
 
 
 

 يةكطرتنةوة
رِاطةياندنى يةكطرتنةوةى هةردوو ئيدارةكةى كوردستاا  ةتة َتي      

ةيةك بوو كة درا بتة طتوي ىى كؤمتة نى    جةذنى قورباندا، خؤشرتين مذد
خةةَكى كوردستاانداو بةرِاستاى كرديتة جتةذنى رِاستاةقينةيا  و، بتؤ       
يةكتة  جتتار ةتتة متتاوةى نتؤ ستتاةَى رِةبتتةقى دووبتتةرةكى و خؤكتتوذى و   

و َةرؤشتةوة ماىتى يتةكرتيا     َةري زى ةةيةك، خةةَكى بة طةرمى دورة
 دةكرد وتوند باوةشيا  بؤ يةك دةكردةوة.

شة ئةو َةرؤشتيةى ختةةَكى كوردستاا  بتة هتةموو بت ورِاو       ئاشكرا
تي رِوانيني كى جياوازيانةوة، كة نوانديا  بتؤ هةةَذتذاردنى ئةنتدامانى    

خةةَكتة    نيشامانى ع اق، باشرتين بةةَطة بوو كتة ئتة     ئةجنومةنى
دةَستتؤزييةكى بتتؤ ختتاك و نةتةوةكتتةيا  تي دايتتة و دةزانتتن ةتتة       

دةنطي كتى زيتاتر بتةرةو بتة     واتتة  ادة، ئةجنومةنةكةدا يةك كورسى زي
ئاماجنتتة رِاستتاةقينةكانى ختتةةَكى كوردستتاا  و ديهي نتتانى خواستت  و 

ستاا  بتؤ نتاو باوةشتى     دكور هي نانةوةى كةركوك و َارىةكانى ديكتةى 
و ني تو دةوةَتةتى   بتارودؤخى  هةربتةو َي ودانتة ، ئتةمرِؤ،     ا .امنيشت 

ة  نةتتةوة و  بؤ ئ ناوةوةى ع اق خؤشى، ئاراساةيةكى ىارةنوس سازى
بتةري ِؤدانى هتةر هتةةي ة كتة هاتؤتتة      ، بؤيتة  خاكة َت ؤزة، َييتة  

بتتةردةنا ، هةةَةيتتةكى مي ذووييتتةو هةركتتةس و بيتتةني ة بيكتتا ،  
بؤية جتاري كى دى ةتة   دةكةوي اة بةر دادطايى مي ذوويى نةتةوةكةمانةوة,

ةة هةموو ئةو دةَسؤزانةى نةتةوةو ختاك دةكتةين   ناخةوة دةس  خؤشى 
 كة َةرؤ  بوو  بؤ ئة  يةكطرتنةوةيةو كارو شةو خنونيا  بؤ كردوة.

طيانى ىل  بوردنتةوة و  سةربةرزى و سةركةوتن بؤ هةموو ئةوانةى بتة 
خةةَكى ستاة  ديتدةى كوردستااندا كتار     ةة َي ناوى َاشةرِؤذي كى طةشى 
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 درِكةو ميَكوتة و 
 تاميَسكى دةمار

 

   
 
 

 فةرةيدون قةفتان    كتؤر د
 ثسثؤِرى نةخؤشيةكانى ثَيست    

 زانكؤي سلَيمانى    –ى ثزيشكى ذكؤلَي
 

 
 
 
 

بة  ،دِركةو مَيكوتةنةخؤشييةكى زؤر درمى ظايرةسيية
سةرئَيشة و كةم هَيزى  ،ضةند نيشانةيةكى كةم تني وةك تا

ثاشان نيشانةكان بةضةند كؤمةَلَيك  دةست ثَى دةكات و
زيبكةو قنضكةى بضووك بضووك و  ،طرَي ،لةثةَلةى سوور

قةمتاغةدار لةثَيستى لةشدا بةتايبةتى و بة ضِرى لةثَيستى 
ناوةندى لةشدا و بة رَيذةيةكى زؤر كةم لةكؤتايى ثةل و 
سةردا دةردةكةون و خوراندن نةخؤش دةطةيةنَيتة الى 

 ست .  ثزيشكى ثسثؤِرى  ثَي
زؤستةر(  –هؤكارى ئةم نةخؤشيية ظايرةسى  )ظاريسَياَل 

(Varicella- zoster  )( ة كة لة كؤمةَلةى ظايرةسى )هَيرثس
(   و ئةم ظايرةسة دةبَيتة هؤي دوو  Herpes Virusesة )

 جؤر نةخؤشى : 

 (Chickenpox :Varicellaدِركةو مَيكوتة ) -  1
( Herpes Zoster: Shinglesتامَيسكى دةمار: ) -2

لةئةجنامى ضاالكبوونةوةى هةمان ظايرةسة ثاش ضاكبوونةوة 
 لةنةخؤشى دِركةو مَيكوتة.

 

 :درِكةو ميَكوتة
لةرَيى ثرذةى هةناسةو كؤكة و برينى ثَيستى  

نةخؤشَيكى  بة دِركةو مَيكوتة تووشبووةوة بآلودةبَيتةوة  و 
 ة . لةسةرةتاي نةخؤشييةكةدا دِركةو مَيكوتة  دةتةنَيتةو

سووِرى نةخؤشييةكة ) واتة كاتى نَيوان تووشبوون و 
رؤذة و ثاش تووشبوون  16 -14دةركةوتنى نيشانةكان( 

( رؤذة و كاتَيك 20-10كاتى تةنينةوةى نةخؤشييةكة )
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نيشانةكانى ثَيست رةشدةبنةوة و قةمتاغة دةبةسنت ئيرت 
 نةخؤشييةكة ناتةنَيتةوة . 

كوتة ناتةنَيتةوة طةر ثاش دةركةوتنى زيبكة دِركةو مَي
نةخؤش لةتَيكةآلوبوونى  كؤمةأل بؤ ماوةى شةش رؤذ قةدةغة  
بكرَيت و نةخؤشييةكة لةِرَيى كةسَيكى سَييةمةوة  كة لةوةو 

 بةر نةخؤشييةكةى طرتيَب  بآلو نابَيتةوة.
و  ( ى ئةم نةخؤشيية لةزستانEpidemicثةتا )

دايكبوونى هةر لةكاتى لةسةرةتاى بةهاردا  سةرهةَلدةدا، 
كؤرثةلةوة تاكو توشبوون بة نةخؤشييةكة ئةطةرى توشبوون 
هةية بةآلم هةندَى كؤرثةلة  بةهؤيي ئةو بةرطرييةوة كة لة 
دايكيانةوة بؤيان ماوةتةوة تا تةمةنى شةش مانطى  بؤيان 

رَيذةى تووشبوون بة  ،هةية كة توشى ئةم نةخؤشيية نةبن 
 ( ساَليداية.  8-5زؤرى لة تةمةنى  )

تاى مام ناوةند و بَيهَيزى     ،نيشانةكان : سةرئَيشةى كةم  
رؤذ ثاش  15 -11لة 

( 36 -24توشبوون  و )
سةعات ثَيش يةكةم كؤمةَلة 

نيشانةى ثَيست لةوانةية  
 دةركةون .                   

ئةم نيشانانة لة منداَلى 
ساَليدا  8-5تةمةن 

دةردةكةون و هةميشة لة 
دةردةكةون .                                                      باَلقدا زؤر بةتني

نيشانةكانى سةرةتايى ثَيست 
ثةَلة ثةَلةى  سوورى بضووك   

بضووكى لَيثةيدا دةبَيت و  وا 
دةبن كة طةر ثةجنةيان لة سةر 

ثاش ضةند سةعاتَيك ئةم    دابنريَت  ديارنامَينن ..         
ةست دةكةن بةخوراندن و زيبكةى ثةَلة سوورة بضووكانة د

ديوار تةنك لةشَيوةى فرمَيسكدا ثةيدا دةبن و شلةيةكى  
روونيان تيادا دةبَيت و دةوروبةريان بة ئةَلقةيةكى سوور 
دةطرييَت و لة ناوةِراستياندا ناووك ثةيدا دةبَيت .. هةر لةم 
كاتةداية كة نةخؤشييةكة لةاليةن ثزيشكةوة بة ئاسانى 

 .. دةناسرَيتةوة
نيشانةكانى ثَيست لة دِركةومَيكوتةدا لةثةَلةثةَلةى 
بضووكى ئاست ثَيستى سوور دةستثَيدةكةن و دةبن بةطرَى 

( سةعاتدا قةمتاغة 8 -6طرَىى بضووك و زيبكة وثاشان لة ) 
دةبةسنت. ئةم نيشانانةى ثَيست بةكؤمةَل كؤمةَل دةردةكةون 

ووكةكان قةمتاغة هةنديَك جار هةر زؤر زوو ثةَلةسوورة بض   ،
دةكةن و لةبارة قورسةكاندا جطة لة روو)دةم و ضاو ( و 
كؤتايى ثةل لةوانةية رووبةرى لةش بطرنةوة..كاتَيك 
نيشانةكان كةم دةبن بةشى ثَيستى سةرةوةى سنط و ثشت 
نيشانةكانيان ثَيوة ديار دةبَيت .. رووثؤشةكانى ناو دةم و 

ديوى  ،ة بةشى سةرةوةى كؤئةندامى هةناس ،قووِرط
كؤم و رووثؤشى ناو لةشى كضان  ،ناوةوةى ثَيَلوى ضاو

بريندار دةبن.. لةناو دةمدا هةر زؤر زوو زيبكةكان دةتةقن و 
ئاسان نيية لة زيبكةى تامَيسك جيابكرَينةوة و زؤر جار 
دةبنة هؤى ئَيش و ئازار و هةَلئاوساندن .. زيبكةى بؤرى 

 ،نةفةسى دةنط و هةناسة لةوانةية ببنةهؤى تةنطة
نيشانةكان لة تةثَلى سةردا دةر دةكةون و ئَيش و  ئازار ثةيدا 
دةبَيت و طرَى ليمفةكانى مل 

 طةورة دةبن .. 
بارة كتوثِرةكةى ئةم 

( رؤذى 7-4نةخؤشيية   )
ثَيدةضَيت و لة ثَينجةم 
رؤذةوة ئيرت نيشانةى نوَى 
ثةيدا نابَيت و زؤربةى زؤريان 
لة رؤذى شةشةمدا قةمتاغة 

ةسنت واتة رةشدةبنةوة، دةب
قةمتاغةكانيش لة كةمرت لة 

( رؤذدا ديار نامَينن و 20)
هيض ئاكامَيكيش دواى خؤيان 

 بةجَى ناهَيَلن . 
 

 ماكةكانى نةخؤشى درِكةو ميَكوتة:

( ةوة Streptococcusلةِرَيى ميكرؤبى زجنريةيى ) -1
لةوانةية ئةو نةخؤشةى دِركةو مَيكوتة دةطرَى تووشى 

(  يا طورضيلةسؤى  خوَيناوى كتوثِر erysipelas)ثَيستةسؤ 
(acute haemorrhagic nephritis . ببَيت ) 

( ةوة Staphylococcusلةرَيى ميكرؤبى هَيشويى ) -2
زيبكةكان لةوانةية كَيم و دومةأل بكةن يا تووشى ئاطرةى 

 بَلقدار بنب .       



26 سةردةمزانستى   

 5 

ي دِركةومَيكوتةى بةتني و قوورس لةوانةية ببَيتة هؤ -3
سيسؤ )سووربونةوة و هةَلئاوسانى سييةكان ( ، ئةم ماكة 

 لةباَلق ، كؤرثةلة يا 
لةو  نةخؤشانةى  كة بةرطريان كةمة دةردةكةوَى بةآلم 

 منداأل هةرطيز تووش نابَيت.
طورضيلةهةو  ،دَلة ماسولكة هةو جومطةهةويى كاتى  -4

يا خوَيناوى بوونى زيبكةكانى ثَيست لة هةنديك نةخؤشدا 
نراون . خوَيناوى بوونى زيبكةكانى ثَيست ئةوة بي

دةطةيةنَيت كة نةخؤش تووشى كةم بوونى خةثلةكانى خوَين 
(thrombocytopenic purpura بةميكرؤببوونى ، )

(، شَيرثةجنة يا secondary bacterial infectionثَيست )
 كةمبوونى بةرطرى بووة. 

ا ( نةخؤشى دِركةو  مَيكوتةد1000لة هةزار )-5
بةرَيذةى يةك نةخؤش كةمرت تووشى مَيشكةهةو  دةبَيت ، بة 

( 2-1هةمان شَيوة مَيشكةهةوي ثاش سوورَيذة لةكؤتايى )
هةفتة ثاش كؤتايى نةخؤشييةكة مَيشكةهةو  روودةدات و 

 لةوانةية ببَيتة هؤي طيان لة دةستدان .                         
ة مَيشك ثاش ئةوةى نةخؤشى دِركةو مَيكوتة ل -6

دةدات، يةكَيك لةهةرة ماكة بةربآلوةكانى هةستةدةمار 
  .(ataxiaنارَيكية لةرؤيشتندا )

بةِرَيذةيةكى زؤر كةم لةوانةية ثةتكةدةمارسؤ يا  -7

 ئيفليجى هةستةدةمارى كةللةى سةر لةوانةية رووبدات. 
 ناسينةوةى ئايندةى درِكةو ميَكوتة : 

و ديارن بةآلم لةكاتى نيشانةكانى دِركةو مَيكوتة ئاشكرا
طوماندا دؤزينةوةو دةستنيشانكردنى ظايرةسةكة لة ثَيست 

 وخوَيندا ناسينةوة دةضةسثَينَى.   
دي   ئةم نةخؤشيية دةبَيت لة هةنديك نةخؤشى

( كة ئَيستا لة هةموو small poxجيابكرَيتةوة وةكو ئاوَلة )

كزمياى ( ، بريؤى تةِر )ئَيImpetigoئاطرة ) ،جيهاندا  نةماوة 
لري لة ئةجنامى طةسنت و ثَيوةدانى مَيرو مَيشوولة،  ،كتوثِر( 

 بةر كةوتنى  ،هةستيارى بة دةرمان 
نةخؤشى ثؤرفرييا  ،ماددةى كزَينةر و هةستياريةكان 

(erythropietic porphyria و نةخؤشى ظايرؤسى وةك )
( و تامَيسكى بةر بآلوى coxsackie virusكؤكساكى )

 لةش. 

منداآلندا دِركةو مَيكوتة نةخؤشييةكى سووك  لة زؤربةى
و ئاسانةو بة دةطمةن دةبَيتة هؤى طيان لة دةستدان بةآلم لة 
باَلقدا مةترسى زؤرترة وةك لةمنداَل و مةترسى طيان 
لةدةستدان لةو  نةخؤشةدا زؤرتر بةدى دةكريت كة بةرطرى 
لةشى كةمبؤتةوة يا بةردةوام دةرمانى كؤرتيزؤن يان 

 وةردةطريت. كيمياوى 

 

 تاميَسكى دةمار
لةم نةخؤشييةدا ) ظايرةسى ظاريسَياَل زؤستةر(  كة هةمان 
ظايرةسى دِركةومَيكوتةية ضاالك دةبَيتةوةو كاردةكاتة سةر 
يةكَيك لة هةستة دةمارو طرَى دةمارةكانى ثَيست و 

 ،% 55دةوروبةرى يةك الى لةش بؤ منوونة: سنط و ثشت 
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% يا 15ثشت و مستةجؤَلةوثةل  % ، بةشى خوارةوةى20مل 
% و بة درَيذايى درَيذبوونى ئةو هةستة 10ضاو و دةم وضاو 

دةمارة ئَيش و ئازار و كؤمةَل كؤمةَل ) تؤثةَل تؤثةَل ( زيثكة 
ثةيدا دةبن. تامَيسكى دةمار بةِرَيذةيةكى زؤر لةو نةخؤشة 
باَلقانةدا روودةدات  كة ثَيشرت نةخؤشى دِركةو مَيكوتةيان 

 ووةو ظايرةسةكة لة لةشياندا ماوةتةوة. طرت
ئةم نةخؤشيية يةك جار تووشى مرؤظ دةبَيت و زؤر بة 
دةطمةن دووبارة دةبَيتةوةو طةر دووبارةبووةوة ، ئةوة 
نةخؤشييةكى ترسناكى وةك شَيرثةجنة لةوانةية لةثشتى 
تامَيسكى دةمار خؤى شاردبَيتةوةو دةبَيت ثشكنينى وورد 

. تاو ئَيش و ئازار لةو اليةدا كة هةستة بؤ نةخؤشةكة بكريت
رؤذ ثَيش يا لةطةَل دةركةوتنى  5-4دةمارةكةى بؤدةضَى 

نيشانةكانى ثَيستدا ثةيدا دةبن ، ئَيش و ئازار لةوانةية كةم ، 
مام ناوةند يا ئةوةندة بةتني بَيت كة نةخؤش بةشةو خةوى ىَل 

وة يا نةكةوَيت ، لةوانةشة ئَيش و ئازار تيذ يا بسووتَيتة
 هَيواش بَيت. 

نيشانةكانى ثَيست لةو اليةدا تؤثةَل تؤثةَل 
بةسووربوونةوة دةستثَيدةكات ، ثاشان طرَى طرَىى بضوكى 
سوور ثةيدا دةبن و لة ماوةى دووهةفتةدا بؤ زيبكةو قنضكة 

 دةطؤِررَين و ثاشرتيش قةمتاغة دةكةن  .. 
رةكة ئةم نيشانانة تؤثةَل تؤثةَل بةدرَيذايى هةستة دةما

( لةنيوةى سنط transverselyدةردةكةون  ، ئاسؤيى )
( لة ثةلَيك لة verticalوثشت يا سك و ثشتدا و ستونى )

 ثةلةكاندا ثةيدا  دةبن  . 
ثاش ضاكبوونةوةى ثَيست ، تةنها ماكى نةخؤشى 
تامَيسكى دةمار مانةوةى ئَيش و ئازارة لة ثَيستة 

 نةخؤشةكةدا بؤماوةى ضةندين مانط و ساَل. 
 خؤثاراسنت : 

بؤ خؤثاراسنت لةم دوو نةخؤشيية كوتاندن 
(Vaccination كاريطةر نيية بةآلم لة وآلتة )

ن سةريانهةَلداوةو بؤ ثَيشكةوتووةكاندا ضةندين جؤر كوتاند
هةندَيك نةخؤش بةكاريدةهَينن بؤ منوونة :بؤ ئةو 
نةخؤشانةى كةبةرطرييان كةمبؤتةوة يا تووشى شَيرثةجنةى 
خوَين بوون  ، نةخؤشى قوورس و ئةو سكثِرانةى كة لةوانةية 

 تووشى ئةم ظايرةسة بنب . 
 ضارة سةر كردن : 

 دِركة و مَيكوتة :            -1

ؤرى نةخؤشيية ظايرةسييةكان دةرمانى دذة زؤربةى ز
ظايرةسييان بؤ نةدؤزراوةتةوةو بؤ  ضارةسةركردن تةنها 

ثَيويستيان بةو دةرمانانة هةية كة نيشانةكان كةم دةكةنةوة..   
لةدِركةو مَيكوتةى  ئاسانيشدا دةرمان تةنها بؤ كةمكردنةوةى 

خوراندن، هةروةها  ،تا ،نيشانةكانة وةك : سةرئَيشة
طةياندنى  دايك و باوكى مناَلى نةخؤش  لةبارةى درمى تَي

 نةخؤشييةكةو ئارامكردنةوةيان .. 
 ،لةبارة قوورسةكاندا دذة هيستامني كة دذى خوراندنة

بةئاو سابوون شتنى ئةوشوَينانةى كة هةويان كردووةو 
طومانى سووربوونةوةى ميكرؤبييان  ىَل دةكرَيت و نابَيت 

ربهَينرَيت بؤئةوةى شوَينةكة تووشى ثاكذكةرةوة )معقم( بةكا
و  سووربوونةوةى ميكرؤبى نةبَيت ، خواردن شلة و شؤربا

سووك بَيت ، نةخؤش بةر سةرما نةدرَيت ، جل و بةرط ثاكو 
 خاوَين رابطريَيت و نينؤك بقرتَينرَيت. 

لة هةندَى بارى قوورسدا :  دةرمانى زوظرياكس 
(Zovirax( واتة ئةسايكَلؤظَير )Acyclovir حةب و شروب  )

)شلة(  لةرَيى دةمةوةو دةرزى لةرَيى خوَينةوة دةتوانرَى 
 بةكاربهَينرَى و سوود بةخشة..

 تامَيسكى دةمار :  -2
دةرمانى دذة ئَيش و ئازارو خوراندن لةرَيى طشتييةوة 
بةكار دةهَينرَيـن و كرَيمى ئةسايكَلؤظري و مةَلحةمى دذة ئَيش 

 ( Xylocaineو ئازار )
ست دةدرَين سةربارى حةب و شروب )شلة( ى لةثَي

 ئةسايكَلؤظري كة دةرمانَيكى نوَىى سوودبةخشة . 
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 سايكَلؤسثؤرين

(Cyclosporin : Sandimmun Neoral) 
 ) بؤ ضارةسةرى ئةندام ضاندن و نةخؤشى ثَيست (

سايكَلؤسثؤرين دةرمانَيكى طرنط و تازة دؤزراوةية 
ثةسندنةكردنى ئةو  بةكاردَيت بؤ دذكارى لةش لةكاتى

كؤئةندامةى لةلةشدا بة نةشتةطةرى دةضَينرَيت وةكو 
طورضيلة ، هةروةها بؤ دذكارى ثةسندنةكردنى لةش بؤ ئةو 
رووثؤش و كؤئةندامةى كة لةهةمان لةشداية لة 
نةخؤشيةكانى وةآلمدانةوةى بةرطرى كةثَييان دةوتريت 

(  autoimmune diseasesنةخؤشيةكانى بةرطرى خؤ )
 كو نةخؤشى ضاو وة

(endogenous uveitis نةخؤشيةكانى ثَيست وةكو ، )
 atopic( ، بريؤى بةتينى ئةتؤثى )psoriasisسةدةف )

eczema( بريؤى دةمارطريى ، )neurodermatitis لريى ، )
ثَيست ، نةخؤشييةكانى جومطة وةكو: جومطةهةوي 

 رؤماتيزم ئاساى درَيذخايان 

(Chronic Rheumatoid Arthritis و )
نةخؤشييةكانى طورضيلة وةكو 

 nephroticكؤنيشانةى طورضيلة )

syndrome . ) 
ئةم دذكاريةى ئةم دةرمانة 
لةِرَيى متكردنى هةنديك لة بةرطرى 
سروشتى لةشةوة ئةجنامي دةدات 

 واتة  وةآلمدانةوةى بةرطرى 
(Immune Response. ) 
ئةم دووجؤر ثةسةندنةكردنةى  

ت تةنانةت لةش لةهةركاتَيكدا بَي
ثاش ضةند ساَلَيكيش 
لةوةستاندنى دةرمانةكة دةشيت 

 رووبدةنةوة . 
 ئامؤذطارى و كارى ثَيويست : 

نةخؤش ثَيويستة لةِرَيى ثزيشكى ثسثؤِرةوة  .1
و لةخؤيةوة نةيوةستَينَيت   دةرمانةكة بةكاربهَينَيت

 تاثزيشكةكةى ئاطادارى دةكاتةوة. 
ماددةى  خواردنى نةخؤش دةبييت كةمرتين قةبارة .2

)ثؤتاسيؤم( ى تيادا بَيت ، منوونةى ئةو خواردنانةى 

كةثؤتاسيؤميان زؤر تياداية : ميوةى وشكراوةو سةوزة و 
 خوَىية. 

كاتيك بةكارهَينانى ئةم دةرمانة نابَيت نةخؤش  .3
 ( )سندى( خبواتةوة. grape fruitشةربةتى طرةيث فرووت )

ا ضةند تينووى بوو دةبَيت نةخَوش ئاوخبواتةوة ت .4
رادةى دووليرت لةرؤذَيكدا و نابَيت نةخؤش بؤماوةى دوور و 

 درَيذ بَى ئاو بَيت . 

لةتيشكى خؤر دةبَى خؤبثارَيزى و طةر لةبةر   .5
(  دا بَيت ، دةبَيت شوَينة بةدةرةوةكان UVBتيشكى )

( دةبَيت رابطريَى ، ئةم PUVAداثؤشَيت و ضارةسةر بة ثوظا )
ةدةف يا بريؤى ئةتؤثى خاَلة تايبةتة بةو نةخؤشةى كة س

 هةية.. 

نةخؤش دةبيَت بةرَيكوثَيكى ولةكاتى خؤيدا جطةر  .6
و طورضيلةى بثشكنريَت  و طةر توانرا بِرى دةرمانةكة 

 لةخوَيندا ديارى بكريت. 

لة هةمان كاتدا و لةطةَل ئةم دةرمانة نابَيت ئةو  .7
دةرمانانة كةماددةى ثؤتاسيؤميان تياداية بةكاربهَينرَين وئةو 

ب و دةرمانانةى كةميزثَيكةرن و حة
ثؤتاسيؤم لة لةشدا دةهَيَلنةوة 

 دةبَيت رابطريَين . 

نةخؤش دةبَيـت  .8
لةكوتاندن بةتايبةتى جؤرة 

 زيندووةكان دووربكةوَيتةوة . 

طةر لةثِر و لةضةند  .9
رؤذَيكدا كَيشى ثرت تر  بوو يا 
قاضةكانى هةَلئاوسان دةبَيت 
نةخؤش سةردانى ثزيشكة 

 خؤى بكات .  ثسثؤِرةكةى

نابَيـت لةخؤوة دةرمانى  .10
ديكة وةربطرَيت و طةر هةستيارى يا نةخؤشى ديكةى هةبَيت 

 , دةبَيـت ثزيشكةكةى ئاطادار بكاتةوة . 

ثاش ضاندنى كؤئةندامَيك و لةكاتى بةكارهَينانى  .11
ئةم دةرمانةدا ذنى سكثِر دةبَيـت  ثسثؤِرى ذنان و منداَلبوون 

ضاودَيريدا مناَلةكةى ببَيت طةرنا  ئاطادار بكاتةوة و لةذَير
ئةوا  دايكةكة و مناَلةكةشى لةمةترسيدا دةبن و لةبةرئةوةى 
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ئةم دةرمانة ئةضَيتة شرييشةوة ثاش منداَلبوون دايك دةبَيت 
 شري نةدات .  

 
 شَيوةى بةكارهَينانى سايكَلؤسثؤرين :   

*خاَل بةخاَلى ئامؤذطارييةكان دةبَيت رةضاو بكرَيت و 
دةبَيت تةنها ئةو بِرة دةرمانةى كة بؤى  دياريكراوة  نةخؤش
 . يتوةربطر

* لةكاتى ضاندنى كؤئةندامَيكدا لة سةرةتادا لةرَيى 
خوَينهَينةر يا دةمةوة ئةم دةرمانة دةدرَى بةآلم بؤ 

 نةخؤشييةكانى ديكة تةنها لةرَيى دةمةوة دةدرَى . 
* كةثسول يا شروب ) شلة ( ى ئةم دةرمانة دوانزة 

ةعات جارَيك واتة بةيانى و ئَيوارة دةدرَى و بِرةكةى لةاليةن س
ثزيشكى ثسثؤِرةوة دياريدةكرَى ، طةر توانرا دةبَى جارجار 
خوَين لة نةخؤش وةربطريَى بؤ زانينى رادةى دةرمانةكة 
لةخوَيندا و بةو ثَيية دةرمان زؤر و كةم دةكرَيت و ئةو بِرة 

ةوة و ئةو بةيانيةى كة دانراوة نابَيت زياد يا كةم بكرَيت
 خوَينةكة وةردةطريَى نابَيت دةرمان وةرطريابَيت. 

*نابَيت جؤرى ساندمييون نيورال 
بة ساندمييون  يان بةثَيضةوانةوة 

 بطؤِردرَيت . 
 

زانيارى و ئامؤذطارى  يكهةند
  لةبارةى كةثسوىل سايكَلؤسَثورين:

*تا ئةو ساتةى بةكاردةهَينرَيت 
شيتةكة نابَيت كةثسولةكة لة

دةربهَينرَى ضونكة وشكدةبَيتةوة و 
 كاريطةرى دةرمانةكة كةمدةبَيتةوة. 

* ئةو بؤنة كة لة ثاكةتة 
كراوةكةوة دَيت سروشتيية و بؤنى خؤيةتى و كةثسولةكان 

 هيضيان بةسةردا نةهاتووة . 
* هةموو كةثسولةكة دةبَيت قووت بدرَي و كةثسولةكة 

دةتوانرَى لةطةَل هةر نابَيت بشكَينرَى يا جبووردرَى ، 
شةربةت ) شلة ( يةكدا جطة لة طرةيث فروت )سندى(  قووت 

 بدرَى.. 
يا   50، 25، 10* ضوار جؤر لةم كةثسولة هةية : )

 مليطرامى ( .  100

 :      شروب )شلة( ى سايكَلؤسثَورين  )ساندمييون نيورال(
ئةو بِرةى كة ثزيشكى ثسثؤِر دةستنيشانى كردووة 

يثَيتى تايبةتةوة دةكرَيتة ) نيو ثةرداخ ( ئاوى لةِرَيى ثا
ثرتةقاَل يا سَيو يا هةر شةربةت )شلة( يةكى ديكة جطة لة 
ئةَلكول و شةربةتى طرةيث فروت )سندى( ، ثاش تَيكدان 
يةكسةر دةخورَيتةوة ثاشان ديوى دةرةوةى ثايثَيتةكة بة 
كلينَيكسى وشك  وشكدةكرَيتةوة و دةخرَيتةوة شوَينى 

هةرطيز ثايثَيتةكة بةئاو يا هةر شلةيةكى ديكة نابَيت خؤى, 
 بشؤردرَيت . 

هةردوو شروب )شلة(  و كةثسوىل ئةم دةرمانة دووجار 
 لةرؤذَيكدا بةكاردَين وة ماوةى نَيوانيان دوانزة سةعاتة . 

 :  كاريطةرى الوةكى
ثاش بةكارهَينانى ئةم دةرمانة لةوانةية هةندَيك نةخؤش 

يان كةمبَيتةوة ، هَيَلنج بدةن و لةوانةية ئارةزووى خواردن
بِرشَينةوة يا سكيان بضَيت . هةندَيكى ديكة جار جار 
دةستيان  دةلةرزَى , يا تؤزَيك مووى لةشيان زياد دةكات يا 
ثووكيان هةَلدةئاوسَيت يا ماندوو بوونيان ثَيوة ديارة و 
تووشى بةرزةثةستؤى خوَين دةبن يا 

ةرد دةبَيـت كةمَيك سثَينةى ضاويان ز
و تووشى سةرئَيشة دةبن يا 
ثَيستيان ثةَلة ثةَلة دةبَيـت و هةست 
بةسووتانةوةى دةست و قاضيان 
دةكةن يا ماسولكةكانيان طرذ دةبَيـت  

 و هةست بة الوازى دةكةن . 
ئةم كاريطةريية الوةكيانة 
هةرضةندة ناخؤشن بةآلم بَى زيانن 
طةر بةراورديان بكةين لةطةَل ئةو 

ونةوةيةى كة نةخؤش ضاكبو
لةئةجنامى بةكارهَينانى دةرمانةكة بةدةستى دةهَييَن  و 
 دةتوانرَى  لةِرَيى ثزيشكى ثسثؤِرةوة بِرةكةى كةمبكرَيتةوة . 
ئةو نةخؤشانةى ئةم دةرمانة وةردةطرن لةوانةية بةرطرى 
لةشيان كةمببَيتةوة و جار جار  توشى قوِرطئَيشة , تا ، 

، هةروةها لةوانةية هةندَى لوو ثةيدا هةآلمةت و دومةَل بنب 
ببَيت بؤية دةبَيت جطةر و طورضيلة جارجار ثشكنينيان بؤ 

 بكرَي و نةخؤش لةهةموو ئةطةرةكان ئاطادار بكرَيتةوة .. 
 دكتؤر فةرةيدون
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 نةخؤشى شةكرة لةمنداآلندا
 

 
 
 

 دكتؤر عةبدولفةتاح هةورامى
 ثزيشكى مقيم دةورى

 
 
 
 

 
بريتيية لة كؤ نةخؤشيةك كة نيشانةى ناسةرةوةكةى 

 بريتيية لة زيادبوونى شةكرى خوَين بةهؤى:
 كةم بونةوة يان دةرنةدانى ئينسؤلينةوة.-1
 تةواو ئيش نةكردنى ئينسؤلني.-2

شةكرة كة بريتية لةو جؤرةى كة جؤرى يةكةمى نةخؤشى 
بة بوون و نةبوونى ئينسؤلينةوة بةندة كة ثآى دةوترَيت 

insulin depenclart diubelus mellitus  باوترين
 جؤريانة لة منداَلدا.

 هؤكارةكانى:
نةخؤشى شةكرة لة ئةجنامى تَيكشكاندنى خانةكانى 

( ناسراون B-cellثةنكرياس كة بة خانةكانى بَيت )
 دات بؤ ئةمةش ضةند هؤكارَيكى ياريدةدةر هةن:ِروودة
 فاكتةرى بؤماوةيى-1
 بونى خزمايةتى بةثلةيةكى نزيك-
 دوانةى لةيةك ضوو.-
 Auto- immuir factorفاكتةرى بةرطرى خؤيى -2

 دذةتةنى دذ بة خانةكانى ثةنكرياس-
 جآ طرتنةوةى شانةكانى ثةنكرياس بة ليمفؤسايت.-

 فاكتةرةكانى دةوروبةر-3
 ادةى خؤراكىم-
 تووش بوون بة ظايرؤس-
 

%ى خانةكانى 90نيشانةكانى كاتَيك دةردةكةوَيت كة -
B .تَيك بشكَين 

كيتؤ ئةسيدؤس كاتَيك ِروودةدات كة بِرَيكى زؤر كةم لة -
 ئينسؤلني دةربدرَيت.

 
 نيشانةكانى:

دةطوجنَيت لة هةموو تةمةنة جياوازةكاندا ِرووبدات بةآلم 
ةوة دةبَيت بةرضاوترين نيشانةكانى ساَل 14-11زياتر لة 
 بريتني لة:

زؤرى ميزكردن )زؤر جار بةجَيطةتةِركردن -1
 دةردةكةوَيت(.

 زيادبوونى تينويةتى.-2
 دابةزينى كَيش.-3

نيشانةكانى كيتؤ ئةسيدؤس )ئةو حاَلةتةية كة تَيدا 
 ِرَيذةيةكى شةكر بة ِرَيذةيةكى زؤر بةرزدةبَيتةوة(



26 سةردةمزانستى   

 10 

 
 ةشةسةندنى نةخؤشىفسيؤلؤذى و شَيوازى ط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وشك بوونةوة-
 رشانةوة-
 تَيكضوونى ئاستى هؤشيارى -
 سك ئَيشة-
 دةرضوونى بؤنى ئةسيتؤن لة دةمةوة-
 

 Diagnosisدياريكردنى نةخؤشييةكة 

 لة ِرَيطاى نيشانةكانييةوة-1
شةكرةى خوَين كاتى ئاسايى لة -2
 ديس لرت زياتر بَيتملطم/200
شةكرةى خوَين ثاش نةخواردنى نان بؤ -3

ماوةى ضةند سةعاتَيك زياتربَيت لة 
 مطم/ديسى لرت140
 زيادبوونى هيمؤطَلؤبينى شةكراوى-4

 ضارةسةركردن:
 ضارةسةركردنى نةخؤشةكة بة ضةند هةنطاوَيك دةبَيت:

 بةكارهَينانى ئينسؤلني-1
دا توانى ترس ز 1922دؤزينةوةى ئينسؤلني لة ساَلى 

لةم نةخؤشيية بةِرادةيةكى زؤر كةم بكاتةوة و بةجؤرَيك لة 

بةجؤرَيك لة نةخؤشييةكى كوشندةوة بيكات بة نةخؤشييةكى 
 ضارةسةركراو.

 ضةند رِاستييةك لةسةر ئينسؤلني:
يةكة/طك/  1تَيكِراى ئينسؤلينى ثَيويست بريتية لة -

 ِرؤذَيك.
تاى دواى بةكارهَينانى ئينسؤلني لةسةرة

دياريكردنى نةخؤشيةكةدا، ماوةيةك هةية ثَيى 
كة  Honey moonدةوترَيت مانطى هةنطوينى 

لةوانةية ضةند هةفتة بؤ ضةند مانطَيك خبايةنَيت. 
ئةميش لة ئةجنامى طةِرانةوةى ثامشاوةى 

بؤ دروستكردنى  B-cellخانةكانى ثةنكرياس 
ئينسؤلني، كة لةم كاتةدا نةخؤشةكة ثَيويستى بة 

ؤلني نابَيت ياخود ثَيويستى بة بِرَيكى ئينس
 ئَيجطار كةم دةبَيت.

تَيكِراى بِرى ئةو ئينسؤلينةى كةِرؤذانة ثَيويستة لة دوو -
واتة سآ بةش  1:3جؤرى تايبةت دابني دةكرَيت بةِرَيذةى 

ئينسؤلني كورختايةن كة جؤرَيكى تواوةية، لةطةأل بةشَيك لة 
 ئينسؤلينى مام ناوةند لة ئيشكردندا.

كةمى 
 ئةنسؤلني

زياد شيبوونةوةى .
َيكشكاندنى ت ضةورييةخانةكان

 Bخانةكانى 

 لة ثةنكرياسدا

زيادبوونى ترشى 
 كيتؤن

دةركةوتنى كيتؤن لة 
 ميزدا

كةم بونى 
 بةكارهَينانى كلوكؤز

زيادبوونى 
شةكر لة 
 خوَيندا

 تينويةتى زؤر

 زيادبوونى

بونى  دروست 
 شةكر

  كيتؤن 

 ئةسيدؤس

زيادبوونى 
خةستى لة 

 خوَيندا

 ميزكردنى زؤر

 دابةزينى كَيش

دةرضونى 
بِرَيكى زؤر 

 لة ئاو
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ى بةشى تَيكِراى بِرى ئينسؤلينى ثَيويست لة  3/2
كةى 3/1بةيانىدا ثَيش نان خواردن دةدرَيت و هةروةها 

 ديكةى ئَيوارة ثَيش ناخنواردن دةدرَيت.
ئةو ئينسؤلينةى كة سةرضاوةكةى مرؤيية زياتر -

سودمةنرتة بة بةراوردكردن لةطةأل ئةوةى سةرضاوةى ديكةية 
 وةك بةراز.

ني لة ذَير دةرزى ئينسؤل-
ثَيست دةردرَيت لة بةشى 
سةرةوةى قؤأل و سةر سك و 

 بةشى سةرةوةى ران.
بةكارهَينانى سيستمى -2

 خواردن و وةرزشكردن:
سيستمى خواردن ثَيويستة 
بةكاتى وةرطرتنى ئينسؤلني و 
ئةجنامدانى وةرزشةوة 

 ثابةندبَيت. 
 خواردن ثيَويستة بةضةند شيَوةيةك بيَت:

شاَليان زؤرةو مادةى كاربؤهيدراتى ئةو خؤراكانةى ري-
ئاَلؤزيان تَيداية، ضونكة ئةم جؤرانة لة خؤراك ِرَيطة بة 
دروستكردنى مادةى طلوكؤز دةدةن بة بِرَيكى كةم و هَيواش 
بة ثَيضةوانةى ئةو مادانةى كة بةشَيوةيةكى خَيرا شةكرى 

 خوَين بةرز دةكةنةوة وةكو مادةى شريةمةنييةكان.
اية بةشَيوةي ضةند ذةمَيكى سوك بَيت خواردن باشرت و-

 لة نَيوان ذةمة تايبةتييةكاندا.
باشرتواية خؤراكى زياتر وةربطرَيت بة تايبةتى ثاش و -

ثَيش وةرزشَيكى زؤر بؤ دووركةوتنةوة لة تووشبون بة 
 دابةزاندنى شةكرى خوَين.

 :Monitoringضاودَيرى بةردةوام -3
ن كارَيكى طرنطة ضاودَيرى بةردةوامى بِرى شةكرى خوَي

بؤ زانينى ئاستى سةركةوتووى ضارةسةرةكةو كؤنرتؤَلكردنى 
نةخؤشييةكة. ئةميش لة ِرَيطةى بةردةوام ثَيوانى ئاستى 
شةكرى ناو خوَينةوة بة هؤى ئامَيرى تايبةتةوة يان لة 
ِرَيطةى تاقيطةكانةوة لة سةرةتاى دياريكردنى نةخؤشةكةدا 

ِرَيذةى شةكرى خوَين  باشرت واية ِرؤذانة ضةند جارَيك
 ببثَيورَيت.

ثَيوانةكردنى شةكر لة ميزدا زؤر ورد نييةو ثشتى ثآ 
نابةسرتَيت لة كاتَيك نةبَيت كة ثَيويستة بؤ دؤزينةوةى 

 مادةى كيتؤن لة نةخؤشى كيتؤ ئةسيدؤس.
هؤشياركردنةوةو يارمةتىدانى بارى دةروونى -4

 نةخؤش و كةس و كارةكةى:
 

 ةيةك دةبيَت:ئةمةش بة ضةند رِيَط
شيكردنةوةو تَيطةياندنى نةخؤشييةكة بةزمانَيكى -

 ئاسان.
ِروونكردنةوةى كاريطةرى خؤراك و وةرزش بؤ سةر -

 نةخؤشييةكة.
فَيركردنى كةسوكارى -

نةخؤشةكة لة بةكارهَينانى 
ئينسؤلنيء ثَيوانى بةردةوامى 
شةكرى خوَين بةهؤى ئامَيرى 
تايبةتييةوة كة ئَيستا لة هةندَيك 

ونَيدا بةكةسوكارى نةخؤشةكة ش
 دةدرَيت.

فَيركردنى نيشانةكان و -
ِرَيطةى ضارةسةركردنى دابةزينى 
شةكرى خوَين كة يةكَيكة لة ماكة 

 خراثةكانى نةخؤشى شةكرة.
زوو ثةيوةنديكردن بة بنكة تةندروستييةكان لة كاتى -

 ِرودانى نةخؤشى ديكةدا.
دياريكردنى نةخؤشييةكةدا، زؤرجار نةخؤش و  لة كات-

كةسوكارةكةى تووشى تَيكضوونَيكى بارى دةروونى دةبن، 
بؤية باشرت واية لة ِرَيطةى طفتوطؤو اليةنةكانى نةخؤشييةكةو 

 ضارةسةركردنى نةخؤشييةكةيان بؤ ِرون بكرَيتةوة.
ناسينةوةو ضارةسةركردنى ماكة خراثةكانى نةخؤشى -5

 شةكرة.
 نيان:طرنطرتي

 دابةزينى شةكرى خوَين:-1
لة ئةجنامى دابةزاندنى شةكرى خوَين بةهؤى كةم -

وةرطرتنى مادةى كاربؤهيدراتى يان وةرزشَيكى زؤر لةطةأل 
 وةرطرتنى مادةى ئينسؤلينةوة، ِروودةدات.

 نيشانةكان:-
كاتَيك ِروودةدات كة ِرَيذةى شةكرى خوَين دابةزَيت بؤ 

كة دةبَيتة هؤى هاندان سؤزة ملطم/ديسى لرت 60كةمرت لة 
نةخؤش هةست بةطَيذى و   Sympatheticكؤئةندامى دةمار 

بورانةوةو ئارةقكردنةوةو برسى بوون، دةكات ئةطةر بِرى 
شةكرةكة لة خوَيندا ئاستَيكى زؤر دابةزي ئةوا دةبَيتة هؤى 

 ضةند جوَلةيةكى نا ئاسايى و لة هؤش ضوون و فآو ثةركةم.
 ضارةسةرى:

توو ئةم حاَلةتة لة زووترين كاتدا ناسرايةوة، ئةطةر ها
ئةوا ضارةسةركردنيان ئاسانة بة ثَيدانى مادةى شةكراو 



26 سةردةمزانستى   

 11 

ياخود ثَيدانى نوقَلى شريين سان بنَيشتى شريين كة بة 
 ئاسانى دةمذرَيت لةاليةن شانةكانى ناوثؤشى دةمةوة.

بةآلم ئةطةر درةنط ناسرايةوة و دياريكراو، ئاستى بة 
شةكة كةم بوةوة ئةوا دةبَيت مادةى طلؤزى ئاطايى نةخؤ

لةِرَيطةى دةمارى خوَينةوة ياخود مادةى كلوكاطؤنى 
 ثَيبدرَيت.

 Diabetic Keto acidosisكيتؤ ئةسيدؤس -2
ئةمة كاتَيك ِروودةدات كة ِرَيذةى شةكر بة ئاستَيكى زؤر 
لة خوَيندا بةرز بَيتةوة كة لة جؤرى يةكةمى نةخؤشى 

ات، كة ئةم حاَلة مةترسيدارة ئةطة زوو شةكرةكةدا ِروودةد
نةناسرَيتةوةو ضارةسةر نةكرا ئةوا ذيانى نةخؤشةكة 
دةكةوَيتة مةترسييةوة دةطوجنَيت ئةم حاَلةتة لة سةرةتاى 
دةركةوتنى نةخؤشى شةكرةوة ِروبدات ياخود ثَيشرت ئةو 
كةسة زانيوَيتى نةخؤشى شةكرةى هةية بةآلم بةهؤى 

يكةوة لةطةأل شةكةرةكةدا ِروودةدات ِروودانى نةخؤشييةكى د
لةطةأل ِرشانةوة ياخود لةبارى خراث كؤنرتؤَلكردنى 

 نةخؤشييةكةدا، ِروودةدات.
 نيشانةكان:

بونى نيشانةكانى نةخؤشى شةكرة وةكو زؤرميزكردن، -
زؤر تينويةتى و دابةزينى كَيش ئةطةر ئةم حاَلةتة سةرةتاى 

 دةركةوتنى شةكرةبَيت لة منداَلةكةدا؟
 دةركةوتنى ِرشانةوةو طَيذبوون و بَيتاقةتى و سك ئَيشة-
وشك بونةوةى نةخؤش و وشك بونةوةى ناو دةمى و -

 ضرض بوونى ثَيستى
ثةيدابوونى بؤنى كيتؤن و ئةسيتؤن لة دةمى -

 نةخؤشةكةوة
هةناسةى قوأل و خَيرا و وةستانى هةناسة بؤ ضةند -

 ضركةيةك
ستى بآ ئاطايى طؤِرانى ئاستى ئاطاى نةخؤشةكة بؤ ئا-

 تةواو كة ئةمة نيشانةى كؤتايةتى
 +دياريكردنى نةخؤشييةكة:

 نيشانةكانى-
 ثَيوانى شةكرى خوَين-
لة  Na ,Kثَيوانةى مادةى يورياو مادة ئةلكرتويتيةكان -

 خوَيندا
 ثَيوانةى بِرى طازى ناوخوَين-
 ثَيوانةى مادةى كيتؤن و طلوكؤز لة ميزدا-

 +ضارةسةركردنى:

انى ئاو لة ِرَيطةى دةمارةوة بؤ جَيطرتنةوةى بةكارهَين-
سس/طك نؤرماأل 20بِرى زؤرى ئةو ئاوةى لَىضوة بةبِرى 

 سالين لةيةك سةعاتدا.
ثَيدانى بِرى ئاوى ثَيويست و بِرى ئةو ئاوةش كة ىَل -

 ضوة بؤ ماوةى هةشت كاتذمَيرى داهاتوو.
تةنها مةطةر لة حاَلةتَيكدا  Na ,Kجَيطرتنةوةو ثَيدانى -

 نةبَيت كة ميزنةكات
 200كاتَيك كةِرَيذةى شةكرى خوَين دابةزى بؤ كةمرت لة -

ملطم )ديسى ليرت، ئةوا ثَيويستة ئاوةكة بطؤِرى بة ديكسرتؤز 
 وةكو طلكؤز سةالين.

 
 بةكارهيَنانى ئينسؤلني:

 ثَيدانى بةردةوامى مادةى ئينسؤلينى تواوة.-
 رَيكيةكة /كط/ كاتذمَي 0.1سةرةتا بِر بريتية لة -
 90بِرى دابةزاندنى شةكر ثَيويستة لة -

 ملطم/ليرت/كاتذمَيرَيك زياتر نةبَيت.
 -+ضاوديَريكردنى ووردى نةخؤشةكة بةهؤى:

ئاستى وشك بونةوةى نةخؤشةكة بةهؤى كَيشى 
 نةخؤشةكة، بِرى ئاوى دةرضوو و تَيضوو.

مادة ئةلكرتؤليتييةكان: ثَيوانى بِرى يورياو و سؤديؤم -
 كاتذمَيرَيك لة خوَيندا 4-2وهةموو  و ثؤتاسيؤم

كاتذمَير  4-2ثَيوانى ئاستى تفتى و ترشى خوَين -
 جارَيك
 ثَيوانى شةكرى خوَين هةموو سةرى كاتذمَيرَيك-
بؤ زوودياريكردنى زؤربوون و كةم  ECGهَيَلكارى دأل -

 بونى ثؤتاسيؤم 
بةردةوام ضاودَيركردنى نيشانة طرنطةكان وةكو -

 لَيدانى دأل و ِرَيذةى هةناسةدان. ثةستانى خوَين و
 ضاودَيريكردنى كؤئةندامى دةمار-

 +ماكة خراثةكانى:
 ئاوسانى مَيشك-

ئةمة دةناسرَيتةوة بةهؤى كةمبونةوةى ئاستى ئاطاى 
نةخؤشةكة، سةرئَيشة، ناجَيطريى نةخؤشةكة، فآ، و لةهؤش 
ضونى تةواو.لةم حاَلةتةدا ثَيويستة خؤت دورةثةرَيز بطريت 

رادابةزاندنى شةكرى خوَين ئةم حاَلةتة زؤر تر لة لة خَي
 ئةجنامى زؤر وةرطرتنى بِرَيكى زؤر ئاوةوة ثةيدا دةبَيت.

 تَيكضونى لَيدانةكانى دأل:-
ئةمةش لة ئةجنامى تَيكضوونى و بِرى ثؤتاسيؤمى ناو 

 خوَينةوة ِرودةدات.   
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 تةكنةلؤذى نوآ و 

 بيستنى باش
 
    
 
 

 دكتؤر يادطار شةوقى مريزا كةريم
 ثزيشكى قوِرط و طوآ و لوت

 
 
 
 

بيستتى ب بتتما  ىمذتتمى باتتمذب بمهتتد  تتد نيهمذتت   ى ي ذتتد م   
خدَ ك طر ذب دةضَيذن بد   ى بيسى يمذدوة  دذ َاك كدس  دن 
دةَ تتتتتتَيوا دةبتتتتتتة م بييستتتتتتىة بتتتتتتد   بَي مطتتتتتتد    تتتتتتد وو بتتتتتتد   

ى يتتتت ن  2.1ربةوكمذب ئتتتتدىرا م اتتتتدك 
كدس  تدن كتد طةَايتمن ةستىد و ةتم ذد      
ب ىتتتمة دةكتتترَاو  دبتتتدة ئتتتدوةى ةستتتىب    
طةآ طدهد دةكتم  بتد دةَاتذ اب ةتم ذب     
د  مبةود . ئدو كدةمذد  يض ئمطماتمن  تد   
خ اتتتتتتتتمن ذيتتتتتتتتد  تتتتتتتتدبم اتتتتتتتتدكَيك  تتتتتتتتد  
خَيز ذدكدامذتتتتتتت   اتتتتتتتمن بر دةةةكتتتتتتتدامن  
  هتتيمةامن دةكمبتتدوة   دطتتدش ئدىدهتت   

ة طتتتتتتةآى ةتتتتتتن ذتتتتتتمدةن خ اتتتتتتمن     تتتتتتد
 دَ  ةخدَ دبَي و امن دةَ َيو ىَيشك  يالك 

 بةوذب ِةؤب ذداد.
 ئيَمة ضؤن دةبيستني؟

 ةَيةاسىد  دة ادك  د ئَيمد بز ذني كد ئَيمد ض ن دةبيسىني
هتتدة د دةذ تتدكمن ك دةبَيىتتدوة بتتد  ى طتتةآى دةةةوة    -

ةى دو اتتب دةطةَازةَاىتتدوة بتتد دةَاتتذ اب كتتدذمَ ب طتتةآ بتت  ةتتدةد    
طةآ  كمبَيك دةذ دكمن بدة ةدةدةى طةآ 
دةكتتتتدون ةدةدةكتتتتد  دةوةاتتتتدك دةوةتتتت   

ئَيست ب طتةآى    3دةكم  كد بد   اتدوة  
ذتتتموةوة دةةتتت  بتتتد نة ذتتتدوة دةكتتتدن.     
بضتتةكناو ئَيستت يمن كتتد ةتتنى دةوبرَاتت  

( ذةوةتتتتتتتتتموة بتتتتتتتتتد  stirrup-)ةكتتتتتتتتتم 
( كتتد  تتد oval windowةدجندةةكتتدوة )

ذَيتتتتتة ن طتتتتتةآى ذموةِة ةتتتتت  و طتتتتتةآى   
 -وةوةد ادو دةةت  دةكتم  بتد  تدةواو    ذم

بد  دةوا ب ةدجندةةكد ئتدو هت دادى كتد    
 تتتتد طتتتتةآى ذموةِة ةتتتتى  اد  دةوا دكتتتتتد    
دةط َازَاىدوة ب  هت  َي ب ذتدةىب هتَيةة    
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(  تتد طتتةآى  cochlea -حد تتدوؤذب ةتتنى دةوبرَاتت  )ك ك يتتم   
ذموةوةد   دو ةة م خمذدى ىةوى وؤة بضةك بتد ىما رؤةت  بب   

(كتدد . ئتدو هت دىدذييد وةك    cochleaمو )طدوةة دةبي رَاو  تدذ 
هتتتدة ة بتتتد  ى ىةوةكمذتتتدوة دةنةَ َي تتتدوة ئتتتدو نة ذدوةاتتتد    
دةبَيىتتتد  تتت ى دةوةتتت  بتتتةوذب  مذتتت  ذب دةىتتتمةى دو ى ئتتتدوة  
دةضَيىدوة دةىمةى بيسنت دو ى ب  ةدذىدةى بيسنت  تد دةىتم    
دو ى ئتتتدوة ةتتتدذىدةةكد بدةنةوىتتتدى  مذتتت  ن دةط ِةَاتتت  بتتت      

 دةذط.
 

 ىنيشانةكان
 Hearing lossةسىب بسنتا 

ةستىب بيستنت دؤوا دوةكتدى  دناتدن خ بتدوة دةبَيت        -1
امن ادكَي ب بترةوة ئتدوة ن ذتم ب    

 ادكدىد.
ادكتتتتتتتد مة ئتتتتتتتدو دةذ مذتتتتتتتد 
ذمبيستتنَا  بدةةدودةكتتدامن وؤةة  

frequency   نتتت ةى ضتتتي دكمذب
 دةذ يمن بدةوة  دو ذدا

دةذ تتتتب ى تتتت  ش و دةذ تتتتب  - 
 ئمفرة 
 خةَا  ذب بة يةوة- 
طر ذتتتب طتتتةآ  َييتتتةون  تتتد   -2

 تتد  -د ذيشتتى ب  تت َ ب ك ذستتَير 
هتتمذ   تتد ىمَ تت   كتتد ئيشتتب بيتتمد      

كمبَيتتتتك دةذ دكتتتتد دوة   -ب رَاتتتت 
 بَي   د بيسى دوة.

طر ذتتتتتب طتتتتتةآ  َىيتتتتتةون   -3
  دبدةدة  بد دفزاةون بد دفةن.

طر ن طةآ َىيتةون و بتَب ذدطداشتى ب نستدكردن  تدذمو      -4
 طروةَيك خدَ    .

ةَايتتتمن طتتتر ن بتتتةوة. ذمضتتت د ذتتتمو     دذتتت آ كتتتدس كتتتد ط -5
ك بةوذتتدوة اتتمن د ذيشتتى ب خَيتتز ن و ك ىد ادبييتتدوة ضتتةذ د    

  دبدة بَب ذدطداشى يمن. -وؤة  دة  بد هدةى ردن دةكدن
ئدوكدةتتمذدى كتتد طةَايتتتمن طتتر ن بتتتةوة. ضتتدذ  ِةَا داتتتدكب     

 بمايدبب بدكمة دة َي و  دو ذدا
 وة.د و   د كدةدكد دةكدن كد نسدكد دووبمةة ب مبد-1

ةتتدةامن ئدنةوَ َي  تتدوة بتتدةةو ئدوكدةتتدى نستتدامن بتت  -2
 دةكم . )ىمذمى ةدةامن نة دةكدذدوة(.

 امن ِة دا كد وؤة بدةو دةكدذدوة. TVدةذ ب -3
 ذمض د ذمو ك بةذدوةى ك ىد ادبب.-4
  دذ َاك نسدو ِة وَاذ بد  دَ د بَب دةطدن امن وةةدةطرن.-5

 بمني ردذدوةى طةَا ر ن بةونا
َيك طةآ طر ن بةو نى  دةض كدةتَيك  ِةووىت   اتمن     دةكمب

ئدو كدةتد بتد طةىتمن بتةو  ئتدو  ةَيةاستىد ةتدةد ذب ةزاشت ب         
ةستتر ِةى بمايتتدبب ختت ى ب تتم  بتت  ئتتدوةى ضتتدذ   َي تت ِةا َي ب  

خ ى ب  ب تم .. بىة ذَيت  ب تم ..  دو ذداتد ةزاشت ب       بمايدبب
 ىَي سمةى طةآ و بيسى  مةب و امن ةزاشت ب نتةِة    بمايدبب

 و طةآ و  ةو .
( ةتتتتتتتتتتتم َي   50 تتتتتتتتتتتد دو ى )

ةَيةاستتتتتىد  تتتتتدىةو كدةتتتتتَيك بتتتتتد   
بمني ردذتتتتدوةو ةشتتتت  ي ب ختتتت ى  
ب تتتتم  بتتتت  ئتتتتدوةى ذدطمبتتتتد ئتتتتدو     
حمَ دبتتدى كتتد بةوهتتب ذمخ هتتب و  
بتتن بمنتتدبب بيَيتت . ةشتت  ي دكدا 
وؤة ئمةمذدو بن ئتمو ةة. ةتدنىدبد   
بتتتتتتد نيهموَاتتتتتتك دةكرَاتتتتتت  ةتتتتتتنى 

بتتتتتتدذهم  Audiogramدةوبرَاتتتتتت  
وة   د ذتتتدوةى ضتتتدذ  ةرةتتتيمةَاك  
اتتتتتتمن بتتتتتتدذهم دةةتتتتتت  ذتتتتتتمن بتتتتتتد   
دوطمدادكب نيهموةكدد   د ةمهت    
نتتت ةى طتتتةآ طر ذيدكتتتدى  دةتتتدة   
ب ىتتمة دةكرَاتت    دةمهتت   بتتدةنى   
ئدجنمىدكتتتتتتتتتتتتتتدى دةبة ذرَاتتتتتتتتتتتتتت  

 ضمةةةدةب رَا .
 جؤرةكانى طوآ طرانى:

 ةن ن ة طةآ طر ذب  دادا
 Conduetive hearinglodطةآ طر ذب طدامذ ن - 

 َيتتتتترةد  بتتتتتد  ى برا تتتتت  ةبةوذب اتتتتتمن ىةهتتتتت ي دادك  تتتتتد 
كتد دةذتط  تد     -ةتدةدةى طتةآ   -ئَيس دكمذب طةآى ذموةِة ةت  

 طةآ و دةةةوة ب  طةآى ذموةِة ة  دةبم .
 َيتتتتتتتتتترةد   sensorineuralطتتتتتتتتتتةَا ر ذب دةىتتتتتتتتتتمةى - 

ذدخ هيدكد  د طةآى ذموةوة دةة  ةن دةكم  بم دةطمبد ذمو 
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ذدخ هتتب  داتتد   َيتترةد  ئدو ذتتدى    دذ ة م ضتتىَيشتتك  ئتتدوا   
 ئدكدوذد بدىدذدوة بةوهب دةبو.

 طرب ب طةَاب بَي د وا-ج
ئتتد  نتت ةة  تتدةدوو نتت ةى طتتةآ طر ذتتب طدامذتت ن و طتتةآ     

%ى 10طر ذتتتتتتب دةىتتتتتتمةى دةطرَاىتتتتتتدوة. بتتتتتتد   ئَيستتتتتتىم  تتتتتتد  
ئدوكدةتتمذدى كتتد طةَايتتمن طر ذتتد ضمةةةتتدة كتتر ون بتتد دةىتتمة       

وةى ةَيشتتتت دوبةو و ى   نيمى بتتتتمبمنيدكتتتتدى كتتتتدىموة بدك تتتتد
كتتتتردووة كتتتتد ئتتتتدو طر ذتتتتب طةَايتتتتد ضتتتتمك ب تتتتم  ئتتتتدوا  بتتتتد   

 دةوةى ردذب طةآ بيسىب ئد  نؤذب دجييىمش.
 

بتتدةنى طتتةآ   Hearing ardى دا تتدكمذب طتتةآ بيستت    
 طر ذبا
ئدىتد دةضتَيىد ذتمو كدَ دكتدوة      I.T.C دذمو كتدذمَ ب طتةآ   -1

 بد ةنى ندبمةةى طةآ.
 دو ذمةتت د بدهتتَي ب  ئدىتتدا بضتت    I.T.E تتدذمو طتتةآ  -2

 كدىب  دذمو طةآد  دةةدةكدوَا .
ئدىتتدا بتتدبما د دةذرَاتت   تتد  B.T.E تتد ةشتتىب طتتةآ -3

 ةشىب طةآد   دةوة م ضدذ  ندبمةةادكيشب  داد.
 تدَ  رى طتةآ بيست   ئتدىي  دةبة ذرَات  ب رَاىتد ذتتمو       -4

 طريفمن و  دَ ي ريَا .
نتتت ةَا ب دى  داتتتد كتتتد دةكرَاتتت  بتتتد ضتتتموا  دوة  بتتت   -5
  ذدى كد ضموا  د  دضمو دةكدن.ئدو

ئَيستتتىما بتتت  ئدوكدةتتتمذدى كتتتد طةَايتتتمن طر ذتتتد ةَيةاستتت   
%( خدَ  ى تتد 50ذمكتتم   دةتت  بتتد كتتدىب ب تتدن و ئَيستتىم  تتد )

طةَايتتمن طر ذتتد  تتدةدوو طتتةآ اتتمن طر ذتتد  دبتتدة ئتتدوة ةَيةاستتىد   
دوو طةآ بيس  بدكمة بهَي و  ضةذ د  تدة وةك ضت ن دووضتمو    

طتتةَا  ةَيةاستتىد بتت  بيستتنت   دبتتدة     ةَيةاستتىد بتت  بيتت ني  دوو 
 ئدوة بدكمة َي مذب دوو طةآ بيس  بمهنة  دبدةا

نيمكردذدوةى ووهدى نسدكمن  د هةَا ب ندةةبمَ غيت    -1
 و ةروهىي  .

بتتدكمة َي مذب اتتدك طتتةآ بيستت  و   تتد كدةتتدكد دةكتتم   -2
 دةذ ب طةآ بيسىدكدى بدةوكمبدوة  د هةَا ب ندةةبمَ غي  .

وو طةآ بيست  نستدكردذدكد وؤة ِةوذتن    بدكمة َي مذب د-3
 دةكم .
بدكمة َي مذب دوو طةآبيس . و  دةكم  ظة ي ىب طةآ -4

 بيسىدكد ذزىن ب رَا .
بدكمة َي مذب دوو طةآ بيس  و   َد دةكم  وؤة خموو -5

ىربمح بَي . ةدة ئدوةذ ة ذد َي ي  و ذدبتدى ذمةةحتد  ذتدبي     
 ب  طةآ َد بةون.

ةآ بيست   و   َد دةكتم  كتد ئتدو     بدكمة َي مذب دوو طت -6
دةذ د امن نسدكردذدكد  د ض نَي دادكدوة امن ِةَاِرةوَا دوةاد  

 ىمذمى هةَا ب نسدكردذدكد دامةى دةكدا .
 دبدةئتتتدوة ةروهتتت  و ختتتة  دوو طتتتةآى د واىتتتدبَب ئَيمتتتد 
دةبَي  بِرامة ب ةاو كد كمبَيك  دةدوو طةَامتمن ةست  دةبَيت      

د طةآ ةَيةاسىد  تدةدوو طةَامتمن   كدكمبَيك طةآ بيس  دةكدا 
 بَي  ب  ئدوةى  موةدذ يممن ِة ب رَا .
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 طواستنةوةى 
 جطةر

 

   
Liver transplantation 

 
 

 دكتؤرة ثرشنط عةبدول
 هؤَلةندا

 
 
 

جطةر يةكَيكة لةئةندامة طرنطةكانى لةمشان، بةبآ جطةر 
ناتوانني بذين، جطةر وةك فابريكَيكى 
كيمياوى واية. لةجطةردا هةموو ئةو 

بؤ تةندروستى كة كارانة ِروودةدات 
ت، يبؤهيدرةلةمشان ثَيويستة، وةك كار

ثرؤتنيء ضةورى طؤِرينةوة، زراو 
هةنطاونان بؤ دروست  ،دروست كردن

كردنى ضةند ظيتامينَيكء كانزاكان، 
طؤِرينى مادة ذةهراويةكانء زيان 

 بةخشةكان بؤ مادةى سود بةخش.
 

 نةخؤشيةكانى جطةر:
جطةر ئةندامَيكى ِرووتة لةهةموو 
اليةكةوة مةترسى زيانبونى هةية، 

طةورةى هةية. جطةر  رَيكىجطةر ِروبة
ى ضاك كردنةوةى هةندَيك لةخانة توانا

ِروخاوةكانى خؤى هةية بةآلم جارى 
واش هةية بةشى زؤرى خانةكانى 
لةكةَلك دةكةون مرؤظ ئازارَيكى زؤريى 
لَي ثةيدا دةبَيت نيشانةى ضةند 
نةخؤشيةكى جطةر دةردةكةوَيت وةك 
نةخؤشية زطماكةكانى جطةر كة هةر 
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ونةوة دروست بووة. يا نةخؤشى ظايرةسى جطةر، لةدايك بو
ياثةك كةوتنى جطةر بةهؤى زؤر خواردنةوةى مةى، 

 بةتايبةتى لةثياواندا.
مرؤظ هةست بةهيالكىو زةردى ثَيستء ئازار لةسكدا يا 

 و طةدة، يا شَير ثةجنةيى جطةر خوَين لَي هاتنى رخيؤَلةو 
كتوثِر ضةند نةخؤشيةكى دى دةكات، جارى واش هةية جطةر 

 لةكةَلك دةكةوَيتء ثَيويستى بةطؤِرينى هةية.
ثزيشكةكان تواناى طواستنةوةى جطةريان بةدةست 

هَيناوة لةيةكَيكةوة بؤ 
يةكَيكى دى يا ثارضةيةك 
لةجطةر يا جطةر 
هةمووى. دواى مردنى 
مرؤظ بةخشراوة. يا 
بةضةند ِرَيطايةكى دى 
ضونكة مرؤظ بآ جطةر 

 ناتوانَيت بذى.
ايةك بؤ ضةند رِيَط

 طواستنةوةى جطةر:
Auxilive 

Livertrausplaaluion/

(( دةطوَيزرَيتةوة بؤ donor: بةم ِرَيطاية جطةرى بةخشراو)) 1
ثاأل جطةرى مرؤظ كة لةكةَلك كةوتووة بؤ ماوةيةك. خانةى ئةم 
جطةرة خانةى جطةرى نةخؤشةكة ضاك دةكاتةوة. دواى 

. نةخؤشةكة ماوةيةك جطةرى بةخشراوةكة دةردةهَينرَيتةوة
 ضاك دةبَيتةوة.

 
2/Orthotope Liver transplautaion     (OLT) 

كة كة بةتةواوى ثةكى كةوتووة جطةرى نةخؤشة
( donor، و جطةرى بةخشراوةكة)دةردةهَينرَيت

 ةطوَيزرَيتةوة بؤى.د
3/livertrausplantation- Split. 

ةكرَيت بةدوو بةشى جياوة. بةشة جطةرة بةخشراوةكة د
ةى بؤ مرؤظَيكى طةورة كة جطةرى لةكةَلك كةوتووة طةورةك

بةكاريةت، بةشة بضوكةكةشى بؤ منداَلَيك بةكاريةت ضونكة 
جطةرى منداأل بضوكة. دواى ئةوة جطةرى نةخؤشةكة 

 .َيتةهَينرددةر
4/related transplantation-Partieel Livng. 

ئةميش رَيطايةكى تازةية، جطةرة بةخشراوةكة هى 
دونية بةَلكو ثارضةيةك لةجطةرى يةكَيك مرؤظَيكى مر

يةوَيت ثارضةيةك لةجطةرى خؤى لةخَيزانةكة يا هةركةس ب
. ئةم ببةخشَيت بةمةرجَيك لةطةأل هى نةخؤشةكةدا بطوجنَيت

ةبَيت بةجطةرى تازةى ثارضةية ووردة ووردة طةشة دةكات د
ئةو مرؤظة لةماوةى دوو هةفتةدا بةآلم تا ئَيستا ئةم رَيطاية 

اية لةوانةية ئةم جطةرة دتةنطء ضةَلةمةيةكى تَي ضةند
 بةخشراوة طةشة نةكاتء سةرنةطرَيت.

كةى جطةر 
 دةطويَزريَتةوة:

لةطواستنةوةى 
 جطةرى بةخشراو

( Protocol)ثرؤتؤكؤل 
هةية بؤ كآو كةى 
جطةرى بةخشراو 
دةطوَيزرَيتةوة. بةتايبةتى 
ئةوانةى كة جطةريان 
لةكةَلك كةووتووة. بةهؤى 

نةخؤشيةكى ضةند 
جطةرةوة ئةميش 

سةر ضؤنيةتى نةخؤشيةكةو جؤرى ذيانى لةوةستاوة 
نةخؤشةكة ئايا تا ضةند دةتوانَيت بةجطةرى خؤى بذى. 
نةخؤشةكان دةخرَينة ناو ليستى ضاوةِروانى بةثآى ئةم 

 -طروثانةى خوارةوة:
 ئةو مرؤظانةى كة كتوثِر جطةريان لةئيش دةوةستَيت.-1
ى دورودرَيذى جطةريان ئةو مرؤظانةى نةخؤش-2
 .( كة كتوثِر جطةريان لةكةَلك دةكةوَيتChronicheهةية)
نةخؤشية دوورو درَيذةكانى جطةر كةضةند تةنطء -3

 ضةَلةمةيان كتوثِر توش دةبَيت
نةخؤشية دورو درَيذةكانى جطةر كة هيض تةنطء -4

ةدةن اى ئةوةى ثزيشكةكان بِريارى ئةوة دضةَلةمةيان نية. دو
كة ئةو نةخؤشة دةبَيت جطةرى بطؤِرَيت، و دواى بِرياردانى 

 نةخؤشةكة خؤى. ئةوا دةخرَيتة ليستى ضاوةِروانيةوة.
 نةشتةرطةرى:

هةشت بؤ نةشتةرطةرى جطةر طواستنةوة زؤر ئاَلؤزة كة 
. دواى نةشتةرطةرى نةخؤشةكة َيتةخايةندة سةعات د
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هازَيكةوة بةضةند جيكة لةذورى فرياطوزارى دادةنرَيت 
ند رؤذَيك ةبَيت زؤر ئاطادارى بكرَيت. دواى بةسرتاوة. بؤ ضة

ةهَينرَيتةوة كةضاك بووة نةخؤشةكة ماوةيةك لةبيمارخانة د
 ةذى.ئاسايى د ذيانَيكى ئاسايى هةروةك مرؤظَيكى

 
 ض تةنطء ضةلَةمةيةك لةكاتى طواستنةوةدا رِوودةدات؟

شى بةربونى لةكاتى نةشتةرطةريدا لةوانةية نةخؤشةكة تو
خوَين بَيت يا هةوكردن يا لةوانةية كؤئةندامى بةرطرى ئةم 

ى بَيطانة بةرهةَلستىء دذى جطةرة تازةية وةك خانةيةك

ةبَيت ضةند د. لةبةرئةوة لةكاتى نةشتةرطةريدا بوةستَيت
جؤرة دةرمانَيك دذى ئةم بةرهةَلستية 

(mmunosuppressive/1  بةكاربهَينرَيت بؤ ماوةيةك يا بؤ
 .Prednisolouةتا هةتاية وةك ه

Anti -T- cell, Cyclosporine, Azothi oprine 
بةآلم بةداخةوة ئةم دةرمانانة كارى البةاليان هةية بؤ لةشى 

 مرؤظةكة وةك:
لةيةكةم ساَلدا  Predni Solonلةكاتى بةكارهَينانى -

بةتايبةتى دةمء ضاوى وةك تؤثى  دةئاوسَيت ونةخؤشةكة 
 لَيدَيت.

نةخؤشةكة بةكرتياو ظايرؤس زياد  ركردنىهةستيا-
ةكانى ةبَيت. لةبةرئةوةى كؤئةندامى بةرطرى سةرقاَلى خاند

َيت ثةالمارى بدةن ئةوا ةيانةوجطةرة هةريةكة لةاليةكةوة د
بةكرتياو ظايرؤس ناكةن كة دةضَيتة  هةست بةهةندَيك

لةشةوة. لةبةرئةوة نةخؤشةكة بةئاسانى توشى هةندآ 
 ةبَيت.دظايرؤس  نةخؤشى بةكرتياو

-Osteoporose ى ئَيسككنؤضكة بون 
 Predni solon, Corticosteroidبةهؤى بةكارهَينانى 

ةكانى توشى كلسء لةكةَلك كةوتنى كارئةكةنة سةر ئَيسك
 Dئةو نةخؤشة ظيتامني  بَيتةدةخةن، د

 و بةردةوامى لةجوَلةدابآَيت هَينببةكار
بة بةكارهَينانى -طةشةى موو:-

Cyclosporine ةكاتة سةر زيادبوونء كارد
ضِربوونى مووى لةش بةتايبةتى دةمء ضاو، 

ئامرازى موو البردن  دةتوانَيتنةخؤشةكة 
 بةكاربهَينَيت.

% ئةو مرؤظانةى دواى 25دةركةوتووة-
ةمرن بةهؤى دطواستنةوةى جطةر 

هةستيارى دألء بؤرييةكانى خوَين هةر 
َيت بة ةبدلةبةرئةمةشة كة نةخؤشةكة 

كَيشى  مى جبوَلَيت و نةهَيَلرَيتبةردةوا
 لةشى زؤربَيت يا كؤلسرتؤَلى بةرزببَيتةوة.

ةبَيت بؤ نةخؤشى زؤرد Chanceضانس 
لةبةرئةوةى ئةوانةى جطةريان بؤ  شَيرثةجنة

بة بةردةوامى كؤنرتؤَلى  َيتةبدةطوازرَيتةوة د
خؤيان بكةن لةنةخؤشى شةكرةو 

 نةخؤشيةكانى جطةر، و بةرزى ثةستانى خوَين.
 

لةكؤتايىدا ئةو مرؤظانةى جطةريان بؤ دةطوازرَيتةوة 
و ذيانى كورت ئةم طريوطرفتانةيان نامَينَيت  دواى ماوةيةكى

 ئاسايى دةبةنة سةر.
بؤزانيارى زياتر لةم  لَيكؤَلينةوةش بةردةوامة بؤ هةوَلدان

هاندانى خةَلك بؤ بةخشينى ئةندامةكانيان دواى بابةتةوة و 
 ةى ليستى ضاوةِروانى.مردنيان بؤ كةمبونةو

Info @ mlds.nl 
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 ئةيدز
 

 ئةوفؤبياظايرؤسييةى هةرِةشة لة مرؤظ دةكات
 
 

 
 
 

 
 جةمال سؤزان :ثةرضظةى

 
 
 

هةرضةةةةةةةخؤ ةةئةيةةةةةر  ةةةةةةةخر رةرو  ة ةةةةةةر   ةةةةة   ؤ     
ةو ةة   ؤ    ةةةةةةةو  ة  ةةةةةة ىة ةةايىر  ة ةةةةر رةر ر ةاةةةرو 

بةآلم قسةى دن  ة ةر ظةة ة ةر  ةةةخر رةر    ،دؤربةرؤو هةبايت
ةةةةةخر بةةةةةدؤر  ةةةةة هةةةةة و  يةةةة اي      هةَ ةةةةخؤت ةيتي ظةة ة ةةةةر  ة 

ظةة ة ةةةةايىر رةر رة ؤىةةةةة    و ةاوةةةةةة ر هةةةةة و   ا ةةةةةىةةر  
هةربةةةة    ، وةيذةنة ؤ  ة ةر  ة ةةرو يااةةةخ  لةَ ةة اينايت   

 ةةةةىو  ايسةةة ة بةةةةردؤ  م رشةيةةةذؤو  ويةةةيو  ن بةةةةم ةةئةيةةةااة   
هةةةةةَ ى  ةر  ةةةةةم ظةة ة ةةةةة  ةةةةة ةةرؤ ةةةةةةخةخ ن   ةةةةةة و ة   ؤ   

 .ةيتةةئةيااة ىةةرتةأل بى 
ةايوةسةة ة  ، ةتةةةر  ةسةة  ةن بةةة ردو بة ةةر  ةةةةخر بىةةةة   

بةهةةخةي  بةىى   ةخو  ةدؤ دؤربةرؤو ظةةة ة    ىة ةةةخ  ر   
 بةرت و ىة  ة ةجنر  ةرؤىر  ةم ظةة ة ةةة  ةينة بينيي

 لة سةرةتادا ظايرؤس ضيية؟
ظةةةة ة  رةر بةةة  ةةةدؤةر رةنةةخؤ ؤرةيىر ةةئةيةةااينةرو      

و بةةةة  ةةةة اي و  اى ة ةةةىةبر  قةةةةبةرؤ رةر بةةةةوىة ىةةةة  ةةةةةةةة  

 ة ةةةةةةةر ةةبان ةيةةةةةت    ةةةةةةةاة  ةةةةةة رشةيىةةةةةةو  اى ة ةةةةةىةبر      
بةة ئة ةَةة ايىر  ةةيةة ر ةة ة   ؤ        ، ة ةىرتةةااة دؤبان ةيةت 

ظةةةة ة   ، ةةة هةةة و  رةنةةخؤ ؤر ةر  ةةةر رؤ و ياةدؤىة ةةة ؤ    
 ةةةةةةةايو رةنةةةةةخؤ ؤر ةر رةنةةةةةخ   ةةرةنخ  ؤىةةخ ةةةةةةةي  ةةةةةةبةرو   

 ةةةة يةةةةة ةةااةىةةخ ةة       يةةة اخ  بةةةة يةةةايوؤةةىر ت ةةة ر   
بةآلم هةر  ،بة ةةية ر  ة يةةىةةر  ةيخ  رةنخؤ ؤرةيىر رةنخ ؤ

ىة هة ة ةة  هة   ؤ  ة  ة ة ب ش   بةة ؤ بىةةةت رةنةخؤ ؤرةيىر    
رةنةةةةخ  ؤي ةايىاة ةةةةةو ظةةةةةة ة  رةر  ةةةةةدؤةة  ةةةةة بةةةةةرتايىر    
ة شة انر دؤرؤىر    ةدؤةةىر بة ة ؤةر ةةة ؤىر ةايىةخةيت ىةة    

ةةةةةي بةةةة ةاينة ةةةةو   DNA  هةةةةةخةيى ةر  RNAرةربةةةةو ىةةةةو  
ظةة ة   ة ؤةخؤ بة ة ضوةىة بةبة ةىة ةن  ة ةر  ةةخرؤ ةةك 

 ظةة ة ي
 

 ايسةةة ة ىةةةة قسةةةة  ة ةةةةر ىة ةةةةةخ  ر بةةةةرت و دؤىةةةةة       
 بةدةةرةى   و قسة  ة ةر بةرت ةاةئةةةىةن دؤىةة ي
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 كةواتة بةرطريية خانةكان  ضني؟؟
 و  ةةة  ةيةةر  بةرت ةاةةة ئةةةةةىةن  ةةة   ةةوةةةةن ىةةة بةةةرت   

 اية ؤد  قسةة  ة ةةر يةوةينةىةةةن        ،  ةظ دؤىةن   دؤةثةةرةينن 
ضةةاي ر هةةخ ةااةن ةةىةة   ة ؤ ر ةس ايىر  ةربةئةةة  ةذةي  

 ايةة ؤ  ةةةةاة بة ةةر د   يةةةرو  ةةةرؤىااةن  ،ةةةة و بةةةرت ةن ةر

هةرةةىةةة  ةةةةم   T-cell  B-cellدؤىةةةة  ىةةة ةاياةةةةن دؤ   ةيةةت    
   ةةة رةةةة    ةةة   ،ةةن  ايخؤباي ةةة ؤيةر ةةةة ضةةةةخ يةةةرةيىر دةىةةة 

بةةةآلم  ،هةةةةة B-cell  رةةةة    ةةة يةرةيةة   ةةة T-cellيةرةيةة   ةةة 
 T-cell ة ؤو  اي ؤد  رةة    ةبة   ةةة ةةىايىة  ة يةرؤىةةر 

helper  T-cell   ةةةنT-cell     و ةةر ة اةخؤري هةةر  اية ؤد   ةةر
دؤىةة   ة ةذؤ بة ر ةاةرةاةىر دةىة  بخؤة   ة ةش ر ر  ؤو 

ىةةةةة بةهةةةةة و   ةةةةة  ئةةةةةةة بةرت ةاةةةةةةة    antibodyدذؤ  ةةةةةن 
دؤ   ةيةةةتي هةةةة و  يةرؤىةةةةةر رةنةةةخؤ ؤرؤ رةنةةةخ  ؤىةن ىةةةة      
هاي   بة  ةر ية  ة دؤبةن )ظةةة ة  ةةةن بةةىرتةة ةةةن هةةر      

 يantigeneرةنخؤ ؤرةيىر دةىة( ةاياةن دؤ   ةيت 
 ايسةةة ة دةيانةةةة  ةةةةر بة ةةةر ظةة ة ةةةر  ةةةةةخر ىةةةة ضةةةةةخ      

هةةةخةي  دؤَ ةاي   ةة     ،ر   يو ةر هةةةة دو بة  اةرؤةةك  ةبةرؤ
 ،ؤف ةةةةرو  ايىسةةةر هةَ ةةةة ؤ در  ةةة يو ؤ    ةفةةةةرةبة بةةةةهةو رش 

هةةةةخةيىر دةىةةة دؤَ ةةاي   ةةة  ةةةشوةر بةةةآلو يةةة ثةةنةاة ؤ  ةةة     

رشةيىةةةةةةةو  ة ةَ ةةةةةةةى دن  ةةةةةةة تةَ اةةةةةةخ  ةةةةةةةةن ةةةوؤةةةةةةةخةى دةر  
هةةةخةيىر دو ةةجنةةو    ،ةةدر   ة ؤ  ة تةَ اخ  تو  رت  ؤ ة ؤ

يةرو بةةة  ةقاى دةةةة ؤىةةر  ةةةةخ رؤو بة ةةة ؤ  ةةة  آل ةةة     ة ةةة 
درةيةةةذ دؤىةةةةن   بةةةة ؤ  ،ةةةةةىى  و ؤىةةر  ة ةةةةرةىة بة ةةيةةةة ر

 ة  ةيةةةةةةرو دؤىةةةةةةن ىةةةةةة  ةةةةةةةخر ةةةةةةةىاي  بةةةةةو ؤ  ةةةةةة ضةةةةةةىة     
ظةة ة ااةىةةر بةةآلم  ةة د  ةاةخ   ةةم ظةة ة ةة  ةة ىةرتةىةةو        
ضةةة ة دؤرؤ ؤ  يَةة ؤىةةةو  ةةة دؤ ةةت دؤرضةةو ؤ    ةةةم ةةةة ة       

خؤةةو بةةةة  يااةةةخ  بةك  ىة دؤ ؤي ةةىةة ني ةاينة ةةو       ىوين
د   ة آل ةةة ةةةةةىى  و ؤىةةر  1981ةةئةيةةر  ةةةةخر  ة ةةةَ ر    

  بةة ظةة ة ةر ىةة ر بةةرت و   ةةةر ةةةن         ة ةرةىة ئ  ةة رش
ةةةةةة ة  ي  ةةةةةم ظةة ة ةةةةة ةةىايىةةةةة  ةةةةة      HIVىور ى   ؤىةةةةةو 

 ايخ ةة   بة بةرتر  RNAظةة ة ةةةو  ةدؤو بة ة ؤو يةرو 
ةى ؤ ؤ بة ةرت  ؤي  ةةم   ية ىة ة ة ني    ة  ة  ة ة انةو بة اةت

ظةة ة ة  ةة ؤ  ة ةر بةرتةىةو ةايىاة ةةةىر ة ة انةر رةر  
ي  ةةةم ظةة ة ةةة  GP120ت ةىةةر هةةةَ ى  و ؤ ةايةةر دؤ    ةيةةت  

دؤىة ةة   T-cell helper(ؤ ةةر ة اخؤرؤىةن T-cellئةةةىةةر )
ذؤ ةةن بةةم يةةرؤ     ة ةجنر    ةبةر  ة   ةبة  ة  ةاي ةرت  ة ة 

و هةةةةخةيىاةن ةايىاة ةةةةةىر ت ةىةةر   ئةةةةةةةد  ىةةة  ة ةةةر رش  
 يCD4دو هةةة ةاير دؤ   ةيت ةاي و رةىةرؤىةن 

ةةةةةةةىايىاةن  ،ىة   ةةةةةة  ايسةةةةة ةىة د   ةايىاة ةةةةةة ةن هةةةةةةةة 
ة ة انةةة  دؤىة ةي ةةة  ةةةر رش  و ظةة ة ةةةىة    ةةة و دةاةةةن      

(ؤىةةن  T-cell helperةاي و رةىةرؤ   دؤىة ةي ةة  ةةر رش  و )  
   ة ةةة   ةةةرؤ ةو  ويةةيو ةةىةةة    ةةةم د   ةايىاة ةةةةة بةةة 
ةةةىرتو قألةة    ىةاةن دؤةةةوةين ي    ةة بةةة ةةىةة ؤ ةايىاة ةةةةةىر     
 ايةة    ةةة   ني ىة ايةة  ظةة ة ةةةىة بةةةرؤ  ية ةة ةو   ةظةىةةة     

 ةةةةةة د  ةاةةةةةخ  رةيىةىةةةةةةةر ضةةةةةو ةة ذ رؤ ؤو  ة ةةةةةةذؤ  -دؤرش  و
(ؤ T-cellيةةةوةي  ) دؤ ةةةت دؤىةةةةو بةةةة تةةةةرش ن بةةةة   -ةايةةةخؤدؤة 

  ؤىةةةةةةو ةةر ة اخؤرؤىةةةةةةخ  ىةةةةةة  ةةةةةة  ةايىاة ةةةةةةة  ة ةةةةةةر رش  
هةَ ةةةخؤت ةيت   ةةةةةىرتو  ةةةة    دؤىةةةةن ةةةوؤةخةاةةةةك  ةةةةةايو ن  
ئةةةةةو ظةة ة ةةةىة  بةرت ةاةةة ئةةةىةةةد  در  ةةت دؤبايةةت        
ظةة ة ةىة  ةدؤ بة ة ؤةاةىةو بة ةة  بةرت ةاة ئةةةىةو ةة  

بةرتة تةاىة ة ة انااةىةةو  ية  ةو   ةظةىة ف شوي دؤد و   
  ة دؤرؤ ؤ ف شوي دؤد و  ةىو ير بياي ة ؤي 

ةةر ة اخؤرؤ  و يةيو ؤىة   T-cell ايس ة دةيانة  ةربة ر 
ة  ةةاةرؤىة  ،ىةة  ةةدؤو بة ةة ؤو ظةة ة ةةىة ضةة ة ةة ةاةة ؤ      

   دؤد و  ة ىة ايىخ  ظةة ة ةةىة  ةةدؤو    اي ؤد ةة  ة ة ضةن رش
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ؤ   ئةةة   ةةاةىة يةةرو  و هةَ ى  و  RNAبة ة ؤو يةرو 
DNA،      ةةةىاي   ةةة ئةَ ةة بةا ةةةو   بةة  و ةةىةةةةر  ةةم ظةة ة ةةة

 ةةةةةةةنشاي  هةةةةةةةة بةةةةةةةة و  ةةةةةةةنشر   ، ايةةةةة ؤد  ىةدؤباي ةةةةةة ؤ
بةةةم  Reverse Transcriptase ةبةرت  نةةة ؤو ةايةةةة  ةة  

ةةةةةة ؤ ؤ ةةةةةة ة   ؤ ضةةةةوةىة ىةةااةىةةةةة  ةةةةة  ةةةةةدؤ بة ة ؤىةةةةةو  
بةةةةةةةةةردؤ ر دؤت ةي ةةةةةةةةة ؤ   بةةةةةةةةة  

ة  ةةو  ةرش  ةةةةةةةةةةةةةةةة ةو ةايةةةةةةةةةةةةةةةة 
 ة ةةا ةةة ؤ ىةردؤىةةةو    ةةة  ةةة    

ؤو د اي   ةةةة ةةيةةة  RNA ةةةةدؤو 
DNA دؤت ةي ة ؤي 

بةةةةةةةةةةةم يةةةةةةةةةةايوؤةة فايَةةىةةةةةةةةةةة 
ظةة ة ةةةةةىة بةةةةة  ،دؤ ةةةة ثايخؤىةو
ر  ةةةةةةةةةم  ةةنشةةةةةةةةة ةبةةةةةةةةةىةرهاينة

ىةةااةةةةىر  ةةةة  ةةةةدؤو بة ةةةة ؤو   
RNA بةآلم  ة  ةينةةةىر هة يايوؤو  ةدؤو بة ة ؤو  ،ت  ة ؤ

 ي  DNAئةةة   ةةاةىة 
بة ةةة  ظةة ة ةةةىة  ةةةدؤو بة ةةة ؤو ئةةةو د ةةيةةر ةةةةن  
 ؤك  ةةةة يةةىةىةةةةةخ  دؤَ ةةةاي  )ىو ةةةوفكر(و بةةةة ئةةةةو ىةةة د     

ضةوةىة   ،بةرت ةاة ئةةةىةةر دةىةو  ة  ةةة و ة  بانة ةنة ؤ  
بةرت ةاةةة ئةةةةةىةن هةةةن ةةةةدرةي   ةةةةاة  ةةة  ىة ةةةد  ةةةةبايت ىةةة    

ني  اية ؤ ؤ  هة ت بةة  ةةةايىر ةةة ة ) ةةة ا ني(  ةةةة ؤ ؤ دؤىةة      
د ذ نةىةةةة  ةةةةربةرؤىةةر بةةةةرؤآل دؤىةةةةو بةةةةبري  ةةةة ؤو  ةةةة    

ضةةوةىة هةةان  ةةةةايىر ةة ةةااةةة    ةةةةاة      ،هة ةة ر ةةةري بىةةةو  
هةةةة ىةة  ةتةةأل  ةةدؤو بة ةة ؤو       DNAةةرضةةةىر بةةوك  ةة   

 ،ئةةةىةةر  ةيخ   ة ةةىخؤضايت ب ش  ةة  ايسة ة ضةر رش  دؤد و  
َ ري  ةةةةم ةةرضةةةة بةةةة ،بةةة يةةة ة ر بة ةةةة ؤو  ةيةةةة ؤ دؤةو ةةايت  

بةةةوىة رة ؤىةةة  ةةةةة  يةة ة ر بة ةةة ؤو   ةظةىةةةد  ىةة د رو       
ةايىة ؤ ىةن  ةجنةم دؤد و   دؤباي ةة بةيةايىر رةر بةةوك  ايةر     
ىةةة ةة و ة ةيةةت  اييانةةر بى ةيةةت   ئةةةو دؤيةةةرةي ة ؤ هةةةر ؤك    
 ةةة  ةاةةة ىوذؤو دةي ةةة  ةَ ةىة ةةة ؤ  ةةة ة ةةت ةةردؤىةةة ؤ ئةةةو 

يانةةر بةةو ةر  ةةةةة   ةَ ةىةةةد  ة ةةاي   ايى ةةةآل  دؤد و   هةةان 
ةةىةةةةةوي  ايةةةة ؤ ؤ  ةةةةة ؤو  ضةةةةةةر هةةةةةَ اة نر  ةةةةةم ظةة ة ةةةةة    
دؤ  ثايخؤىةو    ة   ر بك بو ةة ؤير  اي ؤد  ىةدؤباي ةة ؤ  
ضةةةةوةىة  ةةةةة  ىة ةةةةةو ظةة ة ةةةةةىة  ةةةةة ئةةةىةةاةةةةخ  ئةةةةةو      
 ةيةةةةرد  ؤ  ة  ةةةةةةة بةةةة يةةةةر  ؤةر بة ةةةة ؤو يةةةة   ةةةةأل   

خ  هةةةَ ى و ظةة ة ةةةىةةة    مبايناي ةةة ؤ   بةةةآلم  ةهةةة ةن ىة ةة   

دؤ و ةايت بة ىة ةةر دةىةةو بىوةينةي ةة ؤ بةةبري  ةة ؤو ئةةو      
 ةةةةىو  ةةةة ؤو  ،هة ةةةت بىةةةةو ةةةةةن ىة ةةةةةر دةىةةةة  ةتةةةةد رب  

ر     ة ة بةةةةر  ةةةةةةةةو يةةةاىةرؤ  ةقاىةةاةةةةىةةاش ةةةةةةةن  
دؤ ةةو ةر  ةيةةى  و بىةةةن ضةةوةىة ة ةة ااةن بةةة  ةقاى دةةةة ؤو  

 ةيةةى  ى دةر دذؤ ةةةةةىةةر  يةةاىةرو بةرت ةاةةة ئةةةةةىةن بةةة   
 ةةةةةة  در  ةةةةة ر دؤىةةةةةةو دذو   
ظةة ة ةةةىة دؤبة ةةةتي بةةةةآلم  ةةةة  
بنةغةةةد   ةةة  ئةةةو هة ةة ر بةةة  
بةةةةةةةةةةو ةر ظةة ة ةةةةةةةةةةةةىة  ةةةةةةةةةةةة  
ةة ةخ ةةةةى د  ؤ  ةبةةةر  ةةة ؤ دذؤ  
 ةةر  ة دذو در   نةى د  ؤ   
 ةةةة يةةةاىةرؤ  ةقاىةةاةىةةا ةةةخ    
دؤرةةىةةةةةةةةةة  و ن    ةةةةةةةةةةجنة ر  
ة ةةىنانةىةن ةايىةةة اب دؤبةة       

ة ةةةة دؤ   ةيةةةت  ةةةةغة   هةةةان ةةةةةئة  ةااةةةةي بةةةةآلم      بةةةة  ى
 ةة   ،ر   ااةىةو   ةااة   ظةة ة ةىة بة يةةر  ؤةر  ة ؤ ةة ؤ  

(بةةة GP120هةةةةخةي   ةَ ة ةةخ   ةةة  ةةةجنة ر ةايىةةة ؤ بة ةة نر )  
(CD4 ؤ ؤ)T-cell   ةةر ة اةةةخؤرؤىةن  ةةةة   ةد ةةةةة دؤرشةيةةةذن ىةةةة
(B-cell     ؤىةن ضةةكك دؤىةةن بةة دؤرد ةةر دذؤ  ةةةةىةن)،  اة  ةةة

 ةةةةةم بةةةةةرؤد  ة ةةةةىنانر ر   بةةةةو ةر ظةة ة ةةةةةىة  ةةةةة  ةيةةةةخ   
هةةةةةةر ؤهة  ةتةةةةةةأل ةاي ةةةةةىة  نر ر ةسةةةةة اخ    ، ةيةةةةةى  دؤىةو

 ةقاى دةة ؤو دةىة دةرر  ةة ة ؤ ىة ة ت بةة  ةيةى  ى دةر   
ئودو ةايىاة ة بة  ة ؤةاةىةةو ظةة ة ةةىة  ةة ةةة  ئةةةةىةةر      

ىةة   (ؤ ؤPCR ة ةش  ة رشةيىةو  ةىناىر ) ، ةيخ  دؤبة  ايت
 ةةةةجنةم  ، ةةةة د  ةاةةةخ   ةةةة ةةر  ةينؤىةةةةةخ   ة ةةةةذؤو ةايةةةخؤدؤة    

دؤدرةيةةةتي  ايسةةة ة بةةةةبن ةني  ةةةة د  و ىة ةةةةةر هةةةة نر  ةةةة ؤو    
 ئسةةرو   ضةةر هةةَ اة نر ظةة ة ةةىة ضةر دؤىةةو   ضةةن رش     

 درشةخ ةةو ئةو  ةيى   دؤىةوي
بةدرةيةةذ ةر  ةةة   ةةة ؤو  ضةةةةر هةَ اة نةةة ظةة ة ةةةىة  ةةة      

دؤبايةةةت   بةةةة ذ ةةةةرؤو رةر ىةةةةةر ئةةةةو   رةةةةةدبو ن بةةةةردؤ  م
 دؤت ةي ة ؤ  ةىو ىة ر دةةرةى    دةيت   ظةة ة ةىة

بك ى دةة ؤو تةردو ظةة ة ر  ةةة  ئةةة  ةغةىةةخ  -1
ةةةةةن  ة ةةةةرؤ   ةةةةىو ىةةرتةَ ااةةةةن بىةةةةو   بة ةةةة   CD4ىةةة  

ىة ةةةةةَ اي  ئةةةةةةةو دةىةةةةةو  ة ةةةةوةةو بةةةةةرت ةى دةر  ةةةةة     
  ةىةرى دن دؤئةوي
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ة ة ةةر دةي ةةة دؤرؤ ؤ    ةدؤبة ة ؤةاةىةةةو  ؤك تةةةردو ظة
دؤتةرشةي ةةة ؤ ضةةوةىة   RNAيةةةرةيىر دةىةةة بةةة بنةرشؤ ااةىةةةو   

ظةة ة ةةةةةىة ضةةةةر دو ةايوةسةةةة ر بةةةةة ئةيةةةةةردةة ؤ ةااةةةةة       
ةاة ىوذؤىة ب شةةةرو د  ؤ قةةةةغر هاية   ىة دن دؤ ة ثاييىةو      

ظةة ة ةةىة   ، ةبةر  ة ؤ هةان ةايوةسةت بةة ئةد ةةيةني ةةىةةو     
ى دةر بةرت ةاة ئةةةو دةىةو  ةغ دؤىةةو    دؤ ت بة د تري

تةةةةردؤ ظةة ة ةةةااةىةن  اياةةةخ  بةةةك  دؤىة ةةةة ؤ ىةةةة  ةةةة  ةاش     
بةرت ةاةئةةةةةةةةو  ةةةةةةغر دو د تةةةةةري دؤىةةةةةةن   بةةةةةةم يةةةةةايوؤ  
ة رة ةىة بةردؤ  م دؤبايتي  اي ؤد  كةةةةايىر دةىةةو رة ؤىةر    
 ةةةم ظةة ة ةةة ةن بةةة  ةيةةى   دؤبايةةت  ةةة ةش كةةةةةر ةةئ ةةة    

ةة ة ةةةة  ةةةةةةك ىة ةةخ  ضةةةو رى د ر  ةةةةةةك ىة ةةةخ   د ةةةةةة  ةةةةم ظ 
 ةةةةةجنةم دؤد و ىةةةةة  ةةةةة ىة ةةاةةةةخ  دؤباي ةةةةة هةةةةةو ةا ةةةةةة  ةةةةة   

ى د رؤىةةةةةةاش  ،ىةرئسةةةة نر  ةةةةة   و ىة ةةةةةةخ  ر بةةةةةرت و  
  ة ةةةن:
ظةة ة ةةةةىة هةةةةةخةي   ةةةة تةةةةردؤىةةر دؤةاي ةيةةةت  ةةةةىو    -2

 ةتةةةةةةأل  ةةةةةة  ئةةةةةةةةةةد  ةةةةةةةىيى ن ىةةةةةة ةاياةةةةةةن دؤ   ةيةةةةةت       
Monocytes   ةاش ىةةةةةةةةة  ةةةةةةةةة 

 CD4ةاي و رةىةرةاةن  ةة يةةرو   
هةَ ى  و ؤ ىة  ةم ئةةةةة  و ةةةو  
رشةيى دةااةةةن بةةة رشةيةة شؤ و ئوةينةةخ    
هةةةةة   رةيىةةةةةن ةايةةخر  ؤ ب شةةةةة    
ىة ةةةةخ  ر دؤ ةرة ةةة ؤ بة ةةة   
ظةة ة ةةةةةةةةةةةىة بةةةةةةةةةةة رةربةةةةةةةةةةةو  
 ةةخ  ةةةةةةةةةةةةةةةةىةن    اي ةةةةةةةةةةةةةةة    

ر بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرت وي  ىة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 
دؤتو ررةي ةةة ؤ   رةةةة   ىةةةةرتةَ ر  

 ف    ن دؤبايتي ر  بك بو ةة ؤو بة
(ؤ ةةر ة اةةخؤرؤ T-cellظةة ة ةةىة هةةةر ىة ةةَ اي   ةة )    -3

(ؤ ةةر ة اةةةةةةةةخؤرؤ T-cell ةةةةةةةةةغةىةن دؤد و ىةةةةةةةةة  ةتةةةةةةةةةأل )  
 و يةةةةيو ؤىةةخ  ةةةةةةىيى ن ىةةةةة  ةةةةة ىة ةةاةةةةخ  دؤبنةةةةة هةةةةةو     

 ةةةو د )ضةةةوةىة در  ةةة يو ةر ىةبو ةة ؤةةةةةىر ئةةةةةةةر بةةة  
ىةن  ةىةرىةةةة  و ؤ(، بةةةةآلم  ةةةة هة ةةىة ةةةخ  ةف  ةةةةةة  ةةةةرؤىاا

بةرت ةاة ئةةةو  ةغ  ة ن دؤ ت بة هاي يى دن بة  ةر  ةة   
 ةةةَ ة ئةةةةة دؤىةن ضوةىة بة  ةةر ةة ةو د دؤةاي  )بة ة  

 ىة ةَ ايىر دةىة  ة ئةةةىةن  ةةة دؤض (ي

و ئةو بة ةر  ةم ظةة ة ة فايَةيةرؤ بةرتةة شة انااةىة-4
ة اةةةةةةخؤرد  بك دؤىة ةةةةةةة ؤ،  ة ةةةةةةة   ( ةةرT-cellهةةةةةةةةخةي  )

  دؤىةو  ة  ىة ة بةرت ةاة ئةةةةةو ىةة  ةة ن هاية   بىةةةة     
(ؤ ةةر ة اخؤر ةةةةةة    بةةةةن ة  دذؤ  ةةةةةة     T-cell ةةةةةر  ةةةةة  ) 

 هاي ياةن بة دؤىةن    ةةة ةةن دؤبةني
بة ةةةةة  دؤباةةةةنني ظةة ة ةةةةةىة  ة ةجنةةةةة  ةةةةةرؤىااةىةو    

 بةةةةة ة ؤ   ةةةةةم يةةةةةرشؤد   ةةةةرىة  نر بة ةةةةةر  ةيةةةةخ  بةةةةدةااين 
ةَ ةةر  دؤ ةة ااينة ؤي بةةةآلم  ةةةة ؤىة  ة ؤد ةةةة  ةةةم ظةة ة ةةة رش     

وؤ  ضةوةىة  اة  ةةاة رشةيىة ئةيىةرو بة هاي يةيةر ةر دةىةة بان  
 ةة   ايسةة ةىة رةربةةةو رةرو هايةةنو بةةةرت ةى دةر    ةةوةةو  
 ةةةرؤىر بةةةرت ةى دةر  ةدؤ ةة خ  ؤ  هةةةر اى ةباي  ضةةةةخؤ     

 رةش بايةت    ةةبةرو  ة ةةةاخ  بة  رةةةن بايةت بةةب  بةو ةر         ك 
هان بةرت ةاةك  ةكةةن  ةية ؤ هاي   بةرةيت،  ةةةةةو بياي ة 

 هةو   دةر ىة ةىة ي
 ةةةةةو  ة   اى ةبة    ي اةةةو  ةيةاش ىةة  ةة ىةة ر     
 ة ةةةةاخ  بةةةب  رةةةةن  ةةة ةةةخ  ةا ةة ةياي   ة ىة ةةةد  دؤبنةةة       

ؤىةةةة   اى ةبر درشةخؤ   هاية   د 
 ةر  ة ، ضوةىة  ةة  ىة  ة ةة   
ك  ر ةةةةةةة ة   ةَ ة ااةةةةةةةة ؤ هةةةةةةةان 

ةةةة ة ؤ دذو  ةةةة   ر ةرةيىبةرت ةىةة 
هاي يةةةة بوؤ ة ايت   ذ ةرؤةةةىر    
رةر  ةةةةةة ظةةةةةةة ة     اىةةةةة ة     
رةرو دةىة  ة ةةئةيةاااينةرؤىةن  
 ةم ية  ةةة بة ةايةريةيىر  ة ةن 
د دؤةةةةاي    هاي يةةةر بةةةة دؤىةةةةن،    

   ةرت   بةةةآلم  ةةة هةةة و ةةن بةةةرف  
 ةةة هةةة و ةةن رةةةة    ةةة ؤو ف  ةةةو دؤقةرةي ةةة ؤ هةةة ى دةر     
 ااةىةةة ىةة رةربةةو ىةةو ةةئةيةر  ةةةخر بةهةةةة ؤ تاةةةر        

  ةدؤ  خؤد وي
رةرىة   ةم بةرؤ  ةةرةةن  ةورشدؤ اينايت ضةوةىة ىة ةةىة     
 ةةةة بةةةةرةيىر  ة ةةةةةر   بةيةةةخ  بةةةو ؤ   ةةةةةةىة  قةةةغةةةةىةةر       

دؤ ةة ثايخؤىةن، ضةةوةىة  ايىةةةو ةر  ةةة  ةةةةك بةةةد  و ةةىةةخ   
ةةةةئة  هةرضةةةةخؤ  ةةةةة ؤ ؤ ظةة ة ةةةىةو هةةةَ ى  و ؤ بةةةآلم  
 ة ةةةرؤ ةد  بةةة رش ىةةة   ةةةغ دؤرىةةة  و ؤي قةةةةةغايىر ةةةو        
دؤ  ثايخؤىةو ىة اي   ا ألةرشذةينةىةن دؤ ة  اي    تة رؤدؤب ، 
بةد  ةخ  دؤرىة  نر ىةرش  ؤىةةر ةة دؤم رةربة وةةخو دؤ ةت   
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 ان ة  ةةخ  ةىةن  و   دؤب    ةةيةن بة دؤرىة    دؤىةن   
 ويةةةةةيو ن بةةةةةة ةةئةيةةةةةر ياةةةةةة  ر ىةةةةةة  ة ةذؤ ةةةةةةن ةايةةةةةخ       
دؤ ةةةة ثايخؤىةو    ةةةةةم قةةةغةةةةةد   ةةةةة  دؤتة ةةةةة ك  ر ةةةة ة       

  ةَ ة ةىةةر   رةر بايان دؤبايتي
 ةتةةةأل  ة ؤيةةخ  بةيةةر ت ةىةةر بةبة ةىةةة ةن ئسةة ةرش  ،     
 ر ضةةةةن هةةةة و   ة ةةةةةة رش  دؤدؤن   ضةةةةن  ةيةةةايىر  ةةةةغ ك  

دؤبايت   بة ينةىةةةك دؤتةرشةيت ىةةاي ةرت   ةظايىةر  ة ةةةر    
ةن بةية  ة ةذؤ بة هةةخةي  كةةةةر دةىةة بةخؤة      بو ؤ، بةآلم ةاي

  ةىو بةبة ةىة ةن  اي    ة    بايتي
 

بةةةة ؤ دؤ ةةة ثايخؤىةة  ضةةةةن  ةرشةيىةةةةو يةةةةةىةةر  ةيةةةة ؤ 
 تو   نة ؤو ةةئةيااةىة رش  دؤد وي

  ةرشةيىةو ئوةينة ؤي-
 ةةن دؤردر  ؤىةةر  ةةخ  ةىةةة ؤ ) ةةخ  ةىةةر ر  ر (ي-

 ةبةر ةةةةةةة ؤو ةةئةيةةةةةةااةىة بنةغةىةةةةةةةو ظةة ة ةةةةةةةااة     
ظةة ة ةةةةةةاش  ةةة يةةةةةةةةىةةخ  ضةةةةةةةكك دؤبايةةةةةةت  ةبةر ةةةةةةة ؤ     
تو  ةةة نة ؤ  ةةةة رشةيىةةةةو  ةةةة ؤ ؤ رش  دؤد و بةةةةةة رشةيىةةةةىةةر     

 تو   نة ؤ بةم يايوؤةة دؤبايتي
ةن ةةةةةةةةةىاي   تو  ةةةةةةة نة ؤو رش  ةةةةةةة ة ئةو ئةةةةةةةوةي  ةةةةةةةة -

  ةبةيةىةةر )ةكر ة بة منوةة(ي
ةةةوؤةخةاةةةة  ايىسةةةااة رشةيىةةاينةةةةدر  ؤىةن    ة  ةةةةةو    -

 كد ةر  ايىسااةن هةةةي
ةةةوؤةخةاةةة  ايىسةةااةىةن بةيةةايوؤةةىر ت ةة ر  ةتةةةر     -

 ةةىاي   ة  د   ىة ة  و ير ةةئةيااةىة بو  بو ني
ةن تو   نة ؤو  ةةخ  ةىةن  ؤك ىةرةاةة ةةةن تورضةاةة ةة    -

  ةةخ  ايىر دةىة  ة ىة ايىر ةةئةية ؤ بة  ةغي
 ة اي ؤىةةر ي نة ؤو تورضاةة   انةرشتةىةةر ةنة ةىر  -

دد ن ىةةةةةةة ةةةةةةةةة شؤ و رشةيىةةةةةةةةو در  ةةةةةة ر ةةىذى دةةةةةةةةة ؤو    
 ة اي ؤىةةاةةةةن ةةىةةةةن، هةةةةر ؤهة  ةةةة رشةيىةةةةو  ةةةةَ ةةةىةةر قةةةذ   
ب شةنةةة ؤ   ةر ةيةةوةةة  هةةةر بةةو رةيىر دةىةةة ىةةة  ةةة اي و  اةةذ 

 رباين     ةتةر ةاسيو ةر ئوةينر  اييى ةيتيبةىة
بةةةدَ ناةةار  ةةة ةايةةو  ةةة  ىة ةةةيةةخ  ىةةة  ةةة و دؤو  ةةةدؤ -

باياةيةةةةىةرؤىةة  بةةةةةهةو بةةةةةىةرهاينةةر دؤررو ةاسةةةةة ؤ  ةةةةة   
ىة ايىر ةةئةية ؤ بة  ة  ةر دةىة ضوةىة  ة  ةةو تو  بةة  

ةةةةةةدؤن  ةةنئة ةينى دةةةةةة ؤو دؤررةاةةةةةىةةاةن   ةةىذى دةةةةةة ؤ
 ةةيوؤو  ةئ ةةةةخ   ة ذةي ىةرةىةرو  ة   ةد ةةد ي ةىة ر 

 ة ةةةةةةةة بةةةةةة   ة   ةةةةةة  رشةيىةةةةةةةةةة بةةةةةو ن ىةةةةةة  ةتةةةةةةرو     
تو  ةةةة نة ؤو ةةئةيةةةةااةىةةةن بةهةةةةةةة ؤ  ايةةةةخؤى ةيت، ىةةةةة   
ةايوةسةةةةة ة هةةةةةة و   ةةةةةة ىةةةةةة ر  ة ةَ ةةةةةةى دن  ةتةَ اةةةةةةةخ  رةر  

ةآلةة فةر  ة  ةةىةو، ضوةىة ئ ةتةد ربايت   هان ىة اي   ة  
ىة ايىر  ةغ ىةة هةان توةةةهايىر ئةةو ةااةة ىة اية         دؤيايت

دؤرش   ة كو ةنة ىر دد ن ةةن قذب شةيىر فةر  ةيىةر  و ير 
ةةئةيااةىة بةهةو ب ةنخ رةاةىر بةوىة ؤ بيايت،  ة ةةة بةة  
   ةةةةةةخن ةةةةةةن  ر ذ ةةةةةخن ةااةةةةة بةةةةةآلم  ة ةَ ةةةةةى دن  ةتةةةةةأل   

بةني     ةةئةياخ  رةر ت ةىة  ةايوةس ة رةر بةة  ةتةة  هةيةاةر   
 ةةخر  ةة ا ةن ةةئةةنةةة  ة   ةةااة ؤي  ة ؤةةةخؤ بة ةةة  ةةة ؤ      
دَ ناةبني ةنة ىر دد ةةىة ةن  ة ةىكف بةة ئة ةينى دةةة ؤو   

 ة   رؤىةةر بةةىةردؤهاينات   دؤ  ىاي ةةىةةر  ةتةةأل     ة اي   
هة و  ةةئةيايىخ  دؤتةرشةيت    ةرؤ دؤىة ةة دؤ ة ر    ةتةةأل    

و ئة ةينى دةةة ؤ هاي ة ة بةةىةر     ة   ة اي    ة   ر ةةد  ىةة د   
ةةهة ة ةةةةةة ؤي هةةةةةةر ؤهة  ةةةةةة ؤدَ ناةبني ىةةةةةة ر دؤررو  ايةةةةةخ ن  
دؤررةاةىةن ةوةي    بةىةرةةهة و ن    ة د  ة خ  بة  ةتةبني  ة 
ف شةيخ ةر بة ةة   ة َةر ربة    ةاسةةىةن بةة  ةة ؤو  ةة  ىة ةة       
بثةةةرةينة  ىةةة  ةةة د  و ئة ةةةن دةيةةت ضةةوةىة  ة  ةةةةةة  ةةة ؤو     

 دؤةن ةني  ة  ةةةن ةايتي  اي ة
 

بايىو ةةةن  ةةةد  و هةةة و   ة ةةةةة ة  ةةاةرةي  بةةة  اي ةةى خ     
دةيت  ة ةش  ة ؤةة دؤبايت ضةرؤ ةرو  ةةم فةباةة ظةة ة ةااة    
ضر بايت ىة ةةئةيااةىر ةوةياة   ةباست  ةَ ر رش بو رد  د  
 ةةةةةرةاةَ خ  ؤ   ةة ةةةةاو ةةةي بةد ئةةةةة ؤ  ةةةةةىو  ايسةةةة ة هةةةةان   

 دن ةةن ئةةةر  نت  ةة ةةئةيةر  ةةةخر    هةىةرةيىر ضةرؤ ةرى
ةةدةرر  ؤ ةةةةة ؤي  ةتةةةةةأل هةةةةة و   ةةةةة  بريةىةةةةة   وةيذةنةةةةة ؤ   
 ةقاى دةة  ةةةةةو ر ةةىةةةةن  ةةةةجنة ااةن د  ؤ  بةةةةردؤ      ةةةة     
هة َ ةةةخ ةر ر ةسةةة اةةة بةةةة بنةشى دةةةةر  ةةةةم ةةئةيةةةااة بةةةةآلم    
رةر ةة ة  ىةةةر ى دباي ااةةةن هة َ ةةخ ن بةةو ؤ بةةة درةيذى دةةةة ؤو      

ئة  ةةةةن ىة ى دةةةة ؤو  ةةةر رو   ةةر  ةة نر  ةةة    ة ةةةةر ةةةة
ةةئةيةةااةىةةر دةىةةة ىةةة  و يةةر دؤبةة ي بةةةآلم  ةةة ؤو  و ايةةخ 
بةئ ةةةة  ة ةةةةر هةةةة و  بسةةة ايىر  ةةةةم  ةةةةر رش  و رؤ ةاةةةةة       
ىة ةةاي  هةن بةردؤ  م ىةردؤىةن    وةيذةنةة ؤ   ةقاى دةةة ؤ   
 ةجنةم دؤدؤن، بةردؤ  م  ة هة َ خ ةةخ  بةة دةرةنةة ؤو هةرضةر     

ؤ ةةةةةر   رشةيىةةةةةو ةوةياةةةةة، دؤبايةةةةت  ةةةةة ؤ  بةةةةن ةني  ة ةةةةة  ضةر
ةةىةةةرةر ةااةةة ر ةةىةةةن ةةةةن ر ةسةةت  ةبةةةردؤم ةةئةيةةااةىخ    
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يىسةةةت دؤهاينايةةةت بةةةةآلم بةةةة هةةةة َ ر بةةة   ضةةةةةر ر ةةىةةةةن      
تةةةةرش ةر بةةةةردؤ  م   ةاي ةةةىة  نر ر ةسةةةت   ةةةةىنة ةذةة  ةةةة      

ايةت  ىة ةةاخ  هةر ضةرؤ ةرةاةن بة دةرر  ؤ ة ؤ،  ةبةر ة ؤ ةةب
بةةة  هاةةةو بني   هاي ةةة ة  و ايةةةخ ةن هةةةةةة   تةيةةةيانني بةةةة ؤو 
 ةةةة  شة بايةةةت ةةةةةن  ةةةيةو توةي ةةةةن  ةةةة هةةةة  َ اي  دؤبايةةةت ىةةةة        
ضةرؤ ةةةةرو ىةةةةر و  ةةةةةخر دةرر  ؤ ةةةة ؤ  بة ةةةة  ةةةةىةر  ة      
ةةئةيةةةةااةىةةر  ةةةةةردؤم ةةةةةةك ىويةةةةنخؤ  ةناةني  ة  ةةةةةةةة   
ة  ة ىة ة ةةئةيااةىر ةو   ةرهةَ يخ و   دؤر  رؤو ةةو  بة  

ةو ةةني   آل بىةةةو   بياي ةةة هةةةو  ةةةرقةَ ى دن   هاكىى دةةةر   
ر ةةىةةةن ةايةةوؤو بةةة دةرةنةةة ؤو ضةرؤ ةةةرو ىةةةر   ضةةةةاي ر       

 ئةةةر  نت  ايري
 

 ةةر  ةينؤىةن:
  Acquired Immuneىةةور ى   ؤو  AIDS ةةةةخر -

Deficiency Syndrome      ةة ىةةا ةةةةو ىةة ر بةةرت و   
  ؤرتري  ؤي

ةىةةةة بةةةة دةرةنةةةة ؤو ةةئةيةةةر   : رةيىةةPCR ةةةةىناىر -
 Polymerase Shine Reaction ةةةخر ىةة ىةور ى   ؤو    

بنةةرشؤ ر ىةر ايىةىةةة  ةةة ر ةانةر رجنةةريؤو ظةة ة ةةةىة ئةةةةة ؤ   
دؤبايت ىة  ةة ؤ  ر ةة   ؤ بةةهةو ضةةةخ رشةيىةةةةىر  ةةىناىر       

  ةَ ةرو دةىة ؤ ىة  اي ؤد  قسةو  ة ةر ةةىةة ي
ةةىةةةةو هةةةة و    ةةةةم  ةىناىةةةةو بة ةةةر دؤىةةةةة  ةايوةسةةةت 

رجنريؤ  ةةية ااةىةو ظةة ة ةىة بةن ةني بةةآلم  ةةةاة بةيةايىر     
دةةرةى     اير بن ة ةيت بةية،  ة ؤ   ةة  بةيةةةة ىةة ية اي      

 ةةةة   primerدر  ةةةت دؤىةةةةو ةايةةةر دؤ   ةيةةةت دؤ ةةة ثايىةر    
دؤ  ثايىةرؤ بة در   ى دةر  ةةخر  ةبةر ةة ؤ ةايةر دؤ   ةيةت    

Specificprimer  ؤو دةىةةةةةةةةةو  ةتةَ ةةةةةةةةخ   هةةةةةةةةةةخةي   ةةةةةةةةةد
ىةدؤباي ةةةة ؤ  ؤك ىةةةةو  أل ةةةة بة ة ؤةاةةةةىةن ىةةةة بةةة ة ني  ةةةة      

T،C،G،A   هةةخةي   ةدؤو هةةخؤر    ة و ةةىةذى      ةة ؤو  
ةاير دؤ   ةيت  ةةنشر ةةملةرشؤ ) ة   ةةنشةةةة ىةة بةرة  ةر    
 ةةةة   ى دةر يةةة ة ر بة ة ؤةاةةةة( هةةةة و   ة ةةةةةة  ةةةة بةةةو ةر   

و ئةةةة  ويةيو ؤىةةر   ةظةة ؤ    ىة  ة رشةيىةDNAمنوةةةةك  ة 
  ؤرتري  ؤي

يةةةةةايوؤو  ةىناىةىةةةةةة بةةةةةة ىةةةةةور ر بىةةةةةةرشةيني بةةةةةة د  و      
دؤ  ثايىةرد  دؤربةرؤو  ةة  بةيةةو  ةة   و دؤىةةو   ىة ةة       

(DNA      ةة دؤضايت ىة  ة ئةةةىةةة ؤ دةيةت    ة  ةةةةة  ةو )

بةو  بايةةت،  ةتةةةر بانةةر ةايةوؤو دؤةو  ةةايت   يةة ة ةىة  ةةة      
ورشةيىر  ايةخ  در  ةت دؤىةةو بةة  ةة ؤو  ةة        دؤىةو  ضةةةخ  ة  

بةيةةة رةر بىةةةو ىةةة  ةة ةة   ؤ بةةة هةَ  ة  ةةةن بةةة  يةةايوؤةة        
قةبةرؤىةةةةةو رةر دؤبايةةةةت   بةرشةيىةةةةةو هة ةةةة خ ر دؤ و ة ةيةةةةت    
 اييانر بى ةيت،  ة ىة ة  ورشؤىة ىة ةةر دةيت، بة  ةة ؤو بةةر   
 ةجنة ةىةةةة  ؤربى ةيةةةت  اينةةةةرشة    بةةةةر  ردىةرو بةةةة  ةةةةجنةم    

 خرةيتيب
ىةة  ة ةةذؤ بةة رش د ةةر     Band ةتةر ةةرضةةىة ةةةن بةةخؤىةة    

ىةةة د رو هةَ  ة  ةةةةن دؤىةةةةو  ةةةة    ة ةةةة بةَ ىةةةةةة بةةةة  ةةةة ؤو  
ظةة ة ةةىة هةةةةة   ىةة در و  ةةة    بةةو ن   هةَ  ة  ةةةةر  ايةةخ   
رش ةخ  ؤي بةآلم  ةتةر ةةبو   ة ة بةَ ىةةة بة بو ةر  ة ؤو  ة  

ةر  ةةةة ؤ هةةةان  ةةةورشةيىر   ظةة ة ةةةة  ة ةيةةةخ  بةةةو ةر ةااةةةة  ةبةةة   
هةَ  ة  ةن ةااة ضوةىة هةةر  ةة بنةرشؤ ةة ؤ  ىةةةخن رش ةنةةد  ؤ      

 ةبةر ةةة ؤو  ةةة  ةة ضةةة  ةسةةرت  ؤ ةااةةةي  ة  ةةةةةة  ةىناىةىةةة 
 ة ةةةة ىةةةة اي   ةةةةَ ةر   بايةةةت بةةةةآلم بريةىةىةةةة هةةةةر  ة ةةةةةة         
 ةىناىةىة ضةةخ ىة ةذ اي ةيىر ىةةم دؤئةةةةةايت ىةة بةهةةةة ؤ      

 ة ةىة بو ةر هةةة ةةن ةااة ريدؤر ة ةيت ظةة 
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رادؤن لة نةفرةتى 
 فريعةونةكانةوة بؤ شيَرثةجنة

 
    
 

  

 نةوزاد عومةر حمَيدين :ثةرضظةى
 ثسثؤِرى فيزيا

 
 
 
 

ثَيشةكى: زاناى بةناوبانط هايزنبَيرط دةفةرموَيت )ئةو 
مرؤظةى لة ثَيناوى لَيكدانةوة و داهَيناندا هةوَلدةدات و 

انة هةست بةناخى سروشت بكات، زؤر طرنطة ئةو طَوِران
بثشكنَيت كةبةهَوى طَوِرانكاريية زانستيةكانةوة بةسةر 
شَيوةىسروشتدا هاتوون( جا ئةطةر مبانةوَيت لةديدى 
خَومانةوة ضوارضَيوةيةك بَو ئةم شَيوةية دابنَيني، ئةوا سةرةتا 
ثانَوِرامايةكى طشتى بَوثَيكهاتةكانى شَيوةى طةردوون بةم 

 جَورةى خوارةوة دةخةينة ِروو:
: هةموو شتَيكى دةورو بةرمانة، هةر لةتةنة ماددة-1

زيندوو و نازيندووةكان تةنانةت جةستةى خَومشانةوة تا 
دةطاتة ئةستَيرةو ئةستَيرة طةِرؤكةكانء بورج و 

 طاالكسييةكان.
دةى ِرةشى ِرووناكيطرى سارد: طةردوونى ماد-2

ِراطرتووةو و ناهَيَلَيت طاالكسييةكان بةرةو ناكؤتايى ثةرش و 
ببنةوة، يان طةردوون تووشى داِرماندن ببَيت و جارَيكى بآلو

 ( نوآ ِرووبداتةوة.big bangدى تةقينةوةى مةزنى )

تيشكدان يان فؤتؤنةكان يان ناوضةكانى شةبةنطى -3
كارؤموطناتيسى: هةموو تيشكةكان دةطرَيتةوة، هةر لة 
تيشكة طاماوة بؤ تيشكة ئَيكس تا دةطاتة تيشكى سةروو 

يشكى بينراو تيشكى خوار سوور و تيشكة بنةوشةيى و ت
شةثؤىل ميللمةترى و سةنتيمةترى كة بَيطومان ئةم تيشكانة 

 وةك )ئاوو ئاطر و خؤأل نني(.
ساأل بةدواى ساأل خوليا و ثةرؤشى مرؤظ بؤ تَيطةيشتنى 
سروشت، هةروةها ثَيداويستييةكانى ذيان وةهاى كردووة 

ة و دؤخةكانى ضةندين كارلَيككردنى مادة لَيكبدرَيتةو
بزانرَين، هةروةها ثةى بة سةرضاوةكانى تيشكدان و 
كاريطةرييةكانى بربَين كةضى لةطةأل ئةوةشدا سروشتى 

 مادةى ِرةشى ِروناكيطر هةر بة ئاَلؤزى ماوةتةوة.
 لة سةدةى ثَيشوودا، دةستكةوتة زانستييةكان

بةرةو ثَيشضوونَيكى بةرضاوى بةخؤيةوة دى بة تايبةتى 
فيزياى ناووكة طةرديلةييدا، ئةوةبوو لة ساَلى لة بوارى 

ز دا زانا بَيكرأل بةِرَيكةوت تيشكدانى سروشتى 1896
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خوَيكانى يؤرانيؤمى دؤزييةوة، دوابةدواى ئةمة لة ساَلى 
تيشكدانى  Friedrich Ernst Dornز دا زانا دورن 1900

ز دا لةاليةن 1902تومخى ِرادؤن ى دؤزييةوة و لةساَلى 
يةوة سيفةتةكانى دياريكرا  (سودى)و  (ةزةرفؤردرِ)زانايان 

كة لةوانةية فريعةونةكان زؤر لة مَيذةوة ئةم طازةيان ناسيبآ 
 و ثةييان بة سيفةتةكانى بردبآ!

لة زجنرية تيشكدانى سروشتى تومخى يؤرانيؤمى 
تيشكدةردا، ِرادؤن يةكَيكة لة ئةجنامةكانى شيتةَلبوونى 

ِرادؤنيشدا ضةند تومخَيكى  تومخةكة، لة ضاالكة تيشكاوةرى
تيشكدةرى دى وةها ثةيدا دةبن كة بةهؤى طةردةكانى تؤزو 
خؤَلى ناو هةواوة لةكاتى هةناسةداندا بة ديوارى سييةكانى 
مرؤظةوة دةنووسَين و ئةمانيش بؤ تومخى دى شيتةَلدةبن، 
هاوكات لةطةأل ئةم شيتةَلبوونةدا تيشكة ئةلفا )ناووكى 

تيشكَيكى بة ئايؤنة ثةيدادةبَيت و  طةرديلةى هيليؤم( كة
خانة زيندووةكان 
ئايؤناوى دةكات بةمةش 
طؤِرانى كيميايى لة 
خانةكاندا ِروودةدات، ئةو 
طؤِرانانةش يان 
هةميشةيى دةبن و 
ناتةواوى بؤ ماوةيى 
دووضارى نةوةكانى 
داهاتوو دةكات يان 
شانةكان تووشى 
شَيرثةجنة دةكات يان 
دةيامنرَينَيت، بةآلم 

ؤشبةختانة خ
تةنؤلكةكانى تيشكة 

ئةلفا ئةوةندة قورسن كة ناتوانن لة ِرَيى ثَيستةوة بطةنة ناو 
ئةندامةكانى جةستةى مرؤظ بؤية مةترسى ئةم تيشكة زياتر 
بؤ شَيرثةجنةى سييةكانى مرؤظة كة بةثَيى ئامارةكان ئةوة 
دةركةوتووة، تةنها لة ووآلتة يةكطرتووةكانى ئةمةريكا ساآلنة 

هةزار تا بيست و دوو هةزار كةس بة هؤى تيشكة ثانزة
 ئةلفاى طازى ِرادؤنةوة طرفتارى شَيرثةجنةى سى دةبن.

شايانى باسة كة تا ِرَيذةى طازى ِرادؤن لة هةوادا زياتر 
زياترى هةَلبمذَيت مةترسييةكةى  doseبَيت و مرؤظ ذةمَيكى 

كوشندةتر دةبَيت، جا لةبةرئةوةى ئةم طازة يةكَيكة لة 
ئةجنامةكانى شيتةَلبوونى زجنريةيى يؤرانيؤم كةواتة لة دةر

بةردوخؤَلدا هةية بة تايبةتى لة شوَينة بةردينة داخراوةكانى 
وةك خانوبةرةو كانة بةردينةكان و طؤِرى فريعةونةكاندا، هةر 
ئةمةشة كة زاناكان سةبارةت بة نةفرةتى فريعةونةكان دةَلَين 

ات، تووشى ذةمَيكى ئةوكةسةى سةردانى ئةو طؤِرانة دةك
 ضِرى ئةم طازة دةبَيت.

( تومخَيكى طازى تاك طةرديلةية، لة Rn-radonِرادؤن )
وى فيزياوييةوة وِرووى كيمياوييةوة سست و لة ِر

تيشكدةرة، بآ ِرةنط و بآ بؤن و بآ تامة، زؤر ذةهراويية، لة 
ضِر بوونةوةدا دةبَيتة شلةيةكى ِر,ون لة ثاشا دةبَيتة 

 هةية: isotopةقى بريسكةدار، سآ زِرتومخى ماددةيةكى ِر
: زؤرجار لةكاتى actinon Rn219ئةكتنؤن -1

هةَلسةنطاندنى ذةمة تيشكاوةريية سروشتييةكةيدا 
فةرامؤشدةكرَيت، ضونكة 
لةاليةكةوة بنضينةى 
ثةيدابوونى كة )زِرتومخى 

(ة زؤر 235يؤرانيؤم
%ى 0.7دةطمةنة )

يؤرانيؤمة( لةاليةكى 
ةمةنةكةى تريشةوة نيوةت

ضركةية  3.92زؤر كورتة 
لةبةرئةوةى ثَيش ئةوةى 
لة خاكةوة بَيتة دةرةوة 

 نامَينَيت.
 thoronتؤرؤن -2

Rn 220 زرتومخَيكى :
طرنطى ِرادؤنة و ِرَيذةى 

 (ية.222بةرهةمهاتنى وةك )رادؤن 
(: لة خشتةى دةورى )مةندة radon Rn 222رادؤن )-3

ني لة طازى هيليؤم و ليظ(دا سةر بةطازة سستةكانة كة بريت
نيؤن و ئةرطؤن و كريثتؤن و ئةطزينؤن بة جؤرَيك كة 
طةرديلةى رادؤن وةك ئةو طازانةى دى بةدةطمةن 
كارلَيكدةكات بؤية سةربةستانة بةناو هةوادا بآلودةبَيتةوة، 

لةبةر ئةوةىطازَيكى بآ ِرةنطى بآ بؤنة، مرؤظ مرؤظ  جا
ى سةرةكى بةهؤى لة بةرئةوة بةشَيوةيةكهةستى ثَيناكات، 
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ئةو تيشكانةوة دةثشكنرَيت كة هاوةَلى لَيكهةَلوةشاندنةكةى 
 دةكةن.

و نيو لة هةوا قورسرتة، بؤية  طازى ِرادؤن حةوت ئةوةندة
هةميشة بةرةو خوار دةنيشَيت بةآلم بةوجؤرة نا كة ضينَيكى 
نزيك ِرووى زةوى ثَيكبهَينَيت بةَلكو ضوونيةكانة لةطةأل 

رةكان تَيكةَلدةبَيت بةجؤرَيك كة هةواى ناو خانوبة
خةستييةكةى دوو ئةوةندة تا دة ئةوةندةى خةستييةكةى 

 ناو هةواى دةرةوة زياترة.
 لة ذينطةدا ِرادؤن سآ سةرضاوةى سةرةكى هةية:

%ى طازى ِرادؤن لة ضينى  80خؤأل و بةرد: نزيكةى -1
سةرووى زةوييةوة دةردةضَيت كة بَيطومان بةهؤى )ِراديؤم 

(وةية، ئةم ِرَيذةيةش بةثَيى 238يؤم ن)يؤرا ( و226
سروشتى جيولؤجى زةمني لة شوَينَيكةوة بؤ شوَينَيكى دى 
دةطؤِرَيت بةجؤرَيك لةبةردة طرانيت و فؤسفاتييةكاندا 
زؤرترة، بِرى يؤرانيؤمى هةر شوَينَيكيش بة بةشَيك لة 

يان  PPmمليؤنَيك بةشى بارستايى 
ت كة بةكاريطةرى جؤرايةتى دةثَيورَي

بة ثيكؤكؤرى  يؤرانيؤم لةيةك طرامدا 
(pci/g ناو دةبرَيت، ثةيوةندى )

نَيوان ئةو دوو دةربِرينةش بريتيية 
 لة:

1ppm =1pci/g 

بة منوونة كاريطةرى جؤرايةتى بةردةكانى بةرطى زةوى 
=1pci/g 

 pci/g 0.7بةآلم بؤ خؤأل 

دةتوانني دةرضوونى ِرادؤن لةخؤأل و بةردةوة بؤ دوو 
دابةش بكةين، يةكةميان دةرضوونيةتى لة كانزاكانةوة  قؤناغ

بؤ ناوةندى نَيوكار، دووةميشيان لةم نَيوكارةوة بؤ هةوا بة 
جؤرَيك هةَلوةشانى هةر طةرديلةيةكى ِراديؤمى ناوخؤأل و 
بةردةكة، طةرديلةيةك ِرادؤت دةدات، جا ئةطةر ئةم دةرضوونة 

ادؤنةكة بةرةو هةوا نزيك ِرووى خؤَلةكة بَيت، ئةوا طةرديلة ِر
 دةرباز دةبَيت.

شايانى باسةكة بِرى دةرضوونى ِرادؤن لة خؤَلةوة لةسةر 
ضةند هؤكارَيك بةندة وةك ِرادةى تَيثةِركردنى خؤَلةكةو ِرادةى 
شَيدارييةكةى..هتد لةوانةشة زؤرجار لة كردارى 
هةَلوةشاندنةكةدا تومخَيكى ِرةق كة )ثِؤَلؤنيؤم(ة ثةيدا ببَيت 

ةوةى ِرادؤنةكة بطاتة سةر ِرووى خؤَلةكة، تَيكِراى ثَيش ئ
دةرضوونيش بريتيية لة تواناى دةرضوونى يةكةى ِرووبةر لة 
يةكةى كاتدا، هةروةها بِرى ِرادؤنى دةبازبوو بؤ بةرطةهةواى 
دةوروبةر بة هاوكؤَلكةيةك دةستنيشان دةكرَيت ثَيى 

 دةوترَيت تَيكِراى بةرهةمهَينانى ِرادؤن:
    P=E.R.   

 بةجؤرَيك كة:       = نةطؤِرى هةَلوةشاندنى رادؤن
R ضاالكة تيشكاوةرى راديؤم لةو ناوضةيةى =

 لَيكؤَلينةوةى تَيدا دةكرَيت
Eتَيكِراى دةرضوون = 

لةسةر ضِرى ماددةكةش  Tهةروةها تَيكِراى بةرهةمهَينان 
P :بةندة: كةواتة 

T=pp=E.R.   .p 
 

ضوونى ِرادؤن لة بةردةكانةوة لةبةرئةوة تَيكِراى طشتى دةر
 زياترة وةك لة خؤأل و كانزاكانةوة.

ئاو: بةشَيوةيةكى طشتى بِرى -2
ِرادؤن لةناو ئاودا لةسةر دوو هؤكار 
بةندة يةكةميان سيفةتة 
جيولؤجييةكانى ناوضةكةية، 
دووةميشيان جؤرى ئاوةكةية، لَيرةدا 
جؤرى ئاوةكة زؤر طرنطة ضونكة 

ثةيدا دةكات كة كَيشة بؤ ئةو ماآلنة 
ِراستةوخؤ ئاوى بريةكان بةكاردةهَينن بةآلم ئةو ماآلنةى ئاوى 
تؤِرةكانى دابةشكردن بةكاردةهَينن، كَيشةيان زؤر كةمرتة 
ضونكة ئةم ئاوة تا دةطاتة ماآلن، كاتَيكى ئةوتؤى بؤ 
دةِرةخسَيت ِرادؤنةكةو ثاشكؤ هةَلوةشاوةكانى تَيدا 

يكؤكورى ِرادؤنى ليرتَيك لةم ث 10000نةمَينَيت، تةنانةت لة 
ثيكؤكورى بؤ هةواى ناو ذوورةكانى ماأل  1ئاوة تةنها 

 500تةشةنة دةكات، بةآلم لة هةر ليرتَيكى ئاوى بريةكاندا )
 ثيكوكورى( هةية. 170000تا 

كةرةستةى بيناسازى: ئةو كةرةستانةى لة خؤأل و -3
 بةرد دروستدةكرَين وةك )ضيمةنتؤو بلؤك و خشت و طةض و
قسأل..هتد( بة مةبةستى بيناسازى، مادةى تيشكاوةرى وةك 
يؤرانيؤم و ِراديؤميان تَيداية كة سةرضاوةى ثةيدابوونى 
ِرادؤنن، بةآلم بِرى ِرادؤن دةرضوون لة مادةيةكةوة بؤ 
مادةيةكى دى جياوازة هةرضةندة هةمان ِرَيذة يؤرانيؤميشيان 
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َيثةِربوونيان، ئةميش تَيدا بَيت لةبةر كاريطةرَيتى ِرادةى ثَيدات
لةسةر ِرادةى ثةستاوتن و شَيدارَيتى ئةم كةرةستانة بةندة بة 
جؤرَيك بة زيادبوونى ئةم دوو هؤكارة، ذمارةيةكى كةمرت 
طةرديلةى ِرادؤن دةطاتة هةواى ناو بيناكة، جا ئةطةر 
كةرةستةى بيناسازى تةنها داروتةختةى ثةستَينراوبَيت ئةوا 

 ئَيجطار كةمدةبَيت.بِرى ِرادؤن دةرضوون 
كةواتة دةتوانني بَلَيني مرؤظ لةدوو سةرضاوةوة دووضارى 
تيشكدانى سروشتى دةبَيت، سةرضاوةى يةكةم، تيشكة 

ز دا زاناى ئةمةريكى )هيس( 1911طةردوونةكة لة ساَلى 
دؤزييةوة و بريتيية لة ثِرؤتؤن و طةردة ئةلفاو طةردة بَيتا و 

كى ناووكى دى، ئةمانة لةطةأل ناوو
طةرديلةكانى بةرطةهةواى  زةمني 
كارلَيكدةكةن و لة ئةجنامدا تيشكة 
طاماو ئةليكرتؤنى تَيذِرؤ و نيوترؤن و 
ميزؤنةكان ثةيدادةبن كة بة 
بةرزبوونةوة لة ئاستى ِرووى دةرياوة 
يان لة دوو جةمسةرة جوطرافييةكةى 
زةويدا مةترسى ئةم تيشكانة بؤ مرؤظ 
زياترة، سةرضاوةى دووةميش 

ةرطةزةويية كة كورتة باسةكةى ب
ثَيشوو بوو. ئةم سةرضاوةية 
مةترسييةكى زؤرى هةية بة تايبةتى 

طةر مرؤظ بِرَيكى زؤر ِرادؤن تا ماوةيةكى زؤر هةَلبمذَيت، جا 
بؤ كةمكردنةوةى ئةم مةترسيية ثَيويستة تانكى بةرفراوان بؤ 
تيا هةَلطرتنى ئاو بةكاربهَينرَيت ثَيش دابةشكردنى بةسةر 
تؤِرةكاندا بة مةبةستى كةمكردنةوةى بِرى ِرادؤنى ناو ئاوةكة 
لةطةأل ئةوةشدا بةردةوام ِرَيذةى ئةو ِرادؤنة بثشكنرَيت، 
هةروةها سيستمى هةواطؤِركَيى لةبار لة خانوبةرةكاندا 
دامبةزرَيت بة تايبةتى لةكانةكانى خةَلوزو فؤسفات و 

ن بة مادةى يؤرانيؤمدا، جطة لةوانةش بةرماوة تيشكدةرةكا
 تيشكدان بِر دابثؤشرَين.

شايانى باسة كة جطة لة مةترسييةكانى طازى رِادؤن، ئةم طازة 
 ضةند سووديَكى بةرضاوى هةية وةك:

بةَلطةى هةبوونى يؤرانيؤم: بةثَيوانى بِرى طازى ِرادؤن -1
تا  60بة هؤى ئةو تؤِرة ئةندازةيية تايبةتييانةى لة قوآليى 

ةوة دادةنرَين، دةتوانرَيت هةبوونى سم لة ِرووى زةويي200
 يؤرانيؤم لةو شوَينانةدا بزانرَيت.

ثَيشبينيكردنى ِروودانى بومةلةرزة: طازى ِرادؤن وةك -2
طازةكانى دى لة كونوضكةكانى بةردةكان و ناو ئاوو نةوتى 
ذَير زةويدا جَيطري دةبَيت، لةوانةشة بة ثَيى سروشتى 

يان كةمى بؤ دةرةوةى  جيولؤجى هةرناوضةيةك بِرَيكى زؤر
ِرووى زةوى تةشةنة بكات، بِرَيكى زؤرى تةشةنة بكات، 
لةوانةية نيشانةى ِروودانى بومةلةرزة بَيت، بة منوونة لة 

ز دا زاناى رووسى )سادوفسكى( و 1972ساَلى 
هاوكارةكانى لة بومةلةرزةكةى )تاشقةند( دا سةرجنيان دا 
هاوكات لةطةأل ِروودانى بومةلةرزةكةدا 
طازى ِرادؤن بةخةستى لةناوجةرطةى 
زةوييةوة دَيتة دةرةوة، لةوةش دَلنيابوون 
كة تَيكِراى تةشةنةكردنى ِرادؤن ئةجنامى 
شَيواندنةكانى ناو جةرطةى زةويية، بة 
جؤرَيك كة تَيكِراى دةرضوونةكةى دةطاتة 
سةد ئةوةندةى تَيكِراى دةرضوونى لةبارى 

 ئاساييدا.
نى ثَيشبينيكردنى هةَلضوو-3

 بوركانةكان:
لة ضةندين لَيكؤَلينةوةدا ثةيوةندى 
نَيوان طؤِرانى خةستى طازى ِرادؤن لةخؤأل 
و ئاوى ذَير زةميندا بةضاالكى بوركانةكانةوة بآلوكراوةتةوة 
كة لة ئةجنامى توند شَيواندنى ناوجةرطةى زةمينةوة هاوكات 
لةطةأل هةَلضوونى بوركان و طؤِرانى ثلةى طةرمى و 

ة، ِرادؤنى تواوةى ناو ئاوى ذَير زةمني بةناو ثةستانةو
 كونؤضكةكانى بةرطة زةميندا بآلودةبَيتةوةو تةشةنة دةكات.

