتوانت 
پیوەندیمان پوەبکات، ئم ئامادەین برھمکانم ب وردی بۆیان روونبکینوە، 
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