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Çima Ubuntu/Linuks?

Em dikarin gelek rûpelan bi bersivên vê pirsê tije bikin lê ez dixwazim tenê li ser çend 
sedeman tenê rawestim. Çima Ubuntu/Linuks? Seba Ubuntu/Linuks reşaneke GNU/Linuks'ê ye 
û GNU/Linuks di nava hemû Pergalên Xebatê (PX) de ya herî ewlekar e û Ubuntu/Linuks di 
nava reşanên GNULinuks'ê de reşana herî zêde bi pêş dikeve û belav dibe. Çima GNU/Linuks? 
Seba GNU/Linuks bi KURDÎ ye!!!

Di nava hemû mirovahiyê de du cureyên bikarhênerên komputerê hene. 1 bikarhênerên ji 
rêzê, 2 jî bikarhênerên pispor. Bikarhênerên ji rêzê, bernameyên nivîsandin, messenger, 
guhdarîkirina muzîk û temaşekirina fîlm û bernameyên gerok bi kar tînin. Her wisa hin 
bernameyên têkildarî karên xwe jî (wekî bernameyên mîzanpajê) bi kar tînin.  Bikarhênerên 
pispor hem van bernameyan hem jî bernameyên çêkirina bernameyan bi kar tînin.

Kesên ku xwe wekî kurdîperwer didin naskirin û dema ku PX an jî bernameyên 
komputerê yên ew bikar tînin ji wan tê pirsîn, ew karên xwe yên profesyonel (!) dikin manî û 
dibêjin ku dema wan tune ku derbasî pergaleke din bibin û bikaranîna wê fêr bibin.

Dema ku te ev nivîsar xwend, tu yê bibînî ka sazkirina Ubuntu'yê çiqas hêsan e û dema 
ku te Ubuntu bi kar anî tu yê bibînî ka bikaranîna wê çiqas hêsan û xweşik e.

Te qet Windows saz kiriye? Piştî sazkirinê karê te naqede. Divê karta grafîkê, karta dengî, 
kamera, bernameya ofîsê û gelek tiştên din yek bi yek saz bikî. Ev tiştên ku di Windows'ê de piştî 
sazkirinê yek bi yek saz dikî, di GNU/Linuks'ê de bi sazkirina pergalê re, bêyî ku haya te jî jê 
hebe, tên sazkirin.

Di Ubuntu'yê de bernameya geroka înternetê Mozilla Firefox e ku Mozilla Firefox bi 
ewlekarî, bikêrhatina xwe ya xweş û hêsan gelek xelat wergirtine. Bernameya ofîsê 
OpenOffice.org ye û bikaranîn û xuyakirina wê yekser wekî Microsoft Office'yê ye.

Li gorî baweriya min mafê tu kurdekî tuneye ku ji bo bername, nivîsbarî û pergalên 
xebatê bi kurdî bi kar neynin, astengiyên nîgaşî derxin pêşberî xwe. Jixwe li ber bikarhênerên 
pispor tu astengî tune, biaranîna pergal û bernameyên Linuks'ê ji wan re çêtir e. Lê bikarhênerên 
ji rêzê? Di gava yekemîn de hemû bikarhênerên ji rêzê dikarin derbasî bername, nivîsbarî û 
pergalên kurdî bibin. Dema ku kesek mirovekî nû nas dike, di du-sê rojên pêşîn de têkiliya di 
navbera wan de sist e, lê roj bi roj li hev germ dibin û li hember hev xwe rehet hîs dikin. Hemû 
bikarhênerên ji rêzê dema ku derbasî pergal û bernameyên komputerê yên kurdî bibin, dê di du-
sê rojên pêşî de ne rehet bin, lê dû re dê germ bibin û dê nema berê xwe bidin zimanên din.

Di pêvajoya serdestkirina kurdî ya di komputergeriyê de rista saziyan girîng e. Gelek sazî 
hene ku karên profesyonelî dikin û ev karên wan rojane ne. Dema ku ev sazî bi carekê bername û 
pergalên xwe biguherînin, dibe ku karên wan wekî berê bi rêk û pêk nemeşin. Ji bo saziyan 
pêşniyar dikim ku di komputerên xwe de, li ba Windows'ê Linuks'ê jî saz bikin û dema karên 
wan ne bilez be, Linuks'ê bi kar bînin. Her wisa dikarin heya demekê hin bernameyên NA yên 
Ubuntu'yê yên wekî Openoffice, Abiword, Firefox, Gaim di Windows'ê de jî bi kurdî bi kar 
bînin.

Kesên xema kurdî naxwin dikarin li ber xwe bidin û ji bo ku di jiyana ragihandinê de 
-wekî jiyana navmalê- bi zimanên din bijîn, dikarin astengiyên nîgaşî derxînin pêşiya xwe. 
Daxwaz ew e ku her kurd di jiyana ragihandinê de roj bi roj Ubuntu'yê bike serdest. Piştî ku 
kurdan komputer bi kurdî bi kar anîn, gav bi gav dê hemû amûrên ragihandin û teknolojiyê bibin 
kurdî. Lê gava yekemîn û herî girîng: Divê amûra ku hemû amûrên din ên ragihandin û 
teknolojiyê têkildarî wê ne, bi kurdî bê bikaranîn.