لة كؤتاييدا ثَيويستة ئةوةش بزانني كة هةَلمذينى طازى 
ِرادؤن تةنها مةترسى نيية بةَلكو هةَلمذينى تؤزى تومخة 
تيشكاوةرةكانى تريش هةمان مةترسى هةية بةَلكو زياتريش 
طةر ئةو تومخة لة سةرِرووى ليستى زجنرية تيشكدةرةكاندا 
بَيت لة ِرووى كيمياوييةوة ضاالك بَيت و بتوانَيت كارلَيك 
بكات و خوَيى وةها ثةيدا بكات لة ئةندامة طرنطةكانى 
جةستةيى مرؤظدا )جطةر، ئَيسك، لوو( بنيشَيت، لَيرةدا 

ة وةك مةترسييةكة ضةندةها ئةوةندةى مةترسى طازى ِرادؤن
 بةكارهَينانى يؤرانيؤمى بةكاربراو لة ضةكة كوشندةكاندا.
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 ثةككةوتنى 
 سيَكسى لةثياودا

 
    بةشى يةكةم

 
 دانا قةرةداخى :ثةرضظةى

 
 
 
 
 

 ا ِراهااااا ة ث كاااااة ثيااااا  ثةى بىة ااااا ي   باااااةة ا     ،ثيااااا  
  لةمااة ا مااةمكي كى هةلبااة  بااب  ر  اا  باا ث كااة   ، ي كسااية ث

ط اية هي ز  م   لكةيى لة هةم ن ك ةدا  اةاة هي از   ي كساى    
ي ااز   ة ا  يااةكى م  اا لكةيى   لااة ِرا اا يدا هااةر ثي  ي اا  كااة ه    

 ،هاااةب   م  ااا    ا ياااة لاااة  ي كسيزااادا  ا باااةهي ز   ة ا  ياااة      
هةر ثه  هةر ثةككة ةةيةكى  ي كسى م     لاة  و ا    باى    

ما  كة ثةككاة ة ى ل لباةةي كى     ،ة ا    جة  ةيى   طةية ي  
 ةخبشية لة م  ثيةكدا ة شى جة  ة  ثبي      ثة ا ري   بة 

خبشااييةكى    م رث ااةر بكري اا    ةااة      ثك هااةر  ة ىب شاا
ئاااة ث  لاااة ة  شاااى ثكة  ا ا  ثكري ااا  هة ااادي   جة ااا رث      
هةلبسااا كة ةى  ااا يى  ث ي ااا و  اةاااة ئاااة  كة اااة  كاااة ئاااةم      
ل لبةةااة  هةيااة ثي  يساا ة لااة ثي زاادا ب ااي   بااب و  ثزيزااكى     
ثسااا بر   كي زاااةكة  ثيزااا ن بااادا    مااا  ثِر  ى م رث اااةر    

  باة  يا  ي كى    ،هةلبةياة - يكاة بكا     ثف ا ري كى بك  و   هاةر رِ 
 اةااة ب  ااكر  ى كي زااةكة  و     ، ؤر بة ااةريدا  ثشااكي  ة ث 

ه  ري يةك ي  ط ا ا  ة ث  هة البةكاة لاة  ث ا ى  ايكياة ث باب       

بةلبك  بة ئ مبذط ر   ، ث  ى خة   كي زةكة م رث ةر   ك  
ئةمااة  ااةرثِرا   ،  رثف اا ر     ا ساا ى كي زااةكة ئاا لبب   ثبي اا  

   اااااة ث   اةاااااة  ا    َساااااة   َساااااةلببك لة   ث اااااد     بآل ب
كبمةآلياااةةى  ا كاااة ثي  ثكاااة هةرا ااا ن  ثكاااةن   ك ري اااةر      
 ي  ةةيظ  ة  ثك ةاة  اةر ثةي ث اد  باة ب كةكةياة ث   هة ادي         
 ،ج ر  ثبي  ة هاب  جي ب  اة ث و ئةطاةر  ةبي  اة هاب  ئاة ث       
  ئة ا ك ري ةر  خراث لة ثةي ث ديةك  ى  ا   م لبةكاة  ثكا      
ق يةكرت  يس   ثطبِري   بب   ذم  يةةى   خبشة يس ى باب رِ 

  ماا لبى بااةخ ي ري  بااب ماا لبي كى ثااِر لااة خااةمو    ؤر     ،  كي ااة
جا ري  ثياا  ا ى ئا ي ى بااةم را اا ي  ة  ث ا اة بااةهب  ئااة ث     
ئااة  ذ   ااة  ا ا  جي ب  ااة ث لااة مي ر ثك  ياا ن  ثكااةن بااةهب      

لةباااةر ثم باااة   ثةككة ةاااةيى ثي  ثك  ي  اااة ث    ث  ة  ااا  ى 
جي  ي  اا  ى ئةركااةك  ى ذن   مي ر ايااةةى بااة ةااة ا ثةى ببياا ن      

 شاي   كهةر ثه  طةلي   لة ثزيزاك ن ئاةم را ا ي  ة ثاى   ثلباي ة      
لةبةر ثم ذ ي كدا  ا ث يزة كة هة دي   ج ر مي ر ثك  يزي ن لة 
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طةلبداية   هة دي   ج ري  بة ةة     ي ة بب ئة ث  كي زةكةي ن 
 ب س بكةنو

 ،ةي   يزاااا ن ئااااة   ااااك آلي  ةي ن كي زااااةكةي ن  ثطااااة   لة 
 م  كة هةي  ة  ثلبي ة:

 ئيرت ة ا     ةبرم  ةم  ثو 
ةك   ىل   ثكةموو لاة  باة جي ب  اة ث   كاةية ما  كة ئي  اة       

 !!يةكرتمي ن خب   ث ي  
 ثربا رث  م رث ااةر  كي زااةكةم ن    اا  نثئي  اة  ث اا ة   

 ئ ي  هيض لةلي ك  و هةية؟ …
ذ ةكاااة  ث ااا  ثاااى   ثكااا      ؤر جااا ري      باااةم ر ااا   ة 

كبةاا يى ثااى   ثهي  ي اا    لااة ث شاادا    
كي زاااةكة  ثخ ةاااة ِر      ثشااا  ةة   
 ياا ريكر  ى ثةككااة ة ى ثي  ثكااةو   
لة  ؤربة  ج ر ا ثي  ثكة   ة ا ي ا   
 ان بااااااةم ثةككة ة ااااااة ا ب ي  ي اااااا    
لةبةرئااااااة ث لااااااة  ؤربااااااة  جاااااا ر ا   
 ثبي ري   خاب  باة طاة رث  ث ا ي ا      

  ا ااااااااةىى لااااااااة خااااااااب     ئااااااااةم   ة
  ر ثخ ةااة ث    ان بااة  اَاااى ب رثكااة   ا   هي  ي اا  ئةم  ااة      
هاااةم   لاااة بةرئة ثياااة  ا  ث ا ي ااا  كاااة  ان  ااا ن باااة ل لباااةةى   
 اَايةكة   ثك ئة ث  اية  ان ب ي   بة ة  ا ي    ا ي  هةر ثك  

 لة شكب  بةر ي  ى   ثبثة  ثي  ثةى كةم بي  ة ث  ايةو
   ث اا  ثااى   ثكاا   كااة ثي  يساا ة ئاا  لي اارث ث رؤلبااى ثزيزاا

َسااة بااب  ةخبشااةكة  بكاا     َاا يوى بكاا   بااة ث  كااة  ثك      
هاااةم   مرؤكي كاااى     اياااة   ل لباااةةى لاااةم جااابرث ثي  ا اااة        
ة شااي ن  ثبي اا    لة ا ااة هااةم  كة ااي كي  ة شااى بىي اا          
م رث ةرثكةشاااااااى  ؤر ئ  ااااااا  ة ئةطاااااااةر ثزيزااااااا  ةااااااا ا ى  

ئة  اا   ، اا  كاار  ا   بكاا     باا  ثِر  و  ر   ةخبشااةكة  ِر
 ثرفااةةى  ااةكة ة ى لااة  ياا ريكر  ى م رث ااةري كى باا          

ثخسي  و م  كة ثي   بةشي  ثيةكى طزا ى    بةكةلب   ا بب  ثِر
لاااااة خااااابر هةآلةةكاااااة  خب   ااااادا بةة يىاااااةةى ئةطاااااةر باااااة    

  لةبةر ثم ذ ةكةيادا   ،مة ةلةكة   ا را  ؤر  ؤر شةرم  ثك  
لةةر اااااى   هة ااااا  باااااة ئااااا  اري كى  ثر  اااااى  ؤر  ثكااااا        

 اااةر ةكة ةة  ثةر اااي   هاااة لبى   ب رثب   اااة ث  بااادا  باااب   
طي ذا    لبة ِرا كى    ئ  بة  شي  ثية  ثكة ي  ة    ،ج ري كى   

   اا  ئاا رامى  ثر ن   كوي  اادا ى بةر ث امااة ثو لة ا ةيااة  ؤر   

طااااران بي اااا  بااااب ذ ةكااااة بااااة ةااااة ا   لااااة  ةر ااااة ب اااا   كااااة   
ةاة ا   ةاى     ةث ك ةي   با  ةرا سةر   لبى مي ر ثكة   ثطري  ة 

 ثكاا   كااة ك رامااةيى لااة  كاا رث ا ةااة ا   يااةو ماا  كة و ا       
 ي كسااى لااة  ي اار ا م  اا    ؤرةاار لااة ثةككااة ةة  ثطري  ااة ث بااب 

 ا هة ا   ثكا   باةه       ،ئةجن مدا ى ج ةى  ي كى ه   ةر 
ري زثكة  شك  ثو   ك ةي ا  باب ماة د     خ     ب  ثِر  بةخب   

 ا  اياادث ي   كااة  لوةيةكااة    ،رثكااة بكاا  ج ري اا    ة ا ي اا  ك 
   ،ئاااا      هياااا ا  ه   ااااةرثكة     ثيساااارث ي  ي  ة  هااااةم 

يااا   اااةب  ى   ،لة ا ةشاااة بىي  اااة هاااب   اااي ك   ااا ر   باااب     
ئةمااة  ب   ةيااةكى  اخاارا  لااة خااةمى ر   ر  اا     ،ثةرؤشااى

  ثك  و
كاااةمى ة ا ااا    ي كساااى ثيااا   كااا ر     
 ثك ةة  ةر طاةلي   لاة ب ارثكا  ى ذيا  ىو     

بااةهب  بركر  ااة ث   ،ب من  ااة لااةك ر اباا
ماا وكى كااةم   ،بااةر ث امى لااة كي زااةكة   

لااة م لبيزاادا  ثبي  ااة كة ااي كى   ، ثبي  ااة ث
خاااااااااةمبك يااااااااا  ة  د ةياااااااااذو ئةطاااااااااةر    
ه   ااااااااااةرثكة  كة ااااااااااي كى  ياااااااااارثك  
 ة   ةيزاااا    ااااةبي  و ئااااة ا كي زااااةكة لااااة    طي ااااذا   ئااااة     

ةاا   ي  ث ااي  ؤذ ثةرث رِ بااة ؤذ  ةةب يي  ةي  اادا  ن  ثبي اا  كااة رِ 
  خ  د ى ثةي ث دييةكةو ثط ةة ِر

كااة جاابر  ذياا  ى   ،بااةآلم را اا ة ،ئااة ث  اَاي كااى   خبشااة 
 ي كسى هةم   ذن   مي ر ي   لة  ؤربة  ه   ةرييةك  دا  ؤر 

م  كة  يدار   ئ م ر  ،ب    ية  ثك ئة ث  كة ثي  يس ة بىي  
  ةبم رطاااةك  ى م رث اااةر   ي كساااى    ثر  اااى هااااةم ي ن     

ذث بااااااة ث  ث ثن كااااااة  ؤربااااااة  ئااااااة  ذن  مي ر ا ااااااة    ئ ماااااا 
يااا  ئة ا اااة  هاااةرطيز  ،بةشاااي  ثيةكى  يااا ر باااةخ ي ر  ث ااا ي  ة

 ،رؤذي   لة رؤذان برؤكة  ةةآلق   جي ب  ة ثي ن ب س  اةكر ث 
بةآلم لة را  يدا  ثرب رث   ي كسي ن ي  ةاة   نو يا  ةي ار  اب      

  لاااة  ااانو ئةماااة ك رةاااة  ة ي ذي ة ثياااةكى ئ مااا ر  باااب  ؤري ااا  
ثزيزااااكة  ثر  يااااةك ن  ثرباااا رث  كي زااااة  ي كساااايةك ن لااااة     

 ثيسااةَي  ي  و لة ااةر شاا رث ايى  ، امااة را   ه   ااةري   دا
ثزيزااااااكةك ن ئااااااةم  ،كوي يكياااااا ن لةطااااااةا  ةخبشااااااةك  ي  دا

 ةي ىي ي  ة  خ ارث ثي ن  ا   ث:
 ؤربة  ثيا  ان  ا هة ا   ثكاةن كاة ثةي ث اد   ي كساى       

رباة  ذ ا ن هة ا  باة ثي  يسا ي ن       ؤ ،ه   ةري  ي ن ب    ياة 
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 ، ثكااةن بااب  ث اا ةمة   ياا ر   ري ااذ ةاار لااة ثااي   ج ةى   اادا    
 ؤربااة  ثياا  ان لااة   ثكااةن ذ ااةك  ي ن لااة كاا ةى ج ةى  اادا       

   ؤرباة  ذ ا  ي   اك آل    ِرث ايي  اة      ،م وكي ن  ي ةر بي ا  
 ؤرباة    ،لة ةر ةةباى مي ر ثك  ي ن   شاي  ا ي ن لاة ك رثكاة ا   

ة  ب    خبشة يس ى  ي ةر  ثكةن لاة   ا  كا رث   ذ  ن لة  ب
  ي كسيةكةىىو

ئة ث ئ شكراية كة  ؤري   لة ه   ةران هةية كة ثةي ث د  
  ئةماااة   ثمي ةياااةكى لاااةب ر    ، ي كساااي ن باااة بااا    ااا  ا ة  

 ر  اا   ثكاا   بااب ئااة  ل لبةةااة  ث  ااى  ثلبااي ة   ثةككااة ة ى  
  ي كسى فةرم  ىىىو

   هلا م  ا  (ىى ثاي   ثاةجن      يةكي   لة  ا  ك  ى  بذ ار  
 ا ا  يا ةر لةمة باةر    اي يةةى كاة كاةمى ة ا ا    ي كساى         
ثي   ة  ِرا ثيةكى ةر ا  ك  يا    ثكا   ةا   ثط ةاة ئاة ث  كاة        
 ،و ا    ي كساااى  ثبي  اااة ه  ثلبي ااا  باااب ش ر ااا   يةةى  ااا      

مااا  كة هاااةر ثيااا  ي كى و ا  لاااة  ي كسااادا  ثبي  اااة  ااا  ك باااب     
  و ا يااااا  ه   اااااةر   ثك ةاااااة  ، ك رث ااااا ةي كى ه   اااااةر
 ،ياا   ثيك ةااة ه   ااةرييةكى خااةمى ر   ،كاا ري كى  ااةب    ااةكرا  

هاااااةر ثه   ثبي  اااااة هاااااب  ةي كااااادا ى ةة در  ااااا ى ذ ةكاااااةو   
 ك ر ثك ةة  ةر ذي  ى  ثر  ى هةريةك لة ذن   مي رثكة و

 ثةككةوتنى سيَكسى ضىية؟
ثةككااة ة ى  ي كسااى   ة ا  ييااة لاااة جااى  بااةجى  كر  اااى      

 د  بة ةاة ا   ه   اةر و   هة ادي   لاة ثسا بران  ا       ثةي ث
كااة ث  ااى بوبااي ة ةي ك اا  ةك  ى ج  ةىاا  ن     ةبااة ب شاارت  ا ث ااي  

  هة اادي   جاا ر ثياا    ثة ا ي اا      ،لةبةرئااة ث  كاا ر  خ ية ااة  
لةطااااةا ذ ةكةياااادا جاااا    بىي اااا  بااااةآلم بااااةطرانو  ةرماااا  ث   
ثزيزاااااكيةك ن و ا    ي كساااااى  ثكاااااةن باااااة     بةشاااااة ث:  

ى     ثمااىو و ا    ااةرثكى بري ييااة لااة ل لبااةةي كى      ااةرثك
ة ة ئاة  ثيا  ث  ثطري  اة ث كاة هاةرطيز  اةي  ا ي ث لةطاةا          ثط

ذ ةكةيدا ج    بىي  و   هةرمى و ا     ثميزة كة  ؤربة  
ل لبةةااةك ن  ثطري  ااة ث ئااة  ثياا  ث  ثطري  ااة ث كااة لااة ثثي        

باااااة  ج  ةىاااا   ي كى  ااااةركة ة   ئاااااةجن م  ث ا لااااة ث شاااادا    
 شي  ثيةكى  ي ر ئة  ة ا  ية  كةم ببةة ثو

ئي  ااة جياا  ا   لااة ي  ان و ا    ي كسااى   كااةمى     ةطر  اا
ئ رث   ا بكةيةو م  كة لة ك ةي كدا كة و ا    ي كسى م  ا    

ئاااة ا كاااةمى  ، ث  ة  ااا  ية لاااة بة ث ااا  ي    ى ج  ةى   ااادا
ئاااا رث   بري يااااة لااااة  ااااةم  ى ب يااااة  بااااة ماااا وكى  ي كسااااى     

 ، ياا  بةم   يااةكى  ر ةاار بري يااة لةكااةمى ث لب ااةرو      ه   ااةر
لة ا ةيااة بىياا ن هة اادي   لااة  ثي  ا ااة   ا  ث ا ااة كااة ة شااى   

و ا    ي كسى ب  ن  ا  ث اىى ل لبةةةكاةي ن  ثكاةن باة ث      

 اةم  ثو لاةم ل لبةةاة ا ئاة      كة ب ياةخي ن باب ما وكى  ي كساى     
 ، ث ا ثي  ث  كاة لاة ثثي   باة ب شاى كا ر   ي كساى ئاةجن م       

    ابي ا  ما  كة    ك آل  ئة ث  ثك   كة لة ا ةية هةلبةيةك ِر
يااا  هاااةر  ،مااا  ث  ماااة د م   ي كاااة بااار لاااة  اااي ك    ك ةاااة ث   

بةوية ث طر ط  يةو    ؤرباة  جا ر  ثر ثكاة ي   كاة ثي  ثكاة      
لة ك ري كى م  د كةر ا خ ك  ث كاة ثة ا  ن   ئاةركي كى  ؤر     

ي ز بةة ث ئةطةر كةميزى لة  ةرث ث هيض ك ةي كى  ا  بب  ةه
يا  لة ا ةياة    ،بي   بب ئة ث  لةطةا ذ ةكة   ا بة ةر  باةري   

مر بي ا     ااةة ا ي     ،ذ اى يةكاةمى كاة  ؤر خبشااى  ث يسا     
لةطااةا ذ ااى   ثم اادا جاا    بي اا و ماا  كة ذياا  ى  ي كسااي ن  
بة اادث بةكبمااةلبي   هة اا     ة اا ة ث كااة  ااب ثم ن بةرامىااةر    

ة  ك ةة ا ئاة  ثيا  ث  ا  ث ا ي ا  ة شاى     ل ،ئة       ثج لبي ة
ثةككاااة ة ى  ي كساااى بااا ثو باااةآلم لاااة را ااا يدا  ثبي ي ااا  كاااة  
ج  ةىا  ن لةطاةا ذ ااة ه   اةرث ط جنا  ث خبشة يساا ةكةيدا     
كة هيض   رثلةةى   طرا يةةى بب  ر      ك   لة ج  ىةجى  

 كر  يداو
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و ا   ي  كاةم ة ا ا يى لاةك ر   ي كسايدا طاةلي   شاي  ث        
 ،لةطاااااةا هاااااةم   ئاااااة  كي زااااا  ة ا   ،  جيااااا   ثر ثطااااارن جيااااا

جي  ا ييةك ن ةة    لاة هةمةمةشا ة  ياةك ب بةةداياة ئاة ي       
كة اةاة هبكا  ى ئاةم     ،كز  لة باةجي  ي    ى كا ر   ي كسايداية   

 كزيية من؟
 ن:ثةككةوت ىهؤكارة دةرونيةكان

 ث ااا  ثاااى   ة اااةرثة  باااةهبك رث  ثر  ياااةك  ى ثةككاااة ة 
لةباااااةر ئاااااة ث  كاااااة ب ياااااةخي كى طاااااة رثي ن لاااااة       ، ثكاااااةية

ثةككة ة ةكاااة ا هةياااةو لةطاااةا ئاااة  جي  ا يياااة  ي را اااة  لاااة  
   ،%60 ياااا ريكر  ى ري ذثكةي  اااادا هةيااااة   هة اااادي    ثلبااااي ة  

بةآلم ثس برث  ثر  ياةك ن لة اةر    ،%ىية80هة دي كي   ثلبي ة 
 ةرما  ثيةكى   ةكاة  ؤرباة  ل لبةةاةك  ى ثةكاة ة     كةئة ث كب

لةطةا ئة ثشدا طاةلي   هبكا ر    ثماى هةياة      ،  ي ن هةية ثر
كة لةطةا كي زة  ثر  يةك  دا ك رلي    ثكاةن   لةطاةا هبكا رث    

  ب  ارييةك  دا كب  ثب ة ث    ثب ة هب  ثةككة ةةو
 ،رث  ة  ي رةرية خة وبةةى ثةككاة ةة باةهب   ثر  ياة ث   

كاااة  ئة ثياااة ،كاااة  ثةااا ا ن  ااا    ب اااي ة ثةككاااة ة ى  ثر  اااى 
مااااا  كة لااااة باااا ر   يااااا ريكرا  ا    ،هةميزااااة بااااةر ث ام  يااااة   

  ةرهةلبدث ا  لة ب ر   يكة ا  ن  ثبي  و
 ثةككةوتنى سيَكسى بةهؤى هؤكارى تيذرةوةوة:
ث ر باادا   ث ماا  لة ا ةيااة و ا   لااة هااةم   ثي  ي كاادا ماا   

بةهب  هيالكى  ؤر   شاةكةةى لاةك ر   
   لبةرا ك    م  د ب  ى جة  ةيى   

 ؤربة  ج ر ئةم  م  ة ةي  ةِر  بر و  
 ثبي     ثي  ثكة  ثطةري  ة ث بب با رث  
 ر شااااااا يةكة  جااااااا را ىو   ئااااااااةم   
هبك را ااة   ثطةري  ااة ث بااب هبكاا ر   

 و ثكى وم  و
 اةة ثةككة ة ى  ي كسى و ثكى 

بري ية لة  ةركة ةة لاة ثةي ث اد   ي كسا دا لة اةرثة  ا لاة      
ك ةي ا   اةر ةكة ة ى   ث شدا  ةر ةكة ةة لة ك ةةك  ى   داو 

%  ئة  ج را اة  كاة ثي  يسا ة    25  ةى  دا  ثط ةة جثي   لة 
 ئة ث ث  ى  ثلبي ة ثةككة ة ى و ثكىو  ،ةي ي  دا  ةركة ي  

 ةئي  ا  ،ثةككة ة ى و ثكى طةلي   هبك ر  جي  ا   هةياة  
لي رث ا  ي رثك  ي ن ب س  ثكةيةو بةآلم ثي   ئة ث  لة ةري ن 

ة ئ ماا ذث بااة ث باادثيةو كةمااةرم  يااة هااةم    ثي  يساا  ،ب ث اا ن
هيالكيةكى ك ةى ثي  يس ة ثي   خب ةة ط م ن كر ن لة ة ا ا    
خاب و ما  كة ط ماا ن كر  اى ثيا   لااة ث    ة ا ي ا  فااةرم  ى      
 ر ش ى ج  ىةجى  بك   ك ر  ثك ةة  ةر ل لبةةةكة و يا  لاة   

 بةم   يةكى    ثي  ثةيةكة   ثخ ةة مةةر يية ثو ،  ارؤذ ا

  كة  ةر ةكة ةة لة ك ر   ي كسى ه   ةر دا ئةطاةر  م
ك ري ةرييااةكى  ؤر و  ثياا   بااةجى     ،بااب يااةك جاا ري  بي اا    

 ثهي وبي ا و ماا  كة هةميزااة  ا بار  ثك ةااة ث كااة  ااةر ةكة ةة   
بب   ث    ث   م  ثِر  ى  ثك  و بةآلم ئةطةر بة  ر   بار   

  ار كاار ث ث  بااة ب شااى لااة ب ر  ؤخةكااة  كبلبيااة ث لااة  ئ طاا       
 مى  ثبي اا و كااة هبك رثكاا  ى  ااةر ةكة ةة بااة  ؤر  لااة ئااةجن   

لةطااةا   ،شااةكةةى جة اا ةيى ياا  ثركاا ر  فيكرييااة ث  ثبي اا      
   ،ك ري ااةر  هبكاا رث ثيزااةيى   كبمةآليااةةى   خي زا يااةك ن  

  بةرث   ،ئةم  ةر ةكة ة ة بةةرس لة ئة م  ةكة كبة يى  ي  
 ثةككة ة ى  ثب  و

بة ااااةر ئااااةم ك ري ةري  ااااة ا   بااااةآلم  ؤري اااا  لااااة ثياااا  ان    
  لة ث شارت ا ةي كاةا باة ذ اةك  ي ن  ثباة   طا           ، ةر ثكة ن

  ئةمة  بب م رث ةر  ئاةم   ،بة  ل لبةةة ةيذ ةي  ةِرا ة     ثن
 ل لبةة  ة ري     را  ةو
 نيشانةيةكى راكردن:

هة اادي   لااة  ثر     اا ن بِر اياا ن  ايااة كااة بةشااي كى  ؤر   
 ،ة باة  ث ا  ثةككاة ة ى  ي كساية ث    ئة   ةخبش  ة   ث ا لبي  

هةياة   ،بةر ث ام ثي  يس يةكى  ؤر   ثر  يا ن باب ئاةم ل لبةةاة    
 اةة ئةم  ةخبش  ة ئاةم   ،كي زةك  ي ن كةم  ثك ةة ث ةكة  ؤر ل

ل لبااةةى ثةككة ة ااة ثة اااة د  ثكااةن يااا   ثي  ااة ي   مااا  كة     
هة ااادي   لاااة كي زاااة  ثر  ياااةك  ى  يكاااةي ن باااب  ا ثثبشاااي      

ك  ى ة ثك ل لبةةاااا ، ثكاااا  ياااا ن   كي
ياااا   ،ةاااارس لااااة  ياااا ن ثااااى  طةي  اااادن  

يااا   ذ  ث ااا   ة ث  ، ااازا ا ى خااابيى
ياا   ،بةرامىااةر شاا ة خبشة يساا يةك ن 

بااااااااااااةة ا    لب ي  ااااااااااااةب  ن لااااااااااااة   
ياااا  ىل    ركة ة ااااة ث  ،خبشة يساااا ى

 بةهب  شبكي كة ثوو   طةلي كى   و
لاااة ئاااةجن مى  يااادث ى  ؤري ااا  لاااة  

دا  ثركااة ة ث كااة بةشااي كى   ةخبشاا  ة   َسااةكر ن لااة طةلبي  اا 
 ،كااةمي ن بااِر ا  بااة ثةككااة ة ى  ي كسااى هةيااة   ث  ااى َ يوااة 

ماااا  كة ذياااا  ي كى رثبااااة ى   ر لااااة بةرثر ااااي  ى خي زا ااااى      
  لةبااةر ئااة ث  ئااةم ثةككة ة ااة  ،كي زااةك  ى بااب  اباان  ثكاا  
ثة اة دث باب ئاة ث  خبيا ن باب       و  ئةم كبمةلبة بي   يياةك ى 

بااى  ئااة ث  هاايض   ،ي ن ةااةرخ ن بكااةنلااة ثك   جي ىااةجي كر  ى
رة ى  هة اا ي   بااة ث بكااةن كااة ة  ا ىاا رن لةبةرئااة ث  لااة هااةلب 

 بةرثر ي  ى را ثكةنو
 ترس يا دلَةرِاوكىَ: 

 ،ة   لباااةِرا كى  لاااة  ؤرةااارية هبكااا رث  ثر  ياااةك       سةااار
كة بة ئا لبب     ثاِر  لاة     ،م  كة لة كبمةلب ة  ه  مةرمخ  دا

طاةلي   هبكا ر  شا رث ث     ، ث   ري   كي زة ذي  ية  ؤرثك  ة ث
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هةيااة كااة ي رمااةةى ثةيااداب  ن   طةشااة  ةاارس    لبااةِرا كى        
  ث ثنو

رؤذا اااة مااارؤك   مااا ر  ئاااة م  ى  لباااةِرا كى   ثبي ااا  لاااة      
  ئااااةم ةر ااااة    ،مى ك رثكة اااادااياااا  لااااة بااااةر ث   ،ذي  ياااادا

بةشي  ثيةكى  ر ش ى بة اةر ذيا  ى خي زا اى  ا  ثشاكي  ة ث     
ثزيزك  ى  ثر ن جةخ  لة ةر رؤلبى ةارس     ةرثِرا  ئةمة 

م  كة ئاة    ،ب يةخةك  ى لة ج ةى   ى ه   ةر دا  ثكة ة ث
هةلب ااااا    ة  كاااااة  ثكة  اااااة  ااااا ةة ثخ ى ثي ك ةيزااااا  ة ث   
ك ري ةرييااااةكى طااااة رثي ن هةيااااةو لااااة  ا كااااب   اشاااا   لااااة   

ذي ااة ث  هةمااة مةشااة   شاايك ر  َاا ا     بئةمااةريك  طااةلي   ة 
ذ   ااة كاارا ن كااة ة ا اا    ثآلمدا ااة ثي ن لة ااةر كبمااةلبي   لااة  

بااااب ثزيزااااك ن  ثركااااة ة ث كااااة   ،لةطااااةا مي ر ثك  ي  اااادا  يااااة
بااةآلم ب رثكااةي ن لااة ئااةجن مى   ،ل لبةةااةك  ى جة اا ةي ن  اا ية 

 لبةِرا كى  ي  هة ا كر ن باة ةارس يا  ئاة  هة ا  باة ة  ا اة          
باااب  ،ئاااة ث  باااب ذن را ااا ة   ،ثةيااادا  ثبي ااا   ، ايااا ن  ثطري ااا  

 ر را  ةوثي  ي  هة
 اااةرجةمى كي زاااةكة لة ث اياااة كاااة مااا  ام ياااةكي   لاااة      
ه   ااةرثكة   ة ا ي اا  لااة  هبي  ااة ب اا   كااة اي ن ىل  كاار  ث       

  لةبةر ئة ث  ئة  ك ةة    ا ي   كة ثي  يس ة هةم    ،برت ي  
ئااااااة ا هاااااايض   ،بِر ايااااااةكى ةااااااة ا   ةياااااا  ا بااااااةخب  بي اااااا   
ةر  ثي  يس ى ئ مبذط رييةكى شي  ث كر ار    ة ا ي   م رث 

 بةربااب ماا ك ب   ااة ث  لااة ثةككة ة ااة ك ةيةكااة  بااب  ث اا ة      
بكااا   يااا   ا  ىل  بكااا    ثآلم بداةاااة ث   باااة ةاااة ا   لةطاااةا    
ه  بةشةكة  ه  ك ر بي  و ياةكي   لاة ثسا برثك  ى  ةخبشاية     

جن ماةك  ى  ة ثم ر     ثر  يةك ن هبك  ى ئاةم ةر اة   بةرثئ  
 ةة ث    ثلبي  :لة ةر ثةي ث د  ه   ةر  لي    ث ا

   ااا ةة  ،" لباااةرا كى  لاااة مرؤكااادا ةااارس  ر  ااا   ثكااا   
 ثخ اااى ه   ااااةريكر ن هة اااادي   جاااا ر جاااابرث ةر ااااي كى  اااا   

كاة ئاة ث  ك ري ةريياةكى  ؤر لاة      ،هبشي ر   ر     ثك  
 ثر  ى مي ر ثكة ا باةجى   ثهي وبي ا و ببياة   ث ب رط  ييةكاة      

ةيرو   طااةلي    ثطبِري اا  بااب جبري اا  لااة ةة ااوي  باا   ي كى  اا     
 ةخبشى ثةككة ةةيى هةية كة لةطةلبي  ادا  ثر ن شايك رمي ن   

ببمااا ن  ثركاااة   كاااة هبكااا ر  ثةككة ةيةكاااةي ن     ،ئةجن مااادا
بري ياة لااة باى  هياا ايى ئااة  خةفةةاة  لااة ياةك رةة لةطااةا ذ ااة     
خبشة يسااا ةكةي  دا  ايااا ن  ثطري ااا و لاااة ثاااِر  باااى  ئاااة ث        

طااةا ذ ااةك  ي ن  ا كااة   ماا  ثِر   بكري اا  خبياا ن  ثبي  ااة ث لة   
 م  ثيةكى    ر   ري ذ خة ي ن ثي  ث بي ي نو
  ى ئااة   ثة اا   ،بااةآلم ج  ااى  اخااة ئااة  كة اا  ة لااة ذي اار       

ك  ثِرياااة ا  ث  ة  ااا ن    ااا ة ا ة ه  بةشااايةكى  ي كساااى     
را اااا ةَي ة ئااااةجن م باااادثنو ماااا  كة ئااااة  ةر ااااة  لااااةَ آليى 

 ثخ ى لااة  اا ةة ، ثر  ي  اادا   بااب م  ثيااةكى  ري ااذ م  ثةااة ث 
يةكرت  طرة دا  ثج لبي ا     كا ري كى ةي كدثرا اة لاة  ثم ريا ن      

  ثك  و
 ااوبةمي ة ث هة اا ي كة  اماا ن  ثطري اا  لااة هةلب ي ساا ي   كااة   

  مااا  ثِر    ثكاااةية باااة  اااةرم  دا   ،بةرئةجن مةكاااة   ث ا ااان
  لة ا ةشاااااة  ،هةلب ةري  اااااة ث يااااا   ي منااااا ن ثاااااى  ب ةياااااة ي    

ماا  كة ماارؤك  ؤر ئ طاا   لااة     ااوبةمي ة ث ب بِري اا  بااب ةاارسو    
ئة ث  بىي  اة   ،ثف  ر   هةلبس كة    ةك  خبيةةى كة ب   ِر

هب  ئ  ار بب ذ ة خبشة يس ة كة يا  هة ا ى بري ادار بكا  و     
ئةم  اوبةمي ة ثية  ةر اي    ر  ا   ثكا     باة ث كبةا يى       
 ي   كة ه  بةشةكة   ركة ي  ة ث   كبض بك    ا   ىل  ب ي ا ة  

 بةج  ى ب ي وبي  و   لة طبشةطريدا
طاار  رتية شاا ي   كااة بةرامىااةر ةاارس بكري اا  بااة  اهي  اا  ى  
برؤكة   ا خبشكةر ي  هةلب ي سا ى خاب    يةةاة  و باةلبك      
بةةيااذكر  ى باار  ثبي اا  بااب ئ م  ثب شااى   ر بااةِر  ب   ااة ث   
ةر ااااةكة بةكااااةمرتية م رث ااااةر  ط جناااا  و بةريةككة ة ااااة     

ه   ااةر  طااةلي  را اا ى مرؤييااةك ن بةة يىااةةى ج  ةىاا   ى 
م  كة ةي يادا  ثر ن   ،ب ةِرثةى لة كة ي  ى مرؤكدا  ثر ثخةن

 ة ِر  و  كةِر     ثبي  ة ث    يىةةة را  ةَي ةك ن  ث
 

يةكي   لة ثزيزك  ة  ثلبي  :  ،بب م رث ةر  ئةم مة ةلةية
هة اادي    ثرماا  ى ثزيزاااكى هةيااة كاااة ي رمااةةى ة  شاااى ثكة     

ر  ى ةر ةكة بةشي  ثيةكى كا ةى ةا     ط رب  ى لة ط ث ثن بب ِر
ئااااة  ك ةااااة  ئااااة م ن   م م رث اااااة  خااااب   ثب ااااة هاااااب       

باةآلم م رث اةر  ةاة    باة ث      ،يدا بةةة ا  ر ةركة ةة بة ة
  بي اا  كااة  ث ااىى ل لبةةةكااة  بكري اا    هبكاا  ى بزا ري اا و      
م  كة ةرس لة  ةخبشية  ثر  ية ئ لبب ا ةية كة ثي  يس ى باة  

ةر ث ام هةية  ؤرةر لة ث  ةة    ةيبر  م رث ةر  ئة م  ى ب
بي اا و ئي  ااة  ثك ثزيزااك  ى  ثر  ااى كاا ر  ثكااةية بااب ئااة ث      
 ةخبشاااةكة را   بكاااةية باااب شااايك ر   ثر  اااى بةمةبة ااا ى   
 ثرخس ى جبر  طر   ةر ةكة    ا ي ى ةة ا ثةى ئة ث  كة 
هااايض هبكااا ري كى  يكاااة   ياااةو  ثك  ةخبشاااية جة ااا ةيى      

ةةى   شااةكةةى ياا   لب ااة  ى ياا  هااى   يااياا  م  د  ،ئة داميااةك ن
ى   ئةطةر  ميا ن ئاةم هبك را اة بب يا ن  ياة ئاة ا با ر لاة         …  

باااةر ثم  ةخبشاااةكة ا  ثرثخساااي  ي   باااب ئاااة ث   ر ث  ر ث     
  طرا  بىي  ولةطر   كة    بةة َيكر  ة ث  كر ار  ِر

  ئاااة   ،ةر اااة لاااة شااا ي كى    يااا ر   ،ةااارس لاااةذن هي  ااا ن 
طةر ئي  ة  اة ان  اةبن باب را ا يةك  ى     ك رث     ي ر   بي   ئة

لي رث ث ةى   ثطةية كة  ا ن بةهي ز ةارية  ثركاةر  لاة    باةر      
 و ةةر 
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ن سايل  كةاة   ةموو ئةو مةجنةآلنةى لة فافؤن ياان ماي ياا   ه
ذةنااااه نااااااهلت كر ونوساااااى ةااااايَونن لاااااةةا    ةةانهلت انااااا َن  

ةا ا َ  سةنةِنَى ئةوةى خؤنَك ثلتلانةوة وةنووسلتىن لة هةمان 
لاةِنيت  ةاانللت   لةألااة     يااةئاةو  وةاة ةانيَيلاناةى لةنلتويان َ   

 يشااة ئةناا َم د ماااوة  ىيااةةان  خؤنَةااةوة مااي   وو ااانى       
ن  ةةاا ذةهيَوى  وون وةةةن.  ةآلم ئةو مةجنة د  اوةو ئاميَز

ة ك لظااا ر وةناسااييتكن  ااة ثلتوااةوَنةوة نااةخؤنَك      ااوي ااةن ةااة  
 ااااةةانهلت ان  ِنَساااايةوة  ثلتلانااااةوة وةنووساااالتىن  ااااة  ااااةهؤى 

ى  وومناااااان وةةااااااة. هاااااةن  ؤياااااة ووَى    وو اااااانى ذةهااااايَ و
 Anodized)وةَلااالتك ةاااةثلت  وةنةاااةو    ئاااةم مةجنةآلناااة   

aluminum)   لاااة  ازَِنةةانااا َن ئةسااايلتيةى ألاااؤنى مةجناااة د
ئاميَزةةاااان  وي اااة ةةو  اااة ئااااوَ  اااوون. ئاااةوي  لة اااةن ئاااةو   

ة ااااال لت  لاااااة خةساااااَ ة ة  اشاااااانةى هةَللااااا ةألييتىن لاااااةوةى  
 ااؤخ  ةنطاا  خاااة  ئؤةساال ى ئةلااةم لؤم ناااوثؤة ةاايَوةو نِ 

هةيةن خوَنون ثلتلانةوة نانوسلتىد مة يس  ذةهايَوى  اوون    
 نللة. لة ةنئةوة  ازَِنى ئةم مةجنةَلة نويتلة لة  يةووَية.

ثاااة ألااةنط  ألل ااان  وووةم يةةااةم  ةنهااةم  ئاويتيااةى       
اوةوة ناو ااانط   لظ ااون كيااان  لظااا ر  ااة وةنةااةوة هااةن  ااةون    

ألل اااان   ةوةساااى هلت اااان يةةاااةم ةؤمنانلااااة كوو ؤناااىر ى      
ألل ان   وو ةة ئامااوةى ةايود لاة ساةنألةم ةانألاةةان ك و        

ا لة خؤنئاوَى ووآل ة يةةطي ووةةانن يا اند لسبونطن فيألل 
هؤَل  ةر وةسى  ة ونوساى ةيونا  ةايَن لاة سااَل  ثةجناةانا َ       

ةااااة  ااااة ئاويتيااااةى  لظااااا  ئااااةو مةجنةآلنااااة ةةو  ااااة  ااااازَِنةوة 
وَثؤشيَونن هةن لةسةنة اوة  ازَِنى ألةنم  وون ض  ؤ ماآلن يان 

 الى  لتشيخانةةان.

َزةةااان   لتشااى للت ااانن ئاويتيااةى  لظااا  لااة ي لتجطااة لااة ئام
ز ن  اااوَنى وي اااةوَ  اااةةانوةهلت ييتىن وةكر ونوساااى ةيونااا    

ناةن ئااااااااملتيى ؤأللاةاااااااةنةوةى ةانة ااااااااي ن هلتَ ااااااا   ةلاااااااةف 
يى ةةشي  ئامساان ن هاةنوةها ثييشا ةةان    خنانةن ئاملتاوةنم

ئاااةم ئاويتيةياااة لاااة هةنااا يت  ةاااانى نةشااايةنألةنى ألوَن اااانى      
 ااةةانوةهلت كن  ااون ة لااةةا    ااان ن  لةألةساايةى مي  اا َن     
لااةِنووى ةلالايلااةوة ويااان نللااةو سساايةن وةةااو هةناا يت  لااة        
ة نةشيةنألةنيلةةان  ألةونة وون  قوِنطن يان  ؤ ِنَألي    شاان 

ثووةاوةةاند  ال ة الوَزةةاان  نلتاو وةنطاةذيت ان. ئةألاةن  ا        
 ائلتسااايا نازَنييتاااى ماناااةوةى ئاويتياااةى  لظاااا  لاااةناو شاااانة       
ألةسيةى مي   َ  ؤ ماوةيةة  ونيتا  ض ةانيطةنيلاةة  لةساةن    

  ةن نوسي  هةية.
 ثيَكهاتةى كيميايى:

ووَن  لساايوومانةن ناااويت    ازنألانللااة  ااؤ م لظااا  وةك هااة
يااةى  ؤللاااةن ةااة ثلتاا  وةَلاالتك كف ااون ئلساا  ر ةااة  ااوَنى       ئاويت

 ةةانهلت انةةان  فيةيةن لة   ةِنة  َ ثلت  اا ووة لاة زجنيةياةك    
ةااااة  لت ااااِيَ  ااااة ألةنوي ااااةى خااااةَلوز وَثؤشاااايَوة كوةك ألااااؤنى 

َوةن. لاة ِنووى  ي ؤللاةنةةان  وىر ةة  ةشةةان  ثلت ةوة ةؤة
 لت ااِيَ  ااة ألةنوي ااةى   ثلت  لت انااةوة  يييللااة لااة زجنيةيااةك ةااة  

ف ااااؤن وَثؤشاااايَوةد ثلت ااااةوة  ةسااااي   نلتااااوَن ألةنوي ااااةةان    
خااااااةَلوزد  ااااااوة  ف ااااااؤن ز ن  ااااااةهلتية لااااااةم ئاويتيةيااااااةوَن    
ألةنوي ااةةان  ف ااؤن  ااةنأللت   ثااانيتينَوى  ااؤ ونوسااى وةةاااةن  
 لتجطاااة لاااةوةى لاااووئد ساااافةد ئاويتيةياااةة  سساااية وذ  اااة     

 ةويتى.ةوة يلانةى  ةنىوةانيطةنى ئةو  وةة ةلالا
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ن لة شلتوةى  ةن   َلةةا   ونوسى ةيون  مةجنةَل   لظاَل
 اال لت   لةسااةن يةةاا َن  اال    لظااا  وةخييتيااة سااةن ةااانيَى  
ئةلةم لؤمن يةةةم  ا  سيوشاي  ةلالااي  ثلت اةوة نووساان       

و ِنووةةاانيَي  ئاةو مةجناةيت ياان ئاوةيةنثاشاا      هةية  اؤ  لظاا    
ةن ياااةة ى وَوةناااييتك  ااااا   سااا  ااال ةةان  ئااااويتيىأل  لظاااا  لة   

 ااال لت   ثياااةوو  اااةهلتي ونوساااى  لتاااى. لاااة ةاااا   شااا اند        
ِنووشااان َ ِنةنطااة  ِييت اا  ز ن ةااةم  لااةِنيت  خوَنونااةوة  واالتية  

 ألةوةوةن  ةآلم ذةهيَوى نللة.
 كاريطةرى طةرمى لةسةر تيظاأل:

ئةألااةن  لظااا  ز ن ألااةنم   ييتااىن يااان لةسااةن ألةنمللااةة       
ايبة   ئةألةن  اوة ياان مةجناةَل   لظاَلةةاة     ةهلتي وَ  ييتىن  ة 

 ااة ا   لتااىن ئااةوَ لةئااةجنام  سااوو اند شاا ان   ةشااةةان         
ألازى ذةهيَوى ىلت  ةنزوة لتيةوةن  ة ألؤنيت  ةاة هاةوَى ذوونى   
 لتشااى للت انةةااة  ااةوَو ثاالي وةةاااة. لااة ةااا    ااةةانهلت ان  
  ئاسايل َد لةسةن ألةنمللةة  مام ناوةن ن ث ةى ألةنم   لظاا 

ناألا ة ث ةى سوو اند  ةنز وونةوةى ووةة د ألاز للتا ن  اةآلم   
  اان ن  ي ة ثلتوةوَنةوة ألاةنم ةيونا  ز نى  لظاا  هاةن وةك ق    

ز نى ِن ن ةانيطةنى خيَث  لةسةن  ةن نوسي  مي   وة لتى. 
 ون ة هةَلا ي   ئةو ألازد ووةةَلةى للت   ةنز وة لتيةوة ماي    
وو ااانى نةخؤشااللةك وةةاااة ةااة لااة ئااةنى ؤنيَ وة االتىن يااان   
 اَل ااا ةةان  ناوماااا  وو اااانى هةسااايلان  اااوون  ةؤئةنااا َم      

ةااااة ئااااملتيى هةناسااة وةةااااةن لة ةنئاااةوة وة لتاااى  اااةزو ييك  
ِنَةلتشاا  هااةوَ تييتيااة ةاااند شااويت ةةة لااةو ووةااة د ألازَنااة      

 خاويتك   ييتيةوة.
 ئاطاداركردنةوةيةكى ئةوروثى:

ئاألاوَنيلةة   ةن نوسي  ئةونوث  وةن اوو ساة انةة  اة    
 ةةاننااةهلت ان  ئااةو وةفاايد  اااوةو مةجنةآلنااةى  لظاااَلكن لة ااةن   

ة ِنَسيل َ ِنَساى  ئةألةنى مة يس   ؤسةن  ةن نوسي  مي  . ل
 اااااااةةانهلت ان   لظاااااااا هلي مة يساااااااللةة  نللاااااااةن  اااااااةآلم     
سوونةيونةوةى  اة ئااألييت    اةهلتيد  اة  اة اَل  وة لتياة هاؤى        
شىبوونةوةى  ةن   ل لت    لظاَلةةةو  ةنز ووناةوةى ألاازى   

ذةهيَويلااااةد  HFوةك  يشاااا   يف ااااوند ئؤةيوياااا  ةااااة وةك    
ناوسا   كئةألاةن    مة يس   ؤسةن  ةن نوسي  ذن ياان م ا ََل   

وووأللااااااان  لتااااااىر هةيااااااة لااااااةوةى ةانيطااااااةنى  لت وااااااوون    
هؤنمؤناااةةان  للتب ييتاااىن  لتطوماااان ثلتويساااية  ؤذي ةوةياااةة   
زَنسااي  لااة انةى ةانيطااةنى ئااةو لاَلة ااة لةسااةن  ةن نوسااي   
 لتشااى للت ااةن   ييتااى. ذي طااة ثااانيتيَنل  لةاليااةن خؤيانااةوة    

 اااةةانهلت ان  ئاااةو خاااةَل   لاااةوة ئاألااااوَن وةةةناااةوة ةاااةر لاااة   
ئاملتيَنااة ووون  ةةةونااةوة ةااة ثاااة سااوو اند خاايَ   ااوون     
ةانوةةا ة سةن  ةن نوسي  مي  د ذي طةد خيَثبوون   ل   
ك ةنأل  هةوَي ر ئاؤز نن  اون ة ساوو ان  ئاةو ماوَناة لةألاة        

ر سةوى ئةو ألازَناةى ىلت  ◦800ثامشاوةةان َ لة ث ةى ألةنم  ك
ى  لت َيةو زيان لة  ل   ئاؤز ن   وة  ف ؤن ة ةنزوة لتيةوة ة

وةك ئةو لاَلة ةى ونوسي  وةةاة ةة ثلتا  وةَلالتك   نوةوَةن هة
ثةنطخوَنوناااااةوةى ألاااااةنم  لةساااااةن ألاااااؤى زةوى. زَناةااااااان     
وَوَوةةااااةن ةااااة زياااااوةِن ي  لااااة  ااااةةانهلت ان  ئاويتيااااةةان      

ةان ؤناااااا َ نةةااااااةن وةك ئااااااةو ألازَنااااااةى  ة ااااااون و  يف ااااااوند 
 َية.لةسانوةةنةوةو  ةسيةنلةةان 

ر ◦248وناا  وةفيةةااان   لظااا  لااة ث ااةى ألااةنم  ك يألااةنم ة
سااةوى وة لتيااة هااؤى  ةنز وونااةوةى ةةن ااة ز ن  وااووةةةان     

ي َ ألاااازى وةك ور ساااة◦500كئاويتيةةاااةرن لاااة ث اااةى ألاااةنم  ك  
 يف ؤند ئلي  لو   د ئاويتياة ذةهيَويلاةةان  وي اةى ىلت  اةنز     

انةيان لااة  قااةوة لتيااةوة. وةك زَناايَوة ةةن ااة  وااووةةةان ةااة    
مااي ي نر ةااةم ة  ااؤ خاناةةان ذةهيَويلااةد  اااالةلةة     0.1ك

 ااةنزى ةلالاااي  هةيااة  ااةهؤى ألااةنم ةيوناا  ز نى  لظاَلااةوةن    
 لتجطااة لةشاا ان   اال    لظاَلةةااة خااؤىن ئااةو ألازَنااةى للتاا        
 ةنزوة لتياااةوةن  ااال   ئاااؤز نل  ويتااايَن وةةااااةد  اااةخيَث    

ن ؤن  ئاويتيااةى ة اا ةةشاا  زةوى  لت اا ةوَة. زَناةااان زيانااةةا   
ند ةان ؤنلاااااان وةنخسااااايووة ض ؤةاااااان ؤند هايااااا نف ف اااااؤن و 

ةشااا  زةوى.  لتبل لاااان  ة ؤ ااال   ئاااؤز ن ياااان لاااة  لت ااا َن    
ند  يشاا  كخ لاا رد ئاويتيااةةان  ؤةاايوووة ئاويتيااةى ساالانة ف اا

Fa    ةة ماوةيةة  ز ن لة زةوي َ وةملت لتيةوةن زيان لاة ألةشاةى
 ِنووةةةةان وةوَة.

 ييةك:ضةند ئامؤذطار
ئااااةو وةفاااايد مةجنةَلااااة ئةلةم لؤمانااااةى  ااااة  اااال لت  لااااة  -

ئؤةسااال ى ئةلاااةم لؤم وَثؤشااايَوةن لاااة مةجنةَلاااةةان  وي اااة      
د  ىيااا  خؤنَةاااةةان ةانللتااا  ناةااااةد  ةن لةألاااة   يشااا  اشاا 

 خوَنون ثلتوةى  نانوسلتى.
 اشاا  وَيااة وةفااية  لظاَلااةةان  ااة  ااة اَل  ألااةنم نااةةييتكد   -

 م ناوةن  لتى.ئاأليةةةشلان لةسةنخؤد ما
ألااااؤنة خيَثاااااةةان   لظااااا ن ئةوَناااااةى زوو وةشااااا لتكد   -

  لت  ة ك  ةةانمةهلت ةن  ون ة زيان  هةية.
ن  ااةةان شاا اون ئااةو وةفاايد مةجنةآلنااةى ِنووشاااون يااان   -

مةهلت اةن  ااون ة مااوةى  اايةد  ىياا  نلتاو خؤنَةااةةان لةألااة     
ةااانيَى ئةلةم لؤماا َ ةانلةيااةة  وةةااةند خااوَنون  ااةم ف ااية      

 انبةخشة ثل  وة لتى.زي
ةةو ااا د ةاااةوأليى سااايل د ةانيَةاااان  وي اااة لةألاااة       -

ةو اا د ةةااةوأليد ا وةفيةةاان   لظاَلاا َ  ةةانمةهلت اة  ااةَل و  ا   
  ة اَلةةان لة  ةخية يان ثألسيل  ونوسى ةيَ ك.

ثلتويسية ثاة  ةةانهلت انلانن  اة ئلساى ي ياان شااَل  ز ن     
ةوة نكشاامنؤر خاويت  اة   نةنم خاويتك   ييت ةوة  ة  ةةانهلت ان 

ألوجناوةةاند ئاوثلت َةيون  ز ن  اة. ووَ ي  اة ثاةِن ى ناةنم    
 ووش    ييت ةوة.

ثلتويسااية ز ن  ااة هلتا اا  مامةَلااة لةألااة  ئاااملتيى  لظاَلاا َ   -
 ااةيىن هااةو   اا ة نةةااةون يااان  ةنيااةة  نةةااةونن  اااوةةو         

نةِنوشلتكد نةش لتكد خوَنونةةانى ذةهيَوى ناة كد وو اانى   
 ة يس  نةخؤشللةةان نة لى.م

  ةها ثةن ظةى ةيوووة
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بؤ طؤِرانكارية خَيراء يةك لة دونيا ئةمِرؤ بوةتة طوزةرَيك 
ى دوايةةث سراةةيارما  بةةؤ   دواى يةكةةةكا ب بةةة ةةةَيوةيةك وة مةة   

تَيك دةات ناكةوَيت دةبَيت سرايار لة اةرةتايى نااينى بابة
تةةريث لةةوباى بابةةةتَيكى نةةوَي  بكةةةيثب بةةة دةربِرينَيكةةى دى لةةة   
اةةةةة ةرى طةِرااانةةةةسا بةةةةؤ نااةةةةينى ِروخكةةةةارةكانى بابةةةةةتَيك 
ناطةِرَيينةةةةةةةوةب دةبَيةةةةةةت اةةةةةةة ةرَيكى دى س ةةةةةةكن  دةاةةةةةةت 
سَيبكةينةةةةوة ئةةةةنا بةةةؤ نااةةةينى بابةةةةتَيكى دى ئةطةةةةرناب بةةةا    

طاى ماَلَيكى هَيمث لةاةةر خؤمةا  سَيةوةدةيثء طوَينةدةينةة     دةر
دةرةوةى ماَلةكةةةما  بوةتةةة مةيةةسانى ي كيةةانَيكى اةةةيرب ئةةةو     
بابةتةى كة بةازاِرى ناوةنةسى زانكة ىء  ةلكةة ى كؤتايةةكانى      
هةةةةةةزارةى دووةمةةةةةى طةةةةةةري كردبةةةةةووب بةةةةةة تايبةةةةةةتى  ةةةةة ء   

 كرؤمؤاةةؤمةكا  بةةوو ئةةةو دونيةةا ئةةاَلؤزةى كةةة تةةا هةنووكةةة     
مَي ةةةةكى مرؤتايةةةةةتى اةراةةةةاي كةةةةردووةب بووةتةةةةة خوليةةةةايى 
سكةةةِؤِرانى بوارةكةةةةء بةةةةردةواي وَيَىةةةث بةةةةدواى دؤزينةةةةوةى      
نوَيةةساء ةةةكانسنى دةرطةةاى كورةتاريكةةةكانى  ينةةؤيء يةةةكَيك    
لةو اليةنة اةةيرء اةررِراكَي ةانةى ئةةي بةوارة  كةة لةة زؤر       

 ء ِرووةوة قكةةةةو بةةةاد هةَلةةةسةطرَيت  بؤتةةةة بابةةةةتَيكى دةيةةةا     
اةدا  توَيذينةوةى زانك ىب ئةويش بابةتى )سرؤتيؤي( ة ئةةو  
لةةوباةى كةةة هةةةزارةى اةةَيلةي هةةةر لةةة هةنااةةة بةراييةةةكانى        
طةي  نيةوة ِرووبةِرووى مرؤتايةتى كردةوةو بؤ  ةارَيكى دى  
زانايا ء سكِؤِرانى خاانسةوة نَيةو تاقيااكةا ء تةابة لةة كةارء      

وة لةةةة خانةةةةكانى ضةةةاالكىء ةةةةوَيثء طرناةةةى سرؤتيةةةؤي بكةنةةةة 
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مرؤتةةساب ئةةي  لَيةةرةوة سرؤتيةةؤي بويةةة تةةةوةرَيكى طةةةيء طةةوِرى     
نَيوةنةةةةةسة زانكةةةةةب  يلةةةةةانىء بووةتةةةةةة خةةةةةةمَيكى طةةةةةةورةى  
سكِؤِرانى بوارةكةب بؤية هةر لة اةرةتاى ئةو سَي كةوتنانةى 
كةةة زانكةة ى بايؤتةكنةةةلؤكى لةةة هةةةزارةى اةةَيلةمسا بةخؤيةةةوة  

نةخ ةى بؤماوةيى مرؤتب  بينىء دواى ئاةكرا كردنى وَينةى
كة ئةمة  سِرؤكةيةك بووب بة سِرؤكةى ) ينؤمى مرؤت( نااراو 
بةةووب ئةةةي ئاةةةكرا كردنةةة  دةناؤيةةةكى طةةةورةى هةةةبوو لةةة       
ناوةنةةةةةسى ِراطةيانةةةةةسنى  يلانةةةةةسائ   بةةةةةة   كردنةةةةةى ئةةةةةةي   
داهَينراوة زانك ية  هيوا بةخ َيكى طةورةبوو كة بةهؤيةوة 

ةخؤةةةةية مةتراةةةى دارةكةةةا ب  مرؤتايةةةةتى ِرزطةةةارى بَيةةةت لةةةة ن 
لةوانةةة ةةةَيرسةرة كةةة زؤربةةةى و تةةانى دونيةةا بةةة دةاةة يةوة      
دةناَلَينثئ بة ي هةرزوو ئةةي هيوايةةى زانايةا  لةبارضةوو دواى     
ئةةةوةى دَلنيةةا بةةوو  لةةةوةى كةةة ئةةةي ضةةةةنة داهَينراوانةةة هةةي    
يةةةةةك  لةةةةةو دةرطةةةةا داخراوانةةةةةى ضارةاةةةةةرء تَياةي ةةةة نى      

ةوةةةةةى كةةةة زانايةةةا  تائَيكةةة ا سَيةةةى نةخؤةةةةيةكا  ناكاتةةةةوة ئ
طةي ةةة و  خوَينسنةةةةوةى ك َيبةةةى 
كيانةةةةةةةةةةو هيمةةةةةةةةةى دى بةةةةةةةةةة ي   
تَياةي ةة ء هةراةةكردنىء اةةود 
وةرطرتث لة هةموو دةردراوةكانى 
ئةةةةو ك َيبةةةة سَيويكةةة ى بةةةة طةةةةَ     
لَيكؤَلينةةةوةو بةدواداضةةو  هةيةةةئ  
دؤزينةةةةوةى سةةةرؤكةى نةخ ةةةةى   

لة مرؤتةسا   (Gene map) ينؤي 
كةةةةةةى طةةةةةةةورةبوو كةةةةةةة  داهَينراوَي

اةراةةةةةةةةةاميةكةى زؤر كةاةةةةةةةةةى 
ِراضةةَىةكا  بةةةوةى كةةة كمةةارةى بةةؤ 

 100000بةؤ هَيَىةةكانى نةةك     34000هَيَىةكانى مرؤت تةةنلا  
   وةك زانايا  بؤ ماوةيةةكى زؤر باوةِريةا  وابةووةب ئةمةة      
سراةةةيارَيك دةوروكَينَيةةةتب ضةةةؤ  طورةةةاوة الةةةةةى مةةةرؤت بةةةةو  

   سَيةك   34000ة بة تةنلا هةموو ئاَلؤزيةو اةرا ايماييةو
 ةةةةة ء ِرووةكةةةةةى  13000دَيةةةةةت بةةةةةة ي مَي ةةةةةى ميةةةةةوة لةةةةةة  

(Arabidopsis) 25000 لةخؤدةطرَيت؟    
لة كَير اةَيبةرى دؤزينةةوةى سةرؤكةى سرؤتيؤمةسا وة مةى      
ئةةةي سراةةيارةو ضةةةنسيث سراةةيارى ئةةاَلؤزى سةيوةنسىةةسار بةةةو   

 ةئبابةتةوة لةالية  زانايانةوة بة ئااانى دراونةتةو

(Brain sheet)    كةةةةةةة زانايةةةةةةةكى ئةمةريكيةةةةةةة بةةةةةةؤ
وة مسانةةةةوةى ئةةةةو سراةةةيارة دَلَيةةةتة بةِرااةةة ى ئةةةةوةى كةةةة       
دةمانةةةوَيت بيسؤزينةةةوة ئةوةيةةة كةةة لةةةناواخنى هةركةاةةَيكسا   
زياتر لة اةد تريىيؤ  خانة هةيةةب كامةيةة  ةؤرى ئةةو هةةموو      
سرؤتينانةةةةى كةةةة ئةةةةو خانانةةةة درواةةة ى دةكةةةة ؟ لةبةرئةةةةوة      

ما  كة ِرَيكخك ء كمارد  ةةى بوونةةوةى سرؤتينةةكا ء    بَياو
ئةةةةو طةردانةةةةى كةةةة سةيوةاةةة  سَييانةةةةوة ِرؤَلَيكةةةى اةةةةرةكى     
دةطَيِر  بةنيكبةت زينسةوةرةكانةوة دواى ئةةوةى كةة زانايةا     
دَلنيابونةةةةوة لةةةةوةى كةةةة نااةةةينى بةةةؤ هَيَىَيكةةةى لَيِراةةةراو لةةةة   

راو بةةد  هانسانى خانةة بةؤ درواة كردنى سرؤتينَيكةى ديةاريك     
نييةةةة بةَلكوسَيويكةةة ة بةةةارى خانةكةةةة باانرَيةةةت لةةةة نةخؤةةةةىء  

ئومَيةةةسى زانايةةةا  بةةةوو كةةةة ببَي ةةةة  2002درواةةة ىساب اةةةاَلى 
اةرةتايةكى مَيذوويى بةؤ دؤزينةةوةء ئاةةكراكردنى سةرؤكةى     

ء  (Proteome Project Human)سرؤتيةةةةةؤي مةةةةةرؤت  
وة مسانةةةةةوةى ئةةةةةةوو سراةةةةيارة اةةةةةةر اةةةةوِرهَينةرانةى كةةةةةة    

كةةة ا  بةةةةة نةةةةةزانراوى  تائَي
ماونةتةةةةةةوةئ ئَيكةةةةة ة ئةةةةةةو   
نلَينىء ئاماكة نةزانراوانةةو  
ئاَلؤزكاريةةةةةةةى كةةةةةةة لةةةةةةةناو  
سرؤتيؤمساهةيةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةِراى 
زانايةةةةةةا  زؤر زيةةةةةةاترة لةةةةةةة   

 نلَينيةكانى ناو  ينؤي!
ئةمةةة  سَيويكةة ى بةةةة   
تَياةي ةةةة نى تةةةةةواو هةيةةةةة  
كاتَيةةةةك هةةةةةر خانةيةةةةةك لةةةةة  
خانةةةةةةةكانى الةةةةةةةةما  لةةةةةةة  

كيانيةةةسا سرؤتينَيكةةةى تايبةةةةت درواةةةت   قؤنةةةابَيكى  يةةةاوازى  
دةكةةات ئةمةةة  لةةة مىيؤنَيةةك  ةةؤرى سةةرؤت  تَيِةةةِر دةكةةات لةةة    
ماوةى س  لةدة ااَلسا لةبةرئةةوة زانايةا  سةرؤكةى سرؤتيةؤي بةة      
طرنا ء اودمةنستر ناودةبة  وةك لة سرؤكةى  ينةؤمى مةرؤت   
هةةةةروةها لةطةةةةك سَي ةةةكةوتنى زانكةةةتء تةكنةةةةلؤكى زانايةةةا   

داهاتوويةةةةكى ِرؤةةةةث دةكةةةة  بةةةؤ كؤمةةةةَلاا لةةةةكَير     ضةةةاوةِرَيى
 اايةى دؤزينةوةكانى سرؤتؤمسائ

 ثرؤتيؤم ضيية؟
لَيكؤَلةرةوةيةةةةكى ئواةةة ورا  بةةةةناوى   1994لةةةة اةةةاَلى 

(Mark welkins)  زاراوةى(Proteome)   ى خكةةةة ة نةةةةاو
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دونيةةةةاى زانكةةةة ةوة ئةةةةةي زاراوةيةةةةة  لةةةةة )داهةةةةاتى ط ةةةة ى     
رةكةةانى خانةةةى زينةةسوو(  سرؤتينةةةكانى هةةةموو  ؤرَيةةك لةةة  ؤ 

دةنوَينَيت هةموو خانةيةكى زينسةوةرَيكى ديةارىكراو هةةما    
 ينؤميةةا  تَيسايةةة بةةة ي بةةة سَيمةةةوانةوة سرؤتيؤمةةةكا  لةةة هةةةر 

تةةاكَيكى اةةةربةخؤى زينسةوةرَيكةةسا  يةةاواز ب ئةطةةةر  ينةةؤي    
(genome)         بري ى بَيت لةة هةةموو ئةةو بؤهَيىنةةى كةة لةة نةاو

بري ية لة كةؤى ئةةو    (Proteome)سرؤتيؤي خانةدا هة ب ئةوا 
سرؤتينانةى كة خانةةكانى اكَيك درواة يا  دةكةات لةة مةاوةى      
قؤنابةةةة  ياوازةكةةةانى كيانيةةةساب يةةةا  ئةطةةةةر  ينةةةؤي ئةوةنةةةسة   
ئاَلؤزو اةراوِرهَينةر بَيت بة ةَيوةيةك كة مىيؤنةها كةارلَيكى  
ي كيميةةايى تَييةةسا ِروو بةةسات لةةة كةةةم يث مةةاوةدا ئةةةوا سرؤتيةةؤ   

ئةوةنةةسة زانيةةارى لةةةخؤ دةطرَيةةت كةةة بةةة هَينةةسةى هةةةزار  ةةار     
زيةةةةاتر لةةةةةو زانياريانةةةةةى كةةةةة لةاةةةةةر سةِرةكةةةةةكانى  ينةةةةؤي     

 هةَلاةاوة!
 (proteome)بةةةةةةؤ تَياةي ةةةةةة  لةةةةةةة زاراوةى سرؤتيةةةةةةؤي  

سَيويك ما  بةةوة دةبَيةت كةة طةةة َيك بكةةيث بةةناو  ةرهةناةة        
لةةة يةةةكَيك لةةة    زانكةة يةكانسا)زاراوةى سةةرؤت ( وةك ئاةةةكراية  

كةةة لةةة   (Protegee)خواكةةانى يؤنانةةةوة وةرطةةةاوة بةةة نةةاوى    
توانايسا هةبوة بة هةزارا  ةَيوةى  ةؤراو  ةؤر وةربارَيةت كةة     
زؤربةةةى ةةةَيوةكا  اةراةةوِرهَينةر بةةو  تةةا بةهؤيةةةوة ب وانَيةةت  
هةةةَلبَيتئ سرؤتينةةةكا  لةةة ِريابةةوونى اةةةدا  زرةةةةى طةةةردى   

ث كةةة زيةةاتر لةةة بيكةةت  ةةؤرة   بمةةوكء ترةةةى ئةةةمينى سَيةةك دَيةة  
تر  دةبثء كارى دروا بوونى سرؤتي  لةناو خانةة زينةسودا   
س ةةت دةبةاةة َي ة اةةةر ئةةةو زانياريانةةةى كةةة لةاةةةر  ينةةةكا  

كةةة لةةةناو  (DNA)هةةةَلاةاوة لةةة ترةةةى نةةاوكى كةةةي ئؤككةة   
هةةةموو خانةيةةةكى زينةةسودا هةيةةة ب ئااةةايى ئةةةي زانيارييانةلةةة 

دةةةةؤرَينةوة كةةة ئةةةميش  (RNA)ى ترةةةى نةةاوكيى ئؤككةة ين
بة ي بة زؤرى لة دةرةوةى  (DNA)ضةنس طةردَيكة هاوةَيوةى 

وةك  (RNA)خانةدا هةة  ترةةى نةاوكى    
قاَلبَيةةةك كةةةار دةكةةةات بةةةؤ كؤكردنةةةةوةى     
هةموو سرؤتينةكا  بةةهؤى تاقياةيةةكى   
بايؤكيميةةاييى بمةةوك كةةةسَيى دةوترَيةةت    

( بةةةةةةةةةةة ِراى Ribosomeِرايبؤاةةةةةةةةةةؤي )
هَيَىةكانى خانة هَيمايةةكث بةؤ    زانايا  بؤ

سرؤتينةةةةةةةةةكا ئ بةةةةةةةةؤ زيةةةةةةةةاتر ئااةةةةةةةةا   
تَياةي ةةةةة ء اةةةةةانا كردنةةةةةى وَينةةةةةةكا  
لةبةرضةةةةاوما  زانةةةةاى بةةةةةري انى ) ةةةةؤ  

 (DNA)مسةةةةةةةةين( ترةةةةةةةةةى نةةةةةةةةاوكى   
دةضةةةةوَين  بةةةةة ةةةةةرَي ى كتءكةةةةت لةةةةة     
ةري ى تةا يل بمَيتء ِرايبؤاؤمةكا  
بة ئامَيرى تةا يىةكةء سرؤتينةكانيش 

 مؤاقاى كيا ئ
ئةةةةةوةى  (Reward)اةةةةةرةتاى ةةاةةةة ةكانسا زانةةةةا   لةةةةة 

ئاةكرا كرد كة يةةك  ة  بةرامبةةر بةة يةةك سرؤتينةةب بةة ي لةة         
حة  اكانةةسا زانايةةةكى بةةايىؤكى مَيةةذوو نواةةَيكى زانكةةت بةةة        
نةةةاوى )مي ةةةان مةةةورانا( ئةةةةو ِرااةةة يةى خكةةة ة ِروو لةمةةةةِر       
تَياةي ةةةة نى بةةةةؤ هَيَىةةةةةكا ء ووتةةةةىة هةةةةةر  ينَيةةةةك توانةةةةاى     

كمارةيةةةةةةك لةةةةةة سرؤتينيةةةةةا  هةيةةةةةة بةةةةةةهؤى       درواةةةةة كردنى
 (Proteosynthesis)ميكانيامَيكةةةةةوة كةةةةة سَيةةةةى دةوترَيةةةةت 

ساةةةةا  سَيكلَينةةةانى خانةةةة بةةةةهؤى ئةةةةي ئةةةامَيرةوةب سرؤتينةةةة       
دروات دةبةث   (DNA) ياوازةكانى حانة لة سَيمة ئاَلؤزةكانى 

ئةي طؤِرانكاريى اةادةية  زؤربةةى  ةار بةؤ طةؤِرانى  ةةرمانى       
سِربة سَيك ةب ضونكة    لة توانايسا هةية بةِرى   ط  ى سرؤت 

بيكت سرؤتينى  ياواز دروات بكات لةطةك ئةوةةسا ِرَيةذةى  
ئةو سرؤتينانةى كة لةةى مرؤتَيك دروا ى دةكة  نَيو بؤ يةك 
مىيةةةؤ  سرؤتينةةةة لةةةة هةةةةر خانةيةةةةكى لةوانةةةسا بةةةة ي هةةةةموو  

ث % ى ئةةةو سرؤتينةةة  ينةةةكا  دةنةةوَين   10خانةيةةةكيش بةةِرى  
لةبةرئةةةوة لةةةة اةةاتَيكى ديةةةاريكراودا س ةةت بةاةةة  بةةة كةةةارء     
ضاالكى ئةو سرؤتينانة خانة هي  دةرنابِرَيت مةطةر بةةةَيك لةة   
 ينةكانى نةبَيت لة ئاكامسا هةةر خانةيةةك كؤمةةَلَيكى  يةاواز     
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لةةة سةةةرؤت  لةةةة خؤدةطرَيةةةت ئةمةةة  سرؤتةةةؤمَيكى تايبةةةةت بةةةة   
ى سَيويكة ة بةؤ   خؤيانى هةيةء نااةينى ئةةو  ؤرانةة  كةارَيك    

دياريكردنى نةخؤةىئ ئةي طرناييةة طةةورةى سرؤتينةةكانيش    
بةهةمى كؤتايى كارى بةؤ هَيَىةكانةة لةبةرئةةوة كةارء ضةاالكىء      
اةةىوكى زينةةسةوةر دةاةةت بةاةةةردا دةطةةر  لةةة بَي ةةكةوة بةةؤ       

 مرد ئ
هةموو ئةةو سرؤتينانةةى كةة الةةة سَيويكة ى سَييةا  هةيةة        
بةةةَيوةى سةِرةكةيةةكى كيميةايى سةةارَياراو  لةة ترةةى نةةاوكى      

 دائ (DNA)كةي ئؤكك   
لةبةر ئةوةى ئةي طةردانة ِرؤَلى اةرةكى دةبينث بؤ كيانى 
زينسوو وةكب ئةناميةكا  كة كارلَيكة بايؤ كيمياييةكانى لة  

بةةةؤ ضةةةونة  (Receptors)زى كةةةةرةكا  خَيةةةرا دةكةةةة ب سَي ةةةوا
دةرةوةى ب اطاداركردنةةوةى خانةة لةة بةارى     ئكورةوةى ئايؤ ء 

دكة تةنةكا  كة خانة دةسارَيا  لةو تةنة بَياانانةى كة هَيةر   
دةكةنة اةرىء كاتَيك كة خانة توةى هةر ناتةواويةك دةبَيةت  
يةةةا  هَيةةةر  دةكرَي ةةةة اةةةةرى سِرؤتينةةةةكا  َ  سراةةةراو  لةةةة       

 ء بةرطرى لَىكردنىئساراا 
سِرؤتينةةةةةةةةكا  ئامةةةةةةةارَيكى اةةةةةةةةرةك  بةةةةةةةؤ دةرمةةةةةةةا     
درواةةة كرد ب ئةطةةةةر كةاةةةَيك بيةةةةوَيت دؤزَيكةةةى ديةةةاريكراو     
دةرما  بسات  بة نةخؤةَيك بةؤ سَيكةانى ئامارَيةكب ئةمةة  بةة      
ضةنس كةارلَيكَيكى بةايؤلؤ ىء كيميةايى دةاة ةبةر دةبَيةت كةة       

اوونةةةةةب ئةطةةةةةر  ئةةةةةوانيش لةةةةة سِرؤتينةةةةةكا  بةةةةةدةرن ب بةةةةؤ  
تايرؤاَيك هَير  بكاتةة اةةر خانةيةةكى زينةسووب لةة ئاكامةسا       
دةبَي ة هؤى لة كاركةوتنى ميكةانيامى درواة بوونى زؤربةةى    
سِرؤتينةكانى خانة تووةبوةكةء ئةو سِرؤتينانةى كة دروا ى 
دةكةةةةات دواى هَيرةةةةةى تايرؤاةةةةةكةب تايرؤاةةةةةكة بةةةةةكاريا    

كيةكانيسا يةةا  خانةةة تةةو  دةهَينَيةةت لةةة زؤربةةوو ء زينسةضةةاال
بووةكةةة وةك هؤكةةارَيكى بةةةرطرى دكى تايرؤاةةةكة دةيا اتةةة   
طةِرب بؤية لَيرةدا دةردةكةوَيت كة ئةو سِرؤتينانة ئامارَيكث بؤ 
دةرمانى دكة تايرؤدب هةر لة اةَيبةرى ئةةي ديةاردةدا زانايةا      
كاردةكةة  بةؤ داهَينةةا ء درواة كردنى ِرَياايةةةكى زانكة ى بةةؤ     

ردنى هةردوو بارةكةى سِرؤتيؤي لةة سةَيش توةةبوونى    بةراوردك
خانةو دواى توةبوونساب دةا ةبةركردنى زانيةارى لةمةةِر ئةةي    
سِرؤتينانة هيوا بةخ َيكة بةؤ دةاة كةوتنى دةرمةانى نةو  كةة      

 لة تواناىسا هةبَيت زؤربةى تايرؤاةكا  لةناو بةرَيتئ
 

 ثيشةسازى ثرِؤتيؤم:

سِرؤتينةةةةوةب سةةةا  ئةمةةة لةةةة بةةةارةى دةركةةةوتثء طرناةةةى   
ةةةةيكردنةوةى هَيماكةةةةانى  ينةةةةؤيئ بةةةةة ي بةةةةؤ ةةةةةيكردنةوةى  
سرؤتيةةةؤمى خانةةةةكا  بةةةة ِرَياةةةةى ئااةةةايى سَيويكةةة ةب يةكةةةةي    
سَيكلاتةةةى زرةةيةةى طةةةردةكا  لَيةةك  يةةا بكرَي ةةةوة ئةةةويش     
بةهؤى ئامَيرَيكى تةكنؤاازى وةك )تاك كةةرةوة( يةا  ئةامَيرى    

واتةةةة لَيكسنةةةةوةى  (Electrophoreses)ئةةةيىكِ ؤ  ؤرَيكةةةن 
طةةةةةةردةكانى طةاوةكةةةةةة بةةةةةةهؤى كَيَىاةيةةةةةةكى كارةباييةةةةةةوة     

(Electrical Field)    ب هةرضةنسة بةكارهَينانى ئةةي ِرَياةيةة لةة
تاقياةكانةةةساب بةةةؤ ئَيكةةة ا بةةةة ِرَياايةةةةكى تِرادي ةةةناَلى دَي ةةةة        

)دنةةين هؤة اةةر( لةةة    1999ئةةةكمارد ب ضةةونكة لةةة اةةاَلى    
ة بايؤلؤكيةةةةةكا  طةي ةةةة ة  سةةةةةميانااى  اويكةةةةرا بةةةةؤ زانكةةةة   

ِرَياايةةةةكى نةةةو  بةةةؤ ةةةةيكاركردنى ئةةةةو سِرؤتينانةةةةى كةةةة لةةةة    
زرةةى درَيذ سَيك هاتوو  بةهؤى دؤزينةوةى ئامَيرَيكةوة بةة  

كةةة لةةة   (Molecular scanner)ةر اةةكانةر لةةنةةاوى مؤليكيو
توانايىةةةةةةسا هةيةةةةةةة بةةةةةةة تةةةةةةةواوةتى هةةةةةةةموو قؤنابةةةةةةةكانى       

تَيةسا   بةة   بكرَيةتب    هةَلوةةانسنةوةى زرةةةى سرؤتينةى   
بةهؤى نواةانسنى ئةةي ِرؤبرتةة بةاةةد سَيةوةرى ةةةبةنايى بةؤ        

( بؤيةةة بةةةهَياترء نةةوَي يث  مقياا الطيفي ااكلية  ةاا لباراةة ايى )
ئامَيرَيكة كة لة توانايسا هةية ئيش لةاةر دةيا  هةزار زرةة 

(  ةارا  زيةاتر وةك لةة    10سِرؤتينى بكات لة ِرؤكَيكسا واتة لة )
مىيةةةةؤ  دؤالرى  960ةى سَي ةةةةووئ )كةةةةرينا تيةةةةنِ (  ئامَيرةكةةةة
وة بةةةؤ دانةةةانى كارطةيةةةةكى )سِرؤتيةةةؤمى( كةةةة لةةةة      تةةةةةوكؤكرد

تواناىسا هةية يةك مىيؤ  سِرؤت  لةة ِرؤكَيكةسا ةةيبكاتةوةب لةة     
سَينةةةةاو بونيادنةةةةانى طةةةةةورةتريث بنكةةةةةى سِرؤتيةةةةؤمى مةةةةرؤتء   

 بةراوردكردنيا  لةطةك هةر زينسةوةرَيكى ديسائ
 خةرانى ثرِؤتيؤم:دةست ثيَش

)كرينا تينِ ( زاناو اةرؤكى كارطةى  ينؤميكن كىَيةرا  
(Genomics Celera)     كةةة يةكَيكةةة لةةة بةدةاةةت هَينةةةرانى

طةورةتريث داهَينا  لةة بةوارى زانكة ى بايؤلؤكيةاى طةةردى لةة       
مرؤتةةساب لةطةةةةك ئةوةةةةةسا خةةةاوةنى ضةةةةنسيث بىوكراوةيةةةة لةةةة  

يايؤ + ِراديةؤ( هةةروةها    ةلةة ِراطةيانسنى بينراوو بيك اودا )ت
ضةنسيث السةةِرةى طؤتةارء ِرؤكنامةةى  يلةانى بةة ِراسؤرتةةكانى       
نةاوبراو سِركراوةتةةةوةوب بةةؤ يةكةةي  ةةار بىوكردنةةةوةى وَينةةةى   
 ينةةؤمى مةةرؤت سةةَيش تاقياةةا حكوميةةة  يلانيةةةكا  لةةة سَينةةاو    

 Human Genome)سَي خك نى سِرؤكةى  ينةؤمى مرؤتةسا   

Project)ئ 
ِِك  )كةرينا تيةنِ ( لةة اةاحةى زانكة يسا       هةروةها س َي ة

طةي ةةة ة ئةةةةو ئااةةة ةى كةةةة دانةةةانى نةخ ةةةةيةكى  ةةةراوا  بةةةؤ   
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نااةةانسنى دةيةةا  مىيةةؤ  لةةةو سِرؤتينانةةةى كةةة  ينةةؤمى مةةرؤت    
دروا يا  دةكاتب ئةمةة  كَيبةِركَييةةكى طةورةيةة بةة هةةموو      

 سَيوةرةكا !!
هةرضةةةةنسة ئةةةةي دةا َِي ةةةخةريةى )كةةةرينا تيةةةنِ ( لةةةة      

ِِكَيى  ينؤمةةةسا هةةةةرزوو طةةةرةوى بردؤتةةةةوة بةةةة ِرَياةةةاى   س َي ةةة
ساَلِ ةة ى كردنةةى كارطةةة بايؤتةكنةلؤكيةةةكا ب بةرهةةةي هَينةةا ء  
درواة كردنى ئةامَيرى ساي ةكى سَي ةكةوتووب ء سَي خكةة نى     
ئةةةةةامَيرى كؤمِيوتةةةةةةر بةةةةةؤ خامةةةةةةتى  يلةةةةةانى ساي ةةةةةكىء      
كارلَيكةةةةةكانى بةةةةايؤلؤكى كيميةةةةاب وةَ  وةك خةةةةؤى ئامةةةةاكةى     

بةةىوى  (Discovery)بوو لةةة ِرسؤرتَيكةةسا كةةة لةةة طؤتةةارى   سَيةةسا
 ةةةارةي لةاةةةةر   كردووةتةةةةوة دةَلَيةةةت ئةةةةي كَيبةركَييةةةةى ئةةةةي    

 تيؤي لة مةتراى طةورةداية!ؤسِر
ت )بَيأل اِرةناة ئةي هةَلِانةى )كرينا تينِ ( وةك بايؤلؤك

 يةة ن( بةةث خؤئةطةةةر تةةا ى اةةةركةوتث لاتةةة اةةةرى لةةةي        
بَي ةةةةةةة  ةمكةةةةةةةرَيكى  يلةةةةةةانى لةةةةةةة  كَيبةركَييةةةةةةةدا ئةةةةةةةوا دة

لَيكؤَلةةةرةوانى طةةةردةكانى مةةرؤت بةةة ي ئةمةةة هةةةر خةونَيكةةةو       
بوونة واقيعى ئةا ةمةب ضةونكة كارطةة طةلَيكةة زةبةةالحى زؤر     
هةةةة  لةةةة بازاِرةكةةةانى سِرؤتيةةةؤمى مرؤتةةةسا لةةةة هةةةةموو دونيةةةادا   

دةكةةة  وةك دوو كارطةةة   (Celera)كَيبةةةركَيى كارطةةةى كىَيةةرا   
 (Bioxtal) (Hybrigenics) ةِرةنكةا بةة نةاوى    زةبةالحةكةى 

كةةةةة يةكةةةةةميا  تايبةتةةةةة بةةةةة لَيكؤَلينةةةةةوة لةةةةة خةاةةةةَىةتةكانى   
كارلَيكةةةةكانى نَيةةةوا  سةةةِرؤت  لةةةة يةةةةك سِرؤتيؤمةةةساب كارطةةةةى      
دووةمةةةةيش تايبةتةةةةة بةةةةة هةَلوةةةةةةانسنةوةى سَيكلاتةةةةةى اةةةة   
دووريةكةى سِرؤت  لة ِرَياةى وَينةى كريك اَليةوة بة تي كى 

كنب هةةةةةةروةكو ضةةةةةؤ  سَيةةةةةنا لةةةةةة طةةةةةةورةتريث تاقياةةةةةا    ئةةةةةَي
ِِك  سِرؤتيؤمةدا بةةساربوو   زانكؤييةكانى نيؤيؤرك لةي سَي 

مىيةةؤ   150اةةاَليا  بةةؤ دانةةراووةو بةةِرى    5كةةة بةرنامةيةةةكى  
دؤالر تةرخا  كراوة بؤ لَيكؤَلينةوة لة سَيكلاتةى سِرؤتينةةكا ب  

ىء ئةمةةةةةةة  بةةةةةةة يارمةةةةةةةتى زؤربةةةةةةةى ِرَيكخةةةةةةراوة ئةةةةةةةكادمي
 زانك يةكانى  يلا ئ

نةوة يواضاوةِروا  دةكرَيت لةي ااَلسا بةرهةمى ئةو لَيكؤَل
 بايؤ تةكنةلؤكيانة بَينة بازاِرةوة!

ضةةةونكة ئَيكةةة ا بةةةة دةيةةةا  لةةةةو ِرووةك )العقةةةاقة( انةةةة لةةةة 
قؤنابةةةةةةةة كؤتاييةةةةةةةةكانى تاقيكردنةةةةةةةةوةدا ب ء كمارةيةةةةةةةةكى   

وةبةرايةةةتى بةرضةةاويش لةةةو ِرووةكانةةة ئةمكةةاك لةاليةةة  بةِريَ    
خةوارد ء دةرمةةا  لةةة ئةمةةةريكا ِرةزامةنةةسيا  لةاةةةر كةةراوة بةةؤ  
بةةةةةةةةةكارهَينا ب كةةةةةةةةة زؤربةةةةةةةةةيا  ضارةاةةةةةةةةةر  دكى  ةةةةةةةةؤرة 

 مةترايسارةكانى ةَيرسةرةئ

 ثرؤتيؤمء داهاتووى ثيشةسازى دةرمان:
سا  ئةوةى كؤمةَلة زانايةكى كةنةةدى لةة نةخؤةةخانةى    

د كةة بةؤ يةكةةنار    ) بل اينا( لة تِرؤن ةؤ ئةةوةيا  ئاةةكراكر   
توانيويانة كؤتايى بة ديةاريكردنى كةةِرووى هةةوَيث بلَيةنث كةة      
لة يةك خانة سَيكلاتووةب ئةمة  يةكةي سِرؤتيؤمى زينسةوةرةب 
كةةةة ب وانرَيةةةت باةيةنرَي ةةةة قؤنةةةابى كؤتةةةايىء تؤمةةةاركردنى       
سِرؤتيةةؤي لةةة دونيةةاى سِرؤتيؤمةةسا لةطةةةك ئةوةةةةسا كةةة سةةؤلَيث        

ةو ِرَيكخكةةة نيا  هَي ةةة ا قكةةةة لةاةةةةر  كردنةةةى ئةةةةي سِرؤتينانةةة 
 كردنى طةرةكة!!

زاناكا  وا ضاوةِروا  دةكة  كة ئةةي ضةةةنة كارانةة ِرَياةا     
خؤةكةربث بةؤ طةؤِرينى ِرَياةاى ديااينةى دةرمةا ء ريةةقاقة لةة        

 داهاتوويةكى نايكسائ
بةةةةةةةة وة ي دانةةةةةةةةوةى بانالَي ةةةةةةة ة ساي ةةةةةةةكيةكا  بةةةةةةةؤ 

ة بةةةةؤ اروةةةةةتب بةةةةةكارهَينانى دةرمةةةةانى كيميةةةةايى طةِرانةةةةةو 
دةتةةوان  هةةةنااوَيكى نةةو  بنةةَي  بةةةرةو  يلانَيةةك كةةة تَييةةسا      
هَيرةةةةةَيك بةرقةراركةةةةةيث لةاةةةةةر بةةةةةكارهَينانى دةرمةةةةا  لةةةةة     
نةخؤةةةةةية اةةةةايكؤلؤكيةكا ء  ةاةةةة ةييةكا  وةك )كةئابةةةةةب    
بةضةةةوونةوةء دوو دَلةةةىئئئ ه ةةةسئ( ئةمةةةة  اةةةىوكَيكى تةةةةواو  

ِرَياةيةةةةةوة  نوَييةةةةة لةةةةة درواةةةةت كردنةةةةى دةرمانةةةةسا هةةةةةر لةةةةةي 
مرؤتايةةةتى دةتوانَيةةت زاَلبَيةةت بةاةةةر طر  ةةة تةنسرواةة ةكا ء 
كَي ةةةةةةةةةى درَيذكردنةةةةةةةةةوةى تةمةةةةةةةةة ب ئةمةةةةةةةةة  لةاليةةةةةةةةة     
نةخ ةاازانى دةرمةانى نةوَيى زانكة ةكانى بةؤ تةكنةةلؤكيايى      
ساي ةةةةةةكيةوة بةةةةةةةكار دةهَينةةةةةةرَيث بةةةةةةؤ يارمةتيةةةةةةسانيا  لةةةةةةة     

بةرضةاو لةة   كارةكانيانساب ء اةر دةكَي َيت بؤ سةرةاةنسنَيكى 
زانكةة ةكا ء تةكنةةةلؤكيايى سةرةاةةةنسنى مرؤتةةساب ء طةةؤِرانى   
ةةةَيوازو بةةةكارهَينانى دةرمةةا  لةةة ةةةَيوازة تِرادي ةةناَليةكةيةوة 
بةؤ ةةةَيوازَيكى مةؤدَير ب كةةة واضةةاوةِروا  دةكرَيةت ئةةةو خةونةةة    
بَي ةةةة واقيةةةبء زؤربةةةةى دةرمانةةةةكا  باةةةؤِردرَيث بةةةؤ دةرمةةةانى     

ى ئةنةةةسازةى بؤمةةةاوةو يةةةا    درواةةة كراو بةةةةهؤى خكةةة نةطةرِ  
تةكنةةةةلؤكياى زينةةةسووب كةةةة بةةةة تايبةةةةتى لةةةةي اةةةةردةمةدا بةةةة   
ةةةةةَيوازَيكى ِراديكةةةةاَلى  ةةةةةخت دةكرَي ةةةةةوة اةةةةةر ساي ةةةةكى  
سارااةةة  )القةةةا الوقايةةةة( واتةةةة نةهَي ةةة نى نةخؤةةةةى سةةةَيش    
توو  بوو   ئةمة  دةبَي ة هةؤى طةؤِرانى ضةةمكى تةةداوىء     

 ضارةاةر كرد ئ
Robert B. D "What is after Genome?!" 2nd

 ed. J. B. 

publishing Company, London, 2004 
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)ئةةةة بوو  ةةةةيَك  ةةةة خؤ، ؤة يةةةة ِ  ى   ئةةةة َ    ةةةة ِ   ة       
ثرؤيةةةةةةةة و ئةةةةةةةةؤرئا يَلة ريةةةةةةةة ِو ى ِئةةةةةةةةؤَئ   خ ئ ،،ةةةةةةةة     
 ئ فال يل،، ك و)َك يرَشت  لي  ؤرئَكك و   ال  ن ئة فؤ  ء  
 ، ِ ، كةة و اكِ ةةؤِكو ري  نؤ ةةؤنة اكِثةة ِ  ذو     ِ كَكلةة و   
ئ ِيت  ، ئ. َئ   شة، يكو ويئيةتو َك  كة َكِوةرة  ة ري ِو     
كؤن، سةةةة  ، َك  ريةةةة ِ  ةةةة  َ  ستس و)ب شةةةة  ئ وسةةةةتءوكَك  ةةةة   
ِ   ر كَو)ب ش    خؤ ئة كيل،ؤ(و  ئة َكم خؤلةؤو ئةؤرئا  ةيَلة      
ئةةةةةةة بو    ، ؤةةةةةةة ب  يَلةةةةةةة كؤلة اك  ى ةةةةةةةة كةةةةةةة    وةةةةةةة ب      

 يل،ةة ئ آل  خؤ كؤلة)اكََِنو )ِ ؤحو )ج يةةت و  ةة خ ئ ة ئ ف
ئؤ ةة  ؤوو ئةة فال يَلة ) ةةرو ئ َئل م)ك  ة  ، ِو   ِ ََ ة ئ   ةة  

اكيةةةةةد ث، ةةةةة ككؤةو ئةةةةة َ  ةةةةة خي  رئِئَكو يةةةةة ف،س ِئ ،       
ى ِئةةةةةةؤَئ ة  ى ِري ة ،،ؤلةةةةةة  ريؤ وةةةةةةة  ئةةةةةةؤِئ ك لؤيةةةةةةةرئَن    

    )لؤَككؤنو   ،وءة ا ؤِو  ؤن)ئ َا يو  ري يتث، ؤرئَو.

ؤةةؤِة ئةة َكو و  ؤلةة ك ك  ؤ ،ةة كؤلة ف  سةة فة   ةة ِ   ة      ا 
ي ِ  ى   يَلة)ك   ،   خةذ   اكك خة َك  كة َئ ن خةذ رية  و      
  ريةة ِاََ   وسةة ة اكََِ ةة ِك يرَشةةتة  و ِاََل،، كةة و      
 ةةيَلة ئةة   اََ اكََِ ةة ِك  ةة  اََ و ِ كثةةؤلة   كةة  )ىياو.     
  خ   يتة   َك  يَ) ؤكوَكك ىيا  ؤة لؤيرئَة رئلرئَ و   ت

اؤى، ةةةةي ك  وؤةةةة ة  ةةةة ب، ؤة رئلةةةةرئَك   ِئخ ةةةة ِ اكََِ ةةةة ِك     
 اِ  ذ  َكك و. خؤلؤو ئ َك    

 
يةةةة ِك ؤ   يةةةة ِ  ى  يَلة  ةةةةؤك   ريةةةة ِاََ اكروؤكةةةةؤلة    
كؤن، سةةةة   اكَ نةةةة ة  َ يةةةة ِك ؤو  ةةةةؤالك،،   ةةةةر ككؤلة  ةةةةؤك     

 ، جسة    ري َ نة ئلة  ةة         ؤرِوؤل،ة ئ   ية ِك ؤو ث،  يةةؤرو  
جيورئف،،ةة  لؤا ةةؤَِ لةة رئلرئَككؤن   ري  نؤي ؤلةة  يةة ِ ِ ََ ةة ِك 

   ك، يكِو لي   ئ  ؤن    ِ   ركَك اكِ ؤ ، كؤل ئ.
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   ي اكو ري  اكائ ئ َك َكك و ِ ئل، ؤة   خي   ف  س فة 
 ةةةةيَك يةةةة ِ  ىد     وةةةة ب ريةةةة ِاََ ش ِ شةةةةة رئلسةةةةتةة      
 ةةةةة كو،ؤة   ث،  يةةةةةؤر  ئ  ، ؤةةةةة ب  ةةةةةيَ    شةةةةة، يك  ك  ةةةةة    

كي ث،  ةةةةةؤ َ ذ  ةةةةة ريؤَ ؤشةةةةة، يككؤلة َئ ؤرا)ئةةةةة بوو   ، تةةةةة  
   يئِككؤلة)رئلسةةدو   ) ةة كو،يو   )ث،  يةةؤرووائ  َئ ؤةةرا  
  خؤة)ث،  ةةةةةةةةةةةةةؤ َ ذو   ي ِئؤيةةةةةةةةةةةةةت  ك خ ة ةةةةةةةةةةةةة  ة   
 ؤك ك يةةة، كؤل ئ  ئؤيةةةت كؤلة اكروةةةؤو ك خ  نسةةة َ اكَ ن  ةةة ئ 

   ِ   ة ئ َ  يئِ  و ِ ك  َك  ث، يِ  د.
 َ و ف ِ كلسةةةة، ئ  ِووؤشةةةةئةةة َ   ؤك  ةةةة    ري ِو) ةةةةؤىة ِ 

ِك َة  كؤ ، ي   ِ ََو ري َِ  ة خؤ َك))ائاوؤ ةوو ئةؤ ء     اك
كرئ   ِ   ة   خؤ كؤلة)ئ بوو  )رئلسدو  )ري يةتث، ؤرئَوكَك   
ئةة   ِ   ةةر كَك   ال ةة ن ثةة رك ،ط، خة ئ وسةةد ك لةةد  ريةة َِكريؤ   
 ةة ِ   ة خؤِكسةة، خ َك  ةة ِاكَئ   ةةيَ  ري ِ ةة ل ك ف، ِ ةةؤ   ةة َ   

ج َري ِو خ ية،ي، ةة  ِ   ر كَك اكِل  يَ َكك    كت،   ك   ئ)
و ا ةةةةةةةةةةؤِك  ريةةةةةةةةةة َِكريؤ ري،سؤ، خةةةةةةةةةة  الَككةةةةةةةةةةؤل،     1842

 َكك) رؤل ثؤَكِو.
خيئرووو ثةةةؤِئَ كةةةرئَ   يةةة ِ  ويةةة اكو لةةة راك  ةةة ))ِ ََل ، 

اََ ةة خة ثةةة رك ،طة َ خؤِكسةةة ائخةةة رِئ  ئةة   اََ ِ   ةةةر كَك    
خ  ؤة   يتو َكو ث،  ؤ َ و،ؤن  ة  رية ِاََ ال ة لة رئلسةتة     

َ   يةةتو َكو خ يةة      كةرا   ك خ ة ةة  ة  ةة ري،  -  ئةؤ يَِو 
ِ ؤحوي ري يتة َ اكََِلة َ جيئل،، كؤل،    اََال  لة َك   
 - ةةةةؤكي   وةةةة  حؤ نةةةة  ة ِ كلس ئلةةةة َك ة  يَل،ةةةةؤاو ئةةةةؤ يَِو   

ك خ ة ةةةة  ة  كةةةة  ِ ئ ةةةة كؤِئلة خؤِكسةةةة،    ةةةة  ِ  ةةةة و ئةةةة َ       
)   رىةةةؤلةو ائ ؤلوةةةؤ يَ كةةة    ري  ةةة َكَ  ةةة َكَك )يةةة ِىؤلةو   

  َ يةةد اك ، ةةد    وةة ب ر ةةؤاكرالة     ، ؤةةر ئو ئةة َ خ يةة الل  اِ
 )ري ِو   و.

   ةةةةةةةةؤَككي  1274ريةةةةةةةة ِ  ةةةةةةةة  )  خةةةةةةةةؤ ئ كي وؤيةةةةةةةة َك     
    خؤة )ئ بؤنس ِ ئ ةو     ؤالكة )ىةياوكَك  1883)خؤِكسة

  يةةيئ  َك   ةة  ِ ََو خ ةر  ةة  َ ريةة َِكريؤ   كؤِ رال، ةة َك    
   ةةةة ِاك  اِ  ذكك،  ةةةةؤنوائ كةةةة   ةةةة ل  ذ شةةةة، يكو َكِوةةةةرة  

-ئةةؤ يَِو - َائو جةةيورئ خةة -يرَشةةد-وةة ِاََن -)اكق
  يةةتو َكو)ئ بؤنس ِئ ةو  ةة   ك خ  نسةة و  ئ خةة م  ةةيَك ريةة و    

) ؤ ةة  ، تةو اِ  ذكك،  ةةؤن  ةة ِكَ)ىياو  اكِ ةةيَلة  ةة )ىياو   

  َالشةةة َك ِ   ر كَ  ةةةي   ال ةةة ن) ، ركؤة   ري،ةةة     كؤلةةةدوكَك     
ري َ ن،ةةةةة ئ   ل، ي) ؤ ةةةةة ةو  )ىةةةةةياوائ   ل، ي  كةةةةة ئ  ةةةةةيَل، ي     

ؤية و خ ةر ، ة ائ   ة ث، ة ئة َ ائلؤلة  كة        ائمب رِ  و، د  ة  ثر 
 يَلة)ىةةةياو اك ، تةةة  ري و)ئةةة ليجؤاوو  ؤ ةةة ة   ةةة  جةةة ِ  ؤة 

ِ  ئَك ةة  ِ   ر كَ  ؤةة َك    ةة    ِ كَكلةة و      ةة َو ف  سةة فة كةة  
  ىياكرالة) ؤ ةةةةةةةة ةو  )ىةةةةةةةةياو  ةةةةةةةة   ةةةةةةةة خؤة)  ؤنو ائ    
  )ئ بؤنسةةةةةةةةةةةةةةةةةة ِئ ةو اََِك َ   ةةةةةةةةةةةةةةةةةة َك  ريةةةةةةةةةةةةةةةةةة َِكك   

  وكةرا  1912،،ة   ا تةؤوة   و   ؤنو فؤ ائخ رِ  و ِو)ف  س ف
،س ِئ ة لي  ةةة ئو ِ ََ ةةة ئ كةةة    ل، ي  كةةة ئ   ف ةةةؤن َككةةةي   )يةةة  

 ةةةةةةةةةيَلة  ةةةةةةةةة ل، يئن  ،ةةةةةةةةة ِو )ئؤ ةةةةةةةةة  ؤوو ئةةةةةةةةة فال يلة   
و 1927)ئ َا يو )ري يتث، ؤرئَو كرا َالو )ئ ينت   خرب ء 

 ،وةرئ كةة  ح  ةة لؤر ،ةة كؤن   يرَشة ئِ  ؤة ِ ؤحةةة   ف،ؤةةرو    
   ب  ن خ،ؤن اكائ.

،هؤلة   ك خ َك  ِ ََل ،وخيئرو ية اكو    ري و ج لسة ج
لةة راك  ةةيَك ِ   س  ةة كة ائىةةرئَكَك  اَئو ئةة َكو ج لس كةة     
اكِخيسةةةد كةةة   ةةة ن) رئلسةةةدو  ) ةةة كو،يو  )ث،  يةةةؤروو     
اككر  د    ث ِكث، ة ئلة ئةؤخرئرك اِ ل ئ   ،ة كؤن  ة كؤِ ه، ور  ذ     
  ث، وؤَ َ  رئلؤران     لؤَ رال ئ )   ؤ    ة  ة كة ك،ي،ةؤ ة   

 ِ  ذك ةة كة رؤِ   َج لسةة ائ  ةة كؤِري، ورئو   ، جس   خةة م  كةة   
ِ كخ ك  َ  رئلؤؤِ ، كؤلة  ةج لس ك  اكِ ؤر يَلةة ي ِري  ن ئل

 م َئ ؤةةةرا ئةةة َ   يةةةتو َك  و خةةةالو خةةةرؤ    اكِىسةةةد  ئ 
 ةة كو،يو   يةة اكو ث،  ةةيَائ ائخةة رِئ يَ    ) ةة ل، ي) ؤة يَنو  

 ، ي   ؤ، ور  ذ.    ِاك  ِ ََائََ ِ ئيت، كؤل ئ  ر َى، ذ َ 
فرؤ ةة    كةة   كةة (  ةةيَ كةة  ث رةة و ىست يةة ِ  َكك  ةة     
لؤخ كؤل،ةةةةةةةةة ئ اكِ ؤِكو)جةةةةةةةةة ل و  ةةةةةةةةة  اكِكةةةةةةةةة َة كةةةةةةةةة      
  و ب)ئؤ و تؤ ذوائ ئؤ نيو ِ  ةؤن اككةرا  َئ ؤةرا  ، ِ ، كة و     
اكِ ؤِكو)  يةةة ََِ ثر كلسةةة،ثة  ةةة، ذكَكو كةةة  ثةةة،   جةةة ل     

  َكك ائ وةةةؤ يَ   ةةة   ،ةةة ِو ) ، ،ةةة ؤوائ كةةة خ،ي  ، ثةةة ِ و  كةةة    
 ةة خؤ، ي كةة  خةة ِكة رئ  لةة و ثةة  ة ري  ةة  كرا ةة   وةة ِ ك ، ؤة  
ف  سةةةة فة  ةةةة  ئةةةة َك   ةةةة ج ِ  ي  ةةةة ِ   ة اَئ ، خةةةةة)ئ ؤ(   
ِ كخةة كة   ةةؤنو  )يةةؤلؤ  (  ِ كخةة كة خةةران  َ  رئلؤةةؤِووَك 

اكََِل،ةةةة خةةةرؤ  ري،  ةةةتؤ    -اكِخيسةةةد كةةة   وةةة خؤ ري يةةةت،ة   
خؤو َئل و  وةةةة  ِ ئلةةةة َك    ث،  ةةةةث ب لةةةةؤةة ئ شةةةةؤ َ ة  ، و 
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 يئلةةةؤو ئ بؤنةةة َك َ    ؤَث شةةةء  ةةة  ث ِكيةةة ل لة ئةةةةؤخرئرَ      
شةةةةت كؤن  اكََِ ةةةة ِ  كةةةة   ةةةة ِ   ة كةةةةؤِ ، ؤة خةةةةرؤ    وةةةة ب      
يرَشةةةةةةت ئ   ةةةةةة ِ   ة  يل،ةةةةةةؤاو يرَشةةةةةةد  ةةةةةة ىياكَك  ةةةةةة  

 ئ رؤخ ِئَك.
ئ خةةةة   ، ؤ ةةةةؤؤل ل، ؤة ف  سةةةة فة  ةةةةيَ كةةةة   يئِ ةةةة، يكو  

 َ ك  و كةة  اكََِل ئلةةة  ،  كثةة ِ   و، د  ةة  ئةة َ ث، ؤةة َك   يةةتو 
ث رك ،ط،     خؤِكس،     ل، يئن)ث،  ؤ َ ذو  )ث ِكي ل ل ئو 

ك خ ة ة  ة  ئة َكو ث، ةة     -كرا يَ ؤن   ي ِ ئؤيتة  ئؤ يِو
َئ ةةةيَ خةةةرؤ   ةةة   ، ث ِ ئلةةة لة اَئكةةة َ يَ ة    يةةة ِ ئؤيةةةت      
ج،ؤَئرككةةةةؤن  ةةةة ِ   ة ث ِكيةةةة ل لة ئةةةة   ئؤيةةةةت و اَئ ،ةةةة َك  

ي خؤِكسةةةةة، كؤل ئ َكك ا  تةةةةة او    كؤ ، ؤةةةةة ئ ِ    ؤر  ةةةةةي  ةةةةة ل،  
 ؤية،ؤن   -ل  تيئلة   ل، ي ؤل ئ   ري،    ، ةد  -ورئخ ة    كؤم

  ) ، ال  لة   كو،يوكرا    َث، ، و ك  لؤكر  د   كو،ي   ، تة   
ث، يكِ  ي  ة  ث،  ةؤ َ ذ   ة لهؤ  ة  وةي  ركو يرَشةتة ث، سة و        
ك خ ة   ة اكيت   ك  ؤن  ،و، ي لة  ، د كة   ة كؤِو اك ة ن      

   يئن اََ ث، سةةةة   ةةةةؤن   كؤِ  ِئل،ةةةة ئ  ، ال  لةةةة  ئةةةة َكم  ةةةة ل،  
    ِئةةة َك اككر  ةةةد  ةةة    ةةةؤن  ةةة َ ِ   ةةةر كَ ائ  ةةة كؤِ ه، ور  د     
َئاككؤة ئ َك   ىياو ى   ئ   ، ت  ث، يكِ  ةي  ة  ث،  ةؤ َ ذ     
َكك رؤِ ةةةة و ري ِخ لةةةة ئلة يةةةة اكو ريةةةة  اكَ لةةةة راك  ةةةة و      

 اك يَن.
ئةةةةة َك لةةةةة  يَك ريةةةةة و يةةةةة ِ  ةةةةة لي  ث،  ئ ةةةةةيَل َك  كة   

ئيةةت ب،و     و ِ ك ةةة  ف  سةة ف،، كؤلة ريةةة ِاََ ئةة َ   َ خةةة     ِ 
َئ ةةةة   -يةةةة ِكك، و كةةةة    يةةةة اكو  ،سةةةةت ئ  ةةةة  ركَائ يَن    

 ةةةةة ِ   ِ ئيةةةةةد  ئ و ِ ةةةةةة     -خؤِكسةةةةة،     ثةةةةة رك ،ط،   
  ل، ي  كةةة ئ  ةةةيَل،ؤن ريةةة  يَ  ةةة   ؤ  ةةة  ة الو خؤِكسةةة، خ       

 ، يك اكِ ةيَ  يتؤ ،و، خ كؤن   سرك ِ كَ ة َكك)ييِ ؤ ،  وو 
كةةةة  َكك ِ كَ ، ةةةةي  ةةةة  و ِ ئلةةةة َك  ةةةة  بةةةةيَة ة ئؤوؤ ،ةةةة كؤن       
  اكِك َة   ؤن ي ِري  ن ئلة ِ   ر كَ  ؤة ف  س فة لي  كة   ة    
) يلسةةةةةةةةة ِئ ة يةةةةةةةةةؤِ  ِوائ ىةةةةةةةةة و ليئلةةةةةةةةة      ؤ  ةةةةةةةةة  ة  

و   ةةةةة ِ  ةةةةة  ل  ةةةةةي  1942 -  كت،   ك  ةةةةة ئ) يَن   لةةةةة  يَن 
ِ كَ ، ؤةة   يَل َكو   خؤِكس،، كؤن  ة خؤَكو ثة،   ج لسة ئ     

ا   ةةةةةة  رئلسةةةةةةد    ةةةةةة كو،ؤة   ى ةةةةةةة     و  ن، ةةةةةة، ئ ا   
 ) ؤكو  ةةةة   ةةةة  خؤِكسةةة،     ثةةةة رك ،ط،   َكيةةةةتؤ  كةةةة ث، ة َئ 

اؤى، ؤ ئ كة  ري يةد  ة  لةؤخ  ة اككةؤة   ِئخ  ِ)ئ َ   ؤة و        
 ري َِكريؤ   ِئخ  ِشد   ئؤخرئرككؤن. 

 يَل،ؤاو ِو كة    ش يةد   حة فتؤكؤلة ية اكو  ،سةت ئ      
َئ ،ةة ئ رئب  ةةيَ  ِ كَ ، ؤةةة ر ةةؤاك ِ ؤ  ةةيَ    يةة ِ ريةة ِو ى ِئؤ

  )ري  نيكشةةؤل ل َكووو  ةةؤالك،ة خرؤ ةةة   ةة  ِ   ةةة يةةر  و َكو   
 ةةةة    ث  يكلةةةة و)ىياو   ) ؤ ةةةة ةو   ا ةةةة ك ف  سةةةة ف، كؤل، ئ   

  ِ كَكل و  ر كرال َكو ئ َ ث  يكل  ،     و  ن، ، ئ خةرؤ   
قو   ) يل،ؤاوائ  ك  رؤِجةؤِ الو  يَل،ؤاوة ِئن  ة  شة، يكو )اك    

ائ ةةةة   َكك  ، ِ ، كةةةة و )ِ ؤالن  ةةةةؤِةو اكِ ةةةةؤِكو ))خرالةةةةة 
ليَيةة ِوو  ِ ك ؤرالةة َكو ِ كري لةة و خ، ةةذََ ة  ةة اكق  ةة ِ   ة  

 ، ِ ،ؤلةة و  ، ِ ، كةة و اكِ ةةؤِكو )) ةة اكق  ةةيَنووكَك  ئةة َ 
ي ِر،ؤن ىست يَك ي ِ     و َك  ة  ) ةؤالكة خرؤ ةةو َكك    

 ري و ِ   سةةة و  ةةة ِ ئو  يَل،ؤاوةةة ِئن  ةةةري،سؤ،ةةة   َ خؤِكسةةة،   
    و َك ف  س ف كؤل،ؤن ىةؤَكلة خة ِك، ؤة خ، ةذََ ة  ةيَن      
  ِ يةةت، ئ ري  نيكشةةؤل َكو ِو   ريةة َِكريؤ رؤِ ةة و  ، ِ ،ةة و   
لةةةي    ريؤَ ةةة ِى كؤن  ةةة  )رئلسةةةتة رخةةةؤنو ائ  ةةة   ل، ةةةؤل      
و ةةةت،ؤل  اكِل  ةةةيَن كةةة  ِ   ةةةر كَو ف  سةةة فة  يَل،ؤاوةةة ِو   

ِ ةةة ئو ث،  ؤ شةةةة ث،  كلؤيةةةر  ت َك  ئ و ِ ةةةة ئةةة َكو)جؤك ا
كةةةرا  ةةة  ؤِكو ف  سةةة ف َك بةةةيَ ني  ةةةيَ  ةةة َكو  يَل،ؤاوةةة ِئن 

 ىست،ؤل  ِ ََ.
ِ   ةةةةةر كَك ف  سةةةةة ف، كؤلة يةةةةة اكو  ،سةةةةةد  ةةةةةيَك ريةةةةة و    
 ، ؤ ؤؤل لة خ ةر  ة ئ َ ث  يكيت، و كة  رية ِاََ ية اكو    

 ةةةةة كو،ؤة ث،  يةةةةةؤروو     -ث،  ةةةةةيو  ةةةةة  ل، يئن)رئلسةةةةةتة  
 ةةيَ  ريةةة َِكريؤ شةةةؤؤلة   ال ةة لة) ؤة يَنو  ةةة  خرؤ ةة ئ ائ ؤلوةةةؤ  

 وةة خؤ ف  سةة ف، كؤلة  ،ةة ِ  ، كؤلة)ث،  ةةؤ َ ذو كةة  ث ةةتة      
 ؤ ةةةةة ة اك  يةةةةةد   ةةةةة   يَل،ؤالةةةةةؤلة     - ةةةةة اَئ ، خة ىةةةةةيا 

ئؤشؤرئكرالة  ، ِ ،  ف  س ف، ك و اكِ ةؤِكو )ئ بؤنسة ِئ ةو   
 ةة ِ   ة ئؤخةةؤ ك كراك ، كؤلةة َك  ةة  يةةت خة ِ   ةةر كَك ف  سةة ف،       

كو  ،سةةةةةةةت ئ  كةةةةةةة  ل،يكو اََكخةةةةةةةة يةةةةةةة ا  ةةةةةةة نلي  ،ةةةةةةة كؤ
َِ   ر كَ  ؤة ا ة ج،ؤَئر اكِ ؤ  د.    ِك

 ، ؤة ،  ،وةةةةةة اككر  ةةةةةد كةةةةة  ئةةةةة َك  ةةةةة   ةةةةة ك  ، ث ِ ئلةةةةة ل   
ََِ ؤكةةةةةة ِكَكائ  ةةةةةةيَ  ةةةةةة    كسةةةةةةؤن  ةةةةةةيَلة ث،  ةةةةةةؤ َ ذ   
  ي ِئؤيةةةةتة خةةةةؤاو   ى شةةةةسيركِئل، ئ  َ  ةةةة  ائري، وةةةةؤن      
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ئؤيةةةؤلؤؤِو   ث ِكث،  ئلةةة كؤلة  ةةةيئِو شةةةد   ئؤخرئرككةةةؤن      
ئِئلةةةة و  ةةةة  خةةةةرؤ  ِ كىسةةةةؤل  كةةةة  ث،  ةةةةي      ئةةةة َكم ئةةةة َ  ي 

 -خرؤ     اكَِ  ِككة و  ة  و ب ر ؤ ر لؤخ  يَل -ل اكِ كىسؤ
  ج،ةةةؤَئرو  يئلؤكةةةؤلة  ةةة  رئب  ةةةيَن   يةةة ِ  ؤِكليَيةةة، ئ  

وةةةةةة ب ئةةةةةة َ ري يةةةةةةتؤرال  و ةةةةةةت،  و ريةةةةةة خيَ ك خ  نسةةةةةة      
ى ِئؤَئ ، كؤلة    ئؤخ،   ورة    َكائ ك  ث ِكي ل لة خةؤاو  

 َكِ  ةةةيَلة خةةةرؤ   ةةةؤن ئةةة   ث ِكيةةة ل ل   لةةة  يك ريةةة و   ىتةةة 
َكةخة ئة َ ثرية،ؤِك و َِئلة و ل ائ ة َك كة  ئةؤ ء   ِ   ةر كَك        
ف  سةةةةةةةةةة ف،،  ك لةةةةةةةةةة كؤن ىسةةةةةةةةةةت ي ؤل  ِ ََ  ريةةةةةةةةةة َِككي    

خيئرووو ي اكو ل راك   ال ة ن ثة رك ،ط، خة   وث،  ي))ِ ََل ،
خؤِكسةةة ث،  ةةو،ؤرو ئةة َكو كرا ةةيَ كةة  ك خ  نسةة و خرؤ ةةة       

 ِ يَلؤ   ةووائ     ِكَ ئ َ اؤى .  ))ِ   ر كَو ري 
ئ، سةةةةةةةةةةتؤ  ةةةةةةةةةة ى ِئؤَئائ ث شةةةةةةةةةة،يؤلة  ةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةؤِكو     

س ِئ ةو ةةةةة َك ري  ةةةةة  كةةةةة   و ِ ك ةةةةة  ف  سةةةةة ف، ك و    ئ َ)ئ بؤن
لةةةةي  ؤراكَك   يةةةة ِ  وةةةة خؤو   يةةةةتو َكو ل، يئن) ةةةة كو،يو   
   ِ  -) ةةؤة يَنو   ال ةة ن ف  ؤ يةةيف  خ رل كؤلة) ةةؤىة  ر  ةة ائ

س،     ِاكَئخ،ؤن ث،  ئ  ئ َ ِ ََلؤكوكَك َ ث رك ،ط،     خؤِك
ِ   ةةر كَكو كةة  )ا ةة ِؤو  )اَريؤ ةةؤ و لي  ،ةةؤن كةةراكَك َ ريةة ِو     
ى ِئؤَئ ،ةةةةؤن ىسةةةةت  ل، ةةةةي حؤ نةةةة  ة   لسذك ةةةة كة بيَ نةةةة َك   
  لسذكو ِ   ر كَو   ؤِ ة و تة اكِاك ر   د   َكو     ؤرلة و  

و   )ري  نيكشؤل كَك وة ِوو َ ) ة ِ   و،ؤاو ِلري ِ فرئَئليك. ) ي
   يَلس ِئ ةو ئ     لسذك   ؤن اكِ ةر و  ة  ن ئة َكو      َئل،

 يئلؤو ث،  ؤ م كرالة َكة   ؤن  ؤِكية ِكرال،ؤن رية  ، د    
  كؤ ، ؤةة ئ اك ،ةةوء كؤن، سةة  اك ي   تةة َكَ َ  ةة  ريةة ِاََ شةة، يك   
كؤيةةةةة  ،ؤة   ثرؤ سةةةةةتؤلت ك   َك ثةةةةةؤم  ةةةةة ل  ذ يةةةةة اك   
    َ    ثؤش ك ةةن َ لةة  يَلة كؤِ س ِ ،ةة َك  ا  ةةد  ةة   ةةؤِكو ئةة 
  لسذك  َك ا  ككؤن اكِاك ر   د  ة  يةؤ  و  ؤَِاؤى، ؤة ئ كة      
 ة  ري كؤِككةؤلة  ي ئلةة َكو ئةؤ وة لؤَ ةة كؤلة ا ؤة و ج،هةةؤن     
ج،ةةةةةةةؤَئرك  ري ِ ةةةةةةة ل ك كؤن، سةةةةةةة  ِ كري لةةةةةةة   ؤة بةةةةةةةةيَ نيو     
ث،  ك  ى ، د  َكك ا ؤِاك  ك ك   يئلؤو اكِ ر  وة ل،،  َكك 

 ئو ) ،طةةةةةة شةةةةيئَ(و  ةةةةةؤن) جةةةةؤك اِ ةةةةة   وئةةةة َ اكِ ر ل،ؤلةةةة   
 ث،  ؤ ش،ؤن كرا.

 ةة ل، ي ئ بؤنس ِئ ،ةة ئ ث  يكيةةت، ك ريةة  يَ  ةة َ ِ كَ ةة و  ةة        
 -يرَشةةةد -ئ بؤنس ِئ ةة ئ  ةةةيَ  ؤَئ ؤةةةؤة ) ؤ ةة ة  وةةة ِاََن  

 ، تةة َكَ  ةة اكِكَكو  ، ةةد  ئةة َ     ذك خ  نسةة و  ةة ِكَ ىةةيا اِ  ةة   
ِ   ةةر كَك ي،ؤيةة،ؤل م كةة  ََ سةةتي ؤل  ج،هةةؤن )) سةة ِ نوو لةة ك 

يك  ائ  ،  ،وة  يَكينت       يئِ ،  ري ِ   لهؤ    ، ؤ ئل َكو
اككر  ةةةةد كةةةة   ةةةةيَل  لةةةةؤَكَكو ئةةةة   ِ   ر كَئلةةةة      ؤ  ةةةة  ة   

    خؤِكسةةةةةة،    ئةةةةةة َ   ؤلةةةةةة و  ، ةةةةةةة    ةةةةةة َك  ك خةةةةةة ل،    
امييكرئ ،      ل، ي يويَِو   َئرو كؤِ س ِو  -ييش،ؤ ،  

ي،ؤيةةةةة ريةةةة ِ  ةةةة  ك  ةةةةؤ ة ش يةةةةت كؤل َك  شةةةةؤن   شةةةةؤلة    
 ف،ؤل و ا ؤةةة  ِ ؤ  ةةةد كةةة   يةةة ِك َ وة ئةةة َ   َ خةةة  ف  سةةة 

ف  سة ف   ك  ة  كةؤَِ     وِ ََ  كة ائ   ري ِو ى ِئؤَئ ة   َك
  اِ  ذكك،  ؤن   ى ل ور  د  ئ َكل كو ثن  س  يَ ك  ج،هؤلة 

ف  سةة ف، ك و  ةة )اكقو   ) يَل،ةةؤاوائ وةة خؤِؤ  ةة ئة  ةةؤن  ةة       
ري  نيكشةةؤل ل  َك ؤلةة ئ  ِ كلسةة  يةة ِك َ و ك و اكِ ةةر و ئةة َ      

كةة  ثرئكت، ككةةؤلة   كةة خة   يةة ِ ئؤيةةتة     ري  نويَ ؤلةة   ، ةةد  
ي،ؤيةةةة   ى  ةةة َك ا ةةةيكَ ىسةةةتي   ،   ةةة ِاك  ئ رخيَلةةة       
شؤست كؤن  ر ؤ ر   َكو ث ِكي ل ل، ؤة ِ ئيةت ب،و و رية ِو   
 ، ةةةةد   يةةةة اك  كة َكك يةةةة اكو  ،سةةةةت ئ ئةةةة َكو  ةةةة ِ ََو  
  ِري خة ف  س ف، َك الَئر يَ    ي ِ خ،  و ي اكو ث،  ةيو  

 -جةة ن يةةت،يئِة خ،ةةل  -خةةؤِكس -لف  سةة فة اك  ةةؤ  )ري،سةة 
ل، ةةةة و   ةةةة  كؤ ، ؤةةةة ئ    ةةةة ِكو  ةةةة ثة ي،ؤيةةةة، ئ ِ   ر كَ  ةةةةي   
  وةة ب)ثؤِ   وؤِك لي  ، كؤلةة ئواك ،وء ريةة َب اكاكن )ئ وسةةد    
ك لدو  ئ بؤنس ِئ ،  رئلسةت، ك و)ئ َ اؤىة و كة  يرَشةتة     
ائ   ح،    ِ ئا ؤؤ ن، كؤن    ئ ََِثؤو ى ِئؤَ ة  ئة خر ؤؤو  

ن   )ئ اخ لةةةةة   ، ةةةةةركو    وةةةةة ب شةةةةةت، ي  ةةةةة    ال ،وةةةةةةو  سةةةةة ِ 
 ،ربئ ،،  ة)يت،يئِة خ،لو    رية خيَ ئة َ شةتؤل و ) ة كو  ة       
ِ   ر كَك ا  ، ك   ئ ري  ن،سر يَك  َئ   ا   ة   ةؤىة  ر  ة ائِة    
 -ِ ََلةةةؤك   ش ِ شةةةةة ف ِ كلسةةةةة   ةةةؤَككي اكال ةةةة  ة ريةةةة ِو  

 ة    ةي،ؤية    ئ   ث ش،يؤل،  ف  سة ف،  اؤ ة  ِ ََ ية  ؤِك   
اؤِ ئلة) ةةؤىة  ر  ةة ائِة ِ ََلةةؤكو  )ش ِ شةةة ف ِ كلسةةةو       
)خؤِكسو  )ئ وسد ك لةدو  ة خؤَكو ثة،   اكيةد ث، ؤرالةة      

 ري رئِكو ي، ،  .
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 ..؟ ضية روماتيزم
   …)باكردن(

 

   
 د. ثرشنط

 
 
 
 

لةكؤبونةوةى زياتر لةدووسةد جؤرى  بريتية روماتيزم 
لةش  لةئةندامةكانىجياجياى هةَلضونى)نائاساى( بةشَيك 

خؤشيةكة يشاَلةكانى، نةبةتايبةتى جومطةكانء ئَيسكء ِر
ئَيسكء ماسولكة)بةتايبةتى( دةبَيت جطة  كؤئةندامىتوشى 

لةش وةك طورضيلةو  ديكةىشدارى لةضةند ئةندامَيكى لةبة
سيةكانء دأل بةشى زؤرى روماتزم لةجومطةكانداية 

ئةذنؤو حةوز، ئانيشكء سةر شان،  جومطةىبةتايبةتى 
 جومطة بضوكةكانى دةستء قاض.

ئةم نةخؤشية بوو، نةخؤش هةست  توشىجومطة  كاتَيك
 دا .بةئازارَيكى زؤر دةكات بةتايبةتى لةكاتى جوَلة

توشى روماتزم ببَيت، لةهةموو  يةلةوانة مرؤظَيك هةموو
بةآلم زياتر لةتةمةنى  هةية،تةمةنَيكدا تةنانةت لةمنداَليشدا 

 ضل ساَلء بةرةوذورتردا
 زؤرترة وةك لةنَيرينةدا. لةمَيينةدانةخؤشية  ئةم

 -بةسآ كؤمةلَةوة: دةكريَت روماتزم
 Rhuematic: هةوكردنى روماتزمى)يةكةم كؤمةَلةى

fever(يان )arthritis) 

املفاصل(  داء: خورانى جومطةكان)دووةم كؤمةَلى
Rheumatoid، Artrose  

: روماتزمى بةشة بَيهَيزةكان، وةك سَييةم كؤمةَلةى
 .دةبةسنتريشاَلى ماسولكةكان كةئَيسك بة ماسولكةوة 

 :ضيةروماتزم  هؤى
 نازانن هؤى سةرةكى روماتزم ضية، ثزيشكةكانئَيستا  تا

. هةندَيك جار دةكةنةوةووى كؤئةندامى بةرطرى بةآلم بةرةو ِر
ئةم كؤئةندامة ئيشى خؤى بةِرَيكى ناكاتء سةرى لَي 

بةهةَلة بةرطرى لةلةش دةكات لةئةجنامدا هةَلة  ئةشَيوَيت
نةخؤشية جؤربةجؤرةكانى  توشىبةمرؤظ دةطةيةنَيتء مرؤظ 

 روماتزم دةكات.
 :بةرطرى كؤئةندامى

ةرطرى بريتية لةكؤئةندامَيك كةلةشى مرؤظ كؤئةندامى ب 
خانة بَيطانةكان دةكات  بةرهةَلستىلةنةخؤشى دةثارَيزَيتء 

 جياجياكة دةضَيتة لةشى مرؤظةوة. ئةم كؤئةندامة لةخانةى 
ثَيك هاتووة بةيةكةوة ئيش دةكةن ثةالمارى ئةو خانة 

بةلةش دةطةيةنَيت. هةر يةكةى  زةرةربَيطانانة دةدةن كة 
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دةبآ بةسةريدا. جا ئةطةر ئةم دذى دةوةستَيت تازاأل  بةجؤرآ
بنء مرؤظ كؤئةندامةبَى هَيز بَيت ئةوا خانة بَيطانةكان زاأل دة

نةخؤشى دةكةن. بةآلم لةكاتى توش بوون  جؤرةهاتوشى 
 لةجياتىبةروماتزم بةرطرى لةش كارى خؤى ناكاتء 

تى ثةالمارى خانة بَيطانةكان ثةالمارى هةندَيك خانةى تايبة
ئازارو خوراندنى دةكةن وةك  هةوكردنءلةش دةدةنء توش 

ا لةِريشاَلى دلةكِركِراطةى جومطةكاني
هةندَيك جاريش دألء  اودماسولكةكان

سيةكانء طورضيلة دةطرَيتةوة. لةبةر 
ثآى  روماتزمةئةوة جؤرةكانى 

دةَلَين)نةخؤشى بةرطرى خؤى( ماناى 
ئةوةية كؤئةندامى بةرطرى ثةالمارى 

ات دةتوانني بةراوردى دةد خؤى
بةسوثايةك بةراوردى بكةين دذى 

 خؤى شةِر بكات.
: )دوو جومطةكانهةوكردنى -1

ئَيسك بةيةكةوة بةندن ثَيى ئةَلَين 
 ئَيسكةداجومطة( لةنَيوان ئةم دوو 

كِركِراطةيةكى نةرم هةية يارمةتى 
ئاسان كردنى جوَلةى ئَيسكةكان دةدا 

وة ئَيسكةش لةم الو ئةو الية دووئةم 
نوساوة بةِريشاَلى زؤرةوة. كة ئَيسك 

جومطة 200. لةلةشى مرؤظدا بةماسولكةكانةوةدةطةيةنَيت 
 هةية.

هةودةكةن كة هةويةكةى نةزانراوة  جومطانةئةم  كاتَيك
طةرم  ئةئاوسَينءهةست بةئازارَيكى تيذ دةكريت زؤرجاريش 

 دايةت تواناى جوَلةيان كةم دةبَيتةوة.
 روماتزم هةية ىلةهةوكردنجؤريَك  ضةند
  SLEكةثآى دةَلَين  روماتزمهةوكردنى -1

Systemic lupus erythematocus  
 (سورة)دةردة طورطة 

سور لةسةر ثَيست دةردةكةوَيت  بةثةَلةىنةخؤشية  ئةم
 نةزانراوةدواى ئةوة ثَيست ئةستور دةبَيت، وةك ومتان 

هةويةكةى ضية كؤئةندامى بةرطرى بةتوندى ثةالمارى خانةى 
دةخات جطة لةثَيست لةناوةوة  لةكةَلكىةش دةداتء ل

 طورضيلةوثةالمارى جومطةكانء ماسولكةو جارى واش هةية 

سيةكانء دَليش دةطرَيتةوة نةخؤش لةجوَلة دةكةوَيت ئازارو 
دةموضاوى زؤر دةبَيت. ئةم جؤرة  جومطةكانئاوسانى 

تا دة  دةبَيتءروماتزمةية لةهةزار كةس يةك كةس توشى 
 توش دةبَيت يةك ثياو توش دةبَيت.ئافرةت 
لةهةوكردنء روماتزمة بةتايبةتى لةمنداآلندا  هةر

 Phemolyticبةتوش بوونى بة بةكرتياى  ثةيوةندى

Streptococcal كة كاتَيك  هةية
دةضَيتة لةشةوةو لةشانةكاندا هةو 
دةكات لةوانةية ئةو مرؤظة توشى 
لةكةَلك كةوتنى زمانةى دأل ببَيت 

زارى جومطةكان هةروةها ئا
arthritic  لةم كاتةدا ثَيى دةَلَين

(Rheumatic Fever رؤماتيزمةى )
 دأل.

ثةككةوتنى جومطةكان)دةردة -2
 جومطة( يا روماتيزمى جومطةكان:

لةم كاتةدا كؤئةندامى بةرطرى 
ثةالمارى خانةى كِركِراطةى نَيوان 
جومطةكان دةدات، ئةم كِركِراطانةش 

لةكةَلك  بريتني لةشانةى نةرم زوو
دةكةونء دةخورَين، لةدواى 
كونبونيان يا خوراندنيان هةردوو 
ئَيسكةكة لةكاتى جوَلةدا بةريةك دةكةونء دةسوِرَينء ئازار 

 ثةيدا دةكةن بةتايبةتى لةكاتى جوَلةدا.
 روماتيزمى بةشة بَيهَيزةكان)ريشاَلةكان(-3

لةكاتى روماتيزمى بةشة بَيهَيزةكاندا جومطةكان بةزؤرى 
ئازار لةماسولكةكاندا ثةيدا دةكةن ضونكة ريشاَلةكان تةسك 
دةبنةوة يا طرذ دةبَيت يا هةندَيكيان نامَينَيت مرؤظ هةست 
بةهيالكىو رةق بوونى لةش بةتايبةتى ماسولكة ِريشاَلةكان 

هَيز كردنى لةم كاتةدا وةرزشء جوَلةى لةش باشة بؤ بة
 ماسولكةكان.

 ئايا روماتيزم)بؤ ماوةيية(
زؤر ئاسان نية بِريارى ئةمة ضونكة وةك ومتان زيالة 

جؤر روماتيزم هةية، هةرضةندة جارى وا هةية  200
لةخَيزانَيكدا زؤريان روماتيزمةيان هةية، بةآلم تا ئَيستا 
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يا ئاشكرا نةبووة ئايا لةدايكء باوكةوة دةبَيت بؤ نةوةكانيان. 
 هؤى ديكةى نةناسراوى هةية.

 روماتيزمء كةذ)ساردو طةرمى(:
زؤر كةس ثرسيار دةكات ئايا ساردىو طةرمى دةبَيتة 
هؤى توش بوون بةروماتيزم. بةتايبةتى ئةطةر بؤ ماوةيةكى 
زؤر لةو ساردو طةرمةدا مابَيتةوة.؟ تا ئَيستا بةهيض جؤرآ 

ةرمى نةسةملاوة كةتوش بوونى روماتيزم بةهؤى ساردو ط
كةذةوةية، بةَلآ راستة ئةوانةى روماتيزميان هةية زياتر 
ئازارى جومطةكانيان دةبَيت لةسارديدا وةئازاريان كةم ئةكات 
لةشوَينى طةرمدا، ئةميش دةطةِرَيتةوة بؤ هاتوضؤى خوَين 

لةكاتى طةرميدا خوَينةكة خَيراتر هاتوضؤ 
دةكات لةماسولكةكانداو ئازاريان كةم 

 دةكاتةوة.
 ماتيزمء خؤراكرو  

تا ئَيستا ئاشكرا نية كة جؤرى خؤراك 
ثةيوةندى بةتوش بونى روماتزماوة هةية 
لةبةرئةوة تا ئَيستا هيض جؤرَيك لةخؤراكى 
تايبةت دانةنراوة بؤ ئةو مرؤظانةى 
روماتيزمةيان هةية. تةنيا ئةو مرؤظانةى 
روماتيزمى جؤرى خوراندى ئَيسكييان 

ةو مرؤظانة هةية يا ثوض بونةوةى ئَيسك ئ
وةرطرن، بؤ  Dدةبَيت بةزؤرى ظيتامني 

سود وةرطرتن لةدةرمانى ئازار ضونكة 
وا لةدةرمانى ئازار دةكات كة  Dظيتامني 

 تواناى مذينى هةبَيت لة لةشدا.
 روماتزمء كيَشى لةش

ئةطةر مرؤظ كَيشى زؤر بَيت)قةَلةو( 
بَيت ئةوا قورسايى زؤر ئةخاتة سةر 

طةى جومطةكان بةتايبةتى جوم
مست)حةوز(و ئةذنؤ، زياتر لةكةَلك دةكةونء ئازاريان زياتر 
دةبَيت لةبةرئةوة تا كَيش كةمرت بَيت ئازارى جومطةكان كةمرت 

 دةبَيت.
 ضارةسةرى روماتيزم:

وةك ومتان روماتيزم جؤرى زؤرة هةر يةكةيان بةجؤرَيكى 
تايبةت ضارةسةر دةكرَيت جؤرى واش هةية ضارةسةرى بن 

 بِرى نية.

تَيك مرؤظ بؤ ماوةيةكى دوورودرَيذ ئازارى جومطةو كا
رةقبونى لةش بةردةوام بَيت ئةوا دةبَيت بضَيت بؤالى ثزيشك 

 بؤ جياكردنةوةى جؤرى روماتيزمء كةم كردنةوةى ئازارى.
دةرمانى زؤر هةية بؤ بةشة جياجياكانى روماتيزمة -1

يا  Pmicillinوةك ئةطةر هةوكردنى بةكرتى بَيت ئةوا 
Sulfonamide  بةتايبةتى لةكاتى منداَليدا بؤ زاَل بوون

 بةسةر ئةو بةكرتيايةدا.
بَيت ئةوا دةبَيت  SLEئةطةر هةوكردن لةجؤرى -2

دةرمانى سرتويدى بةكاربهَينرَيت بؤ زاَل بوون بةسةر 
نةخؤشيةكةدا تا جومطةكان شكست نةهَينن. بةآلم بؤ 
ماوةيةكى دوورودرَيذ نةخؤشةكة دةبَيت 

ةكاربهَينَيت لةمانطَيكةوة بؤ شةش دةرمان ب
مانط تا نةخؤشةكة هةست بةباشى دةكات. 
بةآلم خراثى ئةم دةرمانة ئةوةية لةوانةية 
كَيشى زياد بَيت ثَيست تةنك ببَيت، يا 
ثاَلةثةستؤى خوَين بةرزكاتةوة يا توشى 

 نةخؤشى شةكرة بَيت.
حةثى ئازار بةكاريةت لةكاتى رةق -3

جومطةكان تةنيا  بوونى ماسولكةو ئازارى
بؤ كةم بونةوةى ئازارة نةك بؤ زاأل بوون 
بةسةر روماتيزمدا لةوانةية ئةو حةثانةش 

 ئازار بةطةدة بطةيةنن.
 

 زانينى جؤرى روماتيزم
 Arthroscopieبةهؤى 1

ثزيشك سةيرى جومطةكان بةتايبةتى 
جومطةى ئةذنؤو مست بةهؤى ئامَيرَيكى 

ى تايبةتى وةك نةشتةرطةرى واية. بةهؤ
شاشةيةكةوة بةووردى سةيرى بةشةكان 

 ئةكا تا بزانآ ض بةشَيكى لةكةَلك كةوتووة.
بةهؤى سريولؤجى: بةدؤزينةوة جؤرى دذة لةش كة -2

لةزةرداوى خوَيندا ثةيدا دةبآ هةر جؤرةى تايبةتة بة جؤرى 
 روماتزمةكةوة لةتاقيطةدا دةست نيشان دةكرَيت.

 
Dr. Pershng Abdul 
Nationaal Reumafonds 

 



26 سةردةمزانستى   

 47 

 
 

 بةكارهيَنانى سةوزةو ميوة 
 لة جوانكاريدا

 
 

   
 

 سؤفى الكوست وسينى:ن
 
 
 
 
 

وزة و ميوة بة ظيتامني و مادة كرذكةرةكان سة
Astringentes  كة )كؤفيلةكانى ثَيست كرذ دةكةن( و

مادةكانى ثَيست تةِر دةكةن و ئةو مادانةى ئاسانكارى بؤ 
لة جؤرةكانى سوِرى خوَين دةكةن، دةوَلةمةندن. هةندَيك 

ميوةو سةوزة بؤ هةموو جؤرةكانى ثَيست، وشك يان ضةور 
يان تَيكةأل سودييان لَيوةردةطريَيت، هةندَيكى ديكةشيان 

 تةنها بؤ جؤرَيكى ثَيست دةشَين.
 ضى هةلَدةبذيَريت؟

ضؤن لةنَيو سةوزةو ميوةكاندا ئةوانة هةَلدةبذَيريت كة 
كارة: بايةخى زياتر لةطةأل ثَيستدا دةطوجنَيت. كارةكة زؤر سا

بةسةوزة و ميوةكانى وةرزةكة ببةخشة، ثاشان ثشت بة 
ئارةزوو مةزاجى خؤت بةرامبةر بؤن و ِرةنط و بةهاى 
خؤراكى ئةو سةوزةو ميوانة ببةستة... با لة قةوزةكانةوة 

 دةستثَيبكةين:

 ضؤن قةوزة كؤدةكةيتةوة؟
بؤن و نةرمى و ِرةنطى قةوزةكان بة ثَيى جياوازى 

يان دةطؤِرَين. ئاسايى ثَيويستة ئةو قةوزانة كؤبكةيتةوة تةمةن
كة تازة ِروواون و لة ئاوى ثاكدا طةشةيان كردووة. قةوزةى 

قةوزةى ثةِرةكةيى و قةوزةى كراجني و   laminarieملنارية 
لة زؤربةى ئؤقيانووسةكاندا   varechقةوزةى دةريا 

سييةكان هةن، بآلوبوونةتةوة. لة فةِرةنسا لةسةر كةنارة ئةتَلة
قةوزةى ملنارية ِرةنطى قاوةيية، قةدى هةية، لة هةشت ثةل 
يان بِر بِرةيةكى ثشتى شَيوة تةخت دةضَيت. بؤ خؤ 
الوازكردن و ضاالككردنةوةو طةِرانةوةى خوَييةكانزاييةكان و 
ضارةسةركردنى طريوطرفتةكانى ثَيستى وشك و شةكةت 

تاليشك دةضَيت و  بةكاردةهَينرَيت. بةآلم قةوزةى كراجني لة
ِرةنطى سورى تاريكة، هةمان بةكارهَينانى قةوزة ملناريةى 
هةيةـ بةآلم بةشَيوةيةكى تايبةتى بؤ ضاالككردنى خوَين لةناو 
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لوولة ثضوكةكانى خوَيندا سودى لَيوةردةطريَيت، بةرطرى 
 دةكات. Couperoseزيثكة سورة  

بةآلم قةوزةى دةريا بة ضيكَلدانة ثضوكةكانى 
ةكرَيتةوة لة ميزةآلنى ثضوكى دةستى منداآلن دةضَيت جياد

 كة لة نَيوان ثةجنةكانياندا دةيتةقَينن.
ئةم قةوزةية بة تواناى بؤ 
ضارةسةركردنى طوَلةكان و 
شةكةتى و كَيشةكانى زيادبوونى 

كَيش و بةتايبةتى  
نةخؤشييةكانى ثَيست 
دةناسرَيت، كة ئةجنامةكانى لة 

ى سآ دواى بةكارهَينان لة ماوة
هةفتةدا دةردةكةون. ئةو 
قةوزانةى كؤيدةكةيتةوة بة 
ئاوَيكى سازطار بيشؤ، ثاشان بة 
ئةستورى لةسةر ِروويةكى ثاك و 

ِرةق بآلويبكةرةوة. دواى وشكبوونةوة بيخةرة ناو ثاكةتةوةو 
وا باشة كونى تَيدابَيت يان دةتوانيت لة تورةكةى قوماشدا 

ن بة ثَيست ئةم قةوزانة لة بيثارَيزَيت. بؤ ثاراسنت و بايةخدا
شَيوةى كةمادةدا بةكاربهَينة بةآلم ثَيشرت لة تَيكةَلكةر 

mixer لةطةأل بِرَيك زةيتى زةيتون يان ليمؤى ترش تَيكةَلى
 بكة.

 
 سودةكانى قةوزة و سةوزة و ميوةكان

 قةوزة-
لؤسيؤنى قةوزة )واتة قةوزة لةطةأل مادةى ديكةدا( و 

او، بة شَيوةيةكى تايبةتى بؤ دةمامكى لة قةوزة ئامادةكر
ضاالككردنى سوِرى خوَين لة لوولة ثضووكةكانى خوَين دا 
سودى لَيوةردةطريَيت لةبةر ئةوة لة هةر دوو حاَلةتى 
سوربوونةوةى زؤر و ِرةنط زةردبوونى زؤر لة دةم و ضاودا 
بةكاردةهَينرَيت، وَيِراى بةرطريكردنى ثَيست دذى 

 .نيشانةكانى ضوون بة تةمةندا
 
 ئةظؤكادؤ-

بِرَيكى زؤرى لة ترشة ضةوريية  (1)ئةظؤكادؤ
ى تَيداية،  Acides gras essentielsسةرةكييةكان 

لةبةرئةوة لة دروستكردنى دةمامكى دةموضاودا 
بةكاردةهَينرَيت و زؤر خؤراكبةخشةو بةرطرى دذى ثريبوون 
دةكات، هةروةها بؤ خاوَينكردنةوةى ثَيستى ضةور زؤر 

 طرنطة.
 

 انشؤف-
بؤ  (2)ئاردى شؤفان

خاوَينكردنةوةى ثَيستى زؤر 
هةستيار بة سودة، بة شَيوةى 
دةمامك بؤ ضارةسةركردنى زةردة 
هةَلطةِرانى ثَيست بة كاردةهَينرَيت. 
هةروةها كؤمةَلَيك دةرمانى لة 
شؤخان دروستكراو بؤ 
ضارةسةركردنى هةندَيك لة 
نةخؤشييةكانى ثَيست وةك ئةكيزما 

 ت.بةكاردةهَينرَي
 
 طةمن -

طةمن بة هَيلكةيةكى ِرووةكى ِراستةقينة دادةنرَيت. 
ضونكة زؤربةى خوآ كانزايى و ظيتامينة ثَيويستةكانى بؤ 
تةندروستى و جوانى تَيداية، لة ثَيكهاتة زؤر بةسودةكانى بؤ 

و زنك و كالسيؤم و   Bو ظيتامينةكانى  E , Aثَيست ظيتامني 
ضةكةرةى طةمن )يةكةم  سيليسيؤم ثؤتاسيؤمة لة ِراستيدا

بةش كة لة كاتى ضةكةرةكردنيدا دةردةضَيت( بِرَيكى زؤرى لة 
و ثؤتاسيؤمى تَيداية. دةتوانيت بؤ دةستكةوتنى  Eظيتامني 

ئةو بةشة لة ماَلةوة طةمن بِروَينيت، يان بة ئامادةكراوى لة 
هةندَيك دوكانى تايبةت بة خؤراكى ِرَيذيم و خؤراكى 

 دروستى بيكِريت.
 
 ةمن برِويَنن بؤ بةكارهيَنانى لة جوانكارييدا:ط

بِرَيك لةو طةمنانة بكِرن كة هيض مادةيةكى كيميايى ثَيوة 
نةكراوة. بةباشى بيشؤنةوةو لة قاثَيكدا بيكةنة ناو ئاوى 
ثاكةوة، ِرؤذانة ئاوى ئةو طةمنة بطؤِرن و هةموو جارَيكيش 

امَيرَيكى بيشؤنةوة )دةتوانيت قاثةكة بة طةمنةكةوة لة سةر ئ
طةرمى دابنَييت( لةدواى دوو يان ِرؤذ يان ضوار ِرؤذ دةبينن 
خاَلى سثى لةسةر ِروى طةمنةكة دةردةكةوَيت، ئةمةش ئةوة 
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دةطةيةنَيت طةمنةكة ضةكةرةى كردووة.  يةكةم بةشى 
طةمنةكة كة لة زةوييةكة سةردةردةكات ثَيى دةوترَيت 

ةى ثَيست و ضةكةرةو بؤ ئامادةكردنى دةمامكى ضاككردنةو
 البردنى ضرض و لؤضى دةم و ضاو بةكاردةهَينرَيت:

ئةو بةشة تازة طةشةكردووةى طةمنةكة لةطةأل بِرَيك 
زةيتى زةيتون يان ليمؤى ترش وردبكةو تَيكةَلى بكةو بؤ 
ماوةى ضارةكة كاتذمَيرَيك بيخةرة سةر دةموضاوت ثاشان بة 

و ئاوى ئاسايى يان ئاوى كانزايى بيشؤ. دةتوانن ئة
ضةكةرةية خبؤن بةآلم نابَيت ِرؤذانة لة سآ كةوضكى ثضوك 
زياتر خبؤن بؤ مةبةستى ضارةسةريش بة تةنها يان بة 

 تَيكةَلى لةطةأل ماستاودا بؤ ماوةى بيست ِرؤذ دةخورَيت.

 طيَزةر
( دةوَلةمةندة، كار بؤ C,B12, B1, Aبة ثروظيتامينةكان )

ردن دذى بةرطريكردن لة هةوكردن و ئؤكسان )بةرطريك

ثريبوون( دةكات و ثَيست بةهَيز دةكات، هةوكردنةكان 
هَيواش دةكاتةوةو ثةَلةى ثَيست و ثةَلة سورةكان الدةبات و 
يارمةتى سارَيذبوونةوةى برين دةدات. دةوَلةمةندةييةكةى بة 

يان  bronzageيارمةتى دةدات بؤ تؤخبوون  Aثروظيتامني 
ةبات و ِرةونةقى بؤ ئةمسةر بوون. زيثكةى سةردةم و ضاو الد

طَيِرَيتةوة. لة كاتى خواردنيدا ثاكى مةكةن، بةَلكو لةناو ةد

ئاودا بة فَلضةيةك ثاكى بكةنةوةو لة دواى شتنةوةى بيخؤن، 
 ضونكة توَيكَلةكةى زؤرَيك لة تومخة زيندووةكانى تَيداية.

 كةلةرم-
بةهؤى بةكارهَينانييةوة لة هةزاران ساأل لةمةوبةرةوة و 

سنت بة لَيكؤَلينةوة زانستيية جياوازةكان، كةلةرم بة بة ثشتبة
سةوزةيةكى منونةيى بؤ ثَيست دادةنرَيت. كة مادةى كةلةرم 
برينى ثضوك )روشان و برين( ضارةسةر دةكات، تاكو 
ئاستَيكى زؤر ئةو ناوضانةى ثَيست كة موولوولة خوَينة 

ش ..( با…وردةكانى تَيدا ديارة )وةك لوت، ضةناطة، ِرومةت، 
 دةكات ئةويش لة ِرَيطةى ضاالككردنى سوِرى خوَين تَيياندا.

( يان ئاوةكةى بؤ بةرطريكردنى 3لوسيونى كةلةرم)
نةوةى هاوسةنطى بؤ ثَيستى اثَيست دذى زيثكة سورة و طةِر

 ضةور، زؤر بةسودة.
بةآلم دةبَيت ئاطامان لةوةبَيت، هةندَيكجار كةلةرم 

ت )بؤ منوونة دةبَيتة دةرئةجنامَيكى نةخواسرتاو دةبةخشَي
هؤى هةوكردنى ثَيست(. لةبةر ئةوة وا باشرتة لةسةر 
ِروبةرَيكى ثضوك لةسةر قؤأل ثَيش بةكارهَينانى بؤ دةم و 

 ضاو، تاقيبكرَيتةوة.
 
 ليمؤى ترش-

ليمؤى ترش ثاكذكةرةوةو كرذ كةريشة. يارمةتى 
كرذكردنةوةى كونيلة طةورةكانى سةرثَيست و 

ستى ضةور دةدات. هةروةها بةرطرى دذى خاوَينكردنةوةى ثَي
ضرض و لؤض بوون دةكات. ليمؤى ترش لةبةر ئةوةى ترشى 

ى دذة ئؤكسانى تَيداية لةطةأل acide citriqueسرتيك 
و  PP, C, B3, B2, B1, Aكؤمةَلَيكى باش لة ظيتامينةكانى 

كانزاكان )ئاسن، كالسيؤم، فؤسفؤر، مةنطةنيز و مس( 
طريكردنى نيشانةكانى ضوون بةتةمةن بةباشرتين ميوة بؤ بةر

و نةرمكردنى ثَيست و ضاالككردنى و دواخستنى ثةَلةى تؤخ 
لةسةرى، دادةنرَيت. بؤ دةستكةوتنى بِرَيكى زؤر لة ئاوى 
ليمؤ ثَيش طوشينى بؤ ماوةى ثَينج خولةك لة ئاوى طةرمدا 

 دايبنآ و بةمة بةِرَيكى زؤر لة ئاوى ليمؤت دةستدةكةوَيت.
 
 خةيار-
ةيار لةسةدةكانى ِرابووردوويةكى زؤر دورةوة بؤ خ

ثاراسنت و بايةخدان بة ثَيست بةكارهاتووة. ثَيست خاوَين 
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دةكاتةوةو دةتوانرَيت خبرَيتة سةر ئةو ثَيستانةى زوو 
تَيكدةضن و وشكن بةبآ ئةوةى هيض زيانَيكى هةبَيت. وَيِراى 

باشرتة ئةوةى ئةو خةيارةى ئَيستا بةكاردَيت زؤر لةو خةيارة 
ى ةكانكة باوباثريامنان بةكاريان هَيناوة. ضونكة بةهؤى كردار

بةِرةسةن كردنى بةروبووم ئَيستا دةتوانرَيت جؤرى باشرت لة 
خةيار كة ترشى كةمرت و بؤنى سوكرت بَيت و توَيكَلةكةشى بؤ 
بةكارهَينانى لة بوارى جوانكاريدا بشَيت، بةرهةم بهَينرَيت. 

ةر ثَيست ناِرةحةتت ناكات، لةكاتى خةيار تامى خؤشةو بؤ س
بةكارهَينانى بؤ مةبةستى جوانكارى توَيكَلةكةى ثاك مةكةن. 
ئةوةش بزانن ئةو خةيارةى لةبازاِرداية زؤربةى بةرهةمى 
ضةترى نايلؤنن، لةبةر ئةوة وا باشرتة خةيارى وةرزى 

 ئاب( بةكاربهَينن. -وزتةمم -)حوزةيران
 
 شليك-

ةكانى ثَيست و شليك بةتازةكةرةوةى خان
ضاالككةرةوةيان  دادةنرَيت. خؤراك بة ثَيست دةبةخشَيت و 
تةِروبِرى دةكات و زيندوَيتى بؤ دةطةِرَينَيتةوة. بة ظيتامني و 
كانزا ثَيويستةكان دةوَلةمةندة، بةآلم ئةطةر نةخؤشى 
ثَيستتان هةبوو شليك بةكارمةهَينن. ئةوةش بزانن شليك 

ة زيثكةيةك كة دةخورَيت، دةبَيتة هؤى توشبوون بة جؤر
لةبةر ئةوة واباشرتة لةسةر بةشَيكى ثضوك لة ثَيستى سةر 

 قؤأل لة ثَيش بةكارهَينانى لةسةر دةم و ضاو، تاقيبكةنةوة.
 
 شةمامة-

ثَيست و ِرَيطةيةكى باشة بؤ بايةخدان  فَينككةرةوةية بؤ
بة ثَيستى دةم و ضاوو بة تايبةتى ثَيستى وشك. دةتوانرَيت 
لة شَيوةى دةمامك يان ئاوةكةى بةكاربهَينرَيت.  دةطَيِرنةوة 
ذنة ثاشاى ناثؤىل جانى دووةم بةهةموو شَيوةيةك هةوَلى 
ثاراستنى شانشينةكةى داوةو لةطةأل ثادشاكانى فةرةنسادا 

يان ئاراطؤن( هاوثةميانَيتى بةستووة، بةخؤشةويستييةكةى )
هةموو وةزيرو جَيطرةكانى ِراكَيشاوة و ضةكى سةرةكى لةم 
بوارةدا وَيِراى زؤر زانييةكةى جوانييةكةى بووة، كاتَيك 
سةربازةكانى ثةالمارى شةمامةى ناو كَيَلطةكانيان دةداو بة 

دنةيان ثةرؤشييةوة دةياخنوارد ضونكة هةر ئةو خوار
دةستكةوتووة، ئةسثةكانيشى نةخؤش دةكةوتن ثَيى. جانى 

دووةم، قاشة شةمامةى دةخستة سةردةم و ضاوى بؤ 
 حةوانةى ثَيستى و هَيشتنةوةى بة جوانى.

 
 قؤخ-

هةروةك كرؤكى قةيسى، كرؤكى قؤخ ثَيست ضاالك 
دةكاتةوة كونيلةكان كرذ دةكاتةوةو بةرطرى داكةوتنى ثَيست 

دةوَلةمةندة و بؤ ِرَيطةطرتن لة ضرض و  Aمني دةكات. بة ظيتا
 لؤضى دةموضاو زؤر بةسودة.

 
 سيَو-

سَيو هةروةك ترآ شانةكانى لةش نوآ دةكاتةوة. ِرَيذةى 
ظيتامني و كانزاو ثكتني بة % دةبَيت، 80ئاو تَييدا بؤ زياتر لة 

pectin هاتةكانى و هاوسةنطييةكى كةمةندة. ضِرى ثَيدةوَل

ةنها ميوةيةكى خؤش و بؤ تةندروستى وايكردووة نةك ت
زؤر بةسودة،  شبةسود بَيت، بةَلكو بؤ بةكارهَينانى دةرةوة

شانةكان ضاالك دةكاتةوةو خاوَين و تةِرى دةكات. سَيوى 
كةندى لةو جؤرانةية كة زؤرترين هاوسةنطى هةية و لة 
بةكارهَينانى دةرةكى بؤ مةبةستى جوانكارى و بة تازةيى زؤر 

بؤ  Granny smithآلم سَيوى طرانى مسيس بة سودة. بة
ثَيستى هيالك و ضةور باشرتين جؤرى سَيوة ضونكة بِرَيكى 
باش ترش تَيداية و ظيتامينةكانيشى بةبِرى زؤر تَيدا 

 كؤبوونةتةوة.
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 ثةتاتة-
بةئاو دةوَلةمةندة، مادةى جياوازى بةبِرى زؤر تَيداية 

تى ى هَيوركةرةوة كة يارمةSolanineوةك سؤالنني 
سارَيذكردنى برينيش دةدات، ثةتاتة لة شَيوةى توَيذى تةنك 
تةنكدا يان نيشاستةدا بؤ تةِروبِركردنى ثَيستى وشك يان 
هةستيار بةكاردةهَينرَيت، زؤر كةسيش سودى بةكارهَينانى 

( ىثةتاتةيان بؤ ضارةسةركردنى سوتاوى كةم )ِروكةش
 تاقيكردؤتةوة.

 
 ترآ-

تايبةتى لةو كاتةوة كة  بةكارهَينانى هةرباوبوو بة
توَيذةرةكان ئاشكرايان كرد مادةى دذة ئؤكسانى تَيداية كة 

، ترآ Oligomeres Procyanidoliquesثَيى دةوترَيت 
ثَيست بةهَيز دةكات و توندى دةكاتةوةو بةرطرى ضرض 
ولؤضى دةم و ضاودةكات. شةربةتى ترآ لة ثَيكهاتة 

 ريية.طرنطةكانى ئامادةكردنى مادةكانى جوانكا
 
 تةماتة -

رانةوة بة دةم و ضاو دةبةخشَيت، كئةم بةرة طةشى و 
ثَيست خاوَين دةكاتةوةو توندى دةكات، بةشَيوةى 

 ئاووطةكةى يان وردكراوةكةى بؤ دةم و ضاو بةكاردَيت.
 

ِرووةك و سةوزة و ميوانةى بؤ جوانى ئةو لَيكردنةوةى 
 دةم و ضاو بةسودن

ن كة بة مادةى يهةَلبذَيرثَيويستة هةميشة ئةو ِروةكانة 
كيميايى مامةَلةنةكراون. ئةمةش ئةوة دةطةيةنَيت ِرووةكى 
ناو باخضةكانى ماَلةوة دةرمان و مادةى كيمياييان ثَيدا 
نةثرذَينني. ئةطةر توانيتان ئةو ِرووةكانةى بةكارهَينانى 
ثزيشكيان هةية و بة خؤِرسكى دةِروَين ئةوانة بةكاربهَينن. لة 

ان هةوا ثاك و ساردةو زةوييةكان تاكو ِرادةيةك شاخة بةرزةك
هةذارن و هيض مادةيةكى كيمياييان بؤ بةكارنةهاتووة. 
ئةمةش كؤمةَلَيك ِرَينمايى سةرةكيني ثَيويستة لة كاتى 
كردارى لَيكردنةوةو وشكردنى ِرووةك بؤ مةبةستى جوانكارى 

 ثةيِرةو بكرَين.
كردنةوةى لة ئاوو هةوايةكى خؤش و هةتاودا بؤ لَي-1

ِرووةك بِرؤنة دةرةوة هةورو باران نةبَيت و لة دواى ئةوةى 

دَلؤثة شةومنةكان بةتةواوةتى وشك دةبنةوة، ئةوكاتة ئةو 
 ِروةكانة لَيبكةنةوة كة ثَيويستتان ثَييةتى.

هيض ِرووةكَيك لة سروشتدا لة ثَيناوى ثاراستنى -2
بةآلم لة ذينطةو مانةوةى ِرووةكةكةدا لةبنةوة هةَلمةكَيشة، 

باخضةكانى ماَلةوة دةتوانيت سةلك و رةطةكان لة ثاييزو 
زستاندا لة زةوى دةربهَينيت، واتا ثَيش ئةوةى ِروةكةكة 

 دةست بةبةكارهَينانى خؤراكة هةَلطرياوةكةى بكات.
ثَيويستة دانةوَيَلة و تؤوةكان لةكاتى ثَيطةيشتنياندا -3

دنةوة دةكات، لَيبكرَينةوة كاتَيك ِروةكةكة دةست بة وشكر
 هتد.…ان، فوةك طةمن، شؤ

ثكة طوَلدارةكان لةدواى كرانةوةى ؤطوأل و ط-4
، (4)خونضةكانيان لَيبكةنةوة. وةك طوَلةباخ، ترجنان

 .(5)بةيبونةكَيويلة
لة هةموو كاتَيكدا لَيدةكرَيتةوة، واباشرتة  طةآل-5

راستةوخؤ لةدواى دةركةوتنى طؤثكةو ثَيش كردنةوةى 
. نةعنا، بنةطؤزروان، (6)نةوة. )طوَلبةندى شاخىطوَلةكان بكرَي

 .salviaمريةمى 
ميوةو سةوزة لةدواى تةواو بوونى ثَيطةيشتنيان -6

 لَيدةكرَينةوة.
بؤ لَيكردنةوةى لق و قةدةكان مقةستَيكى باخةوانى -7

 يان ئاسايى بةكاربهَينن بؤ ئةوةى بةباشى لَيبكرَينةوة.
 

 رِهةلَبذاردنى سةوزةو ميوة لة بازا
بةوثةِرى وردى و بة ئاطاييةوة سةوزةو ميوة بؤ خواردن 

 بَيت يان بؤ مةبةستى جوانكارى لة بازاِر هةَلبذَيرن:
سةوزة و ميوةى شؤراوةو لةتكراوو دانراو لة كيسةى -1

نايلؤندا مةكِرن، ضونكة لةطةأل ئةوةدا مادةى ثارَيزةرى 
ماوةيةكى تَيدانيية، هةندَيك لةو هؤيانةى بؤ هةَلطرتنيان بؤ 

 زياتر بةكارهاتوون، زيانبةخشن، وةك:
لَيدانى تيشكَيكى كةم، تةِركردنى ميوةو سةوزة بة ئاوَيك 

ى تَيكرابَيت بةتايبةتى  Bromule كة مادةى كلؤر يان برومري
جياكردنةوةى ِروةك بةم جؤرة ِرَيطةى هةناسةدانى 
لَيدةطرَيت، ضونكة ِرَيطةطرتن لة ئاَلوطؤِركردنى طازى، 

 مةتى مانةوةى بؤ ماوةيةكى زياتر دةدات.يار
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ميوةو سةوزةى جوان و ثِر هةَلبذَيرن، ضونكة شَيوةى -2
جوان و ِرَيك و ثَيكى ميوةكان باشرتين 

 بةَلطةن بؤ خؤشى تامييان.
ئاطاتان لةو ثسوآلنةبَيت -3

كةلةسةرى نوسراوة مادةى كيمياييان بؤ 
بةكارهاتووة. دوربكةونةوة لةو 

يان  imazilمادةى   ليمؤترشانةى بة
thiabendazol  مامةَلةكراون. ئةو ميوةو

سةوزانة هةَلبذَيرن كة بةهؤى ضاندنى 
بايؤلؤذييةوة بةرهةم هاتوون. وةك 
زانراويشة ِروبةرةكانى بؤ ئةم جؤرة 

 كشتوكاَلة تةرخانكراون لة زياد بووندان.
لة هةموو بارةكاندا ميوةو سةوزة بة ئاوى خاوَين و -4

وة. ئةطةر ميوةكة ِرةق بوو )سَيو، ليمؤى ترش، سارد بشؤنة
( بة ثارضةيةك قوماشى ثاك خاوَينى بكةنةوة بؤ …ثرتةقاأل

ئةوةى ئةو ضينة مؤمةى لةسةر البةرن كة بؤ بريقانةوةى 
 ثَييان ضةوركردووة.

كاتذمَير لة  24هةوألبدةن ميوةو سةوزة لة ماوةى -5
انيان لة بازاِرى دواى لَيكردنةوةى بةكاربهَينن، دةتوانن بةي

 سةوزةوات و سؤثةر ماركَيت و دوكانةكان بيانكِرن.
زؤربةى ئةو ئامادةكراوانةى بؤ مةبةستى جوانكارى -6

لة ميوة ئامادةدةكرَين، ثَيويست ناكات توَيكَلةكانييان 
 لَيبكةنةوة.

مؤز و )كَيوى(يةوة  تميوةو سةوزة بة تةنيش-7
لة مؤزو كَيوى كة  ethyleneهةَلمةطرن، ضونكة ئةسيلني 

يةوة دةردةضَيت ثَيطةيشتنى سةوزةو ميوةكان خَيرادةكات و 
 زووتر خراث دةبن.

 
 OPCدذة ثريبوون 

ية واتا OPCئةو مادانةى كورتكراوةكةيان 
Oligomeres procyanido liques  ئةو مادانة

بةرطرى ثري  Eسروشتيانةن كة بةجناجار زياتر لة ظيتامني 
ةى يارمةتى دؤزينةوةى ئةم بوونى ثَيست دةكةن. ئةو

مادانةى لة توَيكَل و تؤوى ميوةكان بة تايبةتى ترآ دا 
بووة لة زانكؤى  jack Masquelierثِرؤفيسؤر جاك ماسكر 

بوردو. ئةو ثِرؤفيسؤرة تواناى سةرسوِرهَينةرى ئةو مادانةى 

بؤ بةرطريكردنى ِرةطة ئازادةكان ئاشكراكرد. )ئةم مادانة 
ةى ظيتامينةكانيشدا دةتوانرَيت لة شَيو

بةكاربهَينرَين( كؤالجني و ئلستني )كة 
بةرثرسن لة ثَيست( دةثارَيزن، هةروةها 
بةرطرى ِرةطة ئازادةكان دةكةن كة ثةالمارى 

 خانةكان دةكةن. 
لةبةرئةوةى ئةو مادانة بة زؤرى لة تؤو 
توَيكَلى بةرى ِرووةكةكاندا هةن، لةبةرئةوة 

رَيت لة كاتى هةندَيكجار وا بةباشرت دةزان
دروستكردنى ئامادةكراوَيك بؤ مةبةستى 
 جوانكارى، ئةو سةوزة و ميوانة ثاك نةكرَين.

 
 
 

 ثةراوَيزةكان:
(ئةظؤكادؤ: ِروةكَيكى طةورةىهةميشة سةوزة، 1)

بةرةكةى لة هةرمآ دةضَيت بةآلم طةورةترةو ِرةنطى سةوزة و 
و  تامى خؤش و بة بةهاية و لةناوضة طةرمةكاندا دةِروَيت

 طوَلةكةى بةشَيوةى هَيشوويةكى زةردة.
 ان: هةرزن جؤرَيكة لة دانةوَيَلة.ف(شؤ2)
(لؤسيؤنى كةلةرم: مةبةست لة طةآلى كةلةرمة لةناو 3)

ئاوى طةرمدا و بةكارهَينانى ئةو ئاوة لةدواى ئةوةى 
 بؤماوةيةك طةآل كةلةرمةكةى تَيدا ماوةتةوة.

توكنةو  ِروةكَيكة طةآلكةى lemon-balm(ترجنان 4)
طوَلةكةى سثى مةيلةو زةردة، بؤنَيكى خؤشى هةية لة بؤنى 

 ليمؤ دةضَيت طةآلكةى ئةكرَيتة ناو ضاوة.
(بةيبون كَيويلة: يان طوَلة ضاوئَيشة، جؤرة طيايةكة لة 5)

بةيبون دةضَيت، ِرةنطى ثرتةقاَلييةو ناوةكةى ِرةشة، طةآلكانى 
 دداندارة.

ةكى تةمةن : طيايRosemary(طوَلبةندى شاخى 6)
درَيذى هةميشة سةوزة، لقى زؤرى لَيدةبَيتةوة، لقةكانى 
زبرن، طةآلكانى تاأل و شَيوة دةزوولةيى و ِرةنط ِرةش و بؤن 
خؤشن لةطةأل خواردةمةنيدا دةخورَيت، هةروةها ِرؤنى 
لَيدةطريَيت، بةرةكةى وردة بؤ مةبةستى ثزيشكى و 

 دروستكردنى بةهارات بةكاردَيت.
 ى كردووةسَيوة ثةرضظة
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 طؤرِانكارى 
 لةكرؤمؤسؤمةكاندا

 
 

 
 
 

 دانا حمةمةد نوسينى:
 

 
 
 
 

لةةئ جنةةئ زؤر  لة  لةةئذ نةوانوىئذةسةةئم لئلةةئة ؤىةة ةل ر سةةةما  
بةذ كرةذة دةةكةئذنةة كةئ رِةنةسرةزةم لةئ كرلؤِلةِؤئكزس ة لةئ       
هةةئة دذذ لةةئد ؤى ةل اارةة ة وةةئكاارازر جنةةئذ رِةنةسرزةوةةئم ناةةزدة    

ةوانةوئ  لةوىئ بئآلم رِةنةسرةزةم  ذذم دةذة, لئرئأل جنئذةم جنئم ةن
%م 18ذذ دةدةت ذ %م لةةئةمئؤر هااةرةةئم وةةارةذدة ةن10لةةئ 

 جنئؤزسئ بئ لئبزةضةذر كةنزوازر دوات.
 وودةدات:طؤرِانكارى لة كرؤمؤسؤمةكاندا بة دوو شيَوة رِ

 Numerical abnormalitiesرِةنةسرزةم لئ ذؤزةةدة  -أ
 Structuralرِةنةسرةةةةةةةةزةم لةةةةةةةةئ واار ةةةةةةةةزن  دة  -ب

abnormalities 
 طؤرِانكارى ذمارةيى:

 جنئؤزسئ دةررواتئذة:
 Aneuploidyذؤزةةم سزنئذةذ -1

ؤئبئلت لئذةوئ كئ ذؤزةةم كرلؤِلِؤئكزر كةئم برةئر وةز    
  وزد برئر, جنئؤزسئش ضئس  مِةوار  لئذةسئ.

 Trisomyلرا كرلؤِلِؤر: -أ
    ِ ؤئكزر لةةِؤئبئلةةت لئذةوةةئ كةةئ ذؤةةزةةم وةةئكاا  لةةئ كرلؤ

رئم وارةذدة بباات بئ لرا دةسةئ ذةنةئ كةِم هةئؤةوزر     لئسزذ هااة
 .47كرلؤِلِم لئ ؤرلظ ة ببااتئ  46لئ بروتر 
 monosomyنزك كرلؤِلِؤر -ب

ؤئبئلةةت لئذةوةةئ وةةئكاا  لةةئ مةةةذنر كرلؤِلةةِؤئكزر ذذر  
. لةةئ 45ببااتةةئ  46بااةةت ذ سةةئؤااىاات ذةنةةئ ذؤزةةكةةئ لةةئ بروتةةر   

لةةئة كِةوئلةةئ ذ  لةبةةئم مةةزةدة جنئؤةةئ كةةزةوارر اةةرة  دةكزنةةئ   
دةبااتئ هِم لئبزةضةةذسر  ذذ, هةِم جنئؤةئش بةئذة دةبااةت كةئ       
مةذت كرلؤِلِؤر لاارضةذ جنئذةس ة وئكرم دةرةرر. لةئكزنر   

دةبةةةةئش بةذسةةةة ة لةةةةئ وةةةةئكرم     ئمازبةذسةةةةئذةم وئكةةةةئم كئؤةةةة  
مازسزبىةةةئذة, هةةةئةدذكازر واارةةةئذة دةضةةة  بةةةِ مئؤ ةةةئةوا  ذ     

بااةةت. ذةنةةز  نااةة ة سز ئممئؤ ةةئةةكئم جنةةئذة  جنةةئذ كرلؤِلةةِؤ   
نااةة ة دةبااةةت,  م 22كرلؤِلةةِم   23ازسئوةةئكازر لةةئ برواتةةر   
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كزناا  واتزر لئذ ازسئوةئدة ةذذ دةدةت ذؤةزةةم كرلؤِلةِم لةئ     
 .46كرلؤِلِم لئ برواتر  45هااةرئ وارةذةكئدة دةبااتئ 

بةةةئ نةةةئذةذم هةةةِم جنةةةئذة سز ةسرواةةةت كةةةئ بِضةةةر جنةةةئذ دذذ       
( nin-disjunctionكرلؤِلةةةِؤئ لةةةئ وةةةئكرم ماةةةز سزبىةةةئذة   

بئآلم نزقارردسئذةكزر دةةوزخن تةة كةئ وةئكاا  لةئ هِوةئ هةئةة      
( لئذةسئشةةئ aging of ovaررسطةةئكزر ووبةةةذسر هااةرئوةةئ   

 هِكزةم بِ ؤزذةورء ناشرئكزر كزةوزر لئؤئدة هئباات.
 Polyploidyضئس مزة بةذسر ذؤزةةكزر -2

بروتاةةئ لةةئ رةةِةنةسر لةةئةمئؤر ذؤزةةكةةزسر كرلؤِلةةِم سةةزذ  
 46ئك ذةك جنةةةئذةم لةةةئ لئشةةةئ ازسئوةةةئكر ؤرلظةةة ة كةةةئ   ازسئوةةة

 69م دورئشةةر نااةة ة بااةةت ذ ببااتةةئ   23كرلؤِلةةِؤر ناا ةوةةئ  
 92م دورةةةةةةئم نااةةةةةة ة بااةةةةةةت ذ ببااتةةةةةةئ 46كرلؤِلةةةةةةِم وةةةةةةز 

 كرلؤِلِم.
مةةةةزةةذ  3هئسةةةة وا  مةةةةزة  

ضةةة مزةةش دةباات, بئآلم لئ 
 لةبةةةةةةةئم مزةةكزسةةةةةةة ة جنةةةةةةةئم  
ؤى ةآلسةةةةةةةئ لةةةةةةةئبزة دةضةةةةةةة  ذ   

ؤاش بةةةئ هئسةةة وا  مةةةزةم كةةةئ  
 وى ذور لئدةو  دةب  بئآلم لئ 
وزش ة  ذذ دةؤةرر, جنةئم ضةئس     
مةةةةةةةةةزة بةذسئذةوةةةةةةةةةئش لةةةةةةةةةئ 

شةةةةااروئ ئم سئاِشةةةةائكزسر 
( leukemiaاةةةوا   لِكاااةةز  

شةةةةةااروئ ئوائكزسر ذ ازسةةةةةئ 
 لئش ة باىرةذر.

ذةكةة ة: ضةةئس  مةةزةة بةةةذسر كرلؤِلةةِؤئكزسر ازسةةئم  لةةئ ةن
سرةةةةزةم لةةةةئ  هئسةةةة وا  لةةةةئ ةذةكةةةةئكزر دةبااتةةةةئ هةةةةِم  لة رِةنة   

واطزوةةةئ بزوةةةئااارر  لة  لةةةاةئنئكزسم ة ذ بةةةئذ شةةةااةةوئ جنةةةئم ةن  
 رئذةةم دةباات لئ كردةةة كشتةكزل ائكزس ة.

دوةةةزةدةم ضةةةئس  مزةةبةذسةةةئذةم كرلؤِلةةةِؤئكزر  وةةةِ     
وةةوةة م(  لة مةةزة لةةئ اِوةةئذة لةةئ لرذشةةت ة ةنذذ دةدةت ذ بةةئ 

بِ  .توئكاا  لئةواطزكزسر دةذلتبةسر مِةةسةواائكزر دة دةسروا
منةسئ شةزنةذ, لئبئةجنةئذةم ةةشةئ, ذؤةزةةم كرلؤِلةِؤئكزسر      
با تء دذذ مةزة  وةزنرة لةئ ذؤةزةةم كرلؤِلةِؤئكزسر نةةذم       

بةةئ  مجنزلةةزور  لةةور( ذةنةةئ با ةةت ذ دذذ مةةزة دذذ هااىةة  بةةة    
 ؤزسزوئكر دم ضل ذ ضةةة لاات كرلؤِلِؤر ناا ةوئ.

جناا ةةتز بةةئهِم ؤزدةوئكةةئذة كةةئ وماةةر دةل ةةاا  كِ  ةة  لةةئ   
ذةك ة جنةئم كةردةةة مةرا بةئمرا دةكرواةت        مِةم دورئم ةنرئلاا

كةةةئ لةةةئذةوااش لةةةئ لرذشةةةت ة سةةةئبةذر. بةةةِ منةسةةةئ لةةةئ لةةةزل ر     
بةةةئهِم بةةةئكزةهااىزسر جنةةةئم ؤزدةوةةةئذة لةةةئ   دة  دواةةةرؤ ( 1952

ؤااةةةةم جنئؤرورمةةة ة نةةةةةسر نرواةةةئكر وةةةِ  وةةوةةة م بئةهةةةئم      
 ب ااىاات كئ نازو ة ذؤزةةم كرلؤِلِم ضةةةةمزة دذذهااىة  بةةذ   

جنةئم نرواةئم سزذسةز  كةلض ةاوةةو ( جنةئم نرمااةئ       بةذ،  دوارؤ ( 
ذ بئ وئكة ة   رهااشةةكئم قئبزةة رئذةة ذ دةسرئكزساشر رئذةة
 ضةذر. جنئرئة لئرئأل نرمار جنزلزور بئةةذةد كرة.

لئرئأل جنئؤزسئش ة ؤئةج سائ كردةةم وِ  وةةو م لئ هئؤةذ 
ئذةس ةةم ةوئساارةةئذة بئةهةةئؤر بةةزش ,زنةةئذة, بةةِ منةسةةئ ضةة    

 4( ذةنةةةئ  tetraploid-شةةةئكرم ضةةةةةة لةةةااتر  نةةةرة وةةوةةة    
كِؤئل ةةةةئ كرلؤِلةةةةِؤر ناا ةوةةةةئ(   

ةرئكزسر كئ شةواىر دةةهااىزسر ةن
جنةةةئذ ؤزدةوئوةةةئ كةةةئ دةكرواةةةت بةةةئ   
شةةةةةئكر رةةةةةئذةةر, بةةةةةئآلم بةةةةةرنم    
نةةةةئذةذم جنةةةةئذ شةةةةئكرةم لماةةةةر    
دةةبئت كئؤرة لئذ برنة شةئكرةم  
لةةئ ضةةئذةس ةةم جنزلةةزوائذة  كةةئ    

(  Diploploidyو وةةئ دووةةةة وةة
 2بةةةةةئذة دةةدةهااىرواةةةةةت  ذةنةةةةةئ  

كِؤئل ئ كرلؤِلِؤائ( لئ بئةجنئؤئ 
 ةسزكةةزر ةواطزوةةئكازر بةةئكزةهااىز,   
هةةةةةةةةئةدذذ لةةةةةةةةاةئنئكئوزر لةةةةةةةةئ 

ذةكاارةةةة ة كةةةةِكردةذة, جنةةةةئذوش ةن
ةط كردسةةر ضةةئذةس ةةم شةةئكرم نةةرة وةةوةة م     بةةئهِم دذذ ةن

ةم ةرةةةر لةةةرا لةةةااتر  نةةةر ذةكاارةةةر دذذ ةنلئرةةةئأل دووةةوةةة م ةن
كِؤئل ةةةةئ كرلؤِلةةةةِؤر دةذلةةةةت  3ةنةةةةئ ذ( Triploid-وةةوةةةة 

دةبااةةةةت, لئلةةةةئة جنةةةةئذ بىضةةةةاىئوئم كةةةةئ رئؤاتةةةةئكزسر وئكةةةةئم   
 س(.1س( ذ دذةؤاش هئوةةو وائ ذةنئ  2دو وةةو وئ  ذةنئ 

ةرةةةئكزسر ذةكةةةئ وئوةةة ةبةة ةنلئوزشةةة ة دةةكةةةئذت كةةةئ جنةةةئم ةن 
بئآلم جنئم ةذةكةئ وئوة ةبةة سةئ لك     ررئذةة ذ ور لئ شئكرم  لة

ةةضة ضةسرئ لرا لااتر لئ هئة كرلؤِلةِؤاا  لةئ ازسةئكزسر    د
دة هئوئ ذ جنئؤئش ذؤزةةوئكر نزكئ, ذةنئ لئ كزنر كئؤئ دةبئش 
بةسمةةةة ة رةةةةئؤااتر سزضةةةةةسائك, وةةةةز سزوئك ةةةةزر لةةةةئ ذؤةةةةةزةةم       
كرلؤِلةةةِؤ ة دةذلةةةت دةكةةةزت, ذ لةةةئ جنةةةئ زؤر وةةةئكطرنىر      
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رةةئؤااتر لةةئذ مةةِةة بةةِ دةذلةةترردسر  ةوطةةِت. جنةةئم  ةوطِنةةئ     
وئلئم لرذشتر برزت ذ لةئ  ةزم جنئذةم سزباات رئشئ بئ كِنةةس

وزشاشةةة ة سزنةةسااةةةت نةةةِذ ,زنةةةئذة, لةةةئ بئةجنةةةئذةم بةةةِ وئوةةة ة  
ةط, دةبااةةت هئؤاشةةئ كردةةةكةةئم لةةئةةذة   كردسةةر نةةِذم دذةن 

شةةئ لةةةدم هئوةةئ,  ئدذذبةةزةة بررواتةةئذة..  لة مةةزة جنةةئم سئ لكا 
وة م  جنئذةنز لئ شةنر ذ كزل ئك دة. شةنر لرا لااتر  نةرم وةة 

 Tripoidy لةةةدم جنئذةوةةئ كةةئ بةةرا نةةِذ )Seedless  جنئؤةةئش
بئ لاةئناارر بزشر بز ةةنم دة دةسروات بئنزوبئنر لةئ اةِةةكر   
ؤىزآلسةةةة ة بةةةةِ دذةا ةةةةتىئذةم ؤىةةةة ةأل لةةةةئ اىرةةةةزر بةةةةئهِم       

 بِةوائكزسر هئسزلئ بئ نةذةكزسر شةذنر ذ كزل ئك.
 Raphanobrassicaمنةسئوةةةةةئكر دم: كئلئةؤةةةةةئ نةةةةةةة   

ر كةةزة باضةةىرِ مةنبةةةساارر لةةئسااةةر نةةةذة ذ       ةسةةزم لةةِظائن  
 كئلئةؤ ة كرد:

 نةة + كئلئةم, كئلئةؤئنةة

ذةكااة  ب ااىااتةئ   كزةباضىرِ ذو تر لةئم مةةذت كردسةئدة, ةن   
ةرةةةر نةةةةةم نااةةة ة بااةةةت ذ رةةةئآلم كئلةةةئةم, جنةةةار   كزوةةةئذة كةةةئ ةن

 هئؤةذم دةاةةوات ذ هاضر فرنما سزدةوات.
 9لئةؤاشةةةة ة ذؤةةةةزةةم كرلؤِلةةةةِم لةةةةئ نةةةةةةوش ذ لةةةةئ كئ  

ةدةوةةئكاش لاارةةئذة سةةضور , ضةةةسرئ هةةئةدذذكازر مةذنةةئ, نةةز ةن

, جنئؤئش وزةؤئنر وئةو  ذ  لئة بئ دذذ نةمخر هئؤزر اااضةس
 واتااىر دةدةت لئذةم كئ لئ دذذ اااضةسر مازبةسزوئ.

ذةكةئ دذةةرةةئم كةةئ كزةباضةىرِ دةلةةتر كةةئذت   بةئآلم جنةةئم ةن 
ئةم بئ نئذةذم سئ لك بةذ, ضةسرئ لااتر كرلؤِلِؤئكزسر كئل

ئ بتةةةةةس  واارةةةئذة وةةةئك بطةةةرر ذ  كةةةذة لئلةةةااتر نةةةةذة سزضةةةاات 
 رئؤات دةذلت برئر.

ةرةةةئ لئرةةةئة جنئذةشةةة ة, ذؤزةةوةةةئكر كةةةئم نةةةِذ لةةةئم دذذ ةن    
دةذلةةت بةةةذ, ذ لةةئدذةم ضةةزس سر جنةةئم نِذةسةةئ دةةكةةئذت كةةئ        
لئمِةم  جنئلةنرةوةةو (وةئ, ذةنةئ هةئةدذذ لةااتئ مازذة ةكةئم      

 18ذذهااةة  بةةةذر, ذةنةةئ لةةئ بروتةةر  كرلؤِلةةِؤئكزر دذذمةةزة د
 .36كردلنائ 

 36م كئلئةم =18م نةذة+18ضةسرئ 
كئلئةؤئنةة جنئم مةِةة   18م كئلئةم =9م نةة+9لئبروتر 

لةةةةةةئ وةةةةةةِ  وةةوةةةةةة م وماةةةةةةر دةذنرواةةةةةةت جنئؤةاةةةةةة ذ وةةوةةةةةة       
Ampidoploid     جنئؤئش  ةةةذةوئكةئ بةئ ؤزسةزم كِكردسةئذةم ,

ماةةزذة   دذذ لةةااتر ماةةزذة  لةةئ كرلؤِلةةِؤئكزسر دذذ مةةِةم  
 ذةك ة.لئوئك ةن

جنزشةةةةةةةةررةوئ, جنئؤةةةةةةةةئ لةةةةةةةةئ جنةةةةةةةةئ زؤر دذذ هااىةةةةةةةة بةذسر 
كرلؤِلةةِؤئكزسئذة وئوةة ة دةبااةةت, بةةئ  لةم بةةئهِم دةذلةةت    
سةةئبةذسر نةةز لئنئشةةر لئدةبةةئش بةةةذسر دة ذلئواةة ة, بةةئ  لةم    
لئنةمخئازسةةئم رةل ئكزساةة ة, بةةةة هةةِم دذذ هااىةة بةسر لةةااتر 

ةوئكر اةةةِم بةةةِ هئةوئكةةةئوزر, ذةنةةةئ هةةةئة كرلؤِلةةةِؤئ لاارضةةة
 وئو ةبةة.

بةةئم شةااةةوئ وئوةة ة بةةةة   ةراةةئمةنلئرةئأل جنئذةشةة ة جنةئم دذذ   
لزغئذ بئ واتئ ذ نةةسزم جنئذةم هئوئ بئشةااةةوئكر لرذشةتر   
بئةهةةئم ,زنةةئذة, ذ جناا ةةتز بِنةةئ مةةِةوارر دورةةئ كةةئ نةةسةةزم       

ةبرةلةةارز س لةبةةةذر ذ ؤزسةةئذةم هئوةةئ ذ وماةةر دةذنرواةةت ةةاز 
Raphanobrassicaش سةةةةزذوارر جنزذواتئوةةةةئ لةةةةئسزذم , جنئؤةةةةئ

ذ كئلةةةةئةم  Raphanusنةةةةمخر ةنةةةة  هةةةةئة وةةةةئك لةةةةئ نةةةةةذة  
Brassica .ذة وئو ةبةة ذ جنااائش ومار دةل اا  كئلئةؤئ نةذة 

لئرةةئأل جنئؤزسئشةة ة هئسةة وا  لةةئذ كئلئةؤةةئ نةةةسةةئم وئوةة ة       
ةرةةةةر كئلةةةةئةم ذ ذ رةةةةئآلم بةةةةةذر وااضةةةةئذةسئ دةةضةةةةةر ذةنةةةةئ ةن

 نةذةةوزر هئبةذ.
 Triticale ملطةمنة شيَ

لئم لزآلسئم دذةوا ة دذذةةراا  دةذلت كرة لئ وةئكطرنىر  
ذةكةئم دةةضةةذ سزذوةزر سةز نرنارةزة      رئمن لئرئأل شااةئ ذ جنةئذ ةن 
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Triticaleم وةةةرلن  لةةةئ رةةةئمنر جنزلةةةزور  15ذةكةةةئ , جنةةةئم ةن%
 وزنرة, مطئ لئذةم  لةنر بئةرئم ذشةرزسر ذ سئاِشةائكزسر   

 ِ م كةةئؤر ؤةةزدةم لةةئذ ة  ذةسةةو ذ ذةدة كةةئ ةنذذ دةررواةةت بةةئه
 رئشئوئذة.

رةؤةةزر لةةةئذةدة ساةةئ, جنةةةئم بئةهئؤةةةئ كةةئ لئةضةةةزذةم سةةةزسر    
لذةسئؤزسةةئ, دةذةوارةةر  لة رةةرسو لةةئ وئةةوااةة ةسر كشةةتةكزأل ذ ةن

 بةذةس سئذةم جنزبةةم ة دةراارنوات.
 طؤرِانكارى لة سيَتى كرؤمؤسؤمىدا

ةسطةةئ هةةئؤةذ كةةزت وااةو ةةت سةةئكزت كرلؤِلةةِم لئرةةئأل       ةن
بةئ نةئذةذم مةةذت بررواةت, ضةةسرئ  لة مةزة جنةئذ        لااتر دورئ 

لاةئنئ حئ   ا كرةذة نئس ز لئوئك م  دةوةئ وةز كرلؤِلةِؤاا     
بئ نئس ز وااةو ةتئ, بِوةئ رةةلةتىئذةم جنةئذ ماىةئ بةئ نةئس ز وةز         

زت, بِوةئ  جنئذ كرلؤِلِؤئ بئ نئس ز جنزؤز ئكئ مةرا بةئمرا دةكة   
دة  ةسزم جنئؤئةورر  جنِؤةزةة( نةةةسر بةِ وئكةئم      1940لئلزل ر 

مزة نوةوئك لئ رئمن وئو ة برزت. كئ لئ كرلؤِلِؤر  سزؤِ(م 
ذةةروةذم لةئ ةنذةكةر شةاةئذة بةِ هااىةزذة جنئؤةئم اةةةةةذةش        

 ِؤزةة كردم.جنكةةنئم جنئذ نزقارردسئذةسئوئ كئ 
واتزر  دةسرئ ةذةكر رئمنئكئم بئ دةسرئ هئآلل ئم شااةم 1
رةةةئؤاتر سااةةةرة(. كِةوئلةةةةئم جنةةةئذ نِذةسةةةئم لئؤةةةةئذة     -هئآلل ةةةئ 

دةةضةةةذر, سةةزذكر هةةئة ازسئوةةئكر وةةئك لةةاات كرلؤِلةةِؤر      
 21رئمن ذ وةئك لةاات كرلؤِلةِؤر شةااةار نااة ة بةةذ.  ذةنةئ        

 كرلؤِلِؤر شاةم(. 7كرلؤِلِؤر رئمن ذ 
 رئمنئ شااةم 28=21+7
ىةزبةذر ا ةتىائ   ذةسئم بئةهةئؤر هاا ِبِ ؤزذةوئك جنئذ ن-2

سةةزذ رةةوةذةم جنةةزذم كِ ا ةة  بةةئ ائلةةتائكر رة ةةزذةذة,       
كرلؤِلِؤئكزر لئ هئة ازسئوئكر كِةوئلئكةئدة دذذ هااىة بةر   

ازسةةئكزسر بةةئم شةةااةةوئ كئذةكةةر جنئؤةاةة  وةةوةة م ذ رةةِةنة بةةِ ةن
 كرلؤِلِؤازر ناا ة بةذ.

(م 7+7(م رةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئمن +  21+21 
 56شااةم=

 كرلؤِلِؤر رئمنئ شااةم.
 وئ ةذةكر لئم مِةة بئ واتئ.جنزشررة

وزشةةةةزر هئةوةةةةئك لةةةةئ رئؤاتةةةةئكزسر بةةةةئم  
 28م شةااةم= 7م رةئمن+ 21شااةةوئ دةبااةت  

 كرلؤِلِم
لئرةةئأل دةسرةةئ -ذةكزسةةئمِؤةةزةة جنةةئم ةنجن-3

كرلؤِلِؤازر ناا ةوئ, مةذت  21هئآلل ئم رئمنر جنزلزور كئ 
كرد,  ذةنئ لاار ةسر سئذةوئكر دذذ ةنةط بئ وةئوا  لةئ بةزذةر كةئ     

 .Backcrossدةذنروات وئةضئلاار ةر  ومار
جنزشررةوئ جنئذ نِذةم لئم وئةضةئ لاار ةسةئذة بئةهةئم دواةت,     

 21كِةوئلةةةةةئم ناا ةوةةةةةئ, لةةةةةئ سةةةةةزذكر هةةةةةئة ازسئوئكاشةةةةة ة    
كرلؤِلةةِؤر  7رةةئمن+ ركرلؤِلةةِؤ 21كرلؤِلةةِؤر رةةئمن+ 

كرلؤِلةةةِؤر  49شةةةااةم(م ناا ةوةةةئ ذةنةةةئ رئمنةةةئ دةةضةةةةةكئ    
 ناا ةوئ بئم شااةةوئ:

21+21+7=49 
ذةك بئةهةةئم دةهااىااةةت كةةئ  ذةسةةئ هئسةة وا  ةن ِجنةةئم ن رضةةزس س

زر نةةسزم كئؤئ دةبئش بةساارر سزلرذشتازسئ دةباات ذةك دية 
( 21+21جنةةئم ةذةكةةئ دذذ لةةاات كرلؤِلةةِؤر رةةئمنر هئوةةئ    

جنةةئذةش لةةئ كئؤةةئ دةبةةئش بةذسةة ة مةةةذت بةةةذر لئسااةةسازسةة ة        
ااةم بِنةةئ واارةة ةهااىاات, بةةئآلم نزكةةئ لةةااتر كرلؤِلةةِؤئكزر شةة 

هةةةِم جنةةةئذةم دةبةةةئش بةسئكةةةئ سةةةز هزذلةةةئسطائكر نااةةة ة بااةةةت   
 كرلؤِلةةِؤئكزسر نةةزك لةةااتر شةةااةم, وةةز وةةئك كرلؤِلةةِم وةةز    

نةةةز حةةةئذت(, بئلةةةئة مئؤ ةةةئةةكزس ة بةةةئم    …دذةر وةةةز لةةةازر
 شااةةوئ دةبئش دةب .

 مئؤ ئةم دذةم     مئؤ ئةم وئكئم  
 م شااةم6م رئمن+21 م شااةم1م رئمن+21
 م شااةم5م رئمن+21 شااةم 2م رئمن+21
 شااةم4م رئمن+21 م شااةم3م رئمن+21
 شااةم3م رئمن+21  شااةم4م رئمن+21

 
لةةةااتر نةةةئذةذ   كئوةةةذةنةةةئ جنةةةئذ رئؤاتةةةئم وئوةةة ة دةبااةةةت     

كرلؤِلِؤر رةئمنر نااة ة دةبااةت كةئ كرلؤِلةِم ذ وةئكاا  وةز        
هتةةةة .. م كرلؤِلةةةةِؤر شةةةةااةار ناا ةوةةةةئ بةةةةئم  زردذةر وزلةةةةا
ِة رةةةئؤااتر ماةةةزذة  لةةةئم لاار ةسةةةئذة وئوةةة ة  ( مةةة64شةةةااةةوئ  

 دةباات.
لةةةةةئ جنةةةةةئ زؤر لاارةةةةة ةسر اةةةةةِم  ذةنةةةةةئ    

ذةكئكةةةئ بةةةئ هئآلل ةةةئم اةةةِم دةواتااىرواةةةت(    ةن
ضةةةةةةئس  نوةوةةةةةةئكر رةةةةةةئمن وئوةةةةةة ة دةبااةةةةةةت, 
كرلؤِلةةةةةِؤر سةةةةةزؤِم شةةةةةااةاازر ناا ةوةةةةةئ,    
جنِؤةةزةةش جنةةئذةم كةةرد, لئوزشةة ة جنةةئذ نةةةةسر    
 هئل بةةةنةةدةم كرلؤِلةةةِؤر لةةةاةئنئ حةةةئ   ا 

 كرةذة بزشئكئوزر هئل بنواروا . 
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كااشئم جنئم مِةة دذةنةط بةذسئ لئذةدةوئ كةئ هئسة وا  لةئذ    
ةذة ة ضئلةةةةةوزس ساارر  رذةكزسةةةةةئم وئوةةةةة ة دةبةةةةة , واتااىاةةةةةزةن

بئةهئؤر نئذةذوزر نااة ة ساةئ. ضةةسرئ لةئ وةزش ضةئس  سئذةوةئك        
هئسة وا  لةئ كرلؤِلةِؤئكزسر شةااةم ذر دةبة . هةئةذةهز لةةئور       

ةذم لةةةةاةئنئكزسر شةةةةااةم لةةةةئسزذ رئمنئكةةةةئدة  كةةةةرةذة بةةةةئ نةةةةئذ 
دةةسئكةةئذنةة, هةةئةذةك لةةئ شةةااةم اِمةة ة دةةدةكةةئذوات. جنةةئذ     

ماىةةر دورةةئ كزةوةةزر  ا   رماىزسةةئم بةةئة ورلةةر جنةةئذ لةةاةئنزسئ 
دةكةةةزت كةةةئ لئذةسئوةةةئ لئلةةةئة جنةةةئذ كرلؤِلةةةِؤزسئم دورةةةئم       

ماىةةةئكزسر  شةةةااةائكئب  كةةةئ سئرةةلةةةرةذسئنئذة وةةةز لئذةسئوةةةئ   

 ا برةةةئر ذ لةةةاةئنئ لةةةئةةكائكزسر اِوةةةزر  رئمنئكةةةئ كزةوةةةزر 
 دةةسئكئذر.

 رِةنةسرزةم لئ واار زنئدة-ب
لةةئ كرلؤِلةةِؤئكزسر ؤةةرلظ ذ  وىةة ةذةةةسر دورةةئدة رةةئلاا   
رِةنةسرزةم لئ واار زنىازس ة بةئ بةئةدةذةم ةذذ دةدةر, جنئؤزسةئم    

 اةةةةذة هئس وا  لئذ رِةنةسزسئ:
 Deletionكئم بةذسئذة -أ

بةةةةةسر بئشةةةةاارر كرلؤِلةةةةِم كةةةةئ كةةةةئم بةذسةةةةئذة وةةةةز ذذر 
لىرذؤو جنئررواتئذة, ذةنئ جنئذ بئشئم كةئ لةىرذؤوم ناا ةوةئ    
بتةةسااةةت ضةةزةكر اةةِم برةةزت جنةةئم مةةِةة ذذر بةسةةئ نةةئس ز لةةئذ  
كرلؤِلةةةِؤزسئدة ةذذدةدةت كةةةئ نزكةةةئ لةةةىرذؤووارازر هئوةةةئ.  
لئذةسئشئ كئم بةذسئذةكئ وز ذذر بةذسئكةئ سزذضةئوئكر سااةةةسر    

ذةسئشةةةئ بضةةةةك بااةةةت وةةةز رةةةئذةةباات, ذ هةةةئؤةذ    بطرواتةةةئذة, لئ

كرلؤِلةةِؤئكئ بطرواتةةئذة. لئذةسئشةةئ كةةئم بةذسئذةكةةئ هةةئةدذذ  
لةةئة بطرواتةةئذة لةةئ وزشةة ة وئلةةئ شةةرزذةكزر وةةئك دةررسةةئذةذ        
شااةةوئكر جنئل قئور دةذلت دةكئر, جنئذ كزنئ وماةر دةذنرواةت   

 (Ring chromosomeكرلؤِلِؤر بز سئور.  
ِؤئ لةةئ دذذ كرذؤزناةة  واارةة وات لئبئةجنةةئذةم هةةئة كرلؤِلةة

 لة مةةةزة لةةةئ جنةةةئ زؤر شةةةرزس سر كرلؤِلةةةِؤاا  بةةةئ هةةةئةدذذ  
كرلؤزنا ةكئوئذة هئة دذذ لةئةم كرلؤزناة م بزل ةئ شةرزذةكئ     
وئك ةررسةةةةةئذة ذ جنةةةةةار سةةةةةزهااة م وزةضةةةةةئ شةةةةةرزذةكئوزر وااةةةةةةة 
بىةلااتئذة, جنئؤئش دةبااتئ هِم بزش مةآلس سر, بئآلم جنئرةئة  

زةنوان ببااتةةةةةئذة بةةةةةةة ناةةةةةةةؤااروارر لةةةةةئةة شةةةةةرزذةكئ  ذذ لةةةةة
 Telomera    نزوبةةةةئنر, جنةةةةئذة ضةةةةزةكر اةةةةِم دةلةةةةت وةةةةرا )

 دةكزنئذة ضةسرئ لىرذؤوم ناا ةوئ
 Dupplicationدذذبزةة بةذسئذة -2

دذذبزةة بةذسئذة وةز  وةزد بةةذر بروتاةئ لةئ دذذمةزة بةةذسر        
وزةضةةةةةئوئك كرلؤِلةةةةةِم وةةةةةز دذذبةةةةةزةة بةذسةةةةةئذةم هةةةةةئةدذذ   

ذةذم, هةةةئةذةك لةةةئ ازسةةةئ نةةةزك كِؤئل ةةةئ كرلؤِلةةةِؤئكئ بةةةئ نةةةئ
كرلؤِلةةةِؤائكزس ة, وةةةز لةةةرا مةةةزة دذذ بزةةبةذسةةةئذة ذةك لةةةئ    

 مةذت كِؤئل ئ كرلؤِلِؤائكزس ة ةنذذ دةدةت.
مةةةةز جنئرةةةةئة جنةةةةئذ وزةضةةةةئ كرلؤِلةةةةِؤئ دذذبةةةةزةة لئلةةةةئة    

سزذك ة بةذ, هةئةومار دةل ةاام   سزذ كرلؤِلِؤئكئ اِم بةذ وز لئ
. بةةةةرا Dupplication دذبزةةبةذسةةةةئذة وةةةةز دذذهااىةةةة ة بةةةةةذر 

 رةؤزر دذبزةة بةذسئذة كئؤر  وزسر هئوئ ذةك لئ كئم بةذر.
 (Inversionهئل طئةنةس سئذة  -3

بروتاةةئ لةةئ هئل طئةنةس سةةئذةم وزةضةةئوئك لةةئ كرلؤِلةةِم كةةئ   
وةئكر  زوةةئ وةز بئؤزس   180كِؤئل اا  ماىر لئلئة بااةت بةئ بةرنم    

 ِ م دم وااضةةةةئذةسئ بةةةةةذسر مااطةةةةئم وزةضةةةةئكئ, جنئؤةةةةئش بةةةةئه
شةةرزس سر كرلؤِلةةِؤئ دةبااةةت, لةةئ وزشةة ة وئكطرنىةةئذةم بةةئ      
شةةةةةااةةوئكر هئل ةةةةةئ, لةةةةةئ جنئ زؤةةةةة ة كرلؤِلةةةةةِؤئكئ, هةةةةةئؤزر 

 ماىئكزسر وااشة هئل  ةرروات بئآلم بئ ةنوض بةذساارر دورئ.
 جنئؤئش ضئس  مِةوارر هئوئ:

( Pericentricهئل طئةةس سةةئذة بةةئ دةذةم لةةىرذؤودة     -أ
, ذ دةبااتةةئ هةةِم رِةنةسرةةزةم لةةئ   كةةئ لةةىرذؤووش دةررواتةةئذة 

 شااةةم دةةةذةم كرلؤِلِؤئكئدة.
 هئل طئةنةس سئذة بئ نئساشت لىرذؤوةذة.-ب

Paracentric 
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جنئؤةةةئ, لةةةةىرذؤو سزررواتةةةةئذة, لئبةةةةئة جنةةةةئذةم مااطئكةةةةئم  
 سزرِةنوات.

لئكزناار ة كئم بةذر وز  وزد بةذر نئس ز ذؤزةةم ماىئكزسر 
ذة ذؤةةةزةة ذ كِؤئل ةةةئم ماىةةةر   دةررنةةةئذة, بةةةئآلم هئل طئةنةس سةةةئ  

 سزرِةنوات نئس ز ةنوضم هئس وا  م  دةرِةنوات. 
جنئرةةئة هئل طئةنةس سةةئذة نةةئس ز وةةئكاا  لةةئ دذذ كرلؤِلةةِؤئ     
لاارضةةةةكئم ررنةةئذة جنةةئذة وماةةر دةل ةةاا  هئل طئةنةس سةةئذةم سةةز        

 Heterozyyots inversionضةذسائك 

ذة ئم بئوئكةةئذة ررنةةئ كبةةئآلم جنئرةةئة هةةئةدذذ كرلؤِلةةِؤئ  
 Homozygoteجنئذة واار دةل اا  ضةسائك 

 لةم هئل طئةنةس سةةئذة سزبااتةةئ هةةِم كئؤرردسةةئذةم ؤةةزدةم    
بِؤةةةزذة لةةةئسزذ ازسئكةةةئدة وةةةز دذذبةةةزةة بةذسةةةئذةوزر,  لةبةةةئم     
هئل طئةنةس سةةئذة بضةةةكئكزر سزبىةةئ هةةِم رِةنةسرةةزةم لةةئ شةةااةةم  
 دةةةذةدة, بئآلم هئل طئةنةس سئذة رئذةةكزر  لةبئم مزة كةذةةر

 بةذر. Homozygoteبئنزوبئت جنئرئة لئ مِةم ضةسائك 
 Sochromosomeشرزس ر لئ لىرذؤودة -4

هئس وا  مزة لةىرذؤو لةئسااةةر دذذ كرلؤزنا ةكزس ةوةئ لةئ     
برواتر جنئذةم بئ دةوانم لئت بباات, ذ هئة دذ كرلؤزنا ةكئ لةئ  
وةةئكرم ماةةز برزنةةئذة بةةئ وةةزسر دةبةةئش دةبااةةت. لةةئ بئةجنةةئذة        

هئةدذذ كرلؤزنا ةكئ لئةوئك ذ دذذ بزل ئكئم دورةئم   دذذبزل ر
لئةوةةئكر دواةةئذة وئوةة ة دةبااةةت,  لة مةةزة بةةئم شةةااةةوئ دةل ةةاا  

 Sochromosomeوئو ة بةذسر كرلؤِلِؤر ضةسائك 
 
 Reciprocal translocationجنزل ةرِةنة رةةلتىئذة -5

بروتاةةةئ لةةةئ جنةةةزل ةرِةنم وزةضةةةئ لةةةئسااةةر دذذ وزةضةةةئم دذذ   
ؤر لااة  سئضةةذ, لئجنئ زؤة ة دذذ كرلؤِلةِؤر سةةما      كرلؤِلِ

 وئو ة دةباات كئ لئرئأل مزةةسازس ة مازذة ر

مِةوارر دم لئ رةةلتىئذة هئوئ كئ لئسااةةر دذذ وزةضةئم  
بضةكر كِنةزور دذذ كرلؤِلةِم دة ةنذ دةدةت, كةئ نازوة ة بزل ةئ      

 رئذةةكزر وئكرم دةررر ذ بزل ئ بضةكئكزر ذذر دةب  
 ةل اا  رةةلتىئذةم ةذبةةن ِسربئم مِةةش د
 Robostsonian translocation) 

 
هئل طرم جنئم مِةة رةةلتىئذةوئ لرذشتر دةبااةت ضةةسرئ   

ة ؤزدةوةئم هئوةئنر سضورةئ لةئ بةرم جنزلةزوائذة ذةنةئ        ذجنئذ بِؤةز 
 هاض رِةنةساا  لئلئة كئلئكئ دةذلت سزكزت

 
 Mosaicismذؤزةةم ؤِ ةوارر -3

  لةةةةةةةةئ ذؤةةةةةةةةزةةم  لةةةةةةةةئم بةةةةةةةةزةةدة, ازسةةةةةةةةئكزسر ؤرلظااةةةةةةةة  
كرلؤِلةةِؤر  46 ئكرلؤِلةةِؤئكزس ة ماةةزذة ر. هئسةة وا  ازسةة 

كرلؤِلةةِؤر ناا ةوةةئ   47ناا ةوةةئ, لئكزناارةة ة هئسةة وارر دورةةئ   
هةِم جنئؤةئش دةرئةنواتةئذة بةِ جنةئذةم لةئ كةزنر دةبةئش بةةذسر          
ازسةةئكزسر كِةوئلةةئدة, وةةئكاا  لةةئ مةذنةةئ كرلؤزناةة ة برةكةةزسر   

 ئذةكرلؤِلِؤاا  لئ وئكرم مازسئبةسئن
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كورتةيةك دةربارةى 
 بةكارهيَنانى بةكرتيا

 لة ئةندازةى بؤماوةو هةنطاوةكانىدا
 
    
 
 

 نوسينى: ِرَيبوار حمةمةد
 

 
 
 
 

 Geneticيةكةم: يةكطرتنى بؤماوةيى 

Recombination 

يةكَيك لةو ِرووداوةطرنطانةى سةرجنى زاناكانى ِراكَيشا 
ا لة يةكرتى نزيك ئةوةبو كة لة ذَير وردبيندا بينرا دوو بةكرتي

دةبنةوة و جووت دةبن، 
يةكةميان كة بة بةخشةر 

Doner  دةناسرَيت كؤمةَلَيك
زيادةى ثِرؤتؤثالزمى ثَيوةية، 
لة توانايدا هةية يةكَيك لةو 
زيادانة درَيذبكاتةوة و 
بينوسَينَيت بة خانةى بةكرتيا 

. Recipantوةرطرةكةوة 
ئةوسا ثردَيك لة نَيوان 

ا دروست دةبَيت. هؤكارَيك لة هةردوو بةكرتياكةد
ئةم  F-factorبةخشةرةكةدا هةية ثآى دةَلَين هؤكارى ثيتَين 

هؤكارة دةضَيتة ناو كرؤمؤسؤمى بةكرتياى بةخشةرةوة و 
بةخشةرةكة لة يةكرتى جيادةكاتةوة و  DNAهةردوو شريتى 

دةبَيتة هؤى ئةوةى يةكَيك لة 
شريتةكان بةناو ثردى 
 جووتبوونةكةدا وردة وردة
درَيذ ببَيتةوة بؤ ناو بةكرتيا 
وةرطرةكة، لةوكاتةدا 
وةرطرةكة ثارضةيةك 

DNA ،ةكةى خؤى ون دةكات
ئةوسا لةو بؤشاييةى لة 

DNA ة كةيدا دروست دةبَيت
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بةكرتيا بةخشةرةكة دةكاتةوة و بة  DNAجآى ثارضةيةك لة 
DNA ة كةى خؤيةوة دةينوسَينَيت كة يةكسانة بةو

زاناكان بؤيان دةركةوت كة ئةم  ثارضةيةى لَىى كردؤتةوة.
وةرطرةكةدا يةك  DNAثارضة نويية بة تةواوى لةطةأل 

دةطرَيت بةوةش وةرطرةكة طؤِرانَيكى بنةِرةتى بةسةردا دَيت 
 و تريةيةكى نوآ ثَيكدةهَينَيت.

 3نزيكةى  DNAكرؤمؤسؤمى بةكرتيا بريتية لة طةردَيك 
َيشةوةو مليؤن نيكلوتيدى هةَلطرتوةو ضةندةها جار بؤ ث

 1دواوةو لةناو ثانتايى بةكرتياكةدا نوشتاوةتة كة نزيكةى 
 مايكرؤن دةبَيت.

 46مرؤظ لة خانةيةكدا كةوتؤتة ناو  DNAبةآلم 
هةَلطرتووة، DNA كرؤمؤسؤمةوة، و هةريةكةيان طةردَيك 

 مليؤن نيكلوتيدى هةَلطرتووة. 3هةريةك لةم طةردانة نزيكةى 
  Leader bergزانا ليدربرط 

لة سةرةتاى ثةجناكاندا تَيبينى  كة
-Fئةوةى كرد كة هؤكارى ثيتَين 

factor   تا ِرادةيةك لة هؤكارة
بؤماوةييةكانى دةرةوةى 

 Extraكرؤمؤسؤم 

chromosomal yenetic 

element   دةضَيت كة لة
 زيندةوةرة باآلكاندا هةية.

دا لة ذاثؤن 1952لة ساَلى 
شتَيكى سةير لةناو ئةو 

رايةوة كة نةخؤشانةدا دؤز
نةخؤشى ديزانرتى بةكرتيايان 

هةية و بة تةواوى بة دذة زيندةكان ضاك نابن، دةركةوت كة 
   dysenteriae    لةوانةدا بةكرتياى ديزانرتى جؤرى

shigella  كؤمةَلة جينَيكيان تَيداية دةتوانن بةهؤيانةوة
بةرطرى لة دذة زيندةكان بكةن كة بؤ ضارةسةرى نةخؤشةكان 

. سةير لةوةدابوو كة ئةو بةرطرية لة توانايدا بوو لة بةكاردَيت
بةكرتيايةكةوة بطوَيزرَيتةوة بؤ ضةند بةكرتيايةكى ديكة لة 

 Rِرَيخؤَلةى نةخؤشةكةدا، ئةم هؤكارى بةرطرية كة بة هَيماى 
ناوبرا، زؤر لة هؤكارى ثيتَينى بةكرتياكانى ديكة لة 

ن بؤ طواستنةوةياندا، دةضَيت وةك هاندانى توانايا
طواستنةوة لة كاتى جووتبوندا، لة ثاشدا دةركةوت كة 
ئةمانيش كؤمةَلَيك نيكلوتيدى يةك لة دواى يةكيان 

 (ضني. F-Factirهةَلطرتووة زؤر لةوانةى هؤكارى ثيتني )
لةسةرةتاى شةستةكاندا بؤى دةركةوت  Novicزانا نؤظيك 

جينَيكى تَيداية  Staphylococcusكة بةكرتياى هَيشويى 

توانَيت ئةنزميَيك دروست بكات بةرطرى لةثةنسلني بكاتء دة
 ناوى نا.

(Pencillin beta-lactomase) 

ئةم جينة نايةَلَيت ثةنسلني كة كار بكاتة سةر بةكرتياكةء 
 بةو شَيوةية بةكرتياكة دةمَينَيتةوة، بَىئةوةى هيضى ىَل بَيت.

دةركةوتووة ئةم جينةش لةبةكرتيايةكةوة دةطوَيزرَيتةوة 
بؤ بةكرتيايةكى ديكة بةشَيوةيةكى ناضاالك بةهؤى هةَلوشني 

ى بةكرتياييةوة، ئةمةش Transductionيا ماشينةوة 
( Enteric bacteriaلةزؤربةى بةكرتيا رخيؤَلةييةكاندا )

هةية. بةثَيى ثَيناسة كؤنةكة، سيفةتة بؤ ماوةييةكان 
لةجؤرَيكدا ضةسثاونء ناطؤِرين، بةالم ئَيستا بةتةواوى 
دةركةوتوة نةك هةر لةبةكرتيادا بةَلكو لةزؤر جؤرى 
زيندةوةرى ديكةدا. سيفةتةكان لةزؤربوون يا كةم بوندان 
بةثَيى وةرطرتنى جينى نوَى، يا رؤيشنتء دةرضوونى هةندَيك 
لةجينةكانى خؤيان بؤ زيندةوةرى 
ديكة. هةروةها تاقيكردنةوةكان 
دةرياخنستوة كة زؤرجار بةكرتياكان 

ندا هةية ثالزميدةكانيان لةتوانايا
Plasmids  ،لةطةَل يةكرتىدا بطؤِرنةوة

تةنانةت لةناو جؤرة جياوازةكانيشدا، 
زؤرجار رؤيشتنى جينَيك 
لةبةكرتيايةكةوة بؤ بةكرتيايةكى دى 
سيفةتى بةرطرى لةو بةكرتيا وةرطرةدا 
دروست دةكاتء لةناوخؤشيدا 
نامَينَيت، واتة بةرطرية كة دةطوَيزَيتةوة 

ةرطرةكة، بةالم لةخؤييدا ون بؤ و
 دةبَيت.

  Transductionماشينةوةى يةكرتى -دووةم
ضوونة ذوورةوةى ظايرؤسَيك  هةندَيك جار لةئةجنامى 

( بؤ ناو بةكرتيايةك جينَيك يا ضةند جينَيكى Virus)ثاالوتة 
 Viralبةكرتياكة دةضَيتة سةر جينؤمى ظايرؤسةكة )

genomeة كة ظايرؤسةكة دةضَيتة ( ثَيوةى دةنوسَين، ئةوكات
ناو بةكرتيايةكى ديكةوة جينؤمةكةى خؤى دةخاتة ناوىء 
لةهةمان كاتيشدا هةموو ئةو جينانةى بةكرتياكةى ثَيشوش 

 لةطةَل خؤيدا دةكاتة بةكرتيا نوَييةكةوة.
 Transformationطؤِران -سَييةم

دا دةركةوت كة ترية نةخؤشخةرى 1958لةساَلى 
كاتَيك  Diplococcus Pneumoniaبةكرتياى جؤرى 

طةرمكرانء كوذران، لةثاشدا طةرمكراوةكان تَيكةَل 
بةتريةيةكى هةمان جؤر بةكرتيا كران كة نةخؤشيان دروست 
نةدةكرد، زانايان بؤيان دةركةوت كة ئةو بةكرتيايانة توانيان 
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ئةو جؤرانةى دييش بكةنة جؤرى نةخؤشخةر، لةمةوة 
كرؤمؤسؤمى بةكرتياكان  دةردةكةوَيت كة لةكاتى طةرمكردندا

لةناو نةضوونء دةتوانن هةندَيك جني يا خؤيان بطوَيزنةوة بؤ 
ناو بةكرتياى دىء سيفةتى نةخؤشخستنيان تَيدا دروست 

 بكةن.
لةساالنى ثَيشودا، طواستنةوةى سيفةتة بؤماوةييةكان 
لةزيندةوةرَيكةوة بؤ يةكَيكى دى هةر لةِرَيطا ئاساييةكانى 

( دةكرا، بةالم Sexual Reproduction)تومخة زؤربونةوة 
ئَيستا ئةوة طؤِراوة، ئةو رَيطاو رَيبازة تةكنيكيانةى ئةمِرؤ 
لةبةردةم زاناكانداية دةتوانن هةر بؤماوة مادةيةكيان بوَيت. 
بينَيرنء بيخةنة ناو ثالزميدَيكةوة. يا بؤ ناو ظايرؤسى 
بةكرتييةوة، لةهةردوو بارةكةشدا دةتوانن ئةو ثارضة 

(DNA ة واتة بؤماوة مادةكة لةخانةى بةكرتياكةدا بضَيننء)
دووهَيندى بكةن. بايةخى ئةم كردارةش لةوةداية كة هيض 

بةربةستَيكى ئؤرطانى لةنَيوان 
زيندةوةرةكاندا نةهَيشتوةو رَيطا 
دةدات كة ثَيكهاتوى بؤماوةيى نوَى 
بةردةوام بَيتة كايةوةء دروست 

 ببَيت.
ردنةوةى طومان لةوةدا نيية كة ك

ئةم دةرطاية لةبةردةم زاناكاندا 
لةِرَيطاى تؤذينةوةء لَيكؤَلينةوةء 
تاقيكردنةوة بةردةوامةكانةوة، 
كارَيكى زؤر دةكاتة سةر ِرةوتى 
زانستى و كؤمةآليةتى ثَيكةوة، لة 
اليةكةوة دةرفةت لةبةردةمدا زؤر 

دةكات بؤ ِرَيكخستنى جينةكان و دؤزينةوةيان يةكةيةكة و لة 
كاتيشدا بةكرتيا وةك كارطةيةك بةكاردةهَينن بؤ  هةمان

دروستكردنى مادة ضارةسةرييةكان لة بوارَيكى زؤر فراواندا، 
ئةو مادانةى كة لة ِرَيطاكانى ثَيشوودا نةدةتوانرا ئاوةها بةو 

 زؤرية لة بةردةستدا بن.
ئَيمة ئَيستا دةتوانني سةيرى خانةى زيندةوةر وا بكةين 

ستكردنى ثِرؤتني، ضونكة بةشَيوةيةكى كة كارطةيةكة بؤ درو
 ئاسايى ئةنزيم و ثِرؤتينةكان بؤ ذيانى خؤى دروست دةكات. 
لة زيندةوةرة باآلكانيشدا، خانةكان ئةوةندة تايبةتَينيان 

تايبةتى وا دروست وةرطرتووة كة دةتوانني طةلَيك ثِرؤتينى 
بكةن كة فةرمانى زؤر تايبةتى بؤ بةِرَيوةضوونى طوزةران و 
ذيانيان بةجآ بهَينن وةك دروستكردنى هؤرمؤن و دذة 

هةموو زانيارى  دروستكردنى ئةم  Antibodyلةشةكان 
خانةكاندا هةَلطرياون، ئةو  DNAمادانةش هةر لة ناو 

ستى هَيناوة ثَيشكةوتنة خَيراييانةى ئةمِرؤ زانست بةدة

دةرطاى ئةوةى خستؤتة سةرثشت كة بة ئاسانى دةستكارى 
بكرَيت و بة ئارةزووى زاناكان كام جني و  DNAثَيكهاتنى 

مرؤظ يا هةر زيندةوةرَيكى  DNAزانيارى بؤ ماوةيى سةر 
بةكرتياوة،  DNAديكة كة بزانن سودى هةية خبرَيتة ناو 

DNA طةأل جينى بةكرتياكةش بةشَيوةيةكى وا مامةَلة لة
مرؤظةكةدا بكات هةر وةك جينى خؤى بَيت و هةموو 

 ثَيداويستيةكانى كاركردنى بؤ ئامادةبكات.
لَيرةدا، بةكرتياكان وةك كارطةى بةرهةمهَينانى ثِرؤتني كار 
دةكةن، و تا بَيت تواناى زاناكانيش زياتر دةبَيت بؤ ئةوةى 

 مادةى كيميايى زياتر لةو بةكرتيايانة دروست بكةن.
لة سةرةتادا كاتَيك زاناكان توانيان سؤماتؤستاتني 

Somatostatin   واتة ئةو هؤرمؤنةى دةردانى هؤرمؤنى(
ى ذَير مَيشكة ِرذَين ِرَيك دةخات( Somatotrophinطةشة 

دةربهَينن، ثَيويستيان بة نزيكةى نيو مليؤن دةماخى مةِر 
هةبوو بؤ ئةوةى ثَينج مليطرام لةو 

بةآلم ئةمِرؤ بةهؤى مادةية ثةيدا بكةن، 
بةكارهَينانى جينى ئةو مادةيةوة، كة 
ِراستةوخؤ دةخرَيتة ناو بةكرتياوة )واتة 
لة مرؤظةكةوة دةطوَيزرَيتةوة بؤ بةكرتيا( 
تةنها ثَيويست بة نؤ ليرت كةلضةرى 
بةكتريي لة بةكرتياى ضَينراو لة 
خؤِراكَيكى تايبةتىدا دةكات بؤ ئةوةى 

لةو هؤرمؤنة  هةمان بِرةكةى ثَيشوومان
دةست بكةوَيت بآ ئةوةى ئيرت 

 ثَيويستمان بةو هةموو مةِرة هةبَيت.
 

 هةنطاوةكانى ئةندازةى بؤماوةيى 
وةك لةو منونانةى ثَيشوودا ِرومنان كردوة كة ضؤن 
بةشَيوةيةكى سروشتى  جينةكان خؤيان ئاَلوطؤِريان لةناو 

تى بةكرتيا و زيندةوةرةكاندا دةكرد، يا ضؤن بةكارى دةس
مرؤظ ئةم ثِرؤسةية ئةجنام دةدرا، ئَيستا كاتى ئةوة هاتووة 
ِرونى بكةينةوة بزانني ئةو هةنطاوانة كامانةن كة زاناكان 
ِرةضاويان دةكةن لة كارى طواستنةوةى جينةكاندا بؤ 

 دروستكردنى ئةو ئةنزيم و هؤرمؤنانةى كة ثَيويستيانة.
ينةى ئةو لةثَيش هةمووشتَيكدا ثَيويستة بزانرَيت ئةو ج

مادةية دروستى دةكات لةسةر كام كرؤمؤسؤمة و لة ض 
ى كرؤمؤسؤمةكةدا لة ثاشرتدا ئةوبةشةى DNAبةشَيكى سةر 

جينةكةى هةَلطرتووة لَىى دةكرَيتةوة بةهؤى طةلَيك ئةنزميى 
 restrictionتايبةتيةوة كة ثَييان دةَلَين ئةنزميى لةتكةر 

enzymes  وةيةكى بؤ ثةيدا ئةوسا هةوأل دةدرَيت طوَيزةرة
بكرَيت تا بةهؤيةوة بطوَيزرَيتةوة بؤ ناو بةكرتياكة. ئَيستا 
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ضةند طوَيزةرةوةيةك لةبةردةستدان، لةوانة ظايرؤس، و 
ئةمِرؤ ثالزميدةكان لة هةموو plasmidثالزميد 

طوَيزةرةوةكانى ديكة زياتر بةكاردَيت، كة دةتوانرَيت جينةكة 
ةرة بطوَيزرَيتةوة بؤ كة جينةكةى لةس DNAيا ئةو بةشةى 

ثالزميدى بةكرتياكة. بةكرتيا بةهؤى دابةش بوونى خَيرايةوة، 
دةتوانَيت هةموو جارَيك جينة نوَييةكةش دوو هَيند بكات و 
بيطوَيزَيتةوة بؤ نةوة بةكرتياكانى دى بةوة بِرى جينةكة لةو 
كؤمةَلة بةكرتيايانةدا ثةيدا دةبَيت كة ثالزميدةكةيان تَيداية 

ة ثالزميدةكةش لةطةأل بةكرتياكةدا دوهَيند دةبَيت. )ضونك
لةبةرئةوة زؤر بةئاسانى لةنةوةيةكةوة بؤ نةوةيةكى دى 

 دةطوَيزرَيتةوة.
لةو سيفةتة طرنطانةى كة ثالزميد هةيانة تواناى ثَيدانى 
بةرطرية بؤ خانة خؤييةكةى بةرامبةر بة هةندَيك زيندةمادة، 

سراوةكان جينى بةرطرى دذى بؤ منونة: يةكَيك لة ثالزميدة نا
ئةمثيسلني هةَلطرتووة، و هةندَيكيان جينى بةرطرى دذى 
ترتاسايكلني هةَلطرتووة، لةبةرئةوة بة ئاسانى دةتوانرَيت 

بةكرتياكان جيا بكرَينةوة ئةطةر 
خرانة ناو ميديايةك كة ئةم 

 دوومادةيةى تَيدابَيت.
دةبَيت ئةوةش ئاماذة ثآ بدةين 

َييةكة دةخرَيتة كة كاتَيك جينة نو
ناو هةر ثالزميدَيكةوة كؤمةَلة 
ئةنزميَيك بةكاردَين بؤ ئةوةى جينة 

ةكة لةطةأل  DNAنوَييةكة يا ثارضة 
ثالزميدةكةدا يةك بطرن و ئةو 
ئةنزميانة بة ئةنزميى طلَينةر يا 

DNA –ligase  .دةناسرَين 
 
ضؤن دةزانريَت جينة دياريكراوةكة لةسةر ض بةشيَكى -ث

 ةكةية؟كرؤمؤسؤم
بةهؤى زانينى ريزبوونى ترشة ئةمينيةكان لةكاتى -

دروستبوونى ثِرتينَيك دا زاناكان دةزانن ِريزبوونى زجنريةى 
ةكة كامانةية، هةربةهؤى DNAنيكلوتيدةكانى سةرثاضةى 

ئةو زانينةشةوة ئَيستا دةتوانن لة تاقيطة هةندَيك جينى 
وتيدة دةستكرد دروست بكةن لة ِرَيطاى ِريزكردنى نيكل

دروستكراوةكانةوة، لة ثاشدا ئةم جينة دروستكراوانة 
بةثآى ئارةزوو دةخرَينة ناو جينؤمى ظايرؤسةوة و لة ِرَيطاى 
ئةويشةوة بؤ ناو بةكرتياكة، يا ِراستةوخؤ وةك لة ثَيشةوة 
بامسانكرد دةخرَينة ناو ثالزميدى بةكرتياكةوة. ئةم ِرَيطاية 

يكةى نةويسرتاو سودةكةى ئةوةية كة هيض جينَيكى د
ناطوَيزرَيتةوة بؤ ناو بةكرتياكة ضونكة لة ِرَيطاى طواستنةوةى 

بؤ ناو ثالزميدى بةكرتياكة جطة لة جينة  DNAثارضةيةك 
ويسرتاوةكة هةندَيك جينى نةويسرتاويش دةطوَيزرَيتةوة واتة 
جينة ويسرتاوةكة ثاكذ نية لة جينى دى، بةآلم بة ِرَيطاى 

كرد و دانانى لة ثالزميدةكةدا دروستكردنى جينى دةست
تةنها ئةو جينة دةستكردة دادةنرَيت بآ ئةوةى جينى ديكةى 
لة طةَلدا بَيت، بؤ منونة ئَيستا زاناكان لة تاقيطة جينى 
سؤماتؤستاتينيان دروست كردوة و لة ِرَيطاى ظايرؤسةوة 
دةطوَيزنةوة بؤ ناو بةكرتيا، بةوة ئةو مادةى 

اكاندا دروست دةبَيت ثاكذةو هيض سؤماتؤستاتينةى لة بةكرتي
جؤرة مادةيةكى ديكةى تَيكةآلو نةبوة. بة ثَيضةوانةى ئةوةى 

مرؤظةوة وةربطريَيت كة طةلَيك  DNAئةطةر لة ثارضةيةكى 
 جينى نةويسرتاوى لةطةَلدا دةبَيت.

 
ئَيستا زاناكان دةتوانن ِرَيزبوونى تفتة نايرتؤجينةكانى 

كة ديارى بكةن، هةروةها ةDNAشريتى ناوكة ترشةكة واتة 
دةتوانن شوَينى جينة جياوازةكانيش لةسةر كرؤمؤسؤمةكان 
ديارى بكةن ضونكة ئَيستا لة 
تواناداية كة ذمارةيةكى زؤر جينى 
دياريكراو بةبِرى زؤر دروست بكةن، 
لة تواناشدا هةية تؤذينةوةى تةواو 
لةسةر زؤر جني بكةن و وَينة يا 
نةخشةى ِرَيزبوونى تفتة 

رتؤجينةكان بة تةواوى دةرخبةن. ناي
بةهةمان ِرَيطة دةتوانرَيت تةواوى 
جينةكانى مرؤظ لةسةر هةر ضل و 
شةش كرؤمؤسؤمةكةى خانةى مرؤظ 
ديارى بكةن، بؤ طةيشنت بةم ئاماجنة 
ئَيستا زاناكان جينَيكى دياريكراو لة 
بةكرتيادا دةضَينن و هاوتا تيشكاوةرةكانيان ثَيوة دةكةن بؤ 

ئاسانى بتوانن دواى بكةون و شوَينةكةى هةنطاو ئةوةى بة 
بةهةنطاو دياري بكةن، كاتَيك ئةم جينة تيشكاوةرة دةخرَيتة 
ناو كرؤمؤسؤمَيكةوة بة هؤيةوة دةتوانرَيت هةموو تفتة 
نايرتؤجينةكانى ديارى بكرَيت، وةك ئَيستا زاناكان بؤ 
دياريكردنى جينى نةخؤشخةر لة نةخؤشى داسة ئةنيميا 

Sickle cell anaemia  يا لة خوَين بةربونى بؤماوةيى
Haemophillia دا دةيكةن، بةهؤيةوة زاناكان دةتوانن جينة

نةخؤشةكة جيا بكةنةوة، يا ئةطةر بيانةوَيت جينى ساغيان 
 لة برَيتى بؤ دابنرَيت.
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نةخؤشىىط نطنينا ىىط نةخؤشىىددةرط ةاونا ىىة ة ةىىة رؤنىىىةة       
ثزاشىىكةرطث ثدوىىط اطشىى ط لةث ة ةىىة  ةسىىىةنيط   ىىط اىىط اىىؤ        

ة ندكنؤ سىىولةنط شىىطنةرطنط  ىىؤف(  ىىة انىىطنط سةة ىىط  جىىجد
  ؤنىةث  لةندطنىنا نط ىناة   ةىة س ةة      ةةش رة ىطةرطتىة ةةنىة   

ثزاشىكددةة  نطنينا ىط ةةا نؤنىطكط رةنلرلستددىةرط تلنىىناطث     
ةساوذخطاةنط نةنةاشت ط خلاو ة  ة خلاو وةس رطث ةة ثةةةرطننا 
اىىىىطث اةننانىىىىةرطنط ةاكىىىىة  ةةشىىىىط نىىىىنؤ   رىىىىة ىؤرطس رىىىىطنط  

تة ىىىىىكولةنةة    ،جدىىىىىطةااث ةةةانىىىىىة تؤثةةيىىىىىة لةنط خىىىىىلاو    
تدوكضىىىىلةنط  ،   ىىىىؤ نطة اىىىىةرط ةةسة ةساوىىىىذ ةلةةىىىىةرطنط خىىىىلاو

 ،ذ ىىىىىىىناة   ىىىىىىلةنط  ىىىىىىةرت   ،ىطة ىىىىىةنيط ندتىىىىىىطثؤةدزنط 
ط  لس   خلاو   نطنينا ط ة شدوت تلشط نتدوكضلةنط رؤاةننا

ثدوسىت   ، ثلو ،ىةس اةنناندوك اطث شطنةاةرط ةةش ة ك سخيؤةية
  ةآلم  ةاؤس  نطضةرطث تلشط نطنينا ط ة     ، ودوت

اؤس  ةةة رة طنةةا  آلة  رىة  ةتةنىةن    نطنينا ط  نطض  ة 
ة  ىىىىىىةاؤس  ىؤرطس رةشىىىىىىط  ىىىىىىؤ س  نوىىىىىىلةنط خلاو وىىىىىىةس رطث   

 ،ة نةس اوتةة    دويلنطث اةم نةخؤشىددة رىت ة ثىن  ة سنطرىةةاوت    
 ةةيكل  ة ةساوذااط ضةنن  طةيدوك رؤنةةيدوك ندشىطنة  تدوكضىلةنط   

تدوود ىىط ة رناوىىت ة كز تىىةاا ط ة  ىىت ة نىىطض    ، ىىلس   خىىلاو 
اىىطااس  نط ىىلةكةرطنط نىىطض رىىة  ،اوىىةتط ةىىة رةشىىط  ىىطسةةا ةتط

ةىىىةرطتط س ؤاشىىىت نا ىة ىىىتط ثدوىىىن رناوت ة اىىىةة رة ىىىة نطضىىىطس  
ؤاشىت ط  س  ،ة رطت ضةنن جطساوك  ؤ ثشلة حةةانةة   ل  تدوت

رىىىىىىىآلة   ثةةىىىىىىىةرطث ةةاىىىىىىىةر    ، ىىىىىىىة ىىىىىىىىةةي لتطث ة  دوىىىىىىىت 
ةشىىىكولةنةة    ،الةاا  ىىىلةنط نةشىىىة  نىىىلة  ،ةةسة رةةنىىىةة 

 ىىىلس لةنةة   ضىىىةنن  ةشىىىدوكط تطاوىىىةتط    ،دوسىىىتس ةثؤشىىىط ث
 ثدوستط  ةس ثةةةة ثطو ة نطض 

ىىىؤ  ة سرىىةةت ط اىىةم ندشىىطنطنة  ىىؤ ةسة ىىتولةنط ضىىةنن      
رىىىىىة  ، ق ةىىىىةنطة خلاو وةس رطنىىىىنا ة نةس اوتىىىىةة    نطةضىىىىةاةرط س  

 ؤنطة اىىىىةرط اؤس نةشىىىىة ة رىىىىةث  ةةةانةاىىىىة ضىىىىةنن ىط  ىىىىط   
ة ثةةىىىةرطنط  ىىىط  ةطاىىىةندوت( ىطتلةضىىىؤ  خىىىلاو  ةىىى ةة اىىىةىط 
رىىىىةم ة  دوتىىىىةة   خلاو وةس رىىىىة ةسة  ةسة  تة ىىىىك    خىىىىلاس ة  
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ةىىىىىة رؤتطادىىىىىنا  ىىىىىة تىىىىىةةاة تط  ؤشىىىىىطاط ةلةىىىىىة    ،ة  دوتىىىىىةة 
خلاو وةس رىىة ةاة خناوىىت  ة ن اوىىت(  ىىلس   خىىلاو  ةةشىىلاو ط    
ن انىىط خلاو وةس رىىة ة ة  ىىتدوت رىىة ة  دوتىىة ىىىؤ  تدوكضىىلةنط  

ةة  ة ةات نةاشىىت ط خىىلاو   ىىة نط ىىلةكةرطنط نىىطض  ةىىةش ىىى    
 ىىؤ  ،نىىةس  لة  نةنةاشىىت ط خلاو ةرىىة ةىىةة شىىلاو ةةا  كطتىىةة    

اةنة ساوية خلاو وةس  نطس ا تةةخؤ  نل و ةسة ىت ة رىطت رىة    
 ىىىة الة رىىىط نطةة  ناوىىىت  اىىىةم   
ساويىىة الة رددىىة خلاو وةسادطنىىة  
 ىىىؤ  ناطرىىىةةت ط اىىىةة اةننانىىىة 
رطسة رىىةث ة ةىىة س ا تدشىىنا  ىىؤ  
نطة اةك ثةةةرطنط خلاس ة  ةة 

نينا ىىط سانىىطس ة رىىةث   ىىةآلم  نط
ةة ىىىىىىىةس رؤنىىىىىىىةةيدوك ىؤرىىىىىىىطس  

خلاو وىىىىىىىىةس  نىىىىىىىىىط   ،جدىىىىىىىىطةاا 
س ا ىىىىىىتةةخؤرطث ةىىىىىىة ىىىىىىىةنلة  
نةخؤشىىىىىىىىىىةرطننا ة ك اىىىىىىىىىىةك  
ةسة ىىىت نىىىط   ة ةىىىة ىةنىىىناوك    
نةخؤشىىىىىنا ىىىىىىةس ةسة ىىىىىتد  

 نط   
تدوكضىىلةنط  ىىلس   خىىلاو    

ة  دوتة ىؤ  تلةشولةث  ة نطنينا ط ة اةم تلةشولةنة ةس نى   
ة ىىىىةس تىىىلش ة  دوىىىت  ةىىىة  ىىىةس ثةةىىىة ة ة اةة رىىىةةتلة  ةاتىىى

ثطذنىىة  ثىىطو خىىطةيط س  شىىط ثضىىلك ة سة رىىةةث  اىىةم نطةضىىطنة        
ضطس  ةس  تةنلدن  رطساطث تدو طرطت  اىةة نطةضىطنة رىة خىطةيط     
س شددطث ةة ةس ة سرىةةتلة   ىةس ناةاث ة  ى  ة نةشىة ة رىةث      

 ىةم شىدول اة نطنينا ىط     ،ةسة  ةسة  ىةنلة ثطو ة نطض ة نننةة 
 دو دوت اؤس  ة خدونااىط  ىآلة ة  دوتىةة   ةتطاوىةتط ةىةة      ثةس  ة 

رة ىىىطنة  رىىىة نةخؤشىىىط شىىىةرن اطث ىةاىىىة  ةىىىةرطتط  ىىىلةنط     
نةخؤشىىط شىىةرن ةا ن انىىط خلاو وىىةس  ةسة رىىطنط ثةةىىةرطنط   

ةةة ةات رىىة ثدوىىط ة ةتناوىىت  نةخؤشىىط شىىةرن   ةلةةىىة   ثىىطو س 
 نوىىىلةنط تة ىىىكط خلاو وىىىةس  ثضىىىلرةرطنط خىىىلاو (  رطتدوىىىك س 

رطنط خىىىىلاس ة  ةةنىىىىة  اىىىىةم ن انىىىىةةا ىطةرىىىىطت ة  دوىىىىت ثةةىىىىة
 ة سرةةت ط تدوكضلةث ةة  لس   خلاو   ةىدوزتن ة  دوت 

 بالَؤن لةجياتى برِينةوة
تطرل نطة اةرط اؤس رلست ةةنةة ةس نطنينا ط اؤس ة  رطت 
 ىىة  ن ا ىىةة   اىىةة  ةشىىة تلشىىولة  رؤتىىطاط ة ىىىطت   ىىةالم ةىىة    

ط ةلةىىةرطث رىىة رنةاساوكىىة ةىىةنطة ادوسىىتطةا سا ىىتكنةنةة    ىىطةيؤن
ةلةةةرطنىىىنا اىىىةةطم ة ةساوىىىت  ن ىىىةتدوكط ةاند ىىىط  ىىىة نطضىىىط    
نةخؤشىىةرة ة  ةخشىىدوت  ضىىةنن  نةخؤشىىةرة  ىىؤ ةاةارنةنىىط      
اطسنىىةتط اةةتىىن  ىىةسةانط ثزاشىىكط نةشىىتةسنةس  ةلةىىةرطنط     
خىىىىىىىلاو   كىىىىىىىطت اةة نىىىىىىىن  ااىىىىىىىطتن اةنىىىىىىىةس   ىىىىىىىةسرةةت ط 

 نةشتةسنةسادةرة  ةساتن ة  دوت 
ةة    ىىىىىىىطةيؤنط سا ىىىىىىىتكنن

ةلةةىةرطثز اىىةم نةشىىتةسنةسادة  
 ناتددىىىىىة ةىىىىىة نلاوكنةنىىىىىةة     
 ؤشىىطاط ةلةىىةاط خلاو وىىةس  ىىؤ  
 ىىىىطس   نةشىىىىتط خىىىىؤ   ىىىىىة    
اطسنىىىةتط نة ىىىتةس    ىىىطةيؤنط   
تطاوىىىىىىىىىىىةت رىىىىىىىىىىىة  ىىىىىىىىىىىةنطة  
نةشىىىىىىتةسرطساوكط  لاسىىىىىىن   
نىىطة  ةدو ىىناة   نناىىل نتسىىد (  
ة ك س اوز ةدو طندوك ةىةة ثزاشىكة   
رة ثدو   ط  ط  ثدوشى دطس   
رىىىىىىنة ة اىىىىىىةم نة ىىىىىىتةس اة    
ىدو طاىىىىىىىىىىىىىة نىىىىىىىىىىىىىطة رىىىىىىىىىىىىىطس   

نناىىىىىىىىىل  ،اكلد كددةرطنىىىىىىىىىةة 
نتسد  اةرةم رةس  لة سا تكنةنةة    طةيؤنط ةلةةىةرطنط  ىؤ   

 نلاوكنةنةة    لس   خلاو  ةة خلاو وةس رطننا  ةرطس ىدو ط 
نطاىةس   ة ةآلم اةرىةاطس نة ىتةس  جدويىة  نةشىتةس  ةىة ا     

ةنىىةساكط ضىىطسةز  رطتدوىىك ثزاشىىكط ا  ،ةا ننتىىةة 1964 ىىطةيط 
ةةتىىىىىى  نةشىىىىىىتةسنةس   ناةانثدوكنةنىىىىىىط  ؤشىىىىىىطاط ةلةىىىىىىةاط   

ستمط نة ىتةس   تطاوةتىةة   ىؤ ذندوكىط     دخلاو وةس   ةىؤ   
نىىةخؤش اةةطنىىنا  رىىة نطنينا ىىط تلشىىط نطضىىدوكط  ىىلة  ىىلة        
ىةس  شة   ن ا ةة   ةدون رنة  ةة اةةطنط اةم نةشىتةسنةسادة  

ةا  ىىىةةيكل ةىىىة اىىىةة ذنىىىة  ةتةنةنىىىة نىىىةك ىىىىةس نطضىىىط ةةة  ىىىت ة  
 ىىىؤ  ةاىىىطااسا  سانىىىطس   ىىىلة   ىىىةسرةةت ط نةشىىىتةسنةسادةر    

اانطاطث ادلهطنوةخشط اؤس ةاىدو طنط ةاكة  لة ة ز نة تةس   
ثطةيثشىتط ةلةىةاط  ثطةيثشىتدوك     ، طةيؤنط جلةت  ؤشىطاط ةلةىةاط  

ةةنطة ةلةةرطنط خلاو نا ةةنطة خلاو وىةس  نةخؤشىةرةةا جىدوي     
 ةلةةةاط(  ة رنا  ؤ ثطسا ت ط رنةنةة  

اانط رؤنىةرطنط جدهىطث  طاىةخددطث  ةس اويةرىة   ةةت اى  (      
ةة ىة تطرطنط  ةة   سا نةةةةا اانط  اةةيمطنط ةدربىطسة  ،ةاة 
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اااتلةس ة ةةا  اةةا  ثزاشكدوكط نةن   ىة نىطة  اطنىنساطس    
ننالنتسىىد  ةىىة اانكىىؤ  ااىىلسان ة  ىىتدطث  ىىة ضطرسىىطا  ةىىة      

 طةيؤندوىىك ةسة ىت  كىىطت   نة ىتةس ةا رىىنة  نناىل نتسىىد  تىلانط   
ةةنىىىة   ةسرةةت دىىىنا ةةنىىىة   
نطةضىىىىىة س  نىىىىىة تة ىىىىىكةرة  
خلاو وةس رىىىىة تدوك طضىىىىدوت ة 
ثطساوزنىىىىىىطس  ةىىىىىىة شىىىىىىدول     
ةسة ىىىتط  طةيؤنةرىىىة ة رىىىطت   
ةىىىىىىىىىىةرطتط  لتدوكنةندىىىىىىىىىىنا  
 ةةة ىىىىىىىىىىىةس تطةا ثزاشىىىىىىىىىىىك 

 لاسىىىنادة رىىىة نة ىىىتةس    
نىىىىلاو ط  ىىىىؤ تطا رنةنىىىىةة    
 ؤشىىىىىىىىىىىىىىىطاط ةلةةىىىىىىىىىىىىىىىةاط  

س اث  خلاو وىىةس رطنط رلىىؤت ة 
 1974ةة ىىطةيط  ، ىىةرطسىدو ط

اشىىىىىىىىىىىىىنا  ىىىىىىىىىىىىىةرطسىدو طنط  
 ة ىىىىىىىىىىىىةسرةةتلةاط ةىىىىىىىىىىىىة  

دلة ة ضىىىخلاو وىىىةس رطنط نلس
خلاو وىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةس رطنط ة  
تطندكنااىىةة   نة ىىتةس رطنط  
ننالنتسىىىد  ةا  ةدوهىىىطت  ىىىة 
شىىىىىىىىىىدول اةرط اة  اىىىىىىىىىىط 
ةسة ىىىىىىىىىت  كناوىىىىىىىىىت ةىىىىىىىىىة   

نةخؤشىاطنةرطنط   نىةة ىةشتطرطنط  ىةة   سا ىلسةةة ةىة ةد ؤس   
 ةساهةةيناة  آلة ؤة  ىةنلة جدهطث  

ا ىىتكنةنةة   رةةاتىىة ضىىؤثة  ةىىة ذاوىىن ض  طسةةؤخدوكىىنا س    
 ىىطةيؤنط ةلةةىىةرطث اىىةةطم ة ةساوىىت  ةىىةثدو  ىىىةنلة شىىتدوكنا       
ثزاشك ثدولاستة   ن اطس  نات اطاط  ؤ اةةطنىنانط اطنىطذ ة س    
 ط ةتددطنىىىىة ىةاىىىىة  نةشىىىىتةسرطس  ةلةةىىىىةرطنط خىىىىلاو  ةة ىىىىةس  

ةتط  رىىىة  ناتددىىىة ةىىىة ةاو ىىىةننت ط   طكىىىة  ثشىىىك د دوكط تطاوىىى
 ن اىىطس  ،ةلةةىىةرطث  ىىةىؤ  تدشىىكةة  ةاتىىط ىدوليكىىطس  ةلةةىىةرطث(  

ةة ىىىةس اةةطنىىىنانط نةشىىىتةسنةسادةرة ة ةات  ةىىىةرطتط ةاو ىىىة   
ثزاشىىىىىكط نةشىىىىىتةسنةسادةرة  ،ننت ىىىىط تدشىىىىىكط ةلةةةرطنىىىىىنا 

ة رىىطت  ، ىىن  لةندوكط   ىىةةولةندوكط( نطةضىىةاط  ىىؤ شىىلاو ةرة 
ساوذ رىىىة  نة ىىىتةس رة رىىىةت  رطندطث   ىىىىةسةةة ىة ىىىتةة س  ة 

 ،(نلىىل ةةنطةضىىة    ىىط س انىىةة  ة خناوتىىة نىىطة خلاو وىىةس ة       2 

 ،ةةةاوشىىىىةة  ة  ناوىىىىت  ىىىىؤ شىىىىطخلاو وةسة خلاو وىىىىةس رطنط ة   
ةةنةةيدىنا نطة اىىةرط تطساىىك ة خناوتىىة نىىطة خلاو وةس رطنىىةة  رىىة  

  Xةىىىىةم رطتىىىىةةا  ةتدشىىىىكط   ، ةنطةاطنىىىىنا  ىىىىآلة ة  دوتىىىىةة   
او ىة ة ن اوىت رىة    خلاو وةس رطث ة

 ىةىؤ  اىةة تدشىكةة  ة اانناوىت     
رىىىىىطم ةىىىىىةة خلاو وةسانىىىىىة نىىىىىىطة     
تطساكةرىىة  ىىة نطةاطنىىنا ة س ةات ة  
  ةرطندطننا نطس ةات  ةاتط ن اة ( 
ةاو ىىىىىةننت ط ةلةةىىىىىةرطث ةىىىىىة  

ة  تدشىىكةة  ىىة شىىدول اةرط   يىىس او
ثنارتدكىىط رنةاساوكىىط  ىىطو اىىطااس   

خلةىىىىىةك ااىىىىىطتن   30-20ة ةىىىىىة 
ةةسة  نطخطاىىىىىىىىىىىةندوت  اؤس  ىىىىىىىىىىى

ااندىىىىىىىىىىىطس   ىىىىىىىىىىىة ثزاشىىىىىىىىىىىكط  
نةشتةسنةادةرة ة  ةخشدوت رىطم  
خلاو وةسانىىىىىىة ثدولاسىىىىىىتدطث  ىىىىىىة  
نةشىىىىىىىىىىتةسنةسادة ة ض جىىىىىىىىىىؤس   
ة تدول سةاندوكط نةشىتةسنةسا   

 ثدولاستة اةةطم  نساوت 
ىةسضىىىىىىىىىىىىىىىىىط رىىىىىىىىىىىىىىىىىنةاس   

طةيؤنط  ىىىىىىىىىىىىىس ا ىىىىىىىىىىىىىتكنةنةة   
ةلةةةرطنىىة اط ىىطاط  ىىةم شىىدول اة   

 اةةطم ة ةساوتز
تىىىة خلاو وةس رطنىىىةة  رىىىة   نة ىىىتةس اةرط ثشىىىك ي ة خناو 

اؤس ىىىة  رىىىطت شىىىطخلاو وةس ة  دوىىىت ةىىىة س اويةاىىىةة  نطة اىىىةرط   
نطس ؤشىىى  ة خناوتىىىة خلاو وةس رطنىىىةة  ثطشىىىطث  ىىىة نة ىىىتةس       
 ننالنتسىىىىد (   جىىىىلةت  ؤشىىىىطاط ةلةةىىىىةاط ة نؤس اوىىىىت رىىىىة  
ة خناوتىىىىىة نىىىىىطة اىىىىىةة خلاو وىىىىىةس ة  رىىىىىة تلشىىىىىط س نوىىىىىلةنط  

 … ،نىىىطض ،س اث ،خلاو وىىىةس رطث  ىىىلة   خلاو وىىىةس رطنط رلىىىؤت   
ىتىىىن(  نلا ىىىت ةة   نة ىىىتةس رة ةىىىة خلاو وةس رطنىىىنا  ىىىةىؤ  
اة  اةك ةة تدشكط  د ددةة  س  ةنة ة ن اوت  اؤس  ةةسة  

نولة رىىىىىة  خلاو وةس رىىىىىة   ىىىىىطةيؤنط نة ىىىىىتةس رة ةةنطةضىىىىىة س  
ثطشىىىطث  ىىىة شىىىلةاةك ثىىىن  ة رناوىىىت ة ةىىىةة رطتىىىةةا     ،ةاة نناوىىىت

 17-12تطث تدودىنا ة نطتىة    طةيؤنةرة  لة  تدون رناوت رة ثة ى 
 ثة تطنط رةش 
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تةنطنىىىةت ةىىىةم ثة ىىىتطنةةا ةس انىىىط خلاو وىىىةس رطث س ةنىىىطةات  
ضلنكة اةةثةس   ت     طةيؤنةرة ةة تى    خلاو وىةس   ىطكةرة    
تدوثةس  نطرطت  ةة ذاون ثة ىتطنط  طةيؤنةرىةةا نطةضىة  س  نوىلةنط     

ةرىةةا  خلاو وةس رة ىةسة ك  ليدوط ةىةنطة  ؤشىطاط نىطة ة   ةلةة   
نلشىىىىناة   ، ىىىىؤ ةسا رىىىىطنط ضىىىىد ط نطة س ا ىىىىتط خلاو وةس رىىىىة

 طةيؤنةرىىىة ةىىىة  ىىىطس   لةتدوكناةةااىىىة ةىىىة خلةةردوكىىىةة   ىىىؤ  ىىىطو 
ىةةارىىىىة ةىىىىة   ،خلةىىىىةك  ثطشىىىىطث ىةةيمىىىىذا ط شىىىىلةرة س ةة ةات  

 طةؤنةرىىة  ىىة تىىطك ة رناوتىىةة  ة  ىىة اط ىىطنط ةىىة خلاو وةس رىىةة    
 دوكىىىط  ضىىىلك  ىىىة ة سة ىدو ناوتىىىةة   ةىىىة ةةا  اىىىةم رىىىنةاس   ن ا 

نلل( ةةثدوست جدون ندو دوت  ةةةةا  ة سرنةنط 2-1.5ةساوذ   
اىىىةة نطةضىىىة س  نوىىىلة  ةىىىة  ؤشىىىطاط ةلةةىىىةاط خلاو وةس رىىىةة      
تىىىةاةة  خىىىلاو  ة  ىىىلس   خىىىلاو  ةىىىةنطة نط ىىىلةكةرطنط اىىىةة     
شلاو ةةا نل و ة  دوتةة    ؤ ةةي دط لةنط تةةاة ةىة  ىةسرةةت ط   

طس  ةةة م ةىىىىىة س اويىىىىىة   ىىىىىؤ جىىىىى ،رىىىىىنةاس  نةشىىىىىتةسنةسادةرة
ثشك د ط تدشكط ةلةةةرطنىةة  رىنةاس  ثشىك ي  ىؤ نىةخؤش      

 اةةطم ة ةساوت 
ة ك اطنطذ نىىىىطث ثدوىىىىنا رىىىىنةاس  س ا ىىىىتكنةنةة    ىىىىطةيؤنط   

نىىىىةخؤش  ،ةلةةىىىةرطث ةىىىة س ةة  ثنارتدكددىىىىةة  اىىىطااس  نددىىىة    
ىة ىىىت  ىىىة ضىىىلنة نىىىطة ة   نة ىىىتةس  ة  ىىىلةتدوكنةنط  ةشىىىة   

اااس ةىىىىىةنطة ة ثدوشىىىىىلاااكةس    طةيؤنددةرىىىىىة  نطرىىىىىطت ضىىىىىلنك

خلاو وةس رطنىىىىنا نىىىىي  نىىىىةخؤش تىىىىةنهط ةة ىىىىطتط اىىىىطذنكنةنط  
 خلاو وةس رةةا رةندوك ىة ت  ة اطااس ة رطت 

ةا ثدولاست ة رطت نةخؤش ةة ةةا  اةة نةشتةسنةسادةة  
تطرل س ؤذ  ةةااط ةىة جدويىةةا وةةاوتىةة  ة ثطشىطث ة تلاندوىت      

 ةة  نطةيةة  ةة نةخؤشاطنة ة س ضدوت ة  ن ةات
تىىىىىىةر ؤةؤذ  س ا ىىىىىىتكنةنةة    ىىىىىىطةيؤنط ةلةةىىىىىىةرطث ةىىىىىىة     
ثدوشىكةةت نااة ة ىةندشىة ثسىثؤس اث ةىة ىىةةةيط ضىطر  رنةنىىط       
اطنن اا رطندىىنا  ةدوىىن ةا شىىطاةنط  ط ىىة س اويىىة    ىىتد ت( ة ك     

ةا  رىىىة ةىىىة كىىىةاىدو ىىىطندوكط تىىىةر ؤةؤذ  نىىىل و ة نىىىنن   ىىىطس  
نىىةة    ؤشىىطادة  خلاو وىىةس  تلةشىىولة رطننا  ىىؤ ثطسا ىىت ط نط  

جدوي  ة رناو   ااساة   ثطةيثشت  ،ةلةةةادةرطندطث  ة رناة اط
ة سرةةت ةة نطة   ،  تد ت( ةة رؤتطاط  ةة   نؤاة ىةنةة 

ثزاشىىىكط اد يلدىىىز  ةةاث  ضىىىطسةز  ىىىتد ت( ة  ىىىىطتلة  رىىىة    
 ت  ناتددىة ةىة   دةاىدو ط   ىت  ،ثةاكةس  ثطةيثشتط تطنمط ةةانط
كط  ةاةرناضىل رىة ةىة رؤنىةةيدوك     ثةاكةساوكط رىلث رىلث ةىة تىةةدو    

نطةة   جدطةاا ةسة تكناة  ة ك  ىتدلط ثزاشىكط رىة ذ نى      
ةاس شىىتة  رؤ طةيىىت ة اؤس نىىطة     ،ت تىىطةدلم ،ندتد ىىل  ،نطرىىطت

ةاكىىة  ةىىة ةةا  اىىةة   رىىة ة ضىىةندو ناوتةة   ة ىىةس نة ىىتةس     
 ،ثطةيثشتةرة ة خناوتة نىطة  ىةسندوكط ثىطساوز س ة     ، طةيؤنددةرةةا

طتدوكنا  لة ة رناوتة  طةيؤنةرةة  ىىةسة ك اىةة  ةااىة رىة     رة ةة ر
 ةخشىىطننث ةة ىىةس ثطةيثشىىتةرة ةلدسىىكدوت ة  ىىة شىىدول اةرط      

 ندكطندكط ة ك ثةس   شلةتن رناوتةة   
اطنىىطن  ةىىةم   ىىتد ت(انة  ىىةسا رنةنىىةة   رىىطسااط رىىنةاس  
س ا ىىىىىتكنةنةة    ىىىىىطةيؤنط ةلةةةرطنىىىىىة   ةشىىىىىة  طةيؤنددةرىىىىىة    

ل اةرط رىىىطتط رطسة رطتىىىة  ىىىةس نطةضىىىة  نة ىىىتةس رة  ىىىة شىىىدو
 ةآلم اةم ثةاكةس  رطنزاادة ةاتة   تد ت(  رة  ة  ،س  نولةنةرة

 ىىةسة ةانط ةىىةنطة ةلةةةرىىةةا ة ندو دوتىىةة  ة ةالاس رىىة   ىىةىدوز 
ة رىىطت  ةىىة اىىةةطنط اىىةة   ىىلس   خىىلاو  ةىىة نط ىىلةكةرطنط         
ىىىةسةةة نطضىىنا  ةشىىدول اةرط جةةىىىةس  نؤس انددىىطث  ة ىىةسةا    

ت ة  ىىطش ة  ىى   ىىة  ىىةساةسةرنةث ةةنىىة  س ا ىىتكنةنةة        ةاوىى
 طةيؤنط اط طاط  ةاون ا  اةة   اةة   تد ت(انة نةتن ط  ىةس  

رىىىىىةم  ،ىةةيىىىىىنانط تؤثىىىىىة   ىىىىىلةث ةىىىىىة ةةا  نةشىىىىىتةسنةسادةرة
 ة رةنةة  

ةىىىةرطتط ادوسىىىتطةا س ا ىىىتكنةنةة    ىىىطةيؤنط ةلةةىىىةرطث ة ك  
  اىىىىةةطم رنةاساوكىىىىط تدوىىىىنة تىىىىةةاة  ىىىىة   تد ت( رطندشىىىىةة    

  ىىتد ت(  نلاوكىىطند   ىىةة نطةانىىة س ةثىىؤش ة رىىناو   ،ة ةساوىىت
رىىىىىة س اويىىىىىة ةىىىىىة نةشىىىىىةرنةنط نةخؤشىىىىىط ةة ىىىىىةس ةاىىىىىلاس       
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ةةم  طآلنة  ةةاادىنا   ىتد ت(  رىطتط     ،خلاو وةس رطث ة ننث
 ةسة تكناث رة خؤ  ةخؤ ة رناو ةة  

 لة ثةلةكانةوة بؤ دةماخ
رنةنط  ىلةنط  س ا تكنةنةة    طةيؤنط ةلةةرطث  ؤ ضطس  ةس

تدوكضىىلةث ةىىة  ىىلس   خىىلاو ط ة نطخدشىىنا  ىىةرطس ة ىدو ناوىىت      
ىىىةسة ىط ةىىة طس  اؤس خطة لةنىىةة   نط ىىلةكةرطنط ة  ة  ىىن    

 رنذ لةنط نلسضدلةاشنا 
رؤنةةيدوك  دفةتط اطشكنا  ىةاة  ة  ةساةسة رنةنط ةةنة  

س ا تكنةنةة   ةلةةةاط تةنلدىن   
ة ك ال نةنىىىىىىىىىىط نةشىىىىىىىىىىتةسنةس   

طث نىىىىىىىةةس رنةنط نطةضىىىىىىىةرة اىىىىىىى 
 ؤشىىىىىىىطاط ةلةةىىىىىىىةاط خلاو وىىىىىىىةس  
ةةس اويىىىة  ةةسا ىىىةة   ثطسضىىىةاةك 

 ىىىىىىىىةس س ا   ،ةىىىىىىىىة ةالاس رةاىىىىىىىىنا
كنةنةة   ر ىىىةرطسىدو طنط ةىىىة ضىىىط  

ثدوضىىىالاسةنط خلاو وىىىةس رطنط ة   
اىىىةة  ىىىدفةتطنةش ة كز اةنىىىنام ة 
شىىطنةرطث ةىىة س ةة  ثنارتدكددىىةة   
 ،ىىىىدي ااىىىطث ة اطااساىىىطث ثدو طنىىىطت 

ةةةا  نةشىىتةسنةسادةرة ةةضىىطس  ىىىدي ةة ىىةس اىىةة  نىىةخؤش ةىى
 ىىطساوكط الة رىىط ةةا  نةشىىتةسنةس  نىىط    نىىطة   نطنىىىةة        
 ،نىىةخؤش ةىىة نةخؤشىىاطنة رلستىىة ة اةة نىىن  ةساوىىذ  نطردوشىىدوت 

ةىىىىىةةةا  نةشىىىىىتةسنةسادةرة ضطس  ىىىىىةسرنةنط نىىىىىةخؤش اؤس   
ثدولاسىىىتط  ىىىة  ىىىةةط نشىىىتط نددىىىة ةة ىىىةس اىىىةة   ،نطخطاىىىةندوت

 طسانىىة نط دوىىت رىىة ةةةانةاىىة     نىىةخؤش ةةضىىطس  ىىىدي رىىطم ةىىةة    
 ، ىىىةىؤ   ىىىةةط نشىىىتددةة  تلةشىىىط  ودوىىىت  ةاوىىىن ا  اةنطنىىىة   

ةىىىةةةا  س ا ىىىىتكنةنةة    ىىىىطةيؤنط ةلةةىىىىةرطنط شىىىىطخلاو وةس ة  
رلىىؤت ثدىىطة ثطساوزنىىطس  ةىىة تلانىىط   دوكسىىط خىىؤ  ة رىىطت         

ا ىىتكنةنةة    ىىطةيؤنط ةلةةىىةرطث ة رناوىىت ااىىطتن ةىىة ىىىةسة ىط س 
ة طو  ىىليكنةنةة  ةىىة ة ساةةطنىىةرطنط جطساوىىك اىىةةطم  ىىنساوت  ىى

اىىىىطث  ىىىىطس  الة رددىىىىةرطنط ةةا  نةشىىىىتةسنةس   ىةنىىىىناوكجطس    
ثزاشىىىك ةىىىة ةةا  نةشىىىتةسنةس  تةنلدىىىن   ىىىةسنةرةةتلة ةىىىة    
ةلةةةرطننا  ن اطس ة ةات  ؤ نةخؤشط اىةةطم  ىنات  ةة ىةس اىةم     

اوية  نلاوكنةنةة    ؤشطاط ةلةةةاط ىةنلة  دفةتة  طشطنة س 
ث  ىىىىةىؤ  نة ىىىىتةس    ننالنتسىىىىد (   ىىىىطةيؤنط خلاو وىىىىةس رط

جىىلةت  ؤشىىطاط  ىىة ساويةاىىةرط  ىىةسرةةتلة  ىىؤ نلاوكنةنىىةة    
  ؤشطاط ةلةةةاط خلاو وةس رطث ةاة نناوت 

 طىةسضىىىىىىىةنن  ثةس  ىىىىىىى ننط س نوىىىىىىىلةنط خلاو وىىىىىىىةس رطن
ثةةىىىىةرطنط خىىىىلاس ة  اؤس ىىىىة  جىىىىطس اطنطة  طشىىىىط  ؤنىىىىطة اط  

 مىىىىطاط ىةاىىىىة رىىىىة اورة ىىىىةرة ةاطساىىىىن رطت  ىىىىةآلم رؤنىىىىةةيدوك س 
ة رةنكنةنىىةة   خدونااىىط ةسة ىىتولةنط  ىىدوهدو طندطث ساويىىة ج ىىة

 نولة رطنط خلاو وةس رطث اطث  ة تىةةاة تط ة  ىتطنط   نطةضة س 
ة ةات  اةنىىىىىةسا  اىىىىىةة نطةضىىىىىطنة ةىىىىىةنطة    ،نةشىىىىىةرنةنددطث

اىىةةا  ،خلاو وةس رطنىىنا ةسة ىىت  ىىلة  
ثط ةنىىىىىىن  ىىىىىىلةث  ىىىىىىةم ساو مطادطنىىىىىىةة  

لاو وىىىةس   اطسنىىىةتط ةسة ىىىتكنةنط خ  
الة رط ةقط ة ة ث   ةس تط ثدولاسىتة  
اىىىىةة رة ىىىىطنة  ىىىىة تىىىىةةاة تط ةاا ةىىىىة  
جيةس ردوشىىطث  دوىى   ضىىلنكة ندكىىؤتي   
اطسنىىىىىىىةتط نةشىىىىىىىةرنةنط نطةضىىىىىىىة  
س نوىىىىىىىىىلةنط خلاو وةس رىىىىىىىىىة ة ةات   

نؤشىت   طثطشطث ةااىدو طث ةىة خىلاسةن  
ة اةة  ةسىةنطنة   ة ثنؤتد ط اطذ ةيط  

ة  ىة  ة ةةيةنةننث  اةة رة ىطنة ةا  طشى  
شىىدول اةرط نطن طة نىىن رطس كىىةث ة خؤاىىطث ىىىدآلك  كىىةث  ىىةآلم    

ؤاشى   ثدولاستة اةة ةا  رطسرنةنة  ةس اوك ة ثدوكىط  دوىت ة ك س   
رطسرنةث ةة ىةةا   ىةس آلة ةةنىة     ،ة ساشط جة تةاط ، ةثطو

اىدو ىىطنط  ىىلةك ة اط ىىطننا رىىة اطسنىىةتط ةسة ىىت      رؤنىىةةيدوك س 
طضىىىنا ة ةات ة  ىىىلس اوكط  ىىىلةنط خلاو وىىىةس  ةقىىىط ةىىىة س اث ة ن 

 خلاو ط ااطة  ةة ثةةةرطننا جدووةجطو ة رطت 
ةةنة  ىةنلة اةنطنةشنا ثدولاسىت نطرىطت اىةة رة ىطنة رىة      

 نولةنط خلاو وةس  ثةةةرطنط خلاس ة   ةةش ة  ى   تلةشط س 
ىة ت  ة نطالندون   كىةث ضىلنكة ضطس  ىةس  نلاودىةرطث ساويىة      

ةخؤشىىىددة ة نىىىنث ة ةىىىة ة ساةةطنىىىة نةتن ىىىدناس رطنط اىىىةم ن 
رطتدوك ثزاشىكط نةشىتةسنةس  ةلةةىةرطنط خىلاو   ن اىطس ةة ىةس       
ضطس  ىىىةسرنةنط خلاو وىىىةس رطث ةىىىة س اويىىىة  نةشىىىتةسنةسادةة   

 ،اا   ودوتة ةات ثدولاستة نةخؤش سا تةةخؤ  طو ةةة ةةيط س 
 نولةنىىىىة ةةةانةاىىىىة اؤس  ىىىىةخدونااط   ضىىىىلنكة اىىىىةة نطةضىىىىة  س   

طتىة اةةطنىنانط نةشىىتةسنةس    ثدولانةرىة  ااىطة  كىطت ة اىةة ر    
 ة  دوت  ، ؤ  ةةس ةة  ثنارتدكددةة   اة تةم
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 كةرةو 

ضؤنيةتى بةرهةمهيَنانى لة 
 كارطةكاندا

 
 بةشى دووةم

    
 

 خاليد حمةمةد خاألنوسينى: 
 ثِرؤفيسؤرى ياريدةدةر لة تةكنؤلؤذياى شريةمةنى

 
 
 
 

شريى مانطا كة زياتر لة هةموو جؤرةكانى شريى دى 
% ضةورى تَيداية، و 4بةكاردَينرَيت لةكارطةكانى كةرةدا، لة 

لةناو ئاوى شريةكةدا، كة  E mulsion-يةبةشَيوةى مَلتة
% لة ثَيكهاتووةكانى شري. بنةماى 87ِرَيذةى دةطاتة 

بةرهةمهَينانى كةرة بريتية لة هةَلطَيِرانةوةى حاَلةتى مَلتة لة 
شريو قةمياغدا لة بآلوبوونةوةى ضةورى شري لةناوةندى ئاوى 
شريةكةدا بؤ حاَلةتى مَلتةى ئاو لة ناوضةورى شريةكةدا 

 ؤكردنةوةى خِرؤكة ِرؤنةكان بة شَيوةى ثارضؤَلكة.ك
 

 هةنطاوةكانى بةرهةمهيَنانى كةرة
ئةو شريةى بةكاردَينرَيت بؤ دروستكردنى كةرة دةبآ -1

جؤرَيكى باش بَيت، ثاش تاقيكردنةوةى تام و بؤن و 
بةرامةى، لةطةأل شيكارى كيمياوى و ميكرؤبيؤلؤذى. شريةكة 

ضةورييةكةى  Separatorبة ئامَيرى جياكةرةوة 
ِرَيذةى  Creamكة ثَيى دةوترَيت قةمياغ   جيادةكرَيتةوة،
%. نابآ ِرَيذةى ترشي )ترشى الكتيك( 35-30ضةورى تَييدا 

% زياتر بَيت، ضونكة لةوة زياتر دةبَيتة هؤى 0.2تَييدا لة 
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مةيينى ثِرؤتينةكانى قةمياغةكة، لة كاتى ثاستؤركردنى 
 شريةكةدا.

 Cream pasteurieationمياغةكة ثاستؤركردنى قة-2
م بؤ ة90-85قةمياغةكة طةرم دةكرَيت بؤ ثلةى طةرماى 

م. بؤ كوشتنى ة7-4ضركة و ساردكردنةوةى بؤ  15ماوةى 
ئةو ووردة زيندةوةرانةى تَييداية، كة دةبنة هؤى نةخؤشى، 

لةطةأل ئةو زيندةوةرانةى 
دةبنة هؤى خراثبوونى 
قةمياغةكة بة دروستكردنى 

ؤن و بةرامةى تام و ب
ناخؤش. جطة لةوةى كة 
ثاستؤركردن دةبَيتة هؤى 
نةهَيشتنى ضاالكى ئةنزميى 
اليثَيز كة بةرثرسة لة 

 Rancidityدِرنكردنى 
ضةورى قةمياغةكة، لةطةأل 
نةمانى بؤن و بةرامةى 

 ناخؤش لة قةمياغةكةدا.
 Cream ripeningثَيطةيشتنى قةمياغ -3

% لة كَيشى قةمياغةكة 5-3هَيندَيك جار هةوَين بةِرَيذةى 
دةكرَيتة قةمياغةكةوة كة ثاستؤركراوة، بؤ بةرزكردنةوةى 

% بة ثَيوانةى ترشى 0.45-0.20ِرادةى ترشيى تَييدا بؤ 
الكتيك. مةبةست لةم هةنطاوة بةرهةمهَينانى كةرةيةكة كة بؤن 
و بةرامَيكى باشى ثةسةندكراوى هةبَيت، جطة لةوةى كة 

ت و ئةو ترشييةش كؤنرتؤَلى ضاالكى دؤكةشى بةلةزةترت دةبَي
و نةشومناى ئةو وودرة زيندةوةرانة دةكات كة نةويسنت. 
هةروةها دةبَيتة هؤى شاردنةوةى زؤر لةو بؤن و بةرامة 
ناخؤشانةى كة لةو ئاَلفةوة دَيت كة ئاذةَلةكة خواردويةتى، يا 

 لة بؤدِرنبونى ضةورى و شتى تريشةوة.
ى كةرةوة  Starterةضنة هةويَنى ئةو ووردة زيندةوةرانةى كة ئ

 ئةمانةن:
1- Streptococcus lactis 

2-Streptococcus Cremoris 
3- Streptococcus citrovorum 

هةريةك لةم ووردة زيندةوةرانة بةرثرسيارن لة 
دروستكردنى تام وبؤن وبةرامةى تايبةتى خؤش لة 

ة قةمياغةكةدا، و لةويشةوة بؤ ئةو كةرةيةى كة لة قةمياغةك
  دروست دةكرَيت.

دواى ئةوةى دةطةينة ترشى ثَيويست لة قةمياغةكةدا، 
ثلةى طةرماى قةمياغةكة دةطةيةنرَيتة ثلةى  ثَيويست، بؤ 

 ئامادةكردنى بؤ ذةنني.
بؤ ثرؤسةى  Churnئامادةكردنى ِراوةشَينةر -4

 ِراوةشاندن
ثَيشةكى ِراوةشَينةرةكة 
كة لة ئةلةمنيؤم 

م دروستكراوة بة ئاوى طةر
و مادة ثاككةرةوةكان بة 
فَلضة باش دةشؤرَيت. 
ئينجا ِراوةشَينةرةكة 
خاوَين دةكرَيت بة هةَلمى 
كوآلو. خؤ ئةطةر 
ثامشاوةى شريى 
ِرةقةوةبووى ثَيوة مابَيت 
ئةوا بة بةكارهَينانى هايدرؤكسيدى سؤديؤم و ئاوى طةرم و 

 ترشى خةست ثاك دةكرَيتةوة.
نةرةكة، لةطةأل مادة خستنى قةمياغ بؤ ناو ِراوةشَي-5

ِرةنطدارةكان قةمياغةكة لة ثلةى طةرمايةكى دياريكراودا 
-9دةكرَيتة ناو ِراوةشَينةرةكةوة، كة لة هاويندا طةرماكةى 

م ية. بِرى ئةو قةمياغةى ة15-12م و لة زستاندا ة11
قةوارةى  2/1 3/1دةكرَيتة ِراوةشَينةرةكةوة دةبَيت 

 ِراوةشَينةرةكة بَيت.
اردَيت ئةطةر مبانةوَيت كةرةكة بة درَيذايى ساأل ِرةنط بةك

ِرةنطَيكى زةردى بةردةوامى هةبَيت، بآ طوَيدانة ئةوةى 
كةرةكة لة شريى مانطا يان طامَيش دروستكراوة. لةم بوارةدا 

 ِرةنطى كارؤتني يان ئةناتؤ بةكاردةهَينرَيت.
ِرةنطى كارؤتني بةشَيوةيةكى سروشتى لةناوضةورى 

هةية بة بِرى كةم  بةرثرسة لة ِرةنطَيكى زةردى شريى مانطادا 
كاَلى شريى مانطادا. بة بِرَيكى زؤر ئةم ِرةنطة بةكاردةهَينرَيت 
لةكارطةكانى دروستكردنى كةرةدا. هةروةها ِرةنطى ئةناتؤش 
بؤ هةمان مةبةست بةكاردَيت. دةشتوانرَيت ئةو ِرةنطة زةردة 

بوارةدا ِرةنطى  لة طوَيزةر دةربَينرَيت. شايانى باسة لةم
مل بؤ  1ئةناتؤ زياتر بةكاردَينرَيت لةبةر هةرزانى وةبةرَيذةى 
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مل بؤ دو كيلؤ  1هةر كيلوطرامَيك لة قةمياغى طامَيش و 
قةمياغى مانطا، ثَيش دةستكردن بة ئيشكردنى 

 ِراوةشَينةرةكة.
 ئيشثَيكردنى ِراوةشَينةر و هَينانة دةرةوةى دؤكةى.-6

كة دادةخرَيت و دةخرَيتة ئيش، تا ئامَيرى ِراوةشَينةرة
ضةند جارَيك دةخولَيتةوة، ئينجا دةوةستَينرَيت، بؤئةوةى 
ِرزطارمان بَيت لةو هةواو طازانةى كة بةشَيوةى تواوةن لةناو 
قةمياغةكةدا. ِراوةشَينةرةكة  دةخرَيتةوة ئيش بؤ ماوةى 

خولةك تا ثارضؤَلكةكانى )حبيبات( كةرة بة  30-45
نؤكَيك دروستدةبن، لةطةأل جيابوونةوةى  قةوارةى دةنكة

دؤلةكةرةكة. لةم قؤناغةدا ثرؤسةى ِراوةشاندن تةواو دةبَيت. 
دةشتوانرآ لة شوشةيةكى تايبةتةوة لة ئامَيرى 
ِراوةشَينةرةكةدا سةيرى ناوةوةى بكةيت و ثارضؤلكةكان و 
دؤكة كة لَيى جيابؤتةوة بيبينى. لةثاش ماوةيةكى كةم دؤكة 

دةرةوة بة كردنةوةى فةحتةيةكى تايبةت كة دَينرَيتة 
ةكةرةكان ثارزؤنطَيكى ثَيوةية، بؤ ئةوةى نةيةَلَيت ثارضؤَلك

 بَينة دةرةوة لةطةأل دؤكةدا.
 Washingشتنى كةرة -7

كةرةى بةرهةمهَينراو دةشؤرَيت بة ئاوَيكى ثاك، بةبِرى 
-2ئةو دؤيةى هَينراوةتة دةرةوة لَيى. ثلةى طةرماى ئاوةكة 

ةى سةدى كةمرتة لة ثلةى طةرماى كةرةكة. مةبةست لة ثل 3
شتنى كةرةكة ِرزطاربوومنانة لةو دؤيةى كة بةكةرةكةوة 
ماوةتةوةو لةو بؤن و بةرامة نةويستانةى دروست بووة، 
لةطةأل درَيذكردنى تواناى مانةوةى كةرة بآ خراثبوون، لةطةأل 

 ِرةقبوونى ثارضؤَلكةكانى.

 Saltingخوَيى تَيكردن -8

ئةطةر مبانةوَيت كةرةى دروستكراو خوَيى تيابآ، دةبآ 
خوَييةكى باش بةكاربهَينني كة ئةو خةسَلةتانةى تَيدابآ كة 
لةو خوَييانةداية كة بؤ شريةمةنييةكان بةكاردَينرَين 

Dairysalt  بة ثَيى داخوازى كِريارةكان.2-1و بةِرَيذةى % 
خوَي بةدوو جؤر دةكرَيتة كةرةوة، يان خوَيى وورد، يان 
بةشَيوةى خوَيواوك لة ئاوَيكى ثاكدا. ِرَيذةى خوَيى تَيكراو بة 
ثَيى كَيشى ئةو كةرةيةية كة بةرهةمدَينرَيت. خوَي ِرؤَلى هةية 
لة ضاككردنى تامى كةرةو بنياتى، جطة لة ِرؤَلى 

 كان.لةكةمكردنةوةى نةشومناى ووردة زيندةوةرة
 pressingطوشينى كةرة -9

ئةم هةنطاوة ئةجنام دةدرَيت يان لة ِراوةشَينةركةدا كة 
ئامَيرى تايبةتى تَيداية بؤ طوشينى كةرة، لة كاتى ئيشكردنى 
ِراوةشَينةرةكةدا بؤ ماوةيةكى دياريكراو تا كةرةكة 
بنياتةكةى تونطوتؤأل دةبَيت. ئةو ئاوة زيادةيةش لة ثَيويست 

ةوة لة كةرةكةدا ِرزطارمان دةبَيت لَيى. ئةم ئةطةر مابَيت
ثرؤسةيةش يارميةتيمان دةدات لة دابةشكردنى خوَي و ئاو 
بةشَيوةيةكى يةكسانى لة كةرةكةدا. دةشتوانرآ طوشينى 
كةرة لة دةرةوةى ِراوةشَينةركةدا بكرَيت، لة ئامَيرى طوشني و 

 بِرينى كةرة.
 Wrapping andبةرطاندن و كردنة ناو قوتوةوة -10

Molding 
كةرة بة ئامَيرى تايبةتى لةتلةت دةكرَيت بة ثَيى كَيش و 
قةوارةى ثَيويست. ئينجا بةكاغةزى تايبةت بة كةرة تَيى 
دةطريَيت، لة ذورى تايبةتدا هةَلدةطريَيت لة ذَير ثلةى طةرماى 
سفردا تاكاتى ناردنى بؤ بازاِر و داواكارانى بة ماشَينى 

 ساردكةرةوة.
 Continuousدةوامةكان بؤ دروستكردنى كةرة ِرَيطة بةر

Butter making 
بؤ زيادكردنى بِرى كةرةى دروستكراو لة كارطةكانداو 
كةمكردنةوةى كاتى ثَيويست بؤ بةرهةمهَينانى، لةطةأل هَينانة 
خوارةوةى نرخى كةرة بة كةمكردنةوةى كولفةى كارةكانى، 

 دا.ئةم دوو ِرَيطةية بةكاردَينرَيت لة دروستكردني
ِرَيطةى جياكردنةوةى قةمياغ لة شري بة -1

 خةستكراوةيى: 
Concentration system 



26 سةردةمزانستى   

 71 

بةم ِرَيطةية قةمياغى شريكة جيادةكرَيتةوة لة شريةكة، 
جارَيكى تر قةمياغةكة بة ئامَيرى جياكةرةوة ضةورييةكةى 
جيادةكرَيتةوة لة شريةكةى، بؤ خةستكردنةوةى ضةورى 

م شَيوةية ضةورى لة قةمياغةكةدا قةمياغةكة. ضةند جارَيك بة
% ضةورى تَييدا. 78-75بةرز دةكرَيتةوة تا ئةطاتة ِرَيذةى 

قةمياغة ثاستؤركراوةكة دواى ساردكردنةوةى طؤِرانكارى 
دةكرَيت لة شَيوةى ضةورى قةمياغةكة، لة حاَلةتى مَلتةى ِرؤن 

ن لة ئاودا بؤ مَلتةى ئاو لة ِرؤندا لة ئامَيرَيكدا كةثَيى دةَلَي
واتة هةَلطَيِرانةوة  Transmutationهةَلطَيِرةر )احملول( 

ِروودةدات لةناوةندى قةمياغةكة بةكارثَيكردنَيكى ميكانيكى 
زؤر توند. دواى ئةوة دؤكةى ىَل جيادةكرَيتةوةو كؤنرتؤَلى 
ِرَيذةى شآ و خوَي و ِرةنط لة كةرةكةدا دةكرَيت بة 

 ِرَيطةيةكى ئؤتؤماتيكى.
 Flotation processاندنى خَيرا ِرَيطةى ِراوةش-2

بؤ ئةوةى زؤر بةخَيرا ثرؤسةى ِراوةشاندن ئةجنام بدةين، 
ِراوةشَينةرى خَيرا بةكاردَيت بؤ ئةم مةبةستة. قةمياغةكة 
دواى ثاستؤركردنى و ساردكردنةوةى دةبرَيت بؤ حةوزَيك كة 
زؤر بة خَيراو بة تيذى بة دةورى خؤيدا دةخولَيتةوة 

ة ماوةى دوو خولةكدا قةمياغةكة دةبَيت بة بةِرادةيةك كة ل
كةرة. كؤنرتؤَلى ِرَيذةى ئاوو خوَي و ِرةنط دةكرَيت لة 
كةرةكةدا بةِرَيطة ميكانيكية ثَيشكةوتووةكانةوة. بةم 

كغم 4500-3000ِرَيطةيةوة دةتوانرَيت لة ماوةيةكى كةمدا 
كةرة دروستكرَيت لة كاتذمَيرَيكدا. لة خةسَلةتةكانى ِرَيطة 

ردةوامةكان بؤ بةرهةمهَينانى كةرة نايابى و ثاكوتةميزى بة
بةرهةمةكةية، ضونكة بةردةوامى هةنطاوةكانى ئةم ِرَيطةية بؤ 
دروستكردنى كةرة فرسةت نادات بة ثيسبوونى بةرهةمةكة 
لةاليةن ووردة زيندةوةرةكانةوة. جطة لةوةى كولفةى ئيشيش 

 ِراوةشَينةر. بةم ِرَيطةية كةمرتة لةِرَيطةى بةكارهَينانى
لة خةسَلةتة خراثةكانى ئةم ِرَيطةية ئةوةية كة ِرَيذةيةك لة 
ضةورى كة لةدةست دةضَيت و تَيكةأل بةدؤكة دةبَيت، زياترة 
لةو ِرَيذةيةى كة بةِرَيطةى ئامَيرى ِراوةشَينةرةوة لةدةست 

 دةضَيت.
 

 بةكارهيَنانى كةرة لة بوارة جياجياكاندا
ر لة كوردةوارى خؤماندا كةرة وةك خؤراكَيك زيات-1

 لةطةأل بةرضاييدا دةخورَيت.

كةرة بةكاردَينرَيت لة ئامادةكردنى برمةو ثاقالوةو -2
هةندَيك شريينيدا، و لة ئيشى هةويردا، نرخى خؤراكى ئةم 

سةرضاوةكانى خؤراكانة بةرز دةكاتةوة و بةلةزةت تريشة لة 
 ى ضةورى.ديكة

ر لة ثيشةسازى كةرة بةكاردةهَينرَيت بةبِرَيكى زؤ-3
رؤنى خؤماَليدا. هيندستان و ميسر دوو ووآلتى ناسراون لة 
بوارى ثيشةسازى رؤنى خؤماَلى كة لة كةرة دروست 

% بةرهةمى 60دةكرَيت، بة بِرَيكى زؤر. لةم دوو وآلتةدا لة 
ساآلنةيان لة شري دةكرَيت بة كةرة، بةشَيكيش لةو كةرةية 

 Ghee–دةكرَيت بة ِرؤنى خؤماَلى 
كةرة لة ثيشةسازى جؤرة نايابةكانى مارطريندا -4

Margarine .كةرةى ثيشةسازى( بةكاردَينرَيت( 
كةرةى بآ خوآ بةكاردَينرَيت لة ثيشةسازى دؤندرمة -5

 و قةمياغى ثيشةسازيدا.
لة هةندَيك وآلت وةك ئَيران هةندَيك خؤراك وةك ثآلو -6

بؤ كةرى دةخرَيتة سةر. هةروةها كةرة بةكاردةهَينرَيت 
دروستكردنى كرَيم بؤ داثؤشينى كَيك و ترايفؤأل و خؤراكى 

 تريش.
 

 سةرضاوةكان: 

 .1984خالد حممد خال و دكتور هيالن محادي على -1
 .1970مطابع جامعة املوصل  -مبادئ تصنيع االلبان

 حسني طه النجم-2
 بغداد -مطبعة احلكومة -الزبد -اجلنب -صناعة االلبان

 1967احلجراوي. دكتور سامل ابراهيم -3
 اجلمهورية العربية املتحدة -الزبد. دار املعارف

 .1961الدكتور علي حسن فهمي -4
 السمن او )الدهن احلر(

 القاهرة -املطبعة التجارية احلديثة
5-Hunziker, G.F 1946 

The Batterlndustry . U.S.A. Lagrange 
6-Clarnce Henry Eckles, DSE 1951 

Milk and milk products. 
Forth Edition, Megraw- Hill Book Company. 

New york. 
7-Evert L. Fouts and Theodore. R.Freeman 

1948 
Dairy manufacturin G processes 

New york. John wiley and Sons, INGt. 
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 ثةرضظةى: تةالر ساَلح

 
 
 
 
 

كات زؤر لةوة خَيراتر تَيثةِردةبَيت كة هةستى  يَيةةكتة،     
ؤن لة ز،اد بونتةان و  ئاسىةكان  دةرضوون  دوانؤكسيةى كارب

لةطتتتةة بةرزبوونتتتةوةى يرتتتةى طةرةيتتتةا دةبنتتتة هتتتؤى ِرودانتتت     
ة،  طةورة كة لةوانة،تة يَيو،ستى  بتة ستةدةها     كارةسات  ذ،نط

 هةزار ساة ،ان ةريؤنةها ساة بَيت بؤ ضارةسةر كردنييان.
كؤةتتتةلكَية لتتتة زانا،تتتان كتتتة لتتتةر دوا،تتتةدا بة تتتةار،يان لتتتة       
كؤنطرةى ئكسيرتى ذ،نطة،  كرد كة لةوآلتتة ،تةكطرتووةكان    
ئةةتتتتةر،كا بةستتتترتا  ذةارة،تتتتةن ئاطاداركردنتتتتةوةى ذ،نطتتتتة،     

ار،يان بآلوكردةوة. لة كاتَيكتةا هةنتةَ،ة طوةانيتان لتة     ةةتر،سة
ِراسى  ئةو بانطة انة هة،ة زاناكان تيشكيان خسىة سةر ئةو 

ةو ةةترستيانة دةستةََين  زؤر لتةوة ز،تاتر     ئت بةلكطانةى ِراسى  
كة ئَيمة يَيشبين  دةكتة، . ككوةتةت  بتةر،ىان  كتة ئَيستىاكة      

دةكتتتتتتات   ستتتتتتةرؤكا،ةت  هة تتتتتتت دةولكةتتتتتتتة دةولكةةةنةةكتتتتتتة
ى بةستتتتىن  ئتتتتةر كؤنطرة،تتتتةى كتتتترد بتتتتة ئاةتتتتا        تتتتةبانطة

ضتتتتتتتتِركردنةوةى لَيتتتتتتتتةوان و رستتتتتتتتةكردن لةستتتتتتتتةر طؤِرانتتتتتتتتة  
 ةةترسييةارةكان  ئاووهةوا.

هةرضةنةة د،ار،كردن  ئةو د،اردانتةى بتة ةةترستيةار نتاو     
دةبتتتتترَ،  وةن ،تتتتتةكَية لتتتتتة ئةركتتتتتةكان  ييتتتتتاوان  سياستتتتتةت   

لكتتتتتتتة طتتتتتتتؤِران   دةةَينَيىتتتتتتتةوة  بتتتتتتتةآلر زاناكتتتتتتتان ستتتتتتت  كؤةة  
ةةترسيةار،يان د،ار،كردووة. كؤةةلكةى ،ةكةر ية،وةنتةى بتةو   
طؤِرانتتتةوة خؤ،انتتتةوة هة،تتتة كتتتة لتتتة ناوةنتتتةى بارودؤختتتةكان     
ئاووهتتتتةوا ِروودةدةن كتتتتة دةكرَ،تتتتت ةتتتترؤى لةطةلكيانتتتتةا ختتتتؤى   
بطو َينَيتتتتتت ئةطتتتتتةر يَيشتتتتترت ئاطاداركرا،تتتتتةوة لَييتتتتتان  ،تتتتتان   

 ةى كؤضكردنةوة.دوركةوتنةوة لةو ةةترسييانة لة ِرَ،ط
كؤةةلكةى دووةر كار،طةر،يةكان  ناوةنتةى ئتةو بارودؤختة    
طؤِراوانة لةستةر ئةطتةرى ِرودانت  ِروداوة زؤر ةةترستيةارةكان     

دا ئتةوروياى  2002وةن ئةو  ةيؤىل طةرةييتةى كتة لتة ستالك      
 هةزار كةس. 30طرتةوة و بووة هؤى لةناوضوون  
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دةبنتتتة هتتتؤى  بتتةآلر كؤةةلكتتتةى ستتتَييةر ئتتتةو هؤكارانتتةن كتتتة  
ِرودانتتت  ئتتتةو طؤِرانانتتتةى كتتتة رتتتابير  ضتتتاككردنةوة نتتت  لتتتة        
سيستتتتتتتتتتىمة سرو تتتتتتتتتتىييةكانةا وةن توانتتتتتتتتتتةوةى لوتكتتتتتتتتتتة  
سةهؤلكييةكان  ناوضة جةةسةر،يةكان ضونكة لةطتةة تَيثتةِر،    
بتتتةو ئاستتتىةنطانةدا ِراستتتىةوخؤ دةطة،نتتتة ختتتالك  نةطةِرانتتتةوة.   

ةكتتتتةدا زؤربتتتتةى زاناكتتتتانية لةبتتتتةردةر ئاةتتتتادةبووان  كؤنطر  
جتتةخىيان لتتةوة كتتردةوة كتتة نى،تتة ختتالك  كتتةنار،  زؤر لتتةوة         

 ز،اترة كة يَيشبين  دةكة، .
هةرضتتتتتةنةة بة تتتتتَيوة،ةك  جنتتتتتةرة  ئاةا تتتتتةكان د،تتتتتارى 
نتتةكراون  بتتةآلر زؤربتتةى زانتتاو توَ،تتلةرةوةكان لتتةو بتتاوةِرةدان     
يَيو،سىة جيهان ئةو ِراسىيية بىانَيت كتة نابَيتت يرتةى طتةرة      

ة دوو يرتتةى طتتةرة  ز،تتاتر  بةرزبَيىتتةوة لتتةو هةستتارةى زةوى لتت
يرتتتة طةرةييتتتةى ستتتةردةةةكان  يتتتَية  ؤِر تتت  ييشةستتتازى. 
جتتتتتتتؤن  تتتتتتترينهوبر بةِرَ،وةبتتتتتتتةرى ناوةنتتتتتتتةى تينتتتتتتتةا  بتتتتتتتؤ   
توَ،ل،نتتتتةوةكان  طتتتتؤِران  ئاووهتتتتةوا لتتتتة زانكتتتتؤى كم ،تتتتة       
لةةبارة،ةوة  وت : ئةطةر بةربةسى  دوو يرةى طةرةيمان بِرى 

 ؤزةخ دةكة،نةوة.ئةوا ئَيمة دةرطاى د

بتتتتةآلر بتتتتةهؤى بتتتتةردةوار بتتتتوون  نتتتتا ئا تتتتكرا،  تتتتتةواو     
دةربتتتارةى ئاستتتى  هةستتتىيارى ئتتتاوو هتتتةواو بةراةبتتتةر دؤزة      
ز،ادةكتتتان  يةنطرواردنتتتةوةى طتتتةرة   طة،شتتتة بةوخالكتتتة بتتتة  
ناد،تتارى و نتتا ئا تتكرا،  دةةَينَيىتتةوة. زؤربتتةى ةةزةنتتةةكان      

ؤكسيةى كاربؤن لة ئاةاذة دةدةن بةدوو هَينة بوون  بِرى دوان
بةرط  هةوا،يةا بة بةراوردكردن لةطة  ئاستىةكان  ستةردةة    

( 550ppmبتؤ   275ppmيَية  ؤِر   ييشةسازى )واتتا لتة   
يرة بةرزدةبَيىةوة. بتةآلر لَيكؤلكينتةوة    4-2يرةى طةرة  زةوى 

نوَ،يةكان ئا كرا،ان كردووة لةوانة،ة يرةى طةرة  بؤ ئاستى   
يرةى ستةدى  زؤرَ،تة لتة زانا،تان      11ة ز،اتر بةرزبَيىةوةو بطات

لتتتة كؤنطرةكتتتةدا جتتتةخىيان لتتتةوةكردةوة كتتتة هتتتةةوو جيهتتتان     
ئاةتتتتا   هَيشتتتتىنةوةى ئاستتتتىةكان  دوانؤكستتتتيةى كاربؤنتتتتة  

. وةن زانتتتتراوة 400ppmلةبتتتتةرط  هتتتتةواد لتتتتة ذَ،تتتتر ئاستتتتى    
 38ppmئاستتتىةكان  ئَيستتتىاى طتتتاز لةبتتتةرط  هتتتةوادا زؤر لتتتة  

ةرت لتتتة دة،ة،ةكتتتةا بطاتتتتة   كتتتةةرتةو لةوانة،تتتة لتتتة ةتتتاوةى كتتتة    
400ppm. 

يا تتتان ةةستتتةلةى بتتتِرى تَيبتتتوونةكان بتتتؤ كةةكردنتتتةوةى    
دةرضتتتوون  بتتتِرى دوانؤكستتتيةى كتتتاربؤن  دَ،تتتت. هةنتتتةَ،ة بتتتة   
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نتتتتةها دؤةر ةةزةنتتتتةةى دةكتتتتةن. بتتتتةآلر ئتتتتةر بتتتتِرة زؤر     ؤتر،ري
ناطة،تتتتتةنَيت بتتتتتة بتتتتتةراوردكردن لةطتتتتتةة رتتتتتةبارةى ئتتتتتابورى       

كردن  لةطتتتتةة بتتتتِرى   طة تتتتةكردووى جيهتتتتان و بتتتتة بتتتتةراورد    
بةو بِرة زؤرة  CO2تَيبوونةكان لةوبارةدا ئةطةر وازةان لَيهَينا 

 دةرببَيت و ز،ان بة ذ،نطة بطة،ةنَيت.
 

 ديَوزمةى يةكةم:
جيابوونتتتةوةى تتتتاوَ،رى بةستتتىووى  
خؤرئتتتتاوا لتتتتة كيشتتتتوةرى جةةستتتتتةرى    
با تتور لتتة كاتَيكتتةا تتتاوَ،رى بةستتىووى    
 خؤرئاوا لتة كيشتوةرى با تور يالكيتةاوة    

بتتتة و تتتكانييةوة تتتتاوَ،رى بةوستتتىووى   
خؤرئتتتتاواى كيشتتتتوةرةكة لتتتتة بة تتتتَيك  
كيشتتتوةرةكةدا دةكةوَ،ىتتتة ذَ،تتتر ئاستتتى   
ِرووى دةر،تتتتتتتتتاوة. ئةةتتتتتتتتتتة  ئتتتتتتتتتتةوة  
دةطة،تتتةنَيت ئتتتةو تتتتاوَ،رة بةستتتىووة بتتتة 

 تا،بةت  ئةطةرى هةرةسهَينان  هة،ة.
ئةطتتتتةر ئةةتتتتة ِرووبتتتتةات  تتتتتاوَ،رى    
بةستتتتىووى خؤرئتتتتاوا بةتتتتتةواوةت  لتتتتة   

جةةستتتتةرى با تتتتور جيتتتتتا   كيشتتتتوةرى  
دةبَيىتتةوة  بةةتتة   تتاخة ستتةهؤلكيةكان ،تتةن لتتة دواى ،تتةن لتتة  
تاوَ،رةكتتتة جيادةبنتتتةوةو هتتتةر بتتتة تتتتةنها ئةةانتتتة دةبنتتتة هتتتؤى    
بةرزبوونتتةوةى ئاستتى  ئتتاوى دةر،اكتتان بةِرَ،تتلةى يَيتتن  ةتتةتر     

 ةضاو يؤ   لة ئةطةرى توانةوةى سةهؤلك  تاوَ،رةكة.ب
لة،تتةك  خَيراتتتر لتتة ِرَ،تتلةى   وةن ئا تتكرا،ة تاوَ،رةكتتة بةِر،َ 

ةجنربار،نةوة   بةرةو ئؤريانوووسةكة برةرةبؤكردنةوةى بةهؤى 
دةخريسكَيت. زانا تريى هيوز  زاناى هةرةستهَينان  ستةهؤلك    

دا جيهتتان  ئاطتتاداركردةوةو 1983لتتة زانكتتؤى ةتت  لتتة ستتالك   
وت : )ئةو طةِرانةوة،تةى كتة ناتوانرَ،تت لتة تتاوَ،رى بةستىووى       

يشتتتوةرةكةدا بكرَ،تتتت بتتتة ِراستتتى  لتتتة ناوضتتتةى       خؤرئتتتاواى ك 
كةنةاوى دورطةى با،  دةسى  يَيكردووةو لة ةاوةى دووسةد 

 سالكةا تةواو دةبَيت(.
  جيابوونتتةوةى تتتةواو لتتةو   نتتزؤرَ،تتة لتتة زاناكتتانية ِرودا  

ةاوة زةةةنيية كورتةدا  بتة دور دةزانت   بتةآلر لتة كؤنطرةكتةى      
ىةى ةةستتتتت   ئكستتتتتيرت  كتتتتتر،ة ِرابرتتتتت  بةِرَ،وةبتتتتتةرى دةستتتتت

جةةسةرى بةر،ىان  باس  لةو ئةطةرانة كرد كة ئاةتاذة دةدةن  

بتتة خرايتت  و ةةترستت  ئتتةو طؤِرانانتتةو وتتت : لةوانة،تتة ئَيستتىا     
ستتتةرةتاكان  هةرةستتتهَينان  تتتتاوَ،رى خؤرئتتتاواى كيشتتتوةرى     

 جةةسةرى با ور ببيني .
بةلكطتتتة  لةستتتةر ئةطتتتةرى ِرودانتتت  ئتتتةو هةرةستتتة ئةوة،تتتة  

،  ِروبتتارى ستتةهؤلك  لتتة دةورى دورطتتةى  ستتييان لتتة طتتةرورةتر 
با،  لة خؤرئاواى كيشوةرى جةةسةرى 
با تتتور بةِرَ،لة،تتتةك  زؤرخَيتتترا خةر،كتتتة  
لةبةرضتتاو ون دةبتتت . ستتتاآلنة ِرَ،تتتلة  لتتتة  

 250دةسىبتتتتوون  ئتتتتةو ِروبارانتتتتة بتتتتة   
 كيروةةتر س جا ةةزةنةة دةكرَ، .

لةوانة،ة ئةةة سرو تى  بَيتت. بتةآلر    
توانةوةى ئةو س  ِرابر  دةلكَيت كردارى 

ِروبتتارة يَيكتتةوة لة،تتةن كاتتتةا ئاةتتاذة بتتة    
ئةطةرى د،كة دةدةن. ئةو س  ِروبارة  
يَيكتتتةوة ستتت  بة تتت  ستتتةهؤلك  تتتتاوَ،رة   
بةجنر،نتتتتةكان  خؤرئتتتتاواى كيشتتتتوةرةكة   
يَيكتتتةَ،ن . لةطتتتةة ئةةانة تتتةا ئةطتتتةرى    
ِرودان  ئةو جيابوونةوة،ة ئا تكرانييةو  

ت و لةوانة ة بةِراسى  دةسى  يَيكردبَي
جتتارَ،ك  د،كتتة  يتتَية ئَيستتىا نى،كتتةى 
ستتتتةد هتتتتةزار ستتتتاة لةةةوبتتتتةر ِرو،تتتتةاوة. كار،طةر،يةكة تتتت     
لةوانة،ة ببَيىة هؤى بةرز بوونةوةى ئاسى  دةر،اكان بةِرَ،لةى 

َيكةا و هتتتتةروةها يَيتتتتن  ةتتتتةتر لتتتتة ةتتتتاوةى ضتتتتةنة ستتتتةد ستتتتالك 
هةرةستتتتتهَينان  تتتتتتاوَ،رى بتتتتتةجنر،ن  خؤرئتتتتتاواى كيشتتتتتوةرى     

ة ئةوةنتتتتتةة ئتتتتتاوى تَيةا،تتتتتة بة تتتتت    جةةستتتتتةرى با تتتتتور كتتتتت  
ةتتتةتر  50بةرزكردنتتتةوةى ئاستتتى  ئتتتاوى دةر،اكتتتان بةِرَ،تتتلةى  

 دةكات.
  دووةم:زمةى ةديَو

ئَيستتىادا  ختتان و دراستتىانةكان نى،كتتةى ضتتارةك   لتتةكات  
ئةو دوانؤكسيةة كاربؤنتة هةلكةةةتلن كتة لتة ئتة اة  ستوتان        

ز،تاد بتوون   خةلكوزى بةرد،نةوة ية،ةا دةب . ئتةر ِرَ،لة،تة بتةرةو    
دةِروات ضتتتونكة ِروةن بةِرَ،لة،تتتةك  خَيراتتتتر طة تتتة دةكتتتات و   
ئاسى  ز،اتر لة دوانؤسكيةى كاربؤن بؤ دروسىكردن  خؤران 

 بةكاردةهَينَيت.
لتتة ِرستتىيةا سرو تتت ،ارنتتةتيمان دةدات خؤةتتان خؤةتتان   
ِرزطار بكة، . بةآلر تا هةتا،ة ئتةر كتارة ناكتات. ضتونكة لةطتةة      
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ونتتتتتتةوةى يرتتتتتتةكان  طتتتتتتةرة   ِرَ،تتتتتتلةى    خَيرابتتتتتتوون  بةرزبو
 تتتيبوونةوةى دارو طتتتةآلو ِرةطتتت  دارةكتتتانية خَيرادةبَيتتتت و    
بةةتتتة  بتتتِرى ز،تتتاتر لتتتة دوانؤكستتتيةى كتتتاربؤن لتتتة هتتتةوادا         
بآلودةبَيىةوة. لة خالكَيك  د،تار،كراودا  ِرَ،تلةكان  دةرضتوون     

CO2      لةِرَ،لةكان  هةلكمل،ن  تَيثةِردةبَيت  و تكان  لتة جيتات
هةلكبمتتلَ،ت دةبَيىتتة سةرضتتاوة،ةن بتتؤ دةرضتتوون    CO2ئتتةوةى 

ئةطةر ئةةة ِرووبةات  ئتةوا بتِرى تَيبتوون  طةِرانتةوةى ئتاراة       
بؤ ئاسىةكان  دوانؤكسيةى كاربؤن لة بةرط  هةوادا زؤر لةوة 

 ز،اتر دةبَيت كة يَيشبين  دةكة، .
هةنتتتةَ،ة ةتتتؤد،ر  كؤةثيوتتتتةرى يَيشتتتبين  دةكةنتتتة ئتتتةر       

دةدات كتة ئاستى  دوانؤكستيةى كتاربؤن لتة      كالكةتة كاتَية ِروو
. بتتتتتتةآلر لتتتتتتةِرووى بةلكطتتتتتتةى  500PPM-400هتتتتتتةواد بطاتتتتتتتة 

زانستتىييةوة زاناكتتان هتتةةوو،ان لةستتةر ئتتةو يَيشتتبينيية  كتتؤن  
 50-10نتت  هةرضتتةنةة ئةطتتةرى ِرودانتت  بتتةرزة و لةوانة،تتة      

  د،كتة ِروبتةات و يَيشترت،ة لةوانة،تة بتة ةريؤنتةها ستتاة       ستالك 
لةةةوبةر ِرو،ةابَيت  كار،طةر،يةكة   خَيترا بتوون  د،تاردةى    
يتتتتتتتتةنطرواردن  طةرةييتتتتتتتتة. دةتوانرَ،تتتتتتتتت ئتتتتتتتتةو بتتتتتتتتارة      
ضارةستتةربكرَ،ت لةِرَ،طتتةى طةِرانتتةوةى هاوستتةنط  لتتة نَيتتوان      
بتتِرى هةلكمتتل،  و دةرضتتوون  دوانؤكستتيةى كتتاربؤن بتتةآلر لتتة       

بتتؤ نتتاو بتتةرط     CO2دواى دةركردنتت  بِرَ،كتت  بتت   تتوةار لتتة    
 هةوا.

 ديَوزمةى سيَهةم
لتتة كتتار وةستتىان  يشتتىَينةكان  طواستتىنةوةى دةووريشتتت  
يشتتتتتىَينةكان  طواستتتتتىنةوةى طتتتتتةرة  دةورويشتتتتتت يَيشتتتتت    
دةوترَ،ت )يشىَينةكان  هةلكطرت (  بِرى بت   توةار لتة طتةرة      

ى بتتتاكورى و  ناوضتتتة ئيستتتىوائييةكان بتتتؤ هتتتةردوو جةةستتتةر     
با تتتتورى دةطوَ،ىنتتتتةوة. با تتتترت،  ةونتتتتة  بتتتتؤى )تتتتتةزووى  

ةرى نت كةنةاو(ة كة ئةورويا بتة طتةرة  دةهَيركَيىتةوة هَيتىى بىو،َ    
يشىَينةكانية دروسىبوون  سةهؤلكة لة باكورى ئؤريانووست   
ئةتركةس  كة لة دواى خؤى ئاوَ،ك  ضتِرى زؤر ستوَ،را و بتةرةو    

  بةآلر ئةر هَيىة يالكنةرة ئةطتةر  بن  ئؤريانووسةكة بةجَيةَ،ركَيت
ئؤريانووستتةكة طتتةرر ببَيتتت بة تتَيوة،ةن بتتةجنر دروستتت نتتةبَيت   

 ئةوا ئةو سةهؤلكة يةرت دةبَيت. 
هتتةروةها ئةطتتةر ضتتِرى ئتتاوة ستتوَ،راوةكة بتتةهؤى لَيشتتاوى     
بِرى طةورى ئاوى سازطارةوة بتةرةو ئؤريانوستةكة كتةة  كترد     

جةةسةر،يةكان  ئتةوا   لة ئة اة  توانةوةى ِروبارة سةهؤلكيية

دروستتت بتتون  ستتةهؤة كتتةر دةبَيىتتةوة. زاناكتتان ستتةبارةت بتتة    
ئةطتتتةرى ِرودانتتت  ئتتتةر دَ،وزةة،تتتة نتتتاكؤك  هةنتتتةَ،كيان دةلكتتتَي    
دة َيت ِرووبةات ئةطةر يرةى طةرة  زةوى دوو يرةو نيو بةرز 

ستَيية   بؤوة  هةنةَ،ك  د،كة،ان دةلكَي  ِرَ،تلةى ِرودانت  ،تةن بتؤ    
رة  لةستت  يرتتة ز،تتاتر بتتةرز بتتؤوة. بةلكطتتة      ئةطتتةر يرتتةى طتتة  

يية كتتة لتتةر ستتلةستتةرى ناوضتتةى بتتاكوورى ئؤريانووستت  ئةتركة 
ساآلنةى دوا،يةا سوَ،راوةكةى كةةرت بؤتةوة  لةوانة،ة بتةهؤى  
تتتتتةزووى بتتتتةجنر،ن  طر،نينتتتتةةوة بَيتتتتت و لةوانة تتتتة بتتتتةهؤى   
ز،تتتتادبوون  زؤرى لَيشتتتتاوى ئتتتتاوى ِروبارةكانتتتتةوة بَيتتتتت بتتتتؤ     

 بةسىووى باكور.ئؤريانووس  
ئتتتةر د،وزةة،تتة ةوازة بتتةآلر لَيكؤلكينتتتةوة    ئةطتتةرى ِرودانتت   

نوَ،يةكان ئاةاذة بة ةةترس  ِرودان  لةةاوةى دوو سةد ستالك   
هتةزار ستاة    12داهاتوودا دةدةن دواجتارى ِرودانيشت  يتَية    

لةةةوبتتتةر بتتتتووة. كار،طةر،يةكتتتتةى دةبَيىتتتة هتتتتؤى بتتتتةخَيرا،    
كار،طةر،يةكةى بؤ ستةر د،تاردةى   ساردبوون  ئةورويا وَ،ِراى 

يةنطرواردن  طةرة   لةكاتَيكةا ناوضةى د،كةى وةن ئاةسكا 
بتتتتةخَيرا،  طتتتتةرر دةبتتتت  و لةوانة تتتتة تتتتتةزووى بتتتتاى وةرزى     
ئاسياوى لتة ئؤريانووست  هنة،تةا بوةستىَيت. دةبَيتت ئتةوة        
بوترَ،تتت ئةطتتةر ئتتةر دَ،وزةة،تتة ِروبتتةات رتتابير  ضارةستتةركردن  

 ية.،ان ضاككردنةوة ني
 ديَوزمةى ضوارةم 

 توانةوةى لوتكةى طريالندى سةهؤلَني
توانةوةى لوتكةى طر،نينةى سةهؤلك  كة ئةسىور،يةكةى 
دوو كيرؤةتتةتر دةبَيتتتت  دةبَيىتتة هتتتؤى بةرزبوونتتةوةى ئاستتتى     
ئتتاوى دةر،اكتتان بتتؤ نى،كتتةى كتتةوت ةتتةتر. هةركتتة توانتتةوةى     

ستةهؤة  لوتكة سةهؤلكييةكة بة َيوة،ةك  خَيراتتر لتة نيشتىن     
لة ئة اة  بةجنر بار،ينةوة دةسى  يَيكرد  ِراسىةوخؤ ئيقاع  
توانتتتتةوةى ستتتتةهؤلكةكة خَيتتتترا دةبَيتتتتت. ضتتتتونكة هةرضتتتتةنةة      
بةرزا،ي  سةر ِرووى لوتكة ستةهؤلكييةكة كتةر بَيىتةوة  هتةواى     
ستتتتتتةرى طتتتتتتةرةرت دةبَيتتتتتتت هتتتتتتةةوو لَيكؤلكينتتتتتتةوةو ةؤدَ،رتتتتتتة    

تَيتتتتتة كؤةثيوتةر،يتتتتتةكانية لةستتتتتةر ئتتتتتةوة كتتتتتؤك  ئةةتتتتتة كا  
 يرةى سةدى بةرز ببَيىةوة. 2.7ِروودةدات كة يرةى طةرة  

لةوانة،تة توانتتةوةى تتتةواوى يَيو،ستتى  بتة هتتةزار ،تتان ستت    
هةزار ساة هتةبَيت. بتةآلر هتةر كتة دةستى  يَيكترد هتي   تىَية         
نييتتة بيوةستتىَينَيىةوة تةنانتتةت ئةطتتةر يرتتةى طتتةرة  زةو،تتة      

ئتاوى ستازطارى   دابةزى. لة ةاوة،تةك  كوراا،ةنتةا  لَيشتاوى    
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بتتتتاكورى ئؤريانوستتتت  ئةتركةستتتت  دةبَيىتتتتة هتتتتؤى وةستتتتىانةن   
يشتتتىَينةكان  طواستتتىنةوةى طتتتتةرة  دةورويشتتتت. بةلكطتتتتة     

 700ِروبتتارَ،ك  ستتةهؤلك  طتتةورة هة،تتة درَ،ل،يةكتتةى دةطاتتتة     
كيرؤةتتةتر بتتة نتتاوى تتتةزووى زةكتتةر،اى بةجنر،نتتةوة ناستتراوة      

نة كتردووة   دةسى  بة لَيشاوبةرةو باكورى خؤرهةآلت  طر،ني
بةآلر تاكو ئَيسىا كةس نازانَيت ئةو لَيشاوة بتةرةو ز،تاد بتوون    
ضووة ،تان نتا. دة تَيت ئتةر دَ،وزةة،تة ِروبتةات و لةوانة تة لتة         
كؤتا،يتتةكان  ئتتةر ستتةدة،ةوة دةستتت يتت  بكتتات و يَيشتترت،ة     
ِرو،ةاوة. كار،طةر،يةكة   ئاوى دةر،او ئؤريانوسةكان دةبنة 

 ناوضةكان  نيشىةجَيبوون. هؤى نقور بوون  زؤرَ،ة لة
 ديَوزمةى ثيَنجةم

 دةرثةرِينى ميسان
بريؤن تةن طتازى ةيستان  يتةنطرواردووة     5000نى،كةى 

لتتة نتتاو نيشتتىووى بنكتت  ئؤريانووستتةكان و لتتة ذَ،تتر زةو،تتةا لتتة   
ضتتتين  ستتتةرةةد،ةا )ئتتتةو ضتتتينةى بتتتةردةوار بةستتتىوو،ةت  و    
 روآل،يةكتتتتتةى لتتتتتة ذَ،تتتتتر ِرووى زةو،تتتتتةا جيتتتتتاوازة لتتتتتة ناوضتتتتتة 

جةةستتةر،يةكانةا،ة( بتتة درَ،تتلا،  ةريؤنتتةها ستتاة لتتة ئتتة اة   
 تتتتيبوونةوةى ةتتتتتادة ئةنةاةة،يتتتتةكان دروستتتتتت بتتتتووة. لتتتتتةو    
نيشتتاتووانةى لتتة بنكتت  ئؤريانووستتةكانةا ةيستتان لتتة وَ،نتتةى     
هيةرات  طاز،ةا هة،ةو ئاراة  ئةر ةيسانة يشت بتة يةستىان    

 بةرزو يرةى طةرة  نىر دةبةسىَيت.
ين  ستتتتةرةةدى و بِر،نتتتت  طتتتتةرة     بتتتتةآلر توانتتتتةوةى ضتتتت   

ئؤريانووستتةكان لةوانة،تتة ببَيىتتة هتتؤى دةرضتتوون  بِر،تتة لتتةر       
ةيستتتتانة هتتتتةلكطرياوة  لةبةرئتتتتةوة  كةةيستتتتان لتتتتة طازةكتتتتان  
د،اردةى يةنطرواردن  طةرةيية لةبةر ئةوة دةرضوون  دةبَيىة 
هتتؤى خَيرابتتوون  د،تتاردةى يتتةنطرواردن  طتتةرة . بتتةآلر ئتتةو   

وة بِرى ةيسانة ضةنةة كتة دةردةضتَيت و بتة    يرسيارة دةةَينَيىة
 ض خَيرا،يةن دةبَيت؟

بةلكطتتة  لَيشتتاوى ستتاآلنةى ةيستتانة لتتة ضتتين  ستتةرةةدى   
جةةستتتةرى بتتتاكور كتتتةوا دادةنرَ،تتتت لتتتة وةآلةةانتتتةوةى ئتتتتةو       
طؤِرانتتتتتةدا ِروبتتتتتةات كتتتتتة بةستتتتتةر يرتتتتتةكان  طةرةيتتتتتةا دَ،تتتتتت. 
لَيكؤلكينتتتتتةوة ئةةةر،كييتتتتتة نوَ،يتتتتتةكان ئا تتتتتكرا،ان كتتتتتردووة   

 دةرضوون  زؤرى ةيسان ئةطةرى ِرودان  هة،ة.
ئتتةر دَ،وةزةة،تتة دة تتَيت ِروبتتةات بتتةآلر يَيشتتبين  كردنتت     
كتتتات  ِرودانتتت  ئةستتتىةةة. يَيشتتترت ئةةتتتة ِرو،تتتةاوةو لةوانة،تتتة      
دةرضتوون  ةيستتان ،ارةتةت  كؤتتتا،  هتاتن  ضتتاخ  ستتةهؤلك     

يَيشتتتووى دابَيتتتت و لةوانة تتتة دوا دةرضتتتوون  زؤرى ةيستتتان   
ن ستتاة ِرو،تتةا بَيتتت. كار،طةر،يةكتتةى لةوانة،تتة ةريتتؤ 55يتتَية 

ببَيىتتتتة هتتتتؤى ز،تتتتادبوونَيك  ةةترستتتتيةار و كارةستتتتاتاوى لتتتتة  
د،تتتتاردةى يتتتتةطواردن  طةرةيتتتتةاو لةوانة،تتتتة جنرستتتتةت  هتتتتةر   
ضاخَيك  سةهؤلك  د،كة  يتَية نيتو ةريتؤن ستالك  دى لتةناو      

 بةرَ،ت.
 