PX û Hard Dîsk

Beriya ku em derbasî sazkirinê bibin, pêşî divê em di der barê komputerê de hin tiştan 
nazibin. Komputer ew tişte ku em dikarin tê de li ser pergaleke xebatê (PX)bernameyên 
komputerê saz bikin, bi kar bînin û rakin. Beriya her tiştî divê li ser komputerê PX'yek hatibe 
sazkirin. PX'yên ku îro ji hêla pirraniya bikarhêneran ve tên bikaranîn PX ya Microsoft 
Windows, GNU/Linuks û MacOS in. Li tevahiya dinyayê, di nava hemû PX'yan de ya herî zêde 
tê bikaranîn Microsoft Windows e û ya belavbûna wê ya roj bi roj herî zêde ye jî GNU/Linuks e.

Hard Dîsk ciyê ku PX lê tên sazkirin û hem pelên PX û hem hemû pelên din ên wekî 
pelên nivîsê, pelên deng, pelên bernameyan û hwd. lê tên sazkirin e. Beriya ku em PX'yekê saz 
bikin divê em ciyê ku PX lê tê sazkirin (Hard Dîsk) nas bikin. Dibe ku di komputerekê de ji yekê 
zêdetir Har Dîsk hebe. Di pirraniya komputeran de Hard Dîskek tenê heye. Bikarhêner dikarin li 
gorî daxwaz û pêdiviyên xwe Hard Dîskê bi navên cuda parve bikin. Pirraniya bikarhênerên 
Windows'ê Hardîskên xwe wekî du beşan bi navên “C” û “D” parve dikin. Di Windows'ê de em 
dikarin bi “Bilgisayarim”ê beşên Hardîskê yên hatine formatkirin bibînin. (Di sazkirina 
Windows'ê de beş wekî FAT32 an jî NTFS tên formatkirin.) Ji bo ku tevahiya rewşa Hard Dîskê 
bibînî riya “Denetim Masası → Yönetimsel Araçlar → Bilgisayar Yönetimi” bişopîne û di 
paceya vebû de li ser “Disk Yönetimi”yê bitikîne.
 Rewşa Hard Dîskê

Wekî ku ji wêneyê jî xuya ye, di vê komputerê de du Hard Dîsk hene (Disk 0 û Disk 1). 
Di Hard Dîskekê de beşên Windows deq û muzîk wekî “C”, “D” û “E” hatine binavkirin û 
cureyê pergala pelan NTFS ye. Di Hard Dîska din de du beş hene lê di vê paceya Windows'ê em 
nikarin cureyê pergala pelan bibînin. (Min di Hard Disk 0'ê de Windows saz kiriye û di Hard 
Disk 1'ê de jî Ubuntu saz kiriye.)

Dema ku em Komputerê bi Linuks'ê vedikin, em Disk 0 û Disk 1'ê wekî hda û hdb 
dibînin. Wekî ku di wêneyan de jî xuya ye, li ser hda'yê sê beş hene (hda1, hda2 û hda3) û bi 
NTFS'yê hayine formatkirin.



Rewşa beşa hda a Hard Dîskê

Li beşa hdb a Hardîskê jî Linuks hatiye sazkirin û wekî beşên hdb1 û hdb2 hatine 
binavkirin û bi pergala pelan a linux-swap û ext2 hatine formatkirin.

Rewşa beşa hdb a Hard Dîskê



Sazkirin

Niha em derbasî sazkirina Ubuntu'yê bibin. Berî her tiştî divê, em ji bo ku Ubuntu'yê lê 
saz bikin, beşeke vala bibînin. Heke em Windows'ê nexwazin, divê em hemû pel û peldankên 
xwe yên girîng di CD an jî DVD'yan de hilînin. (Di sazkirina hemû PX'yan de ciyê ku PX lê tê 
sazkirin tê formatkirin.) Heke em bixwazin di komputera me de hem Linuks hem jî Windows 
hebe, divê em dest nedin “C”yê û beşeke din “D” an jî “E”yê jê bibin. Heke pelên girîng tê de 
hebin pêşî wan hilînin beşeke din an jî CD'yan. Beşa vala divê herî kêm li 5 GB be lê pêşniyara 
min ew e ku hûn li dora 15-20 GB'î ji bo Ubuntu'yê veqetînin.