 اليةنطرانى ذينطة رِةخنة لة ثرِؤذةى 
 ى دةطرنياساى وزةى ئةمةريك

طرويتتةكان  ة،تتةنطران  ذ،نطتتة لتتة وآلتتتة ،تتةكطرتووةكان     
ئةةةر،كا ِرةخنة،ان لة يِرؤذةى ،استاى وزة طترت كتة خراوةتتة     
بتتةردةر كتتؤنطرَ،ة و دةلكتتَي  هتتي  هةولكتتةانَيك  بةرضتتاوى تَيتتةا  

 بةد،ناكرَ،ت بؤ ضارةسةركردن  كةة  بِرى نةوت.
ة،تة لتةرؤرة   ئةر يِرؤذة،ةى ،اسا وزة،تة كتة ،ةكتةة  يرِ ؤذ   

ئاةتتا   با تتكردن  سياستتةت  وزة،تتة بتتؤ ةتتاوةى دة ستتاة و     
ئةو،ة لة ِرَ،طةى بةخشين  ةريارةها دؤةر وةن هانةةرَ،ة بتؤ  
ختتتتتاوةن كؤةثانياكتتتتتان  نتتتتتةوت و ستتتتتةنىةرةكان  كارةبتتتتتا و     
وَ،ستتتتىطةكان  وزةى ئتتتتةتؤة  و سوَ،ستتتتىطةكان  ختتتتةلكوز لتتتتة   

 ن  كارةبادا.يَيناوى ز،ادكردن  بةرهةةهَينان و دروسىكرد
ِرةخنتتةطران  ئتتةر يِرؤذة،تتة دةلكتتَي  لةطتتةة دةستتىبآلوى ئتتةر  
يتتِرؤذة  ،استتا،ة كتتة كؤةار،يتتةكان يَيشكة تتيان كتتردووة بتتؤ       
،ارةةتيتتةان  بةرهتتةةهَينان  ز،تتاترى وزة  بتتةآلر تتتةنها بِرَ،كتت    
كتتتتةةيان لتتتتةو يارة،تتتتة بتتتتؤ بةكارهَينتتتتةرة ئةةةر،كييتتتتةكان بتتتتؤ   

رخان كتتتتتتردووة  لةطتتتتتتةة رَ،نمتتتتتتا،يكردن  بتتتتتتةكارهَينان  تتتتتتتة 
ئةةانة ةا بانطة ةكةران  ياراسىن  ذ،نطة دان بةوةدا دةنَي  
كة يِرؤذةى ،اساكة كؤةةلكَية ِرَ،و وَ،ن  با  لةخؤى دةطرَ،ت 
وةكتتتة ِرَ،نمتتتا،يكردن  ختتتةلكة بتتتؤ بتتتا  بتتتةكارهَينان  ئتتتاةَيرة     
كارةبا،يةكان لة ذ،ان  ِرؤذانتةدا وةن طركؤيتة ِرةنطاوِرةنطتةكان     

ةنتتةوةو نيشتتانةكان  هاتووضتتؤ  بتتةآلر دة تتركَي  ئةةانتتة لتتة ِرازان
ئاستتتى  يَيو،ستتتىةا نتتت   هتتتةروةها دؤستتتىان  ذ،نطتتتة ِرةخنتتتة    
دةطتتتتترن لتتتتتة ِرةتكردنتتتتتةوةى كتتتتتؤنطرَ،ة بتتتتتؤ ناضتتتتتاركردن       
بةرهةةهَينةران  ئؤتؤةبيل بؤ دروسىكردن  ئؤتؤةبير  با ترت  

  و ختتاوةن توانستتى  ز،تتاتر لتتة بتتةكارهَينان  بةنى،نتتةا و دةلكتتيَ  
ئةةتتة طتترنطرت،  هؤكتتارة بتتؤ ِرَ،طتتةطرت  لتتة داواكردنتت  نتتةوت و  
هَينتتتتتان  نتتتتتةوت لتتتتتة وآلتتتتتتة ،تتتتتةكطرتووةكان  ئةةتتتتتةر،كا و      

 ضارةسةركردن  كةة  بِرى نةوت.
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َ  ة ة      شؤِىشةةةةةة       ،لةةةةةةةت ىةةةةةةةى سىَ ةةةةةةةة  ى َ ىةةةةةة
َ      ةةةةةِى      كةةةةة شةةةةة     ،ث شةىةةةةى َ   لةةةةة نةةةةؤى     يةةةة 

 ةةىو   ه ةةيةة     لةةة شةةىى    ىو    ،شؤِىشةة  يىيؤسةكلؤلؤا ى ةةة 
  ىةةةةةةة    كةةةةةةةو  ةةةةةةة  َ  
كؤسىشؤِىشةةةة  ث شةىةةةةى َ  
     ةةةةةةةةةو لةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةة   َ  
  رؤظى ةس ةة    لنةة لةَ شةةة   
  يسةةةية  ةةةىو شةةةة  سةكل  ةةةة  
ي    ةةة ثشةةو    ةىةةي  و  ةةة  
س   هةَل       ث   ط جنىي  
ي  ةةةةةةةةةةةةة  و   يسةةةةةةةةةةةةةيةكىي  
 ةةةةةةةةى ؤلؤاَ   و   ةةةةةةةةى     
ك م ةةةةةةى        ةةةةةةىي       
شةل رتؤي      يسي   ةى     
  سةةةةةةةكل      ي ىى ةةةةةةةكىو  
شةةةةةةةةةة  ا لةةةةةةةةةة ث  لةةةةةةةةةى َ 
ل   ؤَل لةةةةةةةةة  َ ثة  ةةةةةةةةةى   

 . ةةةةى  ه نةةؤو لةةة    ي ى   ةةةكىي   ةةى   َ   لةة     يى  لةة   
ىةةةة  َ   سةةةية    ا ةةةىي  اةةةةةو اةةةؤِى  لةشةةةةجنى   شؤِىشةةة  
  ي ىى ةةةةكىو   اة ىي يةكىيةةة      ي شةةةىيةكىي  اؤِى ي ىى ةةةةك  

   ةةةةَ ِى شةةةة   لةةةة   ىكة سل   ةةةة كةةةة شةةةة     ةةةؤَ لةةةة     
ثةى ث    ية اة ى  ةَ    ىَ يىيؤسةكلؤلؤا ى   يىيؤ ى ؤلؤا ى   

   ل  يةةةةة  . يةةةةىيؤ سةةةةةكلؤلؤا ى  ةةةةى  رؤ       لى  ةةةةةكىو     
اريطةةةةةة   ةةةةةةة ثنةةةةةة  كر ية  َ  
شى   ر كةةةةةىو     ة   ثةةةةةةى   ةةةةةة  
شةةةة      كىي   ةىةةةةةةةت ة  لةةةةةىي   

لةةةةةةة و   ةةةةةةى      ،يةةةةةةىيؤ       ة 
  شةَ يىيؤ   ه  ةكة ةك   ؤى 

ت( 9ثن  ه  ةكىى   و     كىسة )
 ،ت(0.000000001  سةةةةةةةةةةةةة )

  سةةة يىيؤ ةةةسر لةةة سةة  َ  ةة  َ    
ةةةة  ى  (70ىةةةى ثنةة  كرت   ةةة )  

 نىى!
 ةةةةةةىو   كر  ةةةةةةو  ةةةةةةةى  ى َ  
قةةةةةة ىى َ يةةةةةىيؤ     ر  ةةةةةو  ةةةةةة  
 ةةةةةةى  ى َ قةةةةةة  ى َ سةةةةةؤث      

 َ َ ةةةةة    اةةةةةؤَ      شةةةةةةَ  ،ث
)يةةىيؤ( لةةة  لةِى سةة     شةةة ةك   ؤيىي ةةة    ةةة ىيىَ )  ي ةةىَ     

 ؤ ة شى   ر كةىي    ،ارالة  ة ىَل ةكىي  شة ثةِىَ ثن  ه(    و
لر    ىيةة     ه يىيؤسةةةكلؤلؤا ىا لةةة ثنةة  ك     ةنةةى  ية     
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 ةةة ىو   و    ىىةةىكىي  و   ةةى      ةةىي    ك  ييةةة  ىو س  ةة    
 ن  بةن      ن.

( 1974  ى   َ يىيؤسةكلؤلؤا ى  ؤ  ةكةت نةىى لةة ىةىَل  )   
 ،لةة ةو سؤا ى   َ  ى ىي  )ي ى ؤ سىي طؤش (     ةةكىىة  لر  

كةةة      سةةو  ةةة    ى    ةةة اةة   ىا لةةة ةؤكةةىى   ِى  طىكةةىي      
 و   شةةةةةةة   ث   ر يةةةةةةة  شةةةةةةةى   ر     ةةةةةةةىي       ى ىةةةةةةةي ر

كىى  ى  ةةةةةكىو   ةةةةىة كةةةةة  ةةةةة   ى  ةةةةةك   ةةةةى  رؤ    ةةةةةى      
 ى ىةةي  كر و.  ةةةةت   ى    َ ىةةةى ن هةةىي  اةى   ةةةكىو لةةة 

(   كر  ةةةة   لةىةةةةى   ىةةةي     سةةةؤا ى   َ   1982ىةةةىَل  )
ى  سةةرَ )ا  ةةر    لةة ه(   )ةى لةةة     ى ةةر( كةةة س  ي  ةةىو     

 ةةةة   ؤى  ى   كةةةةة لةس  يى ةةةة   ةة ةةةةة ثةى  ةةةة  و  ةةةةة   ى   ل  
نةةةةى    رَ اةى   ةةةةةكىو   ةةةةىة   كىى ةةةةىو سةةةة     ةةةةىة   لةةةةة     

ثىا ن  ى ىىو لةة    ىةي ة سة      ،ش   لةكىي ىو   ىجن َل  لن
 (   ةةى   ك ىو  ةةس  يؤ َ  ىو   ىارة.1986لةىىَل  )

   ىةةو       كةةىىَ لةىةةةى  ةىةة ةةةكىي  يةةىيؤ لةةة   ةةى      
   ةةةةةىن ر ي  ن هةةةةىي  لةىةةةةةى  ةىةةةةةة  س   ِر  ةةةة ،   ي   ةةةةة

 ،(    ةةىى  ةةؤىؤ 54(    اة شةةية )2001يىيؤ  ةةةكىو لةىةةىَل  ) 
(   شةة   ةىن ةة  ةة    2010  ا نى  ِى  ي ر    كة لةىةىَل  ) 

(    س   ِر  ةةة  2004لةىةةةىَل  ) ،( نةةةىى   ةةةى    ةةةىة  4 ةةةِرَ )
 ةةةةةىن ر و لةىةةةةةى شةةةةة   ةىةة ىيةةةةة لةةةةة شةةةةة ر  ى اة شةةةةية  

(    ؤو  ؤىؤ   810ة  ى ىو اة شية )ل ،(    ؤو  ؤىؤ1070)
(    ةؤو  250(    ةؤو  ةؤىؤ كةة )   1150لة شةة ى ثى اة شةية )  

( 500شة ِرؤ لة شةةَلمىي ى ي   ةةَ )   ، ؤىؤَ لة شةَلمىي ى       
كؤ ثىي ةةى   يى  يةة َ س     لةةة   ةة ةةة كةةة اريطةة     ى ةةة   ةةة  

 يىيؤسةكلؤلؤا ى     و.
 ةةةة ن  ه  لىيةةةةكىي    * ةةةة ن  ه  لىيةةةةكىي  يىيؤسةةةةكلؤلؤا ى   

يىيؤسةكلؤلؤا ى  ةى    ت لة   ى    ي   ة    س  يني لةت ك ىسة 
 ى ةسةةة   شى ةةىا   ةةؤ نةةةي   ةةة ن  ه  لةةىي       ةةة ن  ةةة كةة ىس      

   ه 
لةةة ثةةةاىيطىَ ثةى ث  ةة  ي   ةةى    ي    ةةةكىو لةةة شةةىىَ -1

َ   ؤ ى  ةة    ةة    )ىىى  رؤكن( َ شةَلمىي    ةؤ ةك  يىيؤ   ي 
 ثىى ىيل    ىيل ىة كؤيةكىو. ة ةىي  

لةة نةةي  ثةاىيطى ةةك     ةة    ثةةى   ى     ةة نةةؤى        -2
 ةَلحةةة     كةةة اةةةى َ يةةىيؤ     َ س     ةةة كةةة ث  سةةو   ا  ةةر     

 ث  سو   ثىى     و لة كىىس   ةى    ى ك ةكىو.
سؤا ى   كةةةةةىو لةةةةةة يى  يةةةةة َ سؤا لةةةةةة  َ   يسةةةةةي      -3

مىي  ةؤكةةىى      )ور يهؤظةةةى( لةةة شةةىىَ )ظؤى  سةةبؤى (َ شةةةلَ     
يةةىيؤ    ىيةةة      ةةىو  ؤ    سةةة   كةةة  ؤى  ةةةكىى  لةةة  ةة  ىَ    
ثىك ر يةةة  َ شةةة  ِى     ؤى ث سةةىيةَ كةةة  ةةة ةةة   ةؤ ةةةك      

شةةة  ا  ةةة شؤِىشةة     اةةة ى  لةةة      ،ثىكةة كىى ثةةىه يىكر  لةةة    
   ىَ ثىك  كر و     ير  و. ةى كىة  ى ىي ةةكىو ةىِى    ةةك    

كةةةةة لةةةةة اةى   ةةةةةَ شةةةةىَلي ي   ثىكةةة كىىَ يىيؤ  ةةةةىو   ة  لةةةةى   
ث      و  ةةةت س  يةى   لةة ِى    ةةى  لةة ثىكة كر و  ةة سى بةةس          
ثىك ر يةةة  َ شةةى   شى  ِىؤكةةىو   ىةة ةؤي  ىةةةى شى  كةةىو         

  ة    شة  َ شةىك      ؤى     شر  و. ،ةة ة
لة    ىَ  ؤى ك   ثةى     ى  و  ةة نةؤى  ةىِى    ةةك     -4

 ؤى ك  يىيؤ   كة شةاةةى   ةى  كةر   ةؤ    ى يةة  لةِى س ةةكىو       
شةةةة    ةةةؤو   سةةةىت   ِى يطةةة  نةةةىه   كةةةىة   ىةةة ةةس   ىشةةة       

    ةا  ؤ شة     ى ية  لةِى س ة   ى    كىة
لةةة   ي ةةىَ  ةةى   َ يىيؤ  ةة    ةةى     ةىةةةةت ة  لةةر       -5

َ    ي    ةةةةكى و ىةةة ةةس  ي    ةةةىو      ةةةو   ه ىةةة ةةس   ةةةؤ يةةة 
كر يةةة     ثة   يةةة   ر ي  اةةةةى َ لةةةةي    و  ةةةى    يىيؤ  ةةةة  

 ى   َ ك      ى ةةس  ش  شةة   ى  ار  ةو    ،ن ى    كىي  
ش شةةةةةةةا ىةةةةةة ةةس      ةةةةةة     ىيةةةةةةة    ،  ِى  و      ةةةةةةو

كىي  كةةىي   لةةة س  يى ىيةة        ةةو كةةة ىةة ةةس      ،  ى  ار  ةةو
 ؤ ةةىو   و   ةةةو  ةةىو  ط  ِريةةة    ةةة شةة     ةك       الىس سةة 

  ؤ  ىية.
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لةةةةة   ي ةةةةىَ    ىي ةةةة    شةي    شةةةة   سؤا ى   كةةةةىو     -6
شةجنى   ىةى ى ِىة  لةى ىو  ة   ىةيه  لى   لةة  ة  ىَ   ىةو     
 ةىةى  ارسن   كةت كر ية  َ   ِى  و   ا يةه       ى ية ي    
   ةةةةةةةىي      ك م ةةةةةةةى         ى يةةةةةةة و  ةةةةةةةةةؤَ ة  ةةةةةةة َ    

شىي ية      ة  ا ث    سو  ة نةة ىكر ي  شى   ر كةىو   ل   خ
 يىكر  و   ن ىي ش ىو   ى    كىة.

لةةةةةة كؤ ثىي ىكةةةةةىي  شؤسؤ ب ةةةةةل    ةةةةةة ةى كةةةةةىىَ لةاةةةةةةو   
     َ   ي ؤكىيةةة   سؤا لةةةة   لةىةةةةى ِى  طةةةى   ةةةى   َ يةةةىيؤ   يةةة 
  كر  ةةةو كةةةة  ةةةةكىى   و لةةةة ِى  ثةةةؤا كةةةر و   س    ث  نةةةىو    

 ىشةة ىو ةة ةةة لةةة ثىى ىةةيل  ىةةةى       ِركر يةة   كةةة كىى طةةةىَ   
يشةةة لةكىو لةةةة س شةةة   و. ةةةةةى  ةى ةةةةة و    ى  ةةةو  ةةةؤ كةةةةت   

كر يةةةةةةةة  َ  ىىىةةةةةةةيى    
شؤسؤ ب  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكىو   
  ةةةةةةةةى كر ي  ثيةةةةةةةةة َ   
كة  ر يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  َ 
 ةىةةةةةةةةةةةةةةةةر و ىو لةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ةةةةةةةةةى  ةى  ،ىةةةةةةة سة ةي 
ةةةةةةةةة َل     ةةةةةةةةا لةةةةةةةة   
شىى    ة  ةؤ  ى ىةي ر ي    
سى ةَ    كة ىة ةةس   ةؤ   
ا جنىيةةة ي  ةة ةةةة لةاةةةةو 

ىى  ؤ   كةةةا   ةةةة     ةة
  ىر شةةةةةةةةةةةةةةةةي     َ   

 ةؤكىى كىي     ة.
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤَ -7

سةةةةةكلؤلؤا ىَ يةةةةىيؤ   نىكسةةةةى َ   ثةى ث  ةةةة  و لةةةةة  ىيةةةةة      
ىةةة  سة ةي ةكىو    ىيةةةة  ؤى ةكىيةةة     كر  ةةةو كةةةة شةةةة  ا   
لةة ةكةةة        يةةة ةةةؤَ   ةةى كر ي  ن ىةةي  شةةة   ىيىيةةة       

َ   ةؤ  لةة ةك     ةشة   شةاةىَ  ؤ  لةة  َ ن  طةر   َ ية    
 ى  سة ةي  شىىى     ه ية ة    ةَل      ى   ى    كىة.

 ةةةةةةةةؤَ سةةةةةةةكلؤلؤا ىَ يىيؤ  ةةةةةةة     كؤ ث  سةةةةةةةىَ  -8
ثةى ث   ى   نىى ىةىكىىَ يىيؤ   كة س  يى  ةك   ىش   ة و 
كر ي  ةة ة      ر   ةك   ؤىَ كىىكر ي ش  ةة ةة سة  ير      

 سةةةةةةؤا ى    ، ؤى ارويةةةةةةة   كىى ةةةةةةةكىو نىى ىةةةةةةةى   ر  ةةةةةةو  
شةَلمىي ةكىو ث  شةيطن لة ةةَلطرسل    ي ىى ةكىو لةىةةى نةةي    

 ؤ شةاةى يىيؤسةكلؤلؤا ى ة    ،اةى   ة ةه       ل ية  ش ىو

شىِى ىةةةية ة ىةةةةىكة سل   ةةةة   ىةةةو ة  لةةةى شةةةة    ةةةةت ي   ىيةةةة  
ةةةةة     ةىةةةةة      ةةة  َ ن هةةةىي  سةةةةيهى لةىةةةةى س    ةةةةك       

 ل     شةةةةةةل رتؤي  سؤ ةةةةةىى   كر  ةةةةةو كةةةةةة  ةةةةةة قةةةةةة  ى َ ثةةةةة     
 ثؤىية  ة!!!.

لةةةة  ةةة  ىَ يؤا  ى ةةة   يىيؤسةةةةكلؤلؤا ى شةىةةةث   ةةةؤَ     -9
سةةى   ى    س     لةةة  َ  ؤى  ةى     ةةة لةىةةةى  ى ىةةي ر ي     
ِىؤ ةةؤس  يةةىيؤ      كةةة  ةةؤَ   كةةىة  ةةة ي  ةة  قةة ة   لةشةة          
شةةةة   لة ية ؤشةةةةةكىو   ةةةةىىَ   كةةةةىة   ث لةةةةة ىو   كةةةةىة     

  ةةةةة  ثةةةةة   ةؤكىى كةةةةةىي  ية ؤشةةةةة ةكة    ؤ   يةةةةةة       ى
ةةةةةةى  ةى لةةةةة  ةةةة  ىَ   ،  يىىةةةة  ية     نىى ىةةةةةى ىو   كةةةةىة 

  ى ىيسى  شةة     لةةة ِى  طةةىَ ِىؤ ةةؤس  يىيؤ  ةةة     ى ىيةةة كةةة    
  ه  ةةؤَ   اة ةير  يةةة شةة   ل  

  ة ةىو     ة   اروي   .
لةةة  ةة  ىَ ىةى ى  شةة    -10

ىةةةةةةىن كر يةةةةة  ثةةةةةىى  لةىةةةةةةى 
سؤا لةةةةةةة   يىيؤ  ةةةةةةةكىو  ؤسةةةةةةة   

ىو     ىةةةةة  ،شةةةةةي     شىىةةةةةى    
( 50لة ة  ةى شة ر  ى ي   ةَ )

   ةةةةةةؤو  ؤةىَ ىةةةةةةةىن كةةةةةةر    
لةىةةةةةةى ثةةةةةةاىيطىَ سؤا لةةةةةة   
يىيؤ  ةةةةةكىي   ةةةة  ىَ ىةةةةةى ى َ 

ىةةةةةةى ى َ  ،(   ISN ةةةةةيى َ ) 
   ِىؤا  ةةةةةةةةةةةةىا     ىةةةةةةةةةةة ه    
حةةةة    َ    لةةةة  ةةةةى  كىة كةةةة   
   ثىى     و لة اةى ى   ىةى ى   

ي ر      شةةة   ةىاةةة لةةة  ةةى   َ يةةىيؤ    ى ىةة   ،س شةة  ل  ةة  و
سىق  ر يةةةة     سؤا لةةةة  َ   ،كؤ ث  سةى ىيةةةة ِى ويةةةىى   كةةةىة 

  ا لة شىى    ةة كةة لةة    ِىؤا   كةىىَ      ر  ةو كةة ىةةى ى         
 ي  ي  و لة    ىَ كىى كة     ى ةَلة لةاةو    ى ثشةي     ةىة   
   ةةؤَ  ط جن  ل  ةةو   ه شةةة  َ لةىةةةى   ةة  ىَ  ةةةى      ةةى   

 ل   ؤَ   ىة!.   ة  ىو  ؤَ نىى ىةىَ  ر 
شةةة  َ  ىىةة ر  لةةة  ةة  ىَ يىيؤسةةةكلؤلؤا ى    سةةي   ة لةةة       
 ةةةةى  ى      شةةةة    يسةةةيةا   ه ةةةةة      يسةةةي     سةةةى         

 ثة       ة  شيى لة قؤيىية ىةى سى  ةكىي    ة.
      

 ثةىنظةَ كر     شل        
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 ثرِؤطرامى خويَندن 
 لة قؤناغى سةرةتايىدا

 
 

  
 نوسينى: ِرةحيم سلةميان ئيسماعيل

  سةرثةرشتيارى ثةروةردةيى
 
 
 
 

لةةئ ستىةةةؤس ى ثىةةئر ىةةةئَركَدكر ، ض ن دتةة     ةةة ت ئ س    
ى ضن تةئر سةئََىس    -متمئَلئن دن لئطةئ  ى ؤثط  مةس لةئ َندضد تة      

كر ى تىةةةةةةس م نتَ مةةةةةةئدس دكىةةةةةةئِ س ىةةةةةةئَركَدكدس م َؤ د  
   ضطئدشؤدس ذدتَر سئر دكىئِ ئ دكب ضت.

ى ؤثط  مةةةةةس َندضدةةةةة ن ستىةةةةةؤس ىةةةةةئَركَدكر ، ض نةةةةة دن      
بئَجئىؤئ دكنئن م ه ض بةتدد ت ضىس ذدةتَر بةي ذدةتَر بةنرتس      
ى ؤثط  مةةس  َندضدةة ن م ىةةئَ تىتر ىةةئَركَدك  تتدَدضةةت.. سةةئر     

 ذدتَدبنرتئش ى ضندسؤس بئ ىئَكى ض  تس بئَ،  ر ن هئدئ.
كَدكر هةةةةئَدضوس ننَدىةةةةؤتن.. طةةةةئل ض    ركد َك ةةةةس ىةةةةئَر 

 تنستدر ركك بذ َن دن م د تتتس دثَ لئ بتبئ ئنتتس َندضد ن 
لئ َ تةتىس ىةئَك تدس سةئ تا د رك بةئ  تدبةئ س د تةتتس بتبئ ةئ        
ن مئِدئ  ةةةةئنتن بةةةة  َ تةةةةتىس ىةةةةئَك تدس لئىةةةةئَ  ةةةة ضن در    
َدضىخسةةةةةةؤدس مةةةةةةتدك لةةةةةةئ بئدىىئدنكىةةةةةةؤئنتن م بةةةةةةذ َن دتس  

برينةةةتَر م هةةةئَركهت بتبةةةئ س دمةةةتتس     نؤ ضبةةةئنتتس د تسةةةت م 
 ننَدر م دمتتس عئَكبس م ستدني..

ددتَك سئا هئتطترك  تنسةتددئ ى ضندسةؤئ ددةت   بةئَ،  ر ن     
بى دضةةت م سةةةئر ىةةدنرَر  ةةةتنى دن م ط َؤددةةئ ببةةةئددضد ضت بةةة     
ىئَكى ض  تس بةئَ،  ر تس هةئمنر نتدةئنتتس ى ثىةئر ىةئَركَدك      

َدر ى ضندسةةؤس ى ضةةس  م ، ض نةة دن.. نةةئ س ضسةةؤت ن مئَلطةةئر نةةن    
 هئدئ.

 باردؤخى ثرِؤطرامى خويَندن لة قؤناغى سةرةتاييدا
 ضةمكى نوآ بؤ ثرؤطرامى خويَندن!

ى ؤثطةةةةةةة  ا مئرد دةةةةةةةئنس ،  ر تةةةةةةةس هئدةةةةةةةئ هةةةةةةةئَ لةةةةةةةئ     
دكىؤد شةةتتى دتس ستمت ةةئنتن م ددةةتَر ن دت ةةتن م بتبةةئ  م 
 ةةةة ضن در  ةةةةتمن  ئ هئمةةةةئ ج َكنةةةةتن بةةةة  ج ضبةةةةئجي ن دتةةةةس 

دئركر بئَهئمئنةئر م در ر هئَلسةئتطتت ن   ستمت ئنتن م  د 
دكىةةؤَ ض كنت ئرك ر تةةنب دكب ضؤةةئرك بةةئا  ةة ضنكدئ بةةئى ضس سةةئا       
 ةةئمىئ تندض ةةئؤى ؤثط  ا  ةةئتةت تةةتركَؤثنس نؤ ضبةةئنتتس َندضدةة ن   

ئَل م هةئمنر سةئر د ت ةتَر م نتَ مةئدس م  ةتَكد دس م      بة ت  ئ( 
 ةةةةةتمن  تتئر نةةةةةئ َن تَتتةةةةةئ لةةةةةئ ذدضةةةةة   ةةةةةترددض ر َ دةةةةة    
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ىئ ةةةةةةةس َن ةةةةةةةتبس ى ضش
دكنةةةةت  م دكب ضؤةةةةئه ر 
طئ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئن دتس 
هئمئمدئتئؤمدةةةةةةةةةةةةةةئتس 
جئىةةةةؤئدس م ذدةةةة ر م 
ردةةةةذد تس م دكَررتةةةةس   
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئد م.. 

 هؤ (دكط دضؤئرك..
سروشتى ثرؤطرامى 
خويَندددن لددة قؤندداغى   

 سةرةتاييدا
يةكةم: شيَوازى رِيَكخسدتنى بةرنامدةكان ن نداوةرِؤكى كتيَ دى     

 خويَندن لة قؤناغى سةرةتايى
نَدر لةةئ ىةة َ ى ضةةدش م  ئ ةةئمس ىةةئَك تدس دمةتتس نةة -1

بئ ةةةة ضنكر مةةةةتدك ج تج تنةةةةتن نؤ ضبةةةةئنتن د تةةةة  رن.. نؤ ضبةةةةس  
َؤدضزمتتس ننَدر.. نؤ ضبس َندضد تةئرك.. ددةتَك سةئا  ة ضن دك لةئ      
م ضةةذكرك ركمتةة  رك  ةةنتىئ ىتَ ةةئ ىتَ ةةئن دتس دمةةتن م ددةةت    
بتدةةةةةئ  د ن بةةةةةئَؤدضزمتن..  ةةةةةت لةةةةةئ  تَ ى دتةةةةةئرك دكَب ةةةةة ضت..   

ت ةةةئنتتس َندضدةةة تس دمةةةتتس نةةةنَدر ج ضبةةةئجي تتب ضةةةتم      ستم
تةةئطن ترك لئطةةئ  ستىةةؤس ذدةة ر َن ةةتبس َ تةةتىس ىةةئَك تدس.   

  نتىئ دمتن دئنئ دئنئم ج تت  ئ.
دمتتس عئَكبس ى َ  ئ ةئا بةئ هةئمتن  ة ضن در مةتدك      -2

ج تج تنةةةتن د تةةة  رك ددةةةتَك بتدةةةئ  د ن بةةةئ َؤدضزتةةةتن. نةةةئ ركك    
ىةةت   3َن ةةتبس در ر سةةئركر  ستمةةتتش ب  ةةئ هةة ر سةةئركر نةةئ     

دمتتس عئَكبس دكَندضد ضت بةئَكد تس تت ن ت ضةت دمةتتس عةئَكبس     
َندضد ضؤةةئرك.. د َؤ ةة  بةة  دمةةةتتس عةةئَكبس ددةةتَر نةة  رك  ةةةت       

 لئبئَبى دضت م   تدت دكَب ن.
َؤدضدنرىةةةةةس نؤ ضبةةةةةئنتن.. ج ةةةةةتر دك.. لةةةةةئنؤ ضب ض  بةةةةة  -3

كدةئنس در.. نةئ   نؤ ضب ضىس در.  ئتتتئ  لئ مىئَؤكدةئك بة  مىئَؤ  
 سئمئش نتَدطئَر ىىبس هئدئ لئىئَ ، ض بنرتس َن تبس.

نؤ ضبس ى ضندسةت  ةئت دن ىةتَلئ بة  هةئمنر  َن تدبةئك       -4
ت  ةةةئ.. سئرك ةةةس هئدةةةئ ذمتَكدةةةئنس نئمةةةئ.. لةةةئ نةةةت س َ دةةة    
د بئ س تئن  رك..   ضن در  ةتىى دتئنئر هئمةئ جة َ   ةتىس     

 س ركَط  نك.  تدئ لئبئَسئركر بئ  ضىس َن تبس نؤ ضبس ن ت
دثَبةئر نؤ ضبةةئنتتس دمةتتس نةةنَدر مدمةتتس عةةئَكبس.    -5

بئ ةةة ضنكدئك ت  ةةةئ ىةةةئَ س َن ةةةتبس َ بى ضشةةة ضت م بئ ةةةتنس    

َؤكتطتر َؤكتة  ت ةئ..   
بتبئ ةةةئنتتس لئطةةةئ   
مةةةئد  م سةةةتَكدررر 
َن تبس تةئطن ترك.  
بةةةةئهتر سةةةةتَكدررر  
َندضد تةةةةةةةةئرك لةةةةةةةةئ 
َن تب تتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   

 تت  ضد ضت.
هةةةةةةةةةةةةةةةةةة ض -6

ر تئدةةةةةةةةةةةئكؤنؤ ضبس  
م ىةةةةؤت(ر ت  ةةةةئ  مت

ؤدكل ىس معىم(  ئتتتئ  سئر ر تتتئر ركك د تسةت م برينةتَر..   
نةةئ لةةئ هئ ةةؤتنتتس ىةةئدكر َؤ بنَدررؤدل ةة   وعىةةم(ر هةةئبنر     

 متم ىؤتر س ضسؤت هئَتئر ددنك.
نؤ ضبةةس  ةةتمنس.. بةة  هةة ض ر تئدةةئك ت  ةةئ نةةئ هةةئمنر     -7

 ر تئنتن ى ضندسؤئ نؤ ضبس  تمنس هئب ضت!!.
(بةة  دمةةتتس نةةنَدر م   اس اخلرر كرر ننَؤ ىةةس تنىةةنيؤ -8

 عئَكبس ب  هئمنر َن تب ئك ت  ئ.
( بةةةة  َن تب ةةةةتتس ىةةةة َ ى ضد ةةةةئا م  كرررر اس اخلرررر ا  ؤ-9

  ئ ئا ب  بتبئ س ن مئِدئ س ت  ئ.
سئ َىئىةةس  تدبةةئ  بةةئ هةةئَدضوس ننَدىةةؤتن م ع ضةة     -10

 ت  ئ لئبئَدكىت َن تب تت  .
ىس ب  د تئر برينتَر نئ بئ ة ض  (ئ اقتس   لؤعى و حلؤ-11

ط تطةةس د تةةئر برينتَر ةةئ.. نت  ضةة  سةةئر ى ؤثط  مةةئ هتربئ ةةئر  
 نئت  ر د ت  رك..

نةةةئ  م ىةةةئَ ى ضندسةةةؤسؤاؤة( بةةة  ر تةةةئر د تسةةةت     -12
ت  ةةئ.. بتبئ ةةئنتتس د تسةةت هةةئَ بةةئد َكنس دكَندضد دضةةت.. ركك 

 ه ت  رك لئبئَ دكن دضت. بي   ضطئدش .
 َحيىةةةئر د ت شةةةؤدس َن تب ةةةتتس ىةةة َ دئنةةةئا..  ةةةت    -13

ى ضةئا ب  د ت شةؤدس مدة    تتب ضةت.د م طن ةتر ت ةئ لةئ َؤررر       
 ىتدىنل جس م دَرىؤ ئرك..

ذمتَكدئنس نئا لئ َن تب تن    ئ بتَ ةئ نت  ضة  نةئ    -14
 …ددضدئ َ تتىس ىئَك تدس

 دووةم شيَواز و رِيَطاى وانةوتنةوة:
َؤدضىخسةةةةؤدس بئَتتمةةةةئنتن م  ةةةة ضن د ر َؤدضطتنةةةةتتس ر تةةةةئ    

-دةةةئنى د َن. لئبئَسةةةئرك َؤدضطترؤ ئبت ةةةرير دةةةئرك درر َؤررر 
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در ت ن( دثَ   لئطئ  َدضىخسؤدس مةتدك ج تج تنةتن م بتبةئ س    
دررَر دَدضةةةذ طن ةةةترك.. نةةةت س نةةةئمس ى ضندسةةةؤئ..  ةةة ضن در     
ر تئب ضذر بئَتتمئنئ بئ ستىتتس لئ متركر ىتَلس َندضدة ن  ةئر    
 دكب ضت. ددتَك سئر ج َك  ة ضن دك نةئ متم ىةؤت َؤثَلةس ىةئَكنس     
هئدةةةئ رَن ةةةتبس طةةةندضط ك.. متم ىةةةؤت َؤ ىةةةؤئمَ  دكبؤةةةس ىةةة   
دكنةةت  بتبئ ةةئنتن لئبةةئَ دكنةةت   ةةت لةةئ  تَ ى دتةةئركر طشةةؤس    
دكَب ةةة ضت. ىةةةئَنئ نر سةةةئر َن تَتتةةةئ ر متم ىةةةؤتدتتئن نةةةئ    

َؤدضةةذكر دكَ ةةنرتس بةةئَدب ضت.. هةةئمنر  
َ ضز ن م َن تَتتئ ر ل ضَ ى  ر ن نةتَ  

طةئ   ب  سئرك دكنئن.. ددتَك سئمةئش لئ 
ردسةةةةت م ى ض  ردسةةةةؤس َن ةةةةتبس لةةةةئر  
 ئمئتةةةةةئد  طن ةةةةةتر ت  ةةةةةئ. ستمت ةةةةةئ   
ىئَركَدكد ةةةةئنتن بةةةةئَؤ دكر دثَ نةةةةئا   
ج ضبةةةةةةئجي دكب ضةةةةةةت دكَ ةةةةةةنرن لةةةةةةئ    

  تَ ى دتئرك ج ضطتر ط    ئرك.
سدديَمةم ثىنددى خويَندددنى قؤندداغى 

 سةرةتايى:
دثَبةةةةةةةئر دثَر َن تَتتةةةةةةةئنتن  
دكر مةةةةس ىةةةة تتس درر ت  ةةةةئ.. ى تةةةةس  

ر مةس ىة تتس.. ر تةئنتتس    َندضد تس دك
ت  ةةةئ ىةةة َ دئنةةةئا  ةةةت    6ر5ركَدش م ردضدةةةئ ىةةة ررد.. ىةةة َ  

 ةةن َكك.. هئ،ؤةةئر دةةئك ر تةةئر ركَدش هئدةةئ بةةت ىةة ررد دةةت       
ىةت  ى ضندسةؤس بةئ     12-6ردضدئر هئدئ. ددتَك مد  َلس  ئمةئن  

جنَلئدةةةةةئر سةةةةةتَكدررر هنتةةةةةئَر َن تَتتةةةةةئ ر َندضدةةةةة تس م    
 مةئد  ةةئدر سةتَكدرر    َ  ئردست دكنةت . نةئ لةئر جة َك دكر    

ى ض  ردسؤس َن تبس ىشت طنب َ  رك.. ستَكدررر َندضد ن لئ 
دكَررتةةةةةةةةس مد  ِتةةةةةةةة   تئ ئىةةةةةةةةَترك ر تت ةةةةةةةة ضد دضت.. ركك  

 ى ضندست!!!.
 ضوارةم: ئاستى زانيارى ن ثيشةسازى مامؤستايان

ستىةةةةةؤس د ت ةةةةةتَر م نتَمةةةةةئدس ى شةةةةةئدس متم ىةةةةةؤتدتن 
 ئمتتئر َن َكرك.بئطشؤس لئ ستىؤس ى ضندسؤ   ت  ئ لئبئَ س

متم ىؤتدتن بئ َبنر  مئَنئدر دكَ دضدةئ ىةئنتتطتر   -1
مئَنةةةةئدر متم ىةةةةؤتدتن م ةةةةةئد ر ستَكدرردةةةةتن لةةةةئ ى شةةةةئر   

 متم ىؤتدئ س ت  ئ. دثَ نئم تن ةئدر لئر ى شئدئدئ.
ذمتَكدةةةةئنس دثَ دكَ ةةةةنرر ىةةةةئنتتطتر هنتةةةةئَر م  -2

ئ هنتئَكجن تةةئنتن م دكَ ةةنر تس ستمةةتدكدس د مةةئدَ دضد  رن بةة   

متم ىؤت.. بةئبي سةئركر رككؤبئتة ر در ددك(ب ؤطةئر درركا لةئ      
ى سؤوس َن تَتتئ ىئَك تد ئنتن هت نرك دكب ضت متركر دئك 

 ىت  لئ َنَ ستمتدكن دت   بن س د ت د مبئدَدضن.
بةةةتَردثَس ذدةةةتتس متم ىةةةؤتن    ةةةندضن م َةةةتتنرر    -3

د ت ش  بئ  تدبئ س لئ طنت كنتن   منر ةئنئدتن دثَ نئمةئ م   
 ن تر ت ئ.ط

ستمتدكن دتس متم ىؤتدتن لةئ ىةئنتتطتد  ددةت    ةؤس     -4
   َر دكَندضدن م بةن َر ى  نؤ ة  نةئ    
دثَ ى ضندسةؤئ ىشةةت طةنب َةة  رك  ركك   

 ى ضندست ت  ئ.
ىةةةئنتتطتر مئَنةةةئدر لئىةةةئَ  -5

بدئمتر ىسَ َر َن تبس َؤ دكه ضد ضت ب  
ىت  نئ د دكمئدَدضت. ر تةئر   2متركر 

ك.. لةةةةةئ نةةةةةت س  ةةةةة ر ىةةةةةي دكر  دضؤةةةةةئر
د مئدَ ت ت شةةةةةةةةةة   سةةةةةةةةةةئر بةةةةةةةةةةن َكر  
  ةةةةةةةتَؤ ه ضد  رك  ةةةةةةةت س ضسةةةةةةةؤت َؤك ةةةةةةةتر 
تةةةةئن  رك.. َن تَتتةةةةئ هئدةةةةئ هةةةةئمنر     

 متم ىؤتنتتس دكَ نرر دئك بئ ئ.
ذمةةةةةةةةةةتَكر دثَ متم ىةةةةةةةةةةؤتر -6

ىةةةةةةةت  بةةةةةةةئَكرذررَ    55بئ ئمةةةةةةةئن..  
مترك ئرك لئبئَ بتَردثَس منر ئر َتتئتش دس.. ددتَك م ثظ 

ت ركك ى ضندسةةةت ستمت ةةةئنتن لئطةةةئ    لةةةئر  ئمئتةةةئد  تت ن ت ضةةة  
 مد  ِت   ج ضبئجي بىت .

متم ىؤتدتتس د ه ضدئَر ىئَنئر نر لئ َؤررر متدر م -7
مئعدةةئرر ركك ى ضندسةةت هةةتن تةةئدَ رن. ىةةتِتئ متم ىةةؤتدئك    

 … ئن دم تئن  رك  نتىئ ل ضةت نرك
 ثيَنجةم: كارطوزارييةكان لة قوتاخبانة سةرةتاييةكاندا

ك تد ئنتن هة ض بئَتتمئدةئنس َة َ نس    َن تَتتئ ىئَ-1
بةةة  َن تب ةةةتن ت  ةةةئ ددةةةتَك مدةةة  َلس ب ىةةةس  ن تةةةتر ، ض بةةةنرتس   
دثَنةةةئا دكب ضؤةةةئرك. ددةةةتَك ى ضندسةةةؤس َةةة َ ك  ى ض  ردسةةة ؤس    
دئنئمةةئ بةة  مدةة   .. ىةةئَكَؤ ر تةةئَدؤس َةةن َدن بةةئ دَرىةةؤس     

 نئدكب ضت ، ض بى دضن.
2- َ دضةت  درنتتس هترنتَر َن تَتتئ ىةئَك تد ئنتن دكدك

بئ ن ب ب  سئركر ىتَك ىئد   بىئن ب  َن تَتتئ.. بئ نئىتت ض  
نةةةةةئ نئىةةةةةس ىةةةةةئَركَدكدس تةةةةةني. بةةةةةئر  ةةةةة ضنكدئ ستمت ةةةةةئ       
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ىئَركَدكد ئنتن ىشت طنب دكَ دضت نئ مئبئىةؤئ لةئ درنةتتس    
 هترنتَر..

سترر َن َدتئركر ىةتك.. ستردكىةت.. سةتر بة  َ ىةتك      -3
ر ركك ى ضندسةت  ن دتةئرك لةئ دثَبةئر َن تَتتئنتتة   دثَنئمةئ     

ت  ةةئ. ستردكىةةت لئطةةئ  ذمىةةتَكر َن تب  تتةة   طن ةةتر ت  ةةئ       
 لئه ض َن تَتتئدئن  .

ركَ ةةةةةئر نةةةةةتَر دكىةةةةةت م نئلنىةةةةةئَ ى ضندسةةةةةت.    -4
نؤ ضبختتئر طن ةتر  -ط َؤكىتتس دتَر.. ه َلس ن بنتئرك بتَ ئ

 -بةةةةة  َ تةةةةةتىس ىةةةةةئَك تدس  
ذررَر  تَ طةةةةةئر نئلنىةةةةةئَ  
ردسةةةةةةةَ ر  ةةةةةةةندضدس تةةةةةةةتن   

  ذررَر  ةةةةةةةةتت -َةةةةةةةةن َدن
ردضدئن ضشةةةةةةةتن م نئلنىةةةةةةةئَ  
ى ضندسةةةةةةةةةت...لئ دثَبةةةةةةةةةئر  
َن تَتتئنتتةةة   ت  ةةةئ.. نةةةئ   
سئر تئ بئ  ضىن لئ ى ؤثط  مس 
تةةةةةنب م ىةةةةةئَركَدكر تةةةةةنب 
هةةةةةئمنردتتس طئَكنةةةةةئ بةةةةةةي   
 سئر تئ ةنج كنئر جتَ تئ..

5-   َ  -ىةة دئمت - ئندةئل ج تر ، ض نة دن ركك س ظةةئَ ه ة 
َن تَتتئنتت     ىفزد ن م ى ض ر ن مَ ن ئَ لئ دثَبئر دثَر

 ت  ئ. 
َؤ طئدتتةةةةة تس ىةةةةةئَركَدكرؤد س ك  ىفزدةةةةةنن د َةةةةة  ر( -6

 ئلةةةةةةئ،زد تس ىةةةةةةئَركَدكدس ط ظةةةةةةتَر ىةةةةةةئَركَدكدس .. ركك   
 ى ضندست ت ئ.

َ ذكر  ئت َرىةةةؤس م نةةةتَ س ىشةةةىد دس َن تب ةةةتن م -7
 متم ىؤتدتن هئَ بئتتر هئدئر لئ ستىؤس ردسَ رد  ت  ئ.

ك تنىةة  رك ى ضشةةد تَ  لئبةةئَ َؤث ةةدتدس سئر تةةئر لئىةةئَكر  
 دكنئدن.

مدئتس دئنئا: ط َؤدن م ىئَكى ض  تس ى سةؤوس ىةئَركَدك   
 نتَدضىس ى ضندسؤئ لئبئَسئا ه دتتئ:

ط َؤ تس ى تىس لئ بت ةنَر ننَدىةؤتن م ىةئَ تىتر    -1
 9ع ض  َةة   بةةئ  تدبةةئ س در ر ى ثىةةئر سةةتد دن دتس عةةري   لةةئ  

 تتن ن  ةةةئك لةةةئ ت ضةةةن ن بةةةتَر ى تىةةةسم     …د2003ت سةةةتن 
سةةتبنَر م ن مئِدةةئ س تةةنب م ى سةةؤوس ىةةئَركَدكر َذدضوةةس    
لئتتر نرر ع ض    ددضؤئ ستَ رك.. ،ئلسئ،ئر َذدضوئنتتس ع ض    
بئ  تدبئ س َؤذدضوس بةئع  ،ئلسةئ،ئدئنس تئ ةئركدس ستردضؤةئ بةئ      
س سةةةة مس بةةةة  َزمةةةةئ س تئ ةةةةئركر بتِدكىةةةةت بةةةةنر ددةةةةتَك       

ئركر ،ةة ك ،ئلسةئ،ئر تئ ةئركر بتِدكىةت لةئ رِ  ضىةس ،ة ك تئ ة       
امرررر ي   رررر َؤكطةةةئد ركك ع ضةةة    نةةةئ  ةةة ن  بنرك لةةةئ دَر ةةةسؤ

نةئ لةئ َؤر تطةئر سةئر ،ئلسةئ،ئد        …(واحدة ذات رسالر خالردة 
رِ  بةةئ تةةترر ننَدىةةؤتن ت  ةةئ. بةةئَلىن هةةئَدضوس ننَدىةةؤتن       
بئ ةة ضىس ت شةةؤوتتس عئَكبةةئ.. هةةئَركهت بةةئ ى تىةةئ  ن دتةةس    

 -سةةةؤئنتننتدةةةئنتتس ىةةةئَركَدك ر،ةةةئَ م ش ن دتةةةس بةةةئهت د ت 
 تدبئمتئت ر سئر ى سؤوس ىئَركَدكر َؤذدضوةس ع ضة    بةنرك..    
سئ تمئنئر سئركدئ نئ س ضسؤت ع ضة    درر نةئر نر  دن رِ ةس    
تتر ةةئر ج ةتتةةئ.. ددةةتَك سةةئر ى سةةؤم م ،ئلسةةئ،ئدئ تةةتن نس     

  ئر رك لئطئ  بتَر ى تىس تندضس ننَدىؤتن م ع ض  َ ش..
ست ةةةةى  دئ نةةةةئ لةةةةئ هةةةةئمنر 
رِ ةةتتس ج ةتتةة  . ةىنمةةئ  بةة     
نتدةةةةةئر ىةةةةةئَركَدكر ، ض نةةةةة دن   
،ئلسئ،ئر َ ر هئدئ  َؤر تطةئر  
َةةةةةة ر هئدةةةةةةئ بةةةةةة   ةةةةةة تتدئ س 
ستَؤ ىةةةؤئن دتس تةةةئركنتتس ب دةةةئ  
لئىةةةةةةةةةةةئَ سةةةةةةةةةةةئر بد ةةةةةةةةةةة دئدئ  
ربئلئبئَ ترط  دس  تدبئمتئت ر 
ن مةةةةئَلطت م بةةةة  ستَؤ ىةةةةؤئن دتس  
ى سةةةةةةؤوس ىةةةةةةئَركَدكر تةةةةةةنب 

نمةةةةةةئ س هةةةةةةئَدضوس  دكب ضةةةةةةت ةى
 ة تتدئ س ،ئلسةئ،ئر ىةئَركَدكدس ددةتَر بىةت        -ننَدىؤتن

م د ب ؤدضذدضت  ت ستمت ةئ ىئَركَدكد ةئنتن لئبةئَ َؤث ةدتدس سةئر      
،ئلسةئ،ئدئرك ىئَ ةةترك بطة ن  ددةةتَك تةئبنرتس ،ئلسةةئ،ئدئنس    
ىةةةئَركَدكدس تةةةنب لةةةئ ج ضطةةةتر ،ئلسةةةئ،ئر دكرَلةةةئ س ع ض  َةةةس 

 َ ركَدكرك ددةتَ دكب ضةت هةئَ    َؤررَتر  َ دكدس بئىئَ نتَر ىةئ
ب دئ رِ تن هةئمنر  ن تتنةتتس سةتبنَر م م ثدةس م َؤث ةدبرير      
م ىئَبتدر دكَ دضؤئ طئَؤ ب  ج ضبئجي ن دتةس ستمت ةئنتت تن.   
ددةةةةةتَك ى ثىةةةةةئر ىةةةةةئَركَدكر ، ض نةةةةة دن هةةةةةئَركك هةةةةةئمنر    
ى ثىةةئدئنس در ى ضندسةةؤئ ستمت ةةئنتتس َؤررن م ددةةتَ ب ضةةت      

من لةئدثَ ستمت ة   هتربئ ةن بةئِا     هئَ ئت ك دثَ تئ ئركر طئ
ج تر در بتَردث  م ى ض  ردسةؤس ن مئَلطئدةئك لئطةئ  سةئر تس     
در ر  دكنةةةت  لةةةئدثَ ستمت ةةة   ج ةةةتر دبن م هئتةةة دض  ستمةةةتتش  

 سئرلئردضؤس َ ر هئب ضت..
 ةةةةةةةةتك من مةةةةةةةةئَلس نةةةةةةةةنَدكر َر ى ضندسةةةةةةةةؤس بةةةةةةةةئ  -2

ب دتن دتةةةئركر هئدةةةئ لةةةئ َؤررر ذدةةة ر م دكَررتةةةس ردةةةذد ن م 
ك،ؤتَد ةةةئرك ددةةةتَك سةةةئركش ى تةةةس دَرىةةةؤس طةةةئرَك نةةةئ بةةةئ   َؤ

 ىنردركَط  دس لئ سئدمنرتس طئمن.
سةةةةتد در   - ئىةةةةَتت تس  ةةةةئمىئنتتس دننن  ىةةةةس -3

ىئَبئىةةةؤس  مةةةت،س مةةة ثظ  مةةةت،س مدةةة    ىةةةئَركَر دتىةةةت        
َبنَلى دتس َؤ ر ج تر د بئ هتنةتتس دتَمةئ س م    -دئنستتس د د

 در تنب لةئ َؤك،ؤةتَر  ةتك    بئ   ضن -هترنتَر  بئ ئتطئرك هت ن
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 -رتئركر تنب دك  ضد دضت تئك بةئ  ة ضن در ركعةزر لئبةئَن دن    
 هئمنر سئر تئ بئ مئَكنئبس لئىئَ نتىئد دكه ضَى ضؤئرك.

درر نةةةةةةةئر نردس ننَدىةةةةةةةؤتن لةةةةةةةئ َؤررر د تسةةةةةةةت   -4
م ئندةةةةئل ج ت بةةةةئ بةةةةئَ رَد لئطةةةةئ  ج ةةةةةتتس ى ضشةةةةىئ نر..      

ل ضدةةةةئ نةةةةئمَ  بةةةةئى ؤثط  مس د تسةةةةؤ تتئر ىةةةةئَدكا.. سةةةةئر نئ   
 دكب ضؤئرك.

 مدئتس درركا:
 ةةةةة ضن در َؤدضىخسةةةةةؤدس بئَتتمةةةةةئ بئ ةةةةة ضنكر مةةةةةتدك     -1

 6ر5ج تج تنةةتن لةةئ ر تةةئنتتس دمةةتتس نةةنَدرم عةةئَكبس ىةة َ  
نؤ ضبةةس دمةةتتس نةةنَدر بةةئ  ةة ضن در     -ىةةئَك تدس ركمبد دضةةت   

د بد دضةةت.. بتدةةئ  بةةئ، ض بنتس دمةةتن بةة    ركك   وحرردات  دئنةةئؤ
 دئنئ دئك..

دمةتتس عةئَكبس بة  ى لةئنتتس  ةن َ م ى ضةدش م        نؤ ضبس-ب
(بتدةةةئ  بةةةئ هةةةئمنر   وحررردات ئ ةةةئا د بد دضةةةت بةةةئ  ةةة ضن درؤ   

مدئتةةةئنتتس دمةةةتتس عةةةئَكبس بةةة    م لئطةةةئ  ستىةةةؤس َن ةةةتبس   
َ تةةتىس ىةةئَك تدس بطن  ضةةت م ستمةةت س ، ض ن دتةةس دمةةتن بةةئ  

 بت س ج ضبئجي بىت .
نؤ ضبةةةةةئنتتس َ تةةةةةتىس ىةةةةةئَك تدس نةةةةةئ بةةةةةئ نةةةةةنَدر  -2
 رن.. رَؤدضدنىةئنتت تن دةةئك َ دضةت ر نةةتَ بة  دئنخسةةؤدس    د تة  

  ضن در تنرى دس بى دضت.. لةئ سئ تمة   بئدةئك دمةتتس  ة ضنك      
ىةةةؤتت كَ د بدةةة دضن. بةةة  هةةةئمنر تتر ةةةئنتن.  ةةةت بب ضؤةةةئ بةةةئَدر  

 بدتىئر د متتس دئنط  نر ننَدر.
دكب ضةةت ىةةة ن د بد دضةةةت بةة   تَكىةةةئَن دتس ن ضشةةةئر   -3

تةةنب بةة  هةةئمنر َن تب ةةئنس َ تةةتىس    تةةئبنرتس نؤ ضةة . نؤ ضبةةس 
ىئَك تدس د بني بى دضت. لئ نت س َ د   ر لئىئَك تر دكىةت  

 ىي ن دن َندضد ت  .
ى ضندسةةةةةؤئ نؤ ضبةةةةةس َ تةةةةةتىس ىةةةةةئَك تدس لةةةةةئ َؤررر    -4

دكَه ضدةةةتن م تةةةتركَؤثك ىةةةئَتش َؤ ن ضشةةةئَب ضت بةةة  مدةةة  ِن بةةةئ   
 ةة ضنكدئك َؤكتطةةةتر َؤكتةة  جةةةن ن ب ضةةت   لةةةئ  ةة ضنكر تةةةتركَؤثك     
بئهتر ستَكدررر َندضد تئرك َ  ئردسؤس نؤ ض  لئ َؤك،ؤةتَر  

 مد  ِت   دَرىت بىت . 
 -بةةة  هةةةئمنر بتبئ ةةةئنتن   -د تةةةتتس دكل ىةةةس ر دةةةئرك   -5

بئ ةةةةة ضنكك ى تةةةةةس ى ضشةةةةةد تد نةةةةة  ر بةةةةة  ى تةةةةةس ىةةةةةتِتئر      
  ض  ب ضت...لئطةةةةةئ  ددةةةةةتَر ن دتةةةةةس ستمت ةةةةةئ َؤك،ؤتَدةةةةةئنتتس 

رك. بةةئج َدض  دكَطةةت هئَر تئدةةئك م ى ضشةةد تدر  ةة ضن در ر دةةئ 
 ن  رك ب ضت ب  د ه ضدتتس متم ىؤتر ل ضةت نر..

د تةةتتس نؤ ضبةةس  ةةتمنس بةة  هةةئمنر ر تئدةةئك..  تدبةةئ  -6
 بئر بتبئ تتئر   ض   دئ.

(بة  دمةتتس نةنَدر م دمةتتس     ك اسى خ د بني ن دتسؤ-7
بةة   6-4بةة  دمةةتتس نةةنَدر م ىةة َ    6-3عةةئَكبس ى لةةئنتتس  

 تب  ئك.دمتتس عئَكبس ب  هئمنر َن 

ستمةةةةةةتدكن دتس سئ َىةةةةةةئر نةةةةةةئ لئطةةةةةةئ  ى ثط  مةةةةةةس    -8
ن مئِدئ س بطن  ضت ب  ى لئنتتس  ن َر ى ضدش م  ئ ةئا بة    

 هئمنر َن تب ئك.
َحيىئر دةئك نئىةس م م ضةزر  تدبةئ  بة  َن تب ةتن. بةئ        -9

 تدبةةئ س بةة  ىةة َ دئنةةئا  ةةت ىةة َ ىةة ضةئا. نةةئ طن ةةتر ب ضةةت لةةئ  
 د  ِن.َؤررر دَرىؤس م دكَررتر ئرك ب  م

د بني ن دتس نئلنىئَ  تَ طئر د تست..  ت د تسةت  -10
 ركك د تست َندضد دضت.

 ةةةةة ضن در َؤدضطةةةةةةتر ر تةةةةةةئ ر دةةةةةةئرك ر َدضىخسةةةةةةؤدس  -11
بئَتتمةةةةئنتن دررَؤررر دةةةةئنى د َن ب دةةةةئ دكب ضةةةةت تةةةةتركَؤثنس  
ى ثط  مةةس د تسةةؤس بئ ةة ضنكر تةةندضسم د تسةةؤ تتئ بن  دضؤةةئرك      

َؤددس َؤك،ؤةتَ ب ضةت  ى ثىةئر    ر تئنتن بئ نة د َر م ستمةتتش طة    
 تَ ى دتةةةئركش ركك بئ ةةةة ضىس هئَلسةةةئتطتت تس لةةةةئ َزمةةةةئ    
ج ضبةةئج ضى دتس ستمت ئنتتةة   ب ضةةت تةةئك َةة ر بب ضؤةةئ ستمةةتتش..  
ددتَك   ضن در تنب نت س دثَر ى ضندسؤئ لئر تئر دئركد  ب دئ 
ى ضندسةةةؤئ لةةةئ د َؤ ةةة  م د تةةةتتس ى ثط  مةةة   َؤك ةةةترر سةةةئرك      

 ردضت   ضن در َؤدضطتر  تنب ى تدكبى دضت.بى دضت. طئَمبتتئ
 ى تس َندضد تس َ تتىس ىئَك تدس..-12

دكب ضةةةت ى ت ضىةةةس طن ةةةتر د بد دضةةةت لةةةئ متركدةةةئنس دثَ      
ننَ    دكر مس ى تتس م درر تس تئم ضد ضت لئ َن تَتتئنتت  . 
 ت بؤةن تني ى تةس َندضدة ن بطة َؤدن م َؤك ةترر سئمتتةئ بى دضةت        

 لئر ةتَلئ ئد . 
بتدةةةئ  بةةةئ ر تةةةئنتتس ركَدش ىةةةئَركَدكر هنتةةةئَر م    - 

 س شس دكىت ب َدضت.
س شس دكىت م ركَ ئ ر تئدئنس ط ت  ب ضت م نةت س  -ب

 ى ضندسؤس ب   ئََتن بى دضت.
ىةةئَك تدس   6ر5ر4بتدةةئ  بةةئ ر تةةئر ن مَ ن ةةئَ لةةئ     -ج

 ب َدضت ر تئدئك ب ضت.
بتدئَس  ئر ر بئ َندضد تس ر تئر نشؤننت  ب َدضت بئ -د
ئ س لةةةةئ طنتةةةة كنتن م بى دضؤةةةةئ ر تئدةةةةئنس ىةةةةئَكنس م      تدبةةةة

بئن د َر َن تَتتئ ن ضَىطئر ب نرنس هئب ضت لئ ذدتتس َؤثذ تةئ  
 بتدئَس هئدئ هئَ َن تب ئك   ض    دَرىت بى دضت.

ددةةتَك سةةئر ى تةةس َندضد تةةئ دكب ضةةت ستمةةت س سةةئركب ضت        
َن ةةتبس بةة  ذدةةتن ستمةةتدك بىةةت  م َنل ةةتر جةةن ن م بئنةةئَلىس      

  ب ة ضد ضت لةئ َؤررر هنتةئَر دكىةت َؤكتط د ةئرك. دكب ضةت         ض  
 6َن تَتتةةةئر ىةةةئَك تدس ركَ ةةةئدئنس نةةةتَ ب ضةةةت. َؤثذ تةةةئ      

 ىئعت  دكر مس   ض   ب ضت.
بئَدن دتةةةةةةةئركر ستىةةةةةةةؤس د ت ةةةةةةةتَرم ى شةةةةةةةئدس   -13

 متم ىؤتدتن.
دكب ضةةت ركَط  دةةس َندضدةة نتَ لةةئ ىةةئنتتطتر مئَنةةئدر - 

بئَكىبةةةةةئ  ب ضةةةةةت..   متم ىةةةةةؤتدتن م نةةةةة ل  س متم ىةةةةةؤتدتن 
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نتَبى دضةةت بةة  سةةئركر نةة ل ض س متم ىةةؤتدتن ،ةة  ر ن بى دضةةت م  
 ج ضطتر ىئنتتطت بط دضؤئرك.

سئر متم ىؤتدتتئر نئ دكَ نرر ىئنتتطتر هنتةئَر  -ب
هنتئَكجن تةةةئنتن لةةةئ َةةةنَ دَدضةةةذ َتدتتةةة   ستمتدكبى دضةةةت بةةة     
سئركر بى دضن متم ىةؤتر ر تةئنتتس هنتةئَر س شةس دكىةؤس م      

 ( ى سؤئمس هت نرك. 2ب ؤطئرؤ 12ئَركك لئ بئت ر ركَ ئ ه
سةةةةةةئر متم ىةةةةةةؤتدتتئر نةةةةةةئ دكَ ةةةةةةنرر ستمةةةةةةتدكدس    -ج

نشةةؤننتَلئ.. ستمةةتدكبى دضن لةةئ َةةنَ دَدضةةذد  بةة  سةةئركر بى دضدةةئ  
 متم ىؤتر ر تئر نشؤننت  م ن ضَىطئر َن تَتتئ بتَ ئ..

متم ىةةةةؤتر دكَ ةةةةنرر ى شئىةةةةتدر م ،دةةةةس بئ ةةةةس   -د
تم ىةةؤتر س شةةس دكىةةت م ركَ ةةئ لةةئ نتَكبةةت م هؤةة  بى دضدةةئ م

 َن تَتتئنتت  .
 ةةتن دتس بةةتَرطندكَ تس متم ىةةؤت لةةئ َؤررر مةةتدر م    -ه

 ندضدس ةئر تئرك  بئ تدبئ س لئ طنت كنتت  . تتب ضةت منر ةئر   
متم ىةةةةةةؤتدئك لةةةةةةئ طنتةةةةةة دضىس دررَد . بئَةةةةةةئدكَ منر ةةةةةةئر 
ى ل سةةةةة ضىس د َىةةةةةؤتن نةةةةةئمَ ب ضةةةةةت م َةةةةةتتنر م  ةةةةةندضدس    

 .ةئر تئركر هئب ضت
متم ىةةةؤتر زؤةةةتد ر ىةةةةئَنئر نر ىةةةتِتئ لةةةةئ َؤررر    -ر

 متدر م مئعدئرر  ى دم بى دضن.
متم ىةةةؤتدتن لةةةئ ىةةةئنتتطتر ن ل ض ةةة   دكب ضةةةت بتدةةةئ     -ا

بئمدئتس    َر م ى نؤ ىس نتَكنئ بة َدضت.. تةئك ركك س ضسةؤت    
 َندضد ت تن دثَ      َر ئ.

متم ىةةؤتر ىةة   ستمتدكبى دضةةت ركك بئ ةة ض .. بةة  ىةة َ     -
نةةةةةئا م درركا م ىةةةةة ضةئا.. بةةةةةئى ضس ىسةةةةةَ َؤر  بةةةةة  ىةةةةة َ    دئ
 ىئَك تدس.6ر5ر4

 
سئر نئىئر َة ر سةتَكدرر لةئ نةتَر متم ىةؤتدئ س      -ر

 تئبنر َ دضؤئ ىئَ نتَدضىس   .
 نتَطند َد ئنتن.-14
 د بني ن دتس َ َ ك ب  َن تبس َ تتىس ىئَك تدس- 
د بني ن دتس سترر َن َدتئركر ىةتك م سةترر َةتردضن    -ب
 ستردكىت بئى ضس ذمتَكر َن تبس. -كن دتئر
د بني ن دتس ط ظتَر ىئَ تركر ر  بة  َن ةتبس َ تةتىس    -

ىةةئَك تدس بب ضةةت بةة  نؤ ضبختتةةئر َن تَتتةةئنتن لئطةةئ  هةة َلس    
 نؤ ضبختتئ..

 -دكب ضت هئمنر َن تَتتئدئنس تنب ه َلس ن بنرتةئرك -د
 ةةندضدس تةةتن   -بتى ةةئ-هةة َلس س شةةس دكىةةت م هنتةةئَ  تَ طةةئ  

هةة َلس ن مَ ن ةةئَر   ض ةة   ب ضةةت نةةئ  ةةتدك دَرىةةت       -َةةن َدن
 دكن دضن.

دكب ضةةةت َؤ طئدتتةةة تس ىةةةئَركَدكدس: ركك  ئلةةةئ،زد تس    -ر
ىئَركَدكدس بتدتئر د َ  ر ن  رك ددت   بتدةئَس ىةي بة َدضت.    

 ط ظتَر ىئَركَدكدس دكَبى دضت. -بطت ئ هئمنر تتر ئنتن
 بتدئ  بئ  ئت َرىؤس َن تب تن ب َدضت  ةتم دس َؤ ىةؤس  -ه

دَرىؤ تن بى دضتم نةتَ س ىشةى ضن بةئىير ى ت ضىةس دَرىةت      
 هئب ضت. بئ بئَدكر مس مؤتبعئر ىزدش  هئب ضت.

ىةةةتَلس  30ى سةةةؤوس َن تَتتةةةئ ىةةةئَك تد ئنتن:ذ  -15
 د 1978

ى ضندسةؤئ   -بئطشؤس ى سةؤوس َن تَتتةئ ىةئَك تد ئنتن   
 ى ض   نرتئدئنس بى دضت بئ تدبئ س لئا بئت ر ب ؤطتتئ.

 ةئ ؤئا: ب ؤطئر دئنئادئنئا: بئت ر
( 20تنىةة  ركؤتتن دضت ذمةةتَكر َن تب ةةتن لةةئ ى ل ضىةة   لةةئؤ  

َن تبس نةئمَ ب ضةت( سةئا ب ؤطئدةئ بة  َن تَتتةئنتتس طنتة كنتن        
طن تر ت ئ سئطئَ ر  بدنى دضت بئدر ر سئركد ؤلئ َن تَتتةئر  

 (َن تبس نئمَ ب ضت.10طنت كنتن تتن دضت ى ل ض  لئؤ
  َ ب ؤطئر دئنئا.درركا:بئت ر ب ست م  ن

تنىةة  ركؤدكر مس هترددةةتن لةةئ ت ضةةن ن نت ةةذم ض  ةةةئر  م     
هئ ؤس بئدتت تن دكىت ىي دكنت ( سئا ب طئدئ س ضسؤت نئ نةتَ  

 بئىئعت س هترددئ دكن دضت دكب ضت بى دضت.
 هترددئ.  8.30ر 8بئ ىئعت  

 ى ضةئا: بئت ر ىسم ى ضدش
لةةةئ ددضةةة ؤر ى ضةةةدش تنى  ركؤبئ ةةةئ ر تةةةئر بئَؤدضنكبةةةئَدش    

( ر تةةئ دكب ضةةت. دكب ضةةت سةةئا ب ؤطئدةةئ بت ةةَ   دةة    6-3ت ضةةن نؤ
(ى لةئ  6بى دضت سئا َؤىؤئدئر َ دضؤةئ ىةئَؤلئر َن تَتتتتةئرؤ   

-3( َن تب ئ بئ ئ ر تةئر مة د ؤ  180م ذمتَكر َن تب ئنتتسؤ
-100(ر تةةئ سةةئر َن تَتتتتةةئر ذمةةتَكر َن ةةتبس لةةئ ت ضةةن ن    6

 100 تئدةئ لةئؤ  (ر12-10َن تبر ئ بئ  ئر تئ ر م د ؤ 175
 َن تبس نئمَ ركك متم ىؤتنتن ر دئ( 50ر تئ(لئؤ 15نئمَ 

  ن َكا: بئت ر ىئ تر ىي.
ب ؤطةةةئر ةئر ةةةئا م هئ ةةةؤئاؤت دئا  تدبةةةئ  بئ ةةةىتت تس  

 من كر َؤكر ت مبةدضت..
 ى ضد ئا: بئت ر ىئ تر ئش درركا بط َؤدضت.

بةةةئا  ةةة ضنكدئ سئ نرمةةةئتس بترنةةةتن م متم ىةةةؤتدتن لةةةئ      
ىةةةتَل   ن بنرتةةةئركر طشةةةؤس دكنةةةئن در ر سةةةئركر     ىةةةئَ تر 

ىةةئَثنس بترنةةتن م سئتةة  متن هئَلبةةذدض دَ  ى ت ضةة  د دكتةة ضن بةة   
بئَدن دتةةةةةئركر ستىةةةةةؤس د ت ةةةةةتَر م هنتةةةةةئَر َن تَتتةةةةةئر   
 تَكىئَر ن ضشةئر َن تب ةتن م متتطتتةئ ن بنرتةئركر َ دةتن      

 سئ تا دكدكن..  ت ن  تدس ىتَلس َندضد ن.
( مدكب دضةت لةئ   3ن َ َؤىةؤئرؤ  ئ ئا بئتة ر  ئىةتم  ة   

 ب دؤس سئرك دكتنرى دضتؤبئدكَتئ نر لئ ى لئنئر د دكت دضت(.
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 ثاكذ كةرة
 كيمياييةكان

 
 

   
Chemical Disinfectants 

 
 
 

 مة صاحلةح وَلآلبدةع انحةلروبدةع :ثةرضظةى
 ثسثؤِرى كيميا

 اَلبووندتاقيطةى نةخؤشخانةى من
 
 
 

ماااا ووئ و َ و كيااااي  ثاث  ثااااي ب    اااايةئ     اااايو م وو  ااااي    
 ى َاايو  ااي    و ووئطوتر كااك  ااي  ااي  ةوئَثكبر كك  اار  ااي  و ر  

ي ز بدئوئةئ ز   بيخش  يى  اي زرة  ايخثكر  ى طي اي    ووةو ثب
وئ ي  ء زرة وئ ن ء وئ بيَرى بثسبوو  ء  يخر اى.. و تاي   
 ااي  ةوئَثكبر كن  اار مي يثاايى ب    رو اايوئ و باا . ة  طاارتن..      

 ااااي  Disinfetion اااا    ى   ثااااي  اااارو ةى ب    رو اااايوئ  
 Chemical ااااااي  ةَثكب  ى ب    اااااايةئ  ثاث  ثاااااااي       

Disinfectants   جاارةى  ي يمااي  ااي  اارو ةى ب    رو اايوئ ء)
 Sterilizationجرةى وووئَايمث  َي اي  ايبدى وئطوتر كاك    

 ااي م  اا ى بي ءساان ء  ااي  و رو ى ثاايةجين  ااي         ااي       

شاااايوئد  اااارو ةى ثز   باااايخ  ء  ااااد ز اااا   ء ثااااووو  يخش 
َاااااااايو    pasturization يثييةئ رو ى  اااااااا (   

  بيتى طاايةمدرو ى  يطاايةمدرو ى  ااي رو ة كدى طاايةمدرو ى ت
(خو ااي. ء  ااي ب  اا    30( اار ماا وئى  c63 اا ئ ي تاا  ب اايى  

 ي سية ث ةو رو يوئى ت  وو ب ي  ر يثثاي  اي ب    رو ايوئى    
     ي  ي     ز   بيخ  ء بثسديةئ   .

َاايمر ر  ثكة ااي  ااي ماا ووئ  ثاث  ثااي ب    اايةئ   وئ اا    ااي        
ء  ااااااو ةى ب    رو اااااايوئو  ة  ك اااااايى  ثاثاااااا  ى ء  ث  اااااا  ى  

تي بثدىثثكشااااااديوتووى و دااااااي َي ااااااي  اااااار ب    رو اااااايوئو 
بي ءساااايى  ااااي    و خرةئ اااا  د وئ.ة طاااايةمى  ااااي َاااايموو     
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جرةئ   ثيوئ  طاايةمى تااية  وئ. َاا وى  ااوموو َااي   د طاايةمى      
د بيثااااي  ى طاااايةمى  اااا خوو َااااي  اى    Oven اااار    -وو اااا 

د َاااااااااااي  اى  رةمااااااااااا   ثبى -Autoclaving -بيثااااااااااايثكبر و
(ب    رو ااااااااااااااااايوئ  اااااااااااااااااي د  وةم  د ه  -بيثااااااااااااااااايثكبر و

ث نيد تثشااااادى ثيةووئ يو اااااي ى ثاااااث ةو ى َر سااااثدى َي 
Ultra Violetاايَرى َاا مثكرى -د تثشاادى ط ماا د جث  رو اايوئ 

ثااثب  ثوجيوئ  يخثكر  ثااي ى زرةد باا موتن.. َيةئااي دئ َااين   
ة  ك     ااي  ااي وومتاا  ى بثكشااديوتووو   يت  باايتى ء وومتاا  ى     

رئى َ ثايى بثكشاديوتبى   و ديى و ث  د   ين ت  زرة ء  ايطو ك 
 اايةتى تي دةوثااايى ء َ ثااايى  يخر اااء  ي    ء َر  اااي   ى  
 ي ييةطية ى ء ت قث ي   ث    ي  ةوئَثكبر كن ء َيجن مي   ى 
طااااي ثك  ثااااية يوتوو    اااان..  اااايمن  يطااااي  َيوئ ااااد  َاااايت    
َثكساااي ة  اااي زرة ااايى وومتااا  ى و ثااا و  ب    ااايةئ  ثاث  ثاااي  

  وئ اا   ة ر  ااى طر  ااى خر اا    
 ااااي ى اااا  ى ة رى  اااايى مرر ااااد   

 اااااي  ااااا و  ةوئ ثااااابن  اااااي. َاااااي
 يخر اااااااااااااء  يو  اااااااااااااو كبي  
ت  بيتثثي   ااااااد   ااااااي  دو  ااااااي   
وئةئوئى  يخر اااااااااااااااااااااااء  ي 

ي   ثشااااااااااااااد د  ااااااااااااااي   و  وم 
 يخر اااااء  ي   د   اااااي َااااار  ى 
 ي اااااااااااييةطية ثي طااااااااااايوةئو  
 ضو ي   د و  ي  ا تى تايو وى   
ء  ر بثثكضااثد   ااي  ةوئَثكبر كن  
ء زرةجااااا ة َ و ااااا  ى ة  ك ااااا    

    ثاااااااااي      طااااااااايةمى ء   ث
 تثشاا ((َيطية َااي ثكك َاايو  ي وبااي ء َ مثكر  ااي    بااد ب  اا       
وئ ر كياايوئ  ااي  ااي و ةى ب  شاادثد   ااي  ةوئَثكبر كند َاايةوئَ   
َااااين م وو  ااااي  ااااي  و م   ااااد و وئةئوئى  يخر ااااء  ي   د   اااار 
مي يثاايى ب    رو اايوئى جث جثاا و  اايبيوئى ثاايوزئو مثااوئ 

يى خااااااي     ي ر ي ي ااااااد   ااااااي  ةو ككد   رة(    ااااااي زرة اااااا 
وئ ب ثاابيوئ وئ. ب    ااية كدى ثاايةئ ى  ااي  ةوئَثكبر كك  اار    

 …ب    رو اايوئى َاا وى خو ةو اايوئ و ااايوزئ   ى مي ااي رو  
 اااايو  ااااثكوئ ي َااااين م وو  ااااي بي وئ ااااد ث    ااااي تي دةوثاااايى    
 رمي  ااايوئ َي اااي و طر  اااى زرة ااا    اااي ت  بااايتى  اااي  اااو ةى       

 َي ي.تي دةوثيى ئ ةئثيةو خرب ة ك  ى(و  

ء بثكشاااااااااديوتبى ز  ساااااااااك ء َو ااااااااايةى     ثااااااااايةَي  د 
 ب    رو يوئة

و   َيو بثكشديوتبيى  و ةى  ي ييةطية ى  ي ثيوئى  ثسك
 يخر يوئ  ثبى وئطية  كييوئ  ر َايو بثكشاديوتبيى  اي ز  ساك     

!  و يوئ ء َيةوئَ  ثر  رو ( يخر يوئ  ثبى رء َو يةى ب   
ئطية  كيااااايوئ  ااااار  رو ى وو ااااا ورزى ب    رو ااااايوئ و باااااي ر ئ

ت    ى ثااايوئى  رزوئَاااين   تثكااا  ب  شااادى َاااي   ةى  ئثاااية
ز وة اااااااى  اااااااي طر  اااااااى   1818ثاااااااثاثس و  ااااااا  ثااااااا   ى  

ب    رو يوئى َ مثكرئ     رود وو ى َايو ز  ا ى  ية ئ ساى  اي     
ز(  اي  1912-1822ى   ى و   و     ثايثكر   ى و ةى  ثاث 

يمل  د ى  ي ي  ي ز   ى  و ةى ز  سيى  ي     وئىمثكروة كاك ثا  
 ااي  ااي    و ووةو ثبااي ز باادئوئةئ    َر اا ةى تر اا   ء  اار     
طاااي   ااارو ن ء َااايةوئَ  ة  ك ااايى  يثاااييةئى ورز ثااايوئ  ااار      
ب    رو يوئى     ي  ي  وى 
خر اااايوئ  اااا و ر و  باااايم    ى 
ب    رو اااااااااااايوئى  ااااااااااااو ى 
و ميزة  اااااااادد  ي ااااااااييةطيةى  
َثب  ثاااااااااااااااا ى جوز اااااااااااااااا   

-1827 ثساااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
ز(ب    رو اااااااااااااااايوئى  1912

   اااااااااااااااااااااااي  اااااااااااااااااااااااي  ةَثكب
 ي ييةطية ثي   د و بشيى  ي 
 ااااا ورزى   ثااااايثكر  يثاااااك ء 
َيو     ورز كدى و ة  ك  ي 
وئ  ثكك باااااااااايت و  يخر ااااااااااى  
وئطو ك ة كياااااااايوئ و تي ااااااااي ي  
وئ اااا    ااااي ة  ك اااايى ووةو ثباااااي ز باااادئوئةئوئ  ااااي تو  ااااا ى      
طي ي رو  ء زرة وو ى خثكر ى َي ي(ء َين   ورزئ  ووئَرى 

ماااااا ووئ ب    اااااايةئ     ااااااي    ااااااية ر و  بوو ى  ااااااي  ةَثكب  ى
  ي ي ييةطية د د  يمن ةر ية   وخ( ي ين  يس  وو  ي َيثا 

 يئااااا  د ى  اااااي         اااااي  ي اااااى َ ىئ  اااااي   ى ت قث ااااايو    
 رورز بااااااااايوئى َر  ةئ ااااااااا  ى  يخر اااااااااى ء  اااااااااي    ى   
 يخر ى ثثس(ى ورز ثيوئد ز  ا ى َثيا ل  اي  او ةى خرة  اد       

 ة  اااية ى طااايةمى    ي ثكدر  ثبااايوئى  يثاااب  ي   ى َيثااا  اااوز
 يثية  ي  و رو ى مثدرر ي    ء ب    رو يوئى   ي     ايو  
ة  ك ي يد    ني و بث ( ي اين  ايس  اوو َايوئى ورز ثايوئ  اي       
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ب يى  وم ى   ي    وئطرة  كك  ي طرة   ى َايو بيثاي  يى  اي    
(  ااااااي ز    ااااااي ى 1908-1851وئخر كيااااااي ثيةىد اااااا  ث  

د ى Otoclave ال   ية ئ سااى  ااوو  ي ااين  اايس  ااوو  ااي َرتر 
ز(  اااااااار 1886و َثكبااااااا  ز  اااااااا ى َااااااااي  ا  ث   سااااااااببوخ  

ب    رو ااايوئى بر ااا  ى ت  باااي   اااي  ي اااييطية ى ة  ك ااايى    
َااااااي  اى  اااااايى كر بيثااااااي  ى  اااااايةزو   ااااااي  ةَثكب د َاااااايو  ء   

 و َثكب  ي   ث   يو  و ةئو  ت  و َيمر ر  يةوئو مي..
طررررتين ئةو رررتةوانةىتكايرررتنوةنكركةتيرررتو رررتكةرتراكنوووو

و-ةرتريتةك:ثنةذ
ثرو ك ء جرةى م ووئى ب    يةى  ي  ةَثكبر وو جرةى 
 ااي     و ثرو اايى   وئ اادى َيجن مااد  ى ب    رو يوئ اايو     
  تى بثكو سك  ر َيجن مد  ى ب    رو يوئ  ي طار    ن َايو   

   يية  ااااي   ااااي  اااا ة وئ ي ااااي ثااااية رو ةى   
ب    رو ااايوئد  يو اااثكوئ ي  اااي ة  ك ااايى َااايو     

ر كااك ب    اايةى  اايَثك  و      يية  اايوئ وئتو  
ب    ايةى طوجنا و  ار    بيثي د   خوو جارةى  

 رو ة كداااااااى  ااااااا خوو جااااااارة كدى ت  باااااااي     
ب    رو اااااااااااايوئ و اااااااااااا ةى  در كااااااااااااك ء    ي

  ي  ة هثكبر كك.
و*جؤكنومنرركنوثنةذةتك:

تو  اااااا ى ب    اااااايةئ  ثاث  ثااااااي     اااااار    
 ااي  و رو ى  اااي    و خرةئ ااا   جث و ز ثااا    

يثشاث   َي اي   َي ي َيةوئ. ئر  ت  بيمتي د ك
  ر ب    رو يوئ جث جث    .
و*ثتئنىومنرركنوثنةذةتك:

 ي ثكوئ ي ى طشيى   ة  ية ى ب   ئ يةئ  ثاث  ثي     ي 
ز ااا و رو ى بي يثثي ي     اااي ثااابووةى ة  ك يبثكااادة و  ااار َااايو  

  ي  ةَثكب  ي(ز  و وئ   .
و*ةنت:

جرةو بي يىى م ووئ ب    يةئ يو َيةوئَ  جرةى  ي     
ي و ااااا ةى وئ اااااي   اااااي بثكو سااااايي  ااااار  ااااارو ةى      َااااايو   تااااا 

ب    رو يوئ ااااااااايد ة ئ  اااااااااي  رو ة كداااااااااى ب    رو ااااااااايوئى  
و اا ة در و    اا تثكدى ز اا ترى بثكو سااك  ثكااك  ااي  رو ة كدااى   

 ب    رو يوئى و دي  ي َيم   م ووئى ب    ية.
و*جؤكنوينةكيدنوثنةذةرتريتةك:

جارةى َايو   وئ ادئى  ااي ب    ايةى تثكاد   ااي  ةوئَثكبر كك      
  ةوئ  تي ثية  ة  ية ى ب    يةئ ي.. م ووئى  َي اد مى  اي   
  وئ ااادى ب    رو ااايوئو   اااي   ة  اااية ى ب    يةئ اااي  اااين      

وئ  تيوئ ئو دي َيو م ووئ َي د مثثي  ي    و خرةئخ  اي     
و خ  اااااي و وئبر اااااثكك ء و اااااو ة كدى بااااا ة ك ئة  اااااي ثكو   َاااااي   

ز   بيخش  يو م ووئ بي ءيةئ ب    يةئ يو  وةوثك وئ ا  د  
(ى   وئ دئ ااي   ة  ااية ى َي ااي  PHَاايةوئَ  ب اايى تر ااىى  

 يثااية ئاا ث ى ب    يةئ ااي..  اار رو ي   رة(  ة  ية ثااي ى   
     ى َي ي  يثية جرةئ   ى  ي      ي   وئ د كدى تر د .

ومتكجتةنيىومنرركنوثنةذةتكنوبنش:
سيي   ة  ية ى َاي ثكك  يثاية ىم ةئ اي ى زرة  اي     بثكو -1

  ي       .
   ة  ية ثي يى خثكر   ثكك.-2
 ىئَر وى  ي ثكك  ر مرر  ء َ ىئ  ء ة ووئ..-3
وئثااايديوتن ء  ااااي  ةَثكب  ى َ ثااا    ثكااااكد َاااايةوئَ    -4

  ة  ااااية ثكك  ااااي بي يثثااااي ى   مث  و تااااي   
 َ  ووةى  ثكك(.

ة ى َاااااي   رتبى وة ك خ  اااااي    ة  اااااي -5
زرةى  يثاااااااااية تو  ااااااااا ى ب    رو ااااااااايوئى  

  ي ثكك جثك    ثكك(.
طااااار    ن جااااارةئ   وئ ااااا  ى ب    ااااايةئ   
 ثاث  ثاااااااااي    ء ئااااااااار ثكيى  ااااااااا ة رو  ء  

 -ة  ك ي   ى  ي  ةَثكب  ث  ة
ب    اااااايةئ  ثاث  ثااااااي     ي ااااااثكوئ ي ى  
طشاايى   ةوئ ي ااي ثااية بثكده تاايى  ثاثاا  ى    

بن ووةو ثبي خ  ي ز   بيخشي    ء وئ شاثكو ك 
ء  ااااااااايو ة  ك   ي ااااااااايوئ طي ااااااااايو ز بااااااااادئ 

ث   وئوئثااايثكبن. وئ ااا   جااارة  اااي مااا ووئ ء َ و كياااي   اااية   ة 
ب    ااايةئ  ثاث  ثاااي     اااي وئةم ا  ااايو   ز ة ئ   اااد  َي ااايد   

وئخي بااي ثااية طاار    ن  رمي  اايو جاارةئ تثشاا   ثكاارئو  تااي ه  
   وئ   ث  ة

 َ  رجثبي      رةد  رو(ء َ و كيي   ث  ة-1
 و كيااااااااااي   ى   رة   اااااااااارة   د َاااااااااا ثزر د    اااااااااارةو َ

Dichloramine T    وئ بااايَرى َر سااا  ى َي اااد ك  جااارةى
 بررتني ء َي  ميي   ى   و خ  يى  ي     يو  ي   وى وئ ي .
َين م وو  ي وئ. ب    ية كدى طشيى  ر  ي  و رو ى زرة  اي  
 ااااي         ااااي  ةوئَثكبر ند  اااا  ي ى   ثثشااااي  ااااي   رة(     

ةى ثااايةئ ثثي  ااار ب    رو ااايوئى َااا وى م ووئ اااي ى ب    اااي
 ,Betadine(ء َ و كياااي   ى وئ. Iodineخو ةو ااايوئ.  رو 
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Wesco dyne, Isodyne, Tr.Iodine  وئ بااايَرى  اااي)
  ة ااايوتبى َي اااد ك   اااي بر رتثباااي   ى   وخ  ااايى  اااي     و   
باااااي ى وئخاااااي .  ااااارو و َ و كياااااي   ى  اااااي  ةوئَثكبر كن وئ.   

َ   ي  ا تى  ي اييةطية د د َاين    ب    ية ك   ر بثكسك ء َيةوئ
تو  اااا ى  ااااي  و رو ى زرة  ااااي  ااااي       ث   َي اااايد م وو  ااااي 
َ و كيااي َي د مثثااي     اايو   وئ اادئو   ااي وئم  اايو كك    ماا ووئو 

ب   ى  دي بيوئ   ةوئ  تي ثية ئا ث ى َاين ب    ية  ايو  اي     
   ة  ية ث    ين وئ  تيوئ.

 (ة ثبر  ء و ت  ر وئ   ى و يو د ث سو -2
َاااين ب    ااايةئ  ثاث  ث  اااي تو  ااا ى  اااي  و رو ى و اااو ةى      
خ  ااااايى  اااااي    و  ي  ةخسااااايبى َي اااااد ك   اااااي باااااررتني ء     
َي  مياااي   ى  ااا و َااايو خ    اااي    َي اااي. َاااين َ و كي  اااي  اااي      

 يمن َايو  ي       اي  اي  و     د  ة  ية ى وة ك  خ  ي    ثر و 
( ااا     يةطى ب ة ك ئةة   اااي   اااي تو  ااا ى وةوثااايدرو ى ثاااثر 

 َي يد َيوةئَ  َين ب    ية  ي  ر ثكدى تث و  يَثك     َي ي.
*زرة ااايى ب    ااايةئ  ثاث  ثاااي    وئ. بثكو ساااك تو  ااا ى   
 ي  و رو ى َيو  اي    و ووةو ثباي خ    اي     ثثاي  اي جارةئ       
 ااايةطثكدى ت  باااي   ااار  ااايةطة ء م  ااايوئ  اااي وئوةى خر   اااد    

 (.Sporesوةوثك وئ ي   ي بثكث   وئطوتر كك ثثرة 
 (ةEthyle and Isopropyleَي دهو ي     -3

َين ب    ية  اي وئ بايَرى تو  د ايوئى ئايوة ى  ا وخرةئ      
خ  اااي ء  ي  ةخسااايبى َي اااد ك   اااي َي  مياااي   ى ء َااايةوئَ  

 (.Dehydrationوو درو يوئى َيو خ    ي 
َااين م وو  ااي ىئَر اا    يماايو تو    ااي ى    ااث   َي ااي  اار    

 اااااااار ب    رو اااااااايوئى بثكسااااااااك    تثكثااااااااية  وو  ء  اااااااايزرةى 
 ااااااااااي  ةوئَثكبر كن. ماااااااااا ووئ َي د مثثااااااااااي    وئ باااااااااايَرى  

  يمدرو يوئى   ة  ية ثي ي   .
(د بثكرَر سااااثدى  KmnO4بيةمي  ااااي  تى برت ثااااثرن  -4

 (ةH2O2َ  دةرجني 
َااين م وو  ااي  ااي  ةوئَثكبر كك وئ. ب    ااية كدى طشاايى  اار  

( %1 اااار ند طاااا  وئى بيةمي  ااااي  تى برت ثااااث   ااااي بااااي يى    
 ااي  ةو كك  اار ب    رو اايوئى  ي وبااي  ء  اايبيوئى ثاايوزئو   

 مثوئ.
 َ و كييى َي د ك   ي تومخي قوةثي   -5

Some Heavy Metals Compaundة 

ة ااااااااااااااااااااادى جثاااااااااااااااااااااوئو   روئ.    ثااااااااااااااااااااا  طر    ب
َ و كيي   ى مثكرثااا  و ثككد مثكر ثاااوةر  اااررند مثيااا  ني(د َاااين   

    ي  و ب    ية  ي وئ بيَرى  ي  ةخسيبى ئ ث ى َي  ميي 
خ  يى  اي    و د  ايزرةى  اي  ةوئَثكبر كن  ار ب    رو ايوئى      

د  ا  ي ى  ساك  ي وبيل وئ. مثك و تيب  ي. ء َيةوئَ ة  ار بثك 
  ثي َاين ب    ية  اي تاي ه  َي اد ك  جارةى  اي         اي  و        
وئ ااااي  ء   ة  ية شااااث    ااااي  ااااوو ى ماااا ووئى َي ااااد مى  ااااي 

   وئ دئ يو  وئوئثيثكك.
 ث   ى ز و( ااااي  يبثكده تاااايى َي ااااد ك  جاااارةى   َ و كياااايى 

  ةوئَثكبر كك وئ. ب    ااية ك  ء يوئةم  اي   ى ئا وو  َي ااي  ا   
ماا ووئ َي د مثثااي     اا ةى تااد    اا  د  اايمن َااين َ و كيي ااي        

    و ز بدئخ  ااااي ي  ة    تااااي ثااااية َاااايموو جرةئ اااا  ى  اااا   
 ز   بيخشي   !

 ةSoapsث  وو ي   -6
 اااااااااي مااااااااا ووئى  َي اااااااااد ك  جااااااااارة  اااااااااي ثااااااااا  وو ي    

و وئ اار كن ء  ااي      ي  ووئ ااي  وئ.  Disinfectantب    ااية
َاااايو ثاااا  و   يى  ااااي بثكاااا  و كاااان  ااااي َيثااااييةى ثاااارو رن ء   

 Setric orبرت ثاااثرمى تر ااااي ئاااايوة ثي قووةثااااي     

glyceric    د َين ب    ية  ي   ة  ية   ية مبية ئاي د جرة كا)
د Treponema pollidum ااااااااااي  ااااااااااي        وئ.ة 

peneumoniae Diplococcueد)Streptococcasَيد.. 
َيةئى ثا  وو ي َ ثا  ثي   ى و دي اي  ثكدايةئوئو ث ايةى      
 ا ىى ئاايوةى ء بثسااثى ثااية بثكسااك ء ة ووئ اا  ن  ااي  يطااي   
َ وو  و  ي ة  ك يى  يف ء طيةو  اي ئايوة ثي َي     وئ   ايوئ    

 َيو م وو  ي  ثكدئ ي يوئ ثى وئ ي   ي  ي       ثشيوئ.
 

 و  ين ثيةئ و  ي وئةط  وئةثوو
1-Fundamentals of Microbiology((ninth edition)) 

by : Frobisher. Hinsdill. Crebtree.Good heart. 
W.B.Sounders Company. Philadlphia. London. 

Toran to 

 دليل متريض صاالت العمليات.-2
ية   فوز ،اعداد/د. نرمني بدري توفيق/ انتصار عبداحلسني عباس

 حسن عباس.
 م2001 -يحدائرة التخطيط والتعليم الص-وزارة الصح 

 ئي د ىم ةئ ي.  ي طر  ةى ع ون(.-3
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هونةرى ثةروةردةكردن لةكؤمةَلى ئَيمةدا هونةرَيكى الوازة 
دةزطايةك نية بؤلَيكؤَلينةوةى  ،بةتكة طرنطى ثَينةدراويشة

ثةروةردةى تاشَيوازةكانى ثةروةردةكردمنانى بؤ دةركةوَيت 
ةكانى خؤمان بؤضونو بةَلكو زؤرينةمان لةسةر طرينمان

اَلى كةينة زماحنةيثَيشنيارةكامنان بةرضاو  دةخةين ، د
واقعى ئةمِرؤ لةثةروةردةكردنى منداالندا يان لةِرةخنة طرتنى 

شَيوازةكانى ثةروةردةكردن . لةخَيزان وبةخَيوكةرى منداَل
نب ، نزؤر طرنطة )دايك و باوك ( بةتايبةتى شارةزا

ةمِرؤ وشَيوازة تةقليديةكةى تاكةلَينةكانى ثةروةردةى ئ
 دةركةوَيت . 

 شيَوازةكانى ثةروةردة 
 يةكةم / شيَوازى ثةروةردةى بةدةسةالَت )ديكتاتورى ( :

ثةروةردةكردنى منداَل لة ال يةن دايك و باوكةوة 
بةشَيوةى دةسةالت خؤى دةبينَيتةوة وةك ئةوةى ِراى خؤيان 

اودَيرى دةسةثَينن بةسةر ِراى منداَلةكةياندا زؤر ض
كارةكانيان دةكةن واتة وةك ئةوة واية كؤنرِتؤَليان بةرامبةر 

، بةهيض جؤرَيك نرخ بؤِراو بؤضونى منداَلةكانيان  و دانابن
 دانابَيت . 

 :ليَبوردووى  _دووةم / شيَوازى ثةروةردةى 
لةدايكان و باوكان ثةيِرةوى ئةم شَيوازة دةكةن  َكهةندي _

بؤ ِرةفتار و ضاالكى منداَلة كةيان ، كةزؤر كةم ياسا دادةنَين 
 كةمة . نيان واتة كؤنرِتؤَلكرد

 :يَوازى نةبوونى كةسى ثةروةردةى سيَيةم / ش
ناديارى يان هةروةك  ئةم شَيوازة بؤية وا ناسراوة 

لة ذياني ئةو مندالةدا  ثةروةردكار يا  نةبوونى دايك و باوك
ثسراوَيتى ، نةك بةمردن بةَلكو بةهةستى لَينة  نةبيت واية

واتة ئةو ثةروةردكارة طو َى بة ثةروةردةكردنى منداَلةكة 
نادات ، نةياسا دادةنَيت نةدةثر سَيتةوة نةهانى منداَل دةدات 
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، ضونكة ئاماجنى ئةم دايكو باوكانة ئةوةية منداَلةكة بَيزاريان 
 نةكات . ئيرت ضيدةوَيت بيكات كَيشةيةك نية . 

 ميكراسى ضوارةم / شيَوازى ثةروةردةى د
ئةم شَيوازة ى ثةروة ردةكردن ماف بةمنداَل دةدات بؤ  _

منوونة منداَل دةتوانَيت ويستوو ئارةزووةكانى بةدةست 
بهَينَيت ، واتة بةويستى خؤى بِرياردةدات ،  ضونكة دايكو 
باوك طوَى دةطرن بؤ داوا كانو جَيبةجَيكردنيان واتة طوَيطرتن 

 بةديدة كرَيت: 
شَيوازى ثةروةردةى دميكراسى لةسَى بةبؤضوونى من  _

شَيوازةكةى دى باشرتة ؟ ضونكة منداَل فَيردةكات بؤضوونى 
ثؤ زة تيظى لةسةر خؤى دروستبكات  . دةتوا نَيت بريبكاتةوة 

. ئةم ويستة             منوونة : منداَل حةزى لةوةية بِرواتة دةرَى 
كةياندا ئيشى لةسةر دةكةن واتة باوك ودايك لةطةَل منداَلة

كاتى ضوونة دةرةوة و ماوةى دةربارةي طفتو طؤ دةكةن 
بةرا مبةر و ِراطؤِرينة وة  ي. واتة ِرَيز نلةدةرةوة بوو

لةنَيوانياندا هةية ، ضونكة تَيطةيشتنى منداَل بؤ ِراستيةكان 
رووندةكرَيتةوة بريؤكةى  منداَل بةهةند وةردةطرَيت وبة 

طةر  ئةلة ماَلدا . دةكات يانشدارى كَيشةو ضارةسةركردن
كات بمنداَل ثةيِرةوى ياسايةك 

راست  الى دايك و باوك  لةكة 
ئةوا هَيندةى ناياسا ييةكة نية 

ى سزا دةدرَيت ِرةنطدانةوةى 
 ةكَةدايكو باوك لةسةر مندال

دةردةكةوَيت ، تةنانةت 
لةدروست بونى كةسَيتيدا 

بؤَية دةبَيت هةميشة منداَل ،
هةست بةخؤشة ويستى 

و متمانة بة خؤبوون وطيانى هاوكارى بكات بؤ ئةم  اييدلنيو
شَيوازَيك  داَ لةثةروةردة هةميشة مةبةستة  مةرج نية ئَيمة

ا ددةبَيت بريما نبَيت مننب .بةسةر هة موو منداَلكَيدا بةكاربهَين
ال ن جياوازن  دةكرَيت لةثَيناو ثةروةر دةيةكى بة سوددا 

 شَيوازةكان تَيكة َلكةين. 
 ةروةردة ضىية ؟ سودى ث

لةكاتى ثةروةردة كرد  يةسودى ثةروةردة بؤ منداَل ئةوة
لةثةروةردة كردندا  مندالةكة منان دا بتوانني كارَيك بكةين

 بةباشى لةثةيوةنديية كؤمةاليةتيةكاندا ي وناخؤى بة جو

 _. ئةويش بةهؤى ئاشنايةتيما ن بةاليةنى ) سؤز  يتببين
 ضيبكةين ؟  دةرونى ( ضؤن ؟ _كؤمةاليةتى 

 بؤاليةنى سؤزدارى 
دةبَيت كؤمةَلَيك ويستو ياساى بينراو دابنَيني ،  – 1

ضاوى ئةوةبكةين حةزى لةضية وحةزى لةضى نية كامةبكاو ةِر
 واتة ياساى ) ديارو بينراو ( بَيت  تكامةنةكا
كردني ضاوةِربة بائةو سزايةى بؤى دادةنَيني  -2

  كارةكةي بيت.
ثيشكةش مندال ردنى يارمةتى هةميشة ثَيشكةش ك -3

 .  بكريت
 بؤاليةنى كؤمة الَيةتى 

 ةنرَيت بؤ هةَلةى كةم . نسزاى زؤر دا -1
 . نةكريت سةر زةنشتى -2
بكات   دلنياييتاهةست بة  ريتيارمةتى بد -3

 تا باوةِرى بة خؤى بَيت  ريتوةك خؤىو قبوَل بك
 بؤ اليةنى دةرونى 

 منداَل سةر ثشككة وةك خؤى كة هةية .  -1
 .  ريتخؤشةويستى زؤرى ثَيبد طةرمى -2

كةم  -3
داواكارى ِروبة ِروو 

 بكريتةوة.
4-  

هةمووكات ِرةضاو ى 
خَوى  ريت كةئةوة بك
 هةية  تايبةتي ثَيويستى

 كةم يسزا -5
 ريت وبد

بؤضى سزاى  بوتريَتلةرةضاونةكردنى ياسايةكدا ثَيى 
 .ريتدةدةين  بةالم ثَيش ئةمانة زؤرترين كات هان بد

نى دةروونى متمانة بةخؤ بوون كةم )) ئةى ضى لةال ية
 دةكاتةوة (( ؟
 -2.   ي سةثينةردانانى ياسا -1

 . ي بةردةوامكردنلكؤنرِتؤ
 زؤر طران . دانيسزا– 3  
 ثةيوة ندى هةبَيت .  لةطةَل دةورو بةريدا يَتنةهَيَل – 4

 ))ثاداشت وسزا لة ثةروةردةدا (( ؟
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(  ةروةردةدا )ثاداشتو سزايةثى لة يكردارَيكى بنةما
بؤية   يانهةرضةندة زوربةى خَيزانةكان بَيئاطان لة كاردانةوة

 ..طرنطة خَيزانةكان بزانن ………ئةم دوو هةَلوَيستة 
كةمرتين كات سزا ىمنداَلةكةيان بدةن بةمةرجَيك _1

 نكةسزاى دةدةي ربتدةبَيت بةبِريارسزاى بدةن واتةبِريار بد
ةى هَيندةى نةضَيت سزاكمان بري ةينثاشان بةهَيمنى سزاى بد

ِرةضاونةكردنةكةى بَيت ياخوود هَيندةى ئةوشتةبَيت 
 . كةبةخراثى دةزانني

هةَلة  لةوةبَيت منداَلةكة شيت مانهةميشة ضاو-2
 دةكات. لةشوينَيكى هةَلةدا

منداَلةكة تةمةنى ضةندة ؟ ضىبةالوة  ةبَيت بزاننيد---3
 خوشة وضى بةالوة ناخوشة؟ 

ةبَيت ئةوياسايةى َِرةضاوكردنى ئةمانةدا د لةطةل
 ان لةسةرى بِرَونمناون هةموماندا

 سزادان وتةبريرةكانى 
سزادان يةكَيكة لةوبابةتانةى 

سةرقا  يزانى ثيوةنكةزانايانى دةرو 
َلن ثةروةردة كةلة ماوةى سةرةتاى 
ئةم سةدةيةشدا بةتوندو تيذى ناسرا 
بةالم دةبيت بزانني سزادان رةفتارى 

تى مرؤظايةتى تيكدةدات وكةسي
دروست شةرةنطيز لةطةَلسزادانةكةيدا 

 و منداَل حاَلةتى تورةبوندةكات .
طريانى بىئارةزوو . ترس وملمالنَى 

حا َلةتدا رةفتارى  يكلةهةند
دووبارةكراوة لةمندا َلدا  لةئةجنامى ليدانة . ئةومنداَلةش 

 و لةداهاتوودا هةميشة مةيلى سزادانى دةبيت بةشيوةى تورة
دةبات بؤدوورترين سنور كةئةجنامةكةى  يبةرةو ِراكردن و

  زؤر بة خراثي دة كةويتةوة.بيطوومان 
 ) 

 _)) ثةروةردةى الساى ناهؤشيارى :
لةم جؤرةثةروةردةكردنة دا دايكانو باوكان نازانن 
كةثةروةردة شتَيكة ، بؤية بة ) الساى ( ناسراوة واتة 

ةكات منداَلةكة الساى دايكو باوكى دةكاتةوة ضاولَيكةريان د
لةِرةفتارو قسةكردنو مامةَلةدا ، ناِراستةوخؤ منداَلةكة 
لةدايكو باوكيةوة فَيردةبَيت ، وةك ئةوان دةكات ئةمة 

نةكات  بكات وضي ى ضيةوةكرَيتببَىئةوةى منداَل ئاطادار
 هةر ئةوة دة كات دةبيستَيت دةبينَيت وضي بةَلكو خؤى ضي

. 
 -))ثةروةردةى الساى هؤشيارى : 

نةبةر يثةروةردةية ئةو دايكو باوكانة دةطر ئةم جؤرة
كةلةِرةفتارى خؤيانِرازين هةوَلدةدةن بريوباوةرو ِرةفتاريان 
ضؤنة ئاوا لةمنداَلةكانياندا بيضَينن واتة جياوازى 

 لةناهؤشيارى ئةوةية بةئاطادار كردنةوة منداَل فَيردةكرَيت .
 -)) ثةروةردةى بابةتى : 

و باوكان زياتر خؤيان ما لةم ثةروةردةكردنةدا دايكان
ندودةكةن هةوَلدةدةن ِرَيطا بدؤزنةوةبةثاَلثشت تامنداَلةكةيان 

و دةرونى  جةستةيثةروةردة بكةن بؤ طةشةكردنى اليةنى 
 منداَلةكةيان . 

 نج لةثةروةردة مائا
ئاماجنى ثةروةردةى سةرةتاىو 

لةم جؤرة ثةروةردةية دا  _ئاسان : 
ردوة جؤرَيك لةالساى تياداية بريك

لةدانانى بنةمايةك وةك باوة لةاليةن 
دايكو باوكةوة ، ومنداَلةكةش خؤى ضى 

 دةبيستَيت .
)) تيَرِوانينى دايكو باوك بؤ مندا لَ     

 )) 
دايكانو باوكان دةتوانن كاريطةريان 
لةسةر اليةنى دةرونى و فكرى وجة 

هةبَيت ، ضونكة هةر  تةيي مندالةكةس
بَيطومان  ،اناكانن بؤ مندااَلندايكانو باوكان بةخشةرى تو

خَيزان بةردى بناغةى ثةروةردةى مادى ومةعنةوى منداَلة . 
اَل بؤ منونة دزؤرشت كاردةكاتة سةر ثةروةردةى  من

خوشكو براى طةورة ضةندة  -كاريطةرى ئةندامانى خَيزان:
ثةيوةنديان بةهَيزة ، ئايا خَيزانةكة طةورةية يابضوكة ، 

اليةنى دةرونى ِرؤشنبريى ، ئايا ئةو تةمةنى دايكو باوك و 
منداَلة منداَلى يةكةمة يان ضوارةمة يان منداَلى بضوكى 
خَيزانة . ئةو خَيزانة ثةروةردةى كراوة ثةيِرو دةكات يان 
ثةروةردةى داخراو، وبؤاليةنى ئابوريش بؤخؤى كاريطةرى 

 هةية .
 ))ئةركى دايكو باوك بةرامبةر ثةروةردةكردن ((
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نى ثَيويستى منداَل لةخواردن شتنت واتة دابينكرد _1
 ثَيويستى مادى .

 _اَل لة خؤشةويستى ددابينكردنى ثَيويستى من _2
 ثَيويستى مةعنةوى ._دواندن 

اَل بةثةروةردة كردن ددابينكردنى ثَيويستى من --3 
 كةبةثَيويستى مةعنةوى دادةنرَيت . 

  
 -ضا كردنى رِةفتار:   

ضاكردنى ِرةفتار هةروا ئاسانة  زؤرجار وادةزانن ثِيناسةى
كةلةِراستيدا وانيية . يةكَيك لةوبابةتانةى كةزؤر توندو  ،

ئةمةخؤي  دةبينني  بؤية ،بابةتى ضاكردنى ِرةفتارة بةهيزة
 لةخؤي دا  بةبابةتيكي طةورةو  ثر بايةخ دادة نريت .

يةكَيك لةوهةالنةى بةكاردةهَينرَيت لةزاراوةى ))ضاكردنى 
نيشا نةيةكة بؤ هةموو ئةو  هؤيانة  دارةفتار ((

بةكاردةهَينرَين كةكار دةكةنة سةر رةفتارى مرؤظ .ضاكردنى 
 يان هةوَلَيك بَيت ،دا رةفتار تةنها بريتينيية لةطؤران لة رةفتار

.بؤية زا نا ثةروةردةييةكات جة خت لةسةر كارتَيكردنى  بؤ
 ئةوة دة كة نة وة كة:

ربهَينني لةنَيوان رةفتار طرنطة زانستى جياوازيكردن بةكا
 .…  داو ضاكردنى ِرفتار

باسي ةيبينني كةتوَيذةرةكان دكارلَيكةر ى رةفتار ئةوةى 
طةرى  ريكا رؤليبكات كة كةسَيك كارَيك دة كةن  ئةوةية

لةسةر رةفتارى كةسَيكى دى هةبَيت . ئةوة روودةدات 
 ،بةبةردةوامى لةهةَلوَيسستة جياوازةكاندا وةك : وانةوتنةوة 

 ،ماوةى هةَلبذاردن  ،ثةروةردةى منداَل  ،باَلوكراوة 
راستييةكةى  ،.بةهةرحاَل …تَيكةالوبوونى كؤمةاليةتى 

بؤضونى جيياواز هةية بؤواتاى ضاكردنى رةفتار . لةبةر ئةوة 
تةنها ثَيناسةيةك نيية بةَلكو كؤمةَلَيك ثيناسةهةية لةسةر 

رتي لة ضا كردني دة توانريت زؤر بة كو    ،بابةتةكةئاستى 
 :   رة ضاو بكرينئةم تايبةمتةنديانةى خوارةوة رة فتاردا
 سةرنج خستنة سةر ئَيستا نةك ِرابردوو. --1
سةرنج خستنة سةر طؤرانى رةفتارى  -2
 ديار.
بةبابةتييانة  ةديارى كردنى ضارة سةر -3

 بكرَيتةوة. لةثَيناويدا دووبارة

ثشتببةسرتَيت بةلَيكؤَلينةوةى  -4
طرميانةكانى وهةَلبذاردنى  ووةو ةدةرونزانى شي

  .تةكنيكى ضارةسةركردن 
 

 يية طشتيةكانىضاكردنى رةفتار دتايبةت مةن
سةرنج خستنة سةر رةفتارى دةركةوتوو نةك لةسةر  -1

نةشتةرطةرى دةرونى و ناوخؤى واتةئاطاداركردنةوةى و 
لَيثرسينةوة و ضارةسةرى بةرةو ِروو بةوَينةى رةفتارى تازة . 

كردنةوةى رةفتارى ناشياو تييايدا يان زياتركردنى يان كةم
 رةفتارى شياو يان ويسرتاو 

زيادكردنى تةكنيكى ضارةسةركة ثَيكها تبَيت لة  -2
ئةجنامى لَيكؤَلينةوة زانستى و وئةزمونيةكان وةزيادكردنى 

 لَيكؤَلينةوة . ةتيسرتاتيجي
طرنطى دان بةثَيوانة ى طؤرانكارى  -4

 ى راستةوخؤبكرَيت .ةبَيت تَيبينى وَينةدكة
طرنطى دان بةتايبةمتةنييةكانى تاك  -5

وشارةزاييةكانى تَيكةَلكردنى بةرنامةى ضارةسةرى 
 .  كةرةفتارلةسةر ثشت بةسنت بة سروشتى كَيشة

ثَيناسةى رةفتارى ئاماجندار يان   -6
 و ويسرتاو ئةوةية كةلَيثرسراوى دياريكراو دةبَيت

نةوةو ئاماجنى لةرةفتارو دياريكردنى لَيثرسي
 .دةبيت ضارةسةرى بةديقةت وئاشكراوروون

سةرجندان لةسةر جَيبةجَيكردنى  -7
لَيثرسراوَيتى  بؤضارة سةرى رةفتارلة ذينطةى سروشتى 

ك  ي دةورو بةروطرنطى دان بةِرؤَلى كةسان
 . طرنطن مندالةكةدالةذيانى

 
بتوانن  وضؤن بروات و فيَربكةين لةسةر ياساوريرةو ضؤن مندا لَ

 ؟ نيبيثاريز
 دا ووةالمةكةى ئةوةية  لةثيناوى ثاراستنى تاك 

ةبيت دا دريرةو لةذيانى منداَل  وربةست بوونى ياساةس
مندال فريبكةين لةسةر ريطةى  ،ياساكان روونبكةينةوة

داواي لي بكةين  ثابةندبوون بةوياسايانةوة بةشيوةيةكى دى 
كة رة ضاو كردني ياسا ورة فتارو هةلسو كةوت دةبيت ضون 

 .يتب
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 ووزة

 
 
 

 ا  عددارحنم  عددارةةومسئةندازيار ع
 ةبةرى ويستطةى كارةباى دوكا بةِرَيو

 
 
 
 

 و رووناكى وووزة جؤرى زؤرة وةكو ووزةى طةرمى 
كة  يةىئةو ووزة هةروةها لةشى مرؤظ  و......هتد , كارةبا

وةك  بةكارى دةهَينَيت  لة شَيوةى طةرديلة ماددةية
 وجوولة  ومةبةستى هةناسةدان  ثرؤتني بؤ و كاربؤهيداريت

 طةشة و بريكردنةوة.
بؤ زياتر ئاسان كردنى بةرَيوةضوونى ئيش كارى ِرؤذانة 

 وئادةميزاد ضةندين داهَينانى كردوة لة دروست كردنى ئامَير
دا كة ووزةتياياندا بةكار دةهَينرَيت وةكو ئامَيرى  لكةل وثة

نت و ئوتو طةرم كردنةوة و سارد كردنةوةو طسك دان و جل ش
 .…كردن طواستنةوة 

 َيتنبةكار دةهَي ىهتد . بؤ منوونة ئؤتؤمبيل ئةو ووزةية
 داية .. يان طاز شَيوةى بةنزين لة

زؤربةى ئامَيرةكان ووزةى كارةبايى يان طةرمى بةكار 
دةهَينن باشرتين منوونة ئامَيرى جل شنت و ووشك كردنةوةية 

ةباوة لة حةوزى ئةو ئامَيرة بة هؤى ووزةى كار ؤرىطماكة 
ووشك كردنةوة بة خَيرايى دةسوورَينَيتةوة بة هؤى ئةو 

سوورانةوةية جلةكان دةطوشَيت لةهةمان كات دا هةواى 
 دروست دةبَيت .. دابةسةردا دةكات لة ئةجنامى سوورانةكة

ووزة ئةوةية كة لة   طرنطرتين و بةسوود ترين نيشانةى
كة ئةو ووزةيةى جؤرَيكةوة بؤ جؤرَيكى تر دةطؤردرَيت ضون

كة بةرهةم دَيت مةرج نى ية هةموو ئامَيرَيك بــــــــةكارى 
هةروةها ئـــــــةو ووزةية كة لةو شوَينةى بةكار  …بهَينَيت 

رَيت هةندَيك جار لة سةرضاوةى بةرهةم هَينانةكةى ندةهَي
دوورترة كة ئةمةش ثَيويستى بة طواستنةوة هةية بؤ ئةو 

ووزةى كارةبا لة وَيستطةكاكانى شوَينةى مةبةستة , وةك 
جووَلة ووزة دةطؤردرَيت بؤ  كارةبادا كة بةرهةم هَينانى

دةطوزرَيتةوة بؤ ناو شارةكان بة هؤى هَيَلى  و ووزةى كارةبا
كارةبايى يةوة ,  ياخودبةهؤى بؤرى يان تةنكةر وةك 

زؤربةى  وة.……طواستنةوةى سووتةمةنى نةوت و طازو
هةندَيكيان  دنيان ئاسانة , بةآلمجؤرةكانى ووزة عةمبار كر

دةبَيت شَيوةكةى  كةووزةى رووناكى  ئاسان نىية وةك 
وةك ووزةى  ى ووزةبطؤردرَيت بؤضةند شَيوةيةكى تر

 ئنجا عةمبار بكرَيت  ....  .…كيمياوى 
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 …ئةمةى لة خشتةى خوارةوةدا هاتووة جةندين جؤرى ووزةية كة ِرؤذانة بة كارى دةهَينني 

 
 ؟لة كؤىوضؤن بةكاردةهَيرَيت ؟ضؤن دروست دةبَيت  ؟ئةم ووزةية ضى ية  زةجؤرى وو

ئةو ووزةية لة ئةجنامى  - طةرمى 
و  جووآلنةوةى ئةتؤم

طةرديلةكان لة مادة طازو 
ةقةكان دا دروست شل و ِر

  َيت .دةب

سووتانى سووتةمةنى وةك نةوت و  -
 . هتد.…بةنزين و  وطازى سروشتى

 بةهؤى تيشكى خؤر لة   -
 خؤرىيةكان دا.       

 لة ووزةى ناوكة ئةتؤمى . -
لة كِرؤكى زةوي دا كة طةرمى دةدات   -
. 
كى طةرم يةبةهؤى كارةباوة كةبةماددة -

 كةرةوةدا تَيثةر دةبآ .

طةرم كردنةوةى ئاو هةوا لة ماأل  -
 و دامو دةزطاكان دا .

طؤرينى شَيوةى كانزا و   -
 ثالستيك .

 ضَيشت لَينان . -
ن لة طواستنةوة ) سووتا  -

 بزوَينةردا ( .
 
 

تيشك دانةوةى ووزة لة  - رووناكى 
 شَيوةى فؤتؤن دا.

 بة هؤى خؤر . - -
ت و طَلؤثى نطَلؤثى فلؤرس  -

 ِرؤشنكةرةوة.
 لَيزةر. -
سووتانى سوتةمةنى وةك دار و طازى  -

 سروشتى .

ِرووناك كردنةوة شوَينى كارو   -
 حةوانةوة.

 تيمار بة لَيزةر .  -
 . طةياندن و ئاطادارييةكان  -
طواستنةوةى داتا وةك لة   -

 ك.ثتيشةبةكةى فايبةرئو
ووزةيةكة لة ئةجنامى  - كارةبا 

جووآلنةوةى 
 ةكانةئةلكرتؤن

 ةرَيكدا .طةيةنبةناو

 بةهؤى دينةمؤوةوة .  -
 لة ثاترى يةوة .  -
بةكار هَينانى خانةكانى هايدرؤجني   -
. 
 ان ) كارةباى جَيطري (شبةهؤى لَيك خ -

 .ماطؤرسوورانةوةى  -
 طةرمى . ت هَينانىبةدةس -
وتةر يئيش ثآ كردنى كؤمث -

 سةتةاليت و ئامَيرةكانى تر .
 طواستنةوةى داتاو طةياندن دا  -

 
شةثؤلة 

راديؤيى 
 يةكان

ووزةى ئةليكرتؤ 
 موطناتيسى

 سةرضاوةى مايكرؤ وةيف. -
 ِراديو . -

 كوآلن لة فرنى مايكرؤوةيف.  -
طةياندنى دةنط وةك لة تةلةفون   -

 وِراديو و مؤبايل دا .
 ِرادار لة كارى كةشتيوانيدا. -

ئةو هَيزةية بة هؤى  ميكانيكى 
 كةوةجوآلنةوةى ماددةية

 دةبآ .

 ماطؤر.  -
 سثرينط . -
 و لة بةربةستةكان داٍ نائاوى بارا -

فرؤكة و ئؤتومبيل و  -
 هةمووجؤرةكانى طواستنةوة.

 ئامريةكانى ناو ماأل . -

 بةرهةم هَينانى ووزةى كارةبا -
شلة و ِرؤشتنى لةرةلةر بة دةنط 

طازو ماددة رةقةكان دا 
 وةك )ئاو و هةواو طاز( .

 بةكار هَينانى بَلندطؤ. -
 لةرةلةرةى رووةكان .  -

 ئامريى مؤسيقى . -
كةشتيوانى بة ئامَيرى دةنطة   -

 شةثؤىل يةكان .
 طةياندن .  -
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 جؤرةكانىووزة   

  
  Non-renewable Energy) )ووزةى نوآ نةوةبوو -1 

ى خةَلوزو نةوت و طازى وزانةية كة سةرضاوةوئةو 
سروشتى ماددة ضاالكى تيشكةوةرةكانةوة دروست دةبن , 

ةبةر لئةم جؤرة ووزةية بة ووزةى نوى نةوةبوو دا دةنرَيت 
ئةوةى تةنها يةك جار لة زةوى دةردةهَينرَيت و بةكار 

خَيرايى ناطؤِردرَيت لة راستيدا سةرضاوةى بةدةهَينرَيت و 
كى دةوَيت تا دروست دةبن وةك ئةم ووزةية ضةند مليؤن سالَي

لة ووزةى كة  خةلوزى بةردين و طازى سروشتى و يورانيؤم 
 بةرهةم هَينانةكةى سنوور دارة و رَيت نناوةكيدا بةكاردةهَي

  
 ) (Renewable Energy ووزةى نوآ وةبوو-2
 
ئةم جؤرة ووزةية لةاليةكةوة بةخَيرايى دةطؤردرَيت  

ى نىية. سةرضاوةى ئةم وةلةاليةكى ترةوة بوونىكؤتاي
يارمةتى  بة ووزةية لةتيشكى خؤر و با و ئاوة دةبَيت , كة

 تايبةتى كؤ دةكرَيتةوة . ىضةند كؤكراوةيةك
 

 …ويَوةبوون جؤرةكانى ووزةى
 (   Solar energy)    ووزةى خؤرى     

 

كة خؤر برَيكى زؤرى ووزةى َيةى ضةند مليار ساَلوما      
ةك لَيدةردةضَيت وةك روونـــــاكى , طةرمى, بةضةند شَيوةيــــــــ

 (. Xشةثؤلة ِراديؤيىيةكان تةنانةت تيشكى سينى ) 

زةوى بة دةورى خؤردا لة خولطةى خؤيدا دةسوورَيتةوة 
ئةو تيشكة خؤرةى كة دةكةوَيتة سةرى لة كاتى خؤر هةآلتنى 
دا دةست ثآ دةكات لة خؤر ئاوابوون دا تةواو دةبَيت بَيجطة 

 …خؤر طريان دالة كاتى 

( وا دروست  Solar (كؤكةرةوةكان و يةكة خؤرىيةكان 
لة خؤروةربطرن و كة لة تيشكة  ووزةكة هةندَيك  نكراو

ووزةوة دةطؤردرَيت بؤ ضةند شَيوةيةكى بةكار هاتوو وةك 
طةرمى و كارةبا .. لةراسيت دا ووزةى خؤر يةكَيكة لة 

 ..باشرتين سةرضاوةكان بؤ ووزةى كارةباو طةرمى 

 ( Wind Energy)اووزة ب -1

( لـــــة  Solar (ئةم ووزةية يةكيكة لة ووزةى خؤرى   
كاتيكدا تيشكى خؤر دةكةوَيتة سةر ئؤقيانوسةكان و 
كيشوةرةكان ئةبَيتة هؤى طةرم بوونى هةواو بةرزبوونةوةى 

 ئةمةش ئةبَيتة هؤى دروست بوونى رووكةشةبا .
دةميزاد يةكةم جار با ضةند هةزار ساأل ثَيش ئيستا ئا    

 لة هارينى طةمن  و قيانوس داؤبةمةبةستى جوالنى بةلةم لة ئ
بةكارى هَيناوة.  هةرضى ئةم  وترومثاى ئاودا     

ووزةيةية بريتىية لة ووزةيةكى ثاك و خاوين لة بةرهةم 
 هَينانى ووزةى كارةبادا .

 
 (  (Biomass energy   ووزةى بارستة ئةندام ..-2

بؤ شَيوةيةك لة  دةطةِرَيتةوة Biomassووشةى 
شَيوةكانى شانةى رووةك يان طيانلةبةر لةثيشةسازى 

ة بؤ دارو ثاشةرؤى طيانلةبةر يئاماذة Biomass و ووزةدا
وةك ) ثةين ( و ماددةى سروشتى كة ووزةى شاراوة 
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 Biomassتَيداية .ئةم جؤرة ووزةية كةلة  بوويان
بهَينرَيت  كؤكراوةتةوة دةتوانرَيت راستةخؤ بةرهةم

 ئةويش بة سووتانى ماددةكة ياخود بدرَيت بة بوونةوةرة

كة دةبَيتة (Micro-organisms)ةكان وزيندةو ووردة
كة يةكَيكة لة شَيوةكانى  (طاز ؤيبا)هؤى دروست بوونى 

 طازى سروشتى.
ووزةى ) بارستة ئةندام ( لة جيهان دا بؤ طةرم 

 ووزةى كارةباو ضَيشت لَينان و بةرهةم هَينانى  كردنةوة
 …رَيت نبةكار دةهَي دا 
     
 (    Moving waterجووَلةى ئاو )    -3 

 
زانايانى ثاشاوةمَيذووى يةكان بةندؤَلى ئاويان   

( ساأل بةكار هاتووة  3000دؤزيوةتةوة كة لة ثَيش ) 
ئيستاش هةرضى ئةو ئاوى بارانةية لةبةربةستةكان دا 

هَينانى ووزةى كارةبا لة كؤدةكرَيتةوة بةمةبةستى بةرهةم 
وَيستطةكانى بةرهةم هَينان دا كة لة رَيطاى ئةو بةفرو بارانةى 

 .اخود رووبارةكان كؤدةكرَيتةوة كة دةرذَينة جؤطاكانةوة ي
 
 طرنطى ووزةى نويَوةبوو لة ئةمرِؤدا : 
  

 جيَطرى نرخى ووزة :. -1
ئةو ووزةيةى كة لة سووتةمةنى يةكانى وةك نةوت و     

سروشتى و كارةبا دةستمان دةكةوَيت نرخةكةى  طازى
بةردةوام لة بةرزبوونةوةو نزم بوونةوةداية بة هؤى رووداوة 

 راميارى يةكان و ناجَيطريى نرخى بازار .

بةآلم هةرضى ووزةى نوَيوةبوو هةية نرخى جَيطرية 
لةبةر ئةوةى سةرضاوةكةى لة تيشكى خؤر و با و ئاوى 

ثامشاوةى بايؤلؤجى يةكانةوة باران و بةفرو هةروةها لة 
بةراورد كردن لةطةأل نرخى جؤرةكةى تر ئةوا ئةم  بة ية.

ووزةية نرخى كةمرتة لةبةر ئةوةى سةرضاوةى ئةوى تر 
ديارى كراوة و لة تةواو بوون داية واتة بةرةبةرة كةم 

 دةكات ..
 ثاكى هةوا :.-2

بوونى هةوا يةكَيكة لة طرفتة سةرةكى يةكانى  سثي
دةميزاد لة ئةجنامى سووتانى هةموو جؤرةكانى ذيانى ئا

دروست دةبَيت ,  هتد ……سووتةمةنى وةك نةوت بةنزين 
كة زؤربةى دانيشتوانى تووشى نةخؤشى بةردةوام و 

ئةم طرفتةى ة ثةكةوتنى دةكات , هةرضى ووزةى نوَيوةبوو
نىية لةبةدةست هَيناو بةكار هَينانى دا بؤية ئةم ووزةية بة 

 …خاوَين دادةنرَيت ووزةيةكى ثاك 
 ثاراستنى دميةنىسروشتى و سنوورى جياكةرةوة :. -3

هةندَيك لة ثرؤذةكانى ووزة  كانة خةلوزة طةورةكان , 
ضاالكى نةوت و طازةكان كاريطةرى  و بةربةستةكانى ئاو

زؤرى لةسةر زةوى سنوورةجياكراوةكان هةية .هةرضى ئةم 
 ,و ئاذةَلةكان زيانةش هةية كاريطةرى دةبَيت بؤ سةر مرؤظ 

بؤ منوونة هةرضى بةربةستةكانى ئاوة ناوضةيةكى طةورة لة 
زةوى دادةثؤشَيت , هةروةها هةرضى ئةوةى كة ثةيوةندى بة 
نةوت و غازةوة هةية كاريطةرى بؤ سةر دارستانةكان هةية 

 .كانةدةبَيت هؤى ثةك كةوتنى هاتوو ضؤ و كؤض كردنى ئاذةَل
رى يةوة هةية بة ئةوة كة ثةيوةندى بة ووزةى خؤ

شَيوةيةكى بةردةوام ووزة دابني دةكات و كاريطةرى زؤر 
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كةمى هةية لة داطري كردنى ثارضة زةوى دا ضونكة دةتوانيت 
 …لة هةمان باَلةخانة دابنرَيت 

 
 ثاراستنى ئاوو هةواى جيهانى :. -4

لة ئةجنامى سوتانى سوتةمةنى لة ماآلن و كارطةكان و 
ئؤكسيدى كاربؤن دةردةثةرًيتة ناو ئؤتؤمبيلةكان دا دووةم 

 هةواوة
ئةم طازةش وةك بة تانيةكى شاراوة ئةبَيتةوة هؤى زياتر 
كؤكردنةوةى ووزةى خؤر لة هةوادا , كة ئةمةش ئةبَيتة هؤى 

 طةرم بوونى زةوى ووردة ووردة .
زانايانى ِرووكى زياتر بري لةوة دةكةنةوة كة بةردةوام 

ى يانة ببَيتةهؤى زياتر طةرم بةكارهَينانى ئةم جؤرة سوتةمةن
بوونى ئاووهةوا كة ئةمةش ئةبَيتة هؤى دروست بوونى طريو 

 …طرفتى ترسناك لة جيهان دا 
لة توانةوةى بةفرى جةمسةرةكان .. زياد بوونى ئاطر 
كةوتنةوةى دارستانةكانى و بآلوبوونةوةى نةخؤشى 
ئيستوايى و فراوان بوونى بيابانةكان وة دووبارة بوونةوةى 

 …الفاوى بة هَيز دا خؤى دةبينَيتةوة
 
 سةرضاوةيةكى بآ سنوور :. -5

ك ووزةى نوَيوةبوو .ووزةيةكة هةرطيزتةواونابَيت, وة
تيشكى خؤر و با بايؤماس و ئاو بةسةرضاوةيةكى بآ 

لة كاتَيك دا سةرضاوةى خةلووزو   سنوور دادةنرَين .. ,
 .   نةوت و طازى سروشتى سنووردارن

 ئيش و كار :.ئابوورى و  -6
دةتوانرَيت طةشةى ثآ بدرَيت بة  وَيوةبووووزة ن

شَيوةيةك كة هةموو خَيزانَيك و طةرةكَيك لة تواناى دادةبَيت 

كة ئامَيرى بةرهةم هَينانى ووزةى كارةباى تايبةت بة خؤى 
هةبَيت .ئةمةش ئيش و كار زياتر دابني دةكات بؤ ئةو 

ينانة دروست دةكةن كةسانةى كة ئةم جؤرة ئامَيرة بةرهةم ه
.هةروةها ئةو ووزة بة فرِيؤدانةش كة لةئةجنامى 
طواستنةوةى ووزةى كارةبا لة سةرضاوةكةيةوة بؤ شوَينة 

 دوورةكان زؤر كةم دةبَيتةوة لةم جؤرة ووزةية.
 

ئَيستا لة كوردستان دا بةشَيوةيةكى سةرةكى 
سةرضاوةى ووزةى كارةبا ووزةى كارؤئاوى ية كة لة هةردوو 

ربةستى دوكان و دةربةندحيانةوة بةرهةم دةهَينرَيت كة لة بة
(ميطاواتة  كة بة 650باشرتين ئاستى ئاودا بِرى ) 

شَيوةيةكى ئاسايى لة مانطى ) حوزةيران (دا دةبَيت , وة لة 
(  400مانطى تشرينى يةكةمدا ئةم بِرة دادةبةزَيت بؤ ) 

لة تؤِرى  ميطاوات   لة طةَل  بِريًَكى ناجَيطريى  ووزة  كة
( ميطاواتة  وة  200- 50كارةباى عَيراقةوة بؤمان دَيت كة )

هةروةها سَى ويستطةى ديزل لة هةولَيرو سلَيمانىو دهؤك 
( ميطاواتة. وة ئةو ووزةيةى 60-20كة بِرةكانيان لة نَيوان ) 

( ميطاواتة وة لة 1000كة ثَيويستة بؤ كوردستان بِرى ) 
 . زيادبوونيشداية

 
ستة حكومةتى هةرَيمى كوردستان هةوَلى جدى بؤية ثَيوي

بدةن بؤ هَينان و دروست كردنى سةرضاوةى بةرهةم هَينانى 
ووزةى كارةباى تر وةك ويستطةى طازى و هةَلمى و ضةند 
سةرضاوةيةكى ترى ووزةى نوَيوةبوو وةك ) با و خؤر ( كة لة 
زؤر ناوضةى كوردستان دا طوجناوة كة دابنرَيت 

 .     جناوة انيشيان طونرخةك
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 داسة ئةنيميا
 
 

2-2 
 
 

  Sickle cell anaemia 
 

 
 ئةكرةم قةرةداخى  :نوسينى

 
 
 
 

 شيَوةى طشتى نةخؤشيةكة:

هيمؤطَلؤبني لةناو خِرؤكة سورةكاندا دروست دةبَيت، 
ئةويش واتة خِرؤكة سورةكان لةناو مؤخى ئَيسكدا دروست 
دةبن، هيمؤطَلؤبني لةشةش ثارضةى ثَيكةوةبةسرتاو 

، ثارضةى يةكةم بريتيية لةئاسنء ئةويش ثَيكهاتووة
(، Hemدةنوسَيت بةثارضةيةكى ديكةوة كة بريتيية لةهيم )

هةردوو ئةم دوو ثارضةية بةضوارثارضةى ثرؤتينى 
دةورةدراون ثَييان دةوترَيت طَلؤبني 

(Globin دوان لةم طَلؤبينة لةجؤرى )
)ئةلفا(نء دوانةكةى ديش لةجؤرى )بَيتا(ن 

يمؤطَلؤبينةكة ناودةبرَيت لةو حاَلةتةدا ه
 .Bء Aبةهيمؤطَلؤبينى 

ئةم ثَيكةوةبةستنةى نَيوان ئاسنء 
هيمؤطَلؤبني واى كردووة كة هيمؤطَلؤبني 
مادةيةكى طوَيزةرةوةى ئؤكسجني بَيت 

 لةخوَيندا.

 داسيَيةتىء كةمى ئؤكسجني:
لةو كةسانةى ئةم نةخؤشييةيان هةية، خِرؤكة شَيوة 

خوَينياندا دةبينرَينء زؤرتر داسييةكان لةلولةكانى 
دةردةكةون كاتَيك كة ئؤكسجني كةم دةبَيتةوة، ئةم خانانة 
ناسروشتني لةبةرئةوة دةشكَين، شى دةبنةوةء 
شكاندنةكانيش لةسثَلدا دةبَيت، هةر لةبةر ئةوشة سثَلى ئةو 
كةسانة طةورة دةبَيت، بةتايبةتى لةمنداَلى توشبودا تا 

دا وردة وردة تةمةنى شةش ساَلى، لةثاشرت
طةورةبوونةكة كةم دةبَيتةوة، بةهؤى ضةند 
هؤكارَيكةوة لةوانة ثوكاندنةوةى سثَل 
لةبةرئةجنامى زؤبوونى جةَلتةى لولةكانى 
خوَينىء ئةو داخستنانةى لةِرَيِرةوةكانى 
خوَينيدا روودةدةن، لةئةجنامى ئةو هةموو 
شكانانةشدا مادةى زراو زؤر دةبَيت، 

ةوانةى تووشى ئةم لةبةرئةوة زؤربةى ئ
نةخؤشيية دةبن ثَيستيانء ضاويان زةرد 
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 دةبَيتء ئةمةشة ثَيى دةوترَيت زةردويى.
زؤر هؤكار هةن دةبنة هؤى ئةوةى خِرؤكةكان شَيوةى 
داسى وةر بطرن، لةهةمويان طرنطرت كةمى ئؤكسجني 
)بةتايبةتى لةكاتى سةركةوتن بةسةر شوَينة بةرزةكاندا( 

امى نةخواردنةوةى بِرى تةواوى هةروةها وشكبون لةئةجن

شلةمةنى، هةروةها بوونى هةوى جياجيا لةلةشدا. ئةطةر 
خانة داسييةكان لةخوَيندا زؤربوونء شلةى ناوخوَين كةم 
بوو، ئةوا جوَلةى خوَين زؤر هَيواش دةبَيتةوة، تا بَيت 
خراثرتيش دةبَيت لةبةرئةوةى ئةمة دةبَيتة هؤى طريانى 

دةبَيتة هؤى ئةوةى خوَين نةطاتة  لولةكانى خوَين، ئةوةش
هةندَيك ئةندامى لةشء لةئةجنامدا خانةكان دةمرنء 
دةثكوَينةوة ئةطةر هاتوو ئةو لولة خوَينة طرياوة خوَينى 
نةبرد بؤ ئَيسك، ئةوا دةبَيتة هؤالى ثةيداكردنى ئازارَيكى زؤر 
لةو ئَيسكةدا يا لةو ناوضةيةدا، يا ئةطةر لولةخوَينة طرياوةكة 

نى نةبرد بؤ سييةكان، ئةوا حاَلةتَيك ثةيدا دةبَيت تةواو خوَي
لةهةوى سييةكان دةضَيت، ئةطةر لةدةماخيشدا بوو، ئةوا 
دةبَيتة هؤى جةَلتةى دةماخىء رةنطة ببَيتة هؤى ئيفليجى 
اليةكى جةستة. داسة ئةنيميا بةهؤى ثةككةوتنى ئةو دوو 

اسن دروست جينةوة ثةيدا دةبَيت كة مادةى بَيتا طَلؤبنيء ئ

دةكةنء لةئةجنامدا دةبَيتة هؤى تَيكضوون لةِريزى ترشة 
ئةمينيةكانء واى لَىدَيت لةبرَيتى ترشة ئةمينى طلوتاميك 

(glutamic acid( ظاَلني )Valine.دابنَيت ) 
هةرطيز داسة ئةنيميا لةئةجنامى تَيكضوونى ئةلفا 

يمياو طَلوبينةوة روونادات، بةالم روودةدات كةسَيك داسة ئةن
 ساالسيمياشى جؤرى ئةلفاء بَيتا ثَيكةوة هةبَيت.

 
 *ضؤن دةتوانريَت بزانريَت كةسيَك تووشى داسة ئةنيميا بووة؟

جطة لةو نيشانة سةرةكيانةى لةبةشى يةكةمى ئةم -
وتارةدا دةستنيشامنان كرد، دةتوانرَيت لةِرَيطاى لَينوِرينى 

َيت. خوَينةوة لةتاقيطة دةستنيشانى نةخؤشييةكة بكر
ئةويش بةوة دةبَيت كة ضةند دَلؤثَيك خوَينى نةخؤشةكة 
وةردةطريَيتء دةخرَيتة سةر ساليدو لةميكرؤسكؤبدا لَيى 
دةنوانرَيت، دةردةكةوَيت كة بةشَيكى زؤرى خِرؤكة سورةكان 
شَيوةى داس وةردةطرنء جؤرَيك لةثَيض خواردنةوةء 

دةخرَينة  لولبونيان ثَيوة ديارة. هةروةكو ئةو خِرؤكانةى كة
ناوةندَيكى بَىئؤكسجينةوة، جؤرَيك لةطرذبوونء 
ضونةوةيةكء لولبونيان ثَيوة ديار دةبَيت. جَيى ئاماذةية 
لةبةرئةوةى خِرؤكةكان بةو شَيوة داسية يان بِرَيكى كةميان 
هيمؤطَلؤبينيان تَيدا دةبَيت، ئةو كةسانة بةو هؤيةوة رَيذةى 

ا كةم دةبَيتةوةء هةر طواستنةوةى ئؤكسجني لةناو خوَينياند
ئةوةش بةهؤكارَيكى سةرةكى ئازار ثةيدابوون لةبةشةكانى 

 لةشدا بةثلةى بةكةم دادةنرَيت.
*ئايا دةتوانريَت مندالَ ثيَش لةدايكبوونى بزانريَت ئةم دةردةى 

 تيَداية يان نا؟
بةَلَى ئَيستا بةهؤى لَينورينَيكى تايبةتى كة بؤ منداَلةكة -

يدا، دةتوانرَيت ئةم ئةجنامة بةدةست دةكرَيت لةسكى دايك
بهَينرَيت، ئةويش بةوةرطرتنى شانةيةكى بضوك لةمةميلةكانى 

(ى كؤرثةلة لةثاشدا Chorionic villusكؤربؤنى )
ء دياريكردنى جينة نةخؤشةكان.  DNAشيكاركردنى 

هةروةها لةكؤرثةلةى طةورةتردا دةكرَيت لَينؤرين بؤ جؤرى 
ةلةكة بكرَيت بةهؤى بةكارهَينانى هيمؤطَلؤبينى خوَينى كؤرث

(electrical charges دةتوانرَيت جؤرى هيمؤطَلؤبينةكة ،)
ديارى بكرَيتء هةر تَيكضوونَيكى تَيدا بَيت بزانرَيت يا 

(ةوة كة زجنريةى يةك لةدواييةكى aminocen testبةهؤى )
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ترشة ئةمينةكان لةهيمؤطَلؤبينةكةدا ديارى دةكاتء هةر 
 دا بَيت ثيشانى دةدات.ناسروشتيةكى تَي

*دةتوانريَت زؤر بةكورتى ئةو نيشانة سةرةكيانةى باستان كرد 
 بؤمان دةستنيشان بكةن؟

بةَلَى زؤر بةكورتى نيشانةكانى نةخؤشى داسة ئةنيميا -
 ئةمانةية:

 *شةكةتىء تووشبوون بةكةم خوَينى.
 *ئازارى بةردةوام.

*هةَلئاوسانى دةستء ثَىء هةوكردنيان، هةروةها 
 هةوكردنى جومطةكان.

 *توشبوونى بةردةوام بة بةكرتيا.
 *ثِربوونى سثلء جطةر بةخوَينء طةورةبونيان.

 *زامدارى لةسيةكانء دَلدا.
 *مردنى ثارضةيةك يا بةشَيك لةئَيسك.

 *خراثبوونى ضاو.
 *طةلَيك نيشانةى دى.

هةندَيك لةو نيشانانة لةهةموو تةمةنَيكدا دةردةكةون وةك 
يالكىء شةكةتىء كةم خوَينىء ئازارى نيشانةكانى ه

ماسولكةو جومطةكان. بةالم هةندَيكيان تايبةتن بةتةمةنَيكى 
دياريكراوةوة وةك ئةوةى لةسةرةتاى تةمةنى ساوايدا، يا 
لةطةجنىء الويدا تاو بةرزبوونةوةى ثلةى طةرمى لةشيشيان 
زؤر تَيدا دةردةكةوَيت. هةروةها تووشبوون بةبةكرتيا 

 ، هةَلئاوسانى ثَى.pneumococcalبةكرتياى بةتايبةتى 
 

 *مةبةست ضيية لة"طةليَك نيشانةى دى"؟
مةبةست لةتووشبوون يا دةركةوتنى هةندَيك نيشانةى -

ديكةية كة مةرج نيية لةهةموو كةسَيكى تووشبوودا وةك يةك 
دةركةون لةوانة: الوازبوونى ئَيسكةكان، كنوضكةبوونى 

امى دةمار، تَيكضوونى ئَيسك. تَيكضوونةكانى كؤئةند
طورضيلةكان. ثشت يةشةى بةردةوامء نوشتاندنةوة، زؤربةى 
جار تَيكضوونةكانى طورضلة دةبنة هؤى ثةيداكردنى ئازارى 
زؤر لةناوضةى حةوزداو نةخؤشةكة ناضار دةبَيت كة بؤ 
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ماوةيةك لةنةخؤشخانة بكةوَيت. هةروةها خراث  رؤيشتنى 
ناوضةى دةماخ كة زؤر جار  خوَين بةناو لةشدا بةتايبةتى بؤ

( زؤرجاريش لةو comaدةبَيتة هؤى لةهؤش خؤضوون )
كةسانةدا كَيشةى رةثبونى ضوكء نةمانى ئارةزوى سَيكسى 

 يا زؤر كةمبوونةوةى روودةدات.
 

 *ضارةسةرى ئةم تيَكضوونة بؤماوةيية ضيية؟
لةِراستيدا هيض ضارةسةرَيكى دياريكراو بؤ ئةم دةردة -

نيية، بةالم لةهةندَيك حاَلةتدا، طةِران بةدواى ئةو فاكتةرةى 
كة كَيشةكة دةنَيتةوةء ضارةسةرى فاكتةرةكة هؤكارَيكى باش 
دةبَيت بؤ نةخؤشيةكة يا حاَلةتَيك لةنةخؤشيةكة، بؤ منوونة 

ةكانيان زؤرة، زؤر لةو كةسانةى كة ئازارى ماسولكةو جومط
نوسنتء ثشودانء خؤهيالك نةكردن تا رادةيةك دووريان 

 دةخاتةوة لةشةكةتىء ئازارةكان.
ضارةسةرى ثزيشكيش لةهةندَيك حاَلةتدا هةية كة 
هةندَيك لةثزيشكان دةرمانى تايبةت بؤ نةخؤشةكة دةنووسن 

كة بِرى خوَين زياد دةكاتء تا رادةيةك  erythropoietوةك 
كةم خوَينييةكة دةكات. يا طواستنةوةى خوَين بؤ  ضارةسةرى

نةخؤشةكة لةكةسَيكى ساغةوة تاِرادةيةكى باش سوودى 
 هةية.

بةكاردةهَينن  hydroxyureaهةندَيك نةخؤش دةرمانى 
لةذَير ضاودَيرى ثزيشكدا كة يارمةتى زؤرنةبوونى ئةو خِرؤكة 
 سورانة دةدات كة شَيوةى داسيان هةيةء لةزؤر حاَلةتيشدا

دةنوسَيت  Folic acidثزيشك ترشى فؤليك 
 كة لةم نةخؤشيةدا رؤَلَيكى زؤر باش دةبينَيت.

بؤ كةمكردنةوةى ئازارى ماسولكةو 
جومطةكانيش لةزؤربةى جاردا ثزيشك 

narcotics ( كة ثَيشى دةَلَين(opioids )
دةنوسَيت، ئةم دةرمانة ئازار زؤر كةم 
دةكاتةوةء يارمةتى سوِرى خوَينيش زؤر 
دةدات بؤ ئةوةى بةباشى ئؤكسجني بطاتة 

 شانةكانء ئازارةكة نةهَيَلَيت.
هةروةها طةلَيك دةرمانء ضارةسةرى ديش 

 بةكاردَيت لةوانة:
( Anti-inflammatory*دذة هةوةكان )

 .asprinيا  ibuprofenوةك 
 .prednisone*ستريؤيدةكان وةك 

 .Gabapentin*دذة طرذبونةكان وةك 
 هتد..

اَلةتى ديكةدا ثزيشك مةبةستَيتى كة لةهةندَيك ح
نةخؤشةكة بضَيتة الى ثزيشكى سايكؤلؤذى بؤ وةرطرتنى 
هةندَيك رَينمايى دةروونى، يا ثزيشكى تايبةتى وةرزش بؤ 

 وةرطرتنى جؤرى ئةو راهَينانةى دةيكات.
 

*ئايا جطة لةم ريَطايانة هيض ريَطايةك نيية كة دةرمانى تيَدا 
 بةكارنةيةت؟

 دَيك رَيطا لةو بارةيةوة هةن، لةوانة:.بةَلَى هةن-
*ورياكردنةوةى دةمارةكانى ثَيست بةكارةبا كة ثَيى 

( بةزؤرى بؤ البردنى ئازارى جومطةو TENSدةَلَين )
 ماسولكةكان بةكاردَين.

*ضارةسةرى فيزياوى وةك دانان لةطةرمى زؤر يا سارى 
 زؤر هتد..

ةدا ، لةم حاَلةتRelaxation*ضارةسةرى خاوبوونةوة 
نةخؤش فَيردةكرَيت ضؤن بتوانَيت جةستةى خؤى لةو 

 حاَلةتانةدا خاوبكاتةوة.
، بةتايبةتى لةسةرةتاى دةركةوتنى Massage*شَيالن 

 نةخؤشيةكةداء لةزؤر حاَلةتدا سودى خؤى هةية.
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*البردنى خةياَل، وةك مةشغوَلكردنى نةخؤش بةطؤرانىء 
ايبةتى بؤ ظيديؤء مؤسيقا يا يارى كؤمثيوتةرى..هتد. بةت

 البردنى ثةستانة دةرونييةكانى.
 .psychotherapy*ضارةسةرى دةروونى 

ئةمة بةتةواوى لةذَير ضاودَيرى ثزيشكى دةروونيدا 
ئةجنام دةدرَيت بؤ رةواندنةوةى هةموو ئاَلؤزييةكى دةروونى 

 يا دةمارى كة لةكةسةكةدا دروست دةبَيت.
ة بؤ رَيطايةكى كؤن Acupuncture*ضارةسةر بةدةرزى 

 نةهَيشتنى ئازارو رةوانةوةى.
 ريَطاى نوىَ:

يةكَيك لةو رَيطا نوَييانةى كة ئَيستا لةئةمريكاو هةندَيك 
لةواَلتةكانى ئةوروثا دةكرَيت ضاندنى مؤخى ئَيسكة كة ثَيى 

 Bone Marrowدةَلَين )

Transplant ئةم رَيطاية ثشت )
دةبةستَيت بةكةسَيكى بةخشةرةوة 

را يا خوشكى وا باشرتة كةسَيكى ب
نةخؤشةكة خؤى بَيت، لةثاش 
لَينورينى تةواو دةردةكةوَيت كة 
لَيكضوون لةنَيوان شانةو خانةكانى 
نةخؤشةكةو كةسة بةخشةرةكةدا 

%( هةية ئةوسا 100تاِرادةى )
دةرفةتى سةركةوتن بةدةست دَيت، هةروةها بؤ 
بةدةستهَينانى ئةم دةرفةتة ثَيويستة كةسة بةخشةرةكة 

تنى ئاسن يا طةورةبوونى جطةرو سثَلى نةخؤشى نيش
 لةطةَلدا نةبَيت.

رةتكردنةوةى شانة بةزؤرى لةمنداَلدا كةمرتة وةك 
لةطةورة، ئةو رةتكردنةوةية راستةوخؤ دواى كردارةكة 

ساَل مةترسى رةتكردنةوة هةر  5-3روونادات بةَلكو تا دواى 
دةمَينَيت. بؤية ثَيويستة نةخؤشةكة بةردةوام لةذَير 

 َيرييةكى ورددا بَيت.ضاود
كردارةكة بةوة دةست ثَيدةكات كة دةرمانى تايبةتى 
دةدرَيت بةنةخؤشةكة بةهؤيةوة هةموو خانةكانى مؤخى 

رؤذدا نةخؤشةكة هةست  6ئَيسكى دةِروخَينء لةماوةى 
بةالوازىء بَىهَيزى دةكاتء لةذَير ثاكذكردنةوةى تةواودا 

ةيةكى دةبَيت، ئةوسا هةموو مؤخةكةى بةهؤى حوقن
تايبةتةوة دادةماَلرَيتء ئةم كردارى داماَلينة نزيكةى نيو 

سةعات دةخايةنَيت، ئةوسا مؤخة ساغةكة لةكةسة 
بةخشةرةكةوة وةردةطريَيتء دةكرَيتة نةخؤشةكةوة، 
كردارةكةش هةروةك كردارى طواستنةوةى خوَينةو مؤخة 
نوَييةكة جَيطةى مؤخة داماَلِراوةكة دةطرَيتةوة. بةزؤرى 

ى بةخشةر هيض مةترسييةكى بؤ نابَيتء لةشى تواناى كةس
ئةوةى هةية لةماوةيةكى كةمدا مؤخى بؤ دروست بكاتةوةو 

 لةِرؤذَيك زياتريش لةنةخؤشخانة نامَينَيتةوة.
ئَيستا ئةم كردارى طواستنةوةى مؤخى ئَيسكة بؤ ئةو 
كؤرثةالنةش دةكرَيت كة دةزانن مؤخيان ئةم نةخؤشيةى 

ش هةر لةسكى دايكياندا بةئةجنام دَيت، هةية، طواستنةوةكة
لةبرَيتى ئةوةى لةباربربَين. هةروةها لةئةجنامى راكَيشانى 
منوونة لةشلةى ئةمينؤسيةوة كة لةدةورى كؤرثةلةكةداية، 

-14ئةم منوونةيةش لةهةفتةى 
ى سكةكةدا رادةكَيشرَيتء 16

ئةطةرى لةبارضوون لةم حاَلةتةدا 
 %.0.5نيوةى ئةوةى ثَيشووة واتة 

 ليَنورينةكانى ثيَش هاوسةرى:
دةتوانرَيت بزانرَيت هةر كةسَيك 
كة ئايا هةَلطرى ئةم نةخؤشيةية يان 
نا، ئةويش بةِرَيطايةكى زؤر سادةو 
ئاسانء لةهةموو تاقيطة 

 ثزيشكيةكانيش ئةجنام دةدرَيتء هيضيشى تَىناضَيت.
بؤ ئةوةى ئةو دوو كةسةى دةبن بةهاوسةرى يةك 

شة لةطةَل منداَلةكانياندا ببةنة سةر، زؤر ذيانَيكى بَى كَي
ثَيويستة ئةم لَينؤرينة، هةروةها لَينؤرينى ساالسيمياش 

 بكةن.
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جككككال  كككك   )_كاتَيككككي ةسوفس ككككوةا طككككسِانطاِ ا ةس   ِ ككككا
 ككا تس تنتا) )زةخ ئ وككسندِا زو(سوستوككسند طككس  ده  كك  تككسِ ا     

سه ِيو ه   د تيسكسه ننتو ، ز ِكا ِيو ككسه تكئه وكسن   د كتي     
كس    ِ س ةسوفس ونةس  سخِسكس لس وازه 
ضكككونطَيئ، وسن وكككس) اس ن اا)طساس كككئ  

 وسندِا زو(سوست.
طكككسل ئ، وكككسندِا زو(كككس طكككس اس كككئ     
زةخ خككك   َي(كككسن ، وكككسي سونتكككس وَي كككتا  
  د تييس ز  ننِييسكال جسختا لس كس   
ز كسِككسن  ن   ةندِككس طكك  اككس ون وسندِككس      
  ننل ز طَيتسن  كس لسطود ه ضا   كس ه  
ز  نِيككككد كا ز ككككسل    ا سل كككس لسسكككس    
جككككككك  ن  كككككككَيو  جياندخ ككككككككاِا وكككككككسن 
كس اِسزد ز كسل كس  كس زدِا كفييي(كس   
ز  ننِييسكال ز ككسل. خك ي طس زَوكىدوا    

 ئ  ا  كا كئزمن لسن طود  زد، طك ي ز  ككسنتو  ككس  س كتاِا     
ك  سآلوكككككستا   سئدِيكككككا  ا سل كككككسكئزل لكككككس  يو ِكويسكاِككككككد    

تككس سَي(ا اانطككسل لككس اككس ون وككسن  ال    سك ط تككس تككو  وككتا  دز 
ز  ننِيياِكككككسه   نن لكككككس كفييي(كككككسكال   
ز ككككسل، اككككس ن اا سسوةكككتوويستس وككككسن   
طئ ندوكككسه ككككس، نوكككاِا خة طكككسه خكككسل (ا 
طكككس  ن ضكككاكةونل  س   كككسِكل ز   ند ، 

كاِا اوسسكككس  ةَيكككئه اسِككككَوي لكككس   َو ككك     
 سوو زه كئزِيكال طكس كس كاِا زو(كسن      

از وا طكك ، ندتككس  س ككسلسكس خة  طككس  كك    
كسنت تككسن   ككس   سوو ِكككه كئزَِي(ككا    
طككال   سووككان طككس كس ككاِا زو(ككسن ،     

و كككال اكككستا جككك  ه  سوو ِكويكككسكال  طَي
طا كك ن ز ن ككئ تككئط ، نوككال خ  كك    
جودِ  خ ه ز ِوَويَيكئ   خوكاتئول لكس    
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 تَي(ضول   ِي س دِا   زننزل ا   ِاوا د ا طسزنن  ز طَيئ.
زو(ككسن وال ت   َوككي اككسطونِا  سوو ِكككه كككئزل طككس كس ككاِا  

 سوو ِكه ك  سآلوكستا، وَيةكس لكس ِسخ  كييسكال ز  ا َو َوكئ        
ضاكةوِسن مشال لساس  كس و  كو  ويكسك خَيئدتكئ ز ككا ، ن ككو     

ت  وةككككي 600لككككسن ت نويسن وككككسزد ز  كككككسنتون  كككككس لس ككككس )
طسوسوا ك دن ن ز  كسنتو  كس)اس ووال لس س  وكسن   دوكس كك ك    

ن ِا ضكككانزَوئه خَي دِكككا    طكككونل ككككس وكككسن ِسخ  كككاِسه خكككا  
كاِا   وةكككككك(يال خننتككككككئ  اان  َو(اِيكككككال طككككككونل ضا   ككككككس  

لسضكككككان وسندِكككككسه تكككككسِيا طكككككونل    ةكككككتي ئه      ،ن  سئتكككككو 
ك  سآلوككككستيال ِككككسطون ، لككككس ت نويسن وككككسكا زو(س كككككد   ننل   
ط تككسن  ككككس   َوى ه)ك  تي نلتطس ككَيو وسكا وا ككك(ئد  ه وكككسن   

سوو ِكككككككه ز كككككككا  كككككككس س  ككككككسس ل     زِسخ  ككككككاِس خوككككككا
تي ةلت وسن ا     ِسوس كس طسِكك    ك  سآلوستيال خة  كس س، )ك 

طس خوازطونِا  س تاِسن    وسن ه ز طَيتسا ه كسل سككس طكونِا   
ضكسن ه لسِانضككسه  كك(كد، كككس  
وككسنول طككس وككسكَيي لككس ا كككا    
 ستئ ككيكد  كاِا زننضككا طول  
طكككككككككككس ِسخ  كككككككككككييسكاِا ز   

 .ئزدز ِئَو
لس وكككككككككككككسكا زو(كككككككككككككسن ، 

كككككئزل لككككس   َوككككا    تاساان  َويكككك
ك  كككككككككككككككسل َيي  سوو ِككككككككككككككككه 
ك  سآلوستييككككككككسن ،   ةل َي(ككككككككا 
سكككككككككككئِ  ز سَيئَوكككككككككككئ لكككككككككككس 
كس (ئزِسن ه   َوى ه  كئزل    

ز َوىطونِسن ه تس كسل، طك  وونِكس لكس ت نويسن وكسكا سكسن  زد       
تكس كككا 700لككس ننآلتكككس وكككسك ئتو كال، كككس لس كككس  ِ و(كككسه)  

طككككككككس وسوا ككككككككك د، ز  كككككككككسن  وسندِككككككككسه لككككككككس    خَي دِكككككككككد
سوو ِكويسكا خة ه ك  سآلوستيكد ز نوك ،   َوكى ه  كئزل      َِيو 

%تكككس    لككس  28زنضككا طونِيال طككس ِسخ  ككييسكال طس  َوككى ه )  
 ضان وسندِسه تسِيان س  سس ل.

 سوو ِكه كئزل  س    ده وسندِس، ضكسِكو  وا ك  لسطكس ز ي    
سس ككسكئزِكد ز كاتككسن ، طكك  تانَوككي لككس نوككاِا خكك   طئ ندِككس،        

نواِكد ز  تئ كسنتون ) لس تسِك ن كتا    ز طيييئ وسن ه لس 
سس ككةييا   وككسن ويةككسه ز و(ككسوئ   وككسن  ككس كسنتيسه طككس     
ز  ككتئ اَييككان  وككال طككس ز  ككتا ز اَيييككئ   وككسن خ  ككا       

ضككيسكا لككس   سندِسن وككسه لككس  ال سكستكككد طككسزه ز كككسوئ   اس
   خد سِكككه   خ  ككىال ا   تسِك ن ككتا ز  ننِككا    وس ف يكككد 

اكس ون وسندِكس طكسا ه ضكسِك كس كَي(سن ل       اس تا  َيك كسوئ،
ئ يخ  سنو كككت ككككس لكككس ز ن نطس تككككدل   ضكككانزَوئه     َوككك ن  

  َيك طسخة .
وسكَيي لس   َو ا ز  ننِيس ِا ئدن كال وسن وس كس) ِاتودِيئ 
طكككس وا كككاِا لسسكككس  وسكَي(ككككد طضكككيتس  سوو ِكويكككسكا سكككس ي     

 ِكويكسن   كا ف سن ، كس وسن كس س وال ت  لكس وكسوا ا وكسن  سوو   
خ     سِككككك طَيككككئ، لسطس وككككسن   ككككس كسنتونتئو   سوو ِككككككه     
ك  سآلوككككستا وسن وككككس كككككس لس ككككس  اككككسطونِا ز  ككككت(سنتَي(ا  
وككال وس   ه ز  ننِككا وككال ك  سآلوككستا طوِيككاز ِئدطَيككئ، لَيككئ زد   
ز طَيككككئ واسككككازد ه زنن   د ككككتا طيككككئ، كككككس اككككس زننكيال لككككس  

(كككككس طس ن ن ِككككككه تككككك زد ز طككككك ، وسسكككككس  طسطا كككككا لكككككس كا ليَ   
ك  سآلوستيسكاِئ طس سس  ه خبسوئ، وسككس يال وسن وكس ككس  َيكا     
ز ل ككككككككككككككككَي  كا زدِككككككككككككككككسن ه 
ك  سآلوككككككستا، وككككككال وككككككسن ه  
ن آل كدِسن ه كس اِا زو(كسن  
ضككك ِيستا  سوو ِككككه كئزِكككئ 

لس  -طس وسندِسن  زوا ه ط(سوئ
ندتككككس -طككككا نزةخا وا ككككاويكد 

ن آلي     َو سه    ةتا ه وسندل 
 لسسكككككس  تككككك زد. لكككككس   د كككككتيكد 
ز  طئ ويا   َو ن خ  سنو كتا  
وككككككسندل طكككككك  تكككككك  ن آل َي(ككككككا  
ضكككان   ندل ككككئدن ز طَيكككئ، لكككس   
وسوا ا اسل  وكسنتا ت  لسسس  وسندِكد.  اِاه وسن وس كس ت  
خ   لس  س كسنت  وال  ( كئ اَييكاِا كا لَي(كسكاِئ لسسكس      
خسل (يككككد طس  ئ كككيا وئ.  َيوو كككتس خككك   لكككس  ا سل سكاِتككككد     

  وككسن  طككس خككسل (ا طةسخةككيئ كككس تكك   كككس َيي ك  ككل ط(ككسوئ
 ز تسنَوئ لسندِسن  ن  وة ئوئ. 

طس  د كككككتا طتكككككسني وكككككسندل   َوككككك   ط كككككئل       تككككك  وسسكككككس 
خ  سنو تيا خ واِئ ط  ز  خبسل، وكسند   َو نخ  سنو كتا   
خ تيال ط  ز  خبكس، ضكوِ(س خكسل (ا ز تكودِ    َوك ن  و  كستئ       
طككككك  زدطيكككككَي  وسسكككككس  تككككك ل طتودِيكككككئ ككككككس َيي لكككككس ككككككا       
  َو نخ  سنو تا خ تيال  ئ طةسخةيئ. طَي و كال لكسنج      
كس ككاِسل اككسل كككس    ِ ككس طسن آل ككس  ككسوئ كاِيال جا   ككئ       
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ط(ككسل، طككسآلي وسنكس ككاِس ن ا  وككسكا كككس        ِ ككس  ال يككس ه   
جيككاندخ لككس  ةككئ    ةتا  كاِياِككسن  اككسطَيئ، و لككس تَي(ضككوِا      

ستسكاِككككد ز  ننِكككا وكككال وس ف يياِكككسن ، طكككسآلي لكككس  كككس جسي  ال 
 سوو ِكه كئزل وال  سوو ِككه ِكسكئزل طكسن جك    كس كاِسن       

  َيوو تا طس اسل  وكسن    ن آل كدِسن ه جياندخ ز طَيئ.
طككككسآلي   د ككككتا  ىز طسخةككككا زنن ي وسن وككككس كككككس خدِككككا ن      
ضا   ككس كا دِا ز  ننِككا تودِيككال لي ككتَيي ز  طككا  ه تودِككا     

ا وككسن  كس ككيا   تاوةستيككسكال ز  ككئ ِيةككال ط(ككسل كككس طككس     
د ككتس ز كئَوككئ  سوو ِكويككس ك  سآلوستيككسكال طككسن   َوككئ  ن زد وا    

د ككتسه ط(ككسو ، اككس ن اا   ط(ئَوككئ كككس خ  ككال ز  اِككسنَوئ وا     
ِكد ز  ننِيال كئز ن  كس ز كئَوئ لس  ان وسكا ككس ا  س كر(ئ  

كككس ت نويككسن كال   ةنطككس   ةن جككسخئ   ةَيككئه وككسن تودِككا واِككسط  
و كككككتيسكا  كككككس  كا لكككككس   ز كسِكككككسن  لكككككسن ه طونِستكككككس  َيو  

 َيوو ككككتيسكاِا  ككككس كسنت  لككككس نواِكككككد   لككككس  سوو ِكويككككس      
  ئةويسكاِكد.

 *ئاسانكردنى ثةيوةندى.
وكككسي تودِاوكككسه ككككس  سطس كككتةس، طكككس وا كككاِا  اِكككاه اكككس        
   ةتككككا َو(ا ك  سآلوككككستا ز سسوككككسَِيئ كككككس لككككس خئد ككككا وككككال    
ي  س  دِ َي ه طسز   ، ز كئَوئ ط  خ   ِانَو(ا لَيةيَييئ، طكسآل 

 كككك  ِككككاني ِان )وككككاخدزه ز  طئ ويككككا اس ككككتسكالت، طككككسخد دن ه 
ز  ننِكككك دِيل  َيككككا ز ل ككككَي ) 
)جككككسخئ كككككئزل لككككس خككككوزت.    
كس َيي طسي خس كف ستسن  طكسن    
ن  كككة ز كئَوكككئ ككككس خكككان ل 
 فيكككسكا طكككس خ  لكككس ز  طئ ويكككا 
اس ئ     خ  ضكاكسكاِا لكس   
 سوو ِكويس ك  سآلوستيسكاِكد، 
ككككس  َيوو كككتا طكككس ز  طئ ويكككا   

كا ه    س كككسِككئزل  ضكككاكس
ز  خ ككتيا خ  سنو ككتا    

طس كككد ه كئزِككا نوككىزدِا اسوككس. اككس ن اا كس ككَي(س كككس لككس        
اِا خك ه  كس اِا زو(س خواتئ تودِاه ز  طئ ويا  َيكدنو تيسك

اسوس ن طساَي  ن  طكس سئه لكس  اةكسكاِا ز ككا    ضانِستئ كس      
  تودِكككاه ز طئ ويكككا ِا   خدوةكككا اسوكككس. طكككسن     ةتكككا ه وكككسن     
كس ككاِس ز ِا ككئَوئ)كس خككان ِا وككسي تودِاوككسلت، كككس لككسخ ن      
وكككككككاخدزل لكككككككس ز  طئ ويكككككككا اس كككككككتسكاِياِكد. ت نويكككككككسن كال   

ا ز  واخن كككككتون  ككككككس وكككككسة    كس كككككاِس خكككككان ِا كفيفككككك    
  لكككككس اكككككس زنن   ننه تسِك ن كككككتا ز  ننِكككككا   ي كككككس كسنت

 كا و س ه لس  سوو ِكويس ك  سآلوستيسكاِكد.
لسطس وكككككسن ه كس كككككا   داكككككاتون لكككككس ز  طئ ويكككككا وكككككاخدزه     
اس تسكاِيكد، كس اَِي(  كس خة   س ز كسل   لس َِيوك  كسل َيي  
خسل (كككد طككس واخدزويككسكا خوككاتئ ن  اس ككتسكاِا ز  ز طئ َوككئ      

وي لككككككس كس ككككككاِا زو(ككككككس ز سئَوككككككئ   لككككككس     خوككككككاتئول سكككككك 
 َيكدنو ككتيسكاِيال  ككا  خد ز طَيككئ، وككسند طككسي  اِاوككس طككود ه       
اكككس ال ز  طئ ويكككا اس كككتسكال طكككس كس كككاِا زو(كككسل ز زد .    
لسطس وكسن   كسوئ ِييكس ككس طككسا ه طكونِا كس كَي(ا واناكا وككال        

َيي كس ككا زو(ككسزد،  ضككسِك كس ككَي(ا لككسي  ككَيو وس لسَِيوك  ككسل    
ز س   َوئ، ضوِ(س ز  طئ ويا اس تسكال طكس   كس ا ك  سآلوستا

وككككاخدزه   طككككسطئ ندن  ز تودَِيككككئ كا و س دِككككس لككككس خول راِكككككِا 
  سوو ِكه ضاككد طس وا اِا   طونِيازِس دِس طس كد ه ط(ا .

 *خؤت لة طرذبونةكانى نيطةرانى بة دوور رِاطرة.
   ِ س اسِكَوي كسس طس لَي(كدِسن وسكا اسل س وسي خس كف ستس  

ك ِككسن ، ن ك وككسن ه تككسِ ا  اِككاه ز  طئ ويككا تككون   وا     لَي(ة
اكككاند كئزل   خد  طكككونل  تكككودِ  سكككئت  لكككس كس كككاِا زو(كككس       
ط سوسَِيئ، وسسس ضا واخدزه ز  طئ ويا اس تسكال  اِاه لسن  
اان كككسِ   ز طسخةكككَيئ   تسِك ن كككتا ز  ننِكككيل طكككسن ن  
ز ِا ككككككككككئَوئ. ن ك وككككككككككسن ه 
ةَيئ ككككال ز كككككا  طككككس   د ككككتا    

وال ز  طككككككككئ و    اس ككككككككتسكا
 ا  خده وسن ضكانساِس طك  ككس    

  س ال لَيك كا    ايض لس اس  
ز  طكككككككككككئ و    ز  خ كككككككككككتيا 
ِستئ ككككك . وكككككسي او كككككيا ويس   
خككك ه وا وكككك ه لَي اتون كككال    
ز زد  لس ز  طئ ويا اس تسكال 
طككككئ وككككسن ه تككككون    طكككك  وككككال 

 زننضا ه سئنطونِا ِي س دِا ط .
اس ككككتسكاِا  وككككسن كس ككككسه لككككس تودِاوكدوككككس طككككس وككككاخدزه     

ز  طرب َوكككئ، لكككس ككككاتا ككككا لَي((ئزِا لسسكككس  كس كككاِا زو(كككسزد 
ز تودَِيككئ خكك ه لككس ز  ككس ال َا     ننطس  ننطوِككسن  طَيةاِاكككال      
طثا َو َوككئ، لسن  كككد طككس جس طككسخ  ز ِا ككئَوئ كككس لككسن اسآلِككس      
 س ككيةال ز طَيتككسن  كككس طس د ةككس  خكك ه وككال كس ككاِا زو(ككس        
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ئ وككال ِككا، اككس ن اا  اِككاه   كئزنوككستا، و طككس وسِرس ككتسن  طَيكك  
وسن وس كس تودِاه    ت(ئزِسن ه اس  ز  س ال ييسكا طَي كونزه  
اسوس.    ةتا ه جسخئ ككس  ن  ند ز ككا  طتودَِيكئ اسل وَو كتس     
جياندخ كال لس وسك  جياط(سوتكسن ن طكسن  َييكسل ن آل كا اكس       
اسل وَو كككككتَيي طك وتكككككسن  ككككككس لسسكككككس     ةتكككككا ه سووكككككان زد    

 . نوكس  َو(ك 
وس كككككس وكككككسن لَي اتونويسوكككككس ككككككس لس  َو سوكككككسن  كفيفكككككسكاِا   
 ككككس كسنت    كا و ككككس وئ ضككككي  ز كككككسنوئ لككككس  سوو ِكوككككس  
ك  سآلوستيسكاِكككككد. ت نويككككسن  ن وسخ ونِككككس ضا   ككككس ويسكال  
ز  وك خسل كس ز كئَوئ  س ق لس س  ةَيئطونِا وسي خس ف ستس 

ككسه  ط(ئَوئ   طس كس َيي طاوسخككدل   واسازد  كال طكس سئِ ييس   
ز كئَوئ ةَيئه طكة . كاتَيكي طكود  طك  كس كَيي ز    خ كَيئ وكسي        
لَي اتوويككس ز  ككت  ة ط(ككا ، طككس وا ككاِا ز تودَِيككئ  ككس   طككس       
 سوو ِكويس  از ن سس  سكاِا لسسكس  كس كاِا زو(كسزد طككد ،     
لكككس وكككسوا ا وكككسن ه وكككسي خس كككف ستس لكككس زل ييكككاوا وكككال وس        

 طس ز ند يكد ز ن تا ز كا .
 ! ئامؤذطارى ئةوة دةكةم كة*بةمةش 

وسسكككس  طكككس  ندخه تودِكككاه ز  طئ ويكككا اس كككتسكاِئ اسوكككس،    
   ِ س طا  و  وا  نسا وم وسن  طَيئ كس اسل وَو تَيي وال خواتئ 
اسل وَو كككتاِس اسل ةككككىَوئَوئ ككككس تياوكككككد ِاتودَِيكككئ طككككس وككككاخدزه    
اس ككككتسكاِئ ز  طرب َوككككئ، طكككك  ووِككككس ز  طئ ويككككا   ده خكككك       

 كتَيي لكس َِيكو ك  كسل َيي كس ككد ككس خة     خيكس        ز  طا  ه اكس   
ز سئل   اَيئل ز كسل، و لس ك طونِسن وسككد وال لكس وااكسِ    

   ك   َو(كد.
ضككيئ ز نَوككئ ن ك ضا   ككس َوي طكك  اسل وَو ككتس  ندخ كككال،     
زوا ه ط(س، ن ك وكسن ه ز  كتسندن ه طكال طكسكا ط َيييئ، طك       

تاككس كس كَيي طكس     وونِس لس طكئه وكسن ه طف َييكئ)  ك  ِا كسنَوئ     
وكككال ِي كككس دل ا لكككس ضكككان َي(سنتيس ك  سآلوستيسكاِككككد، وكككسند      
 َيوو ككتئ طككس زد   ككتيسن وسكا جككسخئ كئزِككسن  اسوككس، ندتككس    
زد   تيسن ه ِياخ كاِئ طس طا ا، ن ك وسن ه اسن  طك وئ لس 
اسل وَو ككتسكاِا زداككاتونزد  سوو ِكككه طككال   خكك ل لسسككس       

 ئ ط(كسوئ. لكس طكئه وكسن ل     كس َيي وال ضوِك كس َي(كد ز ن
كس طف َييئ) خ خسس  س    ِكسز طوني وكال س  كسس  ِكسز طونل،     
طا  ندوس وا اوس طا كسكس  وكسن  طَيكئ ككس ز  كئ ط(كسوئ طكس        
ِا ككييا كس ككَي(ا سككئِ ، وككال طس  ئ ككيا َوتا    خ كككاِكِا      

ط ئوككئ وككال تيةَي(ككا كككا   وضككان َي(سنتيَي(ا سةككتا لككس وس ككت
 (سوئ.وال ضان َي(سنت  ز ن ئ ط

ا،  س ككرا كئز وككا   كك ككال زد   ككتيا وا اوككسكاِئ طسطا  
لس كس  وكسن    ةتا دِكس ط(ككس، لسطس وكسن ه ككا  َي(ئزِا كئز وككا      
طس وككسل وككسن كس ككاِسن   ككسخئ   سئدِككس كككس  َيةكك   ككا  خده   
ِسطون ، وسند طا   ندوكس  كس تا لس كس  وا كتا وسِكَوةكسكئزل      

ِكو  جكككا  ن طكككسكا  ط َيييكككئ وكككال ِودِككككِا وكككسن ز ن   طككك  ضكككس
 طس لسن ه طضَيتس َِيو اسل وَو كتس كئز وكا   خويكنن كاِكسن   ،   
تكككان كو ِودِكِسككككس وا كككاوا    كككا  خدوياِس طَيكككئ    كككَيو ه    

 ز  ت(ئزويال تيازد ِسطَيئ.
كس كاتا طسكا اَيياِا كئز وا زَوئ، طا   ندوكس  فكس طس فكس    

اِسكال طضَيتس َِيو اسل وَو تسكاِسن ،  س  تا طس اسل وَو كتس وا ك  
ن لكككس  كككس كسنتيئ زل ييكككا طيكككئ   لكككس طس د ةكككس  كاِيل، ككككس      
 س ككسِك  ز كككسل   وا وككك ه ز ز ل. طككسآلي طا كك ندوس  س ككق  
كئزِا  س طسخ   لس س  اسل وَو تس  سختسكال ط   ان وسكا 
خواتئ طس ز ندي طَيئ، تكا طتودَِيكئ  ا سل كس كس كاِا    خيكسسئ        

  س   ِ َي  ط(سوئ.
ا  َي(ئزِا وسِكَوةككسوا   كككا  َي(ئزِا  طككس ز ندي لككسَِيو ككك  

كئز وكد طس َِيووسككد ضونل اسوس، طسآلي لس اس ون  ال ستسكاِككد  
 َيوو تئ طس كا  َي(ك ِا وسِكَوةسوا ز طَيئ ط  وسن ه خك    
لسن اسل وَو تاِس طسزنن  ط ئوئ كس ضان   ندِيس كئدنل   ز طيس 

 ك  ث   ا كا  كاِا جئ طسجَي(ئزِا وال  خ ز كسل.
لس اس ون  ال ستَي(كد وا از  طس ط  تسسكس     سئدِكا   ط كئ     
 ( ئ اَيياِيل، وسن   لس وازطَيئ كس طس ز ندي اكس ون وكسن   
 تاِس ِااَيييتس زه كس ز نتسنَوئ وال لكس اكس و اسل وَوةكتَي(كد    
اس   س كسنتون ِاطيئ، طسزل يياويسن   َيئ ز ل َيم ككس طكس ز ندي   

َي(ئزل ز طَيتكككسا ه طا ككك     طونِكككئ لكككس طكككسكا اَييال   ككككا    
طا  ول طونِئ، تا ز ساتكس وكسن ه وكسي خس كف ستس ن ز  ن ز      
ز طَيتككككس خس ككككف ستَي(ا  ئن ككككتا   تودِككككا   َيك طسخةككككَيئ    
 ككَيودخه ِككوي ز ن ككئ ط(ككسوئ   لسوككسخ ونِا خ تككسن  وككسن     
ز زةخَوتسن  كس طس  َيو وسكا طال طس كسل (ا ضا   كس كك ِا  

ضس ةو تون  سطسن  سلسل  سكس، لس  اانآلتيسكا  ندخه اسوس.
اككس  اسِ انَو(كككد  ان وككسكا سووككان طكك  ةَيئطوِككئ زوككا ه ط(ككس  
طس لسن ه طضيتس  س   س ق كئزل لس س  اس   َيودخَو(ا ِوي 

 لسن ه اسل يك طىَوئَوئ.
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 هيَلكة 
 خبؤين، يان نةخيؤين!

 
 

 
 

 هةَلكةوت زةَلمى :ثةرضظةى
 
 
 
 

لةم كاتةدا، هةردوو كيشوةرى ئةمريكا و ئةوروثا نزيكةى 
لاة   2050%ى دانيشتوانى جيهان ثَيك دةهَينن، تاا ااال ى   17
مليار كةااى جيهاان لاةم     11%ى دانيشتوانى لة اةرجةم 11

روةها كيشاااوةرى دوو كيشاااوةرةدا، جَيااياااان دةةَيتاااةوة  هاااة   
ملياااار كاااة  ثَياااك هااااتووة، ئاااةم      3.5ئاااااياي ئَي اااتا لاااة   

مليااار كااة  ةااةرَ دةةَيتااةوة ةااة هاااتنى اااال ى   5ِرَيذةيااةي ةاا  
، ةةَيادةوونى اةر اوِرهَينةرى دانيشتوانيش ِرؤذ ةة 2050

 ِرؤذ ثَيوي تى ةة خ راك َياد دةكات 
ث اار ِرانى خاا راكزانى داةةنااكردنَيكى اااادةيان كااردووة  

   مادة خ راكيةكان كة لة نةي ك مةل ة ثَيك دَين، ئةوانيش:ة
ناااااا و -4اااااااةوَة -3ميااااااوة -2نااااااان و دانةوَيل ااااااة -1

ضااااةورى و مااااادة  -6ج رةكااااانى   ناااا   -5ةةرهةمااااةكانى 
 نةكرةمةنيةكان 

ةاااا  ئااااةوةى جةاااااتةيةكى تااااةواو تةن روااااات  هااااةةَي ،  
داةينكردنااى ثَيوي اا  و ةااة نااَيوةى يةك ااانى هةريااةك لااةو       

ةى اةرةوة  رنان ة  النة  لةم ةااةدا هةوأل دراوة، خواردنان
لاة ِرواناااةى ناوبوة ةاا  هَيلكاة ةةناونيشااانى ياةك اةرضاااوةى     

خ راكى  رنط و دةول ةمةنا  و ةاةكارهَينانى لاة خواردنةكانا ا     
 ةة نَيوةى ج راو ج ر ق ة ةكةين 

 
 بةهاى خؤراكى هيَلكة:

ةكانى هَيلكااة نااةك تااةنها يةكَيكااة لااة  وراااوترين اةرضاااو 
ثااِرؤت ، ةااةل كو ةةنااَيوةيةك كااة هااةموو جاا رة  يتامينااةكانى      
تَي اية، و جاة لة  يتاميناةكان هاةموو ئاةو ماادة كانزايياناةى      
تَي اية كة ةا  لاةي  ارنان  ةةناَيوةيةكى دى هَيلكاة ةانا ين       
اةرضاوةى ثرؤتينة كاة  يتاام  و كاانزايى ثَيوي ا  لاة ثَياك       

ئااااانةوة ةةنااَيوةيةكى   هاتنىاا ا هةيااة، هةراااكردنى هَيلكااة  
تةواو دةمذرَي   ةةكارهَينانى هَيلكة َؤر ثَيوي تة ةة تايبةتى 
ةااا  هةنااا َيك كةااااى وةك: ةاااة تةمةناااةكان، منااا ا ن لاااةكاتى       
 ةنةيان ا، و ذنانى اك ثِر و نا دةر و هاةروةها هاةموو ئاةو     

 كةاانةى كة ةة ضاالكى مَيشك و النةوة مان وو دةةن 
ة ضااو ثِرؤتيناى ناوخ راكاةكانى دب،    ثِرؤتينى ناوهَيلكة ل

ةة  ارنط دةذمَيردرَيا ، ضاونكة ئاةو ةاِرة ثِرؤتيناةى ناوهَيلكاة        
ةاااا  ثَيوانااااةكردنى ةااااةهاى    Standardدةةَيتااااة اااااتان ارَيك  
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ثِرؤتينى ناو خ راكةكانى دى، ةة نَيوةيةك كة ةةهاو نااينى 
% كااة ئااةم ِرَيذةيااة لااة ناا دا   93.7ةااِرى ثِرؤتينةكااةى دة اتااة  

%ة هَيلكاااة 74.3% و لاااة   نااا  دا 76و لاااة ماااااى  84.5%
هااةموو كاتَيااك وةك ةةنااَيكى  اارنط لةةةرنامااة خ راكيةكاناا ا     

% لة تَيكِراى 1.3 ارياةرى هةةووة، ئة ةرضى هَيلكة نزيكةى 
كال رى ثَيوي تى مرؤ  داة  دةكات، 

% لاااااة 6لة اااااةأل ئةوةنااااا ا توانااااااى   
% لة هةريةك لة 4% و 5ِرايب  ال   و 

% لة 4و نزيكةى  A, Eةكانى  يتامين
ثرؤت  و مادة ثَيوي اتةكانى دى كاة   
ةاا  لااةي  اارنان ةةدةااا  ةهَينَياا  و  
دروااا  ةكااات  ئااااايى لااة اال َيكاا ا  
كةيااةك ماااادةى خاا راكى وةك هَيلكاااة   
تواناى داةينكردنى  ثَيوي تييةكانى 
جةاتةى هاةةَي ، جااة لاة لكاال رى      
لاااة َاراوةيىاااا ا ةااااة لدةول ةمةناااا  لااااة  

 Nutrient-Dense راكى مااادةى خاا 
ناودةةرَيااا ، هَيلكاااة، ناااةك تاااةنها ةاااة   
ه كااااارك يااااةك اةرضاااااوةى  اااارنط    
خبرَيتة ةةر ةا  و توَيذينةوة، ةاةل كو  
كاااااةم ين تَي اااااوونى ثَيوي اااااتة ةااااا  

ةااااةكارهَينانى ةااااة ةااااةراورد لة ااااةأل خ راكااااةكانى ديكااااةدا و     
يارماةتى تااك و خَياازان دةدات ضاونكة َؤر ةااة ئاااان دروااا      

ة  مةةةاتى خواردن، جاة لةو ةةها خ راكيةكةى لاة  دةكرَي  
درواتكردنى دةرمانا ا ااوودى َ  وةردة  َيا ، هاةروةها لاة      

 ثَيكهاتنى ئارايش  و جوانكردن ا اوودى َ  وةردة  َي  
 Cholestrolكوليسرتؤأل 

جااران خاةل كى ةاوةِرياان واةاوو كاة كولي ا ؤَة مادةياةكى        
ثَياك هاتةياةكى ذةهارى هةياة      ثَيوي   نيية ة  لةنى مرؤ  و 

ئةم ةاوةِرة ةة تةواوى هةل ةية، ِرااتيةكةى ئةمةية كةوا لةناى  
ئَيمااة ةااةةل ك لي اا ؤأل ناتوانَياا  لااة اااةر جوول ااةو كارةكااانى   
خ ى ةةردةوام ةَي ، ك لي  ؤل يش لة لةنى مارؤ  و ئااذةأل و   
ةةرهةمةكانى وةك:   ن  و ن و هَيلكةدا ةوونى هةية، و ةاة  

ام  ةيان نى ذمارةيةكى َؤر لة َين ة ضااالكيةكانى خاناة   ئةر
  رنط و ثَيوي تة 

 

لاااااة لةناااااى مرؤ ااااا ا، جااااااةر ةةرثرااااااى دروااااااتكردنى  
% كولي  ؤل ى ثَيوي اتى  80-70ك لي  ؤل ة ةةنَيوةيةك كة 

% ئااةوةى كااة دةمَينَيتااةوة لااة    30-20النااة داةاا  دةكااات و   
ي  ئاااااةمِرؤ ِرَيااااااةى ةاااااةكارهَينانى خواردناااااةوة دة اتاااااة لاااااة

ث ر ِرانى ةاوارى خا راك ئام ذ اارى ئاةوة دةكاةن، كاة تاكَياك        
ةةنَيوةيةكى تةواو ةة تَيكاِرا ِرؤذاناة   

ميلااى  رامااى لااة كولي اا ؤأل     300
ثَيوي تة، ةة م ِرةناة هةن َيك كة  
واثَيوي ا  ةكاات كاة ِرَياذةى ةاوونى      
ك لي ااااا ؤأل لاااااة خواردنةكانيانااااا ا  

نااااة كاااةم  ةَيااا  لاااةم ِرَياااذة، كاااة ِرة  
ه كااارى ئااةوةةَي  ةااةه ى جياااواَى 
ج راوجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رى، وةك: 
ِرووةةِرووةوونااةوةى جةاااتةى هااةر   
كةاَيك لة ةأل ك لي  ؤأل لة ِرَياةى 

 خ راكةوة ةَي   
ئااااةمِرؤ ةاااا دؤَى َؤرى دذيااااةك  
هةية اةةارةت ةةوةى كةوا ض نتَيك 
دةةَيااااااا  خبااااااا ين و ض ناااااااتَيكيش  
ناااااةخ ين، تاااااا ةاااااِرى ك لي ااااا ؤل ى  

ى ثَيوي   و لاة ذَيار   خوَينمان ةةثل
ك ن ؤل  ا ةَي ، ةاة م ةاة هايؤ ج رَياك ئام ذ اارى ناكرَيا  كاة        
لااةي ةااةدوور ةا َياا  لااة مااادة خ راكيااةكانى ناااو ج رةكااانى   
خ راك، دةتوان  ك لي ا ؤل ى خاوَين ةكاةين ةاة دوو ةةناةوة:      

  LDL، و كولي  ؤل ى خراث HDLكولي  ؤل ى ةاي 
ةورى تَي اية كاة ئاةم ةاِرةي     م ض 4.5يةك هَيلكةى تةواو 

 ااام ضاااةورى تَيااارو ئاااةوةى      1.5ميلاااى كولي ااا ؤَة و    213
 كال رى ووَةية  75دةمَينَيتةوة ضةوريية ناتَيرةكانةو 

 كوليسرتؤلَى زةرد: خالَى هيَز يان الوازى
ااااا نَيك ةاااوو كاااة هَيلكاااة ةاااة لخااا راكى قةدة اااة  كاااراو        

ا و ئاااةو ناااااراةوو، ةاااةه ى ةاااوونى كولي ااا ؤل ى ةاااةرَ تيايااا  
خ راكةيان لة ك مةل ةى مادة خ راكية خراثةكان دانااةوو  ئاةم   
ة كردنااةوة هةل ااة و نال ذيكااة ةااوو ةااووة هاا ى ئااةوةى َؤرةااةى  
َؤرةاةى خَيزاناةكان هَيلكاة لااة ةةرناماةى خ ردنيانا ا نااةهَيل ن       
لاةم كاتاةدا وا ةبوةاوو كااة هةرمادةياةك لخاال ى لاة كولي اا ؤَة       

 اكة لةانة  كانةوة ةواية دةضووة ِريزى خ ر



26 سةردةمزانستى   

 110 

ئااةمِرؤ ةااة تَيرااةِرةوونى اااةردةم و كاتااةكان و لااة ئااةرامى  
لَيك ل ينااااةوةى َؤرةوة َانيااااارى ئَيمااااة دةرةااااارةى ضاااا نيةتى    
ثةيوةن ى لة نَيوان ةةرناماة خ راكيياةكان و ضا نيةتى ذياان و     

 تةن رواتى النةو دةروون ةةرضاو ِروون ةووينةتةوة 
يوةناا ى نَيااوان خاا راك و ئامارةكااان ثيشااانى دةدةن كااة ثة

تةن روااتى، وةك دوو دياوى دراوَيكان، ةاةو واتاياةى كاة ةااون       
ياااان ناااةةوونى ياااةك ماااادةى خااا راكى لاااة رجااايم ةةكارهَينانااا ا 
دةتوانَياااا  ةبَيتااااة هاااا ى تَيك ااااوونى يةك ااااانى خاااا راكى و    

 كارياةرى هةةَي  ة  اةر تةن رواتى 
ئااااةمِرؤ ةةنااااَيوةيةكى تااااةواو ديااااارى كااااراوة كااااة ةااااوونى  

لي  ؤأل لة ِرَياةى خا راك و ك لي ا ؤل ى نااوخوَين لة اةأل     ك 
يةك ن ، ةة ج رَيكى دى، ك لي  ؤل ى نااو ئاةو خ راكاةى كاة     
ةااااةكاردةهَينرَي  ةااااة نااااَيوةيةكى خ نةوي اااا  و لااااة خاااا وة    
ك لي  ؤل ى خوَين َياد ناكات  ةة ناَيكى َؤرى ك لي ا ؤل ى   

ردنى ِرَيااذةى خااوَين لااةناو لااةي دا دروااا  دةةَياا   ةااة َيااادك 
ك لي  ؤَة لة خا راك دا، ِرَياذةى درواا  ةاوونى ك لي ا ؤأل      

لة جةاتةدا كاةم دةةَيتاةوة كاة    
ئااااااااااةم ِرةونااااااااااة يارمااااااااااةتى 
جَيا ةاااااااااااااوونى اال اااااااااااااةتى 

 ك لي  ؤل ى ثالَما دةدات 
ئايا ك لي  ؤل ى نااوخوَين  
تواناااااى ئااااةوةى هةيااااة ةبَيتااااة  
هاا ى َيااادةوونى ك لي اا ؤل ى  

ئااااااةم ناااااااوخوَيون يااااااان نااااااا   
ثرايارة، ااالنَيك ةوو كة ةاوو  
ةاااااااااااوة هااااااااااا ى َةميناااااااااااةى  

لَيك ل ينااةوةو  وتو اا ى اراوانااى دروااا  كردةااوو، ئَي ااتاي    
هااةركاتَيك كااة ةااااى ك لي اا ؤل ى خاا راك دةكرَياا ، َؤرَياااك       
ة دةكةنةوة كة ئاةم جا رة ك لي ا ؤل ة ه كاارَيكى َؤر  رنااة      

َيك ل ينةوة لةةةرَكردنةوةى ئااتى ك لي  ؤل ى خوَين، ةة م ل
ةةدةا  هاتووةكان لةم اا نةى دوايىا ا، ةاوونى ئاةم جا رة     
ثةيوةن ياااةيان تاِرادةياااةك ِرةتكردوةتاااةوة لاااة ئاااةرامى ئاااةو      

ئةرامانةى كة ةبوةوونةتةوة لة لَيك ل يناةوةكانى د  هااوة   ةةر
ااال  ا، لاة    25و هاوكارةكانى لة َانك ى ئاةريزونا لاة مااوةى    

كااة ، دةركااةوتووة كااة َؤرةااةى ئااةو     8000اااةر َياااتر لااة   
كةاانةى كة لةي اا ن و تةن روااتيان تاةواوة كاة ةوناةى     

يياااة  ضاااةورية تَيرةكاااان لاااة خااا راك دا هااايؤ كارياةرياااةكى ن    
ارونااتية كاتَيااك كااة ضااةوريية ناتَيرةكااان جَيااااى ضااةوريية     
تَيرةكان دة رنةوة، كولي  ؤل ى خوَين دادةةةََي   خال َيك كاة  
جَياااااى تَيِراماناااة ئةوةياااة كاااة ةةناااَيكى َؤرى ضاااةورى نااااو     
َةردَينااااةى هَيلكااااة لااااة جاااا رى ضااااةورية ناتَيرةكااااانن و هاااايؤ  

وَيناااةوة نيياااة   ثةيوةن ياااةكيان ةاااة َؤةاااوونى ك لي ااا ؤل ى خ  
ةةنَيوةيةك تةنانةت لاةو ِرذَيماة خ راكياناةى كاة ك لي ا ؤل ى      
خوَين دةهَيننة خوارةوة، ةةكارهَينانى ِرَيذةيةكى مامناوةن  لة 

 هَيلكة هيؤ َيانَيكى نيية 
 هيَلكةو نةخؤشييةكانى دأل و دةمار:

نةخ ناااييةكانى دأل و دةماااار، ةةياااةكَيك لاااة ه كارةكاااانى   
ن دةذمَياردرَين لاة وو تاة ثيشةاااَييةكان ا     مردن و لةناوضوو

و ه كارةكااانى جياااواَ و ج راوجاا رن وةك: قةل ااةوى، تةمااةن،  
ِرة ااااةَ و هتاااا    و هةريااااةك لااااةم ه كارانااااة ةةناااا ارن لااااةم       
نةخ نيانة   ومانى تَي انيية كة ةةرَةووناةوةى كولي ا ؤل ى   
خوَين دةةَيتة ه ى َياادةوونى تاووي ةاوون ةاةم نةخ نايانة،      

ى ثةيوةنااا ى لاااة نَياااوان   ةاااوون
ضااةورى ةااةكارهَينراوى ئاااذةأل  
و ِرَيااااااااااااااااذةى ِروودانااااااااااااااااى  
نةخ نيةكانى دأل و دةماار لاة   
مااااارؤ  دا ةوونةتاااااة ه كاااااارى   
ااااااااةرةكى ئاااااااةو ة ضاااااااوونة   
هةل ةيااااااااةى اااااااااةةارةت ةااااااااة   
ةةكارهَينانى هَيلكاةى مريشاك   

 و َيانةكانى ئةم خ راكة 
ثراااااااااااايارَيكى ااااااااااااادة   

ااااتى جيهااان ثةيوةناا ى كااةدةكرَي  ئةوةيااة كااة ئايااا لةاااةر ئ 
هةيااة لااة نَيااوان ةااةكارهَينانى هَيلكااةى مريشااك و َيااادةوونى      
ك لي  ؤل ى خوَين و ثانان مردن ةةه ى نةخ ناييةكانى دأل  
و دةمارةوة  ك مةل ة  رميانةيةكى دروا  ةاوو لةااةر ةاوونى    

دا ةاوو ةاةه ى ئاةوةى     1972ئةم جا رة ثةيوةن ياة لاة ااال ى     
و ئااةو خ راكاناةى كااة كولي اا ؤَة لااة   كاة ةااةكارهَينانى هَيلكااة 

ثَيكهاتنيان ا هةية ةةنَيوةيةكى ةةرضااو داةاةََي   ئاةم ق اةو     
ةااة ةة نَيوةيةك ثةرةى اةن  كة تةناناةت اليةناة اياااى و    
مةَهةةيةكانيشى  رتةوة دووركةوتنةوة لة ضةورى و تر  لة 

 ثةي ا ةوو  Fat cholestrol  phobiaضةورى و ك لي  ؤَة 
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ؤ لااة ذَيار ِرؤناانايى َانيارياة ةةدةااا  هاتووةكاان لااة    ئاةمرِ 
  و ك م اي نى  AHAلَيك ل ينةوةى ئةرومةنى دل اى ئاةمريكا ل  

و ت ئااةرام دراوة، و  22نَيااو دةول ااةتى هَيلكااةى مريشااك لااة  
دةركةوتووة كة هيؤ ج رة ثةيوةن ييةك لة نَيوان ةةكارهَينانى 
 و هَيلكاااااةى مريشاااااك و ماااااردن ةاااااةه ى نةخ نااااايةكانى دأل    

دةماااااارةوة لاااااة نَياااااوان ذناااااان و ثياوانااااا ا ناااااةةينراوة، لاااااةم      
لَيك ل ينةواناااةدا ةاااة ةوناااة دةركاااةوت كاااة ذماااارةى هَيلكاااةى      
ةةكارهاتوو لة هةاتةيةك دا ةا  هاةر تاكَياك لاة و تاى اةرةن اا       

لةكاتَيك كاة رَياذةى    3.3و لة ةةريتانيا  4.5، لة ئةمريكا 5.1
ةوةدا ةاااةه ى ماااردن و لةناوضاااوون لاااةم اااال وو تاااةى ااااةر    

نةخ ناايةكانى دأل و دةمااارةوة ةااةم نااَيوةية لااة تَيكااِراى هااةر    
 460كااة  ئااةمريكا   250هااةَار كةاااَيك دا، اةرةن ااا  100

 كة   516كة  و ةةريتانيا 
خال َيك كة نياوى اةررة لاةم لَيك ل ينةواناةدا ئةوةياة كاة     
لياةااان  كااةم ين ِرَيااذةى مردنااى هةيااة ةااةه ى نةخ ناايةكانى   

ئةماةي لةكاتَيكاا ا كاة ذماارةى هَيلكااةى ةاةكارتوو، ةاا      دل اةوة،  
 هَيلكةيةك لةيةك هةاتةيةك ا  6.5هةر تاكَيك 

دا ِراث رتَيك ةبوةووياةوة لاة   1999 ى اال ى 4لة ماناى ل
ئةروماااةنى ثزيشاااكى ئاااةمريكا، ةااا  دةرخ اااتنى ئاااةم ةاةةتاااة 
يارمةتيااةكى ةاااي ةااوو، دوكتااور هااو هاوكارةكااانى لااة َانكاا ى 

ااال ى   14-8قيكردنةوةكيان ئاةرام دا كاةماوةى   هاروارد، تا
هاااااةَار كاااااة  لاااااة   17000خايانااااا  لةااااااةر تةن روااااااتى  

ثةراتاران و خةل كانى ديكة، لةم ِراث رتةدا دةركةوت كة هايؤ  
ثةيوةن يااةك نييااة لااة نَيااوان ةااةكارهَينانى هَيلكااةى مريشااك و    
نةخ ناااايةكانى دأل  لااااةم لَيك ل ينااااةوةدا، هاااايؤ جياواَييااااةك   

لااااااة ِرووى مةتراااااااى ِروودانااااااى نةخ نااااااييةكانى    نااااااةةينرا
دةمارةكاااانى دأل و جةل تاااةى دَة و جةل تاااةى دةماااا  لاااة نَياااوان   
ئةوكةاااااااانةى كااااااة هةاتانااااااة يااااااةك دانةهَيلكااااااةى مريشااااااك  
ةاااةكاردةهَينن و ئةواناااةى كاااة َيااااتر لةياااةك هَيلكاااة هةاتاناااة     

 ةةكاردةهَينن 
نانى ئةم لَيك ل ةرةوانة  ةيشتنة ئةو ئةرامةى كة ةةكارهَي

يااةك هَيلكااةى مريشااك ِرؤذانااة لااة كةاااانى اااا  دا لااة هااةردوو 
تومخااااة هااااةر يز مةتراااااى ِروودانااااى نةخ نااااييةكانى دأل و  
دةمارو جةل تةى دةما  يان َ  ناكرَي   ةاة م ئةوكةااانةى كاة    
توونااى نةخ نااى نااةكرة ةااوون، ثةيوةناا ى هةيااة لااة نَيااوان      

ة ذَير تَيِروانينى ةةكارهَينانى هَيلكة و نةخ نيةكانى دأل دا  ل
ئاااااةم لَيك ل ينةوةياااااةدا ِرةنااااااة ِرووداناااااى نةخ نااااايةكانى دأل 
لةوكةااااانةى كاااة نةخ ناااى ناااةكرةيان هةياااة و لاااة ِرؤذَيكااا ا  

ةةالياااةنى كةماااةوة ياااةك هَيلكاااة ةاااةكاردةهَينن دوو ئةوةنااا ةى  
ئةوكةاانة ةَي  كة نةخ ناى ناةكرةيان هةياةو لاة هةاتةياةك      

نن، دةركاااةوتنى ئاااةم جااا رة  كاااةم  لاااة هَيلكةياااةك ةاااةكاردةهيَ 
اال ةتااة لةوكةاااانةى كااة نةخ نااى نااةكرةيان هةيااة، ِرةناااة      
ثةيوةن ى ةة ناِرَيكى لة ِرَيكخ نت و  وااتنةوةى ك لي  ؤَة 
هاااةةَي ، ئاااةو لَيك ل ينةوةياااةى ااااةرةوة يةكَيكاااة  لاااة جااا رة       
جياواَةكانى لَيك ل يناةوةكان كاة دةرى دةخاات، ةاةكارهَينانى     

ك لي اا ؤل ى خاا راك ثةيوةناا ى ةااة ئااااتى   خااواردنى هَيلكااة  
ك لي ااااا ؤل ى خاااااوَين و ِرَياااااذةى ِرووداناااااى نةخ نااااايةكانى    
دةمارةكااانى دة لكروناار  نييااة  خال َيااك كااة جَياااةى اااةررة      
ئةوةيااة كااة ك لي اا ؤَة لااة َةردَينااةى هَيلكااةدا ةااوونى هةيااة،    
ةاااة م ةاااوونى هةنااا َيك ماااادةى ةةااااودى وةكاااو ماااادةى دذة       

و  Bو  يتامينااااااةكانى  روثااااااى   Anti-Oxidantsئ ك اااااا  
ضاااةورية ناتَيرةكاااان و ماااادةى ديكاااة دةتاااوانن كارياةريياااةكى 

 ةانيان هةةَي  لة ةةر رى ة  نةخ نييةكانى دأل 
ئامارةكان ثيشانى دةدةن كاة ياةاان و ئي ارانيا و اةرن اا     
لاااةو و تاناااةن كااااة َؤرتااارين ةااااةكارهَينانى هَيلكاااةيان تيااااادا     

تَيِراماناااة كاااة لاااةم وو تاناااةدا ةاااة    دةةينرَيااا   ةاااة م جَيااااةى 
ةةراورد لة ةأل وو تة ثيشةااَيةكانى دةوروةةريان دا، مردن 
و لةناوضااااوون ةاااااةه ى نةخ نااااايةكانى دأل و دةماااااارةوة لاااااة  

ى  5نزم ين ئاا  داية  نايانى ةااة كة ئةمريكا لة مااناى  
هاااااةموو ااااااال َيك ةةناونيشاااااانى مااااااناى هَيلكاااااةى مريشاااااك    

كى ئةو وو تة لةةةر  رناى اودى خا راكى  ةةناوةاناة و خةل 
 هَيلكة ئاهةنط دة َيِرن 

 ئةجنام:
لاااة ئاااةمِرؤى اااااةردةمى ثَيشاااكةوتن دا، هاااةر يز ناةَياااا      
ةة رميانااااةكانى ضااااةن ين ااااااأل لةمةوةااااةر دةرةااااارةى ةااااِرى     
ةاااةكارهَينانى هَيلكاااةى مريشاااكةوة مامةل اااة ةكاااةين و دةةَيااا     

ا ةاااااةكارةهَين  ةااااا دؤَة نوَيياااااةكان لاااااة هاااااةَارةى ااااااَيهةم د 
ة ض نيةتى جَيبةجلكردنى كارةكاةان لة ذياانى ِرؤذاناةدا، و   
لةاةر ةن ينةى ِرااتية َان تيةكان جبول َيننةوة، ئةمِرؤ دواى 
مانااا ووةوون  اااةِران و لَيك ل يناااةوة َؤرةكاااان، ئاااةو ة ضاااوونة    
تراااناكةى اااةةارةت ةااة هَيلكااة دروااا  ةااوو ةااوو، ةةتااةواوى  

ةوونى لةاةر ةن اينةيةكى ناِرااا     هةل ة دةركةوت و دروا 
ةااوو و لااة ل ذيكااةوة  ااةلَيك دورة  كورتااةى ق ااة ئةوةيااة كااة وا 
ةةكارهَينانى يةك هَيلكة ِرؤذاناة لاة هاةر تااكَيكى لاةي ااا  و       

 تةن روا  دا هيؤ كَيشةيةكى تَي انيية 
 4ذمارة -اةرضاوة:    ارى اتالعاتى عيلمى
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كااؤ رت واااهةه  ااؤ    ،ئااار/ ز رت ياانيش نةىااانؤش نؤ   ااةؤ 
ئؤهيىؤ ه/ لؤناؤ    ةةكااس راؤ ة/نز شكيىاا ويااس ياا  ة       
 ااااؤهلاز  /هيةاااا  ةةة/ست ةةكنيةاااا  وااااؤ ئا اااااة/  كنةنؤهةيااااؤ     

 و ا وياااس، ئاؤهةش كااؤ  ة/وننيةا  كااؤ ة/ه/ش يا ىاؤيز ياااا   ر اا   
ئا ين/  ئار/  نةىاانؤيؤ وا  نؤ   اةؤ ئؤنى/ىشةاؤكاا، واؤ        
لااؤ  رااا نؤش ةه/شاااى/ه لؤ ااؤثة  اااؤى ه شؤراا انؤكانز  يااااات     
كةةىؤكانش  ة/وؤرينز هه ة ج  /هج  ةكاا  ؤ  و يؤ ئار/  لاؤ  
رت وااااؤش كايؤكانااااى/ لؤه/نؤيااااؤ نةىااااانؤ وةةاااا  واااا  يةة اااا هنؤ      

 ىؤ يؤيةؤكاا.ةة هنةؤكاا يا  ة كةةىؤ ك 
 كورتةيةكى ميَذوويى:

لؤ رت  ك نؤهة شةةىةنؤكاا ر/نة يانؤ كؤ لؤه/نؤيؤ ئار/  لاؤ  
  كاااا يةيز ةة ههنةاااؤهة ة هرااا  و ةةااا ت لاااؤه كاياناااؤش كاااؤ    
ئار/ ةكااااا ة يةااا   اياااؤنش يااااا كا ة/ناااؤهةش  ن/شةااااا ةةوااا ه    
شكيىايؤكاا ناهيااا لةةناااو ه ة/واؤرينز ىااؤ كهيايز ىانت   ناا       

/ياااؤ  ر ااا ز ةة هناااز   اااؤ  و ياااؤ  اااؤ ةهه ر/ناااا    /رااا ةنةا  ه
  يةة ةاااا كاانة كااؤ brodie ه واانهةش  sydenhamرااةىنما   

  ة اااااديا  ةةي /نةةااااا  ئاااااار/ يةيز رت  ة هرااااا  ويااااااس  ش  
 اهةنؤكاااؤش   اااؤ هة ا لاااؤ ك ةة اااز    يةنىناااؤهةش  ة اااديا   

  وااال لااؤ  ؤنااىيةا ىالاااؤيز   نااؤش   breaerفنتيااىه ونهياان   

ئار/ ة، لؤوؤ  ئؤهةش كؤ ةةونينز نا نىناؤكاا  ةةكؤا لؤه ج  ة 
لااؤ  ش  ؤلا اا نؤهة لؤ يااؤا ك ىااؤلا اهة رت  هي ااد/ه نةااؤه وااؤ 
ئارانز ق  ث ناكنية ،  ؤ  و يؤ نا نىنؤ ةة هنةؤكاا ك ىؤلاةةا 
 اا،ة،ةش رت  ةة ننااؤ ئااةات ئااار/ ش جؤراا ؤ كااؤ ةةكنيةاا  وااؤ    

وااؤ  هه ااؤ رت  وااؤ ئارااانز وارااز لةةاا ة وينيةاا ت ك ىااؤلا ا       
ئارااانز هة ش ةة نيةاا ، ةاا نيؤه لااؤ  كايااؤة/ ىنت ؤكااؤ هةكاا    
نااؤ    رااؤينش ةةكنيةاا  و يااؤ  اي اا ؤش  ااؤى ه راا ريةيز    
ك ىؤ يؤيش  يا ىؤيز ىاةشةؤ كؤ لؤه/نؤيؤ را ةيةيز واا  واؤ    
 اهةنؤكااؤش و ؤيااؤنةة  وؤىااؤ  ةةوةة ااؤ  اا ش وااؤ ةةه/ىز لااؤ      

 ئةةات ئار/ ةكانز جؤر ؤ و  ىاهةيؤكز ة ية ين.
 نة ئيكلينكيةكان كة تايبةتن بة )ئازارى دةرونى(:نيشا

ئؤه/نؤش ريااين ةهةاا ش ئاار/ ش ةة هناز ةةواش لاؤ  ناناى/        
نؤ   ز ئاار/ ش ةة هناز     430رياين هة  شةاه/ا، لؤ نةة /ا  

ر/نااااا ههلاااادر لؤرااااؤ   ىةةنيةؤكااااى/ واااا ش ةة كااااؤهس كااااؤ لااااؤ      
 نااؤ    يااؤنما رااةانةاا  شةاااهات ىؤهيؤكااؤش ةييااؤياا    10 

ر/ ةكااؤ  ؤنااىيةا جااا  لااؤ  اا يةنةةيى/يؤه يااا   ري ااد لااؤ    نااش، ئا
جةة ايؤكى/ ةة ةةكؤهية ت واؤرت يز لاؤ ىاست راؤتة/ه كاايةةيز      
ةيا ش كن/هيىز نةاؤ وا  ةة كاؤهيشت رت جاا  ئار/ ةكاؤ لؤ اؤثة       
وؤ ةةه/  و نةى/ ي نىه ية يؤكؤش ةة    ية ، ئؤهةش كاؤ  نن اؤ   



26 سةردةمزانستى   

 113 

ه ؤلاىةراا ةةن  وةك/ناا، ئؤهةيااؤ ئااؤ  ئااار/ ة  اهرةنؤكااؤش لااؤ  ؤ
لؤه/نؤيؤ  اهةنؤكؤش ةهةا ش ةلاؤ   /هك  و ةة  واؤ     كاا ش   
ئؤىااؤ نا ؤ  ية ااؤهة واا  ئار/ ةكااؤ وااؤلاي  واا  ئااؤه   كااا ة ةة هنةااؤ 

 ونؤ  ةيةؤش كؤ  ؤيؤيز هةك   ؤى كز.
 ةة /رش ئؤ  ئاار/ ة   اااهة لؤ اؤثة   هة/هه وؤ ةن ا يةاؤ     

 ااا ش رت وااا نز     ت /نؤكاناااى/،  اااةء  وااا ات ةههةلااااز ةةوناااؤ   
يةة ةنااز كاانة كااؤ ئاااار/      stengelي نىيةؤكااؤش ر/نااا راا ة س    

ةة هنااز شؤي ةنااىش وااؤ هة رةكااانز رااالاؤهة  ؤيااؤ لااؤ رراا انى/    
ريااااين ةةوةةااا ت  ؤناااى  جاااا يا ر/نةناااز ئاااؤهةش كاااؤ  ااا ش      
ئار/ ةكااؤ ةة هنةااؤ وااؤ  ش هةخااةز نؤ   ااؤكؤهة ةةوةةاا  واا      

ه/  ؤراااا  ئار/ ةكااااؤشت وؤ  ية ايااااؤكز رت  ياي ااااؤيز ةةوةةاااا    
ةةكنية  ه يةنؤ ةةكاس رت  جا  ه/ واال لاؤ ئار/ ةكاؤش ةةكااس     
ةةلاةةاا   ج ااؤ   يةىااا ةةش كةة ااا   ياااا ةةلاةةاا   وؤ ااةةا لااؤ        

ىةةىاااية وؤرااا  يؤيز ه يااااا لاااؤ  ؤناااىيةا  
كايى/ لؤ ىالاؤيةةيز  ؤلا  نز رت ة/ياؤ كاؤ   
  ؤر  ةةكؤش ةهةا ش    ديا  و هة.

وااؤ  ااؤ ىاثة واا  ئااؤهةش جةاااه/رش لااؤ  
نةة /ا ةة هنشا  ئؤناى/ىز ة/ وياؤيش ةةواز     
 نن ةااااااؤكز رت  نااااااؤةةيش وااااااؤهةش كااااااؤ  
نؤ   ااؤكؤ ةةلاةةاا ت وؤياي ااؤيز ونؤةااؤش  
  ة ااااؤره  ين ااااؤت ك ىااااؤلا اه    ااااةا ش  
كاااؤل    لاااؤ ئار/ ةكاااانز واااؤكا ش ةة ةةااا   
 ااؤ هة ا ةههةلاااز  ؤىةىااؤ ةةوةة ااؤ  اا ش  

 رياةة  تش ث وال ئار/ ةكانشى/.
لاااؤ ىالااااؤيةةيز ةة هناااز رت    لاااؤ رت كاياااى/ نؤ   اااؤكؤ    

 ن/شاااى/ ةةوةةااا  ياااا ئؤهكاياااؤش كاااؤ شكيىاااا ةة اياااؤ ةياااا ش        
كنةنةيز  /ر ز نؤ   ةؤكؤه ةا ةرؤ ش ياي ؤيش   /را ت  
ئؤىاااؤ    اااؤيز نا ةة اااا ه  اااننة يااانيش نةىاااانؤكانز ئاااار/ ش   
ةة هنااااز كااااؤ هة   ة/نااااؤهةش نةااااؤ لؤ ااااؤثة  ةة  كننااااؤهةكاات  

ةةكااس كاؤ شاؤنا وؤ ناؤ وااؤ      ئار/ ايةةنؤكاا ة/ ئؤىاؤ  ه/يااا  ة    
  ية ةياااؤكز رت ش ئاااؤه ةة ىاناناااؤش كاااؤ ةههةاااا    ه نشااا      
 / اينةاااااااا ةةكاااااااس هةكاااااا   ةة ىانااااااؤ ةااااااا كيؤ ةهةكاات    

  ؤهلةةخؤ ةهةكاا
* ئؤهر نؤ   انؤش كؤ لؤه/نؤيؤ ةههةا ش ئؤ  ئار/ ة ونب 
ئاااؤ  نؤ   انؤةاااؤنى ياي ؤكؤنىياااؤكز ةيا يين/هيااااا  ؤياااؤ     

  نن دينةاا
ياااؤكز رت يااااا ةهةاااا  ج  يةاااا يااااا ريااااين لاااؤ      ي ة -1

 نؤ ىز ةة هنز و ها.
ئاىاةةوا اااز ياااؤه/هياا  ؤياااؤ وااا  يةةي ااا هنز كاااا ش   -2

 ئؤنى/ىش  ةة هنز.

رت يااااااااااا ةهةاااااااااا ش ةا ةراااااااااؤ ش شكيىااااااااايش     -3
نؤ  ؤ  ؤ ش ةةواش واؤ  ش ك ىاؤلاةةا نؤ   از ةياا ش ناؤكن/ه       

ةااا ياااا ةااؤنى ئار/ يةااا كااؤ شةة ي اا ز وااؤ ةااؤنى شىااينةنةةيز ج 
  ؤيؤهىانؤهةش ةهوا ة و ةهة لؤنؤ   ؤكؤة/.

رت وؤياا ئا ةرههش ةهةا و ها وؤه نةىانانؤ ةةكؤا  -4
كؤ ة/ييةاا وارةاا لةة ة ةةكاس يا  ة  ؤلايز نكياا لةةةاناؤهة   

 ياا ئؤه كؤرانؤش كؤ لؤ ىنالاةى/ شؤ هة ةةياا كنةها.
رت  لااااؤ نؤ   ااااؤكؤ شةاهةكاااااا ةههةااااا ش ئااااار/ ش    -5

ؤهة واااؤ  ش ئاااؤهةش  ين ؤيؤكاااى/ا ةهه ة لاااؤ    ةة ههناااز ةةونااا 
كااؤل   ه    ااةا ش  يةةيااؤ هو نز ك ىؤ يؤيةااؤهة وااؤ   ئؤىااؤ   

 وؤرؤ  نؤ   ؤ  نؤكانى/ نارؤشةة .
رت وؤش ةهةا و /ا واؤ  ئاار/ ة لؤه/ناؤا كاؤ ةهةاا ش       -6

 ااؤى كز ياااا   ااديا ياااا نااك  و نااؤهةش  تىشاا  ىؤ نااؤهش   
 نكىز هه ة وؤ نؤيؤهة.

نؤهةيؤكاااااى/ كاااااؤ ر/ناااااا  لاااااؤ لةةي لاة 
ئاااااااااؤااىز ة/هة  merskyىريرااااااااايز 

  نؤ    و ش ةة كؤهي ة 100لؤرؤ   
كاااؤ رت واااؤياا ةهةاااا ش    اااديا  وااا ا 
ئؤىااؤ  ياااا لااؤ ىةةاا ههش نؤ   ااز هة     
يااااا وااا هنز ةياااا ةةش   ااا ريش لؤ اااؤثة 
ئاااااااار/ ة ةة هنةاااااااؤكاا ة/ ه ىريرااااااايز  
ئاىاااااةةش واااا رةة/هة كااااؤ رت  لؤه/نااااؤش   

ةك  ةيا ةةيؤ  ةهةا ش ئؤ  ئار/ ةو ا ه
واااؤكا ش ةيةااانش  هة  ةاااؤكةةا لاااؤجةايز   
ئاااااؤه  خت ة/ اااااؤش  ؤياناااااؤ ة  واااااؤ ياااااؤكةةا لاااااؤ ئؤناااااى/ىانز   
 ةةك/نؤكانةاات وؤياي ؤيز  نؤكانةاا ة نيؤ ئاؤه/ا واؤ  كا ش   

رت  جاااا  ل ىااااؤش شكيىاااايؤكانةاا   نؤ   اااؤكانةاا ة/ةةنااااةةش، 
ةةكؤا كؤ ناي /نش  ر ا ياا ويؤا لؤ  ئةةات ئار/ /ناؤياات رت   

 جا  ئؤىانؤ و  شاراهة/ا ةة ةةون ا.
لؤ لةةي لاةنؤهةيؤكز ةييؤا كؤ  ز  ة.ئن ةاس ةه ياي ؤياؤ    

وؤه نؤ   ةانؤش كؤ ةهةا ش ئار/ ش ةة هنز و ها وال لؤهة 
ئاؤه كؤراانؤ واؤكا ش ةيةانش وا        ةةكاس كؤ ئؤ  ئار/ ة ئاىن/ريةيؤ

     اانىا.
 / ق صااااة /لنة اااز  ه/ياااؤ ئااااو  ش ةة هناااز ئاااؤ  جااا  ة   
كؤرانؤ ئؤىؤ وؤكا  ةيةش و    ر ا و ا لؤ  ؤر  كنةا وؤياه/ات 

      ر ا كنةا لشةز.
لااؤ رت وااؤش كاي ااى/ ئااار/ ش ةة هنااز واا  يؤكااؤ  جااا  لااؤ        

 ا ش يؤىااااؤنز  ؤ رةكا يااااى/ ةة ةةهيةاااا  كايةةااااا كااااؤ وااااؤ ةن     
ةة هنش  رةةي از كا ة/ناؤهةش ةةوةةا  ةه/ش  اؤ رةكا ش ئاؤ       
ئاااار/ ة كايةةاااا ةهواااا ش ةةوةة اااؤهة كاااؤ ئاااؤه كؤراااانؤ ةهةاااا ش  
 ؤلا ية  ز  ؤ ىؤر/ ش ةةوش لؤ  يانةانى/ت  ؤ هة ا كايةةا كاؤ  
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واااا هةت ز ةة ةكاااز ي /نااااش يةةنكنةناااز  اناااىة ة رةةي اااةؤ     
  ا /هةكانز نا ز نؤر ز ناىةةنةة .

ئااؤ  ئااار/ ة هة  كا ة/نؤهيااؤةكز رنه اا ز لااؤ      رت جااا  
ةةراا  ة/نااز ئاريكيةااا ةة ةةهيةاا  لةةاانةة/ ئااؤه ئااار/ ة نن ااز        
 ؤ /نؤهةشئااؤه ئاريكةيااؤ لااؤ ش كؤرااؤكؤ، يااا  ة ئااؤه ئااار/ ة      
  ية ؤيؤكااؤ هة  ج  نينااؤهةش كؤرااةةيز   ت اا  ه، لؤه/نؤ ااؤ     
رااك/ة/نز كؤرااؤكؤو  واا   اا ش لااؤ  ش ئااار/ ةهة لااؤ شاة/ اا ز  

 كة ز ة ه.كؤرز لؤ 
رت  جاااااااا  ئاااااااؤ  ئاااااااار/ ة هةكااااااا  
ةة ون ينةةياااااز  ةةلاااااايز لاااااؤ ك ىاااااؤلاةةا  

 /يااااااااؤيز  شالانؤ ش قؤةةغؤكن/ه جا ة
وةةااا  يااااا رةةي اااز كاااؤ  اهةناااؤكانز    
  ية اايؤيؤكز  /راا ؤه   ناةترنااؤهة واا    
ئؤهةش ةة ش ورب ا يؤنما لؤ  شز ئاار/ ش  

 ةة هنةؤهة نؤوةة .
 رِيَطةى ضارةسةر:

رت  ئا ااا  راؤ ةيا ةةوةةاا  شكيىاا   
وةة  ليايز شىينني ياا شنرةا كنةا لؤ نؤ   ؤكؤ، رت  جاا   
لؤيؤكاااؤ  وةنةناااؤ نةىاااانؤ ةة هنةاااؤكاا لاااءش شكيىااايؤكؤ رت     
ةيااااا ا، وااااؤ   ئؤىااااؤ  نن ااااز ه ةش لااااؤ  ؤلا ااااؤن انىا ةه       

 نا ايؤهة كؤ لؤه/نؤيؤ   كا ش نؤ   ةؤكؤ ئؤنى/ىز وةة .
  ايؤنز ةةواش  رت وؤش كاس ئؤ  ئار/ /نؤ  ش كؤرؤكؤ ة ية

 ؤنةةا جا  ةؤنىة ا ىانة ةة ايؤنةة  لةةانةة/ ةةوةةا  شكيىاا    
ئؤ ؤ ش ئؤهة ة/ونةة  كؤ لؤه/نؤيؤ  ؤى كز   ش  ا /هةش ئؤ  
ئاااار/ ة وةةااا  ئاااار/ ش لاااؤ  هةكااا  رؤ ئةةىاااؤه ئاااار/ ش  اااؤةةه 
 ةءكشااا  ةلااااؤ /هك ه يةةي ااا نز كاااا ش  اااؤةةه   يةخ لاااااؤكاا      

نؤ   از  اؤى كنيت ريااين     لؤنةىانؤ  ؤ ة  ننةت وآلهةكانز
ئااؤه ئار/ /نااؤش كااؤ لااؤ وؤيانةانااى/ رت  ي نااىينات رياااةة  تش لااؤ  
ةههةلاز هةك   ينل لؤهةش كاؤ لؤه/نؤياؤ  اةةنشؤاؤ وةةا  يااا      
واااهة   ه/ وةةاا  كااؤ نؤ   ااةؤكؤش ةا ةرااؤ ش نةااؤ   ااؤ هة ا       
هة ىى/ناااؤهة  ة ااا ةنؤكانشنؤ   ، ئاااؤ  وؤلا اناااؤ  اااؤى هش     

ة كاااؤ ناااؤ    ةهةاااا ش  اااؤى كز    شكيىاااا ةلانةاااا ةةكؤناااؤه  
ةهةا ش  ؤى كز لؤ  كايانؤة/ شةة ي ا ؤ شكيىاا شاؤنا وؤ ية اؤ     
وؤ  ةا ةرؤ  نؤ   ز  ؤى كةؤكؤ ة نيؤ ئؤااىز رت  وا  
ةةوةةااا  كاااؤ ئؤىاااؤ    كاااا ش وناااؤ ةيز ئار/ ةكؤياااؤ واااؤ   لاااؤ   
ىالاؤيز ةييؤة/ ئار/ ةكؤ وا  ةةوةة  وؤ   وؤ يؤه/هةيز وناؤون   

 ش ةة هنشااا  هه ةش نؤ   اااؤكؤ واااا  وةةااا  ناوةةااا  يااااك  واااا
رت جاااا  ئاااؤ  ئار/ /ناااؤ لاااؤكايز ىالااااؤيز   ااادياة/ ةة واااش كاااؤ  
نؤ    وال لؤ ئار/ ش رؤ ش ةةكاس يا  ة شى ز ياا ئار/  
لؤ ىؤهر ياا ىةكلاى/ا ياا ئار/  لؤ ةؤنى   يةنز واآلهش لؤ اى/   
 ؤيؤ ئؤ  ج  ة ئار/ /نؤ نؤ   ز    ريش هة يااا ةة ان  وا     

 ز واااؤ ةةرااا   ةةناااانز واااؤرةيش  راااؤ ن   /كةةىااااات   ىؤوؤرااا
يةة ةنااز كنةنااز ةاا / ةةه ه واا  هة  نينااز رت ياانيش   يةااا ةش       
 نن ااااز شةةااااى/ات ئااااؤ  جاااا  ة ئار/ /نااااؤ نااااؤ    راااا ةياا  ة  
هة ةة نية  ةا نيؤ ةا راؤ ةكؤياا رت   ان/ا ةةوةةا ، كؤراز      
   ريش شاوؤناىش ئاؤ  جا  ة ئار/ /ناؤ ةةوةةا  ةا نيؤ شؤراؤنى        

، شكيىااا ةةوةةاا  هه يااا وةاا  لااؤ      ’ؤ يااؤا ك ىااؤلا اهة  كاان/هة ل
ئؤاا  ة/نز نؤ  ؤ  ؤ ش يؤ  كؤ  ننة نؤوةة   ؤ هة ا  انز 
نااؤ   ت ئااؤه وا هةت ااؤ وااى/س كااؤه/ لااؤ نااؤ    ةةكاااس ه/ر  
لااااؤه نةىااااانانؤ ومةةنةةاااا ت واااا ش   ها   
وياياااااؤهة كاااااؤ ئاااااؤه رااااا ة/نؤش لاااااؤ     
ةاك  نؤهة هة ش ةة نية  رت  رياينة 

 نيش لؤه ئار/ /نؤ.هة  لؤ ر ةهة  
لؤ  راا نؤة/ ةه/ياى/ رت   ية اؤش    
  ةف ا  وؤكا  ةية  و  ةا ةراؤ ش ئاؤ    
ئار/ /نااؤ ئؤنااى/ىز وااش ياااا ةة هنااز لااؤ  
ونؤ ةيااااااااى/ ياااااااااا يةةيؤلاؤيااااااااؤ  لااااااااؤ 
 اااؤ ةهكةاا كاااؤ رت جاااا  لاااؤ ىالااااؤيز 
شىاااا  ئةةىااااؤه رااااؤ  ئةةىااااؤة/   ههةةة/س يؤكااااؤ   ااااؤن اهش     

ناااؤ    ةةرااا  شااا  ةا ةرااؤ ، واااؤ  اااةينةنؤهةش   ةف اااا ش  
ةةكااااااس وؤ /ى اااااؤ  ئاااااار/    ؤلا ااااا كؤهيز،  ةه   ية اياناااااؤش  
ةةيان نية ااااؤ وااااؤ  وااااا  كؤىينةنااااؤهةش ئااااار/ ، واااااؤكا  ةةنانز     
ئار/  يةةش، كا ة/نؤهةش ك ىؤ يؤيش  كا ش  و  ئؤىؤ   ية اؤ  
رت ة  ننة ينينةااا وا   ا   ينز  ةف اا ش نؤ   اؤ ناؤ  ااه       

هة  ني ةةاا  كااؤ ةهةلاااز   شةة ي اا ؤ  ااؤى ه كايةةااا راا ةش لااؤهة 
كؤ  ويؤنؤهة لؤ ر/نةا ش شةةى/نش  وؤ ة/نانز ىاهةيؤ  لاؤ نةةا /ا   
  ش  ئار/ ة/، وؤ   ناوةة  ئؤهة لؤياة ويؤيش  ؤنىيةا نؤ    
ئاااا ةرهش ةاااا  و ناااؤهة ناكاااؤا  اااؤ    يااااا واااؤ شنل واااش لاااؤ   
 ااا   ينز  اااةة ةش  ةاف ا يااااا ئؤىاااؤ ىانااااش ه/ياااؤ لاااؤ رت كاياااى/ 

ةا ةرااؤ كؤ ش   ياااا ئااؤ  هيؤيااؤ  رياااين     ياااا ةةوااش وااؤ  
  /ر  ةةوةة  لؤكايز   ه انز ه ةة/.

 
ك  يؤش هيؤكؤ و  ةا ةرؤ ش نؤ   ةةا كؤ ئاؤ  ئاار/ ةش   
 ؤيااؤ ةةوةةاا    كااا ش ونؤ ةيةؤكااؤش وىترينااؤهة ئايااا    كااؤش  
ر رة ياا ك ىؤ يؤيةاؤ يااا  ين ؤياؤ يااا ئاو  ياؤه يااا ياؤه/ه        

ياا   يةنىا ياا وؤ وؤ ةكانز    ه انز ه ةيؤ لؤ رن  ش كا ة/
  ة اؤر ياا  ة  ؤرا  كانةا واؤ ياؤنةايش  ة/ون /ناؤ لاؤ  اؤلايز،          
 ؤهلاااى/ا واا  نؤ ةةىاا نز ئااؤ    كا /نااؤت كااؤ  كنةنااؤهةياا وااؤ     
 يااؤنز كؤىااؤهةه وااؤش ش ي /نااا هة ةةراا   نينااز نااؤ   ت     
 يانىنااؤهةش يةايااى/ه ون ه/ ةةنااانز وااؤ ي /ناااش ةااا  و نااؤهةش       

  ةرؤ ا.وا ديش  ية ؤ ةا
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هةةةةة  ةةةةةة )ةةةةة ؤو ن وتةةةةةةزازست لزةةةة    وتو   ل ةةةة  ةةةةةة    
 ةةةةل و  )ةةةة يةت نن  ةةةة لن  ةةةة     ،)ةةةةؤوية وزةتو ؤو  ةةة ت 

  ل ة   ةةهس  لةةةىس       ، ةآلم ةة )ةة ؤو   ز ةت     ،ؤو)تهَزنة
 ، ةةةةهس   ذَويووزةيةةةةة    ،لةةةةت ؤوة ؤ لةةةة  ةَزةةةةن ؤو سَوتةةةةتوت   

  ، لةةت لة رذت وزةة  ةةة لةة َز       جةجنةةىززةيةل ،ترميةلةيةل  
تر ةةةة تووو   تيةةةةن نَزاةةةة  ؤ ا هة  تو،هةةةةة ة ةةةةةةم ؤت وزةةةةةؤ     
  ل تَزان ل آ  ةؤو يةتتء، ؤو تةوةين تةت و  س  َزثة  ل ا 
ةةةةت يةةستء ترةتةلةةة ؤوية ةةةتو، لةةةتوة  ةةة ؤ  ونةةةتو  لةةةت       
و  ة لة ةةةةةة )ةةةةةةؤ لة  يةةةةةة ةةةةةةة ن ةةةةة  هةةةةةة  ت لةةةةةةم ؤوةةةةةة ؤ    

 لةةىس  لة،خسوةا ية ؤ  ةتوو
ت   ذَواةةةةتت ؤتت )ةةةةَة ةة ةت ةةةة ، ةةةةة   لاةةةس  و س)ةةة        
 رذت منة لة ةة  ؤيتةس    خ َونة ية َوان ية ووتن، يةة وؤيتةس        
لةمحةةةةؤ لةة  )ةةةة     ةةة ت ؤو  ةةةة و  نز ةةة زنن يةةةرؤا ةةةةة      

يم  900لة ةلن لةت  زنة قة ر لة  زمةلتسوزة اة  وة ر ةة و

ووتن ؤ نسيةةةز  ت، ةةةةة لةةةةجنة ن   ةةة    تسيةةةة   زة ةةةةلن يةةة   
   ريو لةتت، ةة حةةتت يَزاةةة  نل ةىةن يةة ةةة      732)  ةلن و

جةةةلةن يةلةة  ت نةوةة    ةة ت  ةة ت، لةةةم  ةةزنة  َزاةةةةىَز   ةة ت ةةةة     
 ةةةتت ) و ذتتو (ةةن ، يةةة ةةةة يةةَز و   سنةةةةىَزان  ذو   ةةةهس     
ؤةىسنةةة ونةةلذ َة ت  ةلن وةةةتو وةةةيزةا تر  ةة ت، خةةس قةةة وؤ ا ةةةة  

و  لةم     و،  ة  ةتيؤ   تلَزان   ل تن ؤ ؤولرَوة ،   سذونةت
لةتةةة   ة جةةةيةلن يةةةاء هةةةت  ةة ة  ةةةت  ةريَوةة ،   ناةةة    
تة  ن وةةا ية ت  ةةت  ةة  ا، يةة يةة  ؤويةلةة )ةة  ، لةةتوا          

 ؤوة ؤووةين )رتيتن لةةىس وو
ؤو لةة  )ةةةة   ةةةةة   َويونةتويةوةةة  ، ن ةةةتن  ةةةة لةةة َولو   

هةةة  ةةةة تَونةةةتر    ةةة  ةلةةةةة       ذَوةةةة   ل ةةتززةيةا  ة)ةةت تو،   
ؤو)ةةةةتارؤويةلةتو  ةةةةة ؤوتة ةةةةة يةةةةزارؤلةتو   ةوةلنة ةةةةةيةا   
 ة ة لة ة  يس ثز  ةة  ، وةةيَز  ةةةت  ةينزاةلةةا يةة  ذتت       

 cellulor - َزارؤ ةةةة ت، من تلةةةةة  خةلةةةةةون  زاةةةةةلزاَزتن
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automata     تو لةتية ة لة  و  لن وةيَز  ةةةت ية)ةةلة  ةةة  
   ةيةةةة     يرؤ ةةةة ت و)ةةةةتز     نة ونَزةةةة  لن لةةةةةم  ةينزاةةةةةؤ  

تتةىفر م     لة  ةز وة   ت، ية  ة ؤ هَزنةلن جس َوان لة آ ةةة   
  ل ةةةةةة  يس ةةىةةةةةةةة    ل ةةةةةةتن  ة)ةةةةةةةل ، لةةةةةةةت   ل ةةةةةةتة    
 ةيةةةةةَز ووةين )ةةةةةة وين ن ةةةةة   ةةةةةة  ةةةةةة اةيةلن خةلةةةةةةون 

  زاةلزاَزةزن ؤو ة)تَز و
  َويونةتويةةةة  وؤو لةة  )ةةةة    ةةةةة ؤوةةةة ؤو  قةةةة ر لن    

لةوةية  س )ة يةت نن ج  ةج يرؤلن لةم  زمةلتسون، من ت
 ةينزاةةةة،  ةةة لاة ؤو)ةةةتزارؤ  ةةةة نةةةسةَز  يرؤلةةةن تس ذونةةةةلزن 
ؤوة ؤوية ةة لَز  ا ؤو وة ة لةت ززةيةاء قةة ر لن  ةزمة سون   
 ةةةةةةرذت  ةةةةةةةم لةتولةةةةةة ت )ةةةةةة ت ء نة ةتويةةةةةةةلن قةةةةةةة ر لن     
 ةةةزمةلتسو   )،  ةةةةتوي     لرَوةةة   ة    ة ويةةةة  ةةؤميةةةةلن 

    ةةةسلة، لةةةةتوة ؤت   ؤ  ةيةةةارؤلن    ةلةةةةة ؤو)ةةةتارؤويةل 
ؤميةلةةةيةا  ةةس لةةةت يةةتة اة ةةةة خةلةةةيةا ؤو ةةَز ، هةةة توهة    
تس ذونن  ذ ؤو  ؤ َويت  تلةتو   ةهة  ذ ة وون، ية ةة  ذَوةة  
 ة لة ة  يس ثز  ة وتو ؤو   لرَو   ة ةةىة  ةةتةةىة    ارَوة ،   
 س ح ةب يرؤلن ترميةلةيةلن      تلن قةة ر لن  ةزمة سون   

زة ةلن ي ووت  و ةة قسلةةيَزان لةةم ح ة ة ةية   من تلةة      ةة  
خةلةةةون  زاةةةلزاَزتن  ةةس د)ةةةوارؤلةتو  تةةس ذ ا ةةةة ت قز ةة       

  ةية ؤوهَزنرَو و
خةلةةةةةةون  زاةلزاَزةةةةةةزن ) ةةةةةتمَزان  ة ة زاززةةةةةة  ةةةةةس    
ؤو  رذونن ي َو ء يةت،  ةجس َو  ي َو   ةس يةَز ووة  ؤ  ةةا    

لةوةةة  ةةةة ) ةةتمن   ؤويةةةت، يةةة ةةةة  ةةس ذ ؤو ةةَز ء هةةة  ت خة    
 س ذوزةيةةؤ   ةة  ةةهة  حةةىة ةيةة ؤول َونرَوة ، حةةىةة ن هةةة  ت       

 خةلةوةيزة  ة  َزثة ذ  تلن يةت نة و ؤو)ةلَز و
ية وةة ون حةةىة ن خةلة  ة حةةىة ن خةلةةيةلن  ةلز ة ء   
لةة وت د  خةلةيةة ةة ة  ةةةت ؤوتريَوة ، لةةةم  زاةلزاَزتزةة  ةةس     

 تؤ  ةخ ةةةة، ةة ةةةة    سذونةةةةتو  ؤوةةةة ؤو )رتيةةةتززةيةا )ةةة   
لةةةتو   ةة     ةةس لةةةت من تلةةة ؤونة زاززةةة ؤو وخ ةةَزنَز  يةةة       

 تس ذ لةيةلن لةم ؤوة ؤ لة يز وية ةتوو
 * جيهان كؤمثيوتةريَكى طةورةية*

يتَز ة ل َوزةية  )ةتز   تتةفةر م، يةةج وجةس َوان لة آ ةةة       
  ل ةةةةة  و،  ةةةةة تو  ةوةةةةةة    ةةةةةت  رذَوان     ةةةةةةة لَز ولةةةةة و    

م لةوةةةةة لةتيةةةةتة ل َوزةةةةة  ةةةةززة يةةةةة ةةةةةة    ل ةةةةتززةيةل  ،  ةةةةةآل
يتَز ةيةوةة   نَز اةيةةن ؤويةةةتز لةةةت   ل ةةتة ل َوزةةة  لَزمةةة       

 -لة)ةةةون-ؤووةة  ل ء يةةة و  و ، تتةفةةر م  ةةة   ل ةةتَزان  ةةةت 

تو)ةةثن ؤويةةةت، ةةةة هةةة ةا ية ةة   نَز ةةنزة     ل ةةتَزان لةة آ 
ؤويةةةت، يةةة ةةةة  ذتت ةةة ذتت   تلةةةتو  ؤوة ؤويةلةة   ن ةة   ةةة        

 هَزنةةةةلن خة)ةةةاىة ن و ذَوةةةيو    ة ةةةة زان  ةةةس   لةةةةةىس يرؤاء ؤ
ؤو  رذو  لة ة)تَز ، لةت  س  ة لة ة  يس ثز  ة   ؤوتس ذَوة ،  
يةةة هةةة  ت  ذولةةةةيةلن لةةىس يةةة    جةةةجنةةىن ؤوهَزنَزةة ،  ةةس      
ؤو  رذونةةةةن هةةةةة  ت لةةةةةت ؤوةةةةة ؤو ةز وةةةةةو    ة سةسذوزةةةةة       

 لةةىس  لة  ةة ذوةلن لة)ةون ؤوت ت ة  ةل   هةاو
ن وجةةةس َوان لةةة آ ةةةةة   ل ةةة   ةةةةة هةةةة  ت يتَز ةةةة      يتَز ةةة

  ل ةةتززةيةلن ؤواةةة  ذوت جةةن  ةيةةلوت،  ةةة  ةةرذت       يةةة    
 ذولةة ي ؤو ةوة  ةة     و جزةجزةيةلن   ل ةت    ةة نة  اةةت،    
 ةةن ت  ؤويةةةت لةةةم يتَز ةةة هةةة  ةةةة  ةةةل   ذ ذ  وةيةةة ن  ةة ت    

رذ    تلةتوو    ةت  ذَويو    و  فر يرَو ز لةة   س ةن   ةت     
خ ةةةتس ة لَز ولةةة و   ل ةةةتززةيةلةتوز ل ت)ةةةة   لةةةةم يتَزاةةةة     

)ةةَة   43و)تز   تتةفر م  ية   لةوةةين ةز وةوةةت  ة ةةلن ةةة     
 َزثةةة ذ  لةةةيرؤتتو، خةةس  جة  ة  لةةة ؤوةىَزةة ج ولةةةت   ل ةةتة    
ؤوو  ل ، هة  ةة ؤتتهة    )ةةَة ةة ةت ةة وتو  ةةتوي  لَز ةتة،     

ا ت ت ةوةةين لة آ لززةة،    ةة  ذَوةة  ية  ت هَزنةل  وةة ، لة ةة   
 ةةةة لاة  ةةةةةل و  يةةةةة  ةةةةةة     وجزةيةةةةةلن   ل ةةةةتززةتو ت    
 ذ هةةةة  تا ؤذ  ةةةة  زتةةةسؤ    ل ةةةتن   و)ةةةتنةتو، لةتة  ةةةن      
لةةةرة و ت ت ةةة  لةةةم ل ت)ةةة و  ةة تو جَزةةةة   ذَوةة       ةةةة    

   لةيةا،   لاة هسية ويةلن  رذت نَزارؤلن  ةت ت  ةهَز وو
توت وةيةةةةم  سذونةةةةتو  تتةفةةةر م ةةةةة  ةةةة وتةلزة ةةةةةؤ و   ةةة 
)ةةةىنء ية َزة  ق  ةة ن     15  ل تن خس  ةة  ة ةلن ية ل ةةة  

  تو   تيرؤ  ةتو، لة ةا  س هةةى ةلةةل لن  ذ تةوةل لةةيةا  
يةتَزان ت جنةةتو  ةةةتوي  تو  لة)ةتَزرووة  ةةةة قةةىةةم  ةة  َو ،     
ؤو)تزارؤ  ة خ َون لن ةز وةة ةةة   لاةس  ولسي ةفس ؤ ،  ةةآلم      

 ةةةة لاة  زتسؤويةةةةةلن  ةةةةةدتو لة)ةةةةةا  ةةةة تاء    ت    ةَزهَزنةةةةة،
! لسقزةل ت)ةن  رذ ة     يةوةلن لةقاىة  ةة    لةيةة  لةةت لةة  تا     

 ةؤت    ةتيؤ   تلن تةت و رؤ  تةة ذ ، لة ةة  ؤيتس  يةة  ةةة     
)ةةىز   تو ترت، ةةة )ةةةىن ؤت  ةرؤ  خةةآل ن و ةة        20 ة ةلن 

    تو تةةرت، ةةةةتوا )ةةةور ر ةةةة  ةة      سذونةةةتو      ثهه لةةة 
 ةةةتن يَز ةةةةوةتوت يس ثةلزةوةةةةين  ة لة ةةةة  يس ثز  ةةةة     ل

ؤ  ة   لةة  وتتةفةةر م  ةةس  سذونةةةتويةا  ةةةة خةة ت  لةةةم   لةوةةةؤ  
لةةةةةةة  ت  ةةةةةةري ةةةةةةةة يةةةةةةتة  طةةةةةة تيةيةا  اة ةتووةةةةةةةة  ذَوةةةةةةةة   
يس ثةلزةيةوةةةةتو  ةةةةل   ة لة ةوةةةةين ةةةةةذَور لةةةةت   رييةةةة      
 ة ة زاة،  ة هةم هَزنة، خةس  لةخ ة)ةة    ة لة ةةيةلن  ةة     
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لةجنةم تةوةل   ةتوي  ج  ةج ية وزةةيةا ةةة       رييةة       
 )ةةة  ةتء يةةةتة    ويةةةةلن ؤواةةةةؤ    ةةةة َوتةتو، تو  خةةةس    

 ؤوةىَز و
ؤ  يةرؤتتو   1986لةخ ة)ة   لةم  ة لة ةوةم ةة )ةةىن  

 ةةس لةةةتو   ةةةينزان يس ثز  ةةة   لةةةت س ؤو)ةةتةري  اةةةت يةةة   
لةةةةت  وةةةة ؤو   ةةة  ت  ةةةةت َورو   ري يةيةةةة  هةةةةلةةت  نَزةةة ،    
  ري يةوة    تو  ةتتةوة   س لةم جس و ل َوزة ةة   ل  و

ية وية  تتةفر م تةةت و  ت،  ة لاة   لةوةةلن  ة ة زة ء     
ةز وةةةت لةلةة   وة ويةا ةةةة     ةةة  يةة َونن جزهةلةة    ة لة ةةة  
تتةفةةر م تو  لةةة ر  َوان  ذ ذ لةةة  ةةةية ؤوهَزن ، لةةةتوا  ةة تو    

 لن ية ويةةلن  ة       هةس  تةس ذ لَزان  ذو ةةون ةةة  ةة لةجنة ة       
 ة ة زةة ء  ةةسلزة ن تت نةةةتو  ت لةةة   ة ة زةة  ةةةة لة)ةةتن  
  لاسوزةةة  ،  َزلةةةةةةةةتو  لةةةةةم  ة لة ةوةةةة تتةفةةةةر م   يةةةةرؤو   

 نزةتَوان ؤوتةىة ةل و
لةوة )ة يَز ن ؤت  ر  تتةفةر م  ةن  ة تز ية َوة  يةة          
 ةوةخةة     ةةروج   ل ةةتَز  يةةة  ةةةل و  ي ؤو ةةة   ةؤت وةةةيلؤ    

 يةتو ة نة ؤو
    ية)ن لة)ةون ةةةت  رذت وةةؤ ا   ل ة  ةةة ؤ  ونةةتو       
 ذ )ةةتن لةةةت  ذَوةةوةةة ؤو سذَوتةةةتو يةةة تةةة ؤتتا يةةة   ةة)ةةة       
ؤويةت وية   نَز ويةت و لةتوا يتَزان  ذ )  لززة،   لاة 
لة)ةوزة ية لةيرَو   ةةونةة  ذ )ةتن، ةةة     ةة  ية ةيةلز ة        

ةيل ةةةةة ية  ةةةة   لةيةةةةا  ةةةةلزة هزةةة    لةةةةتو ؤوخةةة   ا يةةةة  ةةة 
 طةةةة تيةيةلن تةةةةة ؤتتا  َز ةةةةةةاو هةةةةة  ةةةةةة  س ةةةة تلةيةلن      

)ةةَة ةة ةت ةةة  ؤوتة ذَوتةةةتو   2200ولة خة زة   وتو يةةة  ةةس  
 ةةةةتوي  ؤ  ةةةة   تويةلن تةةةةةزاست لزةةة   ء     ةةةةة   لةيةةةةلن      
ؤواة    ل تن ل آ،   لةيةا ية   خسوةا  ة ن    ة)   ةة  

ريية وزةةيةا  ة تا،  ةة    لةت  ذَوي لة  ةة)ة  يَز و  هةتيَز ة  
 رذ خ  =لةجنةم تةوةل تتو  ذولةة هةتيَز ةية  لةلز تةو ج وت

  ةةةةةةة هةةةةةة  ت 2خَزر وةةةةةن  ز ةةةةة ×  ةةةةةرذ  =  ت  ةةةةةة وتت و2ت
هةتيَز ةةةيةلن ؤواةةة  ةةةلةت ةلةل َز و ةةةةت ية ةةة  هةتيَز ةةة     
  ل ةتززةيةا لة ةةةذو  ةةس  ةةسلزة ن ترَوةة  لن ونَزاةةةتوةاةلن    

ةتيَز ةةة  لةلز ةتةو  و ةس من تلةةة    لَزة  ا  يةتةيةا ؤويةةت، ه   
تو)ةةةثن نةو ولةةة   لَزةةة  ا تت و وت ت  ةةةرذ  و ةةةرذ ء خَزر وةةةن  

  ز   وخ ت  ؤويةتو
جةةة  اء لَز ةةتةا لةةةم  ذَوةةوةةة ةةةة يةةزاة يرؤلن  ة ة ةةة       

  ل ةةتززةيةل    ةةة  ذ ؤووةةةين     )ةةة يةت  ت  ةة توت هةةة  ت     

 ةينزاةةةةةةيةلن لَز ةةةةةتةوةا ةَزةةةةة و  ة هةةةةةةم هةةةةةة  تو، لةةةةةةتو ة   
 َزرويةةةةةةةةلن نةةةةةةةةخة يةةةةةةةرؤاء  ةةةةةةةةةةةسلةت ية ؤويةةةةةةةةاء  لة

تتَو تةةيةلن تت و  لة س ن ية و ةة  ةةلَز   ةةةيةلة    ذوت لةة     
ؤويةةةةةاء ةرذ يةةةةةيةا تَونةةةةةيةلن  ةةةةةةةة وسا ؤوتة ةةةةة هةةةةة  ت   
جَزةةوةةةين جزهةةةا، هةةة توهة لسذؤ   نةة آ تةو ةةتة لة)ةةتن     
ؤ َوييرؤلن  ة ةلن لةت لة   ة ةا  ة نةتول ا ةةلَز      ةة   

 لز ةةةةةت  لن تةةةةةس   توةةةةة  ت  ةةةةة     نَز ةخ ةةةةةز ا  وةةةةةة رت  ؤ
 ةل  ت)ةتةلة ر  ةةيو ، لزة    سةىةةة سةىن تتةفةر م ةةةة   يةةتَزاةز    
ؤوةىَز ج وخةتين )ة وين ةة نر ي زس يرؤمنةةا  ةس   ل ة     
لةتووةةةةةت لةةةةة   ل  ةةةةةة ن ةةةةتَزنةوةين ةر ت لةةةة   لةةةةةت ؤوةةةةة ؤو   

ةةتو لة)ةةةوزةلة يةةن  اةونةةةتو يةةة  ذ ذ لةةة  ذتت ةةة تت ةا ؤو َزةة    
لةةةةتو    لةيةةةةا نَزةةةن  ذ هةةةة  تا  ةةةة ولةةةةةىس   تو)ةةةثن  اةةةةاو    
من تلةوة   س لةت لةةىس يرؤلةت  ذذ لن قةتو ةة قس وزةتو وةا ةةة  
ي نةةةةتو، يةةةةا ت هةةةةت ،  َوةةةةة   تةيةةةةيرؤلن   تلةةةةةتو و      
 ونةة تتويةا،   لةيةةةا  س ةةن لةةةم ؤوة ؤ لةةة  ةةة ولةةةةس   تو)ةة   

   ةةةةةة  ةةةةةةت ت  ؤويةةةةةةاز  ةةةةة لاة هةتيَز ةةةةةةيةلزةا لة   لَزةةةةة
نَز  زنن  سلزة ن  ذتتؤ لن لةم ؤوة ؤ لة  اةةت،  ةس من تلةةج    
ية َز  قةتو  َزة ويرَو ء ةة)ةة   َزة  ؤو ذذَوة ،  ذولةَزة  ةة)ةة        
 َز ويةة ؤ ت)ةة  ؤويةةةت، هةةة توهة هةةة تز  لةيرَوةة  ؤتت تةة َة  
هة ةا يَز ووةا هة َز ، يةاء هةت ا من تلةوةين  ةية  س 

   ةةةة ؤوت ت ة  ةلةة     ت س ةةةتوو  ةةةة     ذ ؤو  لةةةت جةجنةةىززةةة  
ت َورو    ل تن  ةت و ةقاز     ولةتو  تتةفر م نَزن ؤوةىَزة ج  
لةةةةت   ل ةةةتة  ةةةةة خةةةس   وةةةة ر  ةةةة لَز ةةةتة  ةةةز   لةةةة  ل        
ؤوةةةة وارؤلن حةةىةةةة ن و ةةةة    يةةةةاء هةةةةت   ةةةةهس  وة)ةةةة       
ةز وةوزةيةلةتو لةجنةم ؤوؤ َو ، ةةة  ذَوةةة  لةةت هةتيَز ةةلة      

    نة)ةةتةلن يةة  نَزاةةةتو ؤو ة)ةةتَزتةتو، لةتةةة    ناةةة  تةةة  
   لزمةا لةم هةتيَز ةلة يز اةونةتو،لةت  ؤو   ل  نَز  زنن 
 ةةة   يةةةاء هةةةت   )ةة ةون  وةةةا  ةلةلةةةت  ةةةلةن ؤ هةةة  ت    
 اةو ،   ية)َز  ية نولن ؤ لة َز   ةل  )ة َز  ةة ؤو وتو  

َز ووة  ةةىةةةتو   ة)ةةة  ة َو ، ؤو  لَزةة   ة)ةةةةةيةا  ةةة لةةةم يةة 
  ة ذَو و لة ذت تز! و

ةة ة لةتو ية َز  تتةفر م  َز زنن يرؤت   ل      لة  لززة 
لةةةرس و ؤوةةة ؤو )ةةةؤ لة يةةن  اة ةةةتو، تةو ةةتة لةةة  رذت وةةة   
يةةةةت ترلةةةةة )ةةةة ةةل آ  ةةةري ةةةةة  ذَوةةةةةيةلن  ة و)ةةةة يرؤلن     
 ة)ةةةةةةةيةا  اةونةةةةةتوت، ةةةةةة  ةةةةر  لةةةةةتو  جزهةةةةةا  ةةةةة لةةةةةت  

ة ةة)ةة  يةَز و  هةتيَز ةةيةلةتو    يَز تةلة  تو)   اةةو  ية  
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 ذَوةة  نَزاةتو  ة)تنن دوةلة جزةت  ويةةلن ؤوة ؤويةة ؤوةة      
ؤويةت، ةةت  رذت وةؤ    تج ؤو َزة  لةةت نة و)ةةل لةلة  لَز ةتة     
ةةةة  ة لة ةةة  يس ثز  ةةة ؤ  هةةةا،  ةةةية  هَزن ، ؤو َزةة  جزهةةةا  

  ةجس َو    زن  تو  لةتو  يس ثز  ة َوان تةت و  َز و
 ت لةت ية)ةلة   ة لة ة ةة)ةة  يس ثز  ةة  ؤ ؤولةَز ،    هة 

ؤو  لة  يةة  ة لة ةة )ةةؤويةا  ة ذَوةيوون لةيةة ن لةةةىس   ة هةةم         
ؤوهَزةةةن ، وةةةةا  ةلةلةةةةت لةةةةت لةية ةلةةةة  نَز ةةة زنن لةيرَوةةة ،   
تتةفر م ؤوةىَز ج  س هة  لةتول و  ؤةىنزة   تو  لةةم  ذ )ةتززة،   

تن  ةيةةل س   لةيةةةا )ةةةؤووة، لةةةت   ذَوةةةة   َزةةو ةةتنن   ل ةة 
 روتةةةن ؤو َزةةة  ةةةةةت ت  هَزنةةةةا ةةةةة هةةةةتةىن يةةةزارؤلةتو  لةةةةت  
ؤوةةةة ؤو لةةىس  لةةةة  ةةةةة  ة لة ةةةة  )رتيةةةتن نةوةةة    ةةة تاء،      
تةةس ذونن لةةةتوا  ةةة ن ةةانزنن خةة ؤ   ة لة ةيةةة ةةةة ل واةةةتو 

 ؤو َز و
لةم  ري يةوة ةة )ةآللن هةيتةيةل   ةةة  ريوة   )ةة وهةةى  ،    

يةلز ةة   ةةةة لةجنة ةة  لن  جنريووةةة   هةةة  ةةةة )ةةة و ة  هةيتة 
ؤ  ونةةةةةةةتو ؤو  ةةةةةةة و  ) ةةةةةةةتمن خةلةةةةةةةون  زاةةةةةةةةلزاَزتن    
)ة يةت  ت   تو ةة ةة  لةةتوا يةة ؤوو  لةن هةة ت   ةلة)ةةلن       
لة   لَزةة    لةيةةةا  ة ةةة )ةةة  لةةةت  ةةةتو ذو  يةةة ت   ةةةةت خةة ت  
لة وتةلة  هَزن  ية  ةس )ةةؤ ا )ةةَة ةة ةت ةة  ؤوتة ذَونةةتوت  ةة       

ل َو    رذ ا، ؤو  ت وة )ة و ةوةين لة)ةو    ةت  س  ذَورذوتَوان 
  ل ةةةة  ةةةةةةخس  ةرَوةةةة ج  ذَواو ةةةةتنن ت لةةةةة تت نةةةةةتويةاء      
  تيرؤلةتو   سذونةتويةلن  س  ة تر  يرؤا ةة  ري يةية و 
ؤو)تاةت نن )ة ةلة ل َوزةيةين  س لةتو قس)تةتو يةة خةس    
 ةس  ةةة خةا  اةةتء نةةة و  ةةة  ريت س ة تلةيةلن  ةة  ت،  ةةةتوي     
 ةة ةةةة لة)ةةةتَز  يةةةة ؤو َزتةةةة يةةةس ء  ذتتؤ تَواةةةن يتةةة نرذ  ةةةس      

 يس ةةىةة    ل تنو
تتةفةةر م وةيةةةةم يةةةة  لززةةةة لةةةم  ذَوةةوةةةة  ةرَوةةة ،  ةةةةةىا    
ولزةةةة      ةةةةة لهَزنةةةةن نةةةةة و   ةةةةة  زس وزةةةةةيةلن ؤوؤ ت نةةةةةا   
 ةةت تيرؤلن هةة  ت  زس وزةةيةلن، لةةتجة  ة ت  ؤويرؤلةةةتو،      

 ةةةة ل َوزةيةوةةة    ة)ةةةن لةةةةتوا  ة  تت ؤَواةةةة تتةفةةةر م ةةةةة يتَز
ؤويةتو لةوة تتةفر م لز  نن ؤتتو ةزت لةوةة جةس َوان لة آ ةةة     
  ل ةة  ؤو َزتةةة هةةس   ذَوةةوةةةين لةة آ  ةةس نر ي ةةزس يرؤلةةن     

   ل تنز
هَز ةةةةتة  تتو  ةةةةس نَز ةةةة زن ارؤلن توآل   لةةةةةتو  لةةةةةم     

 نس)زة وو

يةت  ةةة  ةةة  ةةة  ذت لزنَزاةةن قةة تةىلوتو ةةةة يتَز ةةة تةت ويةةة    
ت ل ، ية هة  ذ ةة و  دنةة ويةلن ةةة هةة    دنةة و      تتةفر م  رذ

 َزثة ذ  يرؤتتو، تتةفر م ةة  ةة و  خسوةةتو ؤوةىَزة ج ةةة )ةةةىن      
ؤ  ؤو)ةةةةتم يةةةةرؤتتو  ةةةةة نَز   ةةةة تلةتو  ترةتةةةةةيةلن   1994

  ل تن  ةت  ةقاز  ، ةةتوؤ   ةل  دوةلَزان ترلةم  ةؤ  يرؤ 
ا  هةتةىزة  تو  ية لةم   ل تة  ة ةةىة  ةةتةةىة   لةةيرؤتتوت  ةةةى   

ةَز ةةةن ؤتت   اةتَوتةةةةتوو تتةفةةةر م هةتةىزةةة   ترَواةةةةلن ترةتةةةة  
  ل تززةيةا يز اة ةتو ية  ةل  )ةةؤووةية  ةة    ة و)ةة     
 ةتلة ةةةتو، )ة يةت نز ةةن ةةةة ؤ لةةةلن و ة ة زاةةة ؤ   وةةة ر      
هةلزةة   يةةة   )ةةة يةت  ت لة  ةةة لةةةجنةم  ةة  ت، ؤو)ةةتزارؤ  ةةة 

زةت  ويةاء  ة لةةت  ثزتسؤ لةةؤ    نة ونَز  لن     و   ل تززة ج
 ةستو يةةة   ل ة  ةةةة يةزارؤلةتو  ترةتةةة يسلةيةلة    ةةةية       
ؤوهَزنةةةة، لةةةةتوة  ةةةة ج  ةةةةج يرؤلن لةةةةت  زتةةةسؤو  خةةةس    
ؤ  و  توةتو،  ةيةن  ةةتو وون ةةة   ل ةتة ل َوزةيةةؤ   ر ززةة       
ةةج تت ؤ  تلةتو ةة )رتيتن هةةى ة يةت ن  ة لة ةة  )ةةؤو،    

لةةة  ت ةةةةة  ة ةةىةةةةيرؤلن يس ثز  ةةةة ؤ    ةةةةة لةةةة   تلن  ذ ذ لة ة 
ؤو  لةةةةةةة  لةةةةةةةةت  ة لة ةلةةةةةةةة   ةية ؤوهَزنرَوةةةةةةةة   ةةةةةةةةجس َو    
لةخ ة)ةةةةة ير تا،  ةةةةةتوي  يةةةةة َوان ؤوةةةةة وار ت  ةلةةةةةجنةم     
 ةةوةل ،  ةآلم تتةفر م لةت جة  ة وزة  هة  ت يةة نر)ةزة َو    
ةةةة خةةس   اةةةتج  ةةن  ذتت ؤوؤ ت لةتةةة  لَزمةةة ةةةة ر  لةةةتو       

نةلن  ة لة ة ؤ لر تويةا  ةس  ة ة)ةتن   لةر ت     ةلزة  ة  ةية هَز
 ذ     ةةة ، ؤو)ةةة   ةةةة لةخ ة)ةةةة    ة لة ةوةةةة   اةةةةو  يةةةة   
لة يةيةةةةةة  نَز ةةةةةل ةةةةةةة  ةةةةةريت  س ةةةةة تمنةل   لةةةةةة َز ز لةوةةةةةة  
هةةى  يةت ن لةت  ة لة ةوةةا  ةسا ؤو َزة ز هةز  ةةة  ةة ؤوم       
تتةفر  ةةة   لةةةة ة، ةةةةةتو  وةةةة ر يةةةة ؤو)ةةة   ةةةة لةخ ة)ةةةة       

اةتء )ة لجء  َز زنن هةةى ة يةت ن  اةةتو    ة لة ة  )ةؤو  
 نةة ة   - ة لة ةية ةة لة)تَزان ؤوة وار تؤ  ةة يس ةةةىَز   ذَو ةة  

نَزاهةةة  تو يةةة ةةةة هةةة  ت هةلةةتَواةة    ةةسلزة ن يةةة يرؤلن       
 ؤوة   ؤويةتو

لةةةةةت  ذَو ةةةةةوةلة    ا، وةةةةةيَزازةا  ذَو ةةةةةيةلن خةلةةةةةون       
يةةةة نَز ةةةل  ةةةةية    cellular automata - زاةلزاَزتززةةةة

هَزنةةةتوت ؤو   لَزةة  هةةى ةة يةت ن خةةس   ةيةةَز و  زنر تويةةةا   
  زنَز ، ية َز   ذتت   زنر ت  س خةلةيةا ؤ  ةا ؤو  ، وةيةةم  
هةلةةت  ة خةلة   ذوا ؤو)  نَز ويةت، ةة هةلةةت  ؤت  رؤ  
لةتةةة  هةةة  ت خةلةةةيةلن ؤوت ت ةةة   ةةةة هةةةلةةت  وةية ةة         

خةلةوةةة  ةةت لةةة  ذوا ؤو َزةة و لَز ةةتة  ذوا  ةة ت  ، لةةةت  هةةة  
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ؤو ةةةة  ل  لةةةةةم  ذَو ةةةةةوة  ةةةةةرس و  ن ت)ةةةة ج خةلةيةةةةة  ذوا  
ؤو َزةة ، لةتةةة  نَز ةةل  ذوا   ت َزةة ، وةةةا هةةة  خةلةوةةة  ةةةة       

 خةلةيةلن ؤوت ت ة   ةة هةلةةت  نَز لؤ   ذوا   ت  و
نةيةةةةا ةةةةة  ذَوةةةةة  ترميةةةةلَزان  ريؤ  َواةةةن ؤواةةةةتو  ةةةس     

  )ةةةةةةتزةتوج  ةةةةةةن  ذتت ؤوؤ ت لةتةةةةةةة  يةةةةةةَز ووةين ؤواةةةةةةة ت
 ذَو ةوةين ؤواة ةا  ةية هَزنة ية خةلةية )ةثن  اةةت، لةتةة     
ؤتت خةلةةة  ؤوت ت ةةة   لةةةت خةلةوةةة ةةةة هةةةلةةت  نَز ةةلؤ        
 ذولةزةةةا )ةةثن   ت َزةة ، هةةة توهة خةلةيةةة  ذوا  اةةةت لةتةةة   
ؤتت خةلة  ؤوت ت ة   خةلةية ةة هةلةةت  نَز لؤ   ذولةزةا 

  ز ذوا   ت َز
لةةت ؤتت يةةَز ووة  )ةة وتو  ةيةةَز و )ةةؤويةا ؤ ؤولةةرَو ،    
 ةآلم يتَزان يت نرذ ةة يةَز و  )ةَززة     ةةتو ذَومةا ؤويةةت،     
لةتةةة   ة ذ ؤووةةة   ذَو ةةةوةين جزةت   ةةةا ؤ لةةةج خةلةيةةة  ذوا    
ؤو َز  لةتة  خةلة  نَز ة ت  د   ةةنن وةةخ ؤ خةلةة  د      

لةيةةة لةتةةة  خةلةةةون  ذ )ةةتن  ذوا  ةة ت  َزةة ، لةةة  هةةة ؤتت خة
 زاةلزاَزتززةية ةا  ة  ةين  ةَزاةرؤ يةهةةلةةت   وةة ر يةة      
 اةت، لةت  يَز و      لةةىس  ةةا  ةند ؤويةةتَو و لةتة  ةن     
ؤويرَو   َز زنن لةتو  اةو  ية يَز ووةين  ذَوان ؤوة وار ت  
هةوةةة، )ةةة و ذ   لةةىس وزةيةةة  ؤو ةة  ل   َز زنةةن  اةةةو  لةةةت      

  ت ةةةةةة يةةةةَز و   ةةةةس ذَوان )َزةسيةةةةةون  يةةةةَز ووة ةة ةيةةةةن  
 -يسنززةةةةةين -نَزاهةةةةة  تو، هةةةةة  ت  ةيةةةةَزازة تَونةوةةةةةين  

 ت تززةية  ةةخستر  توو - ط تيل ةة يَز و هة ةيززةية 
لةةةةت ية ةةةة ت  نَز و ةةةَز  لَزمةةةة  ةةةة  ةةةةت ت  ةةةةة ترميةلةةةة      

يةةةةزةتويةلن  ذَو ةةةةةية  ةةةةةت ت  ةةةة ت  ،  ةةةةةآلم لة ةةةةة هةةىةوةةةةة،  
يةة  ذَو ةةوةين ؤواةة  ذتتا ؤوية ةةتوت     يَز ووةين ؤواةة هةوةة   

ؤو َزتة هس  هةةى ة يةت َزان لةةةىس ج  رذت لةة هةة  ت خةلةوةة ،      
لةتة  خةلةية   ةلز تن ود    )تن  ةةة هةةلةةت  نَز ةلؤ     
 ذولةةةن )ةةثن  ةة ت  َزةة ، لةةةت  لةةةم خةلةوةةة  ذولةةةن لةةة خةلةوةةة    

 هةةى وترَو  ية ةة هةلةةت  نَز لؤ  ةة  ةلز تزةتو   توو
 ةةة لَز ةةتة تةو ت ونة ة ةةنج لةةةم ية و ةةةا ةةةة خةلةوةةةين    
 ةيةتو ؤو)  نَزارؤ، نةيةةا لةةت  ذَو ةةوة  هةةىمةل ةي  ؤ  ت،     
ةة)ة    ة لةجنةممةا تةوةلة ، ةَزةةة ذ و  يةة  ةةل  هةةلةةتَو       
يةةةةة   اةةةةةت، لةية ةيةةةةةا     )ة )ةةةة  ذهَزنة ت  ةةةةة   ةةةة ت،   

، ية ةةن )ةةة و ذ   )ةةة و ةوةين )ةةةؤوت  ذَو ةةةوةين     )ةةةؤو
لةية َزان  ند يةتت يةت   َز ، ةة ي َو و لةم لةةىس وزة هةتز 
 َزة  ةةةةا لة ةة ةةةتة لةةةةت  ة لة ةوةةةة  لةخ ة)ةةةة ميةا  ةةةس    

يرؤ  ت، جةة ةة  ذَو ةة  )ةةؤو  خةلةةون  زاةلزاَزتززةيةةا     
 ةةةةزل ةا  ةةةةةية  لةةةةةهَزنة، ةةةةةة حةةىةةةةة ن )ةةةةة و ةون )ةةةةةؤوتو  

 ةة تو، )ةةة و    ؤو)ةةتمةا نَزاةةرؤ، يةةة وةةة  خةلةةة  ةةةة خةةس تر 
لةتا ؤميةلَزان      لةةىس   هةةى  يةت زمةا  ةس ؤو يةةتت،   

  ةلةلةت لةتة  لةةىس وزةية ) تمَزاز ن ةةخس تر  َز و
تتةفةةر م ةةةةت  رذت وةؤ وةةة  ةةة لة ةةة لةةةت لةةىس وزةةة وةةة يةةة ةةةة    

)رتيةةةتن ؤوت ت ة  ةلةةة   ؤوو زةةةن ، لةةةةت  ة)ةةةةةةوةا ةةةةة      
َزلةةةة ةةةة  ذَو ةةة  )ةةةؤو، ) ةتمن )ةةةؤوؤ  و  ةةة  ةةرذت   لةةت ،    

نَز و تن  ة  ز واةلززة  س ؤو)ةاةت نن هةةى ة تيةت ن       
لةةىس ، لة ةا يتَزان  ةق تَة لززة،   لاة لةت جنَز  ةةتةةَة  
لةةةةةةةت يةةةةةةتةلة  ةة ةقزارؤلةةةةةةةتو   ى ذ لة ةلةةةةةة    ةة)ةةةةةةة     
 ذ هةةةة  تو ، ةة ة لةةةةتو  ةةةةةت  رذت وةةةةؤ و  نَز و ةةةتة هةةةة  ت     

ةوةةةين لةةةةىس   زةلةة لر  َز ، من تلةةةا  ةةس يةةتَزا لةةىس ،  ة ذَوة
لة ةج لةتة   رذت لزنة لة َزرَوان  زاةلزان لةةىس ، لةت      ة  
يةت ترميةلة  لةةتو ؤويةةو  يةة  ةة تة َورو  نولةة لةةىس ويةةا        
لةخ ةةةةية   يةةةر تو، لةةةةم )ةةةة لجء ةَزا  لةةةةتو ةا  ةةةةهس   
ن ةةةةةةةثس ميةا ةةةةةةةةة يةةةةةةةتة ؤ ت)ةةةةةةةتار تويةاء  ة ت  ت ةةةةةةةة    

ةيةلةةةةةةةتو نةوةةةةةة    ةةةةةة تو،  ةةةةةةة جس َوةةةةةة ، يةةةةةةة ةةةةةةةة    لةل   ووز
 ذتت ة ذت  تلةةةتو  ) ةةتمة لةةىس ويةةةا ؤتت يةت  ونةةةتوتت  ةةة 
جس َوةةةةة  ةةةةةةة خةةةةةةةىن هةةى ةةةةةي  ؤلن لةةةةةةت هةةى ةةةةة يةت ة   ةةةةةس  
) ةةةةةتمةيةيةا ؤوتَوةةةةة ، ؤو)ةةةةة  نَز اةةةةةةو ، لةخ ة)ةةةةةة    
) ةةتمَز  ؤويةةةو ، يةةة لةةةةم هةةى ةة يةت ة  ةَز ة هةةةم  َزةةة ،      

ةلة هةةى و ةةيَورو ، يةةة  ت  لزةة  ةَزةةن   نةيةةةا لَزمةةة لةةةت ) ةةتم  
 َز ةةةةو ء نَز ةة زنن هةةى ةة تيةت ةية   اةةةو ،  ةةةتوي  ةةةةت   
) ةةةةةتمة )ة )ةةةةةةم لةةةةةة    ذَوةةوةةةةةةين جزةةةةةةت   ر ةةةةةةةتو      
نَز  زنزمةا ؤويرؤ،  ةرَوة  لةتة  ةن، )رتية   ةة تة َورو       
لةم يستء  ةل  لة  ة ذَو و لة ذت ت، هةة تو  ةةة لَزة   ة ت  ت ةة     

ةل   هةوةو لة  ةرس وت هة  تلةم من تلة لةةىس  لةة  لةل   ووزةي
ةةة )رتيةةت    ةة ت ؤو نةةةتو، يةة هةةة  توةا ةة)ةةة   ذَو ةةةوةين   

  ةت ت )ةؤو  نزةؤلر تاو
* هةةةةةةة  )ةةةةةةة ؤو ةت   ل ةةةةةةتَزان هةوةةةةةةة يةةةةةةة ةةتةةىزةةةةةة   

 ؤوت جنَز *
يةت  ة  ة و)ة   ززةز تتةفر م  ة و)ة        ةةدوةة،  

َز ةةة زنن يرؤلةةةن هةةى ةةة يةت ن ةةت لةةةج  ةةةس لةةةةتو     لةةة  ن  
لةةةةةىس   لةةةةت )ز ةةةتمةلة ةا هةةةة َز ، يةةةة ةةةةة  ذَو ةةةة  )ةةةةؤوت 
 ة جن )ة و ةون )ةؤوتو نةو   ؤو  ، لةت  ؤو َزة  من تلةة    
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     ةونة  ذتت، لة   ةلزة لةتو   ة خةلةون  زاةلزاَزتزةةتو  
 ةو ة ةةةة،  ةةةةةىا  هةةةة توهة لةت لةةةةا يةةةة ةةةةة  زاةلز  ةةةةيةلن   

و ةةة ، تو  ةةةةة  َزةةةيتت    ل ةةةت    ةةةة   تو،    ؤواةةةةتو نةوةةة   ؤ 
 ةينزاةةةةةةةةة ل َوزةةةةةةةةةيةا هسيةةةةةةةةة   نة ونَزةةةةةةةة  لن   ل ةةةةةةةةتة    
 نة ذو ززةةةيةل ، من تلةةةا  ةةس لةةةتوج  ةةةينزان  ةة ةةاسب ةةةة    
ن     ل تن تة ؤتتلةتو تة ؤتل  لن ل َو و  ة تو، هةة توهة   
 ةوار )ةةاسب  ةدوةةةا  ةوسةسذوةةة  ل َوةة و، لَز ةةتةا هةةة ةا      

وت  ةينزان يس ثز  ة    تو هس  جس َوان  ة)ةةة ؤو زنزنةت
ل آ ةة   ل  ، لةت جس و  ية يتَز ةية  تتةفر م  ة)ن ةَز و 

 ؤويةتو
 ةةس لةةةتو   ةيةةل ةةةة  ذ ت  س ةة تلة جة  ةةة ويةلن تتةفةةر م    
 َز ةةةةةو ، من تلةوةةةة  ؤوهَزنزنةةةةتو يةةةة تتةفةةةر م ؤو  ةةةة و       

نةةن يةاةة ويةا  ة)ةةزارؤتتو، تو  لةةت ت هةةةت ت ؤو ة  ل   َز ز   
لةت  اةو  ية ةة ؤوت ت ة   يتَزان  ذوق   ؤو ذذَو ، لةتوية  ة 
خَزر وزةين  ة ذ ؤووة  هَزة  اء  ةة ذَو  ةةة ؤوت ت   ذَوةرويةةؤ      
ؤو ذذَو ، ةةتةَة  وةؤ  تلن خَزر وز  ، لةت ة   ذذ لن هَز  ين 
لةتويةةةةةةت ؤتت تَزةةةةةيولد و ة ت  ةةةةةة  ةةةةةةة ن ةةةةة   ذَوةرويةةةةةةتو   

وةةة ر   ذذ لةيةةة، تَزيولةةةةيةا ؤ َوةةي ؤو ؤويةةةتَو ،  ةةةخَزر ون  
ؤو نةةةةتوت يتةةة نرذ ةةةةة خَزر وزةةةةين        ؤ  تَزيولةةةةةيةا ةةةةة  
 ذَوةةةةروت   ذذ لةيةةةةةؤ  ؤويةةةةاَز ، هةةةةة   ةيةةةةاةلن تَزةةةةيولةَز ،   
وةيَزان ؤواةة  ةؤو ؤويةةتَو ء ةةة ن ة   ذَوةرويةةتو  ذَوةروت        
ؤ َوةةةةةي ستو  تَزيولةةةةةةةيةا ؤو زنةةةةةرَو و لةةةةةةت تَزيولةةلةةةةةة ةةةةةةة 

ؤ   ذَواةةة ، ةةتةةةةَة  وةةةةؤ  تلن خَزر وزةةة    َزاطةةة تلن     )ةةةة و ة
 ذَوروتوية  ةة  ةتو  ن    َوةرويةةتو ؤو ؤويةةتَو ، نةيةةا    
 س  ةتووةين ؤتت ر ةةة ن ةتزةتو ؤ َوةي ؤو َزتةةتوو  ةة خَزر وةن       
    ةةةروة هةةةز   ذَواززةةةة  لة َزنَزةةة ء جةةةةجنةةىن )ةةةة و ةنة   

َزاطةةة تلن ؤول َونَزةةة و لة ة ةةةةلزة من تلةوةةةة  ةةةةة ؤوةةةة ؤو     
  ة   ت  ياةة ويةاو

  ل ةةةتن  ةةةةت، ةة)ةةةة   نةةةة ذو ن هةتيَز ةةةة  ريية وزةةةةيةا    
 ة ةةىة ةةتةَة لةم ؤوة ؤووةةؤ  ؤويةةت، لةتة  ةن    لةة  لززةة      
يةةةةزارؤلةتووةين ت جنةةةةةت   ةةةةس  اةةةةةتو  ةةةةةآلم تتةفةةةةر م  ةةةةة  
 ة لة ةوةةةةةين     )ةةةةةؤو يةةةةزارؤلةتووة   ةةةةس لةةةةةم ؤوةةةةة ؤو    

ةتء  ذتتلةةةةن ؤوية ةةةةةتو يةةةةة )ة جنرذ يَز ةةةةة نَز ةةةةاةا ؤويةةةة
يةةةاةة ويةا ةةةةة ذ ةووةةةةين     ةةةةةت تة ؤ لةةةة نَزاهةةةة  تو يةةةة    
ؤوجةة تةىَز ء  ة وةةةيل ؤويةةةتاو ةَزةةروؤ  ن ةة   ةةة  ذَو ةةةيةلن       
وخةلةةةةةون  زاةةةةةلزاَزتن  )ةةةةةؤو ؤو ة)ةةةةتَز ،  ةةةةةتوي  لةةةةةم      

ؤوة ؤووة ةة)ة  لةت نة ذو ة يز اة ةتو ية ذ ة ووةةين     ةةة   
َوان جةةةةَزةري ؤوجةةةة تةىَز ،ت  ةةةةةنَزن   ةلسةاةةةةةيةا ةة)ةةةةة   ةةةةس ذ 

 ذَو ةيةلن لةم  زاةلزاَزتزةة  ة وةةيل ؤويةةتا هة ة ةة ةة لةةت      
 ة لة ةةة )ةةةؤووة  يةةة   ةىةةة  ة)ةةة و  و ةةةة       ةوسةسذوةة  ،       
تتةفةةر م من تلةوةةةة   ةةةس جس  تجةةةس َوتن ةر ت لةةةن يةةةَز ويةلن  
  تلةتو ويةا ؤوهَزنَزتةتو، لةت جس  تجس َوتززة  ية لةةةىس وت  
ؤو   لرَوةة   ةةة يةةَز     تتةفةةر م  ةةس يةةَز و  ذَوةة ء )ةةةةؤويةا        
 ةة ذَونرَوتةةةةةتو، يةلةةةةةتوا ةَزاطةةةة تلَزان تةةةةةت و   َز  وةةةةة،  
هةةةة توهة  ةةةة دوةةةةا لةةةةت  سوةلةةةة  نَزاهة ةوةةةةين ةةةةر ت ا ةةةةة     
 ذولةةةةةيةا  ةةةة لةةةةذوَةء  ذتتويةةةةيةا ؤو ةخ ةةةَز ،  ةةةة جس َوةةة    

 ةو ةت ؤويةتء ةة ة هة هَزنةلز   ذ ة ووةين يةم ةة خةلةيةا 
ؤويرَوةة  يةةَز و  ؤ  ةةة  ةة تلن لةةةم  ذولةةلةةة  ةةس لةةةت يةةَز  لة    

  ةة ذَورَونةتو ية ةة)ة   ة لة ة  )ةؤو ؤو ذ او
ةةةةة  رييةةةة    ةةةةتؤ ت ةةةةةت   ل ةةةتة  زس وزةلةةةة  لَز ةةةتة ةةةةة  
لةةةة  ؤ ا،  ةةةسذو وتو ةةةةةت  زتةةةسؤوتو ؤو)ةةة  نَزةةة ويةت يةةةة ةةةةة   

نةيةةةا هةةةتَة  )ةةة و ة  هةةى ةة يةت ن ؤ ت يةةر ت  تسذَوتةةةتو،    
ؤوؤ ت من تلةةةةةةة  ةةةةةةس  ذتتا يرؤلةةةةةةةتو  لةةةةةةةم هةةى ةةةةةة يةت ة  
مبَزنَزتةةةتوو  ةةةآلم تتةفةةر م ةةةةت  رذت وةةةؤ  لززةةة يةةة لةةةم  ذَوةةوةةة  
      نَز وؤ ت  ةة ة لةتو  يةة نَزةن تةو ة ، لةةم  زتةسؤو       
تةةةةس ذ   ةةةةس  زتةةةةسؤَوان ؤواةةةةة يةةةةة ن ةةةة   ةةةةة لةجنة ةةةة  لن       

 تة لةتو ج  ةةتوي    ةقزارؤلةتو  يس ثز  ة    ة)تَز و تةو
  لزةؤ   ة لة ة  يس ثز  ة  )ةةؤو ر  َزة ، لةةت لةية ةلةة ةا     
ؤو)ةة  ؤويةةةتَو  يةةة لةةةتو ذ يَزان  نةةة و ن     ةر ت للوةةةا     
هةوةةةةو هةةةة توهة تةو ةةةتة لةةةةتو ج )ةةةة و ذ   لةةةةتو  يةةةَز و    
 ة هةةةم هة  تويةةةا ةةةة خةلةةة   زاةةةلزاَزتن  ةةة  ذتتلةةن    ا،   

 ةة     ةيةةنن )ةةة وين ؤ  ةةةا  لةيةةار وة يةةة ؤو   لرَوةة   ةةس
 ارَو  ةة ةينن وةية    هةةى  يةتت     )ةؤو ؤو َز ،     
جةةة وة هةةة  ت  ة جةةة )ةةة و ةوزةيةا ؤو َزتةةة هةةس  هةةة ةا      
ؤتت  يةةَز و و ةةةة  ةيةةنن ؤتتو ةة   ترميةةةلن جس  تجةةس   ةةس    
حةةىة ةةةةة يس ةوزةةةةةيةا هةوةةةةة،  ةةةةةآلم هةةةةة  توةا ةة ةيةةةةنَزان 

ةا نَزاهة  تا، لز   وةا هة ز ة ؤوة وار تؤ  ةة  نة ة )ةؤوي
تو  خةةس  ؤو َزنَزتةةةتو، وةةةا ةةةة هةةة  ت هةلةةتَواةة   ؤتت ةةة و   
ؤو َزتةةةتوو ةةةة  ةيةةنن )ةةَززة   ، هةةى ةة يةتت  وةةة ر لةةةةىس        
ؤو َز ء ةة     دتو ت نَز و َز  ةةة حةةىةة ن جةجنةةىزة    َزة ،     
هةةةةة   ةةةةةل و  نةةةةة ة  ذَواةةةةةيةا ةة)ةةةةة  لة)ةةةةتَزان  طةةةة تيل     

-تَو و  ةيةةنن  ةة   و زة،  َزاةةىززةةة  ةةةة  ذَواةةن    ؤو ؤويةةة
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ت جةةةجنةةىن ةةةة خستر ةة توت،  نةةة ة  لةةة سون  ةةةت ت    -) ةةتم
)ةةةؤو  ة هةةةةم ؤوهَزنَزةةة ،  ةةةآلم ؤوج ةىَزةةة ء ةةتةةةةَة وةي وةةة     

  ة ذَوةةوةين     لةةىس  ية  ةة وةيل ؤويةاو
 *ج  ةج  يرؤلةيةا ةة)ة  )رتي *

ت لةةةةةةم يةةةةةة و  هةلةةةةة َو  يةةةةةة  ةةةةةةةت  رذت وةةةةةةؤ ات هةةةةةة     
ةةةةةة يةيةةةةة  يس ثز  ةةةةة وتو     -لة  ةةةةل يتةلة  -ؤ  ةةىر ت لةةةةة

 َزنةنةةة ذاء، هةةة توهة )ةة تؤ    ل ةةتن لززةةةو  ةةةآلم تتةفةةر م     
لزةة و  يتَز ةيةةة    ةةةرو  وة رو ةةن  ةةس )ة نة يةةتن يرؤلةةن  
) تؤ  ج  ةج ية   لةت لةية ةلة  ةة خةا ؤويةةت يةة نَزةن     

  َونَز و ةةةةت تةو ةة   ةةةتوي    ل ةةتَزان لةة َون ت ق ةةن ؤ مبةةة  
 رذت وةؤ وةةةةةت وةةةةةيَز  ةةةةةةت  ذَوةةوةلةةةةة   ةةةةة وت لةةةةةم  ة ة)ةةةةتة  
ؤو ةل ةةةةت، ةةةةة ن ةةةانزنن يةةةَز ويةلن هةةى ةةة يةت ن ؤوةةةة ؤو   
)رتيتززة لةةىس ويةاء ةة ة ت  ؤ يرؤلن  ةة لةةت يةَز  لة  ةةة     
 ة لة ةة  )ةةؤو  ة هةةم هةة  تا خةس  ؤول َونَزة و لزة   لةةةت        

ن تةيةةةة   ذتتويةةةةيةاء   ؤوة ؤ لةةةة  روتةةةن  ةةة  ةةةةة يةةةَز ويةل    
لةذوةىةةةةةيةا، وةةةةةخ ؤ يةةةةَز ويةلن لةةةةةت  سوةلةةةةة  يةةةةة ةةةةةةلَز         
لةذوةىةةةةيةاء  ة)ةةةززةيةاء وةةةةا هَزااةةةة يةةةةوتةلسيةيةل    ةةة ت  
  تلة ةتوو  ذولةة ةة)ة  لة)تن ؤ َويووزة   جزةةت    هةة َز ،    
 ةةةةآلم ةةةةة      ةةةَز و ت ةةةتززةيةؤ  ةَزاطةةة تلَز   ةةةةتو ذَومةا      

تو ذت لنةير توية لةتووةةةت     ةةة   ؤويةةةتو يةةتة يتةة نرذت  ةةة   
هةةى  يةت ةيةلن ؤوة ؤو )رتيتززةيةا ةةة   ذويةةلن هةلة َو     

  ة لة ة  )ةؤو ؤو َز و
ية زةةة   ةةةر ش، )رتيةةة  ؤون ةةةاَزنَز ، وةةةةيَز  ةةةةة يةةةتة     
 ةةةةتو ذت لةير تو ترلةةةةةيةا  ةةةةتو ذَون ؤويةةةةت،  ةلةلةةةةت ةةةةة   
) ةةةةةةةةةتمة    ت جس  تجس ويةةةةةةةةةةلن دوةةةةةةةةةةلن ةز وةةةةةةةةةةو      

زةةةةةيةاء، دوةةةةةلن نَزاهة ةةةةة جزةت  ويةةةةةلزة ؤو نةةةةة      ةوسةسذو
يَز ويةلن لةةت هةةى ة يةت ةلة   ةة  ذ ؤووةةين     ةةة وةية         
ؤو ةةة ، لة ةةةةا لةتووةةةة يةةةة تتةفةةةر م ةةةةة  سذونةتويةوةةة  ، ةةةةة 
 ة لة ة  )ةؤوؤ  ؤ  وزةتو،   لاة )ةة و ذ   جس  تجةس َوتن   
 ذَو ةةةةيةلن، ية ةةةن ةةةةة هة)ةةة تيةت ة ت ةةةتززةيةو   ةةوةةةةيل  

  و تتةفر م ةةت رذت وةؤ وةت لةت  زاةلزاَزتززةة  نة ذو ةلةة    ؤو
ية ةة ؤوة ؤو )رتيتززةيةا  ة نر)زة ا، هة  خسوةةل  يةة  ةة    
يَز ووة  ةة يَز ويةا ةةت ؤوة ؤ لة  ة نر)زة ا يةة  ة لة ةة    

 )ةؤوؤ  ؤووةل زن و
ةةةةت ةَزاطةة تلةلةا يةةة تتةفةةر م  ةةةهس   سذونةتويةةة  ةةةة   

ؤوخية ةةةةة  ذتت،  زاةلزاَزتززةةةةةةيةلن  ؤوةةةةة ؤو )رتيةةةةةتززةيةا  

جةجنةةىززةةةة ةةةةة ؤوة ؤويةةةةؤ ت جةةةةجنةةىن ذونةةةةةت  ةةةةتتةيةلن   
ؤوة ؤوية ةةتةَة  -ت جنةل لن-جزةيرؤلةتوت ترةتن وةي ةلن

لةت يستء  ةل  لة   س  ؤ لر تو، هةة توهة من تلةة ةةة ذوةةلن     
 ذ ذ لةةة ؤوهَزنَزتةةةتو، يةةة ؤويرَوةة   ةةة لةةةت  ة لة ةةة )ةةةؤووة      

ؤويةةةةةةةةةت ةَزةةةةةةةة     َوتةةةةةةةةةتو، تو ج تةيةةةةةةةةة     نز ةةةةةةةةنزة  
يرو ةةتةةىةيةاء يةةاةلن  ةؤؤويةةةاوو  ةة      سذونةتويةةة   ةةس   
ة ةةةةزسةسجزةت ترةتةةةةةيةلن لَز ةةةةتة  ةةةةةر ت ا ؤوية ةةةةةتو،  ةةةةة    
 ة ة)تن ؤ لةلن  نة ةيةلن )ةة و ةوةين لة آ  ةس  ة)ةارؤاء     
ةَزا  لةةةةتو ، تو ج لةةةة  تلن  ذولة  لةةةةتوت وة)ةةةة  ؤتتو ةةةن   

وة)ةةةة  نة  )ةةةتنن  ةةةةؤؤوت تت وت ؤت    ؤونة زاةةةة  تةةةة      
من تلةةةةةة  تةةةةةة ؤتتاء نةو ولةةةةة   لَزةةةةة  ا يةةةةة َو ء يةةةةةةتء  
 ةؤت وةيةة   هةةة نن  ذتتؤ تو تة ؤتتلززةةةيةاء  زةةس    ذَوةةيوون 

  ةلسةاة )ة و ةوزةيةاء يَزة يرؤاو
هةل َو   ذوخنةتر لة ةذو  س لةت يتةلة ؤويةةا يةة تتةفةر م    

يةةة  ةةةل ر يةةة    نَزةةن تةو ةةت تو، تو  وةةةس ؤ    ةةرت  ةةة     
تةةرلدء نةةَزة توختةةن ةةةة  ةة     لةةةةىس   تا ةةةة  ةوسةسذوةةةةؤ         
 ةلةةةجنةم تةوةلةة تتو،ت و)ةةَزر  ز ةةَز   َزةةر   يةةة جةةةجنةةىن ةةةة  
ةز وةةةؤ   سذو و ةةةتو، ةةةةت  رذت وةةةؤ ات لةةةت  ة لة ةةة )ةةةؤووة     
تتةفةةر م ةةةة يتَز ةيةوةة   ةَزةةن  سذو و ةةةتو، نَز و ةةَز   ةةة      

ةةةة ذوةةةلن ت ق زةة   ؤوو زةةن ، ةةةةةتو     لةةةت ةزاطةة تلة  َزةة  يةةة     
  وة روة  ز واة لززةج نَز و َز   ةلزة ةَزاط تا  َز و

 
 ة  ل  ية ويةةلن تةفةر م  ةسا      ة َزة  ةا هة ت  لة)ةا لززة 

 ةةس من تلةةة   ةةة   ت    ل ةةتن ؤوتةةس ذو ،  ري يةةةيةلن تو       
 ذَوةةوةةةين   ل ةةتن دتويةةن ؤو َزننةةةتو،  ةةةآلم ت   ةةةتو ذت ا      

  نة  ةتتة   ريت  س  تلن ترلد  س ؤ  ونةتو   ؤويرَو  ية
 لةت  ذَوةةوة  ية جزهةلةية ةا ية   نَز ويةتو

لةتة  يتَز ةية  ة  ةة وجس َوان لة آ ةةة   ل ة    اةةت،     
لةت  هة  خ ؤ  يتَز ةيةا خس   ةة جةس َوان لة آ ةةة يتَزة       
ؤ ؤولرَوةة ،  ةة لاة  ةةسلزة ن ن ةة   ة)ةة   ةةة لةةةت  ة لة ةةة       

ؤوخة ة  ذتت، يةة ل ت)ةة  ؤ ونةةتو،  ةس لةةتو       يسنز  ة ووزةلة 
 ز ان  وة ر  ة ة )ة  يتَز ةية، لةتيةة  ة     ةس خ َونةة       
 ةوةخةة    ؤو ذوخ ةةَزنَز  يةةة  ة لة ةيةةة   ةةة تةة َورو   ةة         
 ةوةخة  لن خةةس  ج  ةةةج   اةةةتء لة   تلةةة  ةو ة   ةةةيةلن  
خةةس   ةةة لةةةجنةم  ةةوةةةلَز ،  ةةس لةةةتو  ةةةة نة ونَزةة  لن لةةةت       

 ة ةلة  تتةفر م نَزن تةو ت تو  ةي      اةتولةي
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زاناكاااااا  زو  ةاااااةي نةةةراناااااةرا  ةو ناااااا و  كا ةاناااااةيو    
 ونراةكا  ةاةةو يينم ؤظويارةداادا ةوةاتوةيد يوي كااةةةوا      

 ونرااااةكا  ي ةةكا ررااااة راا  ةةةااااة را   ىرااااةوةة يينوظةنةي
يينادو   نةراة ةةؤاناة هاةؤ ي      نريينؤض ينم زو را  هةراة  ةةيا 

ناااةنمة ةاااةيو  كاااةكؤرا  هةةاااؤ ياةوواااة   ةوزر اااةيو  ةاااة     
 اةااتااانة كا ةانااةيو  ةااةمرانم ؤظوياادا هااةن ي ةةؤااة  ناا يو  
هؤ  ةةيو  كةةرزار اة   لو ناة و ي ضا ا ة وكانم ا ؤاا      
ةةهة  ش رة اةودا نن ياة رست نا ي كةةاةزي ةاا وزيي  كاةةةوم     

اناا  نااااةةةةم ةااااةيا  ناةاااات  زو    ناااازانن نؤةااااةيو  نة هةؤااااةك  
ةةةة ضااايو يسااةؤ  وكا  كا ررااة رم  ونرااةكاناا   اةااتةيكؤ  
ةةةااة  مرااانم كةةةوااادا ةو كساات يو كااةكا   كظةودااة ةااة        
ك ي  ويشااااااااااات ي هةةةسااااااااااا كةي  ي ةاااااااااااةزي ةاااااااااااا وزييو  
ه نة راااااااااةكاناا   هااااااااة يوها نةشاااااااادا رم ةااااااااةياةو اة انم    

ز  مراناااااا  ةا وزييوكانااااا  ي ية ضاااادانةيو  ةةةااااة  شاااااة ا 
كااااظةييو  هة نؤرااااة ةونااااا ي ةااااةي كةةااااانة  كااااة ةااااة ة ة ي   

ناانانةكانااادا ةومرااان ةاااةزرا  ةاااة  ونرم دؤكاااة زو اااةكاناااةي    
 نةياةضةيانة  كةةةوم شا ويو كةةةزرا  ةة  ونرة كاةةةكانة. 

د رةذو ويوكا  يا  ضةندرن داااوظةنةيو نؤرا  ةو كاةي   
ةااااا وزيي ؤااااةروم  كة  ونرااااةكا  كا ررااااة راا  ةةةااااة  ةااااةزي  

ؤؤةاااالا ةاااة   هةنااادرةة كاااةو هةراااة  نؤةاااةيو  ناةاااةكةؤا    
ناةت ةاةماااااة ةاااااة   دظةاااااةنا و   ونرةكاناااااةيو  يي  ي ةاشاااااوظا  

 د رةذر ةيورة نة  ضةند كاةةة ةرا   ةوكةرن: 
رةكة : كاداةة كةةاةمة ضايؤا  ةوكةيرةتة ةة  ةاا ة  ةاة    

ناااة    مبانااةيرةت يوةااةم  ونرةكاااة  نوااةرن ةوةةااااةي ةااةااة     
كةي ةو كةةة ز ةوناا ي  ونرةكاة   وشاةي ةةةاة  ةاا ة  ةاة        
داةواااةبة ناااةي ةو كاااةةة ز نوظرةااات داةوةةةةراااة  ةاااة  ونرم كااااكم   
ياةوااااادرةت ةودااااا اني يواااااة   ونراااااةكانم كاااااؤن وبة نواااااةرن      
كةةاااةااةكة راااا   وشاااةكة  زراااادظ نواااةرن  ةةةاااة  نةزويرااادا   

ةوكااااا  نساااا   رةا ةيو نااااة ةوكانم  ونراااام زو ؤااااا  نااااؤ ةو     
ةةيانة  رااا   ي زيؤاظةي زينة لاةةي شااكةكانا  ةاةم ي      
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ةاااا ي ي ضااااةند  ونراةواااام لاايازرااااا  هةرااااةي كاةوةرااااةكانا  
زو نااة  كااا   ونراااا  ةااةيزو  نااة   ةاا بة ي نة ين يؤااةكانم   
 ونراااا  زو  لاااايازو  ةةؤااةيو نؤؤااا  ةو ةوكااةيرةت كااة  ون     

ةيو ناةاا   يةر وندراةكم يتةي  نة  ييناكااةيو هةرة ةةنة ة
 ونرةكااااة نةشاااااة ورةكم  اةااااتةيكؤ يةر وناااادرم نةناةااااا   

  ييناكااةيو هةرة نةداروةدم  ييناكم داشوم كؤ . 
داااوظةنةيو دااارةراةكا  ةييياداا  كظةودةيو كاةكاداةة  
داشاااااواةوم ةاااااةم ةاااااة  ييناكم ةوكةيرةتاااااة ةاااااة  ش يشاااااة    
ةة كانااااااةيو ضاااااةند  ونراةوااااام لاااااااياز  ةاة وةو ةوضااااااةت   

وةزرةظ ر ااة كااة ةةةاااناادا يااا  نااا ا  نااا رن ةو ةوكااةيرةت   يةة
 ونرةكانة كةؤظوي زانا رةدم. رةكة  ةرا ةو    

ةا زانااااا  ةا رواااااز  نااااةناينان  1666ةييو : ةةةاااااةةم 
نا دن داااوظةنةيورةكم ةاةميي رةوم دا روادا ةةةاة      قةاسحا

ةايرةزورااةكم ش يشااةرم ةاامة ن وااةرم كااظة  كااة ةةية ااة و     
رااااةيو دظيةااااوة  ييناكااااااةكم ةةداشااااوم كااااؤ ويو    ميي وكة

داةةة  كظةي كستااة ةة   ييراةكم ةايرةزوكاةي ةاة  داشاوة      
ةة  ييوكة  نة اؤوة رةيو هادة ةو ويوي ةاةي  ونراة ةاةاة نا ي     
نةضاااةند  ونراةاااة ةاااةير  تةااا ي   يظداااةااةةم  زو ة  ةاااةيز    
شي  ناووم  ن ةيشةرم(رة ةاة   ونراناة  نااينظا  ونراةكانم     

ةنرة  وم  ةةؤاااةيو نؤؤاااا  ةو ةوكاااةيرةت كةن ضاااا ة  ةاااةي شاااةن
 ونرانة  كةةورانوا ي  ييناكم كؤ وي ةةةة  ةة   ييناكااة 
نةن ارااة ةااةيا هاااي  ونراةومااا  نااةةونا  نااؤ   ينااة  ونراام       

ةااا ي  ةاااة  ييناكم كاااؤ   ك ا ةوداااةيوي هاااةؤ ي  ونراااةكانم 
يوي شااةنةنرم هةةةماااذر و ناةةراااة ةاااة  ونرم ةااا ي  كةةوة رةتاااة 

 ونراةوم ة ي  ةونا ي  نةؤة   ييناكم ةةهة  لؤ رةة ناةات  
نظرتاااااة ةةيزوراااة  ةاااةيزوكا  ي ةاااة   ونراااة  ونراي  ونراناااة  

كةدةنةكة هةةةادوؤاذرةت نؤداة لاؤ رةوم ةرواة ةةيزوكاة ةاةير        
ياةو ادااااة   يزو  ةة ؤااااااة  ن اااااة  ةةؤااااة  ةةيوةارااااة كااااة   

شااوانةي ياشااا  كامااارم دةنةكااة شاااايو نااؤ هةةةمااذر  ةااةي دا 
لااااا رةوم ةروااااة ةوة رةتااااةيوي ةوكةينااااة نااااة  ضاااااي  نا ااااة    
ةةنة ةااةيو  ونراام دةنةكااة نةناادو ةةةااة   ونراام ةااةي داشااوة   
كةةوردادااااااااااااةيوي هةةةادوؤااااااااااااذرةت  ةةنة ةااااااااااااةيو  وناااااااااااا   
داروةمتةندراةكم  ييناكااة نةندو ةةةة  ة رةاذ  شاةيؤةةكةي   

ؤةم ييكةشااام دةنةكاااة نةنااادو ةةةاااة  ة رةاااذ  شاااةي    ونرااام     
 ييناكااةكاااااااة  كةةورداداااااااةيوي ةاااااااةي دةناااااااة  كةهاااااااةؤ ي 

ييناااكم ةوةادااةيو  ونراام ةااةم ةرااا  ةوناةاات ي شااةيؤةةكانم   
و  ييناااااكم ناةادااااةيو   ةااااةي دةنااااة  كااااةهاي شااااةيؤةاةوم   

 ةو ةوكةيرةت. 
ةاااةاة : داشااوم كااؤ  يااة   ي نااَي شاام ةوناةتااةيو نااؤ        

كا  ةاةي   ونرةكا  كةةةير   ونرةكانم شاةنةنرة  ناة   نؤراة   
ونردا انة  كةشتةكانم يمة  ون  ةوكظرةت نةيادارةكم ؤاةةو   

ةروة ةةةة   ييناكم كؤ  نوةيرةتة ةة  هة شتاةة ةاةي  ونراة   
 ةةشةنةن  ةوةادةيو كةياةم  ونروظايو  نؤرةكا  ةيي  ونرن: 

لؤ رةااااة ةةنؤرااااة نااااؤ نؤرااااةكظةنم ةراااا ا ي كةة يااااةب ي -1
 كانزاكا  نةكا ةوهاة ظرةت. 

ة ةةنؤراااة ا ؤاااا  ي لو نة ةاااةكانم يااامة  ونااا   لؤ رةااا-2
 ةوكظرةت. 

لاااااياز  ةاااةناة ا  داةواااةةةوظةنم  ونراااةكانم شاااةنةن  ي    
داةوةةةوظةنم  ونرةكانم نؤراةةا هةراة ةةنة ةاةيو  كةشاةنةن      
داشوةكانة  نة    ونرةكانم نؤراة ؤاةةوراةكن كةداشاوةكانم    

ة  شاااةنةن  هةةةدوؤاااذ  ي ةاااةي  ونراااة ةوةوناااةيو كةزاةةاااة نةةااا  
ةةيانم ةرواةةا  نؤراة د اناا  هةةةماذر  هةراةي ةةةاة  داةواةبة        
نة  ونراةوم ةروة نوظرةت ةاةيا هاة ةييكاا  را ؤاةدم هةةةماذرن     
ةوةو  ي ةااةي داشااوة  كااة  ونرم رةكااة  هةةةا اؤااذرةت  ونراام    

ونرةيو  ونرام  وااا    ةييو  هةةةادوؤذرةت نةؤة  ةةي ةيي   
  ييناكم هةةةدوؤذرةت. ةوةتدوكةيرةت كةهةؤ ي  ونرةكانم 

ض ا و : زو لا  ؤظوي زرادظ ةاةز  ةاة  ونراةوم داروةداااة    
يو  ةة  ونراااةكانم ةرواااة  زاناكاااا  ةةؤاااة ناااةيو شاااادوكةنةيو     
كةكا ررة رم  ونرةكانة ةةةة  ةوؤا   ضاي كاةياةم ةوناا ي.   
يزرشااااااوةكا  ةةكةةاااااااتةكانةكاندا داةوا اااااااانوظةييو ةاااااااةي   

اةوكشااااةن كاااةةر ا وكاناا    نةكؤشاااانة  كاااة ةاااةي ميي اناااةةا 
ناااة  ونرم شاااي نؤرااااكوظاي  ةاااا اؤ   ي يشااا يرا  ناشااا وي    

ييةوةا  ةةةاااة   ونرااام ةاااةي ةر ا اناااة ياةضاااةيانة  ةةؤاااة    
نةةةيز را  نةة ي  نؤرة نوظرةن  ةةؤاةيو نؤؤاا  ةو ةوكاةيرةت    

 كةهة  ضايرةة  ونراةوم داروةدم نةةةةةي ياةم ةا ا  ةوناةت. 
 ة  ل انااااااةي  ونرااااةكانا  لاااا ا  ي  ة  انااااد  ن ضااااا

ناشااارير اا  هةراااة  هةراناااة ة  اااايوي هةراناااة ناااةة  ايوي      
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زانسااؤ  ونرااةكا  ةةزانسااتة ن رةواناادا د رةذر ااةيو  زو رااا       
هةراااة نةدارواااةدم ةاااة   كاااايونم ياشةةاااازراة لاايازوكاااا    
زاناكااااا  نةةةرةناؤااااةي  اةااااؤ زو ي ةااااة ن   اكاةشااااة  رااااا      

ياناااة هةراااة كة  ونراااةكا  ةاااةةو يينم    ةو ناااا و  ةاااةي كا ةانة 
ؤظوياادا ة يةاات ةوكااة  نااؤ   ينااة  ونراام ةاا ي  ةةهااةؤ ي       
 ونرةكانم ةروة زرادظ ةة  م كاةةةوم  اةوكاةشااةت  ةااة      
ةا ي  ةاةزي ةااا وزيي  كا ا ةنم ةةةاااة وكانم ةرواة زرااادظو      

 نة    ونرم شي هاي ةا وزيي  ك ا ة  ناكادةيو. 
ة ةاااةناة ا   ونراااةكا  ي ةاااةزي ياة ةاااة : ضاااةند ةاةوضااا يناة

ةا وزيي  ؤظويدا هةراة   ونرام ةا ي  يةر وةاتة نةهةةات ي      
ةؤزويوي ةةزي ةا وزييوكا  ةوي يمرة اةت  ناة    ونرام شاي    
ناشانة  كةؤؤكااة  ةةؤةيو نؤؤا  ةو ةوكاةيرةت كة  ونراةكا    
كا ةوكةنة ةة  ةو يينم كةةةوم ي نااناةيرةت راا  نةراناةيرةت    

ي  ويشاااااااتاا  ةو ةوكاااااااا   ن ماندناااااااةيوي ةاااااااةزي ةاااااااا وزي
ةةشانةيو  ضاي كا ةوكادة ةة  كؤةةناداؤم ةوؤاا رم   ونراة    
ةااااة   ي  ييناكااااااة زواااااةكا  ةون ااااة هااااؤ  نة زن ينااااةيو      
يةةتانم ك رةن  ةونا ي كةكةةاةوم ةؤشةةري ي ةيي وياة رةز  
ةاااااةز  ةاااااة  ونرم شاااااا ة  ناااااة   كةةااااااةوم  ييكااااااؤ  ي      

ظدةااةةااةي كةةاةوم هايةةن  كؤشةيرست ةةز  ةة  ونرم ي
ي ةةةة كؤ  ونرم ةاةيز هةةةدوناذرةظرةت ي كةةااةوم يا رةزةاا      
ؤااةروم نااة    ونراام شااا دا ةو  يا  ي ةااةي كةةااة  كااةة ي    
ناااة زي ةةكؤنارااااة ةاااةز  ةاااة  ونرم ةة كةياناااااة  ناااة   ةاااةي 
كةةااانة  كةةااةزرا  ةااة ونرم زو ةو ةيي لااؤ    لؤ رةواااا    

ةيد ي  لؤ وكاة  ةرواةرا  نةياةضاةيانةيو    زو  زرظو  ي ياةشو
ةونةنرن ي ةياكةيد  ةاةاوةااا  هةراة   ونرام ةا ي ر  ةاةي      
كةةانة ةةزرا  ةاةاةدم كةةةشوي ي نارةكاةوم زو  ناةمرا  ي  
ةنااراااا  ةوةو  ي ناااةكاةظارم ةااا كت نةةاااة  شاااتةكاندا ةوةو  

نةيةةاة  ةةنة ةاةيو هةنادرةة    هة يوها ةةكا وكاناشااندا كاةظاي 
 لا  د يشم هاالكم ي ةظفت ةونن  نة   زو  ة رةم ياة اةو . 
شةشااة :  ونرااةكا  ةوكااظرةن نااةةيي نةشااةيو ةااة ودارم ي   
نايوندرم   ونرة ةة وداراةكا  نظرتي ةة ة ي   زو ة  شاي   
نؤرااة ناااينظا ةااة ودارم  ضاا نوة ةااة   ونرانااة ةةداةوااةةةوظةنم     

ةرادانانن  ةةةاة   ونرام ةا ي ي زو ة داةواةبة       ونرم ةروةيو ي
نوةرن  ونرام يظداةااةةم ةاةا و يةرادا ةوناةات  ةةةاة  نؤرةراةكم        
زو ةي نؤرةرااةكم شااي داةوااةبة نوااةرن  ونراةواام ةااةيز  ةاةاا و   
يةردا ةوناةت  ةةةة  نؤرةرةكم شي داةوةبة نةنؤرةرةكم ةا ي   

ةامة  ونراة   نوةرن  ونراةوم ةة كةيانم ةمة يةردا ةوناةت  ةاة   
يظدااةااةةم ي ةااةيزي ةة كااةيانم نة هااةؤم داةوااةةةوظةنم ةااةي      
 ونراناااة  ةةنة ةاااةيو ياةااااا  ةويدظرةااات  ونراااة نايوندرااااةكا   

وشم ونراةوم   ةةةة  ةةي ةمة  ونرة داةوةبة نةرةك   نوظرةن   

ةاامة يةراادا ةوناةاات  ضاا نوة ةااةي نؤرانااة  ونرااةكانم شااةنةن         
 هةةةدوؤذ . 