Beşa ku te ji bo sazkirina Ubuntu'yê amade kiriye “E” ye û mezinahiya wê 20 GB e. Te 
hemû pelên “E”yê ên ku ji bo te girîng in di ciyeke din de hilanîn? Nexwe em dikarin niha 
derbasî jêbirina beşê û sazkirina Ubuntu'yê bibin. Dikarî di Windows'ê de bi alîkariya “Disk 
Yönetimi”yê beşa “D”yê jê bibî. Di Ubuntu'yê de jî bi alîkariya “Gnome Partition Editor”ê beşa 
“D”yê jê bibî. A baş ew e heke tu niha vê nivîsê di Windows'ê de dixwînî “Disk Yönetimi”yê bi 
kar bîne, heke te komputerê bi CD'ya zindî ya sazkirina Ubuntu'yê vekiribe, jêbirina beşê bihêle 
gava formatkirina wê ya ji bo Linuks'ê. Beş hatibe jêbirin an jî nehatibe jêbirin, rewş naguhere, 
me tiştên girîng ên tê de hildan û tu girîngiya tiştên tê de nema.

Bi CD'ya zindî komputerê veke. Heke CD'ya te ya zindî weşana Koma Ubuntu'ya Kurdî 
be, pêşî “F2”yê bitikîne û klavyeya xwe hilbijêre û dû re enterê bitikîne. Heke te CD'yê ji 
malpera Ubuntu'yê daxistibe, pêşî pêl “F1”ê bike û zimanê kurdî hilbijêre dû re pêl “F2”yê bike 
û klavyeya xwe hilbijêre. Piştî ku komputer vebû, li ser masê girêdana “Sazkar”a Ubuntu'yê 
heye. Li ser wê cot bitikîne û agahiyên ji te tên xwestin têkevê û gav bi gav pêşde here. Hewce 
nake ku em niha yek bi yek li ser van gavan rawestin. Agahiyên ku tên xwestin nav, paşnav, navê 
komputerê, nasnav, herêma saetê ya ku tu lê dijî û agahiyên bi vî rengî ne. Heya ku bigihîjî gava 
dabeşkirinê, hemû agahiyan têkevê. Di gavên sazkirina Ubuntu'yê de ya hinek zanîn divê ev gava 
dabeşkirinê ye. Di vê gavê de, vebijêrka dabeşkirina bi destan a li jêr bitikîne. Hemû beşên Hard 
Dîska te dê di paceyê de xuya bibin. Ev paceya sazkirinê ya gava dabeşkirinê “Gnome Partition 
Editor” e. Beşa ku te ji bo ku Ubuntu'yê lê saz bikî vala kiribû bibîne û li serî rast bitikîne û bike 
beşeke nû. Ez pêşniyar dikim ku tu mezinahiya beşê 4096 (4 GB) çêkî. Lê li heke li gorî te ev pir 
be, dikarî kêmtir jî çêkî. Cureyê pergala pelan jî linux-swap çêke. 4 GB ji beşê derket û ma 16 
GB. Li ser vê beşa 16 GB rast bitikîne û dest nede mezinahiya wê. Cureyê pergala pelan jî wekî 
ext2 an jî ext3 hilbijêre. Cureyê pergala pelan a ext2 di nava hemû cureyên pergala pelan ên 
Linuks'ê de ê herî zêde tê nasîn e. Cureyê pergala pelan a ext3 jî wekî cureyê bi pêvek yê ext2'yê 
ye û di cureyê pergala pelan a ext3'yê de tiştên hatine jêbirin şûnde tên anîn. Pêşniyara min ew e 
ku tu ext3'yê hilbijêrî. Piştî diyarkirina mezinahî û cureyê pergala pelan a beşan, heya nîşaneya 
“saz bike”yê xuya bike, pêşde bitikîne. Piştî ku te “saz bike”yê tikand, pergala te dê gav bi gav, 
xwe bi xwe bê sazkirin. piştî ku sazkirin qediya, dê hişyariyek derkeve û ji te bipirse ka tu 
dixwazî bikaranîna CD'ya zindî bidomînî an jî dixwazî komputerê ji nû ve bidî destpêkirin û bi 
Ubuntu'yê komputerê vekî. Destpêkirina nû hilbijêre û gava ku CD ji CD-Romê derket, CD'yê 
hilîne û pêl enterê bike. Dema ku kompuret dîsa vebû, dê lîsteya PX'yên di komputera te de saz 
bûne derkeve. Li jorê Ubuntu heye, di bin wê de Ubunyu ji bo têketina gerînende heye, di bin wê 
de testkirina bîrê heye û li herî jêr Windows heye. bi bişkojkên hêlan ên klavyeyê PX'ya dixwazî 
vekî hilbijêre û enter bitikîne. Te vebijêrka jortirîn ya Ubuntu'yê hilbijart? niha Ubuntu vedibe. 
Di vebûnê de nav û nasnavê ku te di sazkirinê de diyar kiribûn ji te bên pirsîn. Ev pirs dê di her 
vebûnê de derkeve pêberî te. Piştî têketina nav û nasnavê Ubuntu'ya te vebû.

Pîroz be! Te wekî mirovekî/e kurdîperwer bikaranîna PX'ya kurdî xwest û te saz kir. niha 
tu yê bibînî ka bikaranîna wê çiqas xweş û hêsan e.