ةااةناندييرانة كة  ونرااةكا  يةر وناادراا    د رةذر ااةيوكا  
نةاااةنا ويو هةرااة ةااةي دةنااة  نااة  ونرم ةاا ي  نؤرااة ةوكظرةاات      
ةةاةنا و  اةتةاا ةكة  كؤ  ةةي ودظ ةراا  ةوناةات  ناة   ناؤ     
 ونرم شي نةياةضةيانةيو ةوناةت  ةةي دةنانة  ناة  ونرم شاي   
 نةياةضااااةيانةيو ةوناةاااات  ةااااةي دةنانااااة  نااااة  ونرم زو ة نؤرااااة 
ةوكظرةن ةةهةؤ ي دةنةكانم ةرواة ةاةي ودظ ةو ةوكاةي  ياشاا      
نااةةيا  ةاااة   ونرااةةا  ونرااام ةااةم  ةااا ي   ةااةيز  شاااي ي     
ةةكؤدارشااادا  ونرااام  و  ةرةاااات كةاةنا وكاااة  ةةهااااةؤ يرا     

 نض يك  ةرا  ةوناةت. 
 ةةيدة :  ونرةكا  ةةةة  ةة  شاة ورة  رزكظاي : 

  ونرة ةة ؤةكا -1
  ونرة ةا ةوكا  -2
اةاةدم ةا ةرا  ةا نةكؤؤةةةة  ونرةكانم ةةيزي شي ي ك

ؤااؤ   ضاا نوة ةةةاااةةدةكانم ةااة   ونرانااة ةةيورااة كااةةو يي     
ةااا ا  ي هاة  ةوكةنااةيوي يشاا ي نةؤاةشااة ةوةو   ةااة   ونرانااة   
ةوضااا ة نااااي ةو يينااام ؤظوياااةيوي هااااةم  ي ةاااا اؤم ةوكةناااة  
نايرااااةيوي ةبة كااااؤ  ةوكااااة   نااااة   ةااااةي كؤؤةةةااااة  ونرااااة   
كةكاةاااةدم ةااة ؤاا  يو ةظداا يو هااةؤ يرا  ةةةاااةةدةكاندا    
هاينةشاااان نةضااااةند يوةرااااةكم لااااااياز   ونرااااةكانم ةاااا ي ي  
يظداااااةااةةم ي زو ة هةةاااااتوظة  نةةاااااة ؤ ة     ي ةاااااا وزيي  
ل يةةااةي ضااا كم ةوكةنااة ةو يينااام ؤظويااةيوي ؤااظوي ضاااا        
ةوكةنةيوي هاةازي د اناا ةوةونامة  ةاةي ةيي ناايو  كاة ةاةي ةيي        

نرة ناظايو ةاةةاكاؤم ضاةند داااوظةنةيورةكاةيو هااد يو  ناؤ        و
  ينااة ةر ا وكااانم هةناادرةة ةةكا ةااةكا  نااة  ونرم شااي نؤرااة 
ةوكظرةت كةةةؤة  ةوناةتة هؤ  ةةيو  ةةي كظرةوا اناة هةةات   
نةهاةم  ي ةا اؤم نوة   هة يوها ةةي ن يةا رانة  ةرا ا    

اةوم ةاااة   ميي وكاااانم ناااة  ونرم ةااا ي  نؤراااة كاااظاي  هةةااات   
ةوةادة كا ؤةندوكانم هة ضةندو يوة  ةة ؤم ةةةو ويو  ةاةي  
ميي اناااةةا نااازؤا  ناةااات  هاااة يوها ضاااةند داااوظةنةيوراااة     
ةةةة  ؤظرشوم ةةم كظايو كاداةة كةةوكظرةتة نة  داشاواةوم  
 ييناااكم  ونراااي  ون  كاةظادااظ هاةووااة ةوكااا  يو  ةةكاةظاراااة  

ةؤ ي  ونراةواااة ةظيشاااتااةكة  كاااؤ   ؤاةشاااا  ةاااةز  ةةهااا 
دااةن ا  ونراام شااي نااةناةت كااةةاةم ةيي  ةوكةيرةتااةيو يةي يةااة   
نةشااااة ورةكم دارواااةدم ةاااةز  ةة  ونراااةكانم شاااي ي ةاااةيزي  
ن ةيشااااةراة  هااااة يوها ةااااةناة ظايو كااااة  ونرم ن ةيشااااةرم     
را ؤااةدم ةةشااةكظةنم دااظ ة ةوةا  ي داشااوم ةاا ي  را ؤااةدم 

  لاةررين ينم ةانةيرةوةةي دؤيوكا  ةوةا .
ةةةااة  دؤيوكااانم فاةااؤةاا  ةااةيز رااا  ةاا رةزو ي كاااه ي      
ةااااةناي ةاااا دييااةودا ةان ااااظرةن كااااة نةش يشااااةرةكم ةاااا ي       
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ةايؤشظاينن ةةي دؤيانة كاةظادظ ضةكة و ةوكة  ي ةو  يرةن يو  
ةااةيو  يظرة ااة ناااي ةاا ديااةوةيو كااة نةش يشااةرةكم  وناا       
ن ةيشاااااااااةرم ةايؤشاااااااااظانن  هاااااااااة يوها داااوظةناااااااااةيوكا   

ونرااااااةكانم ةاااااا ي ي زو ةي  ت يو كةكؤؤةةةااااااة    ةو راخنساااااا
را ؤااااةدم كاةااااظا ةةشااااةكظةنم كانااااة نضاااا يكةكا    ىيظدااااةااةة

ةوةو   نة   كؤؤةةةاة   ونراةكانم ةاةيزي شاي ي ن ةيشاةرم      
 ةون ة هؤ  ة ون  ةةشةكظةنم ةةي كانانة. 

هةشااتة : لاا انم ي اةشااةنرم  ونرااةكا  ةةك رة دنااةيو     
 ةو يينم ؤظويدارة. 
: ناشااااانة  د انارااااةكم زو   كااااا كظة  ي    ةاااا ي ي زو ة 

 ةةرظكظةنم ةار دورة نةضايرةوم ةةشوا انة. 
ةاااا ي ي ةااااةيز: ناشااااانة  ةة اؤاااادانم كااااا و ؤااااةز  ي    

 ةظنرةكانةي ؤانا  ةةناندنم ك ة  ؤظوي كؤرةدم. 
ةااا ي ي كااااكم: ناشاااانة   ويشاااتاةوم هاااةيارم ةاااؤ  اي  

م هةةةضااا يوي ؤاناااا  ةاااا وزيي  ةاااة كةيد ة نةةاااة  كةةاااان     
 ةروةةا. 

ةاااااا ي ي شااااااي: ناشااااااانة  ضااااااا كم ي ناااااااةدم ناشااااااة  
 ةةرا ؤةدادا  ي داةرةرشت  كةةةوانم ةروةةا. 

ة ي ي ن ةيشاةرم: ةة رةكاةيو ناشاانة  ناة   ي نااانم ي      
اسااااة كؤشاااااةي ةة رااااةكم ةروااااةيو ؤانااااا  فاةاااا ة ي زرظوكاااام  
 هةيةةدانة نؤ نةةر اة انم ةة كةيدن نةشاة ازو  اؤاا راةكا . 

ةاا ي : ؤانااا  نااة ةويا  هةةااتوظةنة نةياة رسااؤ      زو ةي
ة يةااتوظةنم يةر وندراااة ن رةوااا  ي هااة يوها داااوظةنااةيو  

 يظومو ن رةوانة. 
زو ةي كااكم: ناشاانة  اوا ةةوظةنم هاةؤ ي شاتاةوم ن رةااة      

 ةةةةبة ةيينا وكظةنةيو  راةةا راة ن رةوانة. 
زو ةي شاااي: ناشاااانة  هةيةةداناااة ناااؤ رةكالراوظةناااةيو     

ةةااات ي ةاااؤز ةةةاااة  ن ةؤاراااةكم ةةة ااااارم كةنواةتاااة هاااؤ     ه
 ةة كةيدن نةنة ةوياؤم. 

زو ةي ن ةيشاااااااااااااااةرم: ناشاااااااااااااااانة  كااااااااااااااااةينا ي ي   
 كةراةةوظةنةيورة. 

زو ةي  و : ناشاااااانة  شاااااا ةنةيو  هةةااااات ي ةاااااؤزي  
ةا وزييرااااااةكم زو و ةةنة ويياةشةيوضاااااا ي  ةةةااااااةبة مراناااااادا 

ةيو  ةاااةزي كةةةؤاااة  نةةةراااة  هاةااازي د انااااي نة ونرا ن ينااا  
 ةا وزييو نؤ يا اةت  ناؤ يو ي ةانظ ي . 

ةاااةيزي ةااا ي : ناشاااانة  ناااةةظا  كؤة  اندناااة ةةةاااةبة  
 لا انم ةو ويوددا  نة   نة هةؤم ضا كات زو  . 

ةااااةيزي زو ة: دااااؤ هاااااي شااااتاةوت نااااةةبة نااااااة  ضاااا نوة   
 زراةو  ورم ةوكةرت ةةنظكاندنم كؤددا. 

ااااااة كاااااؤ  يا ةاااااةيزي كااااااكم: نرييناااااايو    ناااااةكؤ  نا
ةو ةوكاااااةرت كةكةةااااااةتات ناااااةهاةزو نؤةاااااةيو  ةاااااةي ناااااايو   

 نةكؤنةن ينة نشا رتةيو. 

ةااةيزي شااي: كؤداات كااؤ  ةويرةاات ي ةودااةيرةت هااةؤ ي     
 كةةاةة كؤشم ن يرةات. 

ةااااةيزي ن ةيشااااةرم: نااااظ يا  نااااةكؤ  نااااااةي كااااؤ  يا     
ةو ةوكةرت كة ةةةةبة نريي  ا  كةةانم ةروةةا كؤكات ةةةةبة 

 نريي  ا  ةةي كةةانة  نةةبة نااة. ةةيوشدا كة
ةةيزي  و : دؤ زو  كةةوة  واات ي دةن ا نظ يا  نةنريي  ا 

 داروةدةكانم كؤ  هةرة. 
شااااااي ي ةاااااا ي  هااااااةيةمة يةر وةاااااات ناااااا ي  ةوةوراااااات    

 نةناشرير  رن هةةت ي ةؤزو زو وكانتةيو.
شي ي زو ة: زو  نةلة ةات ناؤ ةاةي نريي  اراناة  كاةكؤ      

 نظ يا  ياةاانة. 
 

 شي ي ةةيز: دؤ ؤةروم نريكظةنةيو  هاةم انة  هةرة. 
 شي ي كاكم: دؤ ةةز  ةةةؤشةةريرم ي ةيي و ية رةزراة. 
شي ي ن ةيشةرم: دؤ ةةز  ةةكةراةةوظةنةيورة  هةةت ي 
ةؤز  نةدا ة  نة   نالاةرريي ةؤ  ايرت ي كؤ  نةرة  شتةيو 

 نانةةتاتةيو. 
 نؤرة :  ونرةكا  ي ؤؤةالا: 

ةند داااوظةنةيورةكم زو  د رةذو ويوكا  ةةرشت ة يا  ض
 ةة  ةاكاؤانة:  

 
ةاااةي كةةاااانة  كةةاااةزرا  ةاااة  ونرم ةااا ي و ةاااةزرا   -1

 ةةةاياز  تةو(رة. 
ةةي كةةانة  كةةاةزرا  ةاة  ونرم يظدةااةةاااة ةاةزرا      -2

 ةةةاياز  ت  ة(رة. 
ةاااةي كةةاااانة  كةةاااةزرا  ةاااة  ونرم زو ةو ةاااةزرا       -3

 . ةةةاياز  تؤم(رة
ةااةي كةةااانة  كةةااةزرا  ةااة  ونرم ةااةيزو ةااةزرا        -4

 ةةةاياز  تفا(رة. 
ةاااةي كةةاااانة  كةةاااةزرا  ةاااة  ونرم شاااا ة ةاااةزرا      -5

 ةةةاياز  تص ب(و.
ةااةي كةةااانة  كةةااةزرا  ةااة  ونرم ناووااااة ةااةزرا       -6

 ةةةاياز  ت (رة. 
ةةي كةةانة  كةةةزرا  ةة  ونرم ن ةيشةراة ةاةزرا    -7

 م(رة. ةةةاياز  تة
ةو كااةيد يو كة  ونرااةكا  كا ررة راااةكم زو رااا  ةةةااة      
ؤااااظوي هةرااااة ةظنر ر اااااا  ةااااةي ية ضاااادانةيو ةوؤا راانةرااااة    

 كةكا ةوكةنة ةة  ةبة ي  مرة ةكا  يو  رة . 
ةةكؤدارادا  ونرةكا  كا ررة رم ةةةة ضاي ةةةة  هةةت 

 ي نةةتة ناةرةداظ ي يؤزوداظةكانم ؤظويدا هةرة. 
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 ئيمريسةن
 

1784-1865 
 بةناوبانطى جيهانيى لة فةرهةنطدازاناى 

 

 (Emerson) 
 

)ؤرستةر جؤزَيف ئيمريسةن( فةرهةنطكارى ئةمرييكى لة   
  )بَيدفؤردى نيوهامشايةر( لةدايكبووة, ئيمرسةن لةئةكادميي

)فيليثس( لة )شارى ئةندؤظةر( لة )وياليةتى ماساشوسيتس و 
( دا 1811ى تةواوكردووة و لة ساَلى )ثال( خوَيندنى رؤشنبري

ثلةو ثايةى وةرطرتووة, ثاشان لة شارى )سامل( لةوياليةتى 
( وانةبَيذ بووة, ثاش مانةوةى 1816ماساشوسيتس هةتا ساَلى )

بؤ ماوةيةكى كةم لة شارى )ئةندؤظةر( ى سةر بة )كامربيج( ى 
 ( دا جَيطري بووة.1819هةمان وياليةت لة ساَلى )

( ساَليدا 33( واتة لة تةمةنى )1817ى كة لة ساَلى )يةكةم كار
باَلوكرايةوة فةرهةنطى جوطرافى جيهانيى كؤن و تازة بوو, دوا بة 
دواى ئةم كارةشى زجنرية كتَيبى جوطرافيا و مَيذووى بة ئةجنام 

 طةياند.
( ئيمريسةن دوو فةرهةنطى ئينطليزى لة يةك  1828لةساَلى )

َيكيان )دكتؤر سامؤئَيل جؤنسون( فةرهةنطدا كؤكردةوة كة يةك
( باَلوكرابؤوةو دووةميان )جؤن ؤكةر( 1755نووسيبووى و ساَلى )

لةبارةى رةخنة لة ضؤنيةتى خوَيندنةوةى وشة نووسيبووى و لة 
 ( دا باَلوكرابؤوة.1791ساَلى )

( كورتةى فةرهةنطة طةورةكةى 1830ثاش ئةوةى لة ساَلى )
رد, ئيمريسةن بؤ يةكةم جار فةرهةنطكار  )وَيبستةر( ى ضاثك

فةرهةنطة سةربةخؤكةى خؤى كة ناوى نابوو )ثةيربدن بة ضؤنيةتى 
( 1830خوَيندنةوةى وشةو فةرهةنطى زمانى ئينطليزى( لة ساَلى )

دا باَلو كردةوة, ئةم فةرهةنطة بووة هؤى ئةوةى كة )وَيبستةر( 
تؤمةتى دزينى كارةكةى خباتة ئةستؤى )ئيمريسةن( و بةم 

تةش سةرةتاى جةنطَيكى دوورودرَيذ بة ناوى جةنطى تؤمة
فةرهةنطةكان بةرثابوو كةتيايدا )وَيبستةر( بةكارهَينانى داهَينانة 
ئةمرييكيةكةى زؤر باَلوبووةوة, بةالم )ئيمريسةن( بةكارهَينانة 
ئينطليزيةكةى جَيى سةرسوِرمانى خةَلكَيكى زؤر بوو بةتايبةتى 

 لة)هةرَيمى بؤستؤن( دا.
( دا )ئيمريسةن( فةرهةنطَيكى بةرباَلووى 1846لة ساَلى )

ئينطليزى باَلوكردةوة, هةروةها ذمارةى بةرباَلووترى ديكةى لة 
 ( دا دةركةوتن.1855, 1849, 1847ساَلةكانى )

( دا فةرهةنطَيكى زمانى ئينطليزى باَلوكردةوة كة 1855لةساَلى )
ةكةكانى تيايدا وشةكانى بة دةنط و هةزاران وشة ضووني

 دةستنيشان و باسكردبوو.
( دا بوو كة 1860كارة هةرةطرنطةكةى )ئيمريسةن( لة ساَلى )

 The quarto) بريتى بوو لة فةرهةنطى زمانى ئينطليزى بةناوى :

Dictionary of the English Language) ئةم فةرهةنطة لة :
وشة ضوونيةكةكان و ضَيذى روونيىو ثاراويى وشةكاندا شاكار 

و يةكةم فةرهةنطى ئةمرييكى بوو كة وَينةى بؤ وشةكان تيادا بووة
بةكارهاتبوو و زؤر بةباشى فةرهةنطةكةى شوَينى خؤى كردةوة, 

( دا )وَيبستةر( 1864هةرضةندة لة دواى ئيمريسةن لة ساَلى )
فةرهةنطَيكى دوورودرَيذى دةركرد بةالم فةرهةنطةكةى ئيمريسةن 

يجةكان كة لة داهاتوودا بةكار رَيطاى بؤ فةرهةنطةكانى   كؤَل
دةهاتن خؤش كرد. ئيمريسةن هةتا ثَيش كؤضكردنيشى هةر بة 

 فةرهةنطةكةيدا دةضووةوة.                             
 دكتؤر فةرةيدون قةفتان 
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توش بوون بةميَشى ثيَست 
 لةرِةشة ووآلخدا

 

   
Hypodermosis In Cattle 

 
 

 د. مةريوان موسا حمةمةد
 ىذؤلؤتراساياخوَيندكارى ماستةر/ بةشى ث

 كؤلَيذى ثزيشكى ظَيتَيرنةرى/ زانكؤى بةغدا.
 
 

 ثيَشةكى:
كوردستتنى ئ َمة تتك ووآل ووى تتى ئ بمَتتى  ةمةوتتك   تتكةووو      

كى كتتك لتتكووى ى ئ بمَى تتَ  ةتت و     لكهك تتَكةل لتتكو  كان تتمى   
ةك ىكوتتتتتك ئ ووى تتتتتى ئ انرهتتتتتكىكت رتتتتتو  ك   ر  ىكنتتتتتكرى    
كىرمك مَورو طوجنىوى هككك ةن دروست ةتوو ئ  كان تئ كتى     
ةن  كان ئ دروست ككروكى  ووآل هكةوو ئ هكر رو ر وور ى 
ستتتتتىوت ةتتتتتوو ئ زمىروكتتتتتككئ   ر لكَىزولنتتتتتك مىلنم   ووكتتتتتى       

لنطك)طىكتتتتتكن  ر  كو  تتتتتىآل ةتتتتتن  ةتتتتتكامةوك د مى  لك تتتتتمةووى كمة 
طو ور  تتَ ئ ةتتىكةوى زكى متتى  َ ةك تتمةووكككئ ر ستتنكوان كتتى     
 ىر سنكوانت   ربىركش ةآ ةك ووو  لكو سود  ك كى   تككى   
 و  موو سودى  كو وى ووآل ثمةوكستت لمةمتى  وورةطت   ةتكهنى     
هك َكةل ركةط ووو و كككمةل لكو ركةط   ك كك   ربىر دوورتىركى   

نمتتكلنمةل  كان ىمك) كان تتىمك َىزولنممتتككى   ةتتووو َتتكوكش ك
كى  م  زولنمككى ك كك لكممةىووو كى  لكم ستكردومكد  ثككتَ ةووو   

لك ىوركككد ت  كان ئ  وو  ةوو  ةكممةشتئ ثمةستت لكرشو تك    
ووىاَ  كككمة ك لكو  كان تىمى كى كتك  وو تئ رو تك ووى      

ك ئ دوةمةت   ورورو كى  ةكةكرهكمئ َتىزوو دوطككتك مةت ةك ىكوت   
ككدوةمةنتتتك هتتتنى كتتتو  ك د تتتئ ثمةستتتت  ةتتتآ   اتتتئ لتتتككى ئ      
    تتناَ  و َتتى  رد    ىو  ى ك د تتئ وهك تتَكةل بتتىر م د تتئ   

 َىزولنئ  وو  ةوو.
 -هؤكار:

 Hypoderma Bovis هىكثندكة مى ةنظمس-1

 Hypoderma Lineatum هىكثندكة مى لمامنكم-2
 -شيوةى ميَشةكة:

و لكممةشتتئ َتتكم دوو بتتنروى ستتكروو  -ممةشتتئ هتتكر    -1
هك ط دورت  ةتكىم  تك َى كتكآل بتوك ةىلنىمتى  هككتكت ست ىمى          

لك ىوورش ستنَ  ست ىمى     ث  قتىلنئ و  -كئ  ورد,دووردر وو ةك و
 دوورودر وو ةكهمةلنم ئ ثى  ةك ووكئ رو .
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ك منكتتتكى هتتتكر    تتتمةووكككئ َكستتتنورى   -ك منكتتتك -2
هككتتك و لك تتمةووى  تتوو دورتتمةتت ةك تتئ ثمةشتتكووى ةىركتتل  تت و  

ئ دو ووىت لكوثتتتكرشى طك تتكك د ىَ  ةتتتكةىروى دوطى تتتك  لكةك تت 
ستتتتةت ةك تتتتئ دوروووى لك تتتتمةووى رتتتتك َ ثىررتتتتكككآل  2.5-5

دوردوككوكةت ةكىم هكر هتكموكى  لتك ىوووو ثمة تكوو ةكست، و ت     
لكسكر ةك ئ دوروووى وردو دورثكرشكوو هككتك ككلتكدرشآل دورت     
رو طتتئ َتتكم ك منكككتتك ستتثىمك ةتتكىم ةكروةتتكرو دوطنرشكةتتت ةتتن      

و طتتتتئ ةتتتتىووكئ و ثى تتتتى  دوةمةتتتتت ةتتتتكرو طئ رو )ةن تتتتى ئ  ر
 ةن  اكك
َتتتتتتكم ةن ى تتتتتتك  تتتتتتك َى ةتتتتتتكرو ط -ةن تتتتتتى ئ ةن  اتتتتتتك -3

بمىدوك كةنتتتكوو)رو طئ رو تتتكك لتتتكةن ى ئ ك منكتتتكوو   ربتتتىر 
 لك ىو كى  لكسكر اىكَ كك.

 
 ثنلمة  ك د ئ ممةشككك

 كى ثآ مج كد روكى Phyllumلق)
 كى ممة وووكى Classثنن)
 بوك ةىلنككى كى Orderثلك)

 ك سىك لننر ظى.Suborderزكة ثلك)
 كى َوس،كَكى.Familyامةز  )
 كى هىكثندكة مى.Genous واة)
 كى ةنظمس  لمانكم.Speciesبنر)

 
 سورِى ذيان

ملتتتتةكو  1ممةشتتتتئ هتتتتكر   همةل تتتتك د دو مةتتتتت  ةتتتتكةىروى)    
لكدركةىكتتتتتتَ  لتتتتتتكهىكثندكة مى لمانتتتتتتكم همةل تتتتتتككى  لك تتتتتتمةووى   

ل هتتتى ووو لكرتتك َ همةل ككتتتكآل ةتتتكىم   تتى كد كى  دو مةتتتت كتتكثمة  
لتتتكهىكثندكة مى ةنظمستتتَ  همةل تتتككى  لك تتتمةووى  تتتىآل د دو مةتتتت   
ووةكهنى مىدوككككوو ةكمووى َىزولنكوو دوكاوسمةامةتت و  كى   
ةكمووى ةىرككى ئ دو ووى لكزكى َ  َكم ممةشك ككآل بىر همةل ك 

همةل تتكك ت همةل تتككى  دورتتاك زورووو ةتتن  800-500د دو مةتتت)
لك تئ َتتىزوو  توو  ةتتوو. َتكم ث  ستتككك ةتكهنى َتتك زكة        تىو 

بو آ ظالو كك لكةك ئ ثمةشكووى دومتئ ك منكككتك هككتك رشوو    
دود ك. لتتكثى  رتتوو ك زووروووى ك منكككتتكى ةن تتى ئ كتتكآلت  
هىكثندكة متتى لمانتتكم دوطى تتك زكةتت  لماىتتك ثتتكردوى سوركةا تتل و    

ى درشكتك  لكهىكثندكة مى ةنظمس دوطى ك ركورى د ك تك دلن شوةككتك  
ثتك ل. لتتكمى طئ دوو ةتتن رتتو ر ك منكتتككى  كتتنَ دوكتتك  ةتتكروو  

ستتتة لتتتكة شة شوى  15 تتتى ككى ئ زكةتتت  ثمةستتتت   تتتى   زك تتتكى     
 ثشنكوو دوورو.

ثى  بمةطريةتوو ئ ك منكتككى ئت هتكر ك منكككتكآل كو مةتل      
دوكتتك  ةتتن دورووو ةتتن َتتكووى ةنتتو    لمةتتووى هك ىستتك ةتتَو ت        

ر ثشتنئ َتىزولنئ  توو     ط كةمكآل)لوك َكوو َوى ةسنكككآل لكستك 
ةتتتتوو دوردوكتتتتكوكةت ووآل  مشتتتتى ككككئ ستتتتكروكئ لكةتتتتكهىرد .   

ك L2ك منكتتكى كككتتكم دو  وكمةتتت ةتتن ك منكتتكى ةن تتى ئ دوو)   
ستتة دوةمةتتتت َتتكم ةن ى تتك دوةمةنتتك هتتنى َىوستتى    1ووةتتكةىروى 

درووستتتت ةتتتوو ئ ط كةمتتتكآل لك تتتوكةائ هتتتكةوو ئ ك منكككتتتكت     
ك دو    دوةمةت  L3دوةمةت ةكك منككى ةن ى ئ سآ) L2ثى ى  

ةكةىروكتتتكى  L3ةكةن  اتتتك لتتتك ىو ط كةمككككتتتَ  لتتتكزكة  ثمةستتتت)   
سةكت ةن  اك ثى  درووست ةوو ئ كككسكر دكةنك دورآ لكو 3

كو تتكى ككك دووكتتك ئ لكثمةستتت ةتتن هك ىستتكد   و دوككوكةنتتك      
اتتتو رووو و لتتتك ىو اىكتتتَ  اتتتنى د ثن تتتمةت ةتتتكانوت ثى تتتى     

  اتك روودود ك  دوةمةتت   طنرش   ىرىمك  مةووكمككى  لكستكر ةن 
ةكممةشمة ئ  كو و و مىووى دوو ةن هك ت هك نك دواىكتك مةت.  
ممةشئ هكر   لك مةو   مى طئ رو رو مى طئ ثمةتا  دكةنتك دورآ   
لكةتتكرطئ ةن  اتتك ةتتكثمةئ بتتنرو ةتتىرود ائ  ىورتتككك ممةشتتئ      

 هكر   دوست دوكىك ةكسورشكة ئ زكى ئ  وآ.
 

 درووست بوونى نةخؤشييةكة
   هكر   ةوو ئ ك منكككى   لتكزكة  ثمةستت   طك كك د-1

دوةمةنتتك هتتنى  ىستتمائ لكىكتتك  ةتتكرط ى لك تتكوو ووآل  تتك مة ئ   
َ  ةتتتكرط ى لتتتك  هتتتكولنئ لتتتك ىوة د ئ    ك ىستتت  و و لكَكجنىمتتت 

دود ك ةتتتكىم   ربتتتىر   ستتتت دكةاتتتآت ثى تتتى  لكرتتتو ردوورى 
كندوةمةنكووو دوةمةنك هنى َىوستى ئ َكستنورةوو ئ  تى ككى ئ    
رتتتتو ردوورى ك منكككك)درووستتتتت ةتتتتوو ئ لتتتتوو كتتتتى  طتتتت آ     
لك تتتتتمةووى كتتتتتى  ةكةتتتتتكةىروى ةستتتتتنكككآل لتتتتتكزكة  ثمةستتتتتتك. و    

نى ثمةستت كتو  دوكتىك ةتك     ك منكككى  هكرككككو لك وكةائ ات 
مكةكستتتنئ هك ىستتتكد  ت َتتتكم ك منكككتتتك رتتتو ردوور دودركةتتتت    

 ةكمىدوكككئ بكى مائ لما .
كو  ك د ئ ثمست ةكك منككى ةن ى ئ ككآل دوةمةنك هنى -

هتتتكوك د ئ ستتتورةوو كووو َتتتى  ر لتتتكو  تتتوكةاكد ت وهتتتكوك د     
 دوةمةنك هنى  كرشةوو   لية رو ئ  لككككئ َىوى  وردةىو.

ك لك ىو دكو رى L1رك د ئ َىزولنئ  وو  ةوو ةك)رىروسك-
سوركةا تتتتل دوةمةنتتتتك هتتتتنى كو تتتتنائ ك منكككتتتتكو هتتتتكوك د    
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لكرتتتتتو ردوورىو َىوةك تتتتتَى لك تتتتتوكةائ م د تتتتتئ ك منكككتتتتتك   
لكَكجنىمتتتتتَ  دوةمةنتتتتتك هتتتتتنى كتتتتتكم اتتتتتنر كئ كتتتتتى  و  همةاتتتتتى  
لتتكاو رد    تتك و  مائ ةتتوك د  تتئ َتتىو و لمتتل وة شةمةاتتكك د        

 هنى ةى ك د .دوووسنمةت  دوةمةنك 
رىروسكرك د ئ َىزولنئ  وو  ةتوو ةكك منكتكى ةن تى ئ    -

ككآل لك ىو درشكك ثك ل دوةمةنك هتنى م د تئ ك منكككتكو ثى تى      
هكوك د ئ درشكك ثك ل  دو    َمفلمىئ ةتوو ئ ةك تئ دو ووى   

 َىزولنئ  وو ووو.
هك َك ةل بىر م د  لكَىزولنئ هكسنمىر رشوو دود ك ةكهنى -

ى لتتتك  ةتتتن ك منكتتتك كنرتتت كروكى  كتتتى     كىرد  تتتكووى ةتتتكرط  
 لكَكجنىمئ كنَ ك د مى  لك ىو ممةشل.

 
 نيشانةى نةخؤشيةكة

ةمامائ زمىروكتككئ كتكم كتى    ر لتكط آ كتى  لتو لتكزكة         -1
ثمةستتت وهتتكر كككتتك كتتو مة ئ  مةَ كتتكت  كتتى   لكستتكر  تتى  كتتى      

 وو دود ك  لكوور ى ةكهىرد  دوةما كةت.ثشت رش
وكك دروستتتتتت دوةمةتتتتتت َتتتتتكم  تتتتتمةو-َمفلمىتتتتتئ ةتتتتتوو  -2

لكَكجنىمئ هكوك د   سوور ةوو كوو لكرو ردوورى ك منككى 
 م دوو لك ىو درشكك ثك ل لك ىو ة شة شوى ثشت.

ةتتتى كتتتت د  دروستتتت دوةمةتتتتت لكَتتتتكجنىمئ   -ةتتتى كتتتت د    -3
ك دوو لتتتكزكة  لماىتتتك  L1هتتتكوك د  لكرتتتو ردوورى ك منكتتتكى ) 

   ىوثن ئ سوركةا ل و دوةمةنك هنى َىوستى   طري  ىتو ثى تى   
 دروست ةوو ئ ةى)كنةوو كووى طى  لك ىو طكدود ك.

 
هك تتتَكةل بتتتىر كىرد  تتتكووى كتتتت ث ش دروستتتت دوةمةتتتت    -4

ةكهنى  مة ش ى ىو ث ت ش  ئ ةتكرطئ ك منكتكى ةن تى ئ دوو و     
ك ككلكو  ككتتتتتك ةومةنتتتتتك هتتتتتنى متتتتت د  لتتتتتكَىزولنئ   L3وL2ستتتتتآ)

  وو ووو.
 -دةستنيشان كردن:

 ةمامائ ك منكككى  لكزكة  ثمةست.-1
ماتتتتئ ةن  اتتتتككى  لكستتتتكر اتتتتىآل كتتتتى  لتتتتكزكة  اتتتتىآل ةما-2

 لكطمةلنطككى    وكةائ ةكامةوك د ئ رو ك ووى .
 ممةىووى هكةوو ئ  كان مككك.-3
ةماماتتتتئ ممةشتتتتئ هكر  ) كاتتتتَووك لتتتتك زكل  تتتتوكةائ     -4

 ةكامةوك د ئ َىزولنككى .
 ك.Elisaثش امائ َمالكز )-5

 ثش امائ ثى  م د .-6
زكةتتتتتت  ثمةستتتتتتت    ك منكتتتتتتككى  دوةما كةتتتتتتت لك تتتتتتى ككى ئ 

دوورودر وو ةك ىورككككئ رو تط ستوور كتى  ستكو ت ك منكتكى      
هكر   لك ىو ثمة َى ككككئ ووآل كمس دوةما كةت  دوورودر وو 

 ةك لككككئ لمةلنئ  ورد ةىو.
 

 ضارةسةركردن
ك ووآل Insecficideةتتتتتككىرهمةاى ئ ممةتتتتت وو كوزوكتتتتتى ) -1

َنرطتتى ن ن ستتتفنرول ةتتتن لتتتك ىوة د ئ ك منكتتتك كنرتتت كروكى   
كمتتتك  ةكرتتتك َ  تتتمةووككآل ةتتتككىردكةت ووآل ث ز  تتتَ  لكستتتكر   َ

ثشتتنئ َتتىزولنئ  وو تتووو رز  تتَ ئ ةكستتكر ثشتتنَ ت ةكرشكةطتتكى      
  مة كو ك د ئ لكطكو انر كَ .

َكم دورمى ك ةككىردكةت ةتن  -ةككىرهمةاى ئ َىكظكرمككنني -2
 لك ىوة د ئ هكموو ةن ى ككى ئ ك منكككك لك ىو لك َ .

 
 ؤشيةكة.دةست بةسةراطرتنى نةخ

ةتتككىرهمةاى ئ ممةتت وو كوزوكتتى  ستتىلنئ كتتكآل بتتىر ةك ىكوتتك ئ  
ثتتتتتمةش طككشتتتتتنائ    11كتتتتتى  متتتتتى طئ    10و9لكمى طتتتتتككى ئ 

 ك منكككى ئ ةن ى ئ ككآل ةن بنطكلنكى درشكك ثك ل.
وهتتتكرووهى دو و   كةتتتت دورمتتتى  ةتتتككىرةَمةا كةت لتتتكوور ى    
ةتتكهىرد  كى مةتتل ك منكتتككى  هكر  تت   لتتكزكة  ثمةستتنئ رشو تتك        

 اككى   وهكرووهى كى مةل ممةشئ هكر   رىىك .ووى
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 ثرسيار و وةآلم 
 لةسةر سيَكس

 
    
 
 

 د. سةمةد :ثةرضظةى
 
 
 
 
 

 ودااومةبةست لة نةبونى سثيَرم بة تةواوةتى لة تؤ-1ث
 ضىية؟
)يةةةةي رةةةةة تؤوا دةةةةى تةةةة              ةةةةي      تةةةة   نةةةةى  ن  -

 ةن يتن تةةةية يى ةةةىة يي  ى ةيةةةى  ةةةى  ةةةى     ىيةةةى  ت  ة ةةةيي   
،   خةؤ  ةة     ة ىيىن تي   ث تة   ة تؤيتةي د دةى   ة يتوة ة ة    

 ىةةةةىة دةةةى  ةةةىَية   ةةةىد ت   ةةة  ة    رةةةي  ة  تةةةي دى  نةةةى   
%   ةىو  40نىخ ش  ر زةن ة دةى  يةي ة ينة    ة  ةى ت ة دةى     

تىنهي يةى     ةىييي  ة َيتةي   ةةؤة   ةى    ى ةى         ىحيَدىتين
    ي   خ   تى     ة ةي    تةى  ةت  ن تةي ةنة  َد    تةية        

   ى ى )  تى  ى      %  حيَدىتى ىة  ى ةيى  ى  ى    60
د دةةى   ةة يتوة ة ةا  ة َيتةةي   ةةةؤة   ةة ن ت  نةةي  ةنةة  َد  ن    
نية تن تةةي،    ةةىو  ةة  ة حيَدىتةةىييي يةةي  ةةى     يي  ةةى  ةةي          
نىشتى  ى   ضي ةرى   ة ؤيتية     ض ةىتؤر  ى  ش  ن ى، 

% 60 ةةى و حيَدةةةىت تد     ة    يتةةكة  رةةةى  ى تا ت ييةة   تةةةي    
 ؤنطنيا    ي     رةى  ى تن   ى ةيةى  ةى    نوي   ة  تتى ةة   

ىت  تة    ة    يكةدى ييا  ةى     ةىو      شينى  ني    ي ) ىتيي
 َ نةةى ة ثةةىيديي نى ةةى ت  تي،   دةةى  ةةىة   حيَدىت تدةة    ى ةةى    
  ةةةىَد ت  دةةى خينةةى تةة   ث تده تنةةى يي ةةةي ا،  ةةى     ةة    ضةةي     
   نةةةةةى ة زة ةة   ت ةةةةةى دةةةةةى  ةةةةةىة    ةةةةةىو حيَدىتينةةةةةى    ةةةةةى      

شتى  ى    ى ِ يتطييى    ةية  ةز نةض ضة ندى تي ةى  يتطةي        نى
    يةةى  ةة   ةةىو  ةة  ة   خؤ نةةىة    ةةىَية  رةةى  ى تن  زة ة 

  تد       نىشتى  ى ي ى ىة   تية ى ى  ثية ضىن  ريَد
   ةةةي     ةةةةة ئ  ة   يةيثةةةةةيي ثةةة ت  ةةةؤ   ى ةيةةةى  ةةةى  
تةةة    ة    يكةةةدى ين  نةةةي   ةةة ي ثةةةى  يي  ةةةى ت  تي يةةةي تةةة      

ده تنى يي نىةي ا يةي  ةى  دةى  نىِ ةتة      رةي نةى   ا    ة         ثةت
  ىةى     ي يي       ضي     نى ة زة   وةة

لة ئةجنامى ثةيوةنديم لةطةأل كضييَددا كية رم م شيؤ     -2ث
وارى ىلَ هيَنام توشى  دةويست و ماوةيةك بة دةوام بوو، بةآلم لة ثرِ
بة ضياوم و نياتوا     حالَةتيَك بوم هةموو كضيَك بة قيَزةوةن ديَتة
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هيض ثةيوةندييةكيان لةطةلَدا ببةستم؟ تيؤ بََيىَ ئيةوة كا يىية ى     
 لةسة  ثاشة ِمذم هةبيَت؟

ة  ي يطةةةى   دةةةى ثةةةؤِ  ى  ةةةةيي دى ة  ن ةةةى  ةةةى    ز  تنينةةة   -
)شةةةة  ا   ؤ ةتةةةةى رةةةةى   ة  نةةةةي   زة   ةةةةيز       يةةةةي      
 ى  ىرةةت تد   ةةى  ة  دةةى  ةةيختةة    ى  ة ةةى   ةةى تةة    ةةة ت  

 ةةة     رةةةي  ؤ  يةةةية ث ت يَةةةتى دةةةى ثةةة تئ  ةةةىة       ى شةةةت 
يتي  ةةةى      ةةةى    يينةةى    ةةةى   تةةةى  ةةة     ز  شةةت تد    طةةةى ِ 

  تنةةين   ةةى   كةةى د تةةي، دةةى ثيشةة    ةةى ضةةي ي دىيى    ةةىة         
 ِؤ  ن تى ثيةيي    ةى ة  و ن ةي  ةى تةىنهي  ةى يةى   ةى   ةىة            
 ة  ي ين  ثييي   نيخؤيتي   ثيةيي زة    يتةكة دةى  ى  ةةتة         
 ىة    ىرةى ين ئ  ة  يةى  ن ةى    ةنطةى دةى ةي ةيةى   زة        
 ىة   ت ش  يةى  تد  زة   ي  ةةىتؤ     َةي تؤ   تةي    ة ةي      
 ةةي  دةةى   زيةةيتؤ خ شةة     يتةةية    ى ةةى   ةةى  شةة ت ة    نةةى      
   ن تةةةةى ثيةةةةيي  َدن ي ةةةةى  ةةةة ض  ي يطى ي ةةةةى    ةةةة  ت  نةةةةي        
ر تدَ شةةةي دةةةى ثيشةةةى ةث   ني  تةةةي  ة  ثؤرةةة ي    ةةةؤ  ة     

  ة  تتى خي ةن  ثي   ةن  َد     ي    ية
لة هةنديَك ثةيوةندى -3ث

سيَدسىدا لةطة ذنى لة شفرمشدا 
شييييؤم تيييياقو كردمتييييةوة   
سة نةكةوتوم رم  دةترسم ذنيي   

 بهيَنم هةمان حالَةمت هةبيَت؟
ثىي ةنةةةةةةةةةةة   دى ةةةةةةةةةةةى   -

دىشفؤةشةة    ةةي يتد  نىشةة ي ة 
  ةؤة  دى  ريتينى    ىري  ى 

   ةةي       يتةة  دةةى  َدةةى     ت  
 ة  نةةة   ةةةيَد ز   تةةةؤ        

  َد   ة ي ة
 ةةى تيي ةةىت  دةةى  ةةي ة    ةى يةةىت    تةةؤ  دةةى نىخ شةة ى    

 …ر تدَ ى يي   ثىدى ؤ ي    ت 
 ى و ةؤة  دى ةى   ي رةى   خ  ة  ،  ةى  ةي يتد   ة  نة        
 ةةةي  و    ةةةىة    ى  يةةةى     َةةةي        دةةةى  َدةةةى     ت    

 ة      ىتيي ةةةىت   ى ةةةةى    ني ةةةي  ة    نةةةي  ةةةةيَد ز   ة  نةةة     
خ شى يَةةةةةةت  دةةةةةةى ن ت  ن ينةةةةةة    ةةةةةةى  تي    ةةةةةةى  حيَدىتةةةةةةى     

  نةةةي ةي    ةةةى ث تكةةةى  نى ة ةةةةؤة    رةةةى نى ى ت  نى  ةةةى   و  ِ 
 ىرةةي  ةةى خ شةة    شةةي ي ى   زة   ة ةةي     ىةةةىة  ةةي        
 ة يتةةةى رةةةى   ؤ نةةةى ة   ةةة ة    ة  ي   ضةةةي  دؤ ن  دةةةى     

ي ةةى    ةةؤ  ة       ة ةةين  ثيينةة     رةةىيؤ ؤ ن  ثيةةيي  ةةى     
   ي       ى تنةةى ة دةةى  ةةؤث    ةةة ن    خةةىة     ة  دةةى      

 نيةى ىتت    يي ةة
  ةىتؤرةةى  ثي  ه تنةةى    كةة  ة نةةي  ثيةةين   ي رةةى ي ى ة    
 ة  ن ي ضة ي  ة  ي ةين   ى ىشةت  ثيةيي دةى  ى  ةةتة   يةى         
 ةةى     يى ةة        ة ةةا   دةةى  ةةىة   ثىرةةتين تد   ة  نةة      

 ةخىنى ةة َدى      ى        
سيياأل تيَثيية ِبوة بييةآلم هةمي يية وةك  26تةميية  ليية -4ث

مندالَيَك دة دةكةوم و شؤشم سةير دةكةم وةتةو ضوكم بضوكن  ي  و 
كيَ م كةمة ئةمة ئةو هةستةى ال دو ست كردوم  ةنىية نيةتوا  ذن   

 بهيَنم؟
 ةةى ة  ىرةةت تد    رةةي ن ةةى،  ةة ت دةةى   ت ةةى حةةىز ني ةةي       -

 ن  خ    ن يتن تي؟!! ىة شى  ك  ن دى تىةى
    دةةةةى زة      دةةةى ثةةةة تئ تةةة     ةةةةى   ىرةةةةتىييي      ةةةؤِ 

   رةةي  ةة ة    تَةةتي خةةي ةن  ضةةىن  ةنةة  َد تداة  ةةى ة  و نةةى      
 ىنةة يت   ةةى   ةةى   ةةى   ةةةي ةي   ة  تةة ي  ةة ت  ةةى ة   ةة ض      
نىخ ش ى  يي  ةى  تي، دى ةى    
 ى ةش    ي   ي   ى     ةىو  
 ث نةةةةةةةةةةةةةةةة ن     ةةةةةةةةةةةةةةةةة ن   

ىخينى ين   رتَةي  ى دتت تَ
نةةةةةةةي    نةةةةةةةى ة  ة  ةضةةةةةةة تي  

  ة   ، حيَدىت  )  رتىي ا ِ 
شةةة دي   خةةة يتا دةةةى تي  طةةةى  
   رت   ؤ   ى     ة نى دةى  
خ يتن    ة  ةخي ،  ةت  ن ةي  
 ةةةةى  د تن  ينةةةةى  دةةةةىيي   دةةةةى  
 ةةةةىة   حيَدىت تدةةةة   ضي ةرةةةةى   زة ة    ةةةة ض ث ت يَةةةةي  ةةةةى  

  َدى     ت    ى  تؤرى ني ي   ى  ىيىة
سالَى تيَثية ِيوةو هييض ثةيوةنديييةكى     35لة  تةمة -5ث

سيَدسيم نةبوة، ئايا سيَدس نةكردن بةو شيَوةية نابيَتة هؤى الوارى 
 سيَدسى  بؤ ذن هيَنان و هاوسة ى؟

ر تدس نةى ؤ ي  ةى  شة ت ةيى  تة   يرة   ة ةىيي  ة ض        -
 ي يطى ي ى   دىرى   ث  ؤ ي يي ث  ينى ة  ةى  ة  و تة  ة   

 نةة ن تد  ؤ ث   تي، ضةة ندى  ةةىة     نةةى    ىث نةة ن  ر تدَةة 
ر تدَة   ى ةةى  رةة تدس  ؤ نةة   ةى      نةةى ي   ة  تتةةى  ةة     
 و نةةةةةى ة   رةةةةة   ىَدطى  ن ن     ةةةةةى ين  ز  ز ت،  ةةةةةى  ة  
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 ى ة  خ     تد  زة  خ ة خبؤيتتى  ى  ةو ةؤة    نىت  ن تي 
  ةيي خةة    ضة ندى  ةةى ة  ة  تتةةى  ة    ث نةة ن   ىنو ةةى ين     

 و ن نةةةى ة   رةةة   ىَدطىِ  ن ن ،    ةنطةةةى    ةةةى ة  دةةةى ثيشةةة   
 ى  ؤ ن ئ، ةؤة      ةى ة  دةى خىييَدةى ين   ةي   ر تدَة       
    ى يتتةةى ة ث ت يَةةتى خةة   دةةى  ةةىة    ةةى  شةةتينى  ةةى          
 طؤيتي  ى  ة نى      ؤ ث ن ن  ر تدَ   ة   يتنةى        
  ف  م   شت  دى   ي ىتىة فؤ ت نى  ن  ت    يئ  ى  ةؤ ثو دةى   

ى ة  ة  ثؤر ي    ة  ي ة   ؤ  ة حيَدةىت تد  نىخ شة    ض  
يتةةة  ن  تةةة      ة  فؤيتةةة  ن  ة ةةةو ن ةةةى، تةةة      ن ةةةى، ضةةة ندى فؤِ 

 ة ثيتتةةةةةى نةةةةةي  ز تةةةةة  ة تةةةةة ة   
ث ت يَةةةةت   ةةةةى ة ن ةةةةى زة   ةةةةى   
 ةةةؤ ثو   تةةةية دى ةةةى   ىةىشةةة   
 ىَدةة  ن  تةة    ىنةة ة  ةةى ت  نةةي   
ةيرةة ددى ين   ي يتةةكة    ةةى    

 ةة نى  ة وة ة   ث ى   ةث
 ةةى ة   ةةَ  رت  ؤ ةتةةى ة،  
 ة  خةة   نةةي   نةةي ة  ىفةةىز   
 ةةةيَدت ن ة  كةةة  ة ني يةةةى ة       
ةىتؤرةى،  ةةؤ     ةى خةة     تةةي   

  ى   كي ن ىة
سالَة شووم كيردوة و   6 -6ث
نابيَت، دة كةوتوة هؤكةى  ممندالَ

لة ثياوةكةمةوةية بةهؤى هيةوى  
ةآلم هيَ تا ثرمستاتيةوة ئيَستا بة بة دةوام ضا ةسة  وة دةطريَت، ب

 مندالَبون لة ئا ادا نية ضا ة ضىية؟
 ةةي  ةةى  ة  و   تةةي دةةى ضي ةرةةى    ى  ؤ نى ةةى ، ثةةية    -

ةي ةيةةى       ةنطةةى  ةةى تةةى     ضةةي    تتةةى ة،  ى ةةى  نةةى       
 ةت  ن ةةي  ةةى    ث تينةة ن   ةرةةتدؤ ة ة  ةةى َد  ةنةة  َد  ي      
 ةة ة ،  ةةى يئ  ةةى ة  ؤتن  تةة    ة تؤ ة ةةى ،  ةةى  ةةى يتطي     

   ة ؤيتتةةى  ةةى  ةو ة ةة  ةن  َدةة  ني،     يةةى   زة      رةةتدؤة 
 ىيى    ةن  َد  ي،  ى ي   تنين  ت    ث ي     ،  يتطةي  ثة ت   

 ني  يتي  َ دى ي      ةى ى ة ةة
كردن و كو تية  ئايا ثةيوةندى هةيية ليةنيَوان دةسيتثة ِ   -7ث

 باآليى واتة رم  دةستثة كردن كا  دةكاتة سة  طةشة نةكردنى باآل.
ثىي ةن ي ةى     رةتى خ  دةى   ي ةيةى ة ن ةى،  ةى ة         ض -

ت يتةةة      رةةةي  ةةة ة دةةةى  ةةةىَية  زة   ةرةةةتةى      ى ىرةةةت تد

 ؤ نى ة، دى   رت     ىشى   ي   ىن ة  ى  ي      ة نى ين  
  يتؤة  ثيتنى ينى ة،  ى ث ى  يى ىو    ةة ن   ىشةى )رة ةيت     

 تؤةثضا  ى ثيتؤ ة تشدى  ثيتا  ة    ة   ة
 ثة دةى كضيَنى بة دةستثة  دةد يَت؟ئايا -8ث
 ةرتةى   ى ى   ى ش ت ة  يريي ى ى    تي   ض زيين تد  -

 ةة  ثةةى  ة   كةة تن  ن ةةى،  ةةى و  ى ةةى  ثىَةةى يةةي  ةرةةي زة       
 ربيتةةةي  ةةة  نةةةي ة ة،  ى ةةةى    ةةةى ة  ىيةةةى دةةةى  ةةةىَية  زة          
د تخشين ن  ثىَى  ،  ة ِ يتي، يةي  ى يةىن   ىةةى ة زيةين  ثة ت       

 شينى   ىةىة  ة ضة ن  ضةىن   َد ث تة  خة يتن تد       طي    ن
  ىشىة
مذانيية حييةر بيية   ميَردةكييةم  ِ-9ث

جووتبوون دةكات ئايا ئةوة هييض رييانيَدى   
 نية؟
زة  ةةى  ث ةةي  ي دةةى رةةى ةتي  ثي    -

  تنينةة    ةث نةةى حةةىز  ةةى   ةةي ة  ة ةةىي،  
تةةةة ة دى ى  ةةةةى ة   ةةةةي ةز    ىيةةةةى    
تىن   رت ي  يشى،   ض زيين تد  ن ةىة  

    ةةى   ةةي ةز ة زة ة  ث ةةي  دةةى      ةةي
ةي ةيى       ى   ة ى يتتى ة،  ى  ةنطةى  
  ةةى يتي ت  نةةي  ر تدَةة  خةة   تةةي       
 ديتةةى ة، يةةي   ةةى يتي  ةةى  ت  نييةةى   ةة   
ثنى ى   ة خبي ة يي ثىنطخ    نةى ة   
ةي ةيةةةةى   زة    ةدؤ نةةةة  ر تدَةةةة ى 
ث تئ  ي رى  ، يي ت تؤنةى  ن  تةى   ة  ةى    ز    ث نة ي يةي      

يةةةىة نةةةى  ني  ةةةى يةةةي يدؤ ي ثةةة تئ  ةةةي ة ر تدَةةة ى ى، يةةةي        ي
نى  َين تيي دى زة  ةى   يىنةى ين  ثيةين   ي رةى يتين  ،       
تةةىنهي  يىنةةى  ةة    َينةة ي   نويةة     نةةى ة دىيةةى ن  ةة         
   ي   تةية دةى زة   ي يشة    ةي ةز    ث ةي  دةى  ةي  نةى   دةى         

ثي رةةةةى    ةةةةي ةز   ثنةةةةى ة  يتةةةةي دى ةةةةى   ةةةةى ة   ىنةةةة يت        
 دىرى ةتي  ش  ؤ ن ين   زة   ةتؤرا، يي  يز  ييي  ة  تية

سالَم بؤ سىَ مانط دةضيَت هةست  18من كضيَدى تةمةن -10ث
نيَدى رم  دةكةم لة رىَدا، رم  هةسيت بية مييزة ضيو كيَ      نبة شوا 
 دةكةم.
  ىو حيَدىتى ث ت  ة تؤيتي ز ت خ  ة      ين   ؤيت ى:-

 ت    ىنةة يت   ةةي يئ  ة         زن   يى ةةىو: دةةى  ةةى  ؤ  
   ي نيخ ة يي   ت   ن  دى ىَد  يىة
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  ةو:    ةةةةةةةةي     تطةةةةةةةةىي  نةةةةةةةةي  ز ت دةةةةةةةةى  ةةةةةةةةىَية   
 ةضي نى ؤ ن  ثي   خي يتن  نىشتن  تى    دى     ة و ؤ ي 

 يي ر ِ   ةينطينىة
 ر ت ىو:  ي    ة  ن    ت تدك نى ين ة

ى دةى  ض   ةو:  ىرت   يىت  زة  ى   ي   ىو  ىرت   يىت 
  ةةةةةةةةىَية   ةةةةةةةةى ي   تنين  زة   ةةةةةةةةةي ة ثي ك ى ة ينةةةةةةةةى ة  

 ةثىي   ة  تي
 ةةةى  ىشةةة تد  -   ة زي ةةةى ةةةةث تنجةةةىو: ت شةةة   ي  ةةةى  ؤ 

زة ييي دىني ضى   يتدى    ةثيا،    ىشى   ىن يت  دىو  ؤةينى 
دةةةةةى  ن    ةةةةةةى ة  يتنةةةةةى  ة ة ة  ة نةةةةةى  ةةةةة   خ   نةةةةة ن     

 ني ضى ين   ة    ى ييية
ة يي   يت  ة دةةةةؤةك    ةةةةى  شىشةةةةىو: ت شةةةة   ي  ى ىنةةةة  
  ية ث ي     ت ى    ت   ى ةيى:

 ةي ة ثي ك  ى ة ة يي    طؤيتي    ى ي ييي نى  تن تية-
 ي  ةىو  دىيتةى ة   حيَدةىت   ة  نة       نتي  ةت  ن ي خ  -

 خ      ه تن ية
 ى ى  زة  ث ت يَت   ةؤ   ىنة يت  دةى  ةىنت   يي ت ة  دةى       -

 طؤييةثيتؤ ضي  يتؤ  ثويشد  ثَة      ة  
ةوة بييسييالَة دةنييالَيَنم بةدةسييت  ارة  15تةميية  -11ث

 دةموضاوى ناشريين كردوم، ضا م ضىية؟
عيزة ى  ى ث تة   ة تؤيتةي زي دةى     ، نىخ شة  ن ةى      -

 ىَدد  ن شينىيى  ى دى ن شينى ين  ت تدك ن     ة نةى يي دةىو   
تىةىنى  ،  ى   ى  يرت     ة نةى ين   ىرةتى  ى تنةى  ةي       

 ة،    ة    ة نةةية تنا   دةةى نةةي   ةضةةاة    ى ةةى     ضىرةةةين نى
،  دةةةةىني  عيزة ى ينةةةة    ىنةةةة يت  زي دةةةةى  ثةةةةِؤ دةةةةى  ةةةة تم  ةةةةى   

ض  ةةى ثةةةة   ةةىو    ةت  ن ةةي يةةى  ت  دةةى  ي يتتةةى ين  تن رةةييد  
 ى ي  ه تن تي  ة  يى   ىثَ ل  ةث نى    ةي ة  ةينط ت ة   ن 

 خ ييي دىني   ةضاة
ن )مةلَحةم( بؤ ضا ةسة ى روو ئايا بةكا هيَنانى هةتوا-12ث

  ذاندن باشة؟
ث ت يَتى  ى ة  و نؤيتي  ى  ى ي   تنين  ةىَدحىو  ىشة تدى  -

دةى ضي ةرةى   ز    ث نة ي  ةةى و  ةىة   ضي ةرةى ة ى ن ةى  ةةى       
تةةةةى    ،    ىنةةةة يت  ثويشةةةة  دةةةةى ةي ةيةةةةى  دةةةةى ةي ة ةةةةين        
ضي ةرةةى     ةةى ي    ة  تن ةةي،  ةةى و  ةةى  ة  و  ةةى ي   تنين     

تى     زييي  ىيين ي  ى  ىرى ى  ى ث ت يَت  ثة ت ن ةىةة    ة  ت
دى  ىة    خؤ ثن    يتنةى دىرةى   ةى ي   تنين   ةى تةى    ةة      

ضة ندى     رت  يتةي  ة ت  ةى ة نيت  ن تةي  ة ض  دةي ،  ةى  ة           
ضةة ي  ىرةة ت  خةة  ؤ   ةةى ةىيةةى ة  ة ةةي ، دةةى رةةى ةتي    ة     

 و     رت  يتي ضي ةرى   ى ي  يتي    ىرى ى ث ت   يشىةة  ى
 ى  ة  و  ى ي    ة  تن ي   ت  ى ة   ى ِ  رت  ث ت يَت  ث ت 
  تي، دى ثيشن   ي يطى ي ى ى  دىرى   ىرى ى  ىو  ة  تتةى ة  
يةةي نية تن تةةي  ةةى و  ةةى   ىة شةةى     ىرةةي  ة ةةي   ةةى  ت  ةةى ة  
  ض نيت  ن تي   يى  ةى   ةى  ة  و  ة  تةي دةى  ةى ي   تنين ة دةى       

ضىةدى  ة نةى َيتي،  ةىَدد     ت يَتى ز    ث ن ي  ىو ِ  رت    ث
ثويشد  ثَةة  ة ة  طيتةى    ةي      ث ت يَتى  ىرى ى  ى    

ثىي    ن  حيَدىتى ى، زة   ي  دى  نىيى   يى ى  ىن  ة    تية 
 ى رةةةةي ضي ةرةةةةى   ة ؤيتةةةةي، يةةةةي دى  نىيةةةةى  ة  نةةةة    تةةةةي،      
 يَةةةةةةينى ة  ىةةةةةةةىة ضي ةرةةةةةةى   ة ؤيتةةةةةةي  ىةةةةةةةى ِ  رةةةةةةت   

 َتى ىيى   ث ت يَتى  ى   ي ي ة    ِؤ   ة ىَد يت
 مةبةست لة ئا ةروى سيَدسى ضىية؟/13ث
دةةى رؤ شةةتى  يي ة ةةين  ةةةؤة ،  ةةى  ؤيت ةةى دةةى         ىيى  تدةة -

 ؤرةة تت ى   ر تدَةة ،  ةةى  ة  ضةة ي  ؤرةة تت   ةةى ة،           
خة      ة ةةي ،  ةةى يئ حةةىزيتد   يةةي ة  ةة  ت  ى ةةى    ةة   

 تةةةؤ      ةةةة ن  ن تةةةؤ   يةةةى طؤتا دةةةى  ىَد ةةة  ة  ةةةىو حةةةىزة دةةةى ن    
)  تَةةةةنة ضا  ةةةةى   ةةةةي ة  ة ةةةةي ،    ة نى ةةةةى دةةةةى خ يتنةةةة    
 ةرةةة ِ يتتى ة تةةةي  ة يتةةةى  ةةةةةية،  ةةةى   يتةةةى حةةةىز   ةةةي ةز    
  ت ةةة ي  ةةةى ت  ى ةةةى      ة يتةةةى  ةةةى  ثةةةىِ  ، دةةةى ن تةةةؤ       
 ي ةز ة ى زييتؤ ت ن تؤ  ة  ة ى يتي    ىنة يت   ةي   ةضة تتى    

   ن تكةةةَيت      طةةةىِ  ت، تةةةي  خينةةةى   ِ ن ةي ةةةى ة    ة   ةةةى  
زييتؤ دةى ةة ت نوية    تتةى ة، ضةي       ة نةى يي دةى  ةةيخة           
زيةةيتؤ  ة  تةةي    ة يتةةى  ةةى  ِ   ةيةةى  د تةة  نويةة   ة  تتةةى ة     
ت ت   ة ىيىن تي ض   ة يتي، دةى ثنة    ةي ةز    ة  ةؤتا زيةي      

 ي رةى ي     ةى       ة    ة شل  ة  تي،   يى دةىثيين    ة ي  
 ة  ةةى  ةتؤيا  ة   ة  ن تةةي دةةى نويةة     نةةى ة  ثي        ةةي ةز

  خ شى يَةةةت يي  ة تةةؤ    زيةةيتؤ ثىي ةنةةة   يةةى ن   يَةة     
 زيي   ة ي ة

 ىو  ي ةز ة  ث ي  دى نىخ ش    نى  تي دى  ىة    يت تد   
 ىيى   تي تىةىن تد  زة    يتةك دةى  ىَد ة    ةِ    ، دةى ثنة    ة        

 ت  ةةةةةةة    ةةةةةةةو     ةي ةيةةةةةةةى  دى ضةةةةةةةين  تىةةةةةةةةىن  نةةةةةةةي   ة  
ري     نى ةيى    ى رى     يتي،  ى و دى زة  ثن   ثية  ى  
 ضينى تي ِ   ةيةى   ىَد ة  تةى ة  ةى تيي ةىت   ةى  ةز ن تةي  ة ن        

 تؤر  ردةِؤ    ةن  َد  ي نىةي ةة
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دىرةةى  ثي ث ت يَةةتى دةةى  ريتينىشةة    ةةى  ىرةةي  ة ةةي        
ري     ى ة،  ى َد     ي ةز   ة تؤ ة ى   ىت ي ةز    ىو   

خ   ري  نى يتى ة،  ىَدد   ىش     تي دى ىَد   ، ضة ندى  ةى    
 ىشةةةةة   ي ى  ىة شةةةةةى ثىي ةنةةةةة   خ شى يَةةةةةت ى ى  ةةةةةى و    
 ة يتةةةةةى ة   ثشةةةةةد  ين  ز   ني يتةةةةةى خ َدةةةةةىة تئة دىرةةةةةى   
ة تؤ يئ ث ت يَتى  ي   ةخ       ى  دى  تىةىنينى    و ن تي 

 يتى ينةةة  ،    نى  تتةةةى  ةةةي يتد   ةةةؤ ي   نى يَةةةن   دةةةى  ةةةىة   
 ى ضةة ن ت    تةةي  ةةى  ة  ة  يةةى ن   يَةة    خ شى يَةةت    
 ةةىة   رةةن  ة ين  تىةةةىي  ةشةةد تن تي    ىة شةةى  ثةةىِ ة       

 نةةةةةة  ي نةةةةةة  ت دةةةةةةى  ةةةةةةي ةز   نةةةةةة  ت  خ شى يَةةةةةةت  دىن ت  ن
  ىَد ة  تى ةةة

 (( ضىية؟STDمةبةست لة وشةى ))-14ث
 ى  خ ش ينىي  ى  ى    ر تدَةى ة   STDةى ىري دى -

نىخ شةة   30ينىة دةةى    ة نةةى ة،   ثةةةي ة   ةةى  نىخ شةة آل
زييتؤي   دى زة  ى    تى ين    هين    آل ي    من نى  ى  دى 

 chronic genitalة   ي  ى  نىخ ش  ) 40 ىةى يدي 

herps     ا  ىيةةى   نويدةةةى  يةةى  ة  ةةة ن ئ ت شةة    ة ةةة يي
chlamyida ية    

ةز   نىتى ة دى نىخ ش ى  يي ة ين ئ  ى  ى  دى   نى ة  
نىخ ش ى ين  فى ةنط    رة زةندى  ةى  ة  ةي ةيةى   زة  دةى      

ةنطةى ةةؤة  ت شة  نةىزة          ىرتى  ةؤة     ةة تننةى ة    ِ 
زي دةةى ين     ىنةة  ة  ز  ز ت   شةة تؤثىَى  ة ةة  ةنيَدةة  ي    
 يَد زي ى ين  ردةِؤ   ةن  َد   ي ث تئ  ةيت  خة      ةىَد ت     

   ة دةةؤةك    ييؤةرةةى ينى    تشةةى     ىنةة  ة  ز  ز ت  ةةى   
 ةيدةةىي   رةةىيؤ دى ة  يةةى  ةةىو نىخ شةة ينى ت  شةة   ةةىة         

َ يي دى ى   ىرين    ةيي د تدؤ     د ىر ت   ة ا  ى ى  ر ت
 ةةؤ ،   زة   ةةى خ تةةةؤ ي ئ دةةى  ىرةةة تدى ة  ة  يتو يتتةةى ة  ةةة      

 يى  تد    ة
 ئايا ذنان رم تر تووشى ئةو نةشؤشيانة دةبن يا ثياو؟-15ث
ث تدهيتى   ىرتىي  ة ت  ى  شت       ىنة  ة     ى   -

ز  ز تةةة   ىتيي ةةةىت  ثنةةةيي زة  زيةةةيتؤ تةةة ة  ة ةةةا، تةةةي  ةةةى       
  دةةى زة  ةةى   ي يشةة    ةةى     1:2ِ   ةيةةى   ة يتةةى  يتةةكة  

 ى  ث تدهيتىيى  ثي  ىيىت   ىخ تؤ ي  ت ييينة    ة ني ةى يتي،   
ى  ة ت    ثنى ة ت   ى ى   ى     ى   دى  نىيى  ي  دىنى رى   ىث 

 ى ة  ث ت   و ن تية   يى ث ت يَتى  ةى  شةىة ةةينا  ي يتة      

ثي دةةى   ي ةيةةى ة د تنةة ِ ين تد  تةةى       ثويشةةد  ثَةةة    ةة  
  ى  نىخ ش ينى  دي ة

زة  ى   ىو نىخ ش ينى دى ث ي ة ة  ى    ش ى  تة   ة ة  
 ة  يتو يتتةةةةةى ة  ةةةةة  ثي    ىنةةةةة يت   ةةةةةي يئ    رةةةةةتنى ة    

دىو  يىنى ة  ىيى  ة  دةى  ىية ز  ة      ةَد   ى  ة خ يتن ئ ِ 
دةةى ثن شةةى ة  ةة  ث ةةي   ةةى    شةة ى ين  نةةي  ز تةة ة  ة  تةةي يةةي    

  ى    خ يتنى ةة
ضاكرتين  يَىا كامانةن بيؤ ئيةوةى ميرمو تووشيى ئيةم      -16ث

 نةشؤشية سيَدسيانة نةبيَت؟
 يشنيا  يتطةي     ى تنةى ة دةى رة تدس دى ةى   ىرةين        -

ى  نةةى   ةةي   ر تدَةة   يدةةى دى ةةى    ةةةيي رت  ةةؤ     )  تةةى  
% خةةة    ةةةى     100 ىرةةةين    ةةة    ة ةةةىياة  ةةةى ة ةةةةؤة      

 ة ؤيتةةةةي دةةةةى  نىخ شةةةة ينى، دى ةةةةى   ى ةشةةةة    ةةةةى ي   تنين   
 رت د  ثي يتوة   ىش ت ةيى     ري، تي ِ   ةيى   زة  ةةؤة   

 دى  نىخ ش ينى  ى     ة ؤيتية
 ديا ترين ني انةكانى ئةم نةشؤشيانة ضني؟-17ث
  ؤيا دى رى  ث تَت  ني ضى  ز  ز ت-
  يز  -
 خ   ن ي-
    و نى ة دى  يت  ة و ؤ ن     ث ي   يز  -
  ة       ني  ز ت    و نى ة-دىثن  -
ئييةى ئةيييدر ضييؤن دةطويَز يَتييةوة؟ و ني ييانةكانى    -18ث

 كامانةن؟
 ى ىةيي ش ت ة دى ِ يتطي   ي   ر تدَة ى ة ث ةي   ةى       -
 ة     ة ةةةين  ز ت  ة  ةةة  يةةةى ن     ة   ثنةةة ئ  ةةةى      تةةة 

  ة  يتونى ة، يي دى ِ يتطي  ثىي ةن   ر تدَ     ة ة ةة
زة  ةةى   ى  نةةى  ت شةة   ىيةة ز  ة ةةا دةةى رةةى ةتي    ةة ض      

ة ني ى يتي  ى و دى ثيشة     ن شينىيى    يي يدؤ  ييي دىرى  
 ة  تتةةةةى  ةةةة   نةةةةىةين   ةةةةىة    ى  ؤي ةةةةى    ة  ةةةةَ   دةةةةى     

  ىرتى  ة
 و نةشؤشيانة ضا ةسة يان ضىية؟ئايا ئة-18ث
زة  ةةةى  نىخ شةةة ى ر تدَةةة ى يي  طةةةى دةةةى  ىيةةة ز  ةةةى       -

 ة ةينةةةى ين   ةةةىنت   يي ت ةةة  دةةةى ثيتةةةؤ ضةةةي  يتؤ  ثويشةةةد      
ثَةةة     ضي ةرةةى   ة ةةؤيتاة  ةةى و  ة   يةةيي  يشةةنيا  يتطةةي 

     ى تنى ةيى دى  ىة   ثىي ةن ي ى     ةيي رت  ؤ  ة
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 نةخؤشى 
 شةلكة

 
 

 “Infectious Foot Rot” 
 

 
 دكتؤر فةرةيدون عةبدولسةتار -لة نوسينى

 مامؤستا لة كؤليذى ثزيشكى ظَيتَيرنةرى
 زانكؤى سلَيمانى

 
 
 

ستان بة كؤَلةكةيةكى لة كورد ثَيشةكى: سامانى ئاذةأل 
سةرةكى ئابورى نيشتمانى دادةنرَيتء بآطومان 

سامانة طرنطة دةبَيتة هؤى طةشةكردنء ثَيشكةوتنى ئةم 
بةرزبوونةوةى رادةى بذَيوى خةَلكء هةروةها هةوَلَيكة بؤ 
دابينكردنى ئاسايشى خؤراك لة كوردستان ضونكة لةم 
قؤناغةدا هةوَلدان بؤ دابينكردنى ئاسايشى خؤراك بة 
ثَيويستييةكى مَيذوويى دادةنرَيت. زؤر دةردو نةخؤشى هةية 

كردنى سامانى ئاذةأل، كة دةبنة هؤى ثةكخستنى طةشة
لةوانةش نةخؤشى شةلكةية كة تووشى مةِرء ماآلت دةبَيتء 
لةِرووى ئابورييةوة دةبَيتة هؤى لةدةستدانى ذمارةيةكى زؤر 
لة ئاذةأل بةوةى كة كَيشيان كةم دةكاتء هةروةها بةرهةمى 

 شريء خوريان دَيتة خوارةوة.

 :”Foot Rot“نةخؤشى شةلكة 
بةتى لةنَيو خاوةن ئاذةَلدا بة لة كوردةواريدا بة تاي

تعفن نةخؤشى "شةلكة" ناسراوةو عةرةب ثَيى دةَلَيت "
" ء لة سةرضاوةكانى ثزيشكى ظَيرتينةرى ثَيى األضالف

 .”Infectious foot Rot“دةوترَيت: 
بةثَيى سةرضاوةكان نةخؤشى شةلكة يةكَيكة لة كؤنرتين 

ة مَيذةوة ئةو نةخؤشيانةى كة تووشى مةِرء بزن دةبنء هةر ل
ثسثؤِران هةستاون بة ئةجنام دانى لَيكؤَلينةوة لة ووآلتةكانى 

 جيهان:
 .”Chabert“لةاليةن زانا  1791لة فةرةنسا لة ساَلى -
 .1808لة ئيتاَليا ساَلى -
 .1815لة ئةَلمانيا لة ساَلى -
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 .”Youatt“لةاليةن زانا  1837لة بةريتانيا لة ساَلى -
 1904ئةمةريكا لة ساَلى لة ووآلتة يةكطرتووةكانى -

نةخؤشى  ”Mohlerand, Washburn“لةاليةن زانايان 
شةلكة تووشى مةِرء بزنء مانطا دةبَيتء هةروةها لة ئاسكدا 
دةردةكةوَيتء لةطشت ووآلتانى جيهاندا بآلوة بةتايبةتى ئةو 
ووآلتانةى كة ذمارةيةكى زؤر لة مةِرء بزن بةخَيودةكةن وةكو 

ئةمريكا، بةريتانيا هيندستانء هةروةها  ئوسرتاليا، نيوزلندا،
لة كوردستانيش كة ذمارةيةكى زؤرى لة مةِرءبزنى تَيدا 
بةخَيو دةكرَيتء ساآلنة هةندَيكيان تووشى نةخؤشى شةلكة 
دةبن. نةخؤشى شةلكة لةو وةرزانةدا زياتر تةشةنة دةكات كة 
ِرادةى شآ تيايدا بةرزدةبَيتةوة لةطةأل ثلةى طةرمى طوجناودا 

ةروةك لة وةرزى ثاييزء بةهاردا زياتر نةخؤشييةكة ه
دةردةكةوَيت لةنَيو مةِرء ماآلتدا.هةروةها لةوةرزى زستاندا 
نةخؤشى شةلكة لةنَيو ئةو ئاذةآلنةدا دةردةكةوَيت كة لة 
طةوِرةكاندا دةمَيننةوة بة بةردةوامىء هةندَيكجار لة وةرزى 

نطانةدا زياتر هاويندا سةر هةَلدةدات. نةخؤشى شةلكة لةو ذي
هةية كة ئاوى وةستاويان زؤرة لة شيوو دؤَلةكانداء هةروةها 

 لة ناوضةى بةرداوىء كَيوةكاندا تةشةنة دةكات.
 

سةرضاوةى هؤكارى نةخؤشى شةلكة بةشَيوةيةكى 
كار  ”Reservoir“سةرةكى ئاذةَلى تووشبووة كة هةروةك 

دةكات لة ئةجنامدا نةخؤشييةكة لة ناوضةيةكةوة 
زرَيتةوة بؤ ناوضةيةكى ديكة. بةشَيوةيةكى سةرةكى دةطوَي

دوو شَيوة لة نةخؤشى شةلكة هةية: يةكةم/ نةخؤشى 
  ”Benign foot Rot“شةلكةى سادة 

 Virulent foot“دووةم/ نةخؤشى شةلكةى توندوتيذ 

Rot”  مةِرء بزن لة زؤربةى تةمةنةكاندا تووشى نةخؤشييةكة
اتر هةستيارترة بؤ دةبن، بةآلم مةِرء بزنى بةتةمةن زي

 نةخؤشى شةلكة لةوانى ديكة.
طواستنةوةى نةخؤشى شةلكة لة ناوضةيةكةوة بؤ ناوضةيةكى 

 ديكة دةبيَت:
.بةهؤى ئاذةَلى هةَلطرى هؤكارى نةخؤشييةكة 1

(Carrier animals). 
.بةهؤى ئةو كةلء ثةلء هؤكارى طواستنةوة كة 2

ؤظء ئوتومبَيل... بةكاردةهَينرَيت لة كارى كَيَلطةكاندا وةكو مر
 هتد.

.ئاوى وةستاوء ناوضةى بةرداوى ِرَيطة خؤشكةرن بؤ 3
 بآلوبوونةوةى نةخؤشى شةلكة.

 
ئةو هؤكارانةى كة رِيَطة خؤشكةرن لةبةردةم بآلوبوونةوةى 

 نةخؤشى شةلكة:
يةكةم/ ئاوو هةواى ذينطة كاريطةرى طرنطى هةية لة 

شآدارء بآلوبوونةوةى نةخؤشييةكة بةوةى لة ئاوءهةواى 
طةرمى طوجناودا لة لةوةِرطاكاندا هؤكارى نةخؤشييةكة طةشة 
دةكةنء ذمارةيان زياد دةكات يةتايبةتى لة وةرزى ثاييزء 
بةهاردا كة باران دةبارَيتء لةوةِرطاكان بةشآدارى 
دةمَينَيتةوة لةطةأل بوونى تيشكى خؤر كة ذينطةيةكى لةبار 

 كة.ثَيك دةهَينَيت بؤ تةشةنةكردنى نةخؤشيية
دووةم/ لة وةرزةكانى ثاييزء بةهاردا زياتر نةخؤشى 
شةلكة ثةرةدةستَينَيت لةنَيو مةِرءماآلتدا ضونكة لةم وةرزةدا 
طةرمىء شآ دوو فاكتةرى ثَيويسنت بؤ طةشةكردنى هؤكارى 

 نةخؤشييةكة.
سَييةم/ بةخَيوكردنى ذمارةيةكى زؤر لة مةِرءماآلت لة 

كى طوجناوة بؤ شوَينَيكى بضووكء تةسكدا هؤكارَي
بآلوبوونةوةى نةخؤشييةكة كة ئةمةش بَيطومان زياتر لة 
وةرزى زستاندا دةبَيت بةوةى كة خاوةن ئاذةَلةكان لةترسى 
سةرماء سؤَلة ئاذةَلةكانيان كؤدةكةنةوةو دةيكةنة 

 طةوِرةكانيانةوة.
ضوارةم/ بوونى ئاوى وةستاو لة دؤألء شيوةكانداء 

ةكى درَيذ لةنَيو ئةو ئاوانةدا مانةوةى ئاذةَلةكان بؤ ماوةي
هؤكارَيكى ِرَيطة خؤشكةرةو هةروةها بوونى ناوضةى 
بةرداوى لة ناوضة شاخاوييةكاندا دةبَيتة هؤى برينداربوونى 

 ثَيستى نَيوان مسةكانيان.
هؤكارى نةخؤشى شةلكةء ضؤنيةتى دروست بوونى 

 نةخؤشييةكة:
هؤكارى سةرةكى نةخؤشى شةلكة دةطةرِيَتةوة بؤ دوو بةكرتيا كة 

 يارمةتيدةرى يةكرتن بؤ دروست بوونى نةخؤشييةكة:

1.Dichelobacter nodosus 
2.Fusobacterium necrophorum 

، (Gram negative)ئةم دوو جؤرة لة كؤمةَلةى 
ثَيويستيان بة طازى ئؤكسجني نيية بؤ طةشةكردنيان كة 

لةبةرةئةوة ضاالك  (Anaerobic bacteria)ةوترَيت ثَييان د
دةبَيت لة ذينطةيةكى بآ ئؤكسجينىدا.لة كاتى بوونى 
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برينَيك لة ثَيستى نَيوان دوو مسةكانيداء مانةوةيان بؤ 
ماوةيةك لةناو ئاوى وةستاودا، لةم كاتةدا بةكرتياكان هَيرش 
دةكةنة سةر ئةو برينةى لة قاضى ئاذةَلةكةدا هةيةو لة 

 ةجنامدا دةبَيتة هؤى هةوكردنى جَيطةيى:ئ
(Local dermatitis)  كة ئةمةش بآطومان دةبَيتة هؤى
 شةلينى ئاذةَلى توشبوو.

 

 :Clinical signsنيشنةكان 
لة نيشانة ديارء سةرةكييةكانى نةخؤشى شةلكة لة مةِرء 
ماآلتدا كة بةشَيوةيةكى كتوثِر تياياندا دةردةكةوَيت كة 

هةر لةبةر ئةمةشة  (Lameness)ةَلةكانة ئةويش شةلينى ئاذ
لة كوردةواريدا ثَيى دةوترَيت نةخؤشى شةلكةء خاوةن 
ئاذةَلةكان بةشَيوةيةكى طشتى شارةزاييةكى باشيان ثةيدا 

 كردووة لة دةست نيشانكردنى نةخؤشييةكة.
ثةىل تووشبوو ئازارَيكى توندى ثَيوة ديارةء ئاذةَلةكة -

 ر زةوى.زؤرجار بةرزى دةكاتةوة لةسة
 ِرادةى بةرهةمى شريء خورى دَيتة خوارةوة.-
هةندَيكجار هةردوو قاضى يان هةردوو دةستى ئاذةَلةكة -

تووش دةبَيتء ئازارى ثَيوة ديار دةبَيتء لةئةجنامدا 
 ئاذةَلةكة لةسةر ئةذنؤ دةِروات.

ثَيستى قاضى ئاذةَلى تووشبوو سوور دةبَيتةوةو -
 دةئاوسَيتء هةو دةكات.

بةردةوام بوونى نةخؤشييةكة قاضى ئاذةَلى لةكاتى -
 .(Foul- Smelling)توشبوو بؤنَيكى ناخؤشى ىَل ديت 

 (Virulent form)لةكاتى شَيوةى توندى نةخؤشيةكة -
ئاذةَلى تووشبوو لة لةوةِر دةكةوَيتء تاى ىَل دَيتء بةاليةكدا 
دةكةوَيتء بةرةبةرة لةِرو الواز دةبَيتء لة كؤتاييدا مردار 

 تةوة. دةبَي
 نةخؤشى شةلكة لة مانطادا:

لة سةرضاوةكانى ثزيشكى ظَيرتينةرى بة نةخؤشى شةلكة 
واتة )ثةيدابوونى  (Foul in the foot)لة مانطادا دةوترَيت 

بؤنَيكى ناخؤش لة قاضدا( كة ئةمةش لة  ئةجنامى 
 تووشبوونى بة بةكرتياى نةخؤشييةكة.

انى نةخؤشى لةزؤربةى ووآلتانى جيهاندا بآلوةو نيشانةك
شةلكة لة مانطادا زؤر لة نيشانةكانى نةخؤشى شةلكة 
دةضَيت لة مةِرء بزندا. نةخؤشى شةلكة لة مانطادا زياتر لة 

مانطاى شريدا دةردةكةوَيت، لةبةرئةوة يةكَيك لة نيشانةكانى 
بريتية لة كةمبوونةوةى بةرهةمى شري لةو مانطايانةدا. ِرادةى 

ى شةلكة لة مانطادا دةطؤِرَيت ِروودانء سةرهةَلدانى نةخؤش
 بةثَيى وةرزء شوَينء ئاوء هةواء لةوةِر.

 دياريكردنى نةخؤشى شةلكة:
 دياريكردنى نةخؤشى شةلكة ئةجنام دةدرَيت بةهؤى:

 (Case history).مَيذووى سةرهةَلدانى نةخؤشييةكة 1
ئةو زانياريانة دةطةِرَيتةوة لةسةر كاتى بآلوبوونةوةى 

ى بةخَيوكردنى ئاذةَلةكانء ِرَيذةى نةخؤشييةكةء شوَين
تووشبوونء ِرَيذةى مرداربونةوة كة لةاليةن خاوةن 

 ئاذةَلةكانةوة دةدرَيتة ثزيشكى ثسثؤِر.
 .نيشانة ديارةكانى نةخؤشى شةلكة:2

كة بةهؤى نيشانة سةرةكىء ديارةكانةوة لة 
نةخؤشييةكانى ديكة جيادةكرَيتةوة كة نيشانةكانيان لة 

 ةضن.نةخؤشى شةلكة د
.بةهؤى ثشكنينى تاقيطةييةوة بة مةبةستى 3

 جياكردنةوةو دةستنيشانكردنى بةكرتياى نةخؤشى شةلكة.
 ضارةسةركردن:

خؤثاراسنت باشرتين ِرَيطة ضارةية بؤ ِرَيطةطرتن لة بةردةم 
سةرهةَلدانء بآلوبوونةوةى نةخؤشى شةلكة لةنَيو مةِرء 

باريندا ئاذةَلةكان ماآلتدا. لةبةرئةوة ثَيويستة لةوةرزى باران 
دوورخبرَينةوة لةوةستان بؤ ماوةيةكى درَيذ لة ناو ئاوى 
وةستاودا لة شيوو دؤَلةكانداء هةروةها كةم كردنةوةى 
ذمارةى ئاذةَلةكان لة طةوِرةكاندا لة وةرزى زستاندا واتة وا 
باشرتة كة ذمارةى ئاذةأل بةثَيى ِرووبةرى شوَينةكة دابنرَيت. 

ةى نةخؤشييةكة ثَيويست دةكات ئاذةَلة لةكاتى بآلوبوونةو
توشبووةكان بة شةلكة جيابكرَينةوةو بهَيَلرَينةوةء ضارةسةر 
بكرَين بة بةكارهَينانى دذة ذيانةكانى وةكو ثةنسلنيء 
سرتثتومايسنيء هةروةها ثاكردنةوةى مسةكانيان بة 

 دةرمانى ئايؤدينء ثاك ِراطرتنى بة بةردةوامى.
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 edition. 
2. The Merck Veterinary Manual 8
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 sdition. 

1998. 
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يااري  ةنطدانااةوةي كةمة اة كااي مةمان, نيري  كن ن  وخسارر رِ ِر
كااةِرووي هننرناادا واك تةماارس و ن مااةاري كااي ىر اا  ام تن    
ىااةوان  تك اااة كاااي تةِرةخسااان, ن,ية ةاااةروةةر كةماااة  كة اااة  اااة  

ي تةِرةخسن, ن,ية ةةروةةر كةماة   خوتي خي ري ىةوان  تك ة ك
كة ااة  ااة خااوتي خي ااري كااي مةماارن  تك ااةي تةخةك ااة ِرووة     
 ةكةرىةوةي  ة كارري ارككا  تي و تةرماةو    كةرتةوا داكاة     
ىةطاةري ِرووكااةِروو كوونااةوةي ةسر تةما درك,ني م تنااة مااةري   

ةةَ ضااااااوونة  …ةةكااااااة وةى  نكاااااا   خااااااير   نساااااا ووي و    
  رك ة ننةمرن  خي رية

وخساااااارر ري كيااااااررك, ك  و  ااااااة   ةي ك ااااااوان  ِركااااااي ىااااااةو 
تةم درك,نكنة تةرةمننةمري  ررك, طرري  ن,  ةك  و ضررةماةري  
ك اااةك    ن,وكسااا ة ةسر كةكر ااا   ن,ااا  ىر ااا ر كااا ة  ةكةرىاااةوة   
 ن,وكس ة ضينن,   تكاررك  تن  هايري  ن,ساي كا ان   ضاون ة      

وخساارر كااة  ن,اا  هاايري  ن,ساا ةمة    ك,طااةمرن  خ  ااة   تن  رِ ِر
 ة تةكن,يةهنروا

 يةكسانى نيَوان دوو تومخةكة
(  رمو ىة  مركنةي Cosmetques رتةمرن  هوان رري )

تواكاا   ااةننر كااي ؤنااري .اايرم كااووة كااةك   ااة  مااةرتة ةتا  ااة         
كرةاِرةمرناادا  رتةمااارن  هوان اارري كاااي  نااروانن  تةكن  ك,اااي     
ىة اااةة ىاااةو تةطةكاااةنن,ي  ناااروانن  تةكرناااةوك,ي كركاااة  كاااة     

وخساارري ؤناااةو  وخساارري  ناارو ةااةروةى رِ   رِ  ن,ساا نري كاادةية  
ةةروةى ىاةوك  ِرووكاةِرووي مرركطاةري نرم اةرة هنرواةةماري      
تةكن, ةوة ةةرضةندة  ن,س    نرو  ة ن,س   ؤي  وانري كةرط ي 
ةكااار  ة  مةوا اااة كيضااا   ناااروانن  كاااي ىر ااارتةم تن   ااان,وة     
 رك ة نناااةمرن  كركةخاااداي كاااة هاااوان   ن,سااا ننري  كرنطن,كاااي   

ةسرك,اال  ااة  ناارواي ىااررةةووي ةونااةري ضن,كاا  ن, ري       نةمااةك    
تةماااةي   ةكةرىاااةوة ةةماااي كاااة خي اااننةى تةماااةي  اااة مااار      

 Masque deىر ااارتةم تن  تة ر  اااةمرن  هوان ااارري )  

beaute تا مةوا ااة كيضاا   ةطااةة ةرومااةرةمرننرندا ىااة  مااررة)
 كةة نرمةي 
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ي وك,اِ اي  س   و  اةم ةمري  ن, ادك,   ن,سي  ة ضةوري و  ا ِ 

%ي  ن, ااادك, ن,ي  ىة اااةة ةيمااارري ةة نكاااة   70ىااارو ماااة  اااة  
 ن,وكس   كي رنةوةي كة  ةِروكِ ي  ن,سي  ن, دةتا ةوةة  ن,سي 
كي ضاةند ضان ن,ل تاكاةة تةكن,اين ضان   تةرةوةي مةِرو ي اة       

(epiderme  ( اااة ؤك,ااا  ىاااةوتا كااا   وك,ااان  )derme  ةةكاااة ماااة )
تاسة  ن,ساي ماة   خيراى كاة  ن,ساي تةكةخكان,ي و ناةر    ن,ادة     

ىاااااار ِ اةي ةةماااااا   كةرمةو  ااااااة   رمااااااو  ة و ىةندا ااااااةمري  

ك, اااادةخرس و  ااااووي  ةمااااةر   تة ررك, ك,ااااي و طااااةر    ااااةة رِ  
  ا(( ماة ةسركاةكري     0.1تةِروك,ية نروةندي ىةما وري  ن,ساي )  

(  ن, ادك,ية كاة ن ك ا     Kerationcytes ة خرناةي ماا ن ا  )  
ة   ةنرو ِرككارَ    ةةر  ةة ةةن ة هررك,ل  ن,سي نوي, تةكن, ةو

(ي كااااةنروكرنر و ِرككاااارَ   )ماااا ن   Collageneمااااي)ه  )
 تةؤي مة طةجنن,  , و  وندو يَ    ن,س يري  ن,دةكةخكن,ية

 بايةخى ثيَست
( Cosmetiquesمر ن,ل كةمن,ل  اة  رتةمارن  هوان ارري )   

تةمااِ ي تةكناا    ةمااةر  و ااةمةي و ااةي ))كااي  ااةِروكِ م تن   
نوماا اوة   ن, ن اا   hydratantمااةر  ن,سااي(( كااري و ااةي  ةرِ 

ومة ننةمرن  رِ تةمةكي ىة  تةم ةواؤةكة  ةِروكِ م تن  ضن ة
 ن,سااااي تةطةكااااةنن,ية وا اااار تةر رنةمااااة نرضاااان, ة ناااارو ضاااان ة    
ِرومة اااننةمري )ِرو اااية(  ااارمو كاااة كااا   وك,ااان كطااارس  ضاااون ة  

  رتةمرن  هوان رري ضررةمةري ن ة
ككاي ماة  و اةمرن     ىةطةر ِرو ي ا  كاِ ي و كاة كا   وك,ان طة     

خااوك,    ن,داكااة  ةطااةة خوك, اادا  ن, ااةة كااوو مررتةمر ااة مااةر       
مةر ر ري  ةة  ىة اةة  اة ىر رجناةمرن  كاةمررةن, رن  ننناةة      
ىةرم  ماةرةم   رتةمارن  هوان ارري تروما   او كا  كاري  اة        
 رَ ةوة ىر رتةم او كن,ي كاي  رراما     ا , و  اةِري ِرو اية و      

 ااار ىاااةو  وك,اانة  ةن اااةي ماااة  ااارمو  ةرومااةنر راط   نناااة   وا 
 ىرم ن,   ةسر كر   و  ةندروم    ن,س    ةمةر كةندةة

 نابيَت طةردمنان لةياد بضيَت!
تةكن,ي ض  ي رمن,ل  ةوة هوانرت و مةرجنِ امن,كةر    كن,اي  
مة طةرتي ء  ري و  ل واك تةمرس )كةك   ن, ن  ري م تووة  اة  

 ضااا ووي تةكن, اااةوة   ةاااة وو  اااوك, ن,ل ةكااار   ِرووكاااةِرووي ض   
ضون ة  ن,س   طاةرتي  اة  ن,سا   تة  و ضارو نرما رتة   ةكاةر       
ىةوة  ن,وكس   كة خ  ةس و ىرطرتاري ِرسؤانة ةةكة   رتةمارن   
هوان ااارري مااااة  رك اااة   كااااة  ن,سااا   تة  و ضاااارو ) اااا كااااي     
 رم تنةوة   وننل  ةةكي  م ك,(ةة( تة وان ك,اي  ةماةر  ن,سا      

   ن  كةمرركنن,  ك,ية
 شكنينى ثيَستث

كاااااي كاااااةورتي  كااااا  ن    ن,ساااااي  ن,وكسااااا ة ىروك, اااااة و    
ِرونرمننةم  كرة كةمرركنن, ني كي ىةوةي ةنض ماة  و ماوِري و   

  ةَ ةكةى  ة كةرضروس وي نةكن,ية
 ثيَستى ئاسايى

كااي ىااةوةي كااة  ن,ساا   ىرماارك  ىر اا ر كنااي  ااة ن ك ااةوة        
 ة ر ااااااري تة  و ضااااااروي   اااااااداَ ن,ل  ااااااة  اااااان,   ة اااااااةن      

كنةوة ك ةة تةكن ني  ن,س   مرف و كن,طةرتة  نرمال  ةةرةةمرر
   خي اة  ةاةروةى كَ ن,ا  خةوناةم ىاة       ن,و  وس و  ونادةن  ا   

 ن  ة ىةطةر كتميةنة  ة مةمرن  طةورةتا كة تةطيةي نةكن,ي نر
 ااااة ىروك, ااااةتا  ن, ن نااااي ماااا ت ِرةنطاااا   ن,ساااا   تة  و ضااااروس 

تكاررة    ضووننةمة و ةسر نرم ة و كة مة   مونن ةمرن   ةمةر
 تة وان  كَ ن,ني  ن,س ي ىرمركنةة

 ثيَستى وشك
 ن,سا   و اال نرماال و ةكاا ة   ن, نر ةمااةي ةسر  وندو يَ ااة  
وا ر مونن ةمرن  ةسر  ةم ةة تة وان  ةسر كة خن, اك   ن, ن   
ىةوة ك ةك  مة  ن,س يري و  ة  ىةطةر ضووةوة كةىة ىةطةر  ة 

تةكن,ااااي و تواي تة  و ضرو ااااس ةةماااا ي ماااا ت ةكاااار   طاااا ؤ   
 تةضن, ةوة كةى ىةوا ىةو  ن,س ة و  ةة

 ن,س ة ىر ارتة كر اةكنةم  م و ا   كاي ةوو  اكاووي        ىة
 ن,داكااااة و ىةطااااةري تةرمااااةو     ةَ ااااةي مااااوِري  ن,اااادةم ك,ية 
 ن,وكس   كةو  رتانةكة ماة  اةِرو  ارةةي تةمر اةوة و ىةواناةة      

   كاة  مة تةكرنيررك, ك,ية ِرسَ   مةرةم  مة ىةو  رتاناةي  رك اة  
 ن,س   و ل تةكطن,ِ ي ىةوةكة ِرك,طة  ة و ا  وونةوةي  ن,ساي   

 تةط ي كةةيي تروم   تن  ضن ن,ل ضةوري  ةمةرية
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 ن,سااااا   ضاااااةور ىةمااااا ور و ك كسااااا ةتارة  مونن اااااةمرن  

ؤك, ةمرناااةوة طاااةورةي  كِ ك, ااا  ةسر  اااة ضاااةوري  اااة ضاااةوركنة رِ 
نرطة و ةةناادك,ل تةرتةتاس كااة  رك ااة    ااة وو)ي  ااووس و ضااة  

ةكي ةي كضوى تةرتةمةوية منفة ة ماةرةمننةمةي ىةوةكاة كاة    
ةووكاااا   ااااا نركن,ااااي و ةوو رةنطاااا  ىة ااااةري وةرتةط ك,ااااية 
تة ااوان  كااة ىرماارن   ااة ِرك,طااة تةماا  ن,دانةوة كااة  ن, نر ةمااةي  
ىر  ر ك  ة عاةك   كاري مانفة   ماةرةم  خ ا ا  ىاة  هايرة        

انننةوةو ىةما ة   تانارن    وخسرركنة    ة ِرووي هو ن,س ة ِر
   نرؤ )ىرراككس(  ةمةرية

سركااااةي مااااارس خراااااري ىةواناااااةي   ة
 ن,سااااا ننري ضاااااةورة كاااااي  رم تناااااةوةي  
 ن,س   تة  و ضروكنري  ةنر تةكةناة كاةر   
 ااااارتة ةسر مررامااااارن  خروك,   تناااااةوةة 
ىة ااةة ةةَ ةكااة  ضااون ة ىااة   رتانااة كااي  
 روةكااةم  ماار   ىااةو ضااةوركنة ةكرتةكااة 

)تةكاةي  كاةك   ن,ساي كاة      ةمةر  ن,ساي  
خن, اك  مررتاناةوةي كةرا  اةري تةكن,اي    
و تةرتان   رتة ضةوركنةمري توو ةن, اد  
تةمااااارسة ماااااة ىة اااااةة طاوط ن ةماااااة    

 ىرَ ية   تةمرسة
 ثيَستى تيَكةآلو

 ن,س    ن, ةكو ىةو  ن,س ةكة  ةكةى 
مر اااااادا و اااااال و ضةورككااااااةن  ةمااااااةر  

ة وو)ي  ااووس ِرو ة ااةمري و اا ة  نروضااةواي و ضااةنرطة و ىاا   
ضااةورةة ىااة   ن,ساا ة  ااة مةماارن   ن,طةككاا ووتا ةكاار   كااروةة      
تةرتانااا  ضاااةوري  اااة )ن كااال  اااوس  نروضاااةواي  ضاااةنرطة(  اااة    
تةرتانااا  ضاااةوري  اااة نروضاااةمرن  تةورو كاااي )رو ة اااةمري(  

ؤك, رنااةي ضااةوركنة  اارتة ةكاار   كن,ااي م و اا ننة ضااون ة ىااةو ِر
 ةطاةة ىة رنة ادا    ي ةكار  ية ما تةرتةتةي  ة كة ةمرن  نروةِرا

   ن, ةَ ااااة ةكاااار   كااااة ىرماااارك  تاتةن ك,ااااي ةةرضااااةندة  ساااا  ن,
هنرواةي طةورة  ة نن,واي كة اة هنرواةةمارن   ن,سا دا ةاةكووة     
 اااة  كاااررةتا طاااااوة و  رتةمااارن   رراماااس و ىرطااارتارك  تن      
 ن,ساااي كة اااة ضاااةورةمرن   ن,ساااي ماااة مونن اااةمرن  طاااةورةي  

ةةما نرر  ي و و ا      و    تةمةناةوة و ىاةو كة ارنةة ماة    
 خيرام   ن,دةتةي و  ةِروكِ ي تةمةية

 ئةطةر ذن طؤرِانى بةسةرداهات ثيَستيشى دةطؤرِيَت
كااة ترك,ااناك  ؤكااري  ن,سااي كااة كااةى هااير نر ن, ن, ااةوة و ةسر   
نرم ااةر ماارر تةمةنااة مااةر  وناادو  اايَ   و  ن, نر ااة و تةرتاناا     

(  …)خير   نسا ووي سيضةوركنة  رتةمرن ة توؤ  ةمرن   ن,
طاايِران  ةير ينااةمري  كاارري طكاا    ةندروماا    مررتةمةنااة    
مةر هيري  ن,سي   ةكةر ىةوة نر وان  كة كةمجرر و  ر ةة ركة 
كِ كاارر  ةمااةر  ن,ساا يري كاادةك  و كَ اان,   ن,ساا يري و اا ة كااري     

 …ضةورة كري  ن, ةَ ة
 خاويَن رِاطرتنى رِذانة ثيَويستة:ثاك 

كام تنااةوة  ااة  ااةِروكِ م تن   ن,سااي و خاايراى  ن,اادان  و    
 ررامااااااا     اااااااة توؤ  اااااااةمرن  )خاااااااير   

( كااري  ااة  ااا كااووي  تةكن,ااي     … نساا ووي
رسؤانااااااة ةاااااااة وو خَ  ااااااة و  نساااااااننةم    
 ن,  ةنةوةة  ن,س ةمة  اة ةاةر هيرك,ال كن,اي     
 ررامااا     ن,ساااي و كركةخاااداي  ن,ااا   اااة   

و  سؤانااة تة ةااةنطروة وة تةماا ين,دةمرسة ِر
ضرو  رتةي هيراوهيري  ةمةر تةننكن,ي 
و مةَ ةمااااة تةكن,ااااي  وا  ن,وكسااااي تةماااارس   
)ك ةرية ضةوركنة  رتةي تةرتراوي ةكرتة 
و خرناااااااااة   تووةماااااااااري و  ر اااااااااروةي  
ىررة.  تنااة و  ااية ةيماارري مااةرةم  و كااة 
ةن,ااا ي ةاااةوم تي و ةكي اااة و ةةمااا نرري    
 ن,سااااس و ةااااة وو  ااااةوك, ن   ن,وكساااا ة  

نةةن,َ  ك, ااااةوة و  ااااان,   ىرراككاااا    ن,اااااوة  
 خةو   خروك,  ك  ك, ةوةة

 دةم و ضاو بةضى بشؤرين؟
ماااااااركوون  ىرمااااااارك   اااااااة ىاااااااةجنر   مااااااارر ن,  تنن,       

ة ضاةوركنة  Saponificationمنينركنةوةكة مة  ن,  تةو  ك,ي 
ووةمنناةمري   رتة ىرؤةَ ننةمري )ضةوري  ضاةوري  اواوة( كاري رِ   

ةطااةة  ي رمااني دا )ةةك اا  ةةك ااوي  ةةك اا  كاارتة    اااك (   
)كةمن, ة  ة مرن امري( مرر ن,ل تةمارس و كاي ماركوي  تةطيِرك,اية     

 ك,ي و مااااىااااة  مااااركونة ىرمااااركنة كااااة مةنااااة ةسرةمااااةي تةنر     
 وانركةم  كر   كي خروك,   تنةوة و  رمان م تناةوة ةةكاةة  اة     
كةرا  ةرتا تةكن,ي ىرطر ري  ة مرركطةركناة نن,طة نةةماةي كن,اي     

 Filmن,ي ىاةوا ضان ة ضاةوركنة ىروكنةماةي     ىةطةر ةسر كةةن,  ك

Hydrolipidique   ي مااااة  ن,سااااي تة ررك, ك,ااااي   ن, اااادةتاسة
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( كااةرة كااوو مررتةمر ااة مااةر    PHىةطااةر رك,اانةي    ااننةمةي )  
   اااان,   رو اااايةة  ن,ساااا   ىرماااارك   ااااة تواي  اااا    كااااة    
مركوون   ة. ندي  ن,وكس   كة نناو مر ان ن,  ةةكاة كاي ىاةوةي      

كة تةم  ن, ن, ةوةة كةك   ن,س   و ل و  رك,نةي    ن,   خيي
ىااةوةي خن,اا ا  ن, دةضاان,ي  ن,وكساا   كااة  ن,يااةِر كااوون  ضااةند       
مر ن ن, ك,ل ةةكةة  ة  مر ةتا كةمرتكر و مةِرووةمري ن ماة ن,    
كر ااااننري كااااي تةِرةخساااان,ي كااااي ةسركااااووية وا كر اااارتة ىااااةو       
 ن,ساااااا رنةي ةةماااااا نرري و ةوو  ةَ ااااااةي مااااااوركنري  ةمااااااةر  

ي ىة  مركوونرنةكري كي كةمرر نةةن,  ك,ية كي اوناة  تةرتةمةوك,
(   ف ننةمااةي Savon de Marseilleمااركوون    ماان نر )

ةسر كااااةرةة  مةوا ااااة و اااا  وونةوةي  ن,سااااي ةكاااارت تةماااارس     
)ةةرضاااةندة  رمنمةرةوةكاااةم  ةسر كر اااة(ة مةوا اااة وا كر ااارت   

ووةماا  كااري  مااة ةةك اا  رِ  Surgrasمااركوونن,   ضااةوري ةسر  
ي  ن,اااادا كن,ااااي  ةنرنااااةس ىةطااااةر    Lanoline   و اااارتةي )ناااا 

مةنةمة   مة  كوو كي ىةو هايرة  ن,سا رنة كاةمرركنن,  ك,ية  اة     
هيرةمرن  تك ةي مركوي  ىةوانةكاة  رتةمارن  ماركوون  ةانض     
 ن,ااااااادا ننناااااااة و  ن,ناااااااري تةو  ك,اااااااي ماااااااركون    ككااااااا        

Painsdermatologiques   ة مة ك ك ننة  ة مي اةَ ن,ل  ارتةي
وما   او ىاة  هايرة ماركوونة ةكارن   اة ماركوون         ىروك, ةي تر

. ناااادي مااااة رتة و ةكااااري كااااة ضاااان ة ضااااةوركنة ىروكنةمااااةي  ة 
و ي ااااا  نرطةكاااااةنن,ي و  اااااة ماااااركوون  ىرمااااارك   واناااااري      ِر

خروك,   تناااةوةي ماااة رتة و ن خنكااا  طااا انرتة و كاااي  ن,سااا ة    
و اااا ةمري مااااة ةوو  ن, دةضاااا  كر ااااة ضااااون ة كااااة  ن, نر ااااة   

 يةضةوركنةمري تةوَ ة ةند
 Lait de toiletteشري بؤ خاويَنكردنةوة 

ىةطااةر  ن,سااي و اال كااري ةسر ةةماا نرر كااوو واكر اارت كااة        
ماااااركوي خاااااروك,  نةم ك, اااااةوة و  اااااة هنااااار   ىاااااةوة  ااااااي     
خروك,   تنةوة كةمرركنن,  ك,ية ضون ة  ة  كررةتا ىرو  ن,س ةمة 
ةكر   و ل تةمر اةوة  اة هنار    اةِر و كِ م تنا م ىاةوة كا ان         

تة  و ضارو كاة  اا تة ان,   )كاة ناةر   تةما    نارتا          مر ن,ل
تةةن, ني( و  ر اري كاة كاةمررةن, رن   ونن,ال  ارم  تةمةك اةوة       
ىةوا ةسر كة كر    ن,سا ةمة ري خاروك,  م تس اةوة و كر ارت  اة      

ضون ة  ةطاةة   Syndetخروك,   تنةوةي  ة مركون    كك   
 خروك,   تنةوةكندا  ةِرككيري م تس ةوةة

 ة يان هةلَةية؟رِاست
 + ن,سي ىةندا ن, ة  ة ىةندا ةمرن   ةة

ِرامااااا ةم  ن,ساااااي  اااااةو ىةندا ةكاااااة ةسر ااااا ك  ترك,ااااان   -
كوونااةوةي ةةكااةة كةهن,نن, ااةري  ااةة كااي كااةهن,نن, رن  ن  رنااة    
مةرةمننةمرن  تةرتان  ؤةة ةمرية كي ِرك, خسا    طاةر    اة    
 اان   ن,وكساا ة و ةااةروةةر كاااي ةةماا   كةرمااةو  ن  ةاااةر      

  ةة ن,وكس
 +ىةم وري  ن,سي  ة كة ة هنرواةةمرن   ة دا وةى كةمة

ةةَ ةكااااةم ضاااااون ة ىةمااااا وري  ن,سااااي  اااااةنن,واي ضاااااةند   -
   نية  ك, داكاة  اة تة  و ضاروتا و  ااة  رؤناةي  ا ,  اة ةةناادك,ل       

 مة دا تةطر ة كةى مرن نية  ة
 + ن,سي ىروي  ن,داكة

 %70ِرام ةم رك,نةي ىرو  ن,ندا تةطر ة -

 ةةَ  ر نك,ي + ن,سي   ة ةن 
رام ة و ةةَ ةكةم وا ر ِرك,طة كاة ضاوونة ؤورةي ىارو نارتاس     -

)ىةطةر واكواكة  ةطةة ةةر خي   ن, دا تةىرومرك ( كةك  ماةر  
ِرووي  ن,سي رك,طة كة ضاوونة ؤورةي ةةنادك,ل  ارتة كاي ناروةوة      

 كة  رك ة   ضةوركنةمري تةتاسة
 + ن,سي حةةي  ة ىروة
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ةطةر  ن,سي ىروي  ن,رِبا تمياةن   ىة ة ِرام ة و ةةَ ة ةم ى-
 ن, دةضااان,ي و ةكااارن   ن,دةماااةوك,ي   ن,وكسااا   كاااة  اااةِروكِ ي      
ةة نكاااةكنةة كاااةك   اااةِرم تن  كاااةةيي ىاااروةوة نركن,اااي كاااةَ  و  
كااةةيي ىااةو  رتانااةوة مااة ىااةو ضااةوركنرنةكري  ن,داكااة  وانااري      
ضوونة نرو .وكك   ن,سا نري ةةكاة  ىاةو ىاروةي كاي  و اس كاة        

ن,ساااي و ااال تةمر اااةوة  اااة هنااار    اااةِرم تن  كاااة    مررتك,اااي  
  رك ة   ىةطةر كةمسةر كةةيي خرو ننةوة و ل نةم اكةوةة

+ رتة ضةوركنةمرن  كةماةر  ن,سا   و ا ةوةكة  ن,وكسا ة     
 )كربك,ي
ةةَ ةكااةم ىةطااةر كااة  ااةواوة   ىااةو ضااةوركنة  رتانااة ري       -

)كااا ت ىااااةو  ن,ساااا ة تةرتاناااا  ضااااةوري تةمر ااااة توو ةن, ااااد و  
ة خ ا رت تةكن,يم  ن,س   ضةور  ن,وكس   كةو  رتانةكاة  من,كةم

مااااة  ررك, طاااارري  ن,دةمااااةي و ةكرننكاااا   ن, ةطةكااااةن    ةطااااةة  
كاااة ةن, ةمااارن  وةى مااااركون     ةتورمةو  اااةوة  اااة  رمنمااااةرةو  

  ررمن نرة
 + ن,سي  وك,ناَ ن,   مرنةو  ن,وةي ِرك, ة

ةةَ ةكاااةم  ةنرناااةس ىةطاااةر كاااة ِرومة ااان  وا تةرماااةوسة  -
وكساا ة ىااةوة كاا ان  مااة ىااة  ىةندا ااة ةسر ىاارَ يةة   ااة  ااةننر      ن,

مرن نية  ك,   ضوارطي ةتا ن ك ةي م ,   نايي خرناة ةةكاة     
ة رؤك,ا ة كاي   .ا تة تة رر   وو   رن ة ضةوركنة ِرؤك,ا  و ماةت ىررة  

تَ  ناار كااووي  ااة  ِراماا ننرنة  ن  سماا يَ كااةمرركنن,  م ِرووي    
 ن,اا  تةو  ك,ااي ضاان     نااة   تةرةوةي  ن,سااي ضاان ن,   ماا ن 

( و ىةم ووركنةمةي ن ك اةي  Stra tum Corneumماا   )
  وا ر ن ك ةي كةى  ةماةر ماةتي ىةما وري طكا       نتة  ن  

( Keratinocytes ن,سااية ىااة  ضاان ة  ااة خرنااةي ماا ن اا  )    

 ن, دك,ي ماة كا ك    اة  اوك, َ   كضاوم  كاة       
كةمرنووماااارو  ااااةنن,واي خيكرناااادا كااااةةيي     

ةة  ن,ا ةوة وا  ن,وكسا ة ىاةو    ضةوركنة  رتةو
( Cosmetiques اااارتةي هوان رركنرنااااة )

كااةمرركنن,  ك,  مااة ىااةو  ونرنااةكري  ن,داكااة  
ماااااة  واناااااري  واناااااةوةكري  اااااة ضاااااةوركدا    

Liposolubles   ةةكااة  اارمو ك واننااي ىااةو
 ضن ةي  ن,سي كرِبك,ية

وي رىاا -+ ن,سااي كااة ضاان ن,   ضااةوري   
Film hydrolipidique  ي ناااااةكن  ا و

 اوةةتا ي  
ِرامااااا ةم  ن,ساااااي ىرمااااارك   ااااارتةي   -

ضااااااةوري و ىااااااررةا و خوك,نااااااة مرن اكنااااااةمري تةرتةتاس مااااااة 
نر وان ك,ااي ك ن  ك,ااي  ااةننر  ةمااةر  ن,ساا   ضااةور نااةكن,ي مااة      

  ةمةر  ن,س ةمة تةك كس ن, ةوةة
 +ك   وك,ن تةمةوك, ة ؤك,  ِرو ي ةوة

ِراماااا ةم كاااا   وك,اااان  ااااة ِرو ااااية ىةماااا ور  ة  ِرككاااارَ    -
ن,داكااااة )مااااي)ه  و ى ساااا   كةرةااااة  تةةن, ن,ااااي( )ماااا ن    

 ةةروةةر تة رر و  وو وو ةي خوك, نري  ن,داكةة
 

و  Cosmetologie+ةانسااااااا   ةوناااااااةري هوان اااااااارري   
ةااااااةرتوومننري كااااااةى   Dermatologie  ككاااااا    ن,سااااااي  
  سييري  ن, دك,  ة

ةةَ ةكاااااااةم ةوناااااااةري هوان ااااااارر  رك ة اااااااة كاااااااة  ااااااارتة   -
 ن,ساااااي و  ررامااااا    و هوان رركناااااةمرن  كاااااي هاااااوان  تن  

ضاااارم  تنةوةي  ااااةكِ ةو تةم ك,ااااي  كااااةك    ككاااا    ن,سااااي   
 ةكةماااااي  اااااة هن, اااااةهن,  تن  ضررةماااااةرم تن   ن,ساااااي و    

 ِرو ي ةة
+ىةو ىروةي تةخيوك, ةوة مررتةمر ة مةر  ن,سي و ِرةونةا 

  ن,دان 
%ي ىروي  اةة  اة  ن,سا داكةة  ةكاةر ىاةوة      20ِرام ةم  ة -

ك,اان  ااة ِرك,طااةي نااروةوة ىروكنااري كااي     ن,وكساا ة ِرو ااية و كاا   و 
ك ااةوة تو  يتاكاا  ك  ك,ااية ىةطااةر كااِ ي  ن,وكسااي  ااة ىاارو نةخ      

 ضرري و   وونةوةي  ن,سي تةك ة
ن  رتةكااااااةم  ِرككاااااارَ ننة تةضاااااان, ة Keratine*ماا ااااا   

  ن, نر ةي ماا ن    ة  ةوة وةى نن يىة
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 خراث بةكاربردنى 

 جةستةى منداأل
 
 

   
 

 
 

 عةال غةنام دكتور :نووسينى
 ثةرضظةى: تاظطة فاتح قةرةداخى

 مامؤستاى ثةميانطاى مةَلبةندى مامؤستايان 
 
 
 
 

ئةم بابةتة زؤر هةستيارةو ئةوةى وةك سةرجنَيك ئامااةةى  
ثَيدةكااااةبؤ  باااا  ئةوةبااااة ابة ااااةكا ت باااا     بااااة مةبةسااااتت     

 َلاااةكا ا  ة باااة ئا ااااب و  لةساااةر  ااااوةكا ت  ثار ساااتمت ممد
مةترست. ر ستة ئةم بة خر ث بةكاربرد ا ة لة ك مةَلطةى دبد  
زؤر   بااة م ئااةم نيىا ااةى ئااةمريؤد  تَييااد  دةةبااؤ   ةهَي ااتمت 
ساام ورةكا ت تااة ىا لةسااةر   ريبمااةوةى  اااكةكا   ااة ت  ااة      

 بةست وة  بةَلك  خر ثةكا يش لةخ دة رَبت.
 -بااة خاار ث مامةَلااةكرد ت ممااد أ -ةمكت ةشةساة د ت  اا 

ت( بتاااة يا لةساااةر مماااد َلت ساااةرك تكر و بة د يياااة  كاااة كي      
( ساةبارة  باة خر ث   1962لةت َبذبمةوة  ر طةكا ياد  سااَلت   

مامةَلاااةكرد ت نةساااتةى مماااد أ( دةستمي اااا ت كاااردوو  بااا    
بابةخااااااد  ت تااااااةو و بااااااة رَبطااااااا  ااااااارةكا ت خ ثار ساااااا  ة 

وود  اااااات ار  ااااااةى دةبمااااااةه ى ري ثارَب  اااااااربكرد  لااااااةو ه ك 
 خر ثةكاربيةكا .

هااااةروةها ت َبذبمااااةوةى مةبااااد  ت ب َبر  ااااة ة شااااَي ةكا ت  
دةساااااتَي ةرد  ت ثاااااَيش وةختاااااة  اااااةلَيك زؤربااااا و  ة ئاااااةو      
سم ور  ةبا  بةز  ادووة كاة ثاار خر ثةكاربياةكا   ااودَبرى      
بكارَبؤ ة ابة اةكا ت ثةب ة ادى  َيا    مماد أ ة  اةورةكا يش       

كة ت مخت ث تط آ خستمت نةستةبت ة سا ز   لةخ بطرَبت 
لةخ  دة رَبات ة ساةر ةكةوتمت  ةشاةكرد  باةه ى دةروو ات      
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ة باااةكارهَيما ت مماااد أ بةشاااَي ةبةكت زباااا  باااةخش لاااةكارى    
 ةورةكا اااد و تَيركرد ااات ثَي بساااتيية  ادروساااتةكا ت  اااةورة   

بة خر ث  -لة ةأ ممد َلد  روو دةكاتةوة.  كي بت( بةم شَي ةبة
 -ى ثَيماسةكردووة:-كرد  نةستةى ممد أمامةَلة
بارَبكة كة مماد أ لاة    ا اة نيانياكاا ت  ةشاةكرد يد       -

تا سةرةتاى هةرزةكارى تَييد  ت وشت هة دَبك  ااكت دةبَيت 
ةز مة دبيااةكت روو اات بةر مبااةربا  ةتكرد ااةوةو ريكااة ت   اااى ري

 ييااااة. ئةمااااةر بااااة ثَي ااااَيككرد ت بااااةهاكا ت ك مة بااااةتت ة  
 ااات دةةمَياااردرَبؤ  كاااة   ربااا ر( باااة شاااَي ةبةكت وردتااار       خَي  

ممد َلااة باا    ( ئيسااتيلكلكرد ت -ثَيماسااةى كااردووة  دةَلَياات:  
ري زبكرد اااات ئارةزووةكااااا ت  ةورةكااااة شااااَي ةى   اااا م باااا و     

دةساطةمةى لاة سام ور باةدةربش     لة ااكت  يك ت بةرة بت و 
 دة رَبتةوة. 

زؤرى ت َبذبمااااةوةكا  ئاماااااةة بااااةوة دةكااااة  كااااة بةشاااات     
خر ثةكاربيةكا ت دة بة مماد أ ئةوةباة كاة دةساتدرَبذبكةرةكة     

َباااااااذةى ئاااااااةو   لاااااااة او( خَي   ةكةباااااااةوة بَيااااااات   ااااااا  كة ري  
خر ثةكاربيا ااةى  ااةرببا  دةبكااة  لااةثَيمَ بااةك تَيماثااةريَبت ة 
لةت َبذبمااااةوة و لَيك َليمةوةكا ي ااااد  ت ماااااركر و    اَلااااةتت    

   ااااد  لةابااااة  دةسااااتدرَبذبكرد ة سااااةر ممااااد َليش لااااة او خَي
كةسَيكت  اسر وةوة رَبذةكةى دة اتاة ساةبةك. ساةبةكةكةى    

ساااياو و هااااوةأ ة مي   اااةكا ت خَيااا   ؤ.  اَلاااةتت   يدباااش لة 
خر ثةكاربياااةكا  دة باااة نةساااتةى مماااد أ لاااة او خَي   اااد  باااة 
زؤربماااةى  اَلةتاااة بةر ااااوةكا  دةةمَيردرَبااات. لةو  ةباااة باااة      

ة ثةب ة ااادى كةساااَيكت خاا رتيكرد  ة هةريةشاااة و ز َلبااا و  كااا 
 ااةورةتر لااة تةمة ااد  بااا  لةدةسااة تد  كااة زباااترة لااةت   اى        
   ربا ييةكة ئةو  زؤربمةى ن رى ئةم ئةتككرد ا ة بطرَبتةوة.
لةري ساااتيد  باااةخر ث باااةكاربرد ت نةساااتةى مماااد أ  لاااة      
زؤربااةى ك مةَلطاكا ااد  زؤر لااةوة ثاااية كااة زؤربمااةى خاااةَلكت      

  لاة لَيك َليمةوةكا يا اد  ناةخت    مةزة دةى دةكة . ت َبذةرةكا
لةسةر ئةوة دةكة  كاة باةردةو مت خر ثاةكارى لاة  اوخَي   اد       
دة ةريَبتةوة ب  ماوةبةكت دوورودرَبذ  كة  ة دبؤ سااَلةبة  باة   
تاببااةتت لااة او ئااةو خَي   ا ااةد  كااة لااة ةَباار سااابةى ئاسااتَيكت   
  مااات ثاااةروةردةو  َيركرد اااد  . ساااةرةري ى بااا و ت هة ااادَبك      

ة دى مةرنت  با  هاوة بةتت وةكا  باارى ك مة باةتت و    ثةب 
ئاب ورى با   ةرةباَللت لة ماَلَيكاد  و او زى باوكاا  و د بكاا     
و ري هاتؤ بة مادة بَيى شكةرةكا  و  ةب و ت بةهاى ئاابيمت لاة   

 َيااا    ئة اااد ما ت خَي   اااد   كة ااات ئاااةم دباردةباااة لاااة  َيااا     
ة  بةتاببةتت لة ك مةَلطةى  روثت ئاسابت  او ك مةَلي د  بآلو

خاا ر ئاو بيااد . ئةمااةر نااةخت لةسااةر ئااةوة دةكااا  كااة هااي    
بةر ربيةكت خ دى لة او هي  ت َبذَبكت ك مة بةتيد   يية كاة  

 بةشَي ةبةكت تاببة  دة بةم دةستدرَبذبكرد ا ة بَيت.
 خؤثاراسنت و ثاريَزطاريكردن:

ةكرد ت لااةو لَيك َليمةو  ااةى لااة بااةربتا يا كاار و   مةزة ااد    

خر ثاااةكرد ت دة باااة مماااد أ دة اتاااة ئاااةوةى ساااا  ة      رَباااذةى
لةشاااةر هاااةز ر مماااد أ  مماااد َلَيك خر ثاااةى لة اااةأ دةكرَبااات.  
ت َبذبمةوةكااااة لااااةم بارةبااااةوة دةَلَياااات  كااااة  اااا  ربةكت ئااااةو    
ممد   ااةى لااة تةمااة ت ممد َليااد  ئااةتكيا  ثَيكاار وة  ئااةو  لااة         

لااااة  َياااا      خ بااااا   ااااةورةتر لَييااااا  كااااردوو   ئةتكةكااااةر   
دةسااطةمةو بااةكردةوةد  باا وة و زؤربااش  ر  ااة ب   اارآ كااة لااة  

 ك َب ة دةستيا  ثَيكردووةو كةبيش ك تابيا  ثَيىات وة. 
هة ادَبك  اوة ادى ت َبذبماةوةى دى لاة ئةمرباد  دةَلاَيؤ  كاة        

% كاة  اكرَبات   6ريَبذةى ثةب ة دى سَيكست بةكضا ةوة دة اتاة  
ةستمي ااااا  بكاااارَبؤ.  د -لةبااااةر ر  ت–ناااا رة نياو زةكااااا ت  

هااااةروةها  ريَبااااذةى زؤر بااااةرزى ئااااةتككرد  لااااة  َياااا    ئااااةو      
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هةرزةكار  ااةد  ت ماااركر وة كااة لااة ماااأ هةَلاادَبؤ و دةخ  ااةوةو   
 دةست بة ثةب ة دى بةرةَلآلبت دةكة .
%ى ساااااااةرنةم ئاااااااةو 10ثاشاااااااا  ئاااااااةوة ز  ااااااار  كةلاااااااة 

دةسااااتدرَبذكرد ا ةى دةكاااارَبؤ ممااااد أ دة رَبتااااةوة  ئةمااااةر   
ة ئا ابت سةبارة  بة ر تةكاة زبااد بكاا  و ئةو  اةى     و بكرد ب

لة ب  رى لة اوبرد يد  كاردةكة  ثريؤ ر ماةكا ت خ ثار سا  و   
 ثارَب  اربكرد  ثةرة ثَيبدة .

لة ااةأ زباااد باا و ت ئااةم ناا رة ري ثاا رتت ت َبذبمااةوة خاا ر     
ئاو بيا ةشااد   ريؤة امااةو كة اَلااةكا ت ري  ةبا ااد  و ريَبك اار وة    

ةركت كاركرد ياااا  لاااة بااا  رى بارمةتياااد  ت   خ بةخ اااةكا  ئااا 
باوكاااا  و د بكاااا  و ئاااةو ة ا اااةى   رباااا ت ئاااةتككرد ؤ  رتاااة 
ئةساااات   بةتاببااااةتت سااااةبارة  بةو  ااااةى كااااة سااااا  َيكة بااااة   
بَيااادة طت ماو ةتاااةوة. لاااةم ريووةشاااةوة  اااة دبؤ  ااارووث لاااة     

ثساار ريى  خ با ااةوة ثةبااد  باا و  باا  بارمةتيااد  . ئةو  ةشاات    
 باا و  بااةريةوتَيكت هَي  شااي بااةث ى ئااةم     تة دروسااتت ممااد أ 

ك ش ااااةوة هاااااتؤ ئةمااااةر لةبةرئااااةوة باااا و كااااة سااااةر اَلت       
دةوركرد اااةوةى ئاااةو   وسااايما ة بااا و  كاااة لةساااةر  ر تةكاااة   

  وسااار ب و  و هةوَلااااد   بااا  ثةرةثَيااااد  ت خااا   ري هَيمااااا  و    
ثريؤ ر مت  ارةسةركرد  ب  ريوو بةريوو ب و ةوةى ئةوةى ريوو 

 دةد  .
( سااَلت با وة ماباةى وردب و اةوة     17-12ت  َي     تةمة 

باااااةو ثَيياااااةى ل تكاااااةى ئاااااةو تةمة ةباااااة كاااااة دةساااااتدرَبذى      
تياااريوودةد  . لةبةدبةختيااد  هاااوة   و ثساار ري   ريةتاات ئةمااة 

بة ثريؤ ر مةكا ت  رؤبد  ردةكة ةوة و بريو ى ثَيماكة  و ئةمة
ث ااااااتط ى لَيدةكااااااة . كارةكااااااةر باااااا   ا تازباااااااى  ااااااةزة   

ا ت دة باااة   ربا ييةكاااة لَيكدةدة اااةوة  هة ااادَبك لاااة    شاااار وةك
ممااد   يش لااة  اخيا ااد  هةساات بااة    اااَ دةكااة  كاتَيااك كااة     

 َيكت و  اخ شد  هةَلبَيمؤ.تزما يا  بةش
هةروةها ت َبذبماةوةكا ت باةربتا يار ئاةوةبا  خساتةريوو     

%ى ئةتككرد ةكا ت ممد أ  ئةو ممد   اة  كاة ث ات    25كة لة 
% باااا  ت وشاااات بااااة خاااار ث  6 ااا آ خاااار و  و لااااةو  يش لااااة  

باااةكاربرد ت نةساااتةبت دَباااؤ و لةوةشاااد  دةردةكاااةوَبت كاااة      
ت وشاااات  ةخ شااااييةكا ت ك ئة ااااد مت ز وزآ و  ةخ شاااايية    

ةباااؤ كاااة لاااة ك ماااةأد  ت وشااات ثاشةك اااةبا    درمىيياااةكا  د
دةكااااااا  و  ي ااااااا ةى  ر تااااااة ريةوشااااااتييةكا ت دب اااااايا  َ   
سااااااااةرهةَلدةد   وةكاااااااا  سااااااااةر ةكةوتؤ لااااااااة خ َبمد ااااااااد  و   
مي بةخ د كرد  ئةو ممد   ةشت كة تةمة يا  كةمَيك  ةورةبة 
ئااةم ري سااتييا ة باا  هاااوةأ و كةسااا َيك دة ريَبمااةوة كااة نَياات        

ب  ئةو  ةى كة خ با  ت وشت ئةو ئةتكا اة   مت ا ةبا  بؤ  با 
هااات و   نااارى و ر هةبااة باا  ثاا ليى و  اوة اادى  ةبر  ةكااة  

  سةدةكة .
هااااةروةك ت َبذبمااااةوةكا  ئااااةوةبا  ريوو كردووةتااااةوة كااااة  
ناااا رى   ااااارةكا ت سااااةرئةوة ممد   ااااةى  ااااات   ؤ  ىَيماااات     

دى و كةمئة د ميياةكت  تاة ةببرارَب    بةه ى ئةوةى ت وشت  ا
 م باا و  و بكَياادةكا  ئااةو ئةتككرد ااةى ت وشاات باا وة    بااةردةو

ببَيتة خاَلَيكت دةروو ت و هةم و  ر تةكا ت دبكةى لة دةوور 
 ك ببَيتةوة.

 ثشتطريى دةروونى بؤ قوربانييةكانى خراثةكارى.
بَيط ما  ت َبذبمةوةكا ت ثَي اي و ثاشايى باة ئة اد زةبت      

ط ى و ب و ةتاة ثَي بسااتت باا  دةستمي ااا كرد ت ناا رى ث اات 
بارمةتيااد   كااة دةكرَباات ثَي ااكةر بااة خاااوة ت   ربا ييااا         
بكرَبؤ. هةروةها ثَي بساتة كاة ث ات باة ريَبطااى هةماة  ةشامة        
ببةساايَبت باا  هةَلسااة طا د ت سروشااتت خر ثةكاربيااةكا  و     
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ئاااةو ابة ا ةشااات كاااارى ثةرةثَياااد   و ثار سااا  و ث اااتط ى    
 دةروو يا  ثَيدةسرَيدرَبت هةمةن ربؤ.

ثَي بساااااتة ث ااااات باااااة د هَيماااااا ت كارمة اااااد  ت  هاااااةروةك
ك مة باااااةتت و ثيااااااو  ت ئاساااااابش و خ مةتط ز ربياااااةكا ت  
تة دروسااااتت ببةساااايَبت كااااة لااااة ةَباااار سااااابةى ت ريَبااااك لااااة       

 شارةز با د  ب  هاوكاربكرد  كار بكة .
ئااةو ممد َلااةى ت وشاات ئااةتككرد  دةبَياات ئااةو  لااة و  ي ااد   

ئااااةوبش لااااةوةد     رسااااابيةكت دوو هَيماااادةى لةسةرشااااا ة    
ك دةبَيتاااةوة كاااة خااا ى    رباااا ت( باااةو هةساااتكرد ت باااةوةى  
تاو  بااااااااااارة بةر مبااااااااااةر شااااااااااكا د ةوةى خَي   ةكاااااااااااةى و    
بةدريةوشااتيكرد ت ك مة بااةتييا . لةو  ةبااة لةبااةر ئااةم ه بااة     
زؤربااااةى ممااااد      رسااااابيةكةر هةر ااااة د لةسااااةر دَليااااا   

ىَيمييااة بكااةوَبت  تااا ئةوكاتااةى تةمااة يا   ااةورة دةبَياات ئااةو   
 دةثارَب  .

ب  خ ثار سا  لاةو كاربطةربيا اةو ثاةاوةكاا  ثَي بساتة      
ريَبطاكا ت خ ثار س  ث ت بة بارةكاا ت    رباا ت( ببةساتَيت    
لاااااة او    ر اااااَي ةى باااااةكَيك لاااااة ل اااااةكا ت خ ماااااةتط ز رى   

ةكا ت د اااااا  ك مة بااااااةتت و  اااااا وةد رى و د دوةربااااااد . ري ثةري
باااة كااة ثَي ااابيمت ئاااةو  خ ثار سااتميش كاااة كاربطااةربَيت ئةوة  

كاااةثي ت وشااات مةترسااات ئاااةتككرد  دةباااؤ.   ك مة  اااة بكاااا 
ئةمةر لة  ركةى لةد بك ب و ت ممد َلةوة دةسترَيدةكا   كاة  
لااة  َياا    ئااةو ز  ياربا ااةوة دَبااؤ كااة كارمة ااد  ت شاا َبمةكا ت    
ممااد َلب و  باا  هة اادآ لااة خَي   ااةكا  ت ماربااا  دةكااة   كااة        

ه ى باااااارى ك مة بةتيياااااةوة  لةو  ةباااااة لاااااة د هاااااات ود  باااااة   
ممد َلةكا يا  ت وشت مةترساييةكا ت خر ثاةكارى باا  اد  ات     
ريةوشتت و هةَلس كةو  و بارى دةروو ت  لاة او خَي   اد  باا     

 لة دةوروبةرى خَي   د  بنب.
 

ئاماااااااجنت دةساااااات ثَي اااااا ةربكرد  و ثَي اااااابيميكرد ت   
مةترساااييةكا ت ئاااةتككرد ت مماااد أ ئةوةباااة كاااة خَي   اااةكا     

 وشاااااات زبااااااا   ااااااةبؤ و دَلميااااااابؤ لااااااة ساااااا دةكا ت ئااااااةو     ت
دةسااتَي ةرد  ة. ئااةم كارب ما ااةر بااة ئاماااجنت كةمكرد ااةوةى  
ثاةاوةكااااااا ت شااااااَكةة  ت خَي   اااااات ممد َلةكااااااة دَبااااااؤ  تااااااا   
 ةشااااااكَيمةوةو ت وشاااااات تَياااااا ة ك ت كااااااارى تاو  بااااااارى و    

 دة بةتيكرد   ةبؤ.
شاااارةز ى خ ثار سااا  و ثارَب  ااااربكرد  ناااةخت لةساااةر  

ك سااا  لاااة  َيااا    ابة اااةكا ت نياكاااا ت وةكااا  ثااا ليى و   ريَب
د دوةرى و خَيااا    دةكاااا   تااااوةك  ابة اااةكا ت خر ثاااةكارى  
ريوو  و ئاشاااااكر بؤ. هاااااةروةها   ربا ييةكاااااة ثَي بساااااتت باااااة  
ش َبمَيكت ئار م هةبة كة  ة د هة تةبةك تيابد  مبَيمَيتةوة با   

د ريشااااااتة ةوةى ثك ااااااات هةَلساااااااة طا د ت ساااااااةرةتابت كاااااااة  
   ا ةكا ت  ارةسةركرد  د بادة َيت لاة ريَبطااى باةكارهَيما ت     

  ة د ريَبطابةكةوة:
تَيريو  يمت تةو وى خَي    كة ب   ارةساةركرد ةكة ث اتت   
ثَيدةبةستة. لةم بارةشد    ربا ييةكة  ممد َلةكة( ثَي بستت بة 
 -بارمةتييااةك هةبااة كااة و ى لَيبكااا  بت   ااة  اااوةوةى خاا ى    

كااا  يؤأ بكاااا  ئةماااةر    -كةوتةكا تساااةبارة  باااة هةَلسااا   
كااااارَبكت هة ااااد ئاسااااا   ييااااة  باشاااايبش و بااااة لااااة ريَبطاااااى    
  ارةسةركرد ت خَي   ييةوة بة با  بةشَي ةى هاوبةشت بَيت.
ئااااةو ممد   ااااةى ثَييااااا  هةَل كيسااااكاوة ثَي بسااااتيا  بااااة    
 ارةسةرَبكت خَي   ت زباتر هةبة لة كةسا ت دى. ئةو باوك و 

ةل كاةر  ثَي بساتيا  باة وشاياركرد ةوةو     د بكا ةر كاة ثةلةثا  
دةسااات  ي اااا كرد ت ثَي ااايمةكا ت  ر تةكاااة هةباااةو دةبَيااات   
ب  رى  فت   كرد يا  ثَيبدرَبت لةساةر ئاةو لةمرةر  اةى دَبماة     

 ريَبطابا .
ثاةااااوةو ئةجناماااةكا ت ئاااةتككرد ت مماااد أ تاااا ئَيساااتا     
 بةباشت  ةز  ر و  زؤربةى ئةو ت َبذبمةو  ةى كار و  ئاةجنامت  
خر ثت ئةو ئةتككرد ا ة دةخة ة ريوو بة تاببةتت  ةر دووباارة  
ببمااااةوة  بااااة م لااااة هااااةم و بارَبكااااد  ئااااةوة دةخ  زَباااات كااااة     
دةستمي اااا ت ئاااةو ه كار  اااة بكااارَبؤ كاااةو  دةكاااة  خر ثةكاااة   
بكرَباات  تاااوةك  بت   رَباات ثك اات ئامااادةبت و  ارةسااةركرد   

 ئةجنام بدرَبت.
 

  لَيبة ئةوةبة سةر اوةى  ر طيبؤ شت كة دةبَيت ئا اما
خر ثةكاربيةكةو دوور ةكةوتمةوةى تةو و لة ئة ةرى ريوود  ت 
لةابااااة   ااااةورةوة كااااة بااااة اد  اااات  هةَلساااا كةو  دةروو اااات  
دةربدةخاااة  و  ااا بكؤ لاااة ممد َلاااةكا  باااة تابباااةتت لة اوماَلاااد   
لااااااااةكاتت ئامادة ااااااااةب و ت كةساااااااا كارد   وةكاااااااا  باااااااا و ت  

 رَبت.خ مةتكارَبكت ممد أ  لةب  ةك
 

-12ثَي بسااتة بااة ئا ااابت تااةو و لةسااةر ممااد َلت تةمااة      
( ساَلد   ةق ببةستَيت   ةك هةر ئةو تةمة ا ة بةَلك  ثَيش 17

ئةم تةمة ة و لة  َي    ساَلةكا ي يد . ثَي بستة ئا اد رى هاةر  
 ااا ري  َيكت هةَلسااا كةوتت و دةروو ااات بكرَبااات  كاااة ئة اااةرى     

دؤزبمةوةى ثَيش وةختاة   ت وشب و ت خر ثةكارى لَيدةكرَبت.
و  ارةساااةرى ثَي ااا ةختة ز ممكاااةر  بااا  ساااريبمةوةى تاااااَلت      
ك سااااااااتةكة و ساااااااااريبمةوةى شاااااااا َبمةو رى ئةتككرد ةكاااااااااة   
بةشااااَي ةبةكت تااااةو و باااا  ئااااةوةى ئااااةو  ااااك ا ةبة بت   َياااات 
بةشااَي ةبةكت ئاسااابى   ةشااةكرد َيكت تة دروسااتت دروساات  

 ريَبطاى تاسةر بةرَبت.
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مرؤظ ئةو كائينة سةرسورهيَنةرةية كة لةم طةردوونة ثاا  و ثا ر   
و طةورةيةدا سةنتةرى هاةموو تاتةكانط طرواووة و ىااوى لةهاةموو      
هةسارةكانة ى   دةستةم يا  بكات و خواستةكانط خا ى ويايانا ا   

ةم مرؤظاة ثيَةةياةكط باةهيَ  و    بيَنيَتةدى، بةم ثيَياة دةردةكاةويَئ ئا   
 طرنةط لةم طةردوونةدا هةية و سةروةرى هةموو تتةكانة. 

ئااةوةى ئااةم واينةيةن ييااة ناوا ةيااة و ئااةم ثيَةااة بااا  وثاار لااة  
تك مةن ييةى داوةوة مرؤظ  و لةناو بونةوةرى بطَ سةنووردا جيةااى  
ة كردووةوةوة و ئةو سةنتةرطةراييةى ب  دروسئ كردووة، بريكردنةو

 و طو ارتتة عةقلَييةكانط خ يةوط. 

ئةم مرؤظةى كة هةموو طرنةط و بايةخيَكما  ثيَياةوة طارىَ داوة   
بةتاايَكة لااةم بوونااةوةرة طةورةيااة و هااةر ئااةويو لااةناو هااةموو      
طيانلةبةرةكانط ورى بووناةوةردا ووانااى ويَنيناط كردناط سروتائ و      

هةلَويَساتط  دةوروبةرى  خا ى هةياة و داراى بةرهاةمنيَنانط برياار و     
 خ يةوط. 

ئةو لةيةك كاو ا واقيةةو بابةوط واقيكردنةوةتة. بريكردنةوةش 
وةك وتاااةكة طو ارتاااتط اَ دةكاااات ئاااةو وواناييةياااة كاااة ئاطاااايط 
بةدةستط ديَنيَئ و لة ريَةايةوة دةىايَتة نااوةرؤكط  اواط خ ياةوةو     
خااودى خاا ى دةكاوااة بابااةويَة، نااةك هااةر خ يلااط بناسااطَ بااةلَكو   

ةوةى دة طايةكط  اناية باة دةورووباةريو، ئةطاةر عاةقلَط     ويَنةات ل
 خ ى خباوة كار و بري بكاوةوة.

بريكردنةوةى  انستيو وةننا بريكردنةوةى  انايا  نيية، ىونكة 
 انايا  لةكيَلةيةك ا بري دةكةنةوة ثسث رييا  وياي ا هةياة و لاة ؤر   

وياادا   كاو ا سةر بة بواريَكة جةة لةثسث را  كةس ناووانيَائ قساةى  
بكااات، هااةر ب يااة ئااةو  انايةلااة بريكردنااةوةو طو ارتاائ اَ كردنياا ا  
 مانيَكط واينةوط باةكار دةهيَنيَائ كاة ثساث رة ويايا ا و دةووانيَائ       
لةطةلَ  انايانط واردا دياال كط لةساةر بكاات، ئاةويو  ماانط  اراوةو       
هيَماى  انستط واينةوة كة لةنيَوا  خ يان ا ناسراوةو  انراوةو جياياة  
لااةو  مانااةى خااةلَكط واار لااة قسااةكرد  و مامةلَةكانياناا ا بااةكارى     

 دةهيَنن.
ئةوةى بريكردنةوةى  انايا  و ثسث را  لاة بريكردناةوة مرؤيياة    
طلتييةكة جيا دةكاوةوة ئةوةياة كاة اناو ثساث رةكة لاةو سانوورة      
ئاسااااييةى بريكردناااةوةدا ناوةساااتطَ و  يااااور لةساااةرى دةروات،    

امط  ياااااورى اَ دةكةويَتاااااةوة و  بريكردنااااةوةى ئااااةو دةرة ااااا  
دةرة امةكانيلااط دةبيَتااة  ةمينةسااا ييةكط واار باا  بريكردنااةوةى 
خةلَكة طلتييةكة، سةرةوا ئةويو وةك خةلَكةكةى ور بري دةكاوةوة 
، بااة م دواواار لةسااةر دةرة امةكااةى بيناااى واار دادةمااة ريَنيَئ و   

ةى بريكردنااةوةى  ياااورى لةسااةر ئااة ام دةدات، ئااةو دةرة اماا    
ئةويو  دةرة اميَكط  انستط لةو جا رة دةبيَائ كاة ثيَويساتط باة      

  اراوةو هيَماى  انستط هةية. 
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بريكردناااةوةى  اناااا ثلااائ باااة دةرة ااااميَكط  ؤرى  انياااارى  
دةبةستيَئ لةوةى مرؤظايةوط لةماوةى ميَذووى رابردووي ا بةدةستط 

ة وايناةت  هيَناوة. بة م ئةو بريكردنةوة  انستييةى ئيَمة مةبةساتمان 
نيياة بااة كيَلااةيةكط واينااةت و ثيَويستيلااط بااة  اراوةو هيَمااا طااةا  
واينةت نيية ، هةروةها ئةوةتط ناوىَ كةبريو ميَلاكط مارؤظ ئااخنرا    
بيَئ لة  انيارى و راهيَنرابيَئ لةسةر وويَذينةوةيةك كة بيةةيةنيَئ باة  
، ىارةسةرى كيَلة سروتتط و مرؤييةكا  كة  انايا  ثسث ر  وياي ا

بةلَكو ئةوةى دةمانةويَئ باسط بكةين ئاةو ج رةياة لةبريكردناةوةى    
ديسثلني كراو كة دةكرىَ لةذيانط رؤذانةمان ا بةكارى بنيَنني، يا  لاة  
ئة ام انط ىااككييةكااان ا كاويَاة كاارة ثيلاةيية ئاسااييةكااا       
ئااةدا دةكااةين،يا  لةثةيوةن ييةكاااناا ا لةطااةلَ خااةلَة و جينااانط    

رماناا ا، ئااةوةش كااة مةرجااة باا  ئااةم بريكردنةوةيااة وااةننا   دةوروبة
ئةوةية كة ريَكخراو بيَئ و لةسةر ك مةليَة بناةما راوةساتابيَئ كةلاة    
هاااةموو سااااويَك ا رةىااااويا  دةكاااةين باااطَ ئاااةوةى هةساااتيَكط     
بةئاطاياناااةما  دةربارةياااا  هاااةبيَئ، وةك بناااةماى ماااة الَنوونط    

 كاو ا.دووثاوكردنةوةى تتيَة و دذةكةى لة يةك 
 

ئةمااةش واينةيةن ييااةكط نيَااوا  ويَكااراى مرؤظةكانااة بااة اناى    
ثساااث ر وخاااةلَكط ئاسااااييةوة، واواااة ئاااةو مرؤظاناااةى ووانساااتط     
بريكردنةوةيا  وياداية و خاوةنط عةقلَيَكط وةن روسنت، ئةو عةقلَاةى  
كة مرؤظةكانط لة طيانلةبةرةكانط ور ثطَ جيابووةوةوة، مةبةسائ لاة   

ريكردنااااةوة طلااااتييةش رادةى ريَكخساااانت   انسااااتينوونط ئااااةو ب
ورةىاااوكردنط بنااةما بابةوييةكانااة باا  ئة اماا انط هااةر كرداريَااة و  
نواناا نط هااةر هةلَويَسااتيَة، دةكريَاائ ماارؤظ  بااري لااة كردنااط كاريَااة    
بكاوةوةو ئاة امط با ات، باة م بريكردنةوةكاةى  انساتط ناةبيَئ و       

ونيَئ، ياااخود لةسااةر بنااةماى خااةو  و خااةيالَ هااةنةاوى باا  هااةلَةر 
 غةري ة ثالَنةرى بيَئ نةك عةقلَ و هاوسةنةط لة نيَوانيان ا نةبيَئ.

ليَرةدا بريكردنةوةى  انستط ثرؤسةى راطرونط هاوساةنةيية لاة    
نيَوا  عةقلَ و غةري ةدا، غةري ة ثيَ اويساتط خا ى هةياة و ثاالَ باة      

ةويَة مرؤظةوة دةنيَئ ب  بة خيَرايط بةدةسئ هيَنانيا ، عةقلَيو ئالي
ريَاااة دةخاااات بااا  طةيلااانت باااةو ئاما اااة و ئةماااةش لاااةريَةاى    
بريكردنةوةيةكةوة دةبيَئ كة عةقلَط بةئاطا بنةما طلتييةكا  بكاواة  

 ئةو  ةنينةيةى لةسةرى رادةوةستيَئ.
مرؤظ بةم خ ناسينةى هةر لة سةرةواوة هةولَط ناساينط ديااردة   

يَااارةدا سروتاااتييةكا  و باااارة ك مة يةوييةكاااةى خ يلاااط داوة،ل 
بريكردنااةوة رؤلَااط خاا ى بينيااوة و  ؤر جااار مرؤظااط طةياناا ووة بااة   

 دةرك كرد  بة  ةقيقةوة طةورةكا .
بريكردناااةوة لاااة بةرامناااةر كساااايط كردناااةوةدا وةساااتاوة و    
ثرؤسةيةكط داهيَنةرانةية و مرؤظايةوط وةك ك مةلَ و مرؤظ وةك وااك  

ةقلَ دةخاااات ساااةر ريَناااا ى ثيَلاااكةوون، ىاااونكة بريكردناااةوة عااا 
دةجولَيَنيَئ و بةرةو بنياونانط  اوط و ك مة يةوط دةبات وثرؤساةى  

 ويَثةران نط دؤطمابوو  و ىةقنةستوويط عةقلَة.

كةواوة بريكردنةوة بةهايةكة لة بةها با كانط عةقلَط وةن روسائ  
و اوونةيط و بةدةر لاةو ثرؤساةية مارؤظيو دةبيَتاة كاائينيَكط باطَ       

ة رةطااة ةكانط واارى بوونااةوةر كةلااة   عااةقلَ وئياا راكط وةك  ؤر لاا  
جوولَااةدا لااةويو كاااراور ، بااة م خاااوة  جوولَةيااةكط ميكااانيكط     

 ىةسثاو .
عةقلَط وةن روسئ هةميلاة ها طرو ئالوودةياة باة بريكردناةوةو      
بةدةستخسااتنط  انيااارى، واوااة ئةويناا ارى  انساائ و بريكردنةوةيااة  

خسااتنيَة وئااةم دوو قيةمااة عةقلَييااةش بااةدواى يةكاا ا هاااون و ريَك   
لةنيَوانيان ا هةية،خ تةويستط  انسئ و  انياارى ورؤثكاط ثةيكاةرى    
قيةمة عةقلَييةكانة و دواى ئةويو راساتةوخ  ثرؤساةى بريكردناةوة    
ديَئ ب  ب اوون و بةطةرخستنط ئةو ووانا عةقلَيية، ئةمةش وا دةكات 
دووةميا   ياور واينةيةن ى خ ى هةلَنةريَئ و يةكةميلايا  طلاتط   

ئةطةر لةويَلةوة دابة ى و ثلةى بريياريط برى، ئةوا ثيَةةيةكط بيَئ، 
واينةوط ب  خا ى دروسائ كاردووة لاةناو خااوة  عةقلَاةكانط واردا،        
بااة م دةكريَاائ بااةهاى دووةم كااة بريكردنةوةيااة بااة لااةدايكنوونط    
يةكااةمط دابناايَني بةتاايَوةيةك  كةيةكااةميا  بااةها دايكةكااة بيَاائ و   

ةدايكنووى هةوادارى  انسئ و  انياريية، بريكردنةوةش دةرة ام و ل
لةطةلَ ئةوةت ا هةردووكيا  دوو واينةيةن ى عاةقلَط وةن روسانت و   
لةبريكردنةوةتاا ا وااةواوى بااةها عةقلَييااة واينةوييااةكانيو ديَنااة      
دةركااةوون، بااةم جاا رة سااةرةوا و بنااةرةت بريتييااة لااة بااةهاى       

و دةبيَائ  خ تةويستط  انسئ و  انني. باة م خ تةويساتط  انيناي   
 بةرة امةكةى بريكردنةوة بيَئ .

بريكردنااةوة ماارؤظ لااة بريااارى ئاي ؤل ذيانااةوة دةطويَ يَتااةوة باا  
لةىوارىايَوةيةكط مةعريييا ا مامةلَاة لةطاةلَ     دي ى ئةبستم ل ذيانةو 

تااتةكان ا بكااات نااةك هةلَويَساائ و  ااوكمط ئامااادة هةميلااة لااة      
بةردةمي ا  ا ورى هاةبيَئ و لاةدةرةوةى بريكردنةوةوعاةقلَط خا ى      

 برياريا  لةسةر ب ات.
باا  ئااةوةى ئااةو مرؤظااة  انايااة وةك بريياريَااة دةربكااةويَئ نااةك  

بة م ئاةى ثرؤساةى بريكردناةوة    كسايط كةرةوةيةكط هةميلةيط ، 
ى   ئة ام دةدريَئ و دةبيَئ ى   بري بكةينةوةو عاةقلَ بنا ويَنني   

 لةكاوط بينني و ثلكنينط دياردةو روالَةت و تتةكان ا؟
بريكردنةوةى  انساتط ساةرةوا و  ةمينةساا ى خا ى هةياة كاة       
ثاايَو ئااةوةى  دةرة اميااة خباوااةوة ريَةاااى باا  خاا ش دةكااات و   

ةكاوة  انستط و راوةستاو لةسةر بنةماطةليَكط بابةوط و ئاكامةكةى د
لااا ذيكط. باااةوةش  ئاااةو ثرؤساااةية دةبيَتاااة خااااوةنط ك ماااةلَيَة    

 واينةيةن ى بة خ ى، لةوانة:
ااااا كةلَكاااة باااوو :  انسااائ  انياريياااةكط كةلَةكاااة باااووة و    1

ب ووونةوةى ذيا  مرؤظ لة  ؤر ئاوى سااردو طاةرم دةدات و دةتاواة    
واقيكردنااةوةى ج راوجاا ر و بااةوةش دةيكاوااة    بااةردةم ىااةن ين  

خاوةنط ئاة موو  و دةتاواة ساةر ريَةااى بريكردناةوةى باةردةوام       
وئااة موونط ثيَلااني دةكاوااة خااالَط دةرىااوو  باا  هيَنانااة كايااةى      
ئااة موونط نااوىَ، ئااةو كةلَةكااة بااوونط ئااة موو  و  انيارييانااة وةك    
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ةطةلَ هةر قاويَك ا بينايةك واية كة قات لةسةر قات بنيات دةنريَئ و ل
خةلَكةكةى ناوى دةىنة سةرةوة ب  قاوط نوىَ و ئةواناةى خاوارةوة   
رؤلَط بنةما و بناغةيا  ثطَ دةدريَائ. ئةماةش ئاةوة دةطةياةنيَئ كاة      
بريكردنةوةى  انستط لة بري ودةرة امةكانط ثيَو خ يةوة دةسائ  
ثااطَ دةكااات و سةرىاااوةى ثيَلااينط خاا ى هةيااة، ئااةم بريكردنااةوة  

ييةش بااةوة لةبريكردنااةوةى ةةلسااةةط جيااا دةبيَتااةوة كااة     انساات
يةكةميا  لةوَيوة دةسائ ثاَط دةكاات كاة ثايَو خا ى دةساتط ثاَط         
كردووة، بة م ةةلسةةة لةويَوة دةسائ ثاطَ ناكاات و هاةر يةكاةيا       
تااايَوةو بناااةماى بريكردناااةوة و ريَكاااةى خااا ى هةياااة،  انسااائ     

ةو كةلَةكةبووناةى  كةلَةكةبوونط  انيارى و ئة موونة و ةةلساةةةش ئا  
نةطروووةوة خ ى. ةةلسةةة نابيَتة وةواوكةرى ثايَو خا ى ، باةلَكو    

 دةبيَتة رةخنةطرلة دي ة ثيَلووةكةى.   
ئةم  الََةوط كةلَةكةبوونةى  انيارى ثيلان ةرى ئاةو راساتييةية   
كاااة  ةقيقاااةوط  انساااتط مةساااةلةيةكط ريَذةيياااة، واواااة  انسااائ   

رةهااا و ك وااايط بةدةسااتةوة  وبريكردنااةوةى  انسااتط  ةقيقااةويَكط
نادات و وا بريكردنةوةو عةقلَييةوط  انستط مااوة  باةردةوام ئاةوةى    
وةك  ةقيقةوط  انستط خ ى ثيلا  دةدات خا ى ناوىَ دةكاواةوة،    
ئاااةوةش وةك  ةقيقاااةوط ك واااايط و رةهاااا خااا ى ثيلاااا  دةدات 
ثيَلكةوون و طةتةى  انستط با ى بةسةردا دةدات و باريى  انساتط   

ار بة دؤطمابوو  نادات، هةر لاةم رووةوة باوو خاةلَكط واياا      نوىَ بو
دة انط لة سةردةميَك ا كة ةي ياى نيوون دةرة امط خ ى راطةيانا   
ئةمة بريار و دةرة امط ك وايياة، باة م دواوار ةي يااى ئةنيلاتاين      
هات و ئةوى قوت دا و دةرى خسئ كةئةوةى بة  ةقيقةوط موولَاة   

ةقيقاةويَكط ريَذةيياة. لة ؤرباةى كاوا ا ويا رة      ناو دةبرا لة واقيع ا  
 انسااتييةكا  نابيَتااة بااةديل و ك نااةكا  ناسااريَتةوة، بااة م ةراوانااط 

 دةكات و طةتةى ثطَ دةدات.
اااا ريَكخساانت: ماارؤظ لااة هااةموو كاويَكاا ا لةبريكردنةوةدايااة و  2

عااةقلَط كااار دةكااات، بااة م مااةرو نييااة هااةموو ئااةوةى بااريى اَ      
و بريكردنةوةيةكط باباةوط بيَائ، ىاونكة  ؤرجاار      دةكاوةوة  انستط

عاةقلَ و ئاطااايط ماارؤظ دةكةويَتااة ذيَاار كاريةااةرى بااارودؤ  و عاوييااة  
وهةلَويَستط عةةةويانةو غةري ةى ئاراساتة ناةكراوةوة وكارداناةوةى    
ئةوانااة دةكاوااة خااالَط دةرىااوو  و بااريى خاا ى لةسااةر سااةقامةري   

ةربةساااتيَكط رةهااااى دةكات،لاااةم  الَةوةتااا ا بريكردناااةوةكا  س 
ناااريَكخراو  و لة الَااةوط ئاسااايط و ئاطااايط وااةواوى خ ياا ا نييااة و   
 ئةوةى ثيَط دةطات دةرة اميَكط نا انستط و نائاسايط دةردةىيَئ.
بريكردنةوةى  انستط كردةياةكط ريَكخاراوى راوةساتاوة لةساةر     
بنةماى  انستيانة و بابةويط خ ى ، ىاونكة بريكردناةوة ى  انساتط    

ويَكط ئةن يَلااةئاميَ ى ئةدةبيانااة نييااة كةجلَةوةكااةى ب ريَتااة   الَااة
دةسئ خةيالَ و عاوييةى ئا ادو لاةو ط رةثاناةدا ئةساثط خا ى وااو      
ب ات. باةلَكو باةردةوام لاة  الَاةوط ئاطاايط خ ي اياة و ثرؤساةيةكط        

 ه تيارانةى ريَكخراوة. 

اا طةرا  بةدواى ه كارةكان ا: ىااككط عاةقلَيط كى مارؤظ باة     3 
واوااا دروسااتةكةى نابيَتااة  انسااتيط ئةطااةر خاا ى لااة ويَةةيلااتنط     
دياردةكا  و تيكردنةوةيا  ك ب ات، دياردةكانيو ويَةةيلنت ليَيا  
ئةستةمة ئةطةر سةرةوا  بةدواى ه كارةكان ا نةطاةريَني و دةركياا    
ثاااطَ نةكاااةين، مااارؤظيو هاااةر لةك ناااةوة بةتااايَوةيةكط ريَاااذةيط   

ادا باووة با   انيناط ه كاارى ديااردةو      ئارة وويةكط وي ريياناةى ويا  
رووداوةكا  ، بة م ئةمةش بة ثلةيةكط يةكسا  نةبووة لة ناو طاةل  
و نةوااةوةو تارسااتانييةوةكان ا، هةناا يَكيا  وااةننا بااةدواى ئاكااامط  
سةركةوووو ياخود ئةو ساوودةدا طاةراوة لاةو ديااردة و رووداواناةدا      

ناةماكانط بك لَناةوة.   دةستيا  كةووووة، بةبطَ ئةوةى لاة ه كاار و ب  
ئةوانة كاريا  لةسةر ئاة موونط ثيَلاينةكانيا  كاردووة ولاة كرؤكاط      
تااتةكانيا  نةك لَيوةوااةوة، كااة ب ىااط ئااةو ئاكامااةى بةدةسااتةوة   

 داوة؟.
ئةوانةى بةو تيَوةية برييا  كردووةوةوة وا طومانيا  بردووة كة 
 انينااط ه كااارى دياردةكااا  طرنةااط و كاريةااةرى نييااة و ئااةوةى     
بايةخيَكط هةبيَئ سوودو دةرة امةكانة،ئةمةش جةة لة روانينيَكط 
هةلَةو نال ذيكط تتيَكط ور نيية، ىاونكة  انيناط ه كارةكاا  كليلاط     
كاا نلؤلَكرد  و ط رانكارييااة لااةو دياردانااةدا و بةرهااةمط ثراكتيكااط  
سةركةووووى اَ دةكةويَتةوة، ب ية بريكردنةوةى  انساتط لاة ذياانط    

يا  لة مامةلَة كردنط  انايااا  لةطةلَ وويَذينةوة  انستط رؤذانةمان ا 
و ئةكادميييةكاناا ا، ريَااذةى سااةركةوونيا  بةسااراوةوةوة بااةرادةى   
 انااني و دؤ ينااةوةى  ه كارةكانااةوة و لااةويَوة هااةنةاوة بابااةوط و   

  انستييةكا  بةرهةم ديَن.
كةواوااة بةرهااةم و ئامااا ط بريكردنااةوةى  انسااتط بااة دريَااذايط  

ذووى دريَذخاية  و طرانط خ ى ياةكيَتط و يةكخساتنط مرؤظاياةوط    ميَ
بااووة، هةرىااةن ة دة انااني كااة ئااةم ئاكامااة وااا ئيَسااتاش دوورة لااة 
بااةديناون، بااة م هااةموو ئااةو ك ساات و بةربةسااتانةى لةبااةردةم      
يةكةرونط مرؤظايةوي ا لة ئاراداية، باريتني لاة هاةما  ئاةو ك سات و      

و بريكردناةوةى  انساتي اية، بااة م    بةربةساتانةى لةباةردةم  انسائ   
دةواااوانني بلَااايَني كاااةجينا  باااة هااا ى  انسااائ و بريكردناااةوةى     
 انستيانةوة باةرةو ياةكةرون دةروات، ئاةوةش ئاةو يةكةرونةوةياة      
رةت دةكاوااةوة وااةننا عااةقلَط دؤطمااا و ئاي ؤل ذييااة، ئةوةتاايا       

يَوةى  انستيانة بري دةكاوةوة، بة عةقلَييةويَكط جينانط و لة ىوارىا 
بةرذةوةن ى مرؤظ لةهةر تويَنيَك ا بيَئ رةةتار دةكات،ىونكة كاويَة 
مارؤظ سروتاتط رةساةنط بريكردناةوةى طا رى و داياهى لاة هاةموو         
كياةنةريى و ئارة ووياةكط  اوااط و باة تاايَوةى  انساتط و بابةويانااة     
مامةلَةى كرد، ئاةو كاواة بةياةك ثيَاوةر ثَيواناة دةكاات كاة ئاةويو         

ةو هااةر بةمااةش ئااةو جينانةريييااة ديَتااة كايااة كااة    ثيَااوةرى عةقلَاا 
 مرؤظايةوط ثيَكةوة ك  دةكاوةوة. 

 ب  ئةم بابةوة سوود وةرطرياوة لة كتيَنط:
 التيكري العلمي ، د . ة اد  كريا

Kamelmahmod99@yahoo.com 
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ثياااااا ر  ه توه ااااااوةت كاااااة ثياااااا توى ب ة ااااا ي   باااااةوةه ا  
 ي كسااية تر   مةدااةةه يااةدكي كى  ةم ااة  بااة ةت  اا  بااةت كااة  
طةهية  ي ز  دا ةمكةيى مة  ةدان كاوده  هواة  ي از   ي كساى    

ي ااز   وةه ايااةكى دا ااةمكةيى   مااة توه اا يده  ااةت ثيا ي اا  كااة      
 اااةبة  دا اااا   ه ياااة ماااة  ي كسيزاااده  ه باااة ي ز   وةه اياااةر       
 ةت ت ا  ةت ثةككة وةيةكى  ي كسى دا ا  ماة  و ه    باى    
وةه ا  جة  ةيى  اطةية ي  ر ياة كة ثةككاة و ى لام اةوي كى    
 ةخةشية مة دا تيةكده وةشى جة  ة ةتبي     ةتوةه ري   بة 

خةشااييةكى ة  ياتت ااةت بكري اا    وااة  ا   تك  ااةت  ة ىباشاا
ئاااة ت  ماااة وة شااا ةتكة ةه ه ةتكري ااا   ة ااادي   جة ااااتت      
 ةم ساااةكة وى  اااايى ةت ي ااا و  هواااة ئاااة  كة اااة  كاااة ئاااةم      
لام ةوااة   ةيااة ثي ةيساا ة مااة ثي زااده ب ااي   بااة و  ثزيزااكى     
ثسااا ةت   كي زاااةكة  ثيزاااان باااده    ياااا تتو  ى ياتت اااةت    

 ةم ةياةر   باة  ياا ي كى    -ةيكاة بكاا    تف ااتي كى بكا و    اةت تو 
 ؤت بة ااةتيده ةتشااكي  ة تر  هوااة با ااكرة ى كي زااةكة  و      
 ا تي يةك يا طةه ا  ة ت   ة هم ةكاة ماة ةت ا ى ةهيكياة ت باة       

ةت  ى خة ة كي زةكة ياتت ةت  اكا ر بةم كة بة ئادةذطات  
  تتف ااات   ا ه ساا ى كي زااةكة ئااام ة  ةتبي اا ر ئةدااة  ااةتتتوه   

ة  اااااة ت   هواااااة  ه    َساااااة   َساااااةم ةك مة ا ت اااااد     بآل ب
كةدةآلياااةوى ةه كاااة ثيا تكاااة  ةته اااان ةتكاااةن   كاتي اااةت      
 ي  ةويظا ة ةتكاواة  اةت ثةيةت اد  باة بةكةكةياة ت    ة ادي         
جات ةتبي  ة  اة  جيابة اة ت و ئةطاةت  ةبي  اة  اة  ئاة ت ر       
  ئة ه كاتي ةت  خرهث مة ثةيةت ديةكا ى  اا  دام ةكاة ةتكاا     
ق يةكرت  يس  ةتطةتوي   بة ة ذد ايةوى   خةشة يس ى باة تو 

  كي ااةر   دااام ى بااةخ ياتيا بااة دااام ي كى ثاارو مااة خااةمو    ؤت     
جااتيا ثيااا ه ى ئااي ى بااةم ته اا يا ة ةت ه اة بااة ة  ئااة ت     
ئااة  ذ ا ااة ةه ه  جيابة ااة ت مااة دي رةتكا يااان ةتكااةن بااة ة      

مةباااةتةتم باااة   ثةككة واااةيى ثيا تكا يا اااة ت   ةت  ة  اااا ى 
جي  ي  ااا ى ئةتكااةكا ى ذن   دي رةهيااةوى بااة وااة ه توى بةيااان      

اشاي   ك ةت ت ا طةمي   مة ثزيزاكان ئاةم ته ا يا ة ثاى  ةتم اي ة      
مةبةتةتم ذ ي كده ةهةت يزة كة  ة دي   جات دي رةتكا يزيان مة 
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طةم دهية    ة دي   جاتيا بة وة  ا ةي ة بة ئة ت  كي زةكةيان 
 باس بكةنو

ةر يا  يزااااان ئااااة   ااااكاآليا ةيان كي زااااةكةيان ةتطااااة   مة 
 ية كة  ةيا ة ةتم ي ة:

 ئيرت وةه ا   ةبرم  ةدا تو 
وكا  ىل  ةتكةموو لاة  باة جيابة اة ت  اكاةية ياة كة ئي  اة       

 !!يةكرتميان خة  ةت ي  
ةتتبااتت  ياتت ااةت  كي زااةكةدان    ااا نتئي  اة ةت اا ة   

 ئايا  يض لةمي ك  و  ةية؟ …
ذ ةكاااة ةت ااا  ثاااى  ةتكاااا     ؤت جااااتيا     باااةم ت ااا ا ة 

كةوااايى ثااى  ةت ي  ي اا    مااة ثاشااده    
كي زاااةكة ةتخاواااة تو     ةتشااا اوة   
ةياااتيكرة ى ثةككااة و ى ثيا تكااةو   
مة  ؤتبة  جاتةه ثيا تكة  اوةه ي ا   
ةهن بااااااةم ثةككة و ااااااةةه ب ي  ي اااااا    
مةبةتئااااااة ت مااااااة  ؤتبااااااة  جاااااااتةه   
ةتبي ري   خاة  باة طاة تت ةت ه ي ا      

ا ه ااااااااةىى مااااااااة خااااااااة     ئااااااااةم   و
ة تةتخاوااة ت   ةهن بااة  هَاااى باتتكااة  ةه  ا ي  ي اا  ئةدا ااة      
 اااةدة  ماااة بةتئة تياااة  ه ةت ه ي ااا  كاااة ةهن  اااان باااة لام اااةوى   
 هَايةكة   تك ئة ت  هية ةهن ب ي   بة وا ه ي   ةه يا  ةت تكة 

 مة شكة  بةت ي  ى   ثةثة  ثيا توى كةم بي  ة ت  هيةو
  ةت اا  ثااى  ةتكااا  كااة ثي ةيساا ة ئااا مي اارت ت تؤم ااى ثزيزاا

َسااة بااة  ةخةشااةكة  بكااا    َااايوى بكااا  بااة ت  كااة  تك      
 اااةدة  درؤكي كاااى ة   هياااة   لام اااةوى ماااةم جاااةتت ثيا ه اااة        
وةشاايان ةتبي اا    مة ه ااة  ااةدة كة ااي كيا وةشااى ب ي اا          
ياتت ةتتكةشاااااااى  ؤت ئا اااااااا ة ئةطاااااااةت ثزيزااااااا  واااااااةه ى  

 اا  كاارةر ئة  ااا   ه   بكااا    بااا تتو  و ةت   ةخةشااةكة  تو
ةتتفااةوى  ااةكة و ى مااة ةياااتيكرة ى ياتت ااةتي كى بااا         

تخسي  و ية كة ثيا  بةشي ةتيةكى طزا ى    بةكةم   ةه بة ةتتو
ماااااة خاااااةت  ةآلوةكاااااة  خة ا اااااده بةواي اااااةوى ئةطاااااةت باااااة    
دة ةمةكة   ه ره  ؤت  ؤت شةتم ةتكا ر   مةبةتةتم ذ ةكةياده  

مةور اااااى    ة ااااا  باااااة ئاااااا هتي كى ةتت  اااااى  ؤت ةتكاااااا       
 اااةت ةكة وة ةتور اااي    اااة م ى ة باتتبة  اااة ت  باااده  باااة   

طي ذه   ةم ة توه كى    جاتي كى ة ر ئا بة  شي ةتية ةتكة ي  ة  ا
   ااا ئاااتهدى ةتت ن   كوي  ااده ى بةتةت هدااة تو مة ه ةيااة  ؤت   

طاااارهن بي اااا  بااااة ذ ةكااااة بااااة وااااة ه   مااااة  ور ااااة ب ااااا  كااااة   
واة ه   واى     ةت كاوي   با  ةته سةت  ةم ى دي رةتكة  ةتطري  ة 

ةتكااا  كااة كاتهدااةيى مااة  كاااتتةه وااة ه   يااةو يااة كة و ه       
 ي كسااى مااة  ي اارةه دا ااا   ؤتواار مااة ثةككااة وة ةتطري  ااة ت بااة 
ئةجنادده ى جةو ة ي كى  ا  ةت ر  ه  ة ا  ةتكاا  باة ا     

تي زتكة  شكا تو   كاوي ا  باة ياة د     خةة   با تتو  بةخة   
تتكااة بكااا ر  ه ةهياادت ي   كااة  موةيةكااة    جاتي اا   اوةه ي اا  كا

ئااااا      يااااةه   ا  ااااةتتكة ر      ةتيساااارت ي  ي  ة   ااااةدة
مة ه ةشاااة ب ي  اااة  اااة   اااي ك   ااااتة  باااة ر ياااا  اااةبة ى       
ثةتؤشااىر ئةدااة  با  ةيااةكى ةهخااره  مااة خااةد ات  ةت  اا     

 ةتكا و
كاااةدى وةه اااا   ي كساااى ثياااا  كاااات     
ةتكاوة  ةت طاةمي   ماة بةهتتكاا ى ذياا ىو     

ة منة ااة مااةكاتةهر بااة ة  بوكرة ااة ت   باا
بااةتةت هدى مااة كي زااةكة ر ياااوكى كااةم    
ةتبي  ااة تر مااة دام يزااده ةتبي  ااة كة ااي كى  
خاااااااااةدةك ياااااااااا وة د وياااااااااذو ئةطاااااااااةت    
 ا  ااااااااااةتتكة  كة ااااااااااي كى  ياااااااااارتك  
 و   ةيزاااا ة  ااااةبي  و ئااااة ه كي زااااةكة مااااة ا  طي ااااذه   ئااااة     

وااا  ي  ت ااي  ؤذ ثةتتةتو بااة ؤذ اوةباييا ةيا ااده  ن ةتبي اا  كااة تو 
  خا د ى ثةيةت دييةكةوةتطاوة تو

ئااة ت  هَاي كااى  اخةشااةر بااةآلم ته اا ةر كااة جااةت  ذيااا ى    
 ي كسى  ةدة  ذن   دي رةي   مة  ؤتبة   ا  ةتييةكا ده  ؤت 
با   ية  تك ئة ت  كة ثي ةيس ة ب ي  ر ية كة ةيدهت   ئادات 
  وةداتطاااةكا ى ياتت اااةت   ي كساااى   ةتت  اااى  ااااةدةيان     

ذت بااااااة ت ةتةتن كااااااة  ؤتبااااااة  ئااااااة  ذن  دي رةه ااااااة    ئادااااااا
بةشاااي ةتيةكى ةياااات باااةخ يات ةت اااةي  ةر ياااا ئة ه اااة   اااةتطيز 
تؤذي   مة تؤذهن بوؤكة  وةآلق   جيابة ة تيان باس  اةكر تر  
بةآلم مة ته  يده ةتتباتت   ي كسيان يا واة  انو ياا وي ار  اة      

  ماااة  ااانو ئةداااة كةتواااة  وةي ذي ة تياااةكى ئاداااات  باااة  ؤتي ااا  
ثزيزااااكة ةتت  يااااةكان ةتتباااااتت  كي زااااة  ي كساااايةكان مااااة     
ةهدااة ته    ا  ااةتي   دهر ةتيسااةتي  ي  و مة ااةت شاااتت هيى  
كوي يكيااااااان مةطااااااةا  ةخةشااااااةكا يا دهر ثزيزااااااكةكان ئااااااةم  

 وي  ي يا ة  خةهتت تيان ةه ا ت:
 ؤتبة  ثياا هن  ه  ة ا  ةتكاةن كاة ثةيةت اد   ي كساى       

تباة  ذ اان  ة ا  باة ثي ةيسا يان       ا  ةتي  يان با   ياةر  ؤ 
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ةتكااةن بااة ةت اا ةدة   يااات  ةتي ااذ واار مااة ثااي ا جةو ة  اادهر     
 ؤتبااة  ثيااا هن لااة  ةتكااةن ذ ااةكا يان مااة كاااوى جةو ة ااده       
ياوكيان  ياور بي ا ر    ؤتباة  ذ اا يا  اكاآل   اتوت هييا اة      
مة ةت وةباى دي رةتكا يان   شاي ةه يان ماة كاتتكاةةهر  ؤتباة      

ة  ة    خةشة يس ى  ياور ةتكةن ماة ة ه  كااتت   ذ ان لة  ب
  ي كسيةكةىىو

ئة ت ئاشكرهية كة  ؤتي   مة  ا  ةتهن  ةية كة ثةيةت د  
 ي كسااايان باااة باااا   اااا ه ةر   ئةداااة   تدي ةياااةكى ماااةبات     
ةت  اا  ةتكااا  بااة ئااة  لام ةوااة  ث  ااى ةتم ااي ة   ثةككااة و ى  

  ي كسى فةتدا ىىىو
   هلاام  ا  (ىى ثاي ا ثاةجنا     يةكي   مة  ه اكا ى  ةذةهت  

 ااا  يااور مةدة باةت  ة ايةيةوى كاة كاةدى وةه اا   ي كساى         
ثيا  وا توهةتيةكى ور ا اك  يااة ةتكاا  واا ةتطاواة ئاة ت  كاة        
و ه    ي كساااى ةتبي  اااة  ا تم ي ااا  باااة شات ااا ا يةوى  اااة  ر    
ياااة كة  اااةت ثياااا ي كى و ه  ماااة  ي كساااده ةتبي  اااة  اااا ك باااة     

 ر   و ه ياااااا  ا  اااااةت  ةتكاواااااة كاتت ااااااوي كى  ا  اااااةت
كاااتي كى  ااةبة   ااةكره ر يااا ةتيكاوااة  ا  ااةتييةكى خااةد اتر    
 اااااةت ت ا ةتبي  اااااة  اااااة  وي كاااااده ى وة دت  ااااا ى ذ ةكاااااةو   

 كاتةتكاوة  ةت ذيا ى ةتت  ى  ةتيةك مة ذن   دي رتكة و
 ثةككةوتنى سيَكسى ضىية؟

ثةككااة و ى  ي كسااى  اوةه اييااة ماااة جااى  بااةجى  كرة اااى      
 د  بة واة ه    ا  اةت و    ة ادي   ماة ثسا ةتهن  ه       ثةيةت

كااة ث  ااى بو ااي ة وي ك ااة ةكا ى جة و ااة ن     ةبااة باشاارت ةهةت ااي  
مةبةتئااة ت  كااةت  خاية ااةر    ة اادي   جااات ثيااا  ةتوةه ي اا       
مةطااااةا ذ ةكةيااااده جااااة   ب ي اااا  بااااةآلم بااااةطرهنو  ةتيااااا ت   
ثزيزاااااكيةكان و ه    ي كساااااى ةتكاااااةن باااااة ة   بةشاااااة ت:  

ى   ة تدااىو و ه    ااةتتكى بري ييااة مااة لام ااةوي كى      ااةتتك
ة ة ئاة  ثياا ت ةتطري  اة ت كاة  اةتطيز  اةي ةه يةت مةطاةا         ةتط

ذ ةكةيده جة   ب ي  و    ةتيى و ه   ة تديزة كة  ؤتبة  
لام ةوااةكان ةتطري  ااة ت ئااة  ثيااا ت ةتطري  ااة ت كااة مااة تثي ا      

باااااة  جة و ااااة  ي كى  ااااةتكة وة  ئاااااةجنام ةتةه مااااة ثاشااااده    
 شي ةتيةكى ةيات ئة  وةه اية  كةم بةوة تو

ئي  ااة جيااا ه   مااة ي ةهن و ه    ي كسااى   كااةدى     ةطر  اا
ئاتت  ةه بكةيةو ية كة مة كاوي كده كة و ه    ي كسى دا اا   
ةت  ة  اااا ية ماااة بةةت ااا  ي  ا ى جة و ة  ااادهر ئاااة ه كاااةدى 
ئاااااتت   بري يااااة مااااة  ااااةدا ى بايااااة  بااااة ياااااوكى  ي كسااااى     

 ، يااا بةدا ايااةكى  تةواار بري يااة مةكااةدى ثام  ااةتو       ا  ااةت
مة ه ةيااة ب ياا ن  ة اادي   مااة  ثيا ه ااة   ه ةت ه ااة كااة وةشااى   

و ه    ي كسى بة ن  ه  ت اىى لام ةوةكاةيان ةتكاةن باة ت      

 اةدا تو ماةم لام ةواةةه ئاة      كة باياةخيان باة يااوكى  ي كساى     
ةتةهر  ثيا ت  كاة ماة تثي ا باة باشاى كاات   ي كساى ئاةجنام       

   ةهبي ا  ياة كة    كاآل  ئة ت ةتكا  كة مة ه ةية  ةم ةيةك تو
داااا ت  ياااة د دا  ي كاااة باااو ماااة  اااي ك   اكاواااة تر ياااا  اااةت     
بةوية ت طر ط  يةو    ؤتباة  جاات ةتتةتكاة ي   كاة ثيا تكاة      
مة كاتي كى دا د كةتةه خ كا ت كاة ثة ا ان   ئاةتكي كى  ؤت     

ي ز ةوة ت ئةطةت كةديزى مة  ةتت ت  يض كاوي كى  ه  بة  ة 
بي   بة ئة ت  مةطةا ذ ةكة  ةه بة ةت  باةتي  ر ياا مة ه ةياة    
ذ اى يةكاةدى كاة  ؤت خةشااى ةت يسا ر درةبي ا     ااةوةه ي        
مةطااةا ذ ااى ة تد ااده جااة   بي اا و يااة كة ذيااا ى  ي كساايان  
بة اادت بةكةدااةم ي    ة اا     ة اا ة ت كااة  ااة تدان بةتهد ااةت    

ة  كاوةةه ئاة  ثياا ت  ه ةت ه ي ا  وةشاى     ئة   ة  ةتجةم ي ةر م
ثةككاااة و ى  ي كساااى باااةتو باااةآلم ماااة ته ااا يده ةتبي ي ااا  كاااة  
جة و اة ن مةطاةا ذ ااة  ا  اةتت طةجناا ت خةشة يساا ةكةيده     
كة  يض  اتتلةوى   طره يةوى بة ةت     اكا  مة ج   ةجى  

 كرة يدهو
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و ه   يا كاةم وةه اايى ماةكات   ي كسايده طاةمي   شاي ةت        
ا جياااااا  تتةتطااااارنر مةطاااااةا  اااااةدة  ئاااااة  كي زاااااا ةةهر     جيااااا

جيا ه ييةكان وة  ا ماة  ةدةيةشا ة  ياةك بابةودهياة ئاة يا      
كز  مة باةجي  ي  ا ى كاات   ي كسايدهيةر كة هواة  ةكاا ى ئاةم       

 كزيية ين؟
 ن:ثةككةوت ىهؤكارة دةرونيةكان

ى  ةت ااا  ثااا ة اااةتتوا باااة ةكاتت ةتت  ياااةكا ى ثةككاااة و 
ةتكاااااةيةر مةباااااةت ئاااااة ت  كاااااة باياااااةخي كى طاااااة تتيان ماااااة       
ثةككة و ةكاااةةه  ةياااةو مةطاااةا ئاااة  جيا ه يياااة ةياته اااة  ماااة  

%ر   60ةياااااتيكرة ى تي ذتكةيا ااااده  ةيااااة    ة اااادي   ةتم ااااي ة  
%ىيةر بةآلم ثس ةتت ةتت  ياةكان مة اةت   80 ة دي كيا ةتم ي ة 

 تيةكى  ةتياا  ةكاة  ؤتباة  لام ةواةكا ى ثةكاة و     كةئة ت كة
ةتت  يان  ةيةر مةطةا ئة تشده طاةمي    ةكاات  ة تداى  ةياة     
كة مةطةا كي زة ةتت  يةكا ده كاتمي   ةتكاةن   مةطاةا  ةكااتت    

  ة ةهتييةكا ده كة ةتب ة ت   ةتب ة  ة  ثةككة وةو
تت  ة ةياتورية خة و ةوى ثةككاة وة باة ة  ةتت  ياة تر    

 اااىر ئة تياااة كاااة كاااة ةتواااةه ن  اااا   ب اااي ة ثةككاااة و ى ةتت 
 ةديزااااة بااااةتةت هم  يااااةر ياااااة كة مااااة بااااات  ةيااااااتيكره ةه      

  ةت ةم دتةه  مة بات  ةيكةةه  ن ةتبي  و
 ثةككةوتنى سيَكسى بةهؤى هؤكارى تيذرةوةوة:
ت ت بااده   ت دااا مة ه ةيااة و ه   مااة  ااةدة  ثيا ي كااده دااا  

بة ة   يالكى  ؤت   شاةكةوى ماةكات   
     ةم ةته ك  ة دا د بة ى جة  ةيى

بو و    ؤتبة  جات ئةم  يا ة وي  ةتو 
ةتبي     ثيا تكة ةتطةتي  ة ت بة بااتت  
 ر شااااااا يةكة  جااااااااته ىو   ئااااااااةم   
 ةكاته ااة  ةتطةتي  ااة ت بااة  ةكااات   

 و تكى وية و
 هوة ثةككة و ى  ي كسى و تكى 

بري ية مة  ةتكة وة ماة ثةيةت اد   ي كسا ده مة اةتتواةه ماة      
ا ى ة دهو كاوي ا   اةت ةكة و ى   ثاشده  ةت ةكة وة مة كاوةك

%  ئة  جاته اة  كاة ثي ةيسا ة    25ة و ة ده ةتطاوة جثيا  مة 
 ويايا ده  ةتكة ي  ر ئة ت ث  ى ةتم ي ة ثةككة و ى و تكىو 

 ةثةككة و ى و تكى طةمي    ةكات  جيا ه    ةياةر ئي  ا   
مي رتةه ةياتتكا يان باس ةتكةيةو بةآلم ثي ا ئة ت  مة ةتيان 

ر ثي ةيساا ة ئاداااذت بااة ت باادتيةو كةدااةت   يااة  ااةدة   بةت اا ن
 يالكيةكى كاوى ثي ةيس ة ثيا  خباوة طةدان كرةن مة وةه اا   
خاة و ياة كة طةدااان كرة اى ثياا  مااة ت   اوةه ي ا  فااةتدا ى      
 ر ش ى ج   ةجى  بكا  كات ةتكاوة  ةت لام ةوةكة و ياا ماة   

 ر يية توة هتؤذةهر بةدا ايةكى ة  ثيا تويةكة  ةتخاوة دةو

ية كة  ةت ةكة وة مة كات   ي كسى  ا  ةت ده ئةطاةت  
بااة يااةك جاااتيا بي اا ر كاتي ةتييااةكى  ؤت و  ثيااا  بااةجى        
ةت ي و ي ا و يااة كة  ةديزااة  ه باو ةتكاوااة ت كااة  ااةت ةكة وة   
بة   ت  ا ت   يا تتو  ى ةتكا و بةآلم ئةطةت بة  تة  باو   

 ت مااة  ئاطاااةهت  كاارةت ت  بااة باشااى مااة بات ةؤخةكااة  كةم يااة     
ادى ةتبي اا و كااة  ةكاتتكااا ى  ااةت ةكة وة بااة  ؤت  مااة ئااةجن   

شااةكةوى جة اا ةيى يااا ثركااات  فيكرييااة ت ةتبي اا ر مةطااةا       
كاتي ااةت   ةكاااتت ثيزااةيى   كةدةآليااةوى   خي زه يااةكانر     
ئةم  ةت ةكة و ة بةورس مة ئة دة ةكة كةوايى ةي  ر   بةتت  

 ثةككة و ى ةتبا و
مااااة ثيااااا هن بة ااااةت ئااااةم كاتي ةتيا ااااةةه     بااااةآلم  ؤتي اااا   

 ةتةتكة نر   مة ثاشارتةه وي كاةا باة ذ اةكا يان ةتباة   طاة         
بة  لام ةوة ويذ وي  ةتوه ة  ا ةتنر   ئةدة  بة ياتت ةت  ئاةم  

 لام ةوا ة تي  ا  ته  ةو
 نيشانةيةكى راكردن:

 ة اادي   مااة ةتت   ا ااان برو هيااان  هيااة كااة بةشااي كى  ؤت   
ة  ةت اام ي ة باة ةت ا  ثةككاة و ى  ي كساية تر      ئة   ةخةشا 

بةتةت هم ثي ةيس يةكى  ؤت  ةتت  ياان باة ئاةم لام ةواةر  ةياة      
كي زةكا يان كةم ةتكاوة تر  هوة ئةم  ةخةشا ة ئاةم   ةكة  ؤت م

لام ااةوى ثةككة و ااة ثة اااة د ةتكااةن ياااا ةتيا ااة ي   ياااة كة     
   ة ااادي   ماااة كي زاااة ةتت  ياااةكا ى ةيكاااةيان باااة ةهةتثةشاااي    

كا ى ةيااااان ةتكااااا ر  تك لام ةواااا   اكي
واااارس مااااة  يااااان ثااااى  طةيا اااادنر يااااا    
 ااازهةه ى خاااةيىر ياااا ةذ  ت ااا ا ة ت  
بةتهد ااةت شاا ة خةشة يساا يةكانر يااا  
بااااااااااااةوةه   ةم  يا ااااااااااااةبة ن مااااااااااااة   
خةشة يساااا ىر يااااا ىل  ة تكة و ااااة ت  
 بة ة  شةكي كة توو   طةمي كى ة و

ماااة ئاااةجنادى ةيااادت ى  ؤتي ااا  ماااة  
مااة طةم يا ااده ةتتكااة وةت كااة بةشااي كى    ةخةشااا ة   َسااةكرةن 

كااةديان باارو ه  بااة ثةككااة و ى  ي كسااى  ةيااة   ث  ااى َايوااةر  
يااااة كة ذيااااا ي كى تتبااااة ى ة ت مااااة بةتثر ااااي  ى خي زه ااااى      
كي زااةكا ى بااة ةهباان ةتكااا ر   مةبااةت ئااة ت  ئااةم ثةككة و ااة  

ثة اة دت باة ئاة ت  خةياان باة       و  ئةم كةدةم ة بيا ةيياةك ى 
لااة تكا يان وااةتخان بكااةنر بااى  ئااة ت   اايض     ىجي  ااةجي كرة

رو ى   ة اا ي   بااة ت بكااةن كااة وا ه  اااتن مةبةتئااة ت  مااة  ااةم  
 بةتثر ي  ى تهةتكةنو

 ترس يا دلَةرِاوكىَ: 
ر ة  ةم اااةتوه كى  ماااة  ؤتوااارية  ةكااااتت ةتت  ياااةكا      سوااار

ية كة مة كةدةم  ة   ا يةتمخا دهر كة بة ئاام ة     ثارو  ماة    
 ؤتتكا ة ت ةت ا ري  ر طاةمي    ةكاات  شااتت ت    كي زة ذيا ية 
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 ةيااة كااة ياتدااةوى ثةياادهبة ن   طةشااة  واارس   ةم ااةتوه كى        
 ةتةتنو

تؤذه اااة دااارؤك ة ياااات  ئاااة دة ى ةم اااةتوه كى  ةتبي ااا  ماااة      
دى كاتتكة اااادهر   ئااااةم ور ااااة   هذيا ياااادهر يااااا مااااة بااااةتةت  

بةشي ةتيةكى  ر ش ى بة اةت ذياا ى خي زه اى ةه ةتشاكي  ة ت     
توه  ئةدة ثزيزكا ى ةتت ن جةخ  مة ةت تؤم ى وارس     ةتت

بايةخةكا ى مة جةو ة  ى  ا  ةت ده ةتكة ة تر ية كة ئاة   
 ةم  اااااة ا ة  كاااااة ةتكة  اااااة  ااااااوة تخ ى ثي ك ةيزااااا  ة ت   
كاتي ةتييااااةكى طااااة تتيان  ةيااااةو مااااة  ه كااااة   هشاااا   مااااة   

ذي ااة ت   ةدااة يةشااة   شاايكات  َااةا     ةئةدااةتيكا طااةمي   و 
م ي   مااة  ذ ا ااة كااره ن كااة وةه ااا   تآلدده ااة تيان مة ااةت كةدااة

مةطااااةا دي رةتكا يا ااااده  يااااةر بااااة ثزيزااااكان ةتتكااااة وةت كااااة  
لام ةوااةكا ى جة اا ةيان  ااايةر بااةآلم باتتكااةيان مااة ئااةجنادى   
ةم ةتوه كى  يا  ة ا كرةن باة وارس ياا ئاة   ة ا  باة وا ه اة          
 ةهياااان ةتطري ااا ر ثةياااده ةتبي ااا ر ئاااة ت  باااة ذن ته ااا ةر باااة     

 ثيا يا  ةت ته  ةو
 اااةتجةدى كي زاااةكة مة تةهياااة كاااة دااااةهم ياااةكي   ماااة ة    
 ا  ااةتتكة  اوةه ي اا  مااة   ةيا ااة ب ااا  كااة هيان ىل  كاارة ت       
برت ي  ر   مةبةت ئة ت  ئة  كاوة  ا ه ي   كة ثي ةيس ة  ةدة  
برو هيااااااةكى وااااااة ه   وياااااااةه بااااااةخة  بي اااااا ر ئااااااة ه  اااااايض    

 ي   ياتت ةت  ثي ةيس ى ئادةذطاتييةكى شي ةت كرةهت   اوةه
 بةتبااة ياااك بة  ااة ت  مااة ثةككة و ااة كاويةكااة  بااة ةت اا ة      

بكاااا  ياااا  ه  ىل  بكاااا   تآلم بدهواااة ت   باااة واااة ه   مةطاااةا    
 ا بةشةكة   ا كات بي  و ياةكي   ماة ثسا ةتتكا ى  ةخةشاية     

جناداةكا ى  ةةتدات    ةتت  يةكان  ةكا ى ئاةم ور اة   بةتتئ  
 مي   ةتةهوة ت   ةتم ي  : مة ةت ثةيةت د   ا  ةت 

"ةم اااةته كى  ماااة درؤكاااده وااارس ةت  ااا  ةتكاااا ر    ااااوة  
 تخ اااى  ا  ااااةتيكرةن  ة اااادي   جااااات جااااةتت ور ااااي كى  ااااا  
 ةشيات  ةت    ةتكا ر كاة ئاة ت  كاتي ةتيياةكى  ؤت ماة     
ةتت  ى دي رةتكةةه باةجى  ةت ي و ي ا و بةياة   ت باتطا ييةكاة      

بااة  ي كى  ااةيرو   طااةمي     ةتطةتوي اا  بااة جةتي اا  مااة وة ااوي      
 ةخةشى ثةككة وةيى  ةية كة مةطةم يا اده ةتت ن شايكاتميان   
ئةجنادااادهر بةداااان ةتتكاااة   كاااة  ةكاااات  ثةككة ويةكاااةيان     
بري ياة مااة باى   يااةهيى ئااة  خةفةواة  مااة ياةك روة مةطااةا ذ ااة     
خةشة يسااا ةكةيا ده ةهياااان ةتطري ااا و ماااة ثااارو  باااى  ئاااة ت        

بي  ااة ت مةطااةا ذ ااةكا يان ةه كااة    يااا تتو   بكري اا  خةيااان ةت  
 دا تيةكى ة  ت  ةتي ذ خة يان ثي ةت بي يةنو

ا ى ئااة   ثة اا  بااةآلم ج  ااى ةهخااة ئااة  كة ااا ة مااة ذي اارر        
ك ةثروياااةةه ةت  ة  اااان    ااااوةه ة  ا بةشااايةكى  ي كساااى     
ته اااا ةَي ة ئااااةجنام باااادتنو يااااة كة ئااااة  ور ااااة  مااااةَةآليى 

تر مااة  اااوة تخ ى ةتت  يا ااده   بااة دا تيااةكى ةتي ااذ دا توااة  
يةكرت  طرو ده ةتجةم ي ا     كااتي كى وي كدتته اة ماة ةتداتياان      

 ةتكا و
 ااو ةدي ة ت  ة اا ي كة ةهدااان ةتطري اا  مااة  ةم ةي ساا ي   كااة   
بةتئةجنادةكاااة  ةت ه ااانر   ياااا تتو   ةتكاااةية باااة  اااةتدا ده  
 ةم  ةتي  اااااة ت ياااااا  يامناااااان ثاااااى  ب ةياااااة ي  ر   مة ه ةشاااااة    

  بااة واارسو يااة كة داارؤك  ؤت ئاطااا  مااة       ااو ةدي ة ت ب ةتوي اا 
تف ات    ةم سةكة    ةكا ر ئة ت  ب ي  اة  خةيةوى كة با  تو

 ة  ئا هت بة ذ ة خةشة يس ة كة ياا  ة ا ى بري ادهت بكاا و     
ئةم  او ةدي ة تية  ور اي   ةت  ا  ةتكاا    باة ت كةواايى       
ةي   كة  ا بةشةكة ة تكة ي  ة ت   كةض بكا   ه   ىل  ب ي ا ة  

 طةشةطويده بةج  ى ب ي و ي  و  مة 
طاار  رتية شاا ي   كااة بةتهد ااةت واارس بكري اا  بااة ةه ي  ااا ى  
بوؤكة  ةا خةشكةت يا  ةم ةي سا ى خاة   ايةواةة و باةم كة     
بةويااذكرة ى بااو ةتبي اا  بااة ئاداةتباشااى   ت بااةتو  بة  ااة ت   
ور ااااةكة بةكااااةدرتية ياتت ااااةت  طةجنااااا و بةتيةككة و ااااة     

جة و ااة  ى  ا  ااةت  طااةمي  ته اا ى درؤييااةكان بةواي ااةوى 
ب ةتوتوى مة كة ي  ى درؤكده ةتتةتخةنر ية كة وياياده ةتت ن  

 ة تو  و  كةتو    ةتبي  ة ت    يىةوة ته  ةَي ةكان ةت
بة ياتت ةت  ئةم دة ةمةيةر يةكي   مة ثزيزكا ة ةتم ي  : 
 ة اادي   ةتتدااا ى ثزيزاااكى  ةيااة كاااة ياتدااةوى وة شااا ةتكة     

بة ى مة طر  ى ور ةكة بةشي ةتيةكى كااوى واا    طاتةتةتن بة تو
ئااااة  كاوااااة  ئااااة دةن   دةداتت اااااة  خااااة  ةتب ااااة  اااااة       

يده بةوة ه  ر باةآلم ياتت اةت  واة  ا باة ت     ت ةتكة وة بة ة
 ابي اا  كااة  ت ااىى لام ةوةكااة  بكري اا     ةكااا ى بزه ري اا و      
ية كة ورس مة  ةخةشية ةتت  ية ئام ة ه ةية كة ثي ةيس ى باة  

ئة دة ى بةتةت هم  ةية  ؤتور مة ت  وة  ا ويةت  ياتت ةت  
بي اا و ئي  ااة  تك ثزيزااكا ى ةتت  ااى كااات ةتكااةية بااة ئااة ت      
 ةخةشاااةكة ته   بكاااةية باااة شااايكات  ةتت  اااى بةدةبة ااا ى   
ةتتخس ى جةت  طر   ور ةكة    ه ي ى وة ه توى ئة ت  كة 
 ااايض  ةكااااتي كى ةيكاااة   ياااةو  تك  ةخةشاااية جة ااا ةيى      

ةوى   شااةكةوى يااا ةم  ااة  ى يااا  ااى   ياايااا دا د  ئة دهديااةكانر
ى   ئةطةت ةمياان ئاةم  ةكاته اة بة ياان  ياة ئاة ه باات ماة         …ة 

باااةتةتم  ةخةشاااةكةةه ةتتتخساااي  ي   باااة ئاااة ت   تةت  تةت     
  طره  ب ي  ومةطر   كة    بةواَيكرة ة ت  كرةهت  تو

وااارس ماااةذن  ي  اااانر ور اااة ماااة شااا ي كى  اةياااات ر   ئاااة     
 ابي   ئةطةت ئي  ة  اة هن  اةبن باة ته ا يةكا ى     كاتت   اةيات 

مي رت ت وى  ةتطةية كة  ه ن بة ي ز وارية ةتتكاةت  ماة ا  باةت      
 و ةور 
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هيَلَة منونةييةكانى بةرطرى 
 دذى نةخؤشييةكان

 
 

 
 
 
 
 
 

زيندةوةرةكان لةناو جةستةياندا خاوةنى هَيَلى بةهَيزى 
بةرطركردنن بةشَيوةيةك جةستةى هةر مرؤظَيك يان 
طيانةوةرَيك يان ِرووةكَيك بة ئةستةم ِرووبةِرووى هَيرشى 

مرؤظدا نةخؤشى دةبَيتةوة. ئةم هَيَلة بةرطرييانة ئةطةر لة 
باسيان بكةين دةبينني وةك ثَيكهاتةيةكى منونةيني بؤ 
زيندةوةران هةميشة لة ئامادة باشيدان بؤ ِرووبةِروو 
بوونةوةى هةر هَيرشَيكى ميكرؤبى هةر لة ثَيستةوة كة 

ميكرؤبةكان ناتوانن بيرِبن و 
دةردراوةكانى وةك ئارةق 
يان فرمَيسك كة مادةى 
بكوذى ميكرؤبى تَيداية 

ها ئةو مادة لينجانةى هةروة
كة خانة ناوثؤشةكانى 
كؤئةندانى هةناسة 
دةريدةدةن و وةك داوَيك 
كاردةكةن و مادةيةكى 
كةتريةيني بؤ ئةو 
ميكرؤبانةى بؤ ئةم ئةندامة 
دزة دةكةن، ياخود ثلةكانى 

ترشَيتى و تفتَيتى كة خانةكانى ناوثؤشى كؤئةندامى هةرس 
يانةى لة شلةى دةريدةدةن سةرةِراى ئةو مادة كيمياي

كة وةك شةِركةرَيك و بكوذَيك لةبةرامبةر  هةر  -خوَيندان
دوذمنَيكى ميكرؤبيدا كة بَيتة ناو لةشةوة كاردةكةن، لة 
كاتَيكدا كة ميكرؤب دزة دةكات و دَيتة ناو لةشةوة لةش بة 
كؤمةَلَيك هَيَلى بةرطرى جياواز ِروو بةِرووى دةبَيتةوة، لة 

تةنَيكى نامؤ بؤ لةشى مرؤظ خانةى  كاتى هاتنة ناوةوةى هةر
بةكرتيا بَيت يان ثَيكهاتةو 
دةردراوة ميكرؤبييةكان بَيت 
تةنانةت ئةطةر ثارضة 
تةختةيةكيش بَيت، هَيزة 
ناوخؤييةكانى بةرطرى كة 
خِرؤكة سثيية قةثطرةكانى 
خوَينة بةرةو شوَينى تةنة 
نامؤكة ئاِراستة دةطرن بة 
سيفةتى ِرووةو كشانى كيميايى 

سيؤلؤذى كة ئةم خانانة بؤ ف
شوَينى هةوكردنةكة  ِرادةكَيشن، 
كؤدةبنةوةو هةوَلدةدةن ئةو 
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ميكرؤبة يان تةنة نامؤية بثَيضنةوةو جةستةى ىَل ِرزطار بكةن 
بة هةمان ئةو ِرَيطايةى كة ئةميبايةكى تاك خانة قةث لة 
خؤراكةكةى دةطرَيت و دةخيوات تةنانةت ئةطةر ئةو تةنة 

ووبةِرووى دةبَيتةوة شانةى لةش يان تةزووى نامؤيةى كة ِر
ثِرؤتينى خوَينيش بَيت، وةك دذة ثةيداكةرَيك واتا دروست 
كةرو هاندةر بؤ كؤ ئةندامى بةرطرى بؤ بةرهةمهَينانى دذةتةن 
كار دةكات، ئةم دذة تةنة بةرطرييانة شةِر لة دذى بوونى ئةو 

ى يةكطرتن تةنة ثِرؤتينية نامؤيانة دةكةن، ئةويش لة ِرَيطا
لةطةَلياندا و كاركردن بؤ ِرزطار كردنى لةش لَييان، لة كاتَيكدا 
كة مرؤظ بؤ جارى دووةم ِرووبةِرووى هةمان ميكرؤب 
دةبَيتةوة. هةندَيك نةخؤشى ميكرؤبى درمى هةية كة بةكرتيا 
يان كةِروو يان ظايرؤسةكان يان زيندةوةرة سةرةتاييةكان 

رؤظ لة تةمةنيدا يةكجار توشى دةبنة هؤكار، تَيبينى دةكةين م
دةبَيت وةك سورَيذة و ِرذَينة نةكةفييةكان و كؤكة ِرةشة و 
كؤلَيراو تاعون و ضةندةها نةخؤشى درمى ديكة كة لة 
ئةجنامى طواستنةوةى ميكرؤبى نةخؤشييةكة لة شوَينَيكةوة 
يان كةسَيكةوة بؤ جةستةى كةسَيكى ديكة بؤ يةكةجمار 

تنة ناوةوةى ئةم ميكرؤبة كة لة تووشبوون ِروودةدات. ها
ثِرؤتينَيكى نامؤو جياواز لة ثِرؤتينةكانى لةش ثَيكهاتووة، 
هاندةرة بؤ خانة ليمفاويية بةرطرييةكان لة لةشدا بؤ بةرهةم 
هَينانى دذة تةنةكان ئةويش بة طؤِرانَيكى تايبةتى لة 
بةشةكانى ثِرؤتينى ثالزماكة بؤ هَيرش كردنة سةر تةنة 

امؤكة كة بوونى لة لةشدا نوَيية و ِرزطاركردنى ثِرؤتينة ن

لةشى مرؤظةكة لَىى بةهاوسةنط ثَيكردنى و ِرةتكردنةوةى 
ضاالكييةكةى بة يةكطرتن لةطةَليدا بةهؤى باَلة ضاالكةكانى 
ئةمالوالى ياخود مذينى لةسةر ِرووةكةيى و كؤكردنةوةى، بؤ 
 ئةوةى ببَيتة نَيضريَيكى ئاسانطري بؤ خِرؤكة سثيية
قةثطرةكانى خوَين، بة هةر ِرَيطايةك بَيت دذة تةنةكان لة 

 كؤتاييدا ئةركى ثاراستنى لةش لة ذةهرةكان بةجَيدةهَينن.

 نامؤكان جةنط دذى تةنة
ئةو كارتَيكردنة بةرطرييةى لة نَيوان دذثةيداكةر 
)ئةنتيجني( ياخود ثِرؤتينى تةنة نامؤكةو لةطةأل دذة تةنةكةدا 

بةمتةندة بةو مانايةى كة دذة تةن تةنها ِروودةدات زؤر تاي
ةدا نوَيية نلةطةأل ئةو ئةنتيجينةدا نةبَيت كة بوونى لةو شوَي

كارتَيكردن ناكات. كاتَيك مرؤظ توشى نةخؤشييةك دةبَيت بؤ 
منوونة سورَيذة لة ئةجنامى هاتنة ناوةوةى ميكرؤبى سورَيذة 

لة هَيرش  لة لةشيدا دذة تةن دروست دةبَيت كة ِرَيطة دةطرَيت
هَينانى هةمان ميكرؤب جارَيكى ديكة بؤ لةشى ئةو كسة، 
لةبةر ئةوة ئةوكةسة دووجار توشى سورَيذة نابَيت لة ماوةى 

بةرطرى دذى سورَيذة ثةيداكردووة بةآلم  نذيانيدا و دةَلَي
بوونى ئةم دذة تةنانة لة لةشى مرؤظدا بةرطرى دذى توشبوون 

زامنناكات بؤ لةش. بة نةخؤشية ميكرؤبييةكانى ديكة 
لةوانةية توشى ِرذَينةكانى ذَير ضةناطة يان كؤكةِرةشة يان 
نةخؤشييةكى ديكة ببَيت. توشبوون بة نةخؤشييةك دةبَيتة 
قةَلغان بؤ لةش دذى ميكرؤب، تةنها لةو كاتانةدا نةبَيت ئةطةر 
ميكرؤبةكة زؤر لَيكضوو بوو لة ميكرؤبى ئةو نةخؤشييةى 

تبوونى ئةو دذة تةنةى يةكةجمار، لةم ثَيشرت بؤتة هؤى دروس
بارةدا دذة تةنةكة لةطةأل ثِرؤتينة هاوشَيوةكةدا لةسةر 
ئاستَيكى بةرز كاردةكات بة ثَيى ثلةى لَيكضوون و نزيكايةتى 
لةطةأل ئةو ئةنتيجينةى كة بووة بةهؤى دروستبوونى دذة 

 تةنةكة لة سةرةتادا.
ئةجنامى ئةم دذة تةنانة لة لةشدا لة دايك دةبن لة 

ئاشنابونى خانة ليمفاويية تايبةتييةكان بة ثِرؤتينَيكى نامؤ 
لة ناو لةشدا، بةآلم لةو بارةدا كة تَيكضوونَيك لة ناسينةوةى 
بةرطرى ثِرؤتينى لةطةأل ثِرؤتينى تةنة نامؤكةدا ِروودةدات، 
خانة بةرطرييةكان هةستةدةكةن، بة ئامادةكردنى سوثايةك لة 

ن بؤ شةِركردن لةطةأل يةكَيك لة دذة تةنة خوَينييةكا
تينةكانى لةش لةمةشةوة ئةو نةخؤشييانة دروست دةبَيت ؤبر

م آلكة هؤكارةكةى ئةم تَيكضوونةية لة كؤئةندامى بةرطريدا بة
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ئةم بارة الدانة لة سروشتى خانة ليمفاويية بةرطرييةكان كة 
ش بردنة لةبارة ئاساييةكاندا كارى ثَيدةكةن لة ثَيناوى هَير

سةر ميكرؤبةكان و البردنى ذةهرةكان و تةنة نامؤكان كة 
 ِرَيطاى خؤيان دةكةنةوة بةرةو لةش لة رَيطاى توشبوون بة

ؤشييةك و طواستنةوةى ميكرؤب يان دةرزى لَيدان يان خنة
 هتد. …طازطرتنى مَيروو

 ناسينةوةى ئةو تةنانةى كة ديَنة ناوةوةى لةش
ةرطريكردنى لةشدا لة كارى كؤئةندامى بةرطرى لة ب

بناغةدا ثشت بة ناسينةوةيان ئاشنابوونى ئةو ثِرؤتينة 
نامؤيةى جياوازة لة ثِرؤتينةكانى لةش دةبةستَيت و 
دروستكردنى دذةتةن لة برؤتينى بالزما بةهؤى خانة 
ليمفاويية تايبةتييةكانةوة لةوكاتةدا كة هةمان ميكرؤب يان 

او لةش يادةوةرى برؤتينى نامؤ بؤ جارى دووةم دَيتة ن
بةرطرى دةتوانَيت ئةم ثِرؤتينة يان ميكرؤبة نامؤية 
بناسَيتةوة و دةست دةكات بة يةكطرتن لةطةَليدا و البردنى لة 
ِرَيطاى دذة تةنة تايبةتييةكان بةو تةنة نامؤية كة ثَيشرت 
دروست بووة واتا يةكةجمار، لةبةرئةوة توووشبوون بةو 

زمة يناداتةوة. ئةم ميكاننةخؤشيية بؤ جارى دووةم ِروو
بةرطريية لة لةشَيكى زيندوودا دةردةكةوَيت كاتَيك 
زيندةوةرانى تايبةت بة تاقيكردنةوة لة تاقيطةكاندا بؤ يةكةم 
جار بة ثِرؤتينَيكى نامؤ )ئةنتيجني(حقن دةكرَيت و بِرى ئةو 
دذة تةنانة دةثَيورَيت كة لة شلةى خوَينى طيانةوةرةكةدا 

( دذة يةكةم واى لَيدانى يةكةم )حقنىدروستبووة، لة د
يان ئةوةندة دةبَيت بةشى تةنةكان دروست دةبن كة ذمارة

يةكى زةمةنى ثاراستنى لةشى زيندةوةرةكة بكات بؤ ماوة
بةدوو هةفتة مةزةندة دةكرَيت، ئةطةر زيندةوةرة تاقيطةييةكة 

لَيهَينا و بؤماوةيةك و دوايى  )بؤ منونة كةروَيشك( وازمان
بةهةمان ئةنتيجني بؤ جارى دووةم حقن كرايةوة دوبارة 

دةبينني ِرَيذةى بِرى دذة زيندووةكان لة شلةى خوَينى 
زيندةوةرةكةدا زؤر بةخَيرايى و بةبِرى طةورة زياد دةكات.. 
بةسود وةرطرتن لةم ميكانيزمة بريؤكةى ثاراستنى لةش يان 
دروستكردنى قةَلغانَيك بؤ لةش دذى نةخؤشييةكان بة هؤى 

وتانةوة طةشةى كرد، ئةم كوتانةش لة ميكرؤبى الواز ك
كراوةوة يان مردوو يان ذةهرى ميكرؤبى لةكار خرَينراو 
وةردةطريَيت. ئةم مادانة )زةرداو( كاتَيك بة بِرى دياريكراو بَي 
زيان لةلةش دةدرَيت لة توانايدا دةبَيت خانة ليمفاويية 

ةنةكان لة دذى بةرطرييةكان توِرة بكات بؤ دروستكردنى دذة ت
.. ئةم دذة تةنانةش بةرطرى بؤ لةش دروست دةكةن و 
دةيثارَيزن لة توش بوون بة هةمان ميكرؤبى ئةو نةخؤشيية. 

بريؤكةى ئةم كوتانانة ثةرةى ثَيدراو هةندَيك ميكرؤبى 
الوازكراو خراية ثَيكهاتةى هةندَيك جؤر دةرمانةوة كة 

هَينَيت بة نةخؤش بة ثَيى ِرَينمايى ثزيشك بة كاريدة
مةبةستى ضاالككردنى كؤئةندامى بةرطرى و هاندانى بؤ 
دروستكردنى دذةتةنةكان بؤ ئةو جؤرة ميكرؤبانة كة ِروو 

 بةِرووى لةش دةبَيت و نةخؤشى دروست دةكات.
ئاساييدا كة هيض طرفتَيكى بةرطرى  ىلةبارى مرؤظ

لةكؤئةندامى بةرطريدا نةبَيت، بةتوانستَيكى طةورة )بةرزةوة( 
دةتوانَيت هةر تةنَيكى نامؤ بيةوَيت لةش برِبَيت بيناسَيتةوةو 
كاردةكات بؤ ِرزطاربوونى لةش لةو ميوانة يان ئةو تةنة 
نامؤيةى هاتؤتة ناوةوة، ئةم كردارة كة لة بارودؤخى 
ئاساييدا لة ثَيناوى ثاراستنى لةش بةِرَيوة دةضَيت هةندَيك 

ات. وةك لةبارى بةتييدا لةكارى دةخيجار ثزيشك لةبارى تا
ضاندنى ئةندامةكاندا يان طواستنةوةى شانةيةك لة 
شوَينكةوة بؤ شوَينكى ديكة لة هةمان لةشدا، ئةمةش بؤ 

تى ةوى تةنَيكى نامؤى لةطةأل نةكات و ِرةئةوةى لةش مامةَل
نةكاتةوة و كؤئةندامى بةرطرى شةِرى لةطةأل نةكات.. بةآلم 

يكةوة وةردةطريَيت ئةوا كاتَيك ضاندنى ئةندامةكان لة لةشى د
ئةو كةسة وةرطرة ئةطةرى ئةوةى ىَل دةكرَيت كؤئةندامة 
بةرطرييةكةى بؤ ِرووبةِرووبوونةوةى ئةو ئةندامة نوَيية يان 
شانة جياوازة كة لةلةشدا ضَينراوة، كاربكات، لةبةرئةوة 

ى ِرةتكردنةوة نثزيشكةكان هةوَلى كؤنرتؤَلكردنى كارلَيكةكا
ةدةن بة بةكارهَينانى ذةمة دةرمانى لةكار لةاليةن لةشةوة د

خرَينةرى كؤئةندامى بةرطرى بةشَيوةيةكى طشتى لةِروو 
بةِروو بوونةوةى هةر جؤرَيك لةو بروتينانةى كة جياوازن لة 
ثِرؤتينةكانى لةش، بةآلم ئةم ضارةسةرة لة كار وةستانةى 
كؤئةندامى بةرطرى لة ثزيشكى هاوضةرخدا هةوَلدراوة 

تا تةنها لةو بةشةى كؤئةندامى بةرطرى اد بكرَيت وتايبةمتةن
كارةكةى بوةستَينرَيت كة بةرطرى لةو ثِرؤتينة نامؤية دةكات 

استةكانى ديكةى كة تايبةتة بة كردارى ضاندنةكةو ئاِر
امى بةرطرى ئاسايى ضاالكييةكانى خؤى مبَينَيت دكؤئةن

ى ئةمةش لة ِرَيطاى بةكارهَينانى تةكنيكى نوَيى ئةندازةي
بؤماوة. هةرضةندة لةم بوارةدا مامةَلةى ثزيشكى بة 

ى كاتى كارى كؤئةندامى بةرطرى دةوةستَينَيت بؤ كسيفةتَي
ئةوةى لة ِرةتكردنةوةى بةرطرييانةى ئةندامة نوَيية 
ضاندراوةكة لةناو لةشى مرؤظدا، ِرَيطة بطرَيت، لةطةأل 
ئةوةشدا دةخرَيتة ضوارضَيوةى يان ليستى ضارةسةرة 

 ييةكانةوة.بةرطر
 ساكار ثةرضظةى كردووة
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زؤر لة ذنان ياخود مَيردان، دةربارةى هؤكارَيك بؤ 
ِراوةستاندنى وةضةخستنةوة دةثرسن، بة مةبةستى 
ثةروةردةكردنى رَيك و ثَيكى ضةند منداَلَيك و .. 
دووركةوتنةوة لة حاَلةتى فرة منداَلى، ضونكة لة جيهانى 
قةرةباَلغى ئةمِرؤدا، بةخَيوكردنى منداأل، سنوردارةو.. بةهؤى 
ئاستةنطة ئابورىو كؤمةآليةتىو فةرهةنطييةكان، ِرةنطة فرة 
منداَلى كَيشةيةكى سةردةم بَيت و.. لة طةلَيك وآلتى وةكو 
ضني و هيندستان، دةوَلةت دةستى هةبَيت لة نةهَيشتنى 

ينكردنى زةمينةيةكى دياردةى فرة منداَلىدا، بة ئومَيدى داب
لةبارو تةندروست بؤ ذيان و بةردةوامبوون و.. دووركةوتنةوة 

 لة ترمايى برسَيتى و قات و قِرى..
 رِيَطاكانى نةهيَشتنى سكثرِى: 

ئةم ِرَيطايانة زؤرو هةمةجؤرن، هةربؤية دةبَيت 
طوجناوترين ِرَيطا هةَلبذَيردرَيت، بةجؤرَيك لةطةأل ذن و 

ت، ئةوةيش زياتر ثزيشكى ثسثؤِرى ذنان، مَيردةكةدا بطوجنَي
 ديارى دةكات.

 شريدان:-1
شريدان بةِرَيطايةكى سروشتى دةذمَيردرَيت بؤ ئةوةى 
سكثِربوون ِروونةدات و منداَلة كؤرثةكة بتوانَيت سود لة 
شريى دايك وةربطرَيت، ضونكة بة ِروودانى سك ثِربوون، 

ماوةى  شريى دايك وشك دةبَيت.هةربؤية زؤربةى جار لة
شريداندا سك ثِربوون ِروونادات، بةمةرجَيك بؤ ماوةى 
دوورودرَيذ بة ساواكة بدرَيت و هةركاتَيك داواى بكات، 
بيدرَيتآ.. هةروةها بة تةنها شريى دايك بدرَيتة منداأل و ثةنا 
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بؤ شريى ثيشةسازى نةبرَيت، ئةمةيش بةثآى زانايانى ئةم 
، هةتا ئةو دايكة بوارة، زامنى ِر,ونةدانى سك ثِربوونة

 شريبداتة كؤرثةكةى.
 دوورةثةريَزى:-2

ئةم ِرَيطاية كؤنرتين و بةربآلوترين ِرَيطاية كة ذن و مَيردان 
ثةيِرةوى ىَل دةكةن، ئةويش بة تةواونةكردنى كردارى جووت 
بوون ياخود بة ثةيِرةوكردنى ثرؤسةيةك، تيايدا نةهَيَلَيت 

 سثَيرمةكان بطةنة هَيلكة.
ى ئةمِرؤشدا ئةم ِرَيطاية زؤر بةربآلوة، بةآلم لة ِرؤذطار

بةهؤى ئةوةى كة ِرَيطايةكى شاراوةية لة نَيوان ذن و مَيردا، 
نةتةوانراوة سةرذمَيرييةكى وورد بؤ ئةو كةسانة بكرَيت كة 

 بةم ِرَيطاية وةضةكانيان ِرادةوةستَينن.
 قؤناغى زامن:-3

كاتى  ئةم ِرَيطاية زانيارى ووردى دةوَيت سةبارةت بة
ِروودانى هَيلكة دروست بوون، ئةوةيش بةهؤى ذماردن و 
ئاطادارى طؤِرانكاريية فسيؤلؤذييةكانى كة بةدواى دةورةى 
مانطانةى ئافرةتدا دَيت. دةتوانرَيت بؤ شارةزابوونى 
زياتريش ثرسيار لة ثسثؤِرى نةخؤشييةكانى ذنان بكرَيت. 

ةو ذنانةدا بةآلم زياتر ئةم ِرَيطاية دةتوانرَيت لةطةأل ئ
ثةيِرةوبكرَيت كة دةورةى مانطانةيان ِرَيك و ثَيكة، ضونكة 
ئةطةر كاتى دةورةكة ِرَيك و ثَيك لةوةختى خؤيدا نةبَيت، ئةوا 
لة ِرووى دياريكردنى كاتى دروستبوونى هَيلكة، كَيشةمان 

 دَيتة ِرآ.
بةآلم زياتر ئةم ِرَيطاية بة تةنيا بةكارنايةت، بةَلكو 

طاى ترى ِراوةستاندنى وةضةخستنةوة، لةطةَليدا ِرَي
بةكاردةهَينرَيت، ضونكة هةر خؤى بة تةنيا زامنى ئةو كارة 

 ناكات.
 بةربةستة ثيشةسازييةكان )دروستكراوةكان(-4

هةندَيك بةربةست 
هةية لةاليةن ثياوةوة 
بةكاردةهَينرَين، هةندَيكى 
تريان ئافرةت بةكارى 
دَي،َيت. هةندآ جار 

ةستانةدا، لةطةأل ئةو بةرب
كؤمةَلَيك ثَيكهاتةى دذ بة 

 سثَيرم بةكار دةهَينرَيت.

ئةم ِرَيطاية لة بةناوبانطرتين ِرَيطاكانى ِرَيطرتن لة سك 
ثِرى دةذمَيرَيت، بةآلم ذنومَيرد زؤر جار ناِرةزايى خؤيان 
دةردةبِرن بةرامبةر بةم بةربةستانة ضونكة لةكاتى جووت 

 هةردوال دروست دةكات.بووندا جؤرَيك لة بَيزاركردن بؤ 
 
 لةولةب-5

بريتيية لة لةولةبَيكى ثالستيكى، درَيذييةكةى لة نَيوان 
سم داية بةشَيكى بةمس ِرووثؤش كراوة، بة هؤى 2.5-5

ثزيشكى ثسثؤِرةوة دادةنرَيت. باشرت واية دواى سآ تاكو 
ثَينج ساأل لة ِرَيطاى ثزيشكةوة البربَيت و دانةيةكى نوآ 

 خبرَيتة جآ.
لةب دةبَيتة لةو

هؤى طرذكردنى 
ثةردةى ناوثؤشى 
ديوارى ناوةوةى 
ِرةحم و ناهَيَلَيت 
هَيلكةى ثيرتاو بة 
ديوارى ِرةمحةوة 

خؤى بنوسَينَيت، بةوةيش سك ثِربوون ِروونادات لة ِرووى 
شةرعييةوة، ئةم ِرَيطاية جَيطاى لَيكؤَلينةوة و 

، لةناو ثَيداضوونةوةية، بةو ثَييةى هَيلكةكة لة دواى ثيتان
 دةبرَيت و هةىل بةردةوامى ىَل ياساغ دةكرَيت.

هةروةها لةولةب ئةطةرى هةوكردنى ِرةحم زياد دةكات و 
.. ِرَيذةى ئةو خوَينةى كة لة دةورةى مانطانةى ئافرةتدا 
هةية، زؤر دةبَيت، بةوةيش هةندآ ئافرةت بة هةَلة وادةزانن 

 تووشى خوَين بةربوون هاتوون.
 
 نةزؤككردن:-6

ئةم ِرَيطاية بؤ ثياو و بؤ ذن ئةجنام دةدرَيت، لة دواى ئةوة 
هةرطيز هةىل وةضة خستنةوة ناطةِرَيتةوة، ضونكة لة ِرَيطاى 
نةشتةرطةرييةوة ئةو نةزؤكييى جآبةجآ دةكرَيت. ئةم 
ِرَيطاية تةنها لة هةندآ بارودؤخى تايبةتيدا ثةيِرةو دةكرَيت، 

هةتاية خؤى نةزؤك  ضونكة هيض كةسآ ئامادة نيية بؤ هةتا
بكات. ئةمة بة هةموو ياسا شةرعى و زانستييةكان كارَيكى 
سروشتى نيية، هةربؤية ئةم ِرَيطاية سنووردارةو لة 

 بارودؤخى ئاساييدا ئةجنام نادرَيت.
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 رِيَطاكانى ناضارى:-7
ئةم ِرَيطاضارة ناضاريانة، لةوكاتانةدا ثيادة دةكرَين، كة 

ةكاردَينَيت و لةبةر هؤيةك لة ئافرةتَيك حةبى دذةسكثِرى ب
هؤكان، ضؤنَيتى بةكارهَينانةكةى ىَل تَيك دةضَيت و كاتى 

بةكارهَينانةكة هةَلةى تَى دةكةوَيت، لة 
ئةجنامدا لة كاتى هَيلكة دروستبووندا، 
ثيتاندن ِروو دةدات و ئافرةتةكة 

 تووشى سك ثِربوون دةبَيت.
ئةم ِرَيطاضارة كتوثِريانةيش، بريتني 

ندآ دةرمان، كة كؤمةَلَيك لة هة
طؤِرانكارى لة ديوارى ِرةمحدا دروست 
دةكةن، بة جؤرَيك ناهَيَلن هَيلكة 
ثيرتاوةكة بة ديوارةكانى ِرةمحةوة 
بِروَيت و سك ثِربوونةكة بةتاأل 

 دةبَيتةوة.
 حةبةكانى دذة سكثرِى:-8

ئةم ِرَيطاية زؤر بآلوة لة بوارى 
ِراطرتنى وةضةخستنةوةدا، لة هةمان 
كاتيشدا زؤرترين ثرسيار و ضةندو 

ضوونى لةسةر دروست بووةو ترسَيكى زؤرى لة بةرامبةردا 
ثةيدا بووة.. ئةم حةبانة يةك جؤر نني، بةَلكو ضةندةها جؤرن، 
ئةو ضةندَيتييةش بةثآى جؤرى ئةو هؤرمؤنانةى كة 
تَىيانداية، دةطؤِرَيت.. ئةمانةى الى خوارةوة هةندَيك لةو 

 جؤرانةن:
 Combined pillهؤرمؤنة يةكطرتووةكان  حةبى-أ

بريتيية لة حةبةكانى دذة سكثِرى كة هةردوو هؤرمؤنى 
)ئيسرتؤجني( و )ثِرؤجيسرتؤن( ى تَيداية. ئةم حةبانة 

ِرؤذ بةكاردةهَينرَيت، ثاشان بؤ ماوةى  22تاكو  21بؤماوةى 
حةوت ِرؤذ وازيان ىَل دةهَينرَين، لةماوةى ئةو حةوت ِرؤذةدا 

كى وةكو خوَينى دةورةى مانطانة، دورستدةبَيت. خوَينَي
هةندآ لة كؤمثانياكان لةطةأل ئةو حةبانةدا حةبى ناضاالك 
دروست دةكةن بؤ ئةو حةوت ِرؤذةى كة نابَيت حةبى تيادا 
خبورَيت، ئةمةيش بؤ ئةوةية نةخؤشةكة لةسةر حةب 
خواردنةكة بةردةوام بَيت.. وازهَينان و دةستثَيكردنةوةى 

 ةضَيت..لةياد ن
لة سوودةكانى ئةم حةبانة، البردنى ئازارى دروست 
بوونى هَيلكةية هةروةها دةورةى مانطانة ِرَيك دةخات و 

ِرَيذةى خوَينى لةدةست ضوو كةم دةكاتةوةو دروستبوونى 
طرآ ئاساييةكانى سنط و سك ثِربوون لة دةرةوةى ِرةحم كةم 

ان و دةكاتةوة.لةوةيش زياتر ذَيرثةجنةى هَيلكةدانةك
برينداربوونى دوانزةطرآ و نةخؤشييةكانى طالندى سايرؤيد 

 كةم دةكاتةوة.
بةآلم دةبَيتة هؤى قةَلةوى و لةكاتى 
دةورةى مانطانةدا خوَينبةربوون 
زياددةكات و كَيشةيش بؤ هاوَينة 
لكاوةكان دروست دةكات، هةروةها 
ِرَيذةى توشبوون بة ال سةريةشة زياد 

انيشيان دةكات و لة دواى وازهَين
ماوةيةكى زؤر نةزؤكى بةردةوام دةبَيت، 
واتة ضاوةِروانييةكى زؤرى دةوَيت تاكو 
دووبارة ئافرةتةكة بةشَيوةيةكى 

 سروشتى منداَلى ببَيت.
 
 Minipillحةبةكانى ثرؤجيسرتؤن -ب

لة ناوةكةيةوة دةر دةركةوَيت ئةم 
حةبانة يةك هؤرمؤنيان تَيداية، ئةويش 

يسرتؤن. ئةم بريتية لة هؤرمؤنى ثرؤج
حةبانة هةموو ِرؤذَيك بةكاردةهَيرَيت، لةطةَليشدا دةورةى 
مانطانة ِراناوةستآ بةآلم ِرةنطة دواى ماوةيةك لة 
بةكارهَينانى ئةم حةبانة دةورةى مانطانة بةتةواوى 

 ِرابوةستَيت.
 

 لة جياكةروةكانى ئةم حةبانة:
 *لةطةَل شريداندا بآ زيانة.
منداَلبوون دووبارة ئاسانرتة  *لةدواى وازهَينان ئةطةرى

لة بةكارهَينانى جؤرى ) أ ( واتة لة حةبى هؤرمؤنة 
 يةكطرتووةكان.

 
 لة زيانةكانيشى:

*هةىل ثوكانةوةو نةخؤشخستنى هَيلكةدانةكان زياد 
 دةكات.

 *سك ثِربوونى دةرةوةى ِرةحم زياد دةكات.
بةكورتى ئةو ِرَيطايانة طرنطرتين ِرَيطاكانى ِراطرتنى 

َلبوونن، هةرضةندة زؤرن ئةوانةى هةزارةها ِرَيطا مندا
 دةطرنةبةر لةثَيناوى بينينى جطةرطؤشةكانياندا.
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 ثياز
 

 
 
 

 دَلكةش عةبدولقادر :ثةرضظةى
 
 

( هايةةةةةةا A ،B1 ،B2 ،B14 ،Cلةةةةةةا ظيتام نظ)ةةةةةةي ظ    
وَيِرمى نظ)ي ظ اكين ئيسنء كيلظسظؤمء فؤسةؤؤوو  ؤايسةظؤمء   
سةةةؤايؤمء رةةةؤرراو يةةةؤاو ياكريةةةة  اَظخميةةةاو ومسةةة)او ؤ      
جاسةة)ا هةةال ظين اَ ةةبَيئء اةةؤ ئاومرةةاة اوىةةيوى را ؤيةة       

 ياكرَن تيير  رظا.
كاا  الاَاةةي ء اَ يوَكةةين اةةاهَظت اَكةةي ء ووتَ  ظةةيت يةةا

اَاا ةَظ)ا قيىاكين اؤ وؤينت.  ظيت ااهؤى ئةاو فؤسةؤؤوَوَ   
كاهايةةاا  ئامي ةةخمر  كةةيوَ فظنريةةاكين ئيسةةين اَكةةي  لةةام      
ووَوَ  ةةةدموار   ظةةةيت اةةةؤ اةيةةةيومنء ئاومرةةةاى كةةةيوى فظنةةةرى 

اَكةةان، اَسةةئ رظةةةين كةةرموَ. لةةاكيا    
يةةايىد الومتىةد  يرةخووىد يةاكاا  ال   

اَووورىةةةةةةةخم  ظةةةةةةةيت ووتَاا ةةةةةةةةَظن   
ياكسةةةةاوىد كياىظةةةةا.  ظةةةةيت اةةةةؤ ئةةةةاو    
  خمآلراى كا اوَرط رايا اَكةانء اةؤ   
ئةةاو  ةةةَ الومتمرةةاى اَييرةةاوَيئ  ؤيةةين  

 ااهَظت اناراوَ تؤو ااسداَ.
ئةةةةةام  -سةةةةةظ ظ  - ظةةةةةيت  ةةةةةِرَ لةةةةةا

ة اائارخمتَيةةةةةةةةةةةةةةاك  تؤو يةةةةةةةةةةةةةةا ياَ
اااييبةا    -لاجاس)اام هاياو اؤ  ةدَين اةاوَكينء ئَظسةناكين   

تؤو  َظديسةةةة)ا. كياَظةةةة   -اةةةةؤ وَوررا ةةةة  يةةةةَظدَى ئيسةةةةييظين 
هاسةةة)ئ اا يرةةةخووى كةةةرا، ئةةةيوَتوى  دموارةةةئ رةةةاادو، يةةةي      
هاسةةة)ئ كةةةرا اَمء ىةةةيو  اَظةةة  ىةةةدوَ، وَر ةةةئ تَوا اةةةدوَ    

 ظيتَيةة  انةةا ااىةةدمو لااةةاوَو لةةارَظد سةةه كةةد  ئةةيوام هَظ ةةخَ      
َظ)ةاوَ، كةيا    اظندل َظ ا اةي اائارةخمتَى كد َظة  ئةيوى اَظةخم  َظ      

 رين  دموار  اايير  اظ ؤيا.
 ظةةةيت  ةةةدَ اةةةاهَظت اَكةةةي ء كؤئارةةةخم   هةةةاو ء اةةةؤوى     

اَكي .  ظيت ااهؤى ئاو يؤاَوَ كا هاياا  اذى  بهاري   يك
را ؤي  ئاسناو  دااوَ ئاو را ؤيظيراى كةا  ايدَرةخىظين   
ااكؤئارةةةخم   وؤيويةةةاوَ هايةةةا وََ هاآلوسةةةير  وذَي ةةةاكين،     
تيبنةةةةاى ذَيةةةةر  َظسةةةةئء...ه)خ، اَو ةةةةين اَكةةةةي ء كةةةةا ظين      

 اَكيااوَ.
 ظةةةيت  ةةةِرَ لاكيلظسةةةظؤم اؤيةةةا اامنء    

 َ كةةةي ء وة لارةةةاوم  ئَظسةةةناكين اةةةاهَظت ا
 ادور  ئَظسناكين اَررَيئ.

 ظةةيت وة لةةاادوة اةةدور  سن ةةدنء    
هاآل ةةةةةا  اَررَيةةةةةئ.. ئارةةةةةاو ادويةةةةة    
ايياك  تؤو ادويئ  ظيتَية  لاورةاى اةخَو    
اظخةةةةاوَ رَظةةةةد اَوويةةةةاَء اظخةةةةاوَ سةةةةاو  
ئيررَين  كام انيء ساوم  اخَ اةي رةاوم   
اَاَظةةةةئ  ةةةةَظر ئةةةةاوَى وَر ةةةة  قةةةةيوَى    

َكةةةا امي ةةةرَ اائارخمتَيةةةاَ جاسةةة)ا    هال  ةةةاِوَيئ لاسةةةاو ئيرر 
راسةةدواَظ َظئ،اظخاوَ سةةاو سةةنئ كةةا سةةيوا اةةدَوَ اليبةةا اةةام    

 يَظدَ ايكا الاَاي ء ئيسدواَي  اَراِوَي)اوَ.
 سيل    َظ جام 100ذ يوَ - يردواَ-وؤذري اى
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 مارة كوشندةكان
 هةرِةشة لة ذيانى دةريايى دةكةن

 
    
 

زانا ئةمةريكييةكان ِرايانطةيان مارة كوشندةكان خوونةريتى 
خؤراكي خؤيان طؤِريوة، ثَيشرت بؤ خؤراك قةثاَلييان لة مارى ديكة 
دةطرت و دةياخنوارد، بةآلم ئَيستا خؤراكييان بؤ خواردنى 

شَيرى دةريا زاناكان دةَلَين مارة طوَيرةكةى دةرياو سةطى دةرياو 
 كوشندةكان لة بناغةدا بؤ خؤراك ثشتيان بةمارة 

زةبةالحةكان بةستووة، بةآلم لة جةنطى جيهانى دووةمةوة  
% كةمييانكردووة. 86ذمارةى ئةو مارة زةبةالحانة بةِرَيذةى 

لةدواى ئةوةى مارة كوشندةكان ذةمى خؤراكى سةرةكييان لة 
بة خواردنى شريدةرة بضوكةكان كرد و ئةمةش دةستدا، دةستيان 

بؤتةهؤى ِرودانى تَيكضونَيك لة ذمارةى ئةو شريدةرانةدا. لة ِراستدا 
زاناكان لة دواى ئةجنامدانى زجنريةيةك لَيكؤَلينةوة لةسةر 
تؤمارطةكانى كةش و ئاووهةوا ذمارةى زيندةوةرة دةرياييةكان 

لة ئاالن سربينجر لة بةدرَيذايى دةيةكانى ِرابوردوو. هةريةكة 
زانكؤى ئاالسكا فريبانكس و جيم ئيستس لةزانكؤى كاليفؤرنيا لة 
شارى سانتاكروز هاوِرَيكانى كة لةم لَيكؤَلينةوةى دواييدا 
بةشدارييان لةطةَلدا كرد، ِروونيانكردةوة ذمارةى ئاذةَلةكانى 
طوَيرةكةى دةرياو سةطى دةريا لة باكورى ئؤقيانوسى هَيمن 

كة لة كؤمةلَيك ِروداو كة هةريةكةيان ثةيوةندييان بة ئةَلقةية
 يةكرتييةوة هةية. 

ئةو ِروداوانة بةكوشتنى سةدةها هةزار مارى زةبةالح لة 
 1979-1949باكورى  ئؤقيانوسى هَيمن لة ماوةى نَيوان ساآلنى 

دةستى ثَيكرد زاناكان لة توَيذينةوةكةياندا كة لة ئةكادميياى 
ان ثَيشكةشيان كرد، وتيان. مارة نيشتمانى بؤ زانستةك

كوشندةكان بةهؤى نةمانى مارة زةبةالحةكانةوة دةبوو بةشوَين 
جؤرَيكى ديكة لة خؤركدا بطةِرَين، لةبةر ئةوة خؤراكةكةيان بؤ 
خواردنى طوَيرةكةى دةريا طؤِرا. لة ماوةى نَيوان ساآلنى حةفتاكان 

شييةكان و هةشتاكاندا طوَيرةكة دةريايية ِرةنط خؤَلة مَي
بةِرَيذةيةكى طةورة كةمبوونةوة. ثاشان لة ناوةِراستى حةفتاكان و 
هةشتاكاندا، طوَيرةكة دةريايية فةروودارةكان بة دواياندا هات و 

لة كؤتايى حةفتاكان و تاكو ئةوانيش كةم بوونةوة، دواى ئةوانيش 
سةرةتاى نةوةدةكان تَيبينى كرا ذمارةى شَيرى دةريا كةمبوونةوة. 
زاناكان ئةوةشيان ئاشكراكرد ذمارةى سةطى دةريا لة 
نةوةدةكانةوة تاكو ئَيستاش بة بةردةوامى ذمارةيان لة 

 كةمبوونةوةداية.
لةوة دةضَيت ئةو هةرةس و ثةشَيويية تةنها شريدةرةكانى 

ضونكة كةمبوونةوةى ذمارةى سةطى دةريا بووة هؤى طرتبَيتةوة نة
زيادبوونى  ذمارةى ذيذكى دةريا بةِرَيذةيةكى طةورة، ئةو 
زيندةوةرانةش كة خؤراكييان خواردنى طذوطياى دةريايية هةِرةشة 

 لة مانةوةى ئةو ِرووةكانة دةكةن.
زؤربةى زاناكان بِروابةوة ناكةن ِرةفتارى خؤراكى مارة 

ندةكان بة تةنها لةو هةموو لةناوبردنة بةرثرس بَيت، بةآلم كوش
ئاالن سربينجر و هاوِرَيكانى لةوة دَلنيان تَيؤرةكةيان بة تةواوةتى 
لةطةأل ِراستى و ِروداوةكاندا، هاوجَيية، لةمياريةوة سربينجر 
دةَلَيت: كورتةى ئةم طريوطرفتة ئةوةية ِراوكردنى هةِرةمةكى و ِرَيطة 

لة وانةية ببَيتة هؤى ىِرودانى كؤمةَلَيك كاريطةرى فرة لق ثَينةدراو 
و بةيةكدا ضوو لةسةر سيستمة خؤراكييةكان بةبآ مةبةست و 

 بةشَيوةيةكى ضاوةِرواننةكراو.
 ثةراوَيزةكان:

*طوَيرةكةى دةريا: طياندارَيكى شريدةرى ئاويية لة دةريا 
ِرةنطةكةى باكورييةكاندا دةذى و ملؤزى لوولةيية، كةَلبةى نيية 

 قاوةييةو سود لة ثَيست و ِرؤنةكةى وةردةطريَيت.
*ذيذكى دةريا: طيندارَيكة لة كؤمةَلةى ثَيست دِركاوييةكانة 
لةشى بة قاوغَيكى تةنكى تورت داثؤشراوة و ئةم قاوغخِرو قوثاون 
بة دِرك داثؤشراون، دِركةكان تواناى جوآلنةوةيان هةية، طون يان 

 كراوى يان برذاوى دةخورَيت.هَيلكةدانةكةى بة سورةو
*شَيرى دةريا: طياندارَيكى شريدةرة لة طوَيرةكةى دةريا 

 دةضَيت بةآلم طةوترةو ناشرينرتة دووكةَلبةى درَيذى هةية.
 ساكار ثةرضظةى كردووة
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  ذن

 لةتةمةنى نائوميَديدا
    
 
 

 ثةرضظةى
 
 
 

لةتةمةةةةنا نميَميدا ةةةاة تتتسةزةةةنى زةةة    منا  ةةة ذ      ذن
 شَلةذة نى ثيدَ ستيمن بةلةخ    تن سة ةت

 ؤرت  ن شن  ةيمف  ت لةذ منياة ثمش تةمةنا نميَميدةا   
ثيدَ سةةةةةةتا ثيديةةةةةةةتا سة َلاةنيةةةةةةةتا بةةةةةة  تيد ة  ةةةةةة  لةةةةةةة     

تيدكضةَنة مة ةييةة منا و و ن    نميمشك ة ية   ةة وةَةرو  ر   
لةةةةؤ ا نماةةةةةوةو   سةةةةةر  سم  
يةةةةة  ذ ر ةةةةةة رؤشةةةةةر   ة   
 ةشةةةيدَة  دكا ني ةتيةمنةةةة  
و وةتةةةةةةةادو تَ دا رةةةةةةةة   من  
و ر ةةةمن خسةةةتَ  ة بةةة  ةن     
  زةةةةةةةةةةتمنة     ة ترةةةةةةةةةةة  
زةةةةرخَ دن   خةةةَو  خةةة    
سةةةيري      فتةةةة و ر ن ةةةَ   
يةزةةةةةتة  ية من ور زةةةةةن 

َدنماةةةةوة بةو    زةةةتيمنة   و نةةةمَليدرنو  نم ةةةةن  ةةةة يةةةمف  ت لةةةةؤ ا
( زمَلياة ر دا   تَش بَنا 65-45 يمف  ت لةنيدَةن تةمةنا)

بةنةخ شةةةا خةةةةم  ا  ةةةةمئ  لةوةةةم  يةةةة  يمف  تمنةةةةوة  ةةةة       
تةمةنيمن  ةمئ و لة ؤربة   متاة و ر ة تَ   ةس   زةر  ا 
شَلةذة  َ نميمرةما  ةةسم  َلا تةمةةنا نميَميدةا ن ثة َ زةتة     

ة منة   نةك ب  ةنى نةممنا  ة ترةة زةةر   بةس   س  مر  خيدزةني
% لةة  ذنمنةة   ةة لةتةمةةنا     25خَ دنو بة  وَ نةة و بيةرة لةة    

نميَميدا ةةةةةةةةةةةةاةن وةةةةةةةةةةةةم و د  َ 
خزمةةةةتا  ةةةة يدس لة ةةةة ى مر    
بةتةمةنةةةةةةةة منيمن و  ةةةةةةةةن  ةةةةةةةة 
يةمةةةش  ة يدكةةة لةةة  س  مرةنةةة   
و برة س   شَلةذةن َ نميةمرةم َ  
  ذ ت  ة يدس لة  تَ دا رة ةنةة   

زةةةةةر   مةةةةةَليدس لةةةةة  ذنمنةةةةة   ةلة
  ةبةةةَ  ةتةنار زةةةنى يمزةةةم ا   
بةةَنى لةتةمةةةنا نميَميدا ةةاة بةةَن 
و رخيسةةن  ة ؤربةةة  يةةة  ذنمنةةة   زةةتمنة   من لةةةب  نَ دةةا   
لةال ةةةةةةن نةب تةةةةةة ر  وة  دكةةةةةا خةةةةة ة  لةذ منيمنةةةةةاة  تةةةةةةن م      
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%( لة  ذنمنة ني ةرةنا خ  من و ربمر     تم ا 3-2نز كة )
ربةةةة   و لة ةةةةةا ية  شةةةةاة و بيةةةةرة سةةةمترا زةةةةمزنا  ة    و  

 ةسةنةةةا دس يةةةمف  ت يةةةة مَنا بةةة  ةنى نةةةةممنا بةةة  نَ دةةةا يمن   
و بةزترة   بةسةممن ية    ر ةنكمر َ سةَل ةر ةنة   زة   مر ة  
تَنةةةا  تياةنةةةة   ةةةة لةةةةا نماا سةر   مر ةةةاة و وةةةمر  بةةةَنى  

 ةةة  و كةةة  يةةةؤ     زةةتمنة     ة ترةزةةةر خَ دريةةمن بةةةر      

ةنةةا دس لةةةذنمن لةةةوةسمتَوة ثةةمش يةةة  ا نماةةة     بمزةةةوةو نيدنو س
سةزةةن بةوةةةنا ني ةةمنة ة ا نةةةممنى   زةةتمنة     ة ترةةة      
زةةر خةةَ دن و  ةةةن  ةةة وةةةنا ممن يدةةس و خم ةةةنيدن بةة  يةةة     

  ةبتَةنن ليدا و ربم  بنبت
تةمةةةةةةنا نميَميدةةةةةا  بةةةةةةا نمايدكا مةةةةةم   ا وةو ن  دةةةةةن    

   ةَ اةمر     ةتيم اة يمممو بمشةا و  ةة ن تةم بضةيرة زةمزنا ذ     
بةر ن مر بَنة    ية  يةر منة   ة لة   ثيدش تة ة نةة  ة ن  
 ةمن لةةمم    نيدةَ    ة ةةما تةمةومنةاة  ةَلة ةةبَن سةنةةا دس       
يةةةةةمر سةزةةةةةن بةخةةةةةةؤى خةفةةةةةةتى ني ةةةةةةرةنا و  ةةةةةة ن بةةةةة   
لةنم وةةةةَنا يةةةةة  شةةةةتمنة  ةةةةمن يةةةةة   ةزةةةةمنة   ةلةةةةة  ثيدش  

ثلة ةةةة ا لةذ مومنةةةاة بةةةَنى بةةةمش ر دزمةةةمن ليدرةةةة  تَنو  ةةةمن   
ن بةو زن نةسيدرم    من خَ دراومن تة ة نةة  و     ةنست مم

 ةةةمن مةةةة ممن لةمرةةةاةا بةةةَ   ةةةة من بيدةةةنى نةةةةممن بةةةَ   ةةةمن    
مراةَليدكممن سة ةى مة ممن لةمراةَليدكا و كة بَ ت يةةؤ سةةمَ    
يةةةركى ف ممنمنةةةة و درةةة زةةةةر ر   ذ ةةةمنا يةةمف  ت بةةة  و بةةةمر     
ث ةةةكرةى تةةةة ة    ونةةةا زةةةةر لةةةةنَ  يةةةة   متةةةةش يةةةمف  ت  
يمممو  و بيدن ب  ومر زةر  ونا يةة  سةةمَ       فتمنةة  ةة     
مةرج ن ية ومر زةر دكا تم  ةت بة  ر ةنكمر ةة مة ةييةة منا   
بيدةةةةةن وةةةةةَنكة بم ةةةةةةو وةن بةةةةةةخ رةكى   ر ش بةةةةةةر ث زةةةةةة   
لةبةةةو  يدرمنا يممةةمؤا  ؤروةةمكت سةنةةا دس لةةةذنمن ثيدَ سةةتيمن  

يمنة سة ةةة بةبةةسيدز  ثتةة   ونا سةنةا دس لةةة  ف ممنةة يةزةتة      

 ةتم  ةتن بةة َ د   رذ درةة منى         سةةر  سم   يةنةاةما     
سةنمزةةةةوةن لةر  د ةةةة  ومر زةةةةر  ونى بةاةةةةر بَ   ونةةةة     
س رمةةةة نا  ةةةةمن بةزيسةةةةةتمة منا ثز  ةةةةكا ييد ةةةةة       ك    
ومر زةةةر  ون بةةةو ر   ليدةةاةن  ةةمن ثز  ةةكا سم  َؤمنةةانت   

بةة  نَ دةةا   ؤر لةةةذنمن يةةة  ني ةةمنمنة   ةةةثيدش   زةةتمنة    
و دةةن بةةة     زةةةا و  ةةةن  ةي ر دكةةة لةةة    ر ةنكمر منةةة   ةةة  
بةزةةةةر تَةنةةةةم يةاَلية منيمنةةةةاة و دةةةن  ةةةةة لةيةؤممةةةةاة تَةنةةةةم    
نمزةةةةةةيرة    ب   ونةةةةةةة    رةزةةةةةةتة خ  لةو زةةةةةةن و و نى  
 ةيةمةةش  مرو  متةة زةةر سم زةةن ا يةةاَل  َ ر دك سةةترا      

ةى يةؤممةاةنا  ذ منيمنى سةر  سم نةةتَةنم يمن لةزةةر تيدة   ةن   
 مر بمر  ةةةةمنا نةةةةم  ممَليةةةةمنو بةةةةةزؤ شةةةةمر  ة من يةةةةةؤ يةةةة ر      
لةنمسم زةةةةةةن ا بة  روةةةةةةرخمنيدكا نةةةةةَ  وةو نةةةةةيدن بةةةةةةر     
ب   ونة   ةةةةة ا زةةةةم ى رةزةةةةتا ثيد ة  ةةةةتَت   سةةةةةر  سم     
 َ ةرشن   ونا ية  ذنمنة لة ةتا خ  ةمنو ية ةةر سةةر  متيدةس     

   ة  بيدةةرة لةةة    ب   ةمةةمن بةر ةزةةتا يةةةؤ ب  ب وةةَنمنة سيدرةةم 
 ة مر  من بمر  ز  شتا خ  من   رب  ن بةب  بةةر   ك ون  
 من   ك ية   زةة   نةة   دن  ةة تيدكضةَنيدكا ف ممن يةةو يةة        
 متةةةةةة بةةةةة  زةةةةةةر تم ة ا نةةةةةَ  و   ر  دةةةةةنى بةر  ةن ة ةةةةةة ا  
ثيد ة  ةةةتَت  بةةة  يي ةةةمنى وةةةَةرو  رممن و ر  ةنةةةة سةنةةةا دس    

ة   رب   دةةن بةا   رةةة    يةةمف  ت و تَةنيدةةن زةةَو لةةةؤ ا نماةة  
بةةة مرسيدرمنا يةةة  تَةنم منةةة   ةةة لةةةبَةر  سَنةةةر  ةةمن وةة ؤك  
 ةةمن سَنةةةر    درة يد ةةمناة سة منةةة بةة  ثمشةةة   ةةة  ونا ثلةةة    
بةثلةةة لةةة  يي منةةة تةاليا ةةة   ةمة يرةةة  يمزةةرا  ةة نئؤَلا   

 و  متت
 )شيد    عةبا َلآل(

 
 ووتةى بةجآ:

ة بةختيارى وةربطريت بؤ ئةوةى ضَيذ لِرَيطا *باشرتين 
 ئةوةية كة كةسانى دى تيايدا بةشدار بكةيت.

 بايرؤن
*دبلؤماسييةت بريتيية لةوةى هةموو ئةو شتانة بَلَيني 
كة دةمانةوَيت، بةمةرجَيك هيض كةسَيك ِراستى ئةوة 

 تَينةطات كة مةبةستمانة.
*ثياوَيكى بآ ذن، سةرَيكى بآ جةستةية، و ذنَيكى بآ ثياو، 

 بآ سةرة.جةستةيةكى 
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 شيالن :ثةرضظةى
 
 
 
 

توَيذذذذذةكاك كة ب رذذذذذا وذذذذذاايك رت     ىتذذذذذا يذذذذذاة  توكة ر    
ئاماايك , ياةَتك را هؤة اكة ر  قاَرا ى را طا اكيتدا وذؤ ؤرا  
تام شذذذذذذ ة ؤر  م رط امذذذذذذاة ر  تارذذذذذذا  يؤب رذذذذذذا م داَرتذذذذذذدا   

ؤكطاِاَي  ذذذذذذذذا ك  رذذذذذذذذا   
ؤ ايذذذذذذذذذذاؤا طؤ ذذذذذذذذذذذ اى  

مذذذذذذاايك  م يشذذذذذذك  ئا
م ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذداىب ؤ   
رَتكؤَرت ذذذذذا كى راطذذذذذا    
 تذذذذذ اَيك  ؤار.ذذذذذك  ؤ  
اي   رذذذذذذذذذذد  اشذذذذذذذذذذذ    
سااروسذذذذذااى طؤ ذذذذذ اك 
وآل ةذذذ ؤك ك, سذذذاو اكى 
وذذا نذذؤرَتك  اَي ذذاط ت    
رذذذذذا قاَرذذذذذا ى   ةذذذذذَت   

 ؤراى 

هااياةذذا ؤ   ت ذذ    ؤ  ةذذوا رذذا ؤاركذذؤى ةذذؤرت   رارذذدكب     
سذذذاا ة اي ذذاى تام شذذذ ة ؤر  تارذذذا  يؤرتت ب رذذا م داَرتذذذدا وؤ  

ا ى   ةذذَت  ؤراى رذذا طا اكيتذذدا,  ئاطذذااى توشذذ و ب وذذا قاَرذذ  
هاَر.ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار  رد  
رَتكؤَرت ا كةذذذذذذذذذذذذذذذذاي ب 

ةاس   8200ر يكاى 
مَت ايشكو ةا مَتذة  ى  
رذذذذذذاؤايك و رتت ب وذذذذذذؤ  
حا ك ة ب ؤكطاِاايذا ك,  
ط تذذذذذذذذذا ك  ؤارتذذذذذذذذذ اى 

وذذذذذذ اكى اتذذذذذذا ا ي ب ؤك
ةذذذذذذذذَت    ؤاَيذذذذذذذذةى    
ذمذذ اكى ة تذذةمَت كة ر  
وذذا ؤيذذ ا تام شذذ ة ؤر  
تارا  يؤرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ك 
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واسااي ب و ؤك ك را تامار  مَت ض س َر    م شذ ب ؤك سذ َر      
ؤ ات  سذ  سذ َرتدا, ةذؤة ؤك ك  توَيذةكاك كة ب وؤي ردكاةذا        

  ئامذذاايك  وذذؤ رَي م يتذذاة ب ئذذاة ؤ ت % يذذ ب مذذايِ ك ى ِا40
م يشذذذذك  م ذذذذداَرت ب سذذذذاو اك  وذذذذا ذمذذذذ اكى ة تذذذذةمَت كة ر     

امارذذاؤا, رذذاة ؤ  ك  ئذذا  ؤ    تام شذذ ة ؤر  تارذذا  يؤب رذذا  ت
توَيذذذذةكاك واايك رتتذذذذا رذذذذا ةؤتذذذذ ي  توَيةي ا كةاي رذذذذدا وؤيذذذذ ب  
ؤكاةا   هاا ة تةمَت َيك  ؤي ؤك را تام شذ ة ؤر  تارذا  يؤب   

توشذذذذ و ب وذذذذا قاَرذذذذا ى رذذذذا طا اكيتذذذذدا  ىرام داَرتذذذذدا ئاطذذذذاا
 % ؤي ؤ ؤكةاب 7واِاَيةكى 

 

  رااليذذذذذاة  ؤيكذذذذذا ك ؤ  ة سذذذذذكي ؤا ت.ذذذذذؤب   تتمَتكذذذذذ   
شذذذذذ اى رتويذذذذذوا  ة اي ذذذذذااى    اتوَيةي ذذذذذا كى ؤاركذذذذذؤي  رذذذذذ  

تام شذذذذ ة ؤر  ةبذذذذ ب وذذذذؤ واار مذذذذاة ر  تارذذذذا  يؤب راطذذذذا      
ةب  رذا تامذار     170ؤايكت ردا, هاَر.ار  رد  رَتكؤَرت ا كةا 

س   ط تا ك راطذا  ؤايكت رذدا وذؤ توَيةي ذا ك راسذاا       11وؤ  9
ة ر  ؤ   اليذذذذاب, ياةذذذذامتت ب ة اي ذذذذااى ذمذذذذ اكى ة تذذذذةمَت ك 

تام ش ة ؤر  تارذا  يؤب رااليذاب ؤايذك   و  ةتت رذا ك وؤسذاا      
ةبذذذذذذاة ب   مذذذذذذ  كى تام شذذذذذذ ة ؤر  تارذذذذذذا  يؤب رااليذذذذذذاب     
ةباة را ك, ؤ  كمتت ب ة اي ااى ؤاَيةى ئا  م  كيا وذؤ سذاا   

 ب  ةةَتشذذذذذذذذذذذذذ  ةبذذذذذذذذذذذذذا 
ئاجن مذذذذذذذذذذذذاة ب سذذذذذذذذذذذذاا  

% 40سذذذذوِاهَت اا وذذذذو ب,  
يذذذذذ ب رذذذذذا ِاَي م يتذذذذذاة ر    
ئاة ؤ ت ى ئاماايك  وذؤ  

 يشك  م ذداىب تَتةذاِاى   م
وذذو ب  ئذذا  ةبذذ را  ةذذا    
ؤايذذذذذذذذذذذذذك   و  ةتتذذذذذذذذذذذذذ ب 
نذذذذذذذذذذذذذذ  ؤَي ى ةذذذذذذذذذذذذذذ ت  
تام شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ة ؤر   
تارذذذا  يؤرت ب رذذذاة ؤ  ب  
ي ب را ذ اكة ر  خؤي رذدا  
تارذذا  يؤرَتك  ؤيكذذا يذذ ب   

 يؤرتت ب  هاوو ك, ذم اكى ئا  ة تةمَت اراى ةا تام ش ى تارا
ئا كرذذذدكى ئذذذا  م  كيذذذا وذذذو ك ةذذذا      10وذذذؤ  5تَتذذذدا ةذذذ ؤ  ك  

ئذذاة ؤ ت ى رذذ   وذذ ا  اَي ذذاى مَتذذدا ك  رام رذذا  طذذ ر   ئذذا    
ةب راى م  كى تام ش ة ؤرتت ب وؤ تارذا  يؤب ارذارذا رذا ؤ      

% ئاطذذذاا قاَرذذذا  وو رتتذذذ ب 26ة تذذذةمَت  تَتةذذذاِايوك وذذذا ِاَيذذذةكى  
ب راطذذا  ئا ارذذاى رذذا ؤ     ؤةراطا اكيتذذدا هايذذا, وذذا وذذااا اؤ  

 ة تةمَت  ةام  تام ش ى تارا  يؤب ؤكةاب 
 

هااناردك تام ش ة ؤر  تارذا  يؤب تذار   هؤةذ ا رتتذا وذؤ      
توش و ب وا قاَرا ى   ةَت  ؤراى واى   تذاة ر  ؤ  اي   رذد   
رذذذذا  طؤ ذذذذ اكؤا سذذذذاو اك  وذذذذا ةَتشذذذذاى قاَرذذذذا ى ؤرا ا ب       

شذذذك  ؤا  وذذذا  ط ذذذا وائ شذذذك ايا   ؤكَرَتذذذوي مَتوي.ذذذكا ةؤمارَ  
طري ط  كذذذ  قاَرذذذا ى وكذذذ   ةذذذا طري ط  كَتكذذذا مَتوي.ذذذك  وذذذا    
ن اكسذذذذذذااة ؤب   ةؤر رَرك ؤرذذذذذذذا  ئذذذذذذا ي  رذذذذذذذا ِاَي ذذذذذذذاى   
ؤكسك تشذذ رك ؤر  هؤة اكة رتتذذا ك ؤكوَتذذو رذذا مَت ذذ  ى اَي ذذا   
ط ت  را ؤي ت  وآل وو را كى   را  اَي  ي را  ةامك ؤرذا كى  

  هاَرايذذذا  اتارا  يؤرذذذ ذمذذذ اكى ة تذذذةمَت كة ر  تام شذذذ ة ؤر 
تارذذذذا  يؤب رذذذذا ذ اى روسذذذذك   م داَرذذذذدا هذذذذاوَتو   ئامذذذذا     
اَي ايذذاة  و شذذا رااليذذاب ؤايذذك   و  ةذذا  مذذايِ ك  وك َيذذو وذذؤ      

 ةامك ؤرا كى ئاطااى توش و ر  م داَراة رت ب وا قاَرا ى 
شذذذذذ يار  و سذذذذذا وذذذذذا مَتذذذذذ  اَي م يتذذذذذاة ر  ئذذذذذاة ؤ ت ى  

وي.كا م دا  ارذارا رذا ؤ    ئاماايك  وؤ م يشك  م داىب مَت
ة تذذذذذةمَت  ؤيذذذذذ ت  تام شذذذذذ ى تارذذذذذا  يؤب رذذذذذاة  , هؤةذذذذذ اى   
سااكةت  تار   ئذا ك  
رتتذذذذذا ةذذذذذا م داَراةذذذذذا   
ر جوَرَتذذو   م  كيذذاة  
ؤرا وذذذذذذذذذذذذذذذا ؤيذذذذذذذذذذذذذذذ ا 
تارا  يؤرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ك 
ؤاؤكرتشذذذذذذَتو وذذذذذذاَركو  
سااق َر و ر  م دا    
جذذذذذذذذذذاجن   وذذذذذذذذذذو ر   
مَتشذذذك  رذذذا ة تَتكذذذدا    
تام شذذذذ ى تارذذذذا  يؤب 

خذذذذذذذذاي َر  ؤكةذذذذذذذذ     
ؤكؤاتذذذذذذذَ   ا ؤكةذذذذذذذ    
م ذذدا  ؤيذذ ؤك اريذذ  رذذا 
خذذذوااؤر  شذذذريي     ئتشذذذ  هذذذا ي    جذذذة    خوااؤرذذذا       
ط ؤيتذذذاة ب, وكذذذ   ةذذذا  ك  ؤكؤارذذذي هذذذامو ي ب رذذذا رت.ذذذك        
خؤااةذذذا ؤا سذذذكاة ر  م داَرذذذدا رذذذي هؤةذذذ اى سذذذااكةي وذذذؤ      

 قاَرا َى 
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 متمانة بةخؤكردن
 
 

 
 
 

 سؤزان :نوسينى
 
 
 
 

كاتَيك بؤ ضاوثَيكةوتنى بةرثرسَيك طةورة يان 
كةسايةتييةكى سياسى يان كؤمةآليةتى ناودار دةِرؤيت 
ضةندة متمانةت بة تواناى خؤت هةية بةبآ ترس ئةوةى 
دةتةوَيت ثَيى بَلَييت؟ بؤ ئاهةنطَيك يان دانيشتنَيكى تايبةتى 

يت ضةندة متمانةت بةخؤت هةية بةبآ شةرم بانطَيشت دةكرَي
و نائارامى ضَيذ لةو دانيشتةوة وةربطربت و بةشدارى 
طفتوطؤكان بكةيت؟ ئةى لة كارةكةتدا ضةند لة خؤتدا 
دادةبينيت بتوانيت بةسةركةوتوويى ئةو ثؤستة نوَيية 
بةِرَيوةبةريت كة ثَيت سثَيردراوة؟ يان ئارةزووةكانت ضةندة 

ةبينيتةوةو بِروا بة تواناكانى خؤت دةكةيت كة خؤتيان تَيدا د
 طةيشتوونةتة ئاستى داهَينان؟

طشت كاروكردارو ضاالكى و ِرةفتار و هةَلس و كةوتَيكى 
مرؤظ لة ذيانى ِرؤذانةيداو ثةيوةندييةكانى لةطةأل كةسانى 
ضواردةوريدا ثَيويستى بة بوونى ئةو متمانةية هةية، ضونكة 

كةسَيك متمانةى بةخؤى نةبَيت ئةوا كَيشةكة لةوةداية ئةطةر 
ئةو بارة كاردةكاتة سةر هةموو ذيانىء، بوونى يان نةبوونى 
متمانةكردن بةخؤ )بةخودى خؤت( نةك تةنها ئاستى 
سةركةوتنى مرؤظ لة ذيانيدا دياريدةكات بةَلكو كاردةكاتة 
سةرتاثاى شَيوازى ذيانى وةك تاكَيكى كؤمةآليةتى لةبةرئةوة 

اليةنةى كةسَيتى مرؤظ قاَلبَيكى ثةروةردةيى بايةخدان بةم 
طرنط لة قؤناغى منداَليدا دةطرَيتة خؤى سةرةِراى ضوارضَيوة 
سايكؤلؤذييةكةى كة كةسَيتى مرؤظ و بوونة 

 كؤمةآليةتييةكةى لة قؤناغةكانى دواييدا كاريطةر دةبن ثَيى.
هةر شتَيك لة ذياندا هةستبكةين توانامان بةسةريدا 

ةريدا زاأل نني يان سأل لة ئةجنامدانى ناشكَيت و بةس
دةكةينةوة، دةبَيتة تةمَيك و ذيامنان ىَل تَيكدةدات بةبآ 
ئةوةى خؤمان لة هؤشيارى يان لة هةستماندا دركى ثآ 
بكةين. ئةو فاكتةرة يان طرَيية لة دةروومناندا لة 
متمانةكردنى ِراستةقينة بة خؤمان دادةماَلَيت و خؤمان 

ضاو، هةستدةكةين ئَيمة خؤمان هةروا بةثضوك دَيتة بةر
لةدايكبووين يان خؤمان لةو بوارةدا يان لةو كارو ضاالكييةدا 
هةرواين. طوَيت ىَل نةبووة هاوِرَيكةت يان كةسَيكت كةدةَلَيت: 
)بةدةست خؤم نيية لة ضاوثَيكةوتنى كةسى بةرثرس و 

 طةورة دةترسم( يان دةَلَيت:
هيض كاتَيك لة تواناى  )كةى من بؤ ئةوكارة شياوم، ئةوة

 مندانةبووة(.
زؤرجار مرؤظ وادةزانَيت كة لة دايك بوو هةموو بةهرةو 
تواناو شياوى و طوجناندن و توانست و زيرةكى و شارةزايى 
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و ثسثؤِرى و بةهرةمةندييةكانى ذيان لةطةَلَيدا لةدايكدةبن 
)هةرضةندة هةَلةية ِرؤَلى بؤماوة لة دروستبوونى هةريةك 

ان زؤربةيان فةرامؤش بكةين بةآلم دةكرَيت مرؤظ لة لةوانة ي
ِرَيطةى هةوأل و كؤششى خؤيةوةو ذينطةيةكى لةبارةوة ببَيتة 
خاوةنييان(، هةندَيك كةس ئةطةر لة ذيانى ِرؤذانةيدا هةستى 
ثَينةكات كة خؤى خاوةنى ئةو تواناو لَيوةشاوييانةية، ثَيى 

وةنييان نةبووة واتا واية لةبةر ئةوةية كة هةر لةبنةِرةتةوة خا
ئةوانة لة بوونى ئةودا نني. بةشَيك لة هؤكارى ئةم 
هةستكردنة بؤ نةبوونى متمانة بةخؤكردن هةية كة 
ثةيوةندييةكى قوَلى بة منداَلييةوة هةية ضونكة متمانة بة 
خؤكردن يةكَيكة لة مؤركةكانى كةسَيتى مرؤظ، لةبةرئةوة 

لةقؤناغى منداَليدا  بةشَيوازى ثةروةردةكردن و ئةزموونةكان
)كة ئةمانة دةضنةوة ضوارضَيوةى فاكتةرى ذينطة( كاريطةر 
دةبَيت. وَيِراى طرنطى و بايةخى ِرؤَلى بؤماوة لة داِرشتنى 

 كةسَيتى مرؤظ.
ئةطةر تؤ كةسَيكى بةدةست نةبوونى متمانة بةخؤتةوة 
دةناَلَينيت ئةوا بةدَلنيايى ئةم بارة دةروونييةت ثةيوةندى بة 

وونَيكى تاَلةوة لة قؤناغةكانى منداَلى يان هةرزةكارى ئةزم
هةية  و لةو كاتةدا وةك ثَيويست ِرَينمايى نةكراويت و 
كاردانةوةت بؤ ئةو ئةزموونة بةشَيوةيةكى دروست نةبووةو 
وايكردووة تاكو ئةم ساتة سَلى لَيبكةيتةوة و ئامادة نةبيت 

جائيرت بة هةمان ئةزمووندا جارَيكى ديكة بِرؤيتةوة، 
ئةزموونة هةر كاروكردةوةو ضاالكي و توانا يان ِرةفتار و 
هةَلسوكةوتَيكى كؤمةآليةتى يان ثيشةيى يان ئاسايى 
ِرؤذانةبَيت، متمانةت بةخؤت نيية تَييدا سةركةوتوو دةبيت 
لةبةرئةوة حةزناكةيت ثيادةى بكةيت. زؤر جار وات لَيدَيت 

ةدات بؤ هةريةكة خؤت بِروابةوة دةكةيت كة هؤكارى ئةجنامن
لةوانةى ئاماذةمان ثَيدا لةبنةِرةتدا بؤ نةتوانينى خؤت 
دةطةِرَيتةوة نةك نةبوونى متمانةت بةخؤت كة جياوازييةكى 
طةورة لة نَيوان ئةو دوو بارةدا هةية. ئةطةر خؤت هةست بةم 
بارة بكةيت ئةوا كارَيكى باشة ضونكة دةتوانيت بؤ 

بدةيت. هةندَيكجار خؤِرزطاركردن لَيى يارمةتي خؤت 
بةدبةختى مرؤظ لةوةداية متماتةى بةخؤى نةبَيت بةآلم 
لةبةردةم كةسانى ضواردةوريدا بةثَيضةوانةوة بؤ شاردنةوةى 
ئةو بارةى خؤى منايش بكات، نةتبيستووة يةكَيك لةو 
كةسانة دةَلَيت: )هةر لة منداَليمةوة من نيشانة شكَينَيكى 

يض هاوِرَييةكم نةيتوانيوة لَيهاتووبووم و لة ذيامناندا ه
مببةزَينَيت(( ِراستييةكةشى ئةوةية بة درَيذايى تةمةنى 
نةيوَيراوة نيشانة لة هيض بطرَيتةوة لةبةرئةوةى متمانةى 
بةخؤى نةبووة كة بتوانَيت نزيكرتين نيشانة بثَيكَيت. ئةم 
مرؤظة بةردةوام لةنَيوان ئةو دوو هةستة دذوارةدا لة ملمالنَيدا 

ونةى ديكةش زؤرن كةسانى ضوار دةورييان بة دةذى. من
لَيهاتوويان دادةنَين بةآلم خؤيان متمانةيان بةخؤيان نيية تؤ 
لةو جؤرة نيت كة دةَلَيت: )من دةمةوَيت بةو شَيوةمب كة خةَلك 
باسم دةكةن و لَيم تَيطةيشتوون، خةَلكى وادةزانن من زؤر 

ابينم هيض لة بةتوانام بةآلم لة ِراستيدا من لة خؤمدا ِران
توانامدا بَيت و هةر بةو ئازارةشةوة دةتلَيمةوة كة ئةوةندة 

 ترسنؤكم لة هةنطاونان بةرةو هةر كارو ثِرؤذةيةكى ذيامن((.
ئةطةر هةست دةكةيت لة ذيانتدا بةرامبةر بة هةَلوَيستَيك 
يان بارَيك يان كارو ثِرؤذةو ِرةفتارَيك متمانةت بةخؤت نيية 

الثةِرةكانى منداَلى و هةموو ِرابووردووى  ِرووبةِرووى بيتةوة
ذيانت هةَلبدةرةوة بزانة ئةو طرَيية لة كوَيدا خؤى مةآلس 
داوة بةدةست بيطرةو هةوَلى كردنةوةى بدة، دةبينيت زؤر 
لةوة ئاسانرتة لةوةى ئةو هةموو ساَلةى تةمةنت بة 

ة هَيندة ئازارى دةستييةوة ناآلندووتةو زؤر لةوة بَيباخ ترة ك
خؤتت داوةو زؤر جاريش سةرزةنشتى خؤتت كردووةو 
وتووتة )من هيضم لةباردا نيية( وةك ثَيشرت ئاماذةمان ثَيدا 
تةنها هةستكردن بةوةى كَيشةكةت لةكةم توانينتةوة نيية 
بةَلكو لة نةبوونى متمانةتة بة خؤت بة سةرةتايةكى باش بؤ 

ناخؤشة ِرزطارت ببَيت خؤِرزطاركردن لةو بارة دةروونيية 
ضونكة بوونى ئةو هةستة بةرةو كردنةوةى ئةو طرَيية دةتبات 
كة بؤتة هؤى سَلكردنةوةت لةهةر بوارَيكدا يان بابةتَيكدا كة 

 بة دةستييةوة ئازار دةضَيذَيت.
 ضى بكةم؟

سةرةتا دروستبوونى ئةو هةستةى ئاماذةمان ثَيدا زؤر 
َيطومان ثَيويستة ئةمةش ضؤن دروست دةبَيت، ب

ثةيوةندييةكى توندو تؤَلى بة ئاستى ِرؤشنبريى و مَيشك 
كراوةيى و هؤشيارى ئةو مرؤظةوة هةية، ضةندة درك بةخؤى 
دةكات و بةخؤيدا دةضَيتةوة، كامانةن ئةو خاَلة الوازانةى 
ذيانييان ىَل تاأل كردووة. لةاليةكى ديكةوة طوَيطرتن لةِراى 

ةكانييان بة سنطَيكى كةسانى ضواردةورو وةرطرتنى ِرةخن
فراوان و دور لة ئاَلؤزى و زويربوون و ثَيشخواردنةوةى ناخ، 
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كارَيكى باشة لةطةأل هؤشيارى و ئاطادارى تةواو ئةو ِرةخنانة 
بؤمان ببنة ثاَلنةر و هاندامنان بؤ بةرةو باشبوون نةك هةرةس 
هَينان و شكست هَينانى ورةو دةروومنان. ثاشان ثَيويست 

ة بؤ الوازى كةم توانايى و سةرنةكةوتنى ناكات بةهان
بةردةوامت لة كارةكةتدا يان اليةنَيكى ذيانتدا يان 
ئارةزووةكانتدا خبةيتة سةرشانى كةسانى ضواردةورت، 
خوشكَيك يان برايةكى خؤت بة برينايةت لةوانةيةكدا الواز 
بووبَيت و هةموو تةمبةَلىو فةرامؤشى خؤى خستبَيتة 

 سةرشانى باوكت: 
بكةم لةباوكمةوة بؤم ماوةتةوة هةموومان لة  )ضى

ئينطليزيدا خراثني( يان كةسَيك تواناكانى لة بوارَيكى 
هونةريدا كامأل نةبووةو خؤى متمانةى بة تواناكانى خؤى 
نيية بةشَيوةيةكى ثراكتيكى ثراكتيزةيان بكات و بِرواتة ناو 

مةيدانى هونةرييةوةو لةبةردةم جةماوةردا 
ى دةَلَيت )بةداخةوة دةربكةوَيت كةض

خَيزانةكةم لة بةردةم توانا داهَينةرةكامندا 
 ِرَيطربوون...(

ِرابووردووى مرؤظ وةك شوَينةوارَيكى 
دَيرين واية لةذيانى مرؤظدا ئةو 
ِرابووردووة بةدَلت بَيت يان ئازارت بدات، 
هةر دةمَينَيتةوة ضةند ِرؤذطار تَيثةِرَيت و 

كةى لة ذياندا كاَلى بكاتةوة هةر شوَينةوارة
بةجَيدَيَلَيت. مرؤظ ناتوانَيت لة ِرابووردوو 
ِرابكات ضونكة بؤتة بةشَيك لة ثَيكهاتةى 

ذيانى لة ئيٍَستاو داهاتوويدا. لةبةرئةوة ئةطةر 
ِرابووردوويةكى ناخؤش هةيةو ذيانى ئَيستاى ىَل تاك 
كردوويت يان بؤتة هؤى سَلكردنةوةت لة هةنطاونان بةرةو 

دةخيوازَيت، باشرتة ئازايانة ِرووبةِرووى بيتةوة  ئةو ئاماجنةى
لة جياتى خؤشاردنةوة لَيى، هةندَيكجار تؤ وادةزانيت بةسةر 
بارَيكى ناخؤش يان هةستَيكى دذواردا زاأل بوويت، 
ِراستييةكةى وانيية و ئةو بارة يان ئةو هةستة لةو ديو 
هؤشياريتةوة واتا لة نةستدا ماوة لةكاتَيكدا بارودؤخى 

وجناو يان يارمةتيدةرى بؤ هةَلبكةوَيت بةشَيوةيةك ط
دةردةكةوَيتةوة دةبَيتة ئاستةنط لةبةردةم هةنطاوةكانتدا. 
واباشرتة هةرلةم ساتةوة دةستثَيبكةيت، لةخؤت بثرسة 
بؤضى متمانةت بةخؤت نيية يان ثَيش ئةو ثرسيارة طرنطة 

خؤت بِروا بةو ِراستيية بهَينيت كة خؤت متمانةت بة خؤت 
 نيية.

ثاشان ئةطةر توانيت هؤكارى سةرةكى ئةو نةبوونى 
متمانةية بة خؤت بدؤزيتةوة، لةطةَل خؤتدا باسي بكة بزانة 
ئةوةندة دةهَينَيت كة ببَيتة هؤي سةرنةكةوتنت لة ذيانتدا. 
خؤت لةطةَل كةساني هاوتةمةنت يان هاوكارت يان ئةوانةي 

ن كاردةكةيت، لةو بوارةدا كة تؤ تَييدا ئارةزوومةنديت يا
سةركةوتوون، بةراورد بكة. بة ضاوَيكي زانستييانةو بةبَي 
الدان بةالي خؤتدا يان زوَلم كردن لة خؤت بِروانة بزانة ئةوان 
لةطةَل تؤدا جياوازييان زؤرة، دةبينيت هةمووتواناو 
لَيهاتوويي ئةوانت تَيداية. بة دَلنيايي بةدةستنيشانكردني 

بيطريت، هةركة هؤكاري الوازي  هؤكارةكة دةتوانيت بةدةست
خؤت يان هةستكردن كةم توانايي خؤتت دؤزييةوة تاكو 
دةتوانيت دور دور لة ذيانت فِرَيي 
بدة. هةست بة ضي دةكةيت؟ 
هةستناكةيت الثةِرةي وَينة 
ناشرينء ترسنؤكةكاني ذيانت لة 
ئةلبومةكةتدا هةَلداوةتةوة؟ تاكو بة 

ت خؤت بَلَييت من ناتوامن يان لة خؤ
بثرسي تؤ بَلَيي بتوامن؟ بة ِراسيت 
ناتوانيت هيض بكةيت، خؤت ِرابَينة 
لةسةر يةكالييكردنةوةو سوربوونء 
متمانةكردن بة خؤتء بريكردنةوةو 
بِرياردانء هةنطاوةكانت، بة خؤت 
بَلَي )دَلنيام دةتوامن( يان بة اليةني كةمةوة لة سةرةتادا بَلَي 

ان بَلَي )هةردةبَيت ئةو )ئةوثةري هةوَلم دةخةمة كار( ثاش
 كارة بكةم يان ئةو ئاماجنة بةديبهَينم(.

هةنطاونان بة متمانةوة ذيانت ثِر لة ضاالكى و زيندوَيتى 
دةكات، وازبَينة لة لؤمةكردنى خؤت يان سةرزةنشتكردنى 
كةسانى ضوار دةورت لة جياتى ئةوة ببة بة خاوةن نةخشةو 

ةن بة هيواوة لة بةرنامةو ثيالنى هةنووكةيى و درَيذخاي
هةنطاوةكانت بِروانةو بِروات بة بِريار و تواناى خؤت هةبَيت 
و لةطةَليدا سود لة ئةزموون و ِراو بؤضوونى كةسانى ديكةش 
وةربطرة بةآلم هةميشة خؤت خاوةنى ِروانطةو تَيزى خؤت بةو 
طةشبني بة كةسبةينآ ِرؤذَيكى طةشرت لةمِرؤ ضاوةِرَيت دةكات 

 ةرةو ِرووى بِرؤو ثَيشوازى لَيبكة.و بة متمانةوة ب
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بةةةة ثيَ ضوونيةةةةنَلو ج ا ةةةة َنوخوم تةةةة ل  و     ةةةة جو بةةةة  
َوظم  جو اردََيَ امثياملو بنو ئمسةم  اةردََي جمثدةدي ة او      ر

َوث ةةةةةش اوونةةةةة  و بةةةةةنو دثَسةةةةة  اةةةةةردََي  بةةةةةنو      مننَلةةةةة    ز
ذ ووريث)امَكونَ  ت ث(  اووكةةةة  َةةةة  د مث ةةةة املو ج ا ةةةة َنوخوم   
َوظةةةو    سةةة ثدية بةةة م ة ئةةة ة ئةةةم ووري س ثَردةاوونةةة   وونةةةكو  ر
َوظ ل ك بنو اردةث وكو طرة  بة َ كنو بةنو    ج  ب َ كردََي   ئووستم  ر
َوث ئمسةةةةةةةملوش ضنةةةةةةة  ضوو يب سةةةةةةةتوو     انواردل َي ةةةةةةة او ز

 .دةثي  ممتمجو  ئ َم ب ةت لمجنةلوو  ب بوو ئ َ تنةث ار
َ ب ث ئ ة هنو   و س ثيَي زةلم م  ه سةتوم  بة  جرسة ماو    
ََ و ئة َيدة           ئ ة د مثدي ة  اةردََي  َ بة ث ئة َي ئووسةتم َة  هة 
َوزلةةة َي بةةةنو  ب ل خم ط  ملةةة ي     ثد وطةةة  و ئمسةةةم  َ طنَةةةمَ ب 
َوز   َي و فةنوث ووكو طنة  بةنو     اردةثي طرةل ام  َ  ثد وط  و د

 َيان همل يث وكوش  سمم ل  ضوونربداووو خوهةملو  كوم  ه ث  اوو
بةةنو ئةة َ ب هري  ل ةلةة  ديار وتةة َي اةة  ديجةةنةلك بةة   ةةووني  او   

 .ب  ئ َم بط   لك  وورة اردةثي  ممتمجو 
ئةة ة بمب جةة  و َةة  ب ثديسةةتت ة   جم ب جةة  بةة  دََخةةماردلو 

 ثديلنَسو ب بوو ب امثهوو ملو ذ ووري ث  -ذ مثي  او دََ
 

-دووجاكردني ذمارةيةكي دوو
 .1رِةنووسي كوَتايي هاتوو بة 

 
 1ثديلنَسو انوجم و همجنَ ب  -ذ مثي  او دََ .1

 .َيثبطري
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 .  ك َ  ذ مثيا  ديثبك  .2

 .ئ َم و  مَ و دََية دََخم بك  .3

 وكو د و دََ هوو  ي و ئ َم و ه لطمَ و خمث .4
 .دََية َ ط لو ئ َم و ه لطمَ و  سووه ة انوبك ثيَي

 .ئ َم و ه لطمَ و تنةثية انو ذ مثي   ك بك  .5

 -منوونة:
 .بنَ 41ط ثهمجنَ ذ مثيا   .1

2. 41-1=40. 

)دََخم و ئ َم و ه لطمَ و  1600=40×40 .3
   ا ة(.

 )دََهوو  ي و ئ َم و 1680=1600+40+40 .4
 .ه لطمَ و دََية +ئ َم و ه لطمَ و سووه ة(

)ئ َم و ه لطمَ و سووه ة  1681=1680+1 .5
 اًن  ك(.

 .1681ا َةج  َيم   ا  ديامج   .6

 -منوونةيةكي ديكة :
 .70=1-71   71بنو ذ مثي  .1

2. .70×70=4900 

3. 4900+70+70=5040. 

4. 5040+1=5041. 

 .5041=71×71ا َةج  .5

-دوو جاكردني ذمارةيةكي دوو
 .2رِةنووسي كوَتايي هاتوو بة 

 2ثديلنَسو انوجم و همجنَ ب   -ذ مثي  او دََ .1
 .َيثبطري

 _ _4َةج   .4ثديلنَسو انوجم و َيم   ا  ديامج   .2
_. 

  دََية بك   4  ا ة ثديلنَسو ذ مثيا  خمثةلو  .3
ثديلنَسو انوجم و ئ َم  ا   ديامج  ثديلنَسو ضووش انوجم و 

) ثديلنَسو   ا  و  ئ َم  ا  ه َ بطري بنو .X4 _ _َةج  
 .ه لطمَ و دةهمجنَ(

ثديلنَسو    ا ة دََخم بك  َ ط لو  مَي و  .4
 .ه لطمَ و سووه   ة انوبك ثيَي 

ئ َم وو ه لطمَ و تنةثية ديبووت  ب  و  .5
 .XX_ _َيم   ا   س ثيجم و 

 -منوونة :

 .52طرميم  ذ مثيا   .1

 ._ _ _4   4َيم   ا  ,ذ مثي و انوجم و  .2

ديامج   "0"دََية ثديلنَس ا  ذ مثي 20=4×5 .3
 .04_ _ثديلنَسو ضووش انوجم و َيم   ا  َةج  

4. 5×5+2=27._ _27. 

5. 2705 . 

 
 -منوونةيةكي ديكة:

 .ب ةلني 22×22طرميم  دي مل َ و  ئ َم و  .1

 _ _ _َةج    4نَسو انوجم و َيآل  ا  ديامج  ثديل .2

4. 

 دََية ثديلنَسو ئ َما ا   08َةج   8=4×2 .3
 .84_ _ديبووت  ثديلنَسو ضوونكنوجم و َيم   ا  َةج   "8"

 ._ _04 :  04َةج   4=2+0×2 .4

 .484=22×22ا َةج   .5

 -دوو جاكردني ذمارةيةكةي دوو
 -: 3رِةنووسي كوَتايي هاتوو بة 

ثديلنسو انوجم و همجنَ ب  سوو -ذ مثي  او دََ .1
 .َيثبطري

 ._ _ _9     9ذ مثي  او انوجم و ئ َم  ا   .2

بك    ثديلنَسو انوجم و  6  ا ة ثديلنَس خمثة   .3
 _نوجم و َيم   ا َةج  َةج  ئ َم  ا  ديبووت  ثديلنَسو ضوونك

_ X9. 

ثديلنَسو   ا ة دََخم بك  دَةجر َ ط لو  مَي و  .4
ه لطمَ و سووه   ة انو بك ثيَي   ئ َم و انوجم و ديبووت  

 . X X _ _دََ ثديلنَسو س ثيجم و َيم   ا   

 

 -منوونة :
    َةج   9بنَ    ا ة ثديلنَس  43ئ ط ث ذ مثيا   .1

9 _ _ _. 

2. 4×6=24.  49 _ _. 

3. 4×4=16  16+2=18._ _ 18. 

 .1849=43×43ا َةج   .4

 -منوونةيةكي ديكة :
 _9 َةج   9 ذ مثي و انوجم و ديامج   83×83بنو  .1
_ _. 
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2. 8×6=48. _ _ 89 

3. 64+4=68, 8×8=64:_ _ 68. 

 .6889=83×83ا َةج  .4

-دوو جاكردني ذمارةيةكي دوو
 .4رِةنووسي كوَتاي هاتوو بة 

ذ مثي  او دََ ثديلنَسو َيثبطري ا  انوجم و  .1
 .4همجنَي ب  

ديبوو  َةج   6ثديلنَسو انوجم و َيم   ا  ه  ون   .2
_ _ _ 6. 

بك  دَةجر    او  8ثديلنَسو    ا ة خمثةلو  .3
ديبووت  ثِيلنَسو  ضووش َ ط َ  ة انوبك ثيَي  دََية ذ مثي 

 .X6 _ _انوجم و َيم   ا       َةج   

  ا ة ذ مثي دَخمبك  َ ط لو  مَي و ه لطمَي  .4
سووه   ة  انو بك ثيَي  ئ َم  ا  ديبوو  دََ ثديلنَسو 

 . _ _XXَةج  .س ثيجم و ئ َم  ا 

 -منوونة:
 16=4×4  54طرميم  ذ مثيا   .1

 _َةج    6    ا ة دَة ثديلنَسو ئ َم  ا  ديامج .2

_ _ 6. 

ديا  ك دَةجر َ ط لو 8خمثةلو  5ثديلنَسو   ا ة  .3
:ثدلنَسو دََي و 41=1+8×5  ا ة انو  يا    َي َةج  

 _ديبووت  ثديلنَسو ضوونكنوجم و َيم   ا  َةت 1ئ َم  ا  

_ 16. 

دََخم ديا  ك دَةجر َ ط لو  مَي و  5  ا ة ذ مثي  .4
 _24: 29=4+5×5  :ه لطمَ و سووه   ة انو بك    َي َةج

_. 

 .2916ئ َم و انوجم و  .5

6.  

 -منوونة:
 ت ل ي ؟ 34×34ئ َم و  .1

 .ديبوو  6ثديََسو انوجم و  6 _ _ _ .2

)ثديلنَسو   ا ة .56 _ _ا َةج   25=8+1×3 .3
بك  دَةجر ئ َم  ا  َ ط لو   ا ة انوبك ثيَي    8خمثةلو 

م و ثديلنَسو انوجم و  ئ َم  ا  ديبووت  ثديلنَسو ضووش انوج
 .َيم   ا "َ ط لو ه َ طرجين  مَيا دة"(

دََخم ديا  ك دَةجر َ ط لو "3"  ا ة ثديلنَس  .4
بنو  "2" مَي و ه لطمَي سووه  و ة انوديا    َي

 11=2+3×3َةج  .ديستك َجين ب  و   ا  و َيم   ا 
 .  _ _11ا َةج   

5. 34×34=1156. 

-دووجاكردني ذمارةيةكي دوو
 -:5555بة رِةنووسي كوَتايي هاتوو 

 هةنطاوةكان
 5ذ مثي  او دََ ثديلنَسو ه َ بذ وري ا  ب   .1

 .انوجم و همجبوو 
َ   نو و  ثديلنَس خمثةلو   ك  ثديلنَس  ا ة  .2

 .ط َثيجري بك 

ئ َم و ه لطمَي دََية ديامج  دََ ثديلنَسو  .3
 ._ _XXَةج  .َيم   ا س ثيجم و 

 _ _َةج  .25دَة ذ مثي انوجم و ه  ون  ديامج   .4

25. 

 -منوونة:
)  ا ة  12=4×3بوو      35ط ث همجنَ ذ مثيا   .1

  "خمثةلو ثديلنَسوو  َ   نو و ط َثيجري 3ثديلنَس"
 ."(4ديا  ك"
 ._ _12َةج  .12دََ ثديلنَسو س ثيجم ديامج   .2

 _ _َةج   .25ديامج   ئ َم  ا ب  و دََي و  .3

25. 

 . 1225=35×35ا َةج   .4

 -منوونةيةكي ديكة:

)  ا ة  42=7×6   65×65 و بنو زةلوين ئ َم .1
 .ثديلنَس خمثةلو ثديلنَسوو  َ   نو و ط َثيجري ديا  ك (

ئ َم و ه لطمَ و   ا ة ديامج  ب  و   ا  و  .2
 ._ _42َةج  .َيَال   ا 

 .25 _ _َةج   .25ب  و انوجم و ديامج   .3

 . 4225=65×65ا َةج   .4

-دووجاكردني ذمارةيةكي دوو
 -:5556رِةنووسي كوَتايي هاتوو بة 

 -هةنطاوةكان:
 6ثديلنَسو انوجم و همجنَ ب -ذ مثي  او دََ .1
 .َيثبطري6

 ثديلنَسو انوجم و ثديلنَس دََخمبك   -- دََية .2
ثديلنَسو َيم   ا )ثديلنَس   مَيا  ه َ بطري( -ديبووت  دَة

 .6 _ _ _َةج  
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بك  دَةجر َ ط لو  مَي و 2  ا ة ثديلنَس خمثةلو  .3
ي  ثيلنَسو   ا  و ه لطمَ و دََي  ة انو بك ثيَ

 .ئ َم  ا  ديبووت  ثديلنَسو ضووش انوجم و َيم   ا 

ثديلنَسوو  َ  نو و   ا ة ثديلنَس خمثةلو  .4
بك  دَةجر َ ط لو  مَي و ه لطمَ و دََي  ة  ط َثيجري 

 .انوبك ثيَي ئ َم  ا  ديبوو  ب  ب  و   ا  و َيم   ا 
 ._ _xxَةج  

 -منوونة:
نَ ئ َة   ا ة ثديلنَسو ب 46ط ثهمجنَ ذ مثيا   .1
دَة ثديلنَسو َيم   ا   36دََخم ديا  ك ديامج   "6"

 .ه َ  يطر ك بنو ه لطمَ و دةهمجنَ "3"ديبوو  6

ديا  ك َ َ ط لو  2خمثةلو  "4"  ا ة ثديلنَس  .2
 مَي و ه لطمَ و   ا   ة انوديا    َي  َةج  

 _َةج   1ثديلنَسو ضوونكنوجم و ديبووت   11=8+3 8=2×4

 (."1")ثديلنَسو دََية ه َ  يطر ك .16 _

خمثةلو ثديلنَسوو  َ  نو و 4  ا ة ثديلنَس  .3
ط َثيجري ديا  ك  ديا  ك دَةجر َ ط لو  مَي و ه لطمَ و 

 21=1+20 20=5×4انو ديا    َي   "1"دََه   ة 
 ._ _21)دََ ثديلنَسو انوجم و ( َةج  

 .2116=46×46ا َةج   .4

 -منوونةيةكي ديكة:
دََخم ديا  ك   6  76×76 ئ َم و بنو زةلوين .1
   دَة ثديلنَسو ئ َم  ا   ديبووت   6ذ مثي    36ديامج 
 .6 _ _ _َةج   .ه َ  يطر ك "3"

ديا  ك دَةجر  2خمثةلو  "7"  ا ة ثديلنَس  .2
َ ط ل  مَي و ه لطمَ و   ا   ة انو  يا    َي َةج  

 "7"ثديلنَسو ئ َم  ا   دََية   17=14+3 14=2×7:
 _ _ديبووت  ثديلنَسو ضوونكنوجم و َيم   ا  َةج  

 ه َ  يطر ك بنو ه لطمَ و دةهمجنَ(. "1") مَيا .76

خمثةلو ثديلنَسوو  َ   نو و  7  ا ة ثديلنَس   .3
دَةجر َ ط لو  مَي و ه لطمَ و   8ط َثيجري ديا  ك 

ا  .57=1+56   56=8×7 "1"دََه   ة انوديا    َي 
 َةج   ثيجم و َيم   ا ديامج  دََ ثديلنَسو س

.57_ _. 
 .5776=76×76ا َةج   .4

-دووجاكردني ذمارةيةكي دوو 
 -:5557رِةنووسي كوَتايي هاتوو بة 

 -.هةنطاوةكان:

  7ثديلنَسو ه َ بذ وري ا  ب   -ذ مثي  او دََ .1
 .انوجم و همجبوو 

 _ _ _ .ديبوو  9َيم   ا  ه  ون   ثديلنَسو دَة  .2

9. 

 4ديا  ك دَةجر َ ط لو   4  ا ة ثديلنَس خمثةلو  .3
ديبووت  ثديلنَسو  ئ َم  ا  انو  يا    َي  دََية ثديلنَسو 

)ّذ مثيا   مَيا "ثديلنَسو ) َيم   ا ضووش انوجم و 
 .  ا ة"ه َ  يطر ك(

َ   نو و  ثديلنَسوو  خمثة   ثديلنَس   ا ة  .4
انو   و ه لطمَي سووه   ة ط َثيجر ديا  ك َ ط لو  مَي

دََ ثديلنَسو س ثيجم و ئ َم  ا  ديا    َي  
 ._ _XXَةج  .ضووك ي  وو 

 منوونة :
بنَ ئ َة دَة ثديلنَسو   47ط ث همجنَ ذ مثيا   .1

 .9_ _ _َةج   .ديبوو   9َيم   ا  
 16=4×4ديا  ك   4  ا ة ثديلنَس خمثةلو  .2

 ا  ديامج   20=4+16دة انو  يا    َي   4دَةجر َ ط لو 
 _ _َسو ضووش انوجم و ئ َم  ا  ديبووت  ثديلن  0ا َةج  

بنو ه لطمَ و ه َ  يطر ك   2 مَيا  ش ا  ديامج  ._0
 .دةهمجنَ

خمثةلو ذ مثي  او َ   نو و   4  ا ة ذ مثي ا   .3
َ ط لو  مَي و  20=5×4ط َثيجري ديا  ك ديامج  

ا  ديبووت   22=2+20ه لطمَ و دََي  ة انو و ديا    َي  
 . _ _22َةج  .  ا دََ ثديلنَسو س ثيجم و َيم 

4. 47×47=2209. 

 

 منوونةيةكي ديكة:

 .بك   67×67 .1
 .9_ _ _ . 9دَة ثديلنَس ديامج   .2

بك  ا    4ديبوو  خمثةلو  "6"  ا ة ثديلنَس  .3
دة انو بك ثيَي َةج   4َ ط لو   24=4×6ديامج  

ديبووت  ثديلنَسو 8"    ا  دََية ثديلنَسو ".  28=24+4
 .89 _ _ضوونكنوجم و َيآل  ا   

"خمثةلو ثديلنَسوو  َ   نو و 6ثديلنَسو   ا ة " .4
انو بك ثيَي ا  4  دَةجر ئ َم  ا  َ ط لو كط َثيجري ب
 دََ ثديلنَسو س ثيجم و  46=4+7×6ديامج  
 . _ _46َةج  .َيم   ا   

 .4689=67×67ا َةج  َيم   ا  ديامج   .5
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رِةنووسي -ي دوودووجاكردني ذمارةيةك
 -:558دةستثيكردوو بة 
 -.هةنطاوةكان:

 8ثديلنَسو انوجم و همجنَ ب  -ذ مثي  او دََ .1
 .َيثبطري

 _: 4ثديلنَسو انوجم و َيم   ا  ه  ون  ديامج   .2

_ _ 4. 

دة  6بك  دَةجر َ ط لو  6  ا ة ثديلنَس خمثةلو  .3
دَة ثديلنَسو ئ َم  ا  ديامج  ثديلنَسو  انو بك ثيَي

 ._X _ _ثي( ) مَيا  ه َ بط .ضوونكنوجم و َيم   ا .َةج 

َس خمثةلو ثديلنَسوو  َ  نو و ن  ا ة ثديل .4
 سووه   ةط َثيجر بك  دَةجر َ ط لو  مَي و ه لطمَ و 

انوبك ثيَي ئ َم و انوجم و ديبووت  دََ ثديلنَسو س ثيجم و 
 ._ _XX.َيم   ا 

 -منوونة:
 بنَ : 78ط ث همجنَ ذ مثيا   .1

 .4_ _ _ديبوو : 4ثديلنَسو انوجم و ه  ون   .2

 6بك  دَةجر َ ط لو   6خمثةلو  7 ة ثديلنَس   ا .3
  ثديلنَسو دََة ديبووت   48=6+6×7انو بك ثيَي َةج  

 4) مَيا  .84 _ _ثديلنَسو ضوونكنوجم و ئ َم  ا  َةج  :
 .ه َ بطري بنو ه لطمَ و تنةثية (

  ا ة ثديلنَس خمثةلو ثديلنَسوو  َ   نو و  .4
مَ و سووه   ة ط َثيجري بك  دَةجر َ ط لو  مَي و ه لط

 ئ َم  ا  ديامج  دََ  60=4+8×7انو بك ثيَي َةج  
 ._ _60ثديلنَسو س ثيجم و َيم   ا  َةج  :

 . 6084=78×78ا َةج   .5

 -منوونةيةكي ديكة:
 .38×38بنو زةلوين ئ َم و  .1

 .4 _ _ _َةج  .4ثديلنَسو انوجم و َيم   ا   .2

بك   دَةجر ئ َم  ا   6  ا ة ثديلنَسو  خمثةلو  .3
 ثديل نسو دََي و  24=6+3×6انو بك ثيَي   6َ ط لو 

ديامج  ثديلنَسو ضووش انوجم و َيم   ا   "4"ئ َم  ا  
 .ه َ  يطر ك بنو ه لطمَ و دةهمجنَ( 2) مَيا  .44 _ _َةج  

خمثةلو ثديلنَسوو  َ  نو و  3ثديلنَسو   ا ة  .4
ط َثيجري ديا  ك َ دَةجر َ ط لو  مَي و ه لطمَ و سووه   ة 

:ا  ديبووت  دََ ثديلنَسو 14=2+4×3انو ديا    َي َةج  
 ._ _14س ثيجم و َيم   ا  :

 . 1444=38×38ا َةج   .5
رِةنووسي -دووجاكردني ذمارةيةكي دوو

 -:5559كوَتايي هاتوو بة 
 -هةنطاوةكان:

 ثديلنَسو ه َ بذ وري ا  ب  -ذ مثي  او دََ .1

 .انوجم و همجبوو 9
 _ َةج .ديبوو  1ن  دَة ثديلنَسو ئ َم  ا  ه  و .2

_ _ 1. 

بك  دَةجر  َ ط لو  8  ا ة ثديلنَس خمثةلو  .3
انو بك ثيَي ثديلنَسو دََي و ئ َم  ا  ديامج  8

ثديلنَسو ضووش انوجم و َيم   ا )ثديلنَسو   ا  و 
 ._X _ _َةج   .ئ َم  ا  ه َ  يطر ك(

  ا ة ثديلنَس خمثةلو ثديلنَسوو  َ   نو و  .4
ط لو  مَي و ه لطمَ و سووه   ة ط َثيجري ديا  ك َ 

َةج  .انو  يا    َي دََ ثديلنَسو س ثيجم ضوو  ديهوو ك
XX_ _. 

 منوونة :
ئ َ ذ مثي   و ا  ه َ مم  بذةثدََي َ طرميم   .1

 .    39دي مل َ و  دََخم و بك  ك 
 . 1 _ _ _ديبوو  َةج   1  ا ة ثديلنَس  .2

 ديا  ك دَةجر َ ط لو8خمثةلو (3)  ا ة ثديلنَس  .3
ا َةج    32=8+24 24=3×8انو  يا    َي : 8

َي  _2 _ _َةج  .ديبوو   2ثديلنَسو ضووش انوجم و 
 ."3"ثديلنَسو   ا ة ه َ  يطر ك 

خمثةلو ثديلنَسوو  َ   ؤ و "3"  ا ة ثديلنَس  .4
ط َثيجر ديا  ك دَةجر ئ َم  ا  َ ط لو  مَي و ه لطمَ وو 

ا َةج   3+12 12=4×3َةج   "3"دََي  ة انوديا    َي 
 ._ _15َةج  15دََ ثديلنَسو س ثيجم ديامج  

 .1521=39×39ا َةج   .5

 

 -منوونةيةكي ديكة:

 .79×79بنو زةلوين ئ َم و  .1
 .1 _ _ _.1ثدلنَسو انوجم و ديامج   .2
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بك  دَةجر ئ َم  ا   8خمثةلو  "7"  ا ة ثديلنَس  .3
ثديلنَسو  64=8+56  56=8×7انو بك ثيَي    8َ ط ل 

ثديلنَسو ضووش انوجم و ئ َم  ا    َةج   "4"ت انوجم و ديبوو
 .("6") ذ مثي  مَيا  ه َ  يطر ك.41 _ _

خمثةلو ذ مثي  ك َ   نوي  "7"  ا ة ثديلنَس  .4
دَةجر َ ط لو  مَي و ه لطمَي  "8"ط َثيجري ديا  ك 

)دََ  62=6+56  56=8×7انو  يا    َي  "6"سووه   ة 
 ._ _62(َةج  62ثديلنَسو س ثيجم ديبووت  

 .6241=79×79ا َةج   .5

 

رِةنووسي -دووجاكردني ذمارةيةكي دوو
 -:555دةستثيكردوو بة 

 -هةنطاوةكان
 5ثديلنَسو ه َ بذ وري ا  ب  -ذ مثي  او دََ .1

 .ديس  ضووكردبوو 
 .  ا ة ثديلنَسو دََخم بك  .2

ئ َم و ه لطمَ و دََية َ ط لو ثديلنَسو  .3
َيم   ا ت دََي  ة انوبك ثيَي جمَيان ب  و س ثيجم و 

 .ديستبك َ و 

ثديلنَسو دََية دََخم بك  دَةجر َ ط لو  .4
 .:ئ َم  ا  ديبووت  ب  و انو و َيم   ا 

 
 -منوونة :  
 25=5×5بنَ    58ط ث همجنَ ذ مثيا   .1

 .)دََخماردلو   ا ة ثديلنَس(
 "25")ئ َم و ه لطمَ و   ا ة 33=25+8 .2

 .انوديا    َي("8"َ ط لو ثديلنَسو دََي  ة 

 ._ _33 َةج   33ب  و س ثيجم َيم   ا  ديامج   .3

 )دََية ثديلنَس دََخم ديا  ك(. 64=8×8 .4

ب  و دََية َ انوجم و َيم   ا  ديامج  ئ َم و  .5
 .64_ _ه لطمَ و تنةثية  

 .3364=58×58ا َةج   .6

 

 
 منوونةيةكي ديكة:

 25=5×5  53×53بنو زةلوين ئ َم و  .1
 )  ا ة ثديلنَس دََخم ديا  ك (.

)ئ َم و ه لطمَ و   ا ة  28=25+3 .2
 .( "3"َ ط ل ثديلنَسو دََي  ة انوديا    َي "25"

 . 28ب  و   ا  و َيم   ا  ديامج   .3

 )ثديلنَسو دََية دََخم ديا  ك(.9=3×3 .4

 _َةج  .09ب  و دََي و ضرسومثيا  ديامج   .5

_ 09. 

 .2809=53×53ا َةج   .6

 
رِةنووسي -دووجاكردني ذمارةيةكي دوو

 -:559و بة دةستثيكردو
 
 9ثديلنَسو ديستثووكردََ ب  -ذ مثي  او دََ .1

 .ه َ  يبذ وني
 .ديثديار و  100ذ مثيا  َ   .2

ئ َم و ه لطمَي دََية َ  ذ مثيا  ديثديار و   .3
 . ئ َم  ا  ديبووت  ب  و   ا  و َيم   ا 

ئ َم و ه لطمَي دََية دََخم بك   ئ َم  ا   .4
 .ديبووت  ب  و انوجم و َيم   ا 

 

 -منوونة :
 ئ َم و َوو يثاردل ا   96ط ث همجنَ ذ مثيا   .1

:100-96=4  96-4=92. 
 .92 _ _َةج  .92َيم   ا   انوجم و ب  و  .2

 .16=4×4دََخم ديا  ك  "4"  ا ة َوو يثارد    .3

 .16 _ _َةج  .16ب  و انوجم و َيم   ا  ديامج   .4

 .9216=96×96ا َةج   .5

 -منوونةيةكي ديكة:
:ئ َم و َوو يثا ل ام   98×98بنو ئ َم و  .1

 100-98=2 98-2=96. 
 _96َةج  .96ب  و   ا  و ئ َم  ا  ديبووت   .2

_. 

دََخم ديا  ك  "2"ئ َم و َوو يثاردلو   ا ة  .3
2×2=4. 

 _َةج   04ب  و دََية َ انوجم و َيم   ا  ديامج   .4

_ 04. 

 .9604=98×98ا َةج   .5
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 ( 1وَينةى ذمارة )

 
 

ضؤنيةتى دروست كردنى 
 ئةلبوومى تايبةت لة ئينتةرنيت

 
 حممد ئةبوبةكر تؤفيق

Mohamad11@googlemail.com 
 

 
 
 

  

دروست كردنى ئةلبوومى تايبةت كة طرنطيةى زؤرى هةية طرنطيةكةى  Yahooيةكيك لةكارة خزمةت طوزاريةكان ثَيطةى 
ئةوةيةكةةةةة ئةةةةةم ئةلبوومةةةةة 
بةشةةةةةةةةةةةَيوةيةكى بةةةةةةةةةةةا  

واتةةةةةة بةةةةةةهي   ثةةةةةاريزراوة
شةةةةَيوةيةن لةةةةةناو نا ةةةةيت 
وةهةةةةةةةروةها طرنطيةةةةةةةكى  
تريشةةى ئةوةيةةة دةتوانيةةت  
بيةةةةةن ت بةةةةة  هةركةسةةةةةيك 
كةمةبةستت  وة نرخةكة  
هةرزانةةة  ةةا بةةابزان   ةة ن 
ئةةةةةةم ئةلبوومةةةةةة دروسةةةةةت 

 دةكةين. 
سةرةتا دةبيت  ئةندام بيت 

واتةةة  Yahooلةةة ثَيطةةةى  
خةةةةةةةةةاوةنى ناونيشةةةةةةةةةانى  

 ئةلكرتؤنى بيت 
  ثَيطةىoYaho  دةكةينةوة بةم شَيوةيةWWW.Yahoo.com   دةكةين 

http://www.yahoo.com/
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 ( 3وَينةى ذمارة )

 ( 4وَينةى ذمارة )

  كليك لةسةرPohtos (  ثاشان ف رمَيك نيشان دةدات كة لة دووبةشى سةرةكى ثَيك 1دةكةين وةن لة وَينةى ذمارة )
دةكةةيت   Sing in)ئةةواكليك لةسةةر   )   ( ئةطةةر ئةنةدام بيةت    2(وةن وَينةى ذمارة )Sing up)    Sing in)هاتووة  )

وة ئةطةر ئةندام نةبوويت  Passwordناونيشانى ئةلكرتؤنيةكةت دةنووسيت لةطةل ووشةى نهَينيةكةت واتة ئيمَيل و 

 ئةوا كليك لةسةر
Sing up) دةكةيت  ف رمَيك ثر دةكةيتةوة ب  ئةوةى بيت بة ئةندام لة )Yhoo Photo  

  ثا  ئةوةى كليك كرد لةSing in)( ئيمَيل و ثاس رد نووسى ف رمَيك نيشان دةدات لَيرةدا كليك  )Create new 

Album   واتةةةةةةة دروسةةةةةةت)
كردنةةةةةى ئةةةةةةلبووم وةن لةةةةةة   

( نيشةةةان  3وَينةةةةى ذمةةةارة ) 
دراوةثاشةةةةةةةةان فةةةةةةةةة رمَيكى  
ترنيشةةةةةةان دةدات لَيةةةةةةرة دا  
ناوى ئةلبوومةكة دةنووس  
لة ناو الكَيشةية ثا  ئةوةى 
كةةةةةةةةناوى ئةلبوومةكةةةةةةةةمان 

ووسةةةةةةةى كليةةةةةةةك لةسةةةةةةةةر  ن
(Continue)  وةن وَينةةةةةى

( نيشان دةدات بةم  4ذمارة )
 ةةة رة نةةةةاوى ئةلبوومةةةةةكان  
نووسةةى  ئةةةويو ناوَيةةك بةة    
ئةةةو ئةلبوومةةة دائةةةنيت كةةة    

لَيةرة دةتوانيةت  ةةند ئةةلبوومَيك     (Zansty Sardam)دروسةتى دةكةةيت  بة  نوونةة نةاوى ئةلبوومةكةة دةنووسة         
 ى  ياواز دروست بكةيت بة  ةند ناوَيك
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 ( 5وَينةى ذمارة )

ثا  ئةوةى ناوَيكمان ب  ئةلبوومة كة ديارى كرد هةوَل دةدةين ئةوَينانة كةئامادةمان كردووة بى ِرةوانةى ناو ئةلبوومةكة  
بة  هَينةانى وَينةكةة لَيةرةدا دةتةوان   ةةند        Browsدواى كليك دةكةين لةسةةر   Add Photoئةويو بةكليك كردن لةسةر 
نةاو  وَينةيةن لةيةن كات بهينينةة  

ئةلبوومةكةةةة دواى كليةةةك لةسةةةةر  
Now  Add   دةكةةةةةةين وةن

( نيشةةان دراوة     5وَينةةةى ذمةةارة )
دةبَيةةةت Uploadثةةةا  كةةةةمَيك  

ثاشةةةةان   وَينةكةةةةة دة ةةةةيتة نةةةةاو 
ئةلبوومةكةةةة وةدةتوانيةةةت نةةةاوى   
وَيتةكةةةة بنووسةةةيت وة هةةةةروةها   

نةةةبوو   Uploadئةطةةةر وَينةكةةة  
 ئةةةوا ثَيةةت رادةطةةةينيت  وَينةكةةة   
نة ةة تة نةةاو ئةلبوومةكةةة لةةةكاتى 

واتةةةةةة   Uploadكةةةةةة وَينةكةةةةةة   
ِرةوانةى ئةلبوومةكة كرابوو  ثَيت 
رادةطةينيت ثاشان  ف رمَيكى تةر  
نيشةةةةةان دةدات كةةةةةة نووسةةةةةراوة   

Upload Complete          واتةة وَينةكةة ِرةوانةةى  نةاو ئةلبوومةكةة  و كليةك لةسةةرView Album     واتةة بينينةى ئةةلبووم
وة هةةروةها   Slid Showهوتةةرى بةب بةن  كليةك لةسةةر      ى ئةلبوومةكة وة هةروةها دةتوان  بةشَيوةيةكى دةكةين ب  بيني

كةةةةةة لةسةةةةةةرو  Editلةةةةةرَيطاى  
ئةلبوومةكةداية دةتوانيت ناوى 
وَينةكةةة بنووسةةيت وةهةةةروةها   
دةتوانيةةةةت وَينةيةةةةةن كةةةةةخ ت  

بكةةةيت  Copyديةةارى بكةةةيت  
بيسةةةريةتةوة وة  Deleteيةةةان 

ان  وَينةكةةةةةة هةةةةةةروةها دةتةةةةةو 
طةةةةةةةةةةورةو ب ةةةةةةةةةون بكةةةةةةةةةةين     

 وةهةروةها دةتوانيت لةرَيطاى 

Add photo   وَينةةةةةى كةةةةة
ئامادةبكةيت ب  ناو ئةلبوومةكة 
وة ذمارةى ئةوَينانةى كة لةةناو  
ئةلبوومةكةدا هةية دةنووسريت 
وة ئةطةر ويستمان ناوى يةكيك 
لة وَينةةكان بطة رين ئةةوا كليةك     

ثاشان   Edit Namesلةسةر 
ك نيشةةةةةةةةةان دةدةدات ف رمَيةةةةةةةةة

ئةةةةو نةةةاوة   Nameلةشةةةوَينى 
( نيشان دراوة ئةم وَينةى خوارةوة ئةو ئةلبوومة ية  6دةكةين وةن وَينةى ذمارة ) Saveدةنووس  كة دةط رين  ليك لةسةر 
ان لَيرةدا كليك لةسةر هةروَينةيةن بكةةين وَينةكةة بةتةةنها ثيشةنم      Zansty Sardamكةدروستمان كرد ناوى ئةلبوومةكة

واتة بةةدواهاتنى وَينةةكانى تةر لةة نةاو ئةلبوومةكةة  كليةك لةسةةر          Next , دةدات وة لة خوار وَينةكة  تةنها كة  نووسراوة  
Next   (وَينة رةوانةى ناو ئةلبوومَيك بكةيت .40دةكةين وَينةكانى ترى ناو ئةلبوومةكة نيشان دةدات وة دةتوانيت ) 
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 ثيَويستيمان 
 بةثيَشبينيكردني داهاتوو

 
 

 
 
 

 ئةمحةد ئةبوزةيددكتؤر : وسينىن
 تةها ئةمحةد: ثةرضظةى

 
 
 
 

رةط كتخثرنة ةة ي ه نةةةم ضةة    ةة      ئةة ط رِانة ةة   ةةخي  ط    ةة  
دةيةةةةةة ي دطةي ةةةةةة دة ب  ِيةةةةةة طة دةي     ةةةةةة   بِ ةةةةةة   ةةةةةةِي     
داطسةةةتنرد م رةةاةيةةة ن   ثةةةة  ي ثرسةةة ةاط س اسةةةخطانةةم   

دة ة خطةي ك كِة َضط ي ةرؤيم   ةية ة دةب  ة     س بةاةت ب ط 
يةةةم سةة بةاةت ب  ةاة خطسةةةم  ةةخدي ةةةةرؤة  ةةِي ض بةةة ادة      
زة سةةةو  خي ةةة ة  ب  ةي ةةة  م ك زة سةةةو  ةةةخي  ئةةة ط بخةاة ةةة ي    
 خي ذي ةةة طةكةم     ةثةةة اني      ك ث  ثةةةو بةةة  ِي  خط  ايتةةة      
بِةةطةي ةةةةةةة كةم ط بِطبةةةةةةةةطةانة ئةةةةةةةةي  م ط ئةكةاي  كة ةةةةةةة طة  

 طة ض   ةةةم يةةت  نم بقةة ط ب دة ةة بخطش طةن ئةيةةنرةي   زين خط ةة
ض   دطةي  دة زة س   خة م زؤا ض كِسث كةم    ك بثةن       ط  
بضةة  ت     ةةةخ طاد ةةريك ثرؤسةةة كة م ث  ننة ةة ي  سةةة ِضِري ط    
بةيِضِري بخط  طةاة زي  ططةكة  طةط    ة  ت ئة ط بخط ة طةاة   

ةطيةةم   ية      خي  ة   كَلةِم بنةةت ك   سةَل ت ط  خة ةةي  خةزا    
ب طةش دطةي زةَض خ م ب س ا س خطاة ئةكةايم ط ئةي    كة ة ة  
 ةب نرد ةةة طةكة م اططةط  ةةةخدي ةةةةرؤة داي ةةةذكردةطةش ض رةةة     

ئةةة طةي    ثةةةتة كةةة زؤام ئ طة ةةة ي بةةةِ اي زرةةةر   ضةةة ثِؤزيم       
بخط ةةةة طةاي ةرؤيةةةةم ئةةةة ط سةةةة خطاة   دةطاطري   ةةةة طة  بةةةة      

ش ئةة ط سةةة خطاة    طةدةادةكةة طي   كةة  ضةةة   دطةي ةة دة زة سةةةت    
 ض ب ا ةط بطري  ش 

بِكرد  طة ض دة ة خط ية ك  ك بةخطة ضة رر طويك ئة ط بةِط      
دةَضغة ةةة ي كةةة  زاي ةرؤيةةةم سةةة ابة   كةةةردططة   ةةة ا ضةةة دةةم   
داطسةةت خط    طةط ب داي ةةذةيم  ةة ةخط بِ ة ةة كة م ة  ةةذططيم  
  ا ب رذدة خط  طةي ئ ط دةَضغ ي يةم ك ط ِ ة  ثثة   ة ةخط     

ط ث اةس    ة  ي ك انةر زي ةرؤيم ب دةسو  ئ ط ث  ثن ط  
ططدةطة ةة ي     ةةةطة   ةةخ ن  ةةةرؤة   ة ثةة   ةةةطدي ريم ئةة ط ان   

ططية ةةة ةطةط  ةةة ادة  كةةةةاي بةةةِ  كةةةردططة كةةة  ض دةطاطب ايةةة ة ان
س اث ايت نرد م رِانة   دة ة خطية كة م كةردططة كة زؤاهةا    
ض ئةةةة  ةةم  ةةةةةيك   كة م  ِيةةةة طة ضةةةة بخةاة ه ةطةزةكة ةةةة ة   

بخطم  ض طةي ة ثثو ب ط يت   خي  ة ة  ب سةتخطة كة     داطس  
ططدةطة  خي   كة ةةةةةةةةةة ة ض رةةةةةةةةةة    دةاكةةةةةةةةةة ط ك رةةةةةةةةةةِانةم ط ان 
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سةة اية ن َض ةطةط ئةةة بةة ةِاة ئ ر ا ةةم  ةة ةخط ئةة   رِانة ة ةة     
ك ب ادةطة  كةايط اي ةم ض س ا ةرؤة ط كِة َضط    بخطة    ض 

  يثةةة يم ط بخط  ةةة  بةةة اةطاد  ةكري ةةةكةةةةت بةةة ط كةايط اي ةةة  ان
ك ئ  ستة ب  خ ة ي ط بة رخاني نم زؤاةطة ريةة م ةةرؤة ض  ة ةخط      
ه  ط يةةة كم ه نة ةةة ة دة ةةة ري       ض ئةةة  ةةم ك َض كةةة بخط م 
زة  ةاي ةةةةة كةم ط زؤابةةةةةخط م ئ زةخط ةةةةة كةم ط    رة ربةةةةةخط م  
ث يخة ةةة يم    ةةةخةم ة للةةة ت ط كِة َضطةةة  ةرؤي ةةة كةم ك ث  ثةةةو 

 طَضم ب ادةطةة ش بِ  ةانةدةي ن ض ي كوي دططاةث اي زبخطمش  
دؤزي ةةةةة طةي  ن     ةةةةة كة م ريةةةةةةم ط ب يةةةةة   ةةةةة زة رةطةكة م    
ث  ننة  ي ه نةةم ط    ث انة ة  م  ةط ة   ةديةاةكةةم يةةم بةخةاة       
 خي   كة م زة سة  ط ة رريةة   بةخطة  ةِي ئة ط ئةكةةة ة ي كة         
ض سةة اطط  ةة ةخط ث  ثةة      كة  طةي   ئةة طةي ك  ةة ن  ةة  نة      

خةدةب ك  بطةةةةةرة دططا ةةةةةر ك سةةةةة  نم ئةسةةةةةةيم  ةةةةة ط م ث  ةةةةة
ض بِطبِ ةةةخط م زؤابةةة ي  زاة  ةةة ط اؤيةةة  ِةم ط ئ طة ةةة ي     
ب ي  خةي كم رثو   خمِاي بةاطدؤ م ةرؤيني ط ب اةة ة ا  
 خة ةكةةة م ئةة بَلم ةرؤيةةم   طةة اة   ط ض  ةاة خطسةةم ةةةرؤة ط    

طدي ث  ط ك ي ض ر ادطط  ة دة رسة        ة ة ت ب اةة ة ا بة      

 ة  ش   ةنم ةرؤةةي   ش   ط ا
ط  خي ذةاة ةة    يةةت  نم ئةسةةةيم بةةخطة كةة زؤا ضةة ط  زاة  ةة     

ريةةة م  ِيةةةم بةةِ ب دطةدة ةةخط م اي ةةرنةطي ئةة   دؤزي  طة ةة ط      
 ةةةطدي رينرد م ئةة ط ئةكةةة ةة   ةة ا ةم بنةة م كةة رية م ض سةة ا   
دةدةةةة زاي   ط كةادةكة ةة  سةة ا كةة ضتخطاط كِة َضطةة   ض طةيةة ة 

ابةةةةةةاةي ة  ي ةم دةم ةةةةة   ي  بِ ةةةةةخطم ط طي  ةةةةةةكرد م يةةةةة  
بةةاطدؤ م ةرؤيةةم ضةة دة ة خطي  زيةةك ط دططادة  سةةتِ  انطط   
يةةةةة خد ث  ثةةةة  ةاي ئةةةة ط ئةةرةزة ةةةة يةم كةةةةردططة كةةةة دةكري    
ب  ِي طة اططب انططي ئ ط ئةكةةة   ب   طة يةةم ض كةايطة اي ةم   
ك ة ن   طة  ية خد ض ر َض  ة   َض ن م ط دطة ر يت   خي  ة كةم  

ثن ط ك كِة َضط  خب   ر ان  ض ث   ةط ب ارةطة  يم ةرؤة ط ث  
 ةة ةخط ئ طة ةة  بخط ةة   ةةِي دةة زاة ةة  م  خي ذي  طةيةة ن يةةةم      
زة سةةةةت  ك بةةةة  ةطي زة سةةةةو دة ةةةةة خط  ك ئ  سةةةةتة ضةةةة  ِائةطة 
ض برةطدةي   ب  ةي   م ض ئ ةرينة  ك   ن    نة ض    خ دةست ي 
ئةةة ط زة ةةةة  ةي     ة ةةة ي ك ئةةة   بخةاةيةةةةم كردؤ ةةة  رِانةثةةةة م  

 ِ اي ت ةم كةةة  ض اني ط يةةةة طة اةطي ةةةذط ئةةِررةةةةةايم   ث ثةةة ط ثسةةةةث
ث  ثن يةةةةةم تنخةةةةةة ت ط دةزرةةةةةة زة سةةةةةت   كةم ط    ة ةةةةة ت 
كِةثة  ةةةةة بةزارة   ةةةة كةم دةكةةةة م  بةةةة َضنخ  ةةةة اطة ة ضةةةة    خ      
رةةاةي كم زؤا ض انؤي  ِة ئةسةي  كةم  ك رةةاةي ئ   ةةة م 
كِة َض ي دة ة خطي ه نة م ئ ةرينم ر يثتِ   زيةة ر ض سةم   

ئ  ة ة   ضة طةش زيةة ر ك  ة زةا ئ  ة ةةم ئة ط كِة َض ية            زةا
ئ ط زة ةية  م ك  ب انةسو  ِيةم ب ثسثِا دةزة   ط ض   بخةاة 
 خي  ةةةة دة بةةةة ث  م اي سةةةةةط ة تةةةةِدة ديةاينرةطةكةةةةةم كةةةة زية ر     

  ةي   ني كةادةك مش 
ئ ة ش ةة ةي ئ طة      ك بةي   ةم ب س اث ايت نرد م 

بةِ كِة َضطة كة م  ِائةةطةيم يةةم      دة ة خط ة سة ض ي ك   ة  نة  
   نة بِ ئ    ة    خي    برنةطة  طة  ب َضنخ ك ضتخطاط كِة َضط  
 ة ِائةطةي ةةةة كة  ش  ةةةة ادة  ب ثةةةة اؤش بةةةةخطم بةةةةِ زة ةةةة ك 
دة ة خطيةةةةم ط ئةةة طةي بةةة دةا بةةةِ ئ   ةةةةة كة م  ةةة َض طر خطة    
ض طبةاةيةةة طة ئةةةةةرةزي سةةةةدةيةم  ةةة بخطة ك ئ  سةةةتة بةةة ئةةرةزة 

  طةن  يم ط ) ةةةةةةةة يف ط  خاة ةةةةةةةة   دةدة ري ةةةةةةةة  ِيةةةةةةةة ةطةان
ئ ست  رة ةسةةةةةةةةم ط سةةةةةةةة ِرط  ةةةةةةةةة   ط  ةةةةةةةةةطبرني     ثلةةةةةةةة  
كريستةَض   كةم طشش  ةد  طة   ئ ط يتة  ي كة  ض رة    زة سةو    
بةبةةة  م  خي ةةة ة  ةةةةرخ      ئ ر ا ةةةم ض ديةةة ي  ةطة ةةة كة م      
 ِيةةة ة بةةة هِاي ك ض )زة سةةة   دةدة ري ةةة   ب  ةي ةةة  م كة   ةةةك   

ثةةةة      كة م بةةةة   ئةةةةةةرةزة بةةةة كةا ة خطة     ك    ةةةة ي ك ض ث  
 ب انةسو ط ض طةب ع ة اططدةدةمش 

ئ ط ةرؤ ةسة  ي بةية   بة هِاط ية  خةكة م بِكرد ة طةي     
ئ   كِة َض  ك ضتخطاط  ة ِائةطةي ة ة  دةدةم  بة ةِاة كةاة ة     
دةَض    زة سو سة ت  ط ب تةَض    ك ض ط ة ررية ي  دةيضةخي     

 ة دةري  ط ض س اث ايو دة ة خطدة ث  ةم  ك ئ   كِة       ةي
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دةرةةةةة م  ئةةةةة طكةاةش بةةةةةِ ب ارةطة ةةةةة يم  ةي ةةةةة  م  ِيةةةةةةم    
دةخي   ر ان  طة     طةط طةن ئ طةي ك كِة َضط ي  خي  كةا بةِ  
س اث ايو ط زة ة ك دة ة خطةكة ي دةينةةت ب بة كةا    ة م     
زة سةةةةةةت   خي  ةةةةةة  ث  ثةةةةةةن ط خطةكةم ط ةلن  ةةةةةةنرد م ئةةةةةة      

 ِ ب ارةطة ةةةةة يم  ةةةةةِي ط بةةةةة دين   ة م    ة ررية ي يةةةةة ةم بةةةةة
ث  ثةةةةن ط ك زيةةةةة رش ض  ةةةة ادطط تةَض   ك يةةةة ة   طَضةةةة كة م   
س اث ايةةةو دة ةةةة خط دطط ةةةةاي   َضةةة  دةب ةةة طة  ب اني ةةةذةي    
ه ةةةةةطةز   ةةةةخ ن  كةةةة ة  ك ض ة زة ةةةة كردم ط   َضسةةةة  طة   م   
    ةكةةةة طي    يةةةةةم  ِكةةةةةاي  ةةةةخي م كتةةةةخثرن ب دةادةكةةةة طي      

 ةةةةة  ة خطةط  ةةةةة ةخط دؤ ةةةةة كةم  ك ث  ثةةةةةو بةةةةة بِي ك سةةةةة ة  
ض ط طبخطض دةكة  طة  طة     طَضة كةم ةةية ثخطض دةكةةت كة بِ     
ر يثةةةةةةئ بةةةةةة ط ئةكةةة ةةةةةة  دةداي ةةةةةة  ط كةةةةةة دةكري   بةةةةةةةطةان    
ب انةسةةت   ك ي بنري ةة  ط ض  ةةم دَض  ةةة بةةني  ئةة    ةَضةة  بِ ةةِي      
كةةةة ة  ك  ةاةةةةةةيم  سةةةةتِ   سةةةة ا ةةةةة طدةي ب زة سةةةةت خط م     

 )زة سو  دة ة خطش 
   نم كِم   م ط ك زؤاب يةم بِ سة دةي  ة ردة        كت  

ض ئ طاطثة دةر اني   طة  ث  ث  ك اططدة ةم  ة    اططدةطي نةم    
 ةي     ةم ض س دةكة م دطة ردة كردططة  ب  ةي ة ت سة بةاةت   
ب س دةي ب س       ي ك ض ط  خطسرةطة   ةةِاك  نم ة تةِدي   

ي ط   مضةة  زة سةةو ئةيةةنرةيةم   يةة   ض طة ةة ش ئةة ط كت   ةة       
كةة ث ةطي نم ئةةةيك بةة ايتة م بةة  ةطي سةةةةخئ ي ةةةةدم ضةة ري ر       
 ةط  ثة م )يةدةيت كة م سة دةي ب سة   بيطينردططة ة طة     

ض ية  خةي كِةة َض  ك  ةةة ي اةا ة ة      1730ئ ط كت     سةَضم 
دةا ةةةخط ك  خطسةةة ا ث  ثةةة  ك دةا ةةةخط م  ةةة ةخ  ةةةةة كة م  
   ةةةةخي ض سةةةة ادةةم ثةديةةةةة )هةةةةِاهم ي يةةةة   ي ثةديةةةةةي  

ايتة م كردبةةةةخطش ئةةةةةَضخرِانكرد م ئةةةة    ةةة ةةةة  ب  ةة يةةةة ن  بةةةة 
ض بخسةةةت  ت      دةا ةةةخطة   1997دةسةةةتث   ةكةت ك سةةةةَضم 

  ةي ة هِاهم ي ية   طةن وخ ة ي ئة ط ئ مثرة ةِاة بة    زة      
دةادةكةة طي   ك دةسةة   م ب سةة ا بةة دةاي  ةة ةخط ه نة ةة ة       
  يةة ش ر ا ةةم ب دة ةة طة زؤابةة ي ئةة ط اططدةطة ةة ي ك ب يةة      

دم بةِ سة دةي ب سة  طي  ةةي كةردططة   ة ا ئة ط اططدةطة ة          ةةة 
بخطم ك  ب انةسو ض س دةي   ردةدةط ضة ريةم ط اؤررةاةكةة م   

ططية ةةة ةطة  ض رةةة    ئ طةيةةة ة ث  ثةةة  ك دةاكةةة ط ك  ِيةةة ة ان
 ةة    يةةت  نم دينةة ي كةةردططة كةة  ب انةسةةو  ة خط   ةة دي      

ك  ك طةن داطسةةةت خط م يةةةخي    ك بةةةِ دة  طي َلةةة  ض  ةةة ةخط يةةة      
ب ايتة  ةدة  يةم دة ة م    ة ي ك يةسةةي  ةي ة ت     ىض يدي   كة 

بةةةةةة ةةة ئةةةةةةة رةت ط ث  ط كةةةةةة ي ض كِة َضةةةةةة ةش بةةةةةة برنطةي زؤا     
 ي ةةةةةدم  ةة ض  ةة خمِاة م  خي ذي ةة طةي دة ةةة خطيم  ئةة   كت      

س اة ةي كم اةسةت ب   ط زةة    ِيةن اي ن  بةِ دةاكة ط ك     
 زة سو دة ة خطش 

نةةةم دينةةة  ض سةةة ا  ةةة ةةم ئةةةةطةز ثةةةةش ئةةة طة  ةةة    كت     
ة ةةةةة  رط  ب دةاكةةةةة ط    بةةةةة    ب اني ط يةةةةة كم طاد ةةةةةرط ضِرين  

ث ةانطة  ك زية رةطةش ئة طةي سة يرة  ة ةخطيةم ئةةةرةيةةم بةِ      
ئةةةة ط رِانة ة ةةةة  كةةةةردططة كةةةة  ضةةةة ةةطةي دةسةةةة   م هةةةةِاهم   

ططدةدةت  بةةةِ وخط ةةة  ئةةة ط كت   ةةة ي ك ب يةةة ي     ي يةةة ة ة ان
ةاينةةةةةةرد  ك ي ك  نةةةةةة     يل سةةةةةةخي )هِزي ةةةةةة  ه  ة ةةةةةةي  د 

ي دةة زاي  ة اة م كِة َضة ي ثةديةةي  م ط بةةو ضة طة      ض دةست 
دةكةةةةةةت كةةةةة انؤري ك دي ةةةةة  ةةةةةةرؤة ض هخطَضةةةةة ط رخةسةةةةةت  طةي ة  
ض يةةخي    ن طة بةةِ يةةخي    نم دي ضةة بري ئةة طةي ض سةة ا زةطي    
بةةةة ثم  بةةةةرنطةت  دططبةةةةة   بةةةة كةادة        ك يةايةةةة ةي دةدةم    

خط   ةةةك ثةةة  يط بنرني ةةة   هبةرني ةةة   ئ طكة ةةة ش ضةةة بري ئةةة طةي 
هخط   ةةك بةةة   بةةِ  ةةِي دةكرني ةة ل يةةة خد دةَض  ةة   كة   ةةك دي ةة   
ك دة  ثةةةةتخطة م بةةةة ايتة  ة دة ةةةةخة   ضةةةة اني م ئةةةةةَضخرِانكرد م  
بِؤك كة  ة ةةةةة طة ض رةةةةة     ةةةةة َضنم دططارةةةةة كة م ئ  ةةةةة يزدة   

 ئةسةةةيم بةةِ وط خي ذبنةة م  ضةة بري ئةة طةي  ةةةة كة  ةم ب ثِسةة 
ب ئةسةة م ر ية    ي كو اةطة   بن مش يةةم   ة َضنم دة خة   ة     

بِ    خ ةة ط بن م    اطةن  ةِم بةِ ئة ةرينة ر ية  دةكة م       
  ب  انة    كةةة ي بةةةذي يةةة   ة ةة ت ةةةةرؤة دة خة   ةةة  اة طةة  اة  

 ِي بِ ةِي بط اني    تة طة ضة ثةش  ة طةط سةث م بةخط م  يةةم        
ةةةِ م    ةةخ ئ  سةةن كة م بةة    ز دةب ةة طة ثةةةش ئةة طةي بةة  ِي  

 ةِاةش ثِبخط  طة ض دةسو دةدةت ط ئة ب 
يةةةت  نم سرطيةةةت    ك ئةةة    خطسةةةرةطة سةةة اة ةي ة   زؤا  
يو ئ   ي ث ي ةم     ةي  ك    ثةتة    ة خط ة دي  ئ ر ا ةم    
   ةةةةة ي ن ةم ض  سةةةةةت  انططي طي   يةةةةة كم ئةةةةة ط رِانة ة ةةةةة دة     
س اك ط خط بخطم ك ب انةسةو اططية ة ةطة  طةن بيطبخط ة طةط    

كة م    ةةةةةخ رردبخط ةةةةة طةي   ثةةةةةت ه   خطةم ض اني طةةةةة  ئةطي ةةةةة  
يدي   كةم  ض كة   ن ة ك    ثةتة    َلةم ئةسة ني داطسة   ة بخط      
بخط  يةم ر ي كرد م ب بةاةي يدي نةةم بة هِاي ك ك زؤابة يةم    

 دةب   يةا يةم دةاك ط ك يةاة ر طاةط زةب يت كةمش 
ضةة ةِاة ئ   ي ثةة  دة ة خطي ة ةة  ب يةة  خةي كم بةة ا رةطةم   

ش بةة  ِي  خطسةةرةطةكة م ض سةة دةي  ةةِزدةدة بيطبةةِطة  ئةة طي
)هةةةةخ   ةةةةِم ي   اة سةةةةم ط )رخدةةةةةةم كرطضةةةةم  ئةةةة ةرينم      
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كةةة ث   خةبخط ئةةةة رةت ض سةةة دةي ب سةةةت ة ةة ةةة كة م طةدةسةةة  
دي    ةةة  ض رةةة    زؤا ضةةة ط دةسةةةتن طت ط يي  ة ةةة ي ك ث  طةةة ط     
كةايطةة اي ةم ض كِة َضةة ة ب ازدةكة ةة طةط ئةةةزةديم بةة ا رةطة م    

ةديم زةي  ة ي ك  ة  نة ث ةةط    ك سةي  م بِ طة  دةب    طةن ئةز
ض   ن ض   ةخطادططيم   ىض طةدة اي ط ث   اةط بخط  ئ ط ئةزةدي  ي

كِة  ي    ة دي   ك ئة رةت  ةم دةدةت بض  ت     ةخ رِانةثةة م   
 كةاكرد  طةط طةز    ة م ض ئ اكم ة ة    ست  طةش 

ثرؤس كة م س اث ايت نرد م دة ة خط ضة كة م ئ  سةتةدة    
  سةةةة اة ةي ة  ي بةةةةرني كةةةة ثرنبخطم ضةةةة ط    ةةةة ةخط ئةةةة ط بِ ة ةةةة 

ئ   ي ثةةة  ي ثثةةت ةم ب انةسةةو ط طةب عةة كةم   ب سةةت خط يةةةم  
ب زة سو اةسو  خي ذي  طة  ب َضنخ ئ  ستة ب اني طة ي    ثة ط   
   َلنةاي ةةةة كم زة سةةةةت م اةسةةةةت طة  ةةةةةطدي ريم اططدةطةكةةةةةم 
دةكةةةةت ط  ةةةِي بةةةِ رِانة ةةة كةم ئةةةدةدةكةةةةت  طة ةةة  ئ  سةةةتة     

كردةيةةم ط ثرةكت زةيةةم   يةة  كةة بِ ة م ة رريةةة ي   ئةةةةة م 
  ةةةةِايم     ةثةةةة اني      ط رر طةةةةم بةةةة دة ة م    ثةةةة ي ئةةةة ط  
س ةسةةةةة    دةدةت ك زةةة ةةةةة  م بةةةةةةش اططب انططبخط ةةةةة طةي    
رِانة ةة كةم دةكةةةت  ض طةيةة ة ثثةة  ب  خي    ةة طةي ة  ةةذطط ط   

 اي رنةطة رثت   كة م كِة َضط ط بطرة ه نة  ش دةب ست   ش 
 انطة ط ية كم سةة ا ةثةيم رثةت   طة ضةة انططدةطةكةم   طة ة  ض 

دةانطة   ةةةة   ئةةةة      طةطة ةةةة  يةايةةةة ةدةاي ك بةةةةخطم بِئةةةة طةي    
ثرؤسةةة كة م س اث ايةةةت نرد م دة ةةةة خط ب  خي ذي  طةيةةة كم  

كةةة  ةطة م   زة سةةةت م يةةةةم    ة ةةة ت ب )زة سةةةت  ك  دةب ري ةةة    
ش  ةدي   اةطةهةم ثسةثِاي و   ةية ة زيةة ر     ىب  ةةكة م  ِي  

ب  ةةة   ئ ر ا ةةةم    ةةة ي ك ث   ة خةيةةة  ك بةيةةةوة  خي ذي ةةة طة  دة

ضة دة ة خط ب  خي ذي ةة طة ب ةسةةري    ة ن طةن زة سةةت  كش ئةة طةي   
رر طةةة  س اث ايةةةت نرد م دة ةةةة خط ئ  سةةةتة  ةةة  نة ة سةةة ض ي 
   ركرد ةةةةم  خةسةةةةت  نم سرطيةةةةو ةةةةةرؤة    ةةةة  بةةةةِ زة ةةةة ك 

سةة  بةةِ  ةديةاةكةةةم  بةة َضنخ بِ ةة   خةسةةت  نم ب ةة انة م ط ث  خي
    ة  دي   َضنردم ض رة    رِانة ة   ةةطةانطة نرةطةكةم ضة بخةاة     
ه ةطةزةكة ةةة ة  ض ض ث يخة  ي ةةة  س ةسةةة   كة م    ةةةخ ط  ةةةةم     
 ِية  ة  يةم بِ ئ ر اي دةاك ط ك ئةي يِضِريةي در ب ةة    
يةةةةم بةةةِ  ةةةةيك    ه ةطةزةكةةةة م ئةةةةبخطايم طةن دة ةةةة خطي      

ئةة ط   طَضةة  زة سةةت  ة  ي    ث ث سةةةزيم ط ب ا ةة ةن   ةم  يةةةم    
ضِري ِب   ة ب رية م ةرؤة ط ث  ننة  ي بةةي 

ط ئةةة ط    ِيةةة  ة  ي دطط ةةةةاي دةب  ةةة    
ض ئةةةةةةةةةة  ةةم رِانة ةةةةةةةةةة كة م ري طةةةةةةةةةةة ط   
ثةمشةطةكةةةةة م  ةةةةةيك م ث ث سةةةةةزيم ط   
بةةةةة كةا    ة م  ةةةةة    هةةةةةِاي نم  ةي ةةةةة ت 
ضةةة طزة  يةةةة خد ئةةة ط اططدةطة ر ادطط   ةةة  

يم ةرؤة ر طاة  ي كةادةكة   س ا ث يخة  
ط ث يخة ةةةةةةةةة يم   سةةةةةةةةةةاةي زةطي بةةةةةةةةة   

   سةاةكة م دين ي ر  ت   طةش 
ئةةةةةةةةة ط بةي   ة ةةةةةةةةة  زؤاةي ئ  سةةةةةةةةةتة   
ب  خي ذي ةةةة طة يةةةةةم زة سةةةةو دة ةةةةة خطيم    
دةداي ةةة   بِ ةةةِي    مةيةةة كم ئةيةةةنرةي     
بِئةةةة ط رِانة ةةةةة  ايثةةةةة ي  ي كةةةةة  ب سةةةةة ا  
  َضخي سو ةرة ة  ة خطة ب اةة  ا ريةةم ط اؤَضة  ثِزة  ق كة ي    

تنرد م طةب عةة ة  بةة رخي رةي ئةة ط طي  ةكرد ةة ي كةة طة     ض داطسةة
ث  خيست  ريةةم ط دةطاطب اةكة ي ض سة اي ب  ة   ئة طةي  ةِي       
كةا ض داطستنرد م دةكةت ط ب ث  م  خة ةة ض رة    طي  ةةكردم ط    
ب ارةطة  ي   ةرؤي  كة  ة دةرخ       خ ن  ةرؤة ب دةسو 
  ةةِي دة ةةة خطي  ةةِي داطسةة  دةكةةةت   ةة ةخط كةةةت  ةة اطة    
بةةخطة  ئ ر ا ةةم ئ  سةةتة ئةة ط  خة ةيةة ي زيةةة رة بةة  ِي بةيةةو     
 سةةةت  ر اني ة رريةةةة  ك َض كةةة  بخطةكةةةةم ط ث  ثةةةن ط    نم      
زؤاي   ك ةة ضِرية ك ئةة   ة ررية يةة ي بةيةةو دة ة  رةة ان بةةِ      
    ة ةة دي  خة ةةة ديةاينرةطةكةةة مش ب ةة ةيةة كم دينةة  دة ةةة خط 

ط كةةةةا بةةةِ   ةئةسةةةت  نم زؤا  ئ طةيةةة  كةةة ةرؤة طي  ةةةةي دةكةةةةت  
داطسةتنردم ط دة    ةةم ط     ة ة دي دةكةةتش كةايطة ايم ئة         
 خة ةي دة    ة  ش  ك ةرؤة  ةطة   و  ط ئ ط ئةكةةة ة ي ض  ةم   
دةك طي تةةةة طة  ب يةةةة  خةي كم ئةةةة بي م ض رةةةة    بةةةةةش سةةةةخطد    



26 سةردةمزانستى   

 183 

طةارةر ك ضة  خة ةكة م زة سةة  ط   ك ة ضِرية ط ة ررية كة ةة ة    
 زية ر دةب   ش 

م دطةيم س دةي ب ست ة زؤا ض ط  ةطة ة   ض ةةطةي سم سةَض
ب دةاكةةة ط   ك يةةةِاة  ةم ضةةة بخةاة ه ةطةزةكةةةة م ة رريةةةة دة  

ئةةة ط بِؤكةةة ط اةطبِ ةةةخط      ى  يةةة   ض  ةةة ةةم كة ةةة ة  ةةةةطة   
كةةي ةة ش بةةخطم ك سةة بةاةت ب  ةةِ     م دة ةةة خطي ه نةةةم  
ط خطية ةةةةة   ب  ةطةةةةة  ض  خطسةةةةةرةطي زؤا ضةةةةة ط زة ةية ةةةةة ي كةةةةة   

ي ةةة طة يةةةةم زة سةةةو دة ةةةة خطدة يةةةةاةزةمش  ض ب  انة ةةة ة ض  خي ذ

اة طةةة  بةةة  ةطبة طوي  ةم )ئةةةةَضق   ِ لةةة ا ي  ةةةةطةم كت   ةةةةم      
دة 1970)يةةةةةةِكم  اة ةةةةةة   ك دة ة خط ةةةةةةة  كةةةةةة  ض سةةةةةةةَضم  

بيطكرةيةةةةةةة طةط دة ط  نةةةةةةةم زؤاي ض    خة ةةةةةةة ة زة سةةةةةةةت م ط   
اةر ية    كة ة ة دةية طة  ض سة بةاةت بة طي  ةكردم ط بِ ةخط        

ة  يةم ض انططي ئة ط دية ة   ةِايم ط رثةو     دة ة خطي  كة    ط
ط س ا ةثةرِي  ي ب  ِي طة بةسم ض رر ت كة م    خ كت    كة   
كةةةةردططة  ثةيةةةةةم  ةةةة ض يةةةة ك  ك ضةةةة ط  زاة  ةةةة ة  خطسةةةة اط      
ثسةةثِاة  ي زة سةةو دة ةةة خط بة ط يةة ي ئةة طةيةم  ةة كردططة   
كةةةة طي  ةكردم ط بِ ةةةةخط  كة م ئةةةة طةم دةخي  ةةةة انطط بةةةةريتني    

داك ةةةةةم كةةةةردم ط دطةبرنيةةةةةا  بةةةة َضنخ   ة ثةةةة    ض )ث  ثةةةة  ك 
بةة طةكردططة كةة  ئ طة ةة   ةة  نة يةة مة  يني ط دة ةةخة   ضةة  اني ةةى    

ططدةطةكةةم طي  ةبنة م   ي نرد م انان خي     طةي كى ئ بي    طة 
ط ب َضطةةةة  ض سةةةة ا  ةةةةةطدي ري نرد م بةاطدؤ ةةةة  رثةةةةت   كة م 
 دةطاطبةة اي كِة َضطةة ي ه نةةة م بن    ةة طة  يةةةم سةة بةاةت بةة   
انة ط ة  طةي ئة   بةاطدؤ ة ة  ض سة ا  ةةيك    ه ةطةزةكةة م      
كِة  ي  م ط ئةبخطايم ط س ةس م ط اؤي  ِيم ط زة سةو   
 خ ن   ِرةا  يةم زة ةي ثسثِا ض زة سةو دة ةة خطدة بة زةي     
ط بةةةِي  ةةةِي ضةةة دة ة خطدة دةري ط طة ض سةةة  يك  دةانطة   ةةة   

ة م خبخي  ري تة طة   ك ك ة  ذططي ك ط دةكري   اي ضن  سة اةك   
  اطة ة زة ةي دة ة خطبني ب ية  خةزي نم زة سةو طادط اةسة     

ي  ةةخي ك   طَضةة ةدةت ب سةة  ي بطةةةت ط ب سةة اي ة زة   ب  ةة  ط ان  
ططدةطةكة  ة طة  بنةت ب اض طةي س  يك  ب طةب ع ط اةسةو ط ان 

ئ    خطيم س اسةخطانةةم بنةةت ط ب سة ا رية  ة ة زة   ب  ة  ط      
 ةة طةط كةةةاكرد م ضةةم  زةطت بنةةةتش  ةةِرةا يةةةم  ئةةةزةديم بِكرد

زة ةةةةةةةي دة ةةةةةةة خطيم  خة ةيةةةةةة كم ض ئةسةةةةةةة بةةةةةة دةاي   يةةةةةة    
ض  ست  يطةي   طةطي ئة ط بةاطدؤ ة ة ي ك كِة َضطة  ئ  سةتة     
  ةي ة دةري  ض ب ا   ثنم اي رنةطة ه نة    كة  ة ث   اةطةكةم 
  ِ  ي  ةكة  طة  ةطةكخ ض  خة ةي ة ب    زةي  ط بِكرد ة طةكةم بة
رةةةةةِانةم ط يةةةةةت   خي  ةةةةة   ةةةةةةطةانطة نرةطةكةم ئةةةدةبنةةةةةةت ط   
   ثةةةة ي ث  خيسةةةة  دةب   ةةةة  بةةةةِ ةةة َضةةةة كردم ض ر َض ةةةة ة ض    
ض ئةسةةةةو  زيةةةةك يةةةةةم دططايةةةة ة  طة ةةةة  ثثةةةة  ب  خي ذي ةةةة طة    
رِانةثة     طادط اةست كةم دةب سةت    ط  ة  نة اطط ضة زةي  ط    

  نرةطةكةةم  ة زة  كردم  ةكةت  بة َضنخ بة ث  م زة  ةاي ة  بةطةانث   
 زةي  دة ة  كةاش 

ه نةةة م رةة اةبم  ةة  طةطي نم ةةة ز م ضةة   بةةخةاةدة برنيةةخةط   
ض اني طةةةة ي اةطي ةةةةذكرد م بةةةة ئةكةةم  خي ذي ةةةة طةط ث  ثةةةة         
دة ة خطي  كة م ض بخةاة ه ةه ةكة  ة ث يخة  ي ة  س ةسة م ط   
 ةةةةةةةيك    ئةبخطاي ةةةةةةة كة م ط ب يةةةةةةة ةاي   زة سةةةةةةةت   كة م  

دةةةةةةة زاي       ئ ةةةةةة  ئةةةةة ط يةةةةةت ي    دةة زاة ةةةةة ططةش يةةةةةةم دة 
ك ث  خيسةةةت  كِة َضطةةة كة م ه نةةةة م سةةة      اة ةةةةطي بنةةة م   
ب هِاي ك  ِي ضة انطة ني ط بِ ةخ      رةكةة م دةابةةز بنةةت ط      
اططةط   َضخي سةةةت  نم زة سةةةو بةبةةة   م بةةة    زط ئةيةةةنرة ةةةةي   

ؤية  ِي    ب       ةطةكخ ب ط ث  ثةن ط    زؤاةي زة سةو ط ان  
خاج ط رةةةةةةِ   ط    ةةةةةةرة كةةةةةةةا بةةةةةةِ رةةةةةةِانيك    بطة ةةةةةة طة كةةةةةة ر 

 اطط سةاةكة م ريةم دةكةت ض س ا رِي زةطيش 
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 هةناو بينى
 
 

   
Endoscopy 

 
 

 دكتؤر عةقيد عابد عةىل
  نةخؤشخانةى سلَيمانى

 
 
 
 

 *هةناو بينى ضىية؟
بريتيية لةو ئامَيرة ثزيشكييةى بؤ بينينى ناوةوةى -

لةش بؤ مةبةستى دةست نيشانكردنى نةخؤشى و 
 ضارةسةركردنى بةكاردةهَينرَيت، هةندَيك ثزيشك ثآى دةلَ َين

ئةم داهَينانة تازةية لة بوارى  Telescope تَيلسكؤث 
 ثزيشكىداو ِرؤذ بة ِرؤذ لةثةرةسةندنداية.
 *ئامَيرى هةناوبينى  لةضى ثَيك دَيت؟

ثَيكدَيت لة بؤريةك كة كامَيرايةك بة كؤتاييةكةيةوة -
هةية، ثزيشك دةتوانَيت لة ِرَيطةى سةيركردنى ِراستةوخؤى 

ؤى بؤريةكة لةسةر بؤرييةكة بةهؤى كامَيراوة يان ناِراستةوخ
 سكرين، سةيرى بكات.

 *جؤرةكانى هةناوبينى كامانةن؟
 بةطوَيرةى ثَيكهاتةى ئامَيرةكة:-1

جؤرَيكيان كامَيرايةكى ظيديؤى بضوك بة كؤتاييةكةيةوة -
 هةية، كةوَينةكان دةبينرَين و ثَيويست بة سكرين ناكات.

 بةطوَيرةى ئةندامةكانى لةش:-2
 Bronchoscopyناوبؤرى هةوابني -
 Laryngoscopyطةروو بني -
-Oesophayoدوانزةطرآ بني  -طةدة -سورَينضك-

gastro-dnodonscopy-OGD 
 Colonoscopyكؤل ؤنبني -
 Sigmodoscopyثَيضاو ثَيض بني -
 proctoscopyِرَيكةبني -
 Archroscopyناوجومطة بني -
 Urethroscopyميزةِرؤبني -
 Cyrtoscopyميزةل دانبني -
 Ureteroscopyيزبني ناوبؤرى م-
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 Colposcopyناوملى منال دان بني -
 Fallooposcopyناوبؤرى هَيلكةبني -
 Laproscopyناوسك بني -
 Endoscopic  retrogruadناوثةنكرياس و زراو بني -

 cholecysto  pancreatoscpy 
 

 *هةناوبينى بؤضى بةكار دةهَينَيت؟
دنى بؤ ثشكنينى ناو ئةندامةكان و دةست نيشانكر-1

 نةخؤشيةكانى.
 بؤ ضارةسةركردنى نةخؤشى.-2
 وةرطرتنى منوونة بؤ ثشكنينى شانةيى.-3
 

 Laproscopy – Celioscopy*ناوسك بني: 
 جؤرَيكى باوى هةناوبينيية، واتة سةيركردنى ناوسك.-

 *سةرةتايةكى مَيذوويى ناوسك بني؟
دا توانى  1805لة سال ى  Bozziniiفيليب بؤزينى -

ةخؤشَيك بةهؤى بؤريةكى ساكارو مؤمَيكةوة ميزة جؤطةى ن
 بثشكنَيت و بيبينَيت.

 1843لة سال ى  Desormeanxئةنتؤنى. جةى -
دايةكةم هةناوبينى بةكارى دروست كرد ئةمةش ِرَيى 

 خوشكرد بؤ:
دا. ناوميزةل دان 1879لة سال ى  Nitzeماكمى ميليلن -

 ِرَيك و ثَيك دروست بكات. Cystoscopeبينَيكى 
دا 1880كة لة سال ى  Adisunس ئةديسون توما-

طل ؤثي دروست كرد كة زؤر لة سةرضاوة ِرووناكيةكانى ديكة 
 باشرت بوو.

، توانى ئةم داهَينانةى ئةديسؤن لةناو 1883نيومان لة 
ميزةل دان بني دا بةكاربهَينَيت، ئةم جارة طل ؤثةكة، خراية سةر 

 كة. endoscopsنوكى بؤرى هةناوبني 
 
دا، ئةم ناوميزةل دان 1901، لة سال ى Kellingجؤرج -

بينةى بةكارهَينا بؤ سةيركردنى ناوسك ى سةطَيك، هةر ئةم 
بوو هةستى كرد، كة ثَيويستة فووبكرَيتة سك بة طازَيك، 
ئةوةبوو هةواى ئاسايى بؤ فووتَىكردنى سكى بةكارهَينا، 
ئةم نةشتةرطةريةى ناونا )ناوسك بني( طةرضى ئةوة 

ة ثاشرت ئةم كارةى بةسةر دوو نةخؤشىدا بآلونةكرايةو
 جَيبةجآكرد.

دمييرتى ئؤسكار و فيض لة سانت بيتةرسربط، لةِرآى -
( دا توانى Vagina -كونَيكى بضووكةوة لة ديوارى )زآ

ناوسكى خامنَيكى سك ثِر بثشكنَيت ئةوةشى ناونا سك بينى 
(Ventroscopy.) 

ى لة سويد ووشة 1911لة سال ى  Christianهانس -
لةو ِراثؤرتةيدا بةكارى هَينا،  Laproscopr)ناوسك بينى( 

 110كة باسى لة دةرةجنامى ناوسك بينى و ناوسنط بينى 
 نةخؤشى تَيدا كرد.

لة ووآلتة يةك طرتووةكانى ئةمريكا  1911هةمان ساأل -
كة ياريدةدةرى نةشتةرطةر بوو لة  Bernhoim-)بيرت ترام

َيكةبني نةخؤشخانةى زانكؤى جؤن هؤثكني ِر
(proctoscope( َيكى)ملم و طل ؤثَيكى لة كونَيكى 0.5)

بضووكى سةرطةدةى نةخؤشَيكةوة بؤ ثشكنينى ناوسكى 
نةخؤشَيكى زةردوويى دار، بآ ئةوةى هةوا بكةنة سكييةوة 

دةرئةجنامى نةشتةرطةرييةوة. هةمان لة بةكارهَينا ثاشان 
نطرتين شت بوو كة ئةم بينى، بؤية جةختى لةسةر ئةوةكرد طر

هؤكار: شوَينى دانانى ناوسك بني و ضؤنَيتى ثال كةوتنى 
(position ى نةخؤشةكةية، كة دةرئةجنامةكة)ةطؤِرن.د 

دا، ئةو دةرزييةى 1918لةسال ى  Creotzeئؤتر -
 دروستكرد، كة هةواى ثآ دةكرَيتة سكةوة.

دا، دووانؤكسيدى 1924لةسال ى  Zoltikoferريضارد -
نان، بؤ كردنة ناوسك و هةآلوساندنى ( بةكارهَيCO2كاربؤن )

 سك.
دا يةكةم 1938لة سال ى  Korbschدكتؤر كؤريش -

 داثةرتووكى لةسةر ناوسك بينى و ناوسنط بينى
 بآلوكردةوة.

يةكةم كةسبوو، تةلةسكؤبى ضوار هاوَينة  Kalkهَينز -
Lens ى خوارى لةناوسك بني دا بةكارهَينا، هةر ئةم بوو كة

، تا لةوَيوة َيتضووكى ديكة بةكاربهَينى بكتوانى، برينَي
بتوانرَيت، ئامَيرى ديكة خبرَيتة ناو بؤشايىيةكة بؤ جوآلندن 
و طرتن و برين و دوورينةوة. ئةوةبوو توانى كة بؤ يةكةم جار 

 لة جطةر برِبَيت بؤ ثشكنني. Biopsyمنونةى شانةيى 
 ناوسك بني بؤضى بةكاردةهَينرَيت؟ 

 (:Dxدةستنيشانكردن: )-1
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 acute appendieitisرخيؤل ةكوَيرة -
 acholecystitisتورةكة سؤى زراو -
 Ovariar cystتورةكةى هَيلكةدان -
 Solpingitisبؤرية سؤى هَيلكة -
 ectopic peynaryسكثِرى دةرةوةى مندال دان -
 كون بوونى مندال دان بةهؤى بةزؤر لةباربردن.-
امةكانى زةبرى سك كة دةبَيتة هؤى برينداربوونى ئةند-

 ناوةوة وةك: جطةر و سثأل.
 
 (:Rxضارةسةركردن: )-2
 البردنى ثةلكة رخيؤل ة.-
 البردنى تورةكةى زراو.-
 البردنى تورةكةى هَيلكةدان.-
 البردنى سك ثِرى دةرةوةى مندال دان.-
 البردنى خوَين كؤبونةوةى ناوسك.-
 

 Contraidication*ناوسك بني كةى ناكرَيت؟ 
 Absoluteكرَيت بةهيض جؤرَيك نا-1

Contraidication 
نةخؤشةكة لة بارى خوَين ِرَيزى توند، يان -أ

 ووشكبوونةوةدا بَيت.
 نةخؤشية سةختةكانى دأل.-ب
 Relative Contraidicationباشرت واية نةكرَيت: -2
 هؤكةى نةزانرابَيت. peritonitisهةناوة هةو -أ
 طةدةثؤشى ديوارى سك.-ب
 طةدةثؤش ناو ثةنضك.-ج
 طةر نةخؤشةكة خوَينى نةمةيت.ئة-د
 فشارى خوَينهَينةرى دةركةوانى-ه
ئةطةر ضةند نةشتةرطةرييةكى ديكةى لةناوسكدا بؤ -و

 كرابَيت.
 لةدوا سآ مانطى سك ثِريدا.-ي
 

 *ئامادةكارى ثَيش نةشتةرطةرى ضؤنة؟
 وةرطرتنى مَيذووى نةخؤش.-1
 ثشكنينى ووردى نةخؤش.-2

تييةكانى ديكة، كة هةل سةنطاندنى كَيشة تةندروس-3
 نةخؤشةكة هةيبَيت.

هةل سةنطاندنى كؤئةندامى دأل و سوِرى خوَين و -4
 هةناسة.
 هاوسةنطكردنى ناوخوَيى لةش.-5
 دةرمانى دذة خؤراك.-6
 ثارَيزى لة مةينى خوَينى القةكان طةر ناضاربوو.-7
 هةل سةنطاندنى كؤئةندامى ميز.-8
 ثشكنني و لَينؤِرينى ثَيويست.-9

طةياندنى نةخؤش لةبارةى نةخؤشيةكةو تَي-10
 ماكةكانى.
 ئامادةكارى تايبةت وةك: رخيؤل ةبةتاأل كردنةوة.-11
ِرؤذى ثَيش نةشتةرطةرى نةخؤشةكة ثَيويستة خؤى -12

بشوات و مكياج نةكات و شةوى نةشتةرطةرى لةكاتذمَير 
 ى شةو بةِرؤذوبَيت.12

ِرؤذى نةشتةرطةرى نةخؤش ثَيويستة ميزةل دانى -13
 خال ى بَيت و جلى تايبةتى لةبةربكرَيت.

 Informed consentثسول ةى فايل بوون -14
بؤ وةرطرتنى ِرةزامةندى و بؤ ئةوةى ِرةزامةنديى نةخؤش بة 

 ئارةزووى بِريار و 
ةبيَت ثزيشك لةبارةى نةخؤشيةكةوة هةموو دويستى خؤى بيَت, 

ر شانة بؤ زانياريىيةكانى بؤ نةخؤش دركانبيَت و ضوار ئةركى لةسة
 ثسولَةى قايل بوون:

هةنطاوةكانى ضارةسةرو تةكنيك و ئةو كارانةى -1
ةبَيت ثزيشك دثةيوةنديدارن بة تةكنيكى ضارةسةركردنةوة 

 بؤ نةخؤشى شى بكاتةوة.
زانيارى لة بابةت مةترسى و كارة الوةكييةكانى -2

 ضارةسةر كردن.
ن, لة ئةجنامى بةجنكردن و ئةو دةرمانانةى كة بةكاردَي-3

ثزيشك دةبَيت ئةطةرى مةترسييةكانيان بؤ نةخؤش ئاشكرا 
 بكات.
ضةندين ِرَيطا ضارة بؤ شيكار و ضارةسةركردنى -4

نةشتةرطةريةكان لة ئاراداية بؤية ثزيشك دةبَيت 
 ئةل تةرنةتيظةكانيان بؤ باس بكات.

 *منونةيةكى ثسول ةى قايل بوون:
 ثسولةى قايل بوون بة بةنج و نةشتةرطةرى
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 ة:ذمار
 ناوى نةخؤش:

 بةروار:
من نةخؤش )                ( قايلم كة نةشتةرطةرى بةناو 

 سكبينم لةاليةن بةِرَيز دكتؤر )           ( بؤ بكرَيت.
بداتَى,  يمبةِرَيز دكتؤرى بةنج )             ( بةجنى طشت

لةكاتى ثَيويستدا قايلم كة نةشتةرطةرى كردنةوةى سكم بؤ 
 ى و بةشَي لة ضارةسةر دةكةم.بكةن وةك ثَيويست

ناوواذووى كةسوكارى   ناو واذووى نةخؤش: 
 ناوو واذووى ثزيشك:   نةخؤش: 

  ناو واذووى كارمةندانى نةخؤشخانة:
 ناو واذووى دكتؤرى بةنج:   

 ئامؤذطارى ثاش نةشتةرطةرى لةناو سكيدا ضىية؟
 ئاوو خوَىى ثَيويستى بدرَيتَى.-1
يز و لووت نةبوو, ثاش طةر ثَيويستى بة بؤرى م-2

 نةشتةرطةرى بة زووى ال دةبرَيت.
كةمَيك ئازارى سووكى ثاش نةشتةرطةرى دةبَيت, كة -3

 ةكرَيت.دبةدةرمانى سوكى ئازار بِر ضارةسةر 
زوو طةِرانةوة لةسةر خواردن و خواردنةوة بؤ منونة -4

ِرخيؤل ة كوَيرة هةر كة هؤشى هاتوة  وثاش البردنى زراو
تةوةو, تةنانةت خواردنيش خبوات ثَيش شلةمةنى خبوا

 دةرضوون لة نةخؤشخانة.
هان دةدرَيت زؤر زوو جبول َيت و هةناسةى قوأل -5

 هةل مذَيت.
 كاتى ثَيويست دةنَيرَيتة مال ةوة.-6
 كة نَيردرايةوة, زانيارى تةواوى ثَيدةدرَيت وةك:-7
 كةى خؤى بشوات.-
 ضةند جبول َيت.-
 كةى تةقةل ةكان الببات.-

 وودةكانى ناوو سك بني ضىية؟*س
ةرنةكةوتنى شوَينى نةشتةرطةرى: كة ئةمةش زؤر د-1

 طرنطة بؤ جوان هَيشتنةوةى دةرةوةى لةش.
ئازارى ثاش نةشتةرطةرى كة دةتوانن بل َين هةندَيك -2

 جار نةخؤش تةنانةت هةست بةئازار ناكات.
ماكةكانى دواى نةشتةرطةرى, زؤر كةمة لةم جؤرة -3

 دا.نةشتةرطةرية

نةمانةوةى نةخؤش لة نةخؤشخانة, ئةطةر نةخؤش -4
ةضَيتة مال ةوة ئةطةر ئازارى دكاذَير  4ئازارى نةبوو دواى 

 كاذَير دةضَيتة مال ةوة. 23هةبوو وة ِرشايةوة دواى 
زوو طةرِرانةوةى نةخؤش بؤ سةر ئيش و كارى -5

 ئاسايى رؤذانة كة ئةمةش طرنطة لة ِرووى ئابوريةوة.
وونى نةشتةرطةرى زؤر كةمرت لة كاتى تَيض-6

 نةشتةرطةرى كردنةوة ئةطةر ثسثؤرى شارةزا بيكات.
 *ماكةكانى ناو سك بني ضىية؟

 خؤش بةختانة زؤر كةمن يان هةر فةرامؤش كراون: وةك-
 S\Eماكى بةنج و ماددة بَى هؤش كردنةكة. )-1

arashesia.) 
 (.bleedingخوَين ِرَيذى كة ئةمةش زؤر كةمة. )-2
 (.infectionكردن )هةو-3
 internalبريندار كردنى ئةندامةكانى ناوةوةى لةش )-4

organ injury) 
*جياوازى نةشتةرطةرى ناو سك بني كردنةوةى سك 

 ضىية؟
 ناوسك بني كردنةوةى سك هؤكار ذ
 طشتى طشتى بةنج  .1
ثاأل كةوتنى   .2

 نةخؤش
 سةرةو خوار لةسةر ثشت

زيانى ديوارى   .3
 سك

 زؤر كةمة زؤرة

 20برينَيكى  نةكةىبري  .4
 سم

برينَيكى 
سم يان 0.5
 سم1

ِراكَيشانى  بينني  .5
لَيوارى برينةكة 
بؤ بينينى ناو 

 سك

سك فووى تَى 
 .Co2ئةكرَى بة 

دةست كارى   .6
 كردنى هةناو

 زؤر كةمة زؤرة

ووشك   .7
بوونةوةى 
 شانةكان

 زؤر كةمة زؤرة
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لةم جياوازيةوة بؤمان دةركةوت كة: ناوسك بني ئةم -
 هةية.سودانةى 

 كةمرتين ووشك بوونةوة.-1
 كةمرتين دةسكارى هةناو.-2
 كةمرتين فشار لةسةر لةش.-3
 زوو ساِرَيذ بونةوة.-4
 كورتى و كةمى ناساغى.-5
 ِرَيذةى مردن لة نةشتةرطةريةدا زؤر كةمة.-6

 *ئايا ناوسك بني لةالى ئَيمة هةية و ئةكرَيت؟
َيستا بةل َى: خؤش بةختانة ئةم تةكنؤلؤذيا نوَىية ئ-

لةالى ئَيمة لةطةشةكردنداية و ضةندةها نةخؤشى ثَى 
 ضارةسةر كراوة.

 *ناو سك بني لة ضةند نةخؤشيةكى باودا كامانةن؟
 Laprossopic*ناو سك بينى لة زراودا: )

cholecystectomy) 
 / كةى زراو بة ناو سك بني البربَيت؟1ث
ة هةر زراوَيك ثَيويستى بة نةشتةرطةرى هةبوو, وا باشرت-

 بةم ِرَيطة باش و نوَيية ئةجنام بدرَيت.
 / نةخؤشية باوةكانى زراو ضني؟2ث

 شَيرثةجنةى زراو.-تةمةل ى زراو-بةردى زراو-هةوى زراو
ئايا ئةم نةخؤشيانةى بامسان كرد هةر هةمووى -3ث

 ةكرَين؟دبةناو سك بني ضارةسةر 
 بَى طومان, هةموويان بةم ِرَيطةية ضارةسةر دةكرَين.-
 ش ثَيش ناو سك بني ضى بكات؟/نةخؤ4ث
لةاليةن ثزيشكى بةجنةوة دةثشكَينرَيت, تا بزانرَيت -

ضةند بَى وة بةو بةرطةى بةجنى طشتى دةطرَيت و 
نةخؤشيىيةكانى وةك فشارى خوَين, شةكرة, نةخؤشى دأل و 

 سستى جطةرى نىية, كة ئةمانةن ِرَيطرن لة بةجنى طشتى.
ت, بةتايةتى دةبَيت لَينؤِرينى فرمانى جطةرى بؤ دةكرَي-

 دل نيا بني كة خوَينى ئاسايى ئةمةيةت.
دةبَيت لة شةوى ثَيش ناوسك بينيةكةوة هيض نةخوات و -

 نةخؤاتةوة.
 خؤى بشوات.-
دةرمانى دذة هةوى لة شَيوى سَى دةرزيدا ىَل دةدرَيت لة -

 ثَيش و كات و ثاش نةشتةرطةريةكة.

ثَيش هاتنة هؤل ى ناوسك بينى, ميز بكات, تا  يةكسةر-
 ثَيويست نةكات سؤندةى ميزى بؤ دابنرَيت.

 
 

 /كةى نةخؤش دةنَيردرَيتة مال ةوة؟.5ث
ثاش ئةوةى لةبةنج بةتةواوةتى بَيداد بَيتةوة، لةضةند -

كاذَيرَيكدا كة لةم خاال نةى خوارةوةى تَيدا بوو، دةنَيرَيتة 
 مال ةوة.
 كانى ئاسايىء جَيطريبن.نيشانة زيندةيية-
 بتوانَيت شلةمةنى خبواتةوة.-
 ميز بكات.-
 ئازارى نةبَيت يان وا بَيت بةحةثى دذة ئازار نةمَينَيت.-
 /رَينمايى ثاش ضوونة دةرةوة ضيية؟6ث
 كاذَير خؤى بشوات. 24ثاش -
كاذَير 48( سةرسكى ثاش dressingهةموو ثامسانى )-
 الببات.
 ت، كَيشة نيية.ضى دةخوات، ضةند دةجول َي-
 رؤذ سةر لةثزيشكةكةى بداتةوة. 10ثاش -

 *ئاوسك بينى لةِرخيؤل ة كوَيرةدا؟
(Laproscopic appendecectomy) 
( لةسال ى Kurd semmلةو كاتةوة )كورت سَيم )-
دا يةكةم نةشتةرطةرى رَيخؤل ة كوَيرةى بةناوسك بني 1983

كاردَيت. جطة كرد، ئةم ئامَيرة بؤ البردنى رخيؤل ة كوَيرة بة
ى هؤى سك ئَيشةكة دةستنيشان دلةوةى دةتوانَيت زؤر بةور

بكةيت. بةهةمان شَيوة، هةر لةو ساتةدا ضارةسةرى تةواوى 
 بؤ دةكرَيتء بةئاسانى الدةبرَيت.

رخيؤل ةكوَيرة باوترينء بال وترين نةخؤشيية كة 
نةشتةرطةرى ثَيويست بَيت، بةال م هةندَيكجار 

 ان نييةو بطرة ئةستةمة.دةستنيشانكردنى ئاس
 /نةخؤش ثَيش ناوسك بينى ضى بكات؟1ث
 بةرطةى بةجنى طشتى بطرَيت.-1
 وا باشرتة خؤى بشوات.-2
 كاتذمَير هيض نةخواتء نةخواتةوة. 4بةالى كةمةوة -3
نووسراوى ثةسةندكردنى نةشتةرطةرىء بةنج واذوو -4
 بكات.
 ( وةربطرَيت.antibioticدةرمانى دذة زيندة )-5
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 رَينمايى ثاش ضوونة دةرةوة ضيية؟/2ث
 هةمان رَينماييةكانى ناوسك بينى زراو.-

 *ناوسك بينى لةثةنكرياسدا؟
 /ئايا ناوسك بينى لةثةنكراياسة سؤدا بةكاردَيت؟1ث
بةل َىن بةئاسانى دةتوانرَيت دةست نيشانى -

نةخؤشيةكة بكرَيتء ضارةسةرى بكات. تةنانةت 
 ة، يان خوَين رَيذية.دةستنيشانكردنى هةال وسانء رزين

 ةشؤِرَيت؟د/ئايا هةناوى ثَى2ث
بةل َى كة دةركةوتوة، ئةم لةخؤىدا ئاستى ضاكبوونةوةى 

 نةخؤشةكان زؤرترة خَيراتر ئةكات.
جطة لةمانةى بامسان كرد، ئةو سودةى هةية، كة -

برينَيكى طةورة لةسكى نةخؤشةكةدا نية، تا هةل بتةقَيتةوة، 
لةثةنكرياسة هةودا شايانى ضونكة برينى نةشتةرطةرى 

هةل تةقينةوةى زؤرة، ضونكة زؤربةى ئةنزميةكانى ثةنكرياس 
دةِرذَينة ناو هةناوة ثؤش ضةورىء ثرؤتنيء ريشال ى 

 هةناوةكانء برينةكة دائةِرمَيننء برينةكان هةل دةتةقَينةوة.
 *ناوسك بينى لةجطةردا:

/ئايا ناوسك بينى لةتورةكةى جطةردا بةكار 1ث
 (Liver cystَيت؟ )ةهَينرد

بةل َى، زؤر جؤر ثؤرطى جطةر هةية، كة دةتوانرَيت زؤر 
سم(ةوة 0.5سمء( )1بةئاسانى لةِرَيطةى دوو كونى بضووك )

بةم رَيطةية ضارةسةر بكرَيت، بةمةش بةزوويى نةخؤشةكة 
ضاك دةبَيتةوةو لةئَيشءئازارو ماكةكانى تورةكةكة وةك 

 َيذى رزطارى دةبَيت.سوتانةوةى تةقني، دوومةَلء خوَينِر
/ئايا ناوسك بينى لةتورةكةى ئاوىدا 2ث
 (Hydarid cysrةهَينرَيت؟ )دبةكار
بةل َى، تورةكى ئاوى بريتية لةقؤناغَيكى سوِرى ذيانى -

(، Echino coceus granulosusكرمى تورةكةى ئاوى )
لةجطةردا. دوا خانة خوَيى كرمةكة سةطة، بةال م ناوةندة خانة 

مرؤظء ئاذةل ةكة لةِرَيطةى خؤراكء سةوزةى  خوَيى كرمةكة
اى كرمةكة تووش دةبَيت. جارَيكى ديكة سةط رئالودة بةطة

لةِرَيى خواردنى هةناوى ئاذةل ى تووشبووةوة تووش دةبَيتء 
كرمةكة لةِرخيؤل ة طةورةدا هةراشء طةورة دةبَيت، لَيرةوة 
طةرايةكى زؤر لةطةَل ثيسايى سةطةكةدا دةضَيتة دةرةوةو 

ينطة ثيس دةكات.  لةبةر ئةوةى دةرمانةكان دذى ئةم ذ

تورةكة ئاويانة بَيكةل كن تةنيا ضارة نةشتةرطةرية، ئةم 
 نةشتةرطةريةش ئةمِرؤ بةناوسك بينى دةكرَيت.

*هةناوبينى طةدة يان هةناوبينى سورَينضكء طةدةء 
 ":.OGDدوانزةطرَى "

-Oeasophayo-gustroكورتكراوةى )-

dondnoscopy)- ة هةناوبينى سورَينضكء طةدةء وات
دوانزةطرَىء تةنانةت بةشى يةكةمى رخيؤل ة باريكة، ئةمة ئةو 
 جؤرة هةناوبينييةية كة خةل كى ثَيى دةل َين )نازوورى طةدة(.

 ( بؤضى بةكاردَيت؟:OGD*هةناوبينى طةدة يا )
 (وةك:Dxبؤ مةبةستى دةستنيشانكردنى نةخؤشى )-1
 رشانةوةو دل ةكزَى. زانينى هؤكارى ئازارى طةدة،-
 بؤ دؤزينةوةى هةوكردنى ناوثؤشى كؤئةندامى هةرس.-
 (.P.Uبؤ دؤزينةوةى برينى طةدة )-
 (.F.Bبؤ دؤزينةوةى تةنى بَيطانة )-
بؤ دؤزينةوةى هؤكارى خوَين هَينانةوة لةِرشانةوةدا -
 (.esophayes/Variusوةكو )
بؤ دؤزينةوةى شَيرثةجنةى سورَينجكء طةدةء -

 رَى.دوانزةط
بؤ دؤزينةوةى تةسك بوونةوةء هؤكارى تةسكبوونةوةى -

 سورَينجكء طةدةء دوانزةطرَى.
بؤ دؤزينةوةى كونبوونى طةدةء سورَينجكء -

 دوانزةطرَى.
( sphinector tone)–بؤ دؤزينةوةى هَيزى -

 سورَينجك.
 (. وةك:Rxبؤ مةبةستى ضارةسةركردنى نةخؤشى )-2
 طريساندنةوةى خوَين بةربوون.-
 ارةسةركردنى تةسك بوونةوة.ض-
 .polypالبردنى هةندَيك وةرةمى وةك ثؤليث -
 (.F.Bالبردنى تةنى بَيطانة. )-
 دوورينةوةو ضارةسةركردنى كون بوون.-

 *هةناوبينى طةدة ضؤن ئةجنام دةدرَيت:
نةخؤش ثَيويستة هيض نةخواتء نةخواتةوة بؤ ماوةى -1

ةمةوة، خاوىل كات ذمَيرى ثَيش ئةجنامدانةكة بةاليةنى ك6
 لةطةَل خؤيدا بهَينَيت.

 باسكردنى ئَيشةكة بؤ نةخؤشةكةء تَيطةياندنى.-2
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ناودةمى نةخؤش بةبةجنى ناوضةى بةنج دةكرَيت بؤ -3
 كةمكردنةوةى كردارى هَيل نج.

هةندَيك جار نةخؤش دةترسَيت لةبةر ئةوة ماددةى -4
 (.Sedatiresهَيوركةرةوةى دةدرَييَت واتة )

اَل دةكةوَيتء دةكةوَيتة سةر الى راست نةخؤشةكة ث-5
 يان ضةث.

ئامَيرةكة ئةستوريةكةى هَيندةى ئةستورى ثةجنة -6
توتة دةبَيتء تواناى ضةمانةوةى هةيةو نيشانةكراوة 

 لةِرَيطةى دةمةوة دةنَيردرَيتة ناو طةدة.
لةِرَيطةيةوة دةتوانني هةوا بكةينة ناو طةدةى -7

رضء لؤضى ناو طةدة نةخؤشةكة بؤ لَيك جياكردنةوةى ض
 بينينى بةئاسانى.

ئةم كردارة ماوةى ثَينج تا نيو كاذَير دةخايةنَيت، -8
بةال م ئةطةر ثسثؤِرى شارةزا ئةجنامى بدات بةيةك خولةك 

 ئةجنامى دةدات.
دةتوانني لةِرَيطةى كونَيكى تايبةتةوة تةلَيكى دةمار -9

نى بةرينة ذوورةوة بةكردارى طازلَيطرتن ثارضةيةك لةشوَي
نةخؤشيةكة لَىدةكاتةوة دةيهَينَيتة دةرةوةو دةخرَيتة ناو 

 شوشةيةكى تايبةت دةنَيردرَيت بؤ شيكارى شانةزانى.
دواى ئةجنامدانى كردارةكة نةخؤش دةتوانَيت -10

بةثَيى خؤى بطةِرَيتةوة سةر كارى خؤى، خواردنء 
 خواردنةوةش خبوات.

 ؟*ماكةكانى هةناو بينى طةدة ضيني
رة زؤر دةكرَيتء باوة لةالى خةل كى، دةتوانني ئةم ثرسيا-

. نبل َيني ماكةكانى هَيندة كةمن كة دةتوانرَيت فةرامؤش بكرَي
 لةوانةشة:

 كزانةوةى قوِرطى نةخؤش بؤ ضةند ساتَيك.-1
 خوَين بةربوونى كاتى.-2
 كون بوون كة ئةمةش زؤر دةطمةنة.-3

 (Brorchoscopy*ناو بؤرى هةوا بينى ضيية؟ )
ية لةو ئامَيرةى كة بةكاردَيت بؤ بينينى بريتي-

 كؤئةندامى هةناسةدان.
 *ناو بؤرى هةوا بينني بؤضى بةكاردَيت؟

 :Dxبؤ دةستنيشانكردنى نةخؤشى -1
 بوونى تةنى بَيطانة لةكؤئةندامى هةناسةدا.-
 نةخؤرشى كؤئةندامى هةناسة وةك: سيل، شَيرثةجنة.-

 خوَين بةربوونى كؤئةندامى هةناسة.-
 :Rxضارةسةركردنى نةخؤشى بؤ -2
 البردنى تةنى بَيطانة.-
 ضارةسةركردنى شَيرثةجنة.-
-Bronchioبؤ ثاك كردنةوةو شتنى بؤريةكانى هةوا: )-

pulmonay/ toilet) 
 *ضةند جؤر ناو بؤرى هةوا بينني هةية؟

 دوو جؤرمان هةية:
ناو بؤرى هةوا بينى رةق: كة لةِرَيطةى دةمةوة -1

 ى طشتىدا.دةكرَيتء لةذَير بةجن
ناو بؤرى هةوابينى نةرمء ضةماوة: كة لةِرَيطةى -2

 لوتةوة دةكرَيتء لةذَير بةجنى ناوضةيدا.
 *ناو بؤرى هةوابينني ضؤن ئةجنام دةدرَيت؟

كاتذمَير هيض نةخواتء خاوىل  6نةخؤشةكة بؤ ماوةى -1
 ثَيبَيت.
 نةخؤشةكة ثَيويستة ئَيسك بةردارى ثَى بَيت.-2
 كرَيت بؤ نةخؤش.كردارةكة باس دة-3
ئةطةر ناو بؤرى هةوابينى رةقمان بةكارهَينا، دةبَيت -4

نةخؤشةكة بةجنى طشتى وةربطرَيت، بةال م ئةطةر جؤرى 
نةرمء ضةماوةمان بةكارهَينا ئةوا تةنها بةجنى ناوضةى 

 بةكاردَينني.
ئةطةر ناوبؤرى هةوابينى رةقمان بةكارهَينان، ئةوا -5

بةال م ئةطةر جؤرى نةرمء  لةِرَيطةى دةمةوة دةكرَيت،
 ضةماوةمان بةكارهَينا ئةوا لةِرَيطةى لووتةوة دةكرَيت.

لةكؤتايىدا دةتوانني بةكردارى وةرطرتنى منونة -6
لةكؤئةندامى هةناسة بةِرَيطةى ثارضةيةك لَيكردنةوة يان 
بةِرَيطةى شنت. ئةجنام دةدرَيت ثاشان بؤ شيكارى 

 دةنَيردرَيت.
 وابينني ضيية؟*ماكةكانى ناوبؤرى هة

 هةر ضةندة زؤر كةمن بةال م ئةمانةن:
 برينداربووى كؤئةندامى هةناسة.-1
 ماكةكانى بَى هؤشكردنى طشتى.-2
 كونبوونى رَيِرةوى هةناسة هةندَيك جار.-3
 خوَين بةربوون.-4
 

 (Colonoscopy*ناو رخيؤل ة بينى ضيية؟ )
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ناو  بريتية لةو ئامَيرةى كة بةكاردةهَينرَيت بؤ بينينى-
كؤمء رخيؤل ة طةورة كة ثَيك دَيت لةبؤريةك كة تواناى 
ضةمانةوةى هةيةو ئةستوريةكةى بةقةدةر ئةستورى 

 م دةبَيت.1.5م بؤ 1ثةجنةيةك دةبَيتء درَيذيةكةى لة 
 

 *ناو رخيؤل ة بينى بؤضى بةكارئةهَينرَيت؟
 (:Dxبؤ دةستنيشانكردنى نةخؤشى )-1
 (.Hemorrhage) خوَين بةربوون لةِرَيطةى كؤمةوة.-
 (.hemorrhoidمايسريى )-
هةوكردنى رخيؤل ة طةورةى درَيذخايةن -

(Amoehialis.) 
 (.Ca colonشَيرثةجنةى رخيؤل ة )-
 طريانى رخيؤل ةكان بةهؤى تةنى بَيطانةوة.-
 (:Rxبؤ ضارةسةركردنى نةخؤشى )-2
طريساندنةوةى خوَين بةهؤى بةكارهَينانى دةرمانى -

 خوَين مةين.
( polypبردنى جؤرَيك لةشَيرثةجنة وةكو )بؤ ال-

 بةئامَيرى تايبةت.
 طريانى رخيؤل ةكان.-

*رَيطاكانى خؤئامادةكردن ضيية بؤ ئةجنامدانى ناو 
 رخيؤل ةبينى؟

 (.Explunalباسكردنى كردارةكة بؤ نةخؤشةكة. )-1
نةخؤشةكة ثَيويستة رخيؤل ةكانى بةتاَل بَيت لةهةر -2

 طاية دةبَيت.ثيساييةك كة ئةمةش بةم رَي
 بةضةند رؤذَيك ثَيش ئةجنامدانى كردارةكة:-ا
 (:Mechanical prepurasبةِرَيطةى ميكانيكى )-1
نةخؤشةكة ثَيويستة شلةمةنى زؤر خبواتةوة بؤ شنتء -

(، N.Sرامال ينى ثيساى ناو رخيؤل ةكان وةك: ئاو، خوَيياو )
 (.Mnoitol)-شلةيةكى تايبةت، مانيتؤَل

 (:Chemical prepurasايى )بةِرَيطةى كيمي-2
(، ئةنتى بايؤتيك Laxatirus)-دةرمانى رةوانكةر-

(Antibiutic)( و كؤم شؤرى )حوقنة-(enema.) 
يان رؤذى ئةجنامدانى كردارةكة واتة لةسةر جَيطاى -ب

 ناو رخيؤل ة بينينةكة:
نةخؤشةكة لةسةر ال ثاَل دةكةوَيتء خؤى ئامادة -3

 دةكات.

دةدرَيت بةنةخؤشةكة بؤ ئةوةى هةندَيك جار دةرمان -4
ئةندامةكانى لةشى خاو ببنةوةو هةست بةئازارو ثةستان 

 نةكات لةناو سكيدا.
 دةقيقة دةخايةنَيت. 60بؤ  15كردارةكة نزيكةى -5
لةِرَيطةى ناو رخيؤل ة بينةكةوة دةتوانرَيت ثارضة -6

 شانةيةك وةرطرينؤ بينَيرين بؤ ثشكنينى تاقيطةىء ضاندن.
 

 ناو رخيؤل ة بينني ضيية؟ *ماكةكانى
خوَين بةربوون، ئةميش لةئةجنامى البردنى -1

(polpy( دا يان وةرطرتنى ثارضة شانةيةك)biopsy كة )
 ئةمةش كاتيية.

هةستكردن لةسك ئاوسانء طازكؤبوونةوة كة ئةمةش -2
 كاتيية.
 هةستكردن بةثةستانى ناوسك لةئةجنامى كردارةكة.-3
 (.S/E anasrhesiaماكةكانى بَيهؤشكردن )-4
 
 
 

 *سةرضاوةكان:
1-www.fda,com. 
2-www.surgical/stapling.com. 
3-www.hmb.endoscopy.com. 
4-www.imaginis.com/erdoscopy. 
5-www.smith-nephew.com/erdoscopy. 
6-www.erdoscopy.resourcer.com. 
7-www.precision endoscopy.com. 
8-www.gamma erdoscopy. 
9-www.laproscopy. 

10-
www.medicinent.com/brorchoscopy/article.htm

. 
11-www.diagnosis 

health.com/colorscopy.htm. 
12-www.baily and loue text book (2004). 
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 ضةمكى كات.. 

 كات ضىية؟ 
 
 

 
 
 
 

 ثةرضظةى: جةمال حمةمةد ئةمني
  ثسثؤِرى فيزيا

 
 
 
 

 ،لةم بابةتةدا باس لة ِرؤذذمَيرو كات لةة ووتتةةكان كاكةة     
بةةةة   ،بةةةةةلزيا ر ةةةةاتر تينةةةةر دةمة  ةةةةة  ةةةةةر  ةةةةةمي  كةةةةات     

ِرووكيردكةوةى جياوارى كَياان  ةمي  كةات و كةاتترت  واتةة    
ئةوة راكراوة كة مةجةِرة  ،دةهَي ي ةوة )التاقيت( ئةم مناوكة ة

مةجةةةِرة   ،)طاالكسةة (  ةكةةةى ب ةةةِرةت  باكيةةادى طةردووكةةة  
ئة ةةتَيرة    ،بر تيةةة لةةة  ةةةكه  ةةةد هةةةرار مَيةة ن ئة ةةتَيرة      

تةةةةكَيي  طةردووكيةةةة و وورة تينةةةر دةدات لةةةة مياكةةةةى ئةةةةو      
 ،كارلَييةةةة كاووكياكةةةةى كةةةة بة ةةةةك اوك  كةةةاووك  دةكا ةةةرَ    

طركتة ئةوة ة   ن ئةو ئة تَيرة ة دةمرَ ةت  لةة    ئةوةى لَيرةدا
تةقي ةوة ةك  رؤر طةورة كة  ،ق كاغ  ك تا   ذ اك  ئة تَيرة
دةكا ةةةةرَ ت  Super Novaبةةةةة ) ةةةةةرو تةقي ةةةةةوة( واتةةةةة   

هةةاوِرَى لةطةةةو ِرووكاكيةةةك  ئةوةكةةهة بةةة  ةةةو  و    ،ِروودةدات
طةةةورة كةةة بةةة درَ ةةاا   و ماكتةةا   مةجةِرةكةةةوة و هةةةتا لةةةو       

مَيا سةتة   ،مةِرى طةردووكةوة بة ماكتةا   طةةردوون دةبي رَ ةت   

ئاماذة  بة  ةكةةى مَيااكةةكردك  مةاوة طةردووكيةةكان بيةة        
كة دةكاتة ئةو دوور ةى  ان ئةو  ،كة بر تية لة  الز  ِرووكاك 

مَيرا ة    ،ماوة ةى كة ِرووكاك  دة رِبَ ت لة ماوةى  ةك  ةالزها 
!! طرميان  ترة لة  ةك  ركةدا( هةرار كيَ مة300ِرووكاكيش )

( مَية ن  60ب(هةن كة هةر ةكةة ان مةاوةى )  ،دوو مةجةِرةى )أ
تةقي ةوة ةةك   ةامةر    ، الز  ِرووكاك  لةوى د ية  ان دوورة

راكاكةةةةةةاك   ةةةةةةةر  ،كاظةةةةةةا لة ةةةةةةةر مةجةةةةةةةِرةى )أ( ِروو ةةةةةةها و
هة ارة ةك   ةر ئةو مةجةِرة ة ئةةو تةقي ةوة ةة دادةكةَي  بةة     

( مَيةةةةة ن  ةةةةةاو 10مةةةةةا  ) ،رى م  ةةةةةان ةةةةةةرةتاى ِرؤذذمَيةةةةة
تةقي ةوة ةك  هاو َياةى ئةوةى مَينا لة ةر مةجةِرةى )ب( 
ِروودةدات كة راكاكاك   ةةر هة ةارةى  ةةربةو مةجةِرة ةة      
ئةةةو تةقي ةوة ةةة دادةكةةَي  بةةة  ةةةرةتاى ِرؤذ ذمَيةةرى م  ةةان        

( مَيةة ن  ةةاو 60 ةةةوق  تةقي ةوةكةةةى مةجةةةِرةى )أ( مةةا  ) 
بةةتم راكاكةاك   ةةر مةجةةِرةى      ،جةةِرةى )ب( ئي جا دةطاتةة مة 
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 ،( ميَةةة ن  ةةةاو دادةكةةةَي  50)ب( بةةةةروارى ئةةةةو ِرووداوة بةةةة ) 
لةكاتَييةةها راكاكةةاك   ةةةر مةجةةةِرةى )أ( وا ةةان داكةةاوة كةةة ئةةةو  

بةهةةمان  ةَياة راكاكةاك      ،ِرووداوة لة  ةالز   ةدردا ِروو ةهاوة   
ةى )ب(  ةر مةجةِرةى )أ( بةروارى تةقي ةوةكةى  ةةر مةجةةرِ  

( مَي ن  او دادةكةَي ! ئةمةة لةكاتَييةها راكاكةاك   ةةر      70بة )
مةجةةِرةى )ب( ئةةةو تةقي ةوة ةة بةةة  ةالز   ةةدرى م  ةان واتةةة     

  ةرةتاى ِرؤذ ذمَيرى م  ان دادةكَي ! 
لةواكةةةى مَينةةاوةوة دةردةكةةةوَ ت كةةة بابةةةت  كةةاتترت  و    

 ى ِرؤذ ذمَيةةةةرى ِرَ اة يةةةةةو ئَيةةةةةة بةةةةة ِرةهامةةةةان داكةةةةاوة بةةةةةه    
 ِرؤتي يةكاك  ذ اك  ِرؤذاكةماكةوة 

ئةوة بةلزتة كةو ستة كةة كةات د اردة ةةك  ةان ِرووداوَ ية       
بةلزيا ِرووتيردكةوةى جاولزة و ِرووداوةكاكة بة  ، ةربةم  كية

لةةةةةة  ،ماكا ةةةةةةك لةةةةةة ماكاكةةةةةاك  
 ةكَير لةة  ةكؤكةكان مةة الز     
راكسةةةةةةةةةتيها هةةةةةةةةةاتاوة كةةةةةةةةةة   
ك مثياتةةةرَ ر و سةةتا ةت  لةةة  

ي لزي ةةةةوةى كاتةةةها  مياكةةةةى لَي
لَيي لزي ةةةوة لة ةةةر ماوة ةةةك   
)كاكةةةات ( بيةةةات واتةةةة دةبَيةةةت  
)كات( باة تَي َيت! ئةي  ئةةوة   
بة مةة الز  ئةةو ك مثياتةةرةدا    
كةةةةةةةةةهات كةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةو كةةةةةةةةات  
باة ةةةةةةتَي َيت ماكةةةةةةاى وا ةةةةةةة    
جاولزة ةةةةةةة  وة ةةةةةةةتاكهووة و 
م  ن  دةوة ةتَيت و هةةماو   
ت و طراكة   لةوةدة ةَيت رةةةة   ،جيهاكيش لة جاولزةة دةكةةون  

تَيتة نت ةان لة كات بتةِرَ تةةوة بة  ئةةو ِرا ةتيةى كةة )كةات(       
 رماك  مامةلزةكردكة لةطةو ِرووداوةكاكها!

ئةةةو ط ِراكيار اكةةةى كةةة بةةة  ةةةر  ةةَياةكاك  جالزةةةدا دَ ةةت  
بة  مناكةة    ،كار تةرى طةورة ان هة ة لة ةر  ة ثاكهك  كات
ي  تةواوةت  بةمَى  دة ت او ة   كاكية ك كةكان م رطكاكَي

( ى كةاكاك  دوةمة    14ِروو هاوة لة  ارى ئة ةي ا لةة ِرؤذى )  
بةةمَى  هةذماردكةة  ةةرةتا يةكاكيش  ةتةمة      ،(ر484 الز  )

بةةةتم ئةطةةةر  ،كةةة  ةةر ت  مةة رطكان  ةةارى ئة ةةي ا بترَ تةةةوة 
ِرة اوى ئةو ط ِراكيار ةى كة بة ةر جالزةةى رةوى بةة دةورى   

ِرا ةتَيت  ئةةو دة ت او ةاكة    م  ها كرا هةر لةو كاتةةوة ئةةوا   

 اكية جالزةةى طة ى رةوى بةةدةورى م  ةها بةة       ،دةردةكةوَ ت
تَييِرا يةةةك  د ةةار لةةة كةةةم بةةاون و هَيةةاا  باوكةوةدا ةةة ب  ةةة   

 درَ اى  ةوو ِرؤذ بةردةوام لة ر اد باوكها ة 
 

مَين و ئَيستا  بةردةوام د اردةى جالزة ب  مَيااك  كةات  
تةامَيرى ييةةوة تةا كاتةامَيرى لةة  ةر      هةةر لةة كا   ،بةكارهاتاوة

طة ِراوى كةات    ،ميسان جالزة ب اغةى مَيااكة كردكة  كةات بةاوة   
كة دة َيتة كَيةا  ا ةا زي  ا يةكاكةةوة وةرطكاوَ ية  ِرووتةة لةة       

هةةةةةةروةك لةةةةة بةكةةةةةهؤن  ةةةةادة ان  ةةةةةاَ       ، ةةةةَياةى جالزةةةةة  
ئة تَيرة ةك لة طامةرى ئامساكها دةردةكةوَ ت  ئَيةةةى مةرؤظ   

ةواوى كةةاراكك كةةات  ةةىية  بةةةتم مَينةةي  مةةرؤظ تااكةةاى  بةةة تةة
ئةوةى هة ة كة  تة ِرووتيراوةكان دابِرَ ةاَ ت لةةكَيا ك مةةلزَير    

ئارا ةةةت   ،كةةةراكراو و كاد ةةاردا
و تااكةةةةةةةةةةةةا   بك ةةةةةةةةةةةةاراكيش 
لةوةدا ةةةةةةة كةةةةةةة  ةةةةةة ن ئةةةةةةةو    
ِرووتيراواكةةة تةبةةةك  دةكةةةن و 
لَيةةةةةةةاةى دةردة ةةةةةةة  بةةةةةةةةرةو   

هةةةةةةةةةةةةةةةةةةي   ،مَينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوة و 
ش كيةةة كةةة بةةة ك    كينةةاكة ةكي 

 ةةاكية   ،كا سةةت  لَيةةاة بَيةةت  
طركت    بكةكةان ئةواكةةن كةة    
 ،كةكا راون و مَي ا ة كةكراون
بارى ِرووتيراوةكان   ن بَيةت  
بةهةةةةةةةةةةمان  ةةةةةةةةةَياة  بةةةةةةةةة    

هةةةي   ةةةةكَير لةةةة    ،مناوكةةةةكان
ئَيةةةة ِرَ تا ةةةك  واى كيةةة كةةة بتااكَيةةت بةه  ةةةوة جيهةةاك ي       

ةطةو دةورومنتيها دةكات و كاتَير مرؤظ مامةلزة ل ،واقيع بيات
دة هوَ  َيت ئةوا ئةو مامةلزة لةطةو مناوكة ذ ر ةكاكةها دةكةات   

لةةو ِرواكتة ةةةوة ألةةقي )ذ ةرى( طةةةردووكَيي      ،و دة اكةهوَ  َيت 
مناوكةةةكاكيش لةةة مَةةةى ِرووتيردكةوة ةةها جياوار ةةان   ،تةةةواوة

دةركةةوت   مناوكةكةة و  ةاوك      ،كية لةطةةو ِرووتيراوةكاكةها  
كَيةةا ذ ةرى بةة  مة ى تةةةووذمَيي  كاتيةة كةةة ِرؤ نةت    ةةةك     بة   

 ،ئاِرا ةةتة   كةةات هةةةر لةةة ئةرةلةةةوة تةةا كاك تةةا بةةرةو مَيةةهةدات  
با ةةةة  ةةةية وامةةةان لَيةةةهةكات كةةةة ئَيةةةةة ب ي ةةةة بةكةةةهةى  ةةةةك      

ئةوى ب    كةتااكك بة ئارةرووى  ،ئاِرا تة   ِرؤ نت   كات
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وةك  ةةة ن م مةةةان و بة ةربة ةةةت  بةةةة كَياكاكينةةةها بتةةةةِرَ ك 
 ئةوة لةطةو  اَ  ينها دةكة   ! 

دةتةةةةةةااكك ِرووداوة طةردووكيةةةةةةةكان بية  ةةةةةةة مناوكةةةةةةةى  
طنةةةتتككراو ئةةةةوة  بةِرَ ةةةاةكردن كةةةات بةةة  ط ِراكةةةة مادد ةةةة   
 ،بي راوةكان وةك ط ِراك  تَييِرا    ةِرى مةاددة لةة طةردووكةها    
 ةةةان درو ةةةتيردك  تةةةةوةِرى كةةةات  جيةةةاوار هةةةةروةك ئةةةةوةى   

    ِرووك  دةكاتةوة تي رى ِرَ اة
تَي ي يةةةك  طةةركي هة ةةة كةةة مَيا سةةتة ئامةةاذةى بةة  بيةةة     

ئةو ش ئةوة ة كةة   ،مَيش ئةوةى بةردةوام بك لة ةر بابةتةكة
مَي ا ةةةى كةةات لةةة زي  ةةادا و با ةةيردك  ئةوةكةةهةى زةلسةةةزة    

هةر ةةكهة   ،جياوارةكان طركتيان مَيةهاوة با ة  لَيةاة كةةكراوة    
ِرَ اة يةكةةةةةةةى ئةكنةةةةةةتا    بةةةةةة  ماوة ةةةةةةةك  كةةةةةةةميش بَيةةةةةةت 

دةماخنةوَ  َيتةةةةوة لةةةة جيهةةةاك ي   كردكةةة  ماوة ةةةةك  كةةةات      
ِرةهاى درَ ا باةوة كة بة لةةدا ر بةاوك  طةةردوون بةمنةرا بةة      

لةة ِرَ اة ةها بة  هةةر  ةر ةاوة ةك كةات و  ةاَ    مة ى          ،ذ ان
هة ة و كات و  اَ  يش باوكيان لةطةو باوك  ماددةدا ة  بات 

ا ةةةتة   لةةةة ِرؤ نةةةت   كاتةةةها بة ةةة  رؤرى  دة ةةةت   ةةةةك ئاِر
مةبة ةةةةتةكان و ماكاكةةةةاك  لةدة ةةةةتهةدات لةةةةة  اار ةةةةَياةى     

كةةةةات و  ةةةةاَ    ةكةةةةهةطرن لةةةةة جيهةةةةاكَيي   ةةةةاار  ،ِرَ اة يةةةةها
 ،دوور ها كة تيا ها )كات( وةك هاوبة    ةاَ   دةردةكةةوَ ت  

جتة لةوة  هةرطي   ،بةتم زي  ا راكةكان ه كارى ئةوة كاراك 
يارَ ي  ئاوا ان الكية كةة ب  ة  جيهةان بر تيةة لةة      وةتم  مر 

 !  اار دوورى و بيست دوورى كية ب  مناكة 
تيةةةةة رى ِرَ ةةةةةاة   جةةةةةةمت لة ةةةةةةر ئةةةةةةوة دةكةةةةةات كةةةةةة     
ماوةكاتيةةةةكان ر ةةةاد دةكةةةةن و زةةةراوان دةبةةة  ئةطةةةةر مَيرا ةةة    

و لةبةر ئةةوةى ِرَ ةاة      ، ةر اوة د ارى كراوةكة طةورة بَيت
كةات    ،ِرَ ةاة   كَيةاان دوو ةر ةاوة    طركت  دةدات بة جالزةةى 

تا  ةةةةةةت بة ةةةةةةر  ةةةةةاوة ةكيان و مَيةةةةةاراو لةال ةةةةةةن ئةةةةةةوى      
بةهةةةةةمان  ةةةةَياة   ،د ية اكةةةةةوة دةكنةةةةَيت و ر ةةةةاد دةكةةةةات

مَيااكةةةةكردك  كةةةات  تا  ةةةةت بةةةةوى د يةةةة ان لةةةةالى ئةةةةوةى    
كةةةةةات لةةةةةالى تيةةةةة رى ِرَ ةةةةةاة   وا   ،د يةةةةة ان ر ةةةةةاد دةكةةةةات  

ئةي  بةةو جة رة     ،هةةبَيت  دةردةكةوَ ت كةة  رو ةتَيي  مة      
ئةطةةةر مَيرا ةة  تةةةكَير ر ةةادى كةةرد ئةةةوا كةةات  ئةةةو تةكةةة درَ ةةا 

بةتم هةرطي  ِرَ اة   باس لةوة كاكةات كةة مَيرا ة      ،دةبَيتةوة
 ةاكية لةة ِرَ اة يةها مَيرا ة       ،تةكَير بتاتةة مَيرا ة  ِرووكةاك    

ِروكاك   اَ  َيي  تا  ةت بةة مة ى طرتةاوة هةةتا كاك تةا   و      

مَيرا يةةةك كابَيةةت لة ةةةر مَيرا ةة  ِرووكاكيةةةوة بةةةتم لةةةم  هةةي  
 اتكةى دوا يها ئةو ق رخ كردكة  يَي راو راكاكان بةة دوورى  
كاراك  كة تةك ليةى وا هةةبَيت كةة مَيرا يةةكاكيان لةة مَيرا ة       

بةةتم  ةةمي  ِرَ ةاة   ئةةوة دةطة ةةكَيت       ،ِرووكاك  ر اتر بَيةت 
ِرابةةةاوردووة ب  ةةةة ئةطةةةةر  كةةةة جالزةةةةى ئةةةةو تةك لياكةةةة بةةةةرةو  

 …راكيارى هةلزترب  ئةوةكهة كابَيت
لةةةوة دة ةةَيت كةةة ) ةةة رةى دواكةكةةة( كةةة بةة  ئةكنةةتا          

كارتةى ئةو  ةة رة ة ئةوة ةة    ،دةطَيِردرَ تةوة بة ةر او بَيت
كةةة  ةةةكَير لةةةو دواكة ةةة بةةة مَيرا يةةةك  طةةةورة رةوى بةةةجَ        

 ةةةر رةوى لةةة دةهيََزَيةةت و دةطةِرَ تةةةوة  ةةة ر دةكةةات ئةمةةةى  
تةمةكها رؤر بةرةو مةَيش  ةاوةو لةبةةر ئةةوةى ِرَ ةاةى طركتة        

ب  ةةةة  وا  ،بةجالزةةةةةى ِرَ ةةةةاة   كَيةةةةاان دوو  ةر ةةةةاوة دةدات
دةكةةةةةكرَ ت كةةةةة ئةةةةةوةى  ةةةةةر رةوى بةةةةة مَيرا يةةةةةك  طةةةةةورة  
ِرؤ نتاةو ئةوى د يةةى بةة جَيهَينةتاوة  لَيةرةوة دةردة ةَيت      

ةوة  ِرا ةتةو بة  مة ى    كة ئةو ان تةمةك  ر ةاتر دةبَيةت! و ئة   
ئي جا لةبةرئةوةى كة جالزة ِرَ اة يةة ب  ةة    ، ة ر يةك  تَيها ة

هةر  ةكة ان ب ى هة ة واداكَيت ئةوى د يةى بةجَيهَينةتاوة   
مةةة  ئةطةةةةر ئةةةةوةى  ةةةةر رةوى راكيةةةارى هةةةةبَيت دةربةةةارةى      
ِرَ ةةةاة   ئةةةةوا تَيةةةهةطات كةةةة ئةةةةوى د يةةةة ان ر ةةةاتر بةةةةالوى      

ِرا ةةتيش بَيةةت ئةوة ةةة كةةة ئةةةوةى  ةةةر    ئةةةوةى  ،دةمَي َيتةةةوة
ئةطةةةر بتةِرَ ي ةةةوة بةة  مراكسةةيثَيي   ،رةوى رووتةةر مةةك دةبَيةةت

طةةةردووك  بةةة كةةاوى )مراكسةةيث  مةةاخ( كةةة ئةكنةةتا   منةةت       
مَي ة تاو بةاو بة  داِر ةت   تي ر ةكةةى هةي   ةة رى وا لةةو        

بةةةةمَى  ئةةةةو مراكسةةةيثة طةةةةردوون  ةةةةك      ،ِرووداوةدا كةةةابي ك
و هةولزةةهان بةة  جالزةةة لةبة ةةَيييها ِرووبةةةِرووى    ةكةةةى تةةةواوة

هةولزةةةةهاك  وة ةةةةتاكهك  ئةةةةةو جالزة ةةةةة دةبَيتةةةةةوة لةةةةة هةةةةةماو 
  Inertiaبة ةكاك  د ية ها و بةوة  دةوترَ ت باركةط ِر   

بة ةةَياة ةك  ووردتةةر لةةة مناوكةكةةةى ِرابةةاوردوودا جالزةةة   
ها وا دةبةاو ئةطةةر لةة هةةماو طةردووكة      ،بةتةواوى ِرَ اة   كيةة 

تةةةكها ئةةةو دواكة ةةةى تَيةةها باا ةةة ئةةةوى د يةةةى مةةالز  باا ةةة       
لةمناكةكةماكةةها  ةةةكَير لةةة دواكةةةكان )بيةةةكان( بةةة مَيرا ةة    
دةجةةةات كةةةةك هةةةةر بةةةةطاَ رةى ئةةةةوى د ية اكةةةةوة بةةةةلزيا بةةةة     

كةةةةة ئةةةةي  لَيةةةةرةدا  ،طةةةةاَ رةى هةةةةةماو مةةةةاددةى طةردووكيةةةةةوة 
ياكةةةة بةةةة مةةة  ئةطةةةةر  ةةةةكَير لةةةةو ب ،هةةةاوجَى اون كامَي َيةةةت

مَيرا يةةةك بةةةطاَ رةى ئةةةوى د يةةة و ئةةةو ش بةةة مَيرا يةةةك بةةة 
طةةةاَ رةى  ةكةةةةميان ِرؤ نةةةت ئةةةةوا هةر ةكةةةة ان بةةةة طةةةاَ رةى    
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 ةك  يةةوة بةةة طةةة  دةماكةةةوة! بةةةتم لةة ِرا ةةتيها طةةةردوون    
مةةِرة لةةة مةةاددةو  ةةةكَير لةةة دواكةةةكان بةةة مَيرا يةةةك دةِروات بةةة  

و ماددة ة  ب  هةةردووكيان  طاَ رةى ماددةى طةردووك  و ئة
جَىةةةةة  م  ةةةةةةتىةاماذة بةةةةةةوة بةةةةةهة   كةةةةةة   ،وةك  ةةةةةةك كيةةةةةة

 ةر ةةةاوة ةك  زي  ةةةا   جةةةاتو بةةةة مَيرا يةةةةك بةةةة طةةةاَ رةى    
مةةةاددةى طةةةةردووك   ةةةاَ  ةوار و كار تةةةةرى ئةةةةو  الزةتةةةةى    
 ةر اوةكة ب  ئةو مرؤظةة مة اةكه هاراكةةى ئةةو  ةر ةاوةوة     

رئَينةةةةو طَياباوكةةةةى  دةطاَ  رَ تةةةةوة هةةةةروةك ئةةةةو بةةةارى  ة  
كاتَيةةةةر لة ةةةةةر منةةةةت  زِرؤكة ةةةةةك  ةةةةان      ،تامشةةةةان دةبَيةةةةت 

ه كةارى ئةةو بةارة     ، ةمةكهةزةرَ ر دةبك و مَيرا يةك دةِرؤ ة  
جالزةةةةى  ةر ةةةاوةكة ة بةةةة مَيرا يةةةةك بةةةة طةةةاَ رةى مةةةاددةى    

 طةردووك   
 ةةة رو  ةةةمةرةكاك  كةةات لةةة ِرَ اة يةةها لةةة  ةة ارى ئةةةو       

ا  ةةةةةةوة كاَ يةةةةةةكان بةةةةةةردةوام   تاَ  ،مناكة ةةةةةةدا كاوة ةةةةةتَيت 
بةةمَي  ئةةو تاَ ا  ةواكةة     ،منتتكى لة بكى ئةكنةتا   دةكةةن  

ب  ةةةا   بةةةةردةوام بةةةِرى رؤر كةةةةم لةةةة وورة تينةةةر دةدات و      
ب  ة ئةطةر تةكَيي  جةاتو بةمَيرا يةةك  كةةط ِر بةة      ،دةمياَ ت

طةةاَ رةى هةةةماو مةةاددةى طةةةردووك  بةةةو ب  ةةا يةدا بةةِروات       
 ةاكية ئةةو دووكةردارة     ،ان و ما  ة كاكةات هة ت بةو تينيه

ئةةةوة  بة ةةةر   ،وةك  ةةةك دةبةة  بةةة طةةاَ رةى تةكةةة جاتوةكةةة   
هةةةةةماو تةةةةةكَيي  جةةةةاتودا جَي ةةةةةجَ  دةبَيةةةةت بةةةةة مةةةةةرجَير     

بةتم ئةطةر مَيرا   ئةةو تةكةة    ،مَيرا يةكةى رؤر طةورة كةبَيت
لةةةو  ةة ارة دةر ةةاو ئةةةوا ئةةةو بةةارة هاو ةةةكتيةى كَيةةاان دوو  

و لةوة ةةةةوة كاهاو ةةةةكتيةك   ،ى مَينةةةا تَييهة ةةةَيت كردةكةةةة
مة ةةها دةبَيةةت لةةة كَيةةاان مامةلزةةةى تةكةةة جاتوةكةةة و لَينةةاوى      
وورةى طةةةةردووك  دةورومنةةةت  و لةوَ نةةةةوة ئا ةةةةوارةكاك  

 ماوباكةوةى كات ِرَ ضيةى م ى دةطرَ ت 
لة كيناكةكاك  كاهاو ةكت  دوو كردةكة بة طاَ رةى تةكةة  

 ،لة بةررباوكةوةى مَةةى طةةرم  ئةةو تةكةة     جاتوةكةوة بر تية
بةتم ئةو بةررباوكةوةى مَةةى طةرميةة بةةه ى لَييننةاكهكةوة     
كيةةة  ةةاكية ئةةةو تةكةةة بةةة ب  ةةا يها طةةارةر دةكةةات و ب  ةةا     

د ةاردةى بةررباوكةةوةى مَةةى     ،طةردووكيش مِرة لةة ئة ةتَيرة  
طةرم  ئةو تةكة جةاتوة هةةروةك د ةاردةى ماوباكةةوةى كةات      

ئةةةةو د اردة ةةةة كةميياكيييةةةةةو هةةةةتا كةزي  ا نةةةة بةةةةة      ،وا ةةةة 
بةتم ئةةوة د اردة ةةك  طةردووكيةة     ،ماكا ةك  تامَيتا   ك  ر

 ،و مة اة ةةتة ة طةةةةردوون و باوكةةةوة بةةةة  ةةَياة ةك  طنةةةت    

هةمان د اردة لة كاكة ِرة ةكاكها ِروودةدات كةة تيا اكةها كةات    
ى ئةكنتا   تاِرادةى وة تان و كةمان ماو دةبَيتةوة  اكية ال

و  ،هَي ى كَينيردك  رؤر طةورة هاوتاى مَيرا   رؤر طةورة ة
مَةةى طةةرم  دةورومنةت  كاكةةة ِرة ةةكة  لةبةةر هةةمان هةة        

 بةرر دةبَيتةوة  
كةةةةاك  ِرة  ك باوكةوة ةةةةةك  مةةةةاددى رؤر طةورة ةةةةة لةةةةة   
كاو ةة ةك  هَيجتةار بضةاوكها كةة لة ةةكه كيَ مةةترَ ر تَيثةةِر        

دك  ئة تَيرة رةبةال ةكاكةةوة درو ةت   كاكات و لةئةةام  مر
 دةب  

ِرَ ةةةاة   ئةومةةةةِرى دة ةةةتيةوت  بةدة ةةةتهَي اوة لةةةةباارى   
هةر ةةةكهة ِرَ ةةاة   تةةا ِرادة ةةةك  بةةا    Causalityه  ةتيةةها 

 ةمي  ِرةها   ِرؤ نت   كةات  وةالوة كةاوة بةةتم مراكسةيث      
كاتَيةر مَي ا ةةى    ،ه  ةت  لة داِر ت   زي  ا يها هَينةت تةوة 

زي  ةةةا دةكةةةات بةةةةوةى ئةةةالزاط ِرى كار تةر ةةةة مادد ةكاكةةةة لةةةة   
  ارى ئةو مةِرى مَيرا ة  كةة مَيرا ة  ِرووكاكيةة  مراكسةيث       
ه  ةةت  جيةاوارة لةطةةةو مراكسةيثةكاك  د يةةةى زي  ةا بةةةوةى     

لةبةةةةر ئةةةةوة  ،مراكسةةيث  ه  ةةةةت   ةةةارةوةى ِرؤ نةةةت   كاتةةةة 
َ ةةر لةةة  دةكرَ ةةت باترَ ةةت كةةة لةةة مراكسةةيث  )ه  ةةةت (دا ج ر     

ميتازي  ةةةر هة ةةةة كةةةة باكيةةةادى ب ةةةةِرةت   ا ةةةا زي  ا يةةةةكان   
دة ةةيَي َيت بةةةوةى كاتااكَيةةت كةةة ِرووداوةكةةان بتَيِرَ تةةةوة بةة     

بةةةتم  ،دواوةو تةةةكها ئةةةو  ا ةةا اكة هةةةواو دةدةن بةةة داهةةاتاو  
ئةةةام  كاكرَ ةةةت كةةةة  ا ةةةةاى زي  ةةةا   وا دابِرَ ةةةا   دوور لةةةةة      

 ةاكية   ،بهاتَيت دةربارةى كات ه  ةت  تا تَيِرواكي   قالزةان 
كةةةات لةةةة  ا ةةةا زي  ا يةةةةكان وةك طةةة ِراوَ ي  ِرووت مامةلزةةةةى  

 لةطةلزها دةكرَ ت 
لةةةةةةةةة  ،مراكسةةةةةةةةيث  ه  ةةةةةةةةةت  ِرةها ةةةةةةةةةت  كاكاَ  َيةةةةةةةةت   

كاكةِرة ةةةةةكاكها ئةةةةةو مراكسةةةةيثة دةبةةةةةرَ  رَ ت مةةةة  ئةطةةةةةر      
 ،(tachyonsتةك ليةةةى وا دؤرراكةةةوة مَيراتةةر لةةة ِرووكةةاك  )   

كهكَيي  د يةةةةةة ر ةةةةةاد دةكرَ ةةةةةت بةةةةة  بةراكةةةةةهك  ئةةةةةةوا  ةةةةةةيا
مراكسةةيث  ه  ةةةت  لةطةةةو ذ امناكةةها طاةةةاوة     ،مراكسةةيثةكة

بةتم ئةطةر لَيي لزي ةوة ةك  طنةتتكى طةةردوون بيةة   ئةةوا     
دةبَيت وار لةو مراكسيثة بهَي ك و ئةو كاتة  دةبَيت بة دواى 

  ةةةت  وا دةراكةةك كةةة ه ،مَي ا ةةة ةك  كةةاَى بتةةةِرَ ك بةة  كةةات 
م ى  ةقاكهووة بة كَيا  ا ا زي  ا يةكاكها بةةتم لةة ِرا ةتيها    
ئَيةةةة ئةواكةةة هةلزهةبةةاَ رَ   كةةة لةطةةةو ه  ةتيةةها دةطةةاةَي  بةة   
مناكةةةةةةة هاوكَينةةةةةةةكاك  ماكسةةةةةةا د لةةةةةةة كارؤماط اتيسةةةةةةيها 
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 ييارَ ي  د ةار يراو كا ة ةثَي   بةةلزيا هةلز ةاَ رى دةكرَ ةت      
 ا دةطاةَي  ب  ئةواكةى كة لةطةو ه  ةتيه

مة اةكةةةهى هةةة  بةةةة ئةةامةةةةوة  ةةةيية   ةةةيية ِرَ تةةةر بَيةةةت   
لةبةةةةةةةردةم داِر ةةةةةةت ةوةى مَي ا ةةةةةةةى داهةةةةةةاتاو لةةةةةةة  ا ةةةةةةا   
زي  ا يةكاكها بة ج رَ ي  وا  َياةى ئةطةةرى مَيةاة د اربَيةت     
ئةطةر و ستةان   ربي ةوة ب  قات   مة اةكهى كَياان هة  بةة   

تك بةة  ئةةةةامَيي   ئةةامةةةوة كةةاتااكك لة ةةةر ه  ةةةك باة ةة   
ه ى هةر ئةةةامَير بة  مة ى كة  ي    ه  ةة لةةو        ،د ار يراو
بةةةةتم كةةة  ي    هةةة  لةئةةامةكةةةةوة ئةةامةكةةةة    ،ئةةامةةةةوة
ه  ةكاك  د ية لة رةكةى ه كان جيةاوار دةبة  لةة     ،م  ةت 

ِرووى  ةكيةت  بةمَى  مةرج  د ية  ئي  بةو جة رة كاكرَ ةت   
و بابةةت  هة و    ، ةكالكةةرةوة بيةة    باس لة تةةوذمَيي  كةات    

ئةةةةةام هةةةةروا بةجياكراوة يةةةةك  ِرَ ةةةاة   دةمَي َيتةةةةوة  وةك 
ئةةةوةى  ةة  دةبَيةةت ئةطةةةر ك مثياتةةةرَ ر لةةة كةةارة وة ةةتا كةةةك 
بةةةةةه ى مضةةةةِراك  تةةةةةرووى كارةبةةةةاوة بةةةةةلزيا بةةةةةه ى رةوى      

 لةررة ةكةوة 
لةةة ِرواكتةةةى راكسةةتَيي  كاَ ةةاة كةةة لةةة  ةةةرةتاى  ةةةدةى     

ئةةةو  ،مها مة ةةها بةةاو جيهةةان و  ةةَياةى جيهةةان طةة ِررا     بيسةةتة
بة مَى  ئةةو راكسةتة جيهةان     ،راكستة  ميياكيي  كااكتا باو

بر تيةةةةة لةةةةة ئةطةةةةةرةكاك  ك مةةةةةلزَير ِرووداوى هةرةمةكياكةةةةة     
كةات   ،هةردوو بكى ِرَ اة   و كااكت  دةربارةى كات جياوارن
ةها ةةة لةةة  لةةة ِرواكتةةةى قاتاىاكةةةى كااكتةمةةةوة تةةةوذمَيي  رِ    

بةتم ميياكيي  كااكتام هةرطي  جياوار ةة   ،ئةرةلةوة تا كاك تا
مييةةةةةةاكيي  كااكتةةةةةةا د ةةةةةةاردة  ،كاتيةةةةةةةكان  ةةةةةةدر كاكاتةةةةةةةوة

و  ، رو تيةكان دةط ِرَ تةوة بةة ما ةي ى بككار اكةةى ِرووت   
ئةةو ط ِر  ةوة ةةة بةرام ةةةرى تةةةواو  ةان هةةاوجَ  بةةاوك  تةةةواو   

ةر ئةةةو ما ةةي  اكة بةلزتةةةب  ئةطة  ،كابَيةت وةك دَ ةةت بةةة بكماكةةها 
لة ةةةةر  ةةةتَير ئةةةةوا بةلزتةةةة دةبةةة  لة ةةةةر ئةطةةةةرى ِرووداكةةة      

هةةي  مة اةكةةه ش كيةةة لةةةكَياان ئةةةو      ،ِرووداوَ يةة  د ةةار يراو 
ب اغةةةى مييةةاكيي  كااكتةةا   ،ِرووداوة و ه كارةكةةاك  ِرووداكةة  

بةةةةاوك  ِرووداوةكةةةةاكيش   ،بر تيةةةةة لةةةةة  ةةةةةمي  مَيااكةةةةةكردن 
بةةةةةتم دةربةةةةارةى   ،ااكةكردكةةةةةوةمة اة ةةةة  بةةةةة كةةةةردارى ميَ  

طَيِراكهكةةةوةى  ةةيدةتة زي  ا يةةة مَيااكةةةكراوةكان بةة  ِرووداوة    
لَيي لزراوةكةان )بةة  ةةَياة ةك  دابةِراو لةةة ه كةارى مَيااكةةةكردن     
مَيااكةةةكار( ئةةةوة دة ةةَيتة كَيةةا بةةارارى راراوةكار ةةةوة  هةةةماو   
كردارَ يةةةةة  مَيااكةةةةةةكردن لةةةةةة مييةةةةةاكيي  كااكتةةةةةادا  ةةةةةةكه     

بةةةةتم ئَيةةةةة هةةةةر بة ةةةةك   ،امَيي   ةةةياو وةبةةةةردةهَي َيتئةةةةة
مةة  ئةطةةةر كةةردارى مَيااكةةةكردن مة اة ةةت     ،ئةةةةام دةطةةة   

بَيت بة ئامَيرى مَيااكةكردن و  اودَ ركارةوة ئةوة وةك ئةوة ة 
كة لة مَينها ئامَيرى مَيااكةكردكة كة ئامادةكرابَيةت بة  مَيااكةة    

ئامادةكارميان كةردووة   كردكَيي  د ار يراو واتة مَيش وةمت
مة  ئةطةةر وامةان داكةا كةة كةردارى        ،ب  ئةةةامَيي  د ةار يراو  

مَيااكة كردكةة كةة هة  بَيةت ئةةوا ئةةو ه  ةة بة ة اوة بةة  ةةكه           
ئةي  بةةو جة رة دةردةكةةوَ ت كةة لةة مييةاكيي          ،ئةةامَييةوة

كااكتادا مة اةكهى كَياان )ه (و )ئةةام( مة اةكهى ) ةةك( بة    
بةلزيا ) ةك( بة  هةكةهَ ر واتةة  ةةكه داكة ةةك و بةةو       ) ةك( كية 

جةةة رة مييةةةاكيي  كااكتةةةا رةةةةكةى كةةةات  دة ةةةيَي َيت ئةةةةو      
 ب  اوكة دةماتة ِروو 

بات رَ ر بة  َياة ةك  تاقييارى دواى ِرووداوَ ةر بيةةو     
لة مييةاكيي  كااكتةا لةبةةر ئةةوةى كةة ِرووداو )ئةطةر ةة( واتةة        

ئام     دةبَيت ئةطةر ئةةو   ،داتدةكرَ ت ِرووبهات  ان ِرووكة
ِرووداوة  اوةِرواكيراوة ِرووى كةدا  ئا ا ئةوة ك تةا   هةات     
ِرؤ نةةت   كةةات دةطة ةةةكَيت  ئا ةةا ِرووداو كينةةاكةى  ةةةرةك    

 )بةلزيا تاقةكيناكة(ى ِرَ ِرةوى ِرؤ نت   كات كية 
ِرووداكةة  ِرووداو ج رَ يةةة لةةة كتةةامِرى هةةةتا ئةطةةةر مةةَيش    

ر نةةةان كردبَيةةت بةة  ِرووداكةة  ئةةةو ِرووداوة    وةمةةت ئامادةكا
كةةار هةةةر بةةةوةوة كةوة ةةتاوة بةةةلزيا لةةةم دوا ياكةةةدا ئةةةوة        

ئةةةوة  لةةة ِرووى   ،دةركةةةوت كةةة )تةةةواوى(  ةةتةمة ِرووبةةهات  
زي  ا يةوة ئةةوة دةطة ةةكَيت كةة  ةتةمة بةة تةةواوى ِرووداكة         

 ِرووداوَ ي  د ار يراو د ارى بيرَ ت 
واتةة   ،كرا كة ِرووداو ك لزةكةى كاتةة مَين  ش ئاماذة بةوة

مييةةةاكيي  كااكتةةةا لةةةة كةةةاتَيي  ِرؤ نةةةتاوى ِرةهةةةاوة دة ةةةت    
هةةاوِرَى  ،مَيةةهةكات تةةا دةطاتةةة كاتَيةةر كةةة بةكةةهة بةةة كتامِر ةةةوة  

لةواكة نةةةةةةة ِرووداوةكةةةةةةة هةةةةةةةرطي    ،لةطةةةةةةةو ئةطةر ةكاكةةةةةةها 
ِرووكةدات  بةمَى  ت ذ  ةوة كاَ يةةكاك  دةربةارةى مييةاكيي     
كااكتةةةاكراون دةركةةةةوتاوة كةةةة ئةةةةو ماددة ةةةةى ِرووداوةكةةةان     
بةةةِرَ اة دةبةةات بةةةمَى  مراكسةةيث  ه  ةةةت  ك  يةةة لةةةوةى كةةة    

كةةك هةةر ئةوةكةهة بةةلزيا ِرؤ نةت   كةات         ،ب  ا   تةةواوبَيت 
لةةةة ِرا ةةةتيها بر تيةةةة لةةةة ب  ةةةا   )ظةةةاكي م( ى    كةةةااكت  ِرةهةةةا

ب  ِرووكيردكةوةى ئةوة  دةلزَيك كةة  ةا  يةوتااك     ،كاكات 
ئةم دووا ياكةى قاتاىاكةكةى كااكتا واى ب  دة   كة جيهان 

كاوةكهة تةك ليةكاك   ،لة م ن جياجيا لة تةك ليةكان مَييهَ ت
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ت ةوةى هةةةةر م لَيةةةر ئةةةالزاط ِرى كار تةةةةرى دةكةةةةن بةةةة طاا ةةة   
ئةةةةةوةى لَيةةةةرةدا مةبة ةةةةتة    ،تةك ليةةةةةكان لةةةةةكَياان م  اكةةةةها  

 ،كاوى  ةكَير لةو م الكة )لثت كةكاكةة(  ،دميةكَيية لةو ئالزاط ِرة
بةةةتم كاوةكةةهة تةك ليةةةكاك     ،ئةةةلي ؤكيش  ةةةر بةةةو م لة ةةة   

( هَي ةةةةةهى 95ئةوم لةةةةةة  ةةةةةياك  كةةةةةة بار ةةةةةتا    ةةةةةةكَييان ) 
( 85واكةكةةةةى دى )( و بار ةةةتا   هةر ةكةةةة لةدeبار ةةةتا   )

 ( eئةوةكهةى بار تا   ئةلي ؤكة )
كاتَير دوو لثت ك  كار تةرى ئالزاط ر دةكةن  ةكَير و لةةو  
تةك ليةةة كاوةكه اكةةة لةةة لثت كَييياكةةةوة دةردة ةةَيت و لثتةة ك      
دوةم دةميةةةاَ ت بةةةةبَ  ئةةةةوةى بار ةةةتا   لثتةةة ك  دوةم ر ةةةاد   

ةى  ةاك   بيات و ه   ةكةميان كةم بيات بةتم  ة ن تةك لية  
وةك لثت كةةةةةكان دةتةةةةااك  ئةةةةالزاط ِرى تةك ليةةةةةى قةةةةارس وةك 
تةك ليةةةى كاوةكةةه بيةةةن  بار ةةتا   ئةةةو تةك ليةةة كاوةكهاكةةة       
بةرةو كاَى دةِروات  ئا ا بار تا   ئةو تةك لياكةة لةة هيضةةوة    
مة ها دةب  كاتَير لة لثت كةكاكةوة دةردة    لةة ِرا ةتيها ئةةو    

ةكه ان باَ ةةةت لةةةة وورة وةرى  تةك ليةكاوةكه اكةةةة دةتةةةااك   ةةة  
بترن و قةررى بيةةن  ةاكية كةردارى قةرركردكةة كةة لةةماوةى       
كةةات  رؤر بضةةاوكها  ةةان بَزةةَيك )ب  ةةا   كةةات (  ةةان )مةةاوةى     

ئةةةةةو وورة قةةةةةرركراوة  بةةةةةمَى     ،هةةةةا  كربا( دا ِروودةدات
هاوكَينة بةكاوباكتةكةى ئةكنتا   دةط ِردرَ ت بة  بار ةتا     

(E=m.c
2)، (Eوور )( ة ةةةةةة وMبار ةةةةةتا يةو )، (c  مَيرا ةةةةة )

ئةةةو بار ةةتا ية  بر تيةةة لةةة بار ةةتا   تةك ليةةة       ،ِرووكاكيةةة
و لةبةرئةةةةةةةوةى قةةةةةةةرركردن كةةةةةةة لةةةةةةة مياكةةةةةةةى   ،كاوةكهةكةةةةةةة

)ب  ةا يةك  كاتيةةوة( دةبَيةت قةررداكةوةكةةة  كةة بر تيةة لةةة      
مةا    ئةةو تةك لية ةةة لةال ةةن  ةةكَير لةةة لثت كةكاكةةوة و ئةةةو      

 لة ماوة ةك  )ب  ا   كات ( دا دةبَيت كردارة  هةر 
ئةو ب  ا ية كاتيةة  بةةوة جيادةكرَ تةةوة كةة وورة ةةك       
تيا لةدا ر دةبَيةت كةة لةة هيضةةوة ة و ئةةوة   ة اربةراكهك        

بةةةةةتم ئةةةةةو  ةةةة اربةراكهكة   ، ةةةةةكَير لة ا ةةةةا  رو ةةةةتيةكاكة 
 كامَي َيت هةر بةكةماك  ب  ا يةكاتيةكة 
كيي  كااكتةةا كةكةةةةوتاوة  ئا ةةا بار ةةةت  كةة ن مةةةَيش مييةةا    

بةوةى رةةكة ه  ةةكاك  ط ِراوةتةةوة بةة رةةكة كاماد ةةكان        
مَيا ستة لة  ادمان كة َيت كة )كات( لة زي  ادا دةربِر    ما 

و  رو ةت  كا ةراوى كةةات و    ،لةة  رو ةتيةكاكة و مناكة اكةة   
 اَ   لةوةوة ة كة ئةو دواكة هةر بة رؤر م  ةان م اك تةة كةاو    

ةكاكةوة  رؤر بة ووردى كاراكك كة  ة ن دةمةام     ا ازي  او 

مةةرؤظ مامةلزةةة لةطةةةو كاتةةها دةكةةات و دركةة  مَيةةهةكات  بةةةتم       
ئةةةوةى دة ةة اكك ئةوة ةةة كةةة هة ةةتيردمنان بةةةكات كةةةم ة لةةة 

كةة دةتةااكك    ،( مَية ن جةار  300هة تيردمنان بة  ةاَ   بةة )  
َينة   ه ى ئةوة بتةِرَ  ي ةوة بة  ئةةو ب  ةا ية كاتياكةةى كةة م     

ب  ةةةة بةةةةو جةةة رة  مييةةةاكيي  كااكتةةةا      ،ئاماذة ةةةان بةةة  كةةةرا  
لةبةرئةةةةوةى  ،دةماخناتةةةة بةةةةردةم بةركةةةةوت ةان بةةةة زةلسةةةةزة  

بابةتةكةةةة هةةةةماى ئةطةر ةةةة ب  ةةةة  ةةةاركية هةةةةردةبَيت ِروو لةةةة  
هةكهَ ر راراوةو وو ةى زةلسةز  بية   تا ِرؤ  ا يةك ىاتة 

ا جيهةةةاك   ةةةةر بابةتةكةةةة  مةةةَيش ئةةةةوةى م مةةةان ىة  ةةةة كَيةةة
لةة   ،زةلسةزةوة ب  طةِران بةةدواى وون باةكةماكةها واتةة )كةات(    

ِرواكتةةةةى مييةةةاكيي  كااكتةةةاوة جيهةةةان ئةطةر ةةةة كةةةة ئةةةةوة   
مَينةةةة  ش  ، ا ةةةةا هةلز ةةةةةطرو بِر ةةةةار دراوة لةةةةةالى ِرَ ةةةةاة    

 ،ئاماذةمان بة ِرواكتة جياوار ةكاك  كَياان ِرَ ةاة   و كااكتةادا  
كةةةةة هةةةةةردوو تَيِرواكي ةةةةةكان   بةةةةةتم ئةةةةةوةى  ةةةةة رة ئةوة ةةةةة  

 ةكةةهةطرن لةةة كَيةةاان م  اكةةها لةةةوة  ر ةةاتر كارلَيةةر دةكةةةن       
لةطةةةةو ذ ةةةرى تاقي راكةكاكةةةها و وا دادةكةةةَي  كةةةة جيهةةةان  ةةةةك   

ولَيةةةر جياكابَيتةةةةوةو مار ةةةة مار ةةةة كاكرَ ةةةت   ، ةكةةةةى تةةةةواو
ئةةةوة  تَيِرواكي ةة  )مةةاخ( مةةان وةبةةك دةَ  َيتةةةوة كةةة ب اغةةةى     

كةة وا دةبي َيةت جيهةان  ةةك      ،لة ةر دامةرراوة تي رى ِرَ اة  
 ةكةةةةةةى تةةةةةةواوةو هةةةةةةماو مار ةةةةةةكاك  بةتاكةةةةةهى مَييةةةةةةوة   

 بة  اون 
ِرا تةوم    ِركابي ةوة كَيا زةلسةزة بةةلزيا مَةة بةة مَةة و     
بة ةةةةر هةكةةةهَ ر ِرَ ينةةةراوى زةلسةةةةز  مراكتييةةة  دا طةةةارةر    
و  دةكة   وةك دةروك اكة  و ئةواكةةى مة اةكةه يان بةة هة ةت     

 ةةاكية كاكرَ ةةت م مةةان طَيةةد    ،هةةةر بةة  مناكةةة  ،دركةةةوة هة ةةة 
ئةةةةو كاتةةةةى ئَيةةةةة با ةةة   ،بيةةة   لةةةة  رو ةةةت  مةةة    كةةات  

ب  ةة   ،دةكة   هةر دةركةوت َيي  م     رو ت  ئةو كاتة ةة 
لَيرةدا دةبَيت جةمت لةوة بية  ةوة كة ميت دى راكسةت   ةان    

ب  ةة وةك   بَزَيك ميت دى راكست  تة ر ب  م ى زةلسةةزة ة و 
هةةةماو زةلسةةةزة ةك  دى مَيا سةةت  بةةة ِرووكيردكةةةوة هة ةةة     
لةوةدة ةةَيت دووبارةباوكةةةوة  ةةيدةتَيي  طةةةردووك  ب ةةةِرةت  

دلز يا   تةواو ش هة ةة لةة كَيةاان باكيةادة  ةاَ  يةكاك        ،بَيت
بةةةةلَارةكان و  ةةةيدةتة كاتيةةةة ماليةةةةكاكيان كةةةة بةةةة لارةكةةةة      

ةك  بة ةةةدابَيت  ةةارةى بة ةةَياة ةك  مةة    هةةةر ط ِراكيار ةة 
ئا ةةةا رؤربةةةاون  ةةةَياة ةك لةةةة  ةةةَياةكاك  دووبةةةةارة       ،دةكةةةات 

ئا ةةةا  ةةةاالكية م  يةةةةكان مَةةةةى ط ِراكيار ةةةة    ،باوكةةةةوة كيةةةة 
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ماليةكان كاكاَ  َيت ب  رَ ينةراوة بةركامة ةة  ةاراوةكاك  كةاو     
قةةةةات   هةر ةكةةةةةمان  بةةةةة مَىةةةة  لَييهاكةةةةةوةى راكيار اكةةةةةى   

ةوَ ت كةةة مةاددة راكيةةارى  ةةِرومِرة و  ئةواكةةى ِرابةةاورد دةردةكة  
راكيار ةةةةةةكاك  دةرةوةى  ،وورة  راكيةةةةةارى مةةةةةةر  و بةةةةة وة

 ةةاودَ ركارَ ر لة ةة   ةةاودَ رةكة دةبِرَ ةةت و دةط ردرَ ةةت بةة      
كنياكةى هَياا  لة كاوةوة ها و لةوَ ها  ةكةى درك مَييردكة   
كاوةكةةةهى هة ةةةة بةةة  ِرَ ينسةةةت   ئةةةةو كينةةةاكة هَياا ةةةاكة لةةةة     

واتةةةةة ئةةةةةوةى ب ةِرةتيةةةةة لةةةةة  ،)ئَيسةةةةتاى قالزةةةةها( باكراوةكةةةةهى
تَيتة نةةةةت   )كةةةةات( ئةوة ةةةةة كةةةةة ئَيةةةةةة باومنةةةةان هة ةةةةة و       

لةةو ِرواكتة ةةوة    ،دةمشاكةوَ ت ئةو باوكةة هةةر بةةردةوام بَيةت    
هة ت وابة تةى  َياةى طنت  راتة و  َياةى طنت  )م ةة(  

( ى Gestaltبةةةةةةمَى  تَيِرواكي ةةةةة  قاتاىاكةةةةةةى طا ةةةةةتالت ) 
بةة  ِرا ةةتَيت  ئةةةوة  بةةةردةوام بةةاوك  هة ةةتة لةةة     ،دةرووكةة 

ئةةوة  بةة دوور كاراكرَ ةت كةة      ،هةردووبارى كةِرَى و كاَ ر ةها 
هة ةةةت بةةةاارَ ي  وةك بةةةاارى كَينةةةيردن  ةةةان بةةةاارى كةةةارؤ      
ماط اتينةة  بَيةةت هةر ةةةكهة بةةة دوادا ةةاك  هة ةةت كةةارَ ي    

 طراكة 
 مةة  ئةطةةةر ِرارى بةةاو   بةةة طرميةةاك  )بةةاار( دةى ِرا ةةت      

 )ئَيستاى قاوو(  ىية 
ئةةةو بةةكدؤرةى كةةة دةلزَيةةت هة ةةت و درك مَييردكةة  كةةات     
دوو ئةةةرك  كةةة لةةة بةةارودؤم  د ةةار يراودا بةررباوكةتةةةوة و     

 اكية بةمَى  ت ذ  ةوة  ،طة ة ان كردووة ووتة ةك  هةلزة ة
با  ل ذ ةكان هةر ماكة ةك لة ماكةكاك  ر  هةوةرَ ر هةةلزترى  

بةةةةةلزيا دةتااكرَ ةةةةت ئةةةةةو    ،وةرة ةةةةةكةةةة   ةةةةيدةت  ئةةةةةو ر  هة  
ر  ةةةهةوةرة دووبةةةارة درو ةةةت يرَ تةوة لةةةة هةةةةر ماكة ةةةةك لةةةة    

لةةةةةةةةوة  ر ةةةةةةةاتر ت ذ  ةةةةةةةةوة بككار ةةةةةةةةكان  ،ماكةكاكيةةةةةةةةوة
دةر اخنستاوة كة مةرج كية هاوزرماك  دووماكةة هةمينةة لةة    

دةمةةةةةةاميش  ،دراو ةةةةةةَى  جةةةةةةاطراز  دووماكةكةةةةةةةوة بَيةةةةةةت 
 ،ةردةوام بةاوك  هة ةةتها وادةردةكةةوَ ت كةة كةاقو باوبَيةت لةبة     

بةةةمَى  ئةةةو ِراظة ةةة دةبَيةةت رؤر بةةةووردى  ةةاَ    )و سةةت(ى  
 ،كاركةةةار د ةةةارى بيةةةة   بة ةةةَياة ةك  دابِركةةةراو لةةةةبارودؤخ     

و هةةةةةر ئةو نةةةةة  ،و سةةةةتيش ب وَ  ةةةةةرى  ةكةةةةةم  باارةكاكةةةةة
ئا ةا زِرَ ةهاك  بةةردَ ر     ،ر  هة   لةو بااراكةةدا مةةمش دةكةات   

ن و ووروذاكةهك  بةةه ى و سةتَييةوة    ب  كَيا باارَ ي  كَينيرد
كيةةة   ةة  دةبَيةةت ئةطةةةر و سةةت دواى مَي ا ةةةى ك مةت ةةةت    

كةةةةةات بيةةةةةةوَ ت  ئا ةةةةةا ئةةةةةةوة كابَيتةةةةةة هةةةةة ى مةزةةةةةةكردك        
 تااكا يةكاك  ب  كار تةرى لة ةر باارة جياوارةكاكها 

ئةةةو  ،دةرووكَيةر كيةةة بةةَ  كةةات و كةاتيش بةةَ  دةروون هة ةةة  
بةة جةةمت  بةاوك  جياوار ةة      ووتة ة  منةتتكى لَيةهةكرَ ت  

كةات و هة ةت و دةروون    ،تاكيةكاك  لةطةو بة  الزها اون دا
بةةةة هةةةةماو ان  ةةةةك  ةةةاار  ةةةَياةن و لة ةةةةك  جياكاكرَ  ةةةةوة    
لَيةةةرةوة دةردةكةةةةوَ ت كةةةة كةةةات  تةةةةكها رؤر قار ةةةة وة ةةة       

 بيرَ ت!
هةةةةروةها رؤر طراكةةةة وة ةةةد  مة اةكةةةهى كَيةةةاان دميةةةةك     

لةبةرئةةةةوة كاتااكرَ ةةةت هةةة ى   ،يرَ ةةةتجالزة ةةةةك و  ةةةاتةكةى ب
مة اةكهى كَياان هة تيردن بةكات و ئةةامهاك  ئةو هة ةتة  

ئةو دوو د اردة ةة   ،بتةِرَ  رَ تةوة ب  ئةوةى كاميان لة مَين ة
دووبةةةارةباةوةن و ب ةةةةِرةت  كةةةك ب  ةةةة مة اةكةةةهى بةةةا ال ذى     
ك مةت ةت  تةكها مة اةكه ةك  كة   د ارةو هي  مة اةكةهى  

  ةمي  قالز  كاتةوة كية! بة 
كار تةرى كات لة ةر دةرووك اك  رؤرة و ئةو كار تةر ية 

هةةر لةة دةرووك اكة  طةردووكيةةوة      ، ةبةكتَيي  زراواك  هة ة
كةةةة ِرؤلزةةة  طةةةةورةى هة ةةةة لة ةةةةر  ادطةةةاى مةةةرؤظ هةةةةتا ئةةةةو       
كاتةةامَيرة با  ل ذ يةةةى لةةة كَيةةا قةةات   هةةةماو باوكةوةرَ يةةها    

لةةةو كاتةةةوةى كةةة تةقي ةةةوة مةركةكةةة   مةة ى  ة ةةارداوة هةةةر  
تةقي ةةةوةى ئة ةةتَيرةكان مناكةةةى ئةةةو     ،ِروو ةةهاوة تةةا ئَيسةةتا  

تةقي ةةةةوة مةركةةةة  ةةةةرةتا يةن طة ةةةةو كة ةةةاكاماى ك رمةلةةةة  
 لة ي  دا ييها مناوكة ة ب   ةرةتاى ذ ان لة ةر رةو ها 

بةةةتم راكيةةارى و داتةةاى ت مةةاركراو لة ةةةردةماخ مناكةةةن      
مةة  ئةطةةةر ئةةةو باركةط ِر  ةةة  ،  طةةةردووك لة ةةةر باركةةةط ِر  

لةواكة ةة  ادطةا    ،كةباا ة ئةوا هةماو راكيار ةةكان دة ةِرراكةوة  
لةبةةر   ،بةوماكا ة جَيترةوةى تةوذم  كات   ةةك ئاِرا ةتة بَيةت   

ئةةةةةوةى كةةةةة مرؤ ةةةةةى مةةةةةرن كردكةةةة  راكيةةةةارى لةةةةة دةمةةةةاخ    
 ب  ةةة ئةةةو ط ِراكيار اكةةةى كةةة  ،طةِرَ  راوةتةةةوة بةة  باركةةةط ِر   

لَيناوى راكيار ةكان بةجَييان دةهيََزَيت ب  ماوة ةك  رؤر  ةان  
و  ،كةةةم دةمَي َيتةةةوة ئةةي  لةةةوَ اة  ةةادةوةرى دة ةةت مَيةةهةكات  

لةواكة ة ئةو بةر مرس بَيت لة هة ةتيردن بةة مةاوةى رؤر  ةان     
ئةةةةةو مةةةةاوة رؤرى و كةميةةةةة  مة اة ةةةةتة بةةةةة تاكةةةةهى    ،كةةةةةم

َ  جةةةة رة  كار تةر يةةةةة زي  ا يةكةةةةة  ادطةةةةاى دةمةةةةاميش  ةةةة 
 ادطةةاى مةةام كاوةكةةهى و  ادطةةاى دوور      ، ادطةةاى ِرا ةةتةوم  

 ةرةةكامنان دةربةارةى  ادطةا لةة مياكةةى باركةةط ِر    دوو      
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ئَيةةة دةتةااكك هة ةت بةة      ، ادطاى مام كاوةكهى و دوورةوة ةة 
 ادطةةةةةاى مةةةةةام كاوةكةةةةةهى بيةةةةةة   هةةةةةةتا لةةةةةة بةةةةةارى هة ةةةةةت   

ت بةِرَ ينةرى ئةطةر )كات(  ش داب رَ  ،كةكردكينةان بة كات
ِرووداوةكةةان لةةة دةمامةةها ئةةةوا ئةةةوة جَي ةةةجَ  كابَيةةت بة ةةةر     

بة ماكا ةك   ،ميياكي مةى دوو  ادطاى مام كاوةكهى و دووردا
لةةوة   ، ادةتر كاتَيي  وا كية ب  ِرَ ينس  لةو دوو  ادطا ةةدا 

دة َيت كة ئةو  ادطا ة تااكا   درك مَييردك   اراوةى وا ان 
 ى كةبَيت  هةبَيت كة )كات(

باوكةةةةةةةوةرة ر  ةةةةةةهووة ج راوج رةكةةةةةةان  يسةةةةةةتةمَيي    
ِرَ ينسةةةت   كاوةكيةةةان هة ةةةة كةةةة بةةةةكاردَ ت بةةة  مامةلزةةةةكردن  

بةةةو  يسةةتةمة  دةوترَ ةةت   ،لةطةةةو ِروداوةكةةاك  دةوروبةةةردا 
مةرؤظيش مةاوةك  ئةةو  يسةتةمة ة و      ،)كاتامَيرى بةا  ل ذى( 

دةكرَ ت بة هةكهَ ر  ارة ةرى 
 يسةةتةمة دةمةةارى بةةاوك  ئةةةو 

بسةةةةةيَي رَ ت كةةةةة مةوداكةةةةةى   
ئةوكاتةةامَيرة    ،( كةةاذَ رة24)

لةةة كة ةةتها كةةاقو بةةاوة هةةةر لةةةو 
كاتةةةةةوةى ئةةةةاطر دؤرراوةتةةةةةوة   

( هةةةرار  ةةاَي مةةَيش 800واتةةة )
ئةةةةةازرةتيش مةةةةةاوةك   ،ئَيسةةةةةتا

كاتةةةةةةةةةةةةامَيرَ ي  بةةةةةةةةةةةةا  ل ذى  
ماكتاكة ةةةة كةةةة لةةةة بةةةارودؤم     

ةكةةةةة  تةةةةا ئَيسةةةةتا  ئةو  ،منةةةةَياى دةرووكيةةةةها دةردةكةةةةةوَ ت  
 دؤرراوةتةوة كة مرؤظ ماوةك  كاتامَيرَ ي   اتكة   بَيت 

مةبة ت  ةيية لةة راراوةى ئَيسةتا  لةواكة ةة ئةةو )ئَيسةتا(       
 ةان  ةاتَيي  ِراباوردووبَيةت     ، ة مةبة ت  كات بَيت بةطنت 

 ،كة ئَيستا باوةو  ان  اتَيي  داهاتاوبَيةت كةة دةبَيتةة ئَيسةتا    
ا  اتَير بَيةت لةة كةةمرودى    هةكهَ ييش واى ب  دة   كة ئَيست

و هةر ةكه كةمرود ش دذى  ةمي  كاتةةو بةةتم بة  مة ى لةة      
  رو ت  كاتة!! 

كةة م    ئا ةةت  كةةةمرود ش  ةةةمي  بةرجة ةةتة كةةراوى     
ئةطةر  ا ا ِرَ ينةرةكاك  طةردوون كةةمرود   ،كات هةماو ةت 

بةة  ئةةةوا ئةواكةةة دةب ةةة كااكةةهةرى كةةةمردووى ئةطةةةر كةةةمرودى   
ة ئةةارادا كةةةبَيت  بةةارى و كيتنةةة لة ةةةر ئةةةوة باوكينة  هةةةر لةة 

و هةةةةماو  ،كةةة ك  كةةةة تةةةاك بةةة  مةةة ى طةةةةردووكَيي  تةةةةواوة      
بةةةةتم مةةةارك    ، ةةةاتَيييش بةةة  مةةة ى كةمرود ةةةةك  تةةةةواوة   

وادةبي َيت كة مة اةكهى كَياان بكةكان كةمرودة بةتم بكةكةان  
بةِرا ةةت  قةةة راك  طةةةورةو طرزتةة      ،بةة  م  ةةان كةةةمرود كةةك   

ئا ةا كاكرَ ةت مَي ا ةةى كةات بيةة   بةةوةى        ،ستا( ةطةورة )ئَي
كةةة ئَيسةةتا  ةةةك لةةة دواى  ةكةكاكةةة  لةواكة ةةة ئةةةو مَي ا ةةة ة      
 ةةةةياوكةبَيت  ةةةةاكية )ئَيسةةةةتا( دةِروات و  ةةةةاَ   مَىةةةة  لةةةةة     

لةطةو ئةو تةماكة ها )ئَيستا( ماكاكةى  ،مَي ا ةكةدا كامَي َيت
ية بَي ي ةةوة  م  ئةطةر وَ  ةى ئةو تكا اكات ،لة دة ت دةدات

ئةةوا لةة    ،بةر اومان كة لة كاك تاوة ب  كاك تةا درَ ةا دةبَيتةةوة   
كَيا اكةةها ئَيسةةتا كةةابي ك  ةةاكية )ئَيسةةتا( ماكاكةةةى لةدة ةةت      

 بةهةمان  َياة  )ئَيستا( ماكاكةى لةدة ت دةدات  ،دةدات
)كككتةةةة رد( رؤر لة ةةةةةر ماكةةةةاى ) ةةةةات( وة ةةةةتاو بةةةةكى 

ت(دا بِر ةةارى داهةةاتاو   و لَيةةهةكردةوة كةةة  ةة ن هةةةر لةةة ) ةةا 
 ،طةِراكةةةةةةوةى بةةةةة  دواوة تَيها ةةةةةة 
بةةةةةةةالى )كككتةةةةةةاردةوة(  ةةةةةةات  

 ةةةةةاكية هةةةةةةماو  ،طةةةةةركت  كيةةةةةة
كاتةةةةةةةكاك  تَيةةةةةةها دةتاَ تةةةةةةةوةو  
 ،ج رَ ية لة كاكات   ان كةمرودى
) ات(ى ئَيستا  ةرةتاى هةةماو  
تةوذمةةةةةةة كاتيةكاكةةةةةةة ئةةةةةةي  بةةةةةةة  
ئاِرا ةةةتةى ِرابةةةاردوو بَيةةةت  ةةةان    

اكك بةةةةراوردى دةتةةةا ،داهةةةاتاوى
بكوِراكةةةةةةةاك  )كككتةةةةةةةارد( بةةةةةةةة  

لةكاتَييةةها  ةكةةةميان وادةبي َيةةت  ،بكوِراكةةاك  )هيةةهطر( بيةةة  
 ،كةةة ِرابةةاردوو بر تيةةةة لةةة ج رَ ةةةر بككردكةةةوة ان دةركةةةةوت     
 ،دووةميةةان  ةةيدةت  دووبةةارة باوكةةةوة دةداتةةة مةةاو ِرابةةاردوو  

هيةةهطر  ،كككتةةارد )ئَيسةةتا( دةطَيرَ تةةةوة بةة   ةةات  ةةان طةة ِران 
لةةةالى كككتةةارد  ،ئَيسةةتا دةبة ةةتَيتةوة بةةة كةةردارى كة ةةدةوة 

 داهاتاو ئاراد كردكة و لةالى هيهطر مةم كهكة 
ئا ةةةا بةِرا ةةةت  )بةةةاون( بر تيةةةة لةةةة )طةِراكةوة ةةةةك  هةةةةتا   
هةتا  (   ان تةوذمَيي  كةات   ةةك ئارا ةتة ة لةئةرةلةةوة بة       

ةتا   هةةبَيت  هةتا هةتا ية  م  ئةطةةر طةِراكةوة ةةك  هةةتا هة    
مَياووى بك ش بابةت  جياجياى  ،ئةوا بَيتامان كات باركة ية

بةةةةِراى  ،ت مةةةاركردووة لةةةة  ةةة ارى دوو مناكةكةةةةى مَينةةةادا   
 ،كيتنةةة هيََزةةة كةةةات   ةةةك ئارا ةةتة دةطاتةةةةوة بةةة باركة يةكةةةة     

بةةةتم هةولزةةةكاك   ،هي ه ةةةكاكيش هةةةمان بةة   ةةاوكيان هةةةباو 
ئةو دة ا سةت كةات  هيََزة   ةةك      ،ب لزت مان بة مَيضةواكةوة باو
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ئةةةةوة  بةةةةة   ،ئارا ةةةتة لةةةة باركةةةةة كاتةةةةوة دةرئةةةةةام بيةةةةات    
بةةةتم ئةةةو لةةة هةةةماو     ،بةةةكارهَي اك  تةةةك يي  زي  ةةا   كةةاىَ   

 هةولزةكاكيها  ةركةوتاو كةباو 
 

بةةةةةمَى  بةةةةكوِراى هيتةةةةد ئَيةةةةةة كةةةةاراكك  ةةةةات و  ةةةةاَ     
ا(كان  ةةك  بةةةتم دةراكةةك كةةة )ئَيةةرة( كةةان و )ئَيسةةت    ،كاماكةةةن

هيتةةةةد دامةررَ  ةةةةةرى بةةةةكى كةةةةاَى  راكسةةةةتياكة ة دةربةةةةارةى  
هيتةةد   ،ئَيسةةتا(-كةةات( واتةةة ) ةةاَ يات(  ةةان )ئَيةةرة    -) ةةاَ  

و  ،بةال ةةةوة )كةةات( بةةارَ ي  ِرووتةة  هة ةةتثَييردن و مَي اكي ةةة  
 ،كارا ةةةك  هة ةةت مَي ةةةكراوة لةةة كَيةةا هة ةةت مَييراوةكاكةةها      

هاكان طةردووك  دةرةك  بةة   اَ   و كات دوو ِرةهان لة كَياِرة
كات م ى مةادى ِرووداوة   ،بةراورد لةطةو طةردووك  كاوةك 

ئةةي  بةةةو جةة رة ِرَ ةةِرةوى   ،دةركةوتاةكة ةةةو ئي جةةا كامشَي َيةةت
بةةوة  بكؤكةةى كةات     ، تة ِرا ةتةقي ةكان كةات وةبةةر دَ ة      

كةةةمرود دةبَيةةت و كةةات مةة ى كاكةةات دةبَيةةت   ةةارتةر ش بةةة     
ةكا َي َيت  كات ئةةو  ةتة ة كةة ئةةو كيةةو      هةمان  َياة كات د

ئةةةو  ةةتةى ئةةةو كيةةة ئةةةوة ئةةةدةب  كةةاَى دةكةوَ تةةة  ةةتَيي          
 ةةةة رةوة دةربةةةارةى كةةةات لةال ةكةةةةوة ئةةةةو ئةدةبةةةة بكؤكةةةةى  

لةال ةةةةك  د يةةةةوة ئةةةةو  ،طةِراكةةةةوة بةةة  دواوة ِرةت دةكاتةةةةوةو
ئةدةبة جةمت لة ةر طركت  كات دةكاتةةوة وةك  ةةميَير بة     

 ةةةةان رةمي ة ةةةةةك بةةةة  هةةةةةكتاوكان  ماكاكهكةةةةةوةى    باكراواكةةةةه
كة ةةا ةت  مرؤ ةة  كةةة ئَيسةةتا لة ةةةر ئا ةةت  جيهةةاك  ميةةادة     
دةكرَ ةةةةةةت و جيهةةةةةةان دةتةقَي َيتةةةةةةةوة لةةةةةةة ئ قياكا ةةةةةةةكاك      

 ةةةاكية طةِراكةةةةوة بةةة   ، ةةةةرزيردكها بةةة  مةةة ى بابةةةةتَيي  دذة
دواوة لة ئارادا ةة و طةِراكةةوةو ر  هوكردكةةوةى ئةةو بةها اكةة      

 ة بَيتةوة دى لةواكة 
 

ئا ةةةا  ةةةتةم  طةِراكةةةةوةمان بةةة  ِرووداوةكةةةاك  ِرابةةةاوردوو  
ماكةةاى ئةةةوة دةطة ةةةكَيت كةةة هةةةماو ِرووداوةكةةاك  ِرابةةاردوو      

 بةركامة ِرَ اكراون ب  ِرووداوةكاك  داهاتاو 
مةة  ئةطةةةر ِرووداوةكةةان هةةةماو ان مةةَيش وةمةةت بةركامةةة    

الى مرؤظ  ة  بَيةت    ِرَ اكراوب  ئي  دةبَيت ِرؤلز  هةلز ااردن لة
ِرا ةةتة كةةة )كةةات( وةك هَي َ يةة  كةةار دةردةكةةةوَ ت وةك دةلزةةَي   

هةةةةروةها )كةةةات( مةبة ةةةت     ،)كةةةات( بةةةةردةكاكيش دةمةةةاات  
د ةةار يراو دةكاَ  َيةةت وةك ئةةةوةى دةلزةةَيك )كةةات بِر ةةارى ئةةةوة  
دةدات(  ان )كات  م ى دَ ت( بةتم هي   تَير بةتةةكها مة ى   

هةتا كةات   ، ان لةكاتها بة تةكها كاجالزَيتلة  اَ   دا بة تةكها 
بةةةة تةةةةكها كاتااكَيةةةت والزَيةةةت دوور لةةةة  ةةةاَ   و ةةةان دوور لةةةة  

 بككردكةوة 

بةةةارة كاتيةةةة زي  ا يةةةةكان جَى ةةةةجَ  كةةةاكرَ   لةةةة دوكيةةةاى  
تةةاز  ِرابةةاردوو ئَيسةةتاو داهةةاتاو هةةةماو ان دةكةوكةةة      ،بةةكدا

رؤظ هةةةروةك لةةة ِرا ةةتيها دةمةةام  مةة  ،باركةةةى ئَيسةةتاى بةةكةوة
ئةةةةامَيرَ ي  بضةةةةاوك  كةةةةات  وا ةةةةة كةةةةة ئةطةةةةةر مةرةمَيةةةةهان و    
مَيننسةةةت  بةةةةم وة دى ئةةةةوا لةةةة تااكا ةةةها دةبةةةَ  كةةةة كةةةات      

ئةةةةةو كاتةةةةة  جياكردكةةةةةوةى كةةةةات     ،بتَيرَ تةةةةةوة بةةةة  دواوة 
ئةةةةةوة   ،مة اة ةةةةت دةبَيةةةةت بةةةةة  ارة ةةةةةر ة كاوةكيةةةةةكان   

كَيةت   ة ركية  اكية مَين  ئاماذة بةوةكرا كةة كةةس كيةة بتاا   
 ةةاكية كاتَيةةر كة ةةَير مامةلزةةة لةطةةةو    ،بةةةكَيا واقياةةها بةةِروات 

ئةةةةوا مامةلزةةةة لةطةةةةو    ،دةورو منةةةتيها دةكةةةات و دة روَ  َيةةةت  
مةةة  ئةطةةةةر كةةةات    ،مناكةةةةى ذ ر ةةةها دةكةةةات و دة اكةةةهوَ  َيت  

 رو تَيي  م    هةبَيت ئةةوا بَيتامةان مَيا سةتة بِر ةارَ ي      
 رو ةةتة م  يةةةى  ِرةو ةةت  هةةةبَيت بةة  جةةةمت لة ةةةر ئةةةو     

 ،كة مَيا ستة داهاتاو  بة هار بَيت لةداك  ئةو بِر ارة ،كات
لةةة ِرا ةةتيها دةلزةةَيك كةةة مَيا سةةتة لةةة ِروى ِرةو ةةتيةوة كةةات       
م ميان طركت بَيت لةو كاتة داكراوةى كة مامةلزةةى  ةتةكاك    
مَ  دةكة   و كا تااكَيت كة داهاتاو مةَيش ئَيسةتا ىةات وةك    

بةتم راكا )هرمان زا ةد( ر ةاتر لةةوة  دةِروات     ،ئَيةة دة ية  
كة باس لةكات  داكراو دةكات و دةلزَيت  )هةماو  تَير لةوَ ها 

بةتم لةو دة َيت كةة هةةماو  ةتَير بةةطاَ رةى بي ي ة        ،هة ة(
ئةو بي ي ةى كةة بةهَياا ة  لةة هيََزة  ئا ةا         ،م  جاتو بَيت

دةكةةوَ ت كةة ئةةو    لَيةرةوة دةر  ،تا  ةت بةة مة ى بةرردةبَيتةةوة   
 داكراو ة وةك ك مةلزَير جيهان و كات م ى دةردةمات  

لة ِرا تيها  او هةلزرِب   )رة ة ( ِرووداوَ ية  ِرا ةتةقي ة و    
لةواكة ةةةةةة بابةتياكةةةةةة بتاتةةةةةة ئا ةةةةةت  هاوبة ةةةةة  كةةةةةردن لةةةةةة  

م  ئةطةر بة رة    مةرؤظ ئةةو  ةي برب      ،ِرووداوةكاك  جيهاكها
ت  مرؤظ وةك مَين  ئامةاذةى  هةبَيت ئةوا بَيتامان باارى هة 

بةة  كةةراوة بة ةةَيية لةةة بةةاون  كا ةةتااكرَ ت كةةة طةواهيةةةكاك        
هة ت ىرَ تة جَىة  بةِروا هةةتا وةكةا كةات بةمَيضةواكة ةةوة       

م  ئةطةةر و سةتةان لةةو جة رة ميتة دة دةربضةك        ،كةطةِرَ تةوة
ئةةةوا دةطة  ةةة  ةةة ر يةك  طةةةورة  ئةطةةةر كاةةةان داكةةا وةك       

بةةان ئةةةوا دةبَيةةت كةةات  ةةةك ئاِرا ةةتة بَيةةت و   بةلزتة ةةةك لة ةةةر
مَيضةواكة باوكةوةى كةبَيت  م  ئةطةر كاةان مة اة ةت كةرد   
بة دواكةةى مةردن و كا ةي   مةادةوة ئةةوا دةبَيةت دان بةةوةدا        
ب ةةةَيك كةةةة هة ةةةتيردن بةةةة )ئَيسةةةتا( لةةةة وةوة دَ ةةةت كةةةة مةةةاد   
جياكةةةةةارى دةكةةةةةات لةةةةةة كَيةةةةةاان با  ل ذ ةكةةةةةةى و جالزةكةةةةةةى 

ئةةةةةةةو كاتةةةةةةة ِرابةةةةةةاردوو دابةةةةةةِر دةكرَ ةةةةةةت و  ،منةةةةةتها لةدةورو
ِراكةباردوو  هةلزهةوة َيت و داهاتا  كامَي َيت و تةكها  ةك 

 ب ردى مَييةوةبة  او بَ  دةكي لة ِرووداوةكان دةمَي َيت 
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 ناونانى 
 مادة كيمياييةكان

 بةشى يةكةم

   
Noment clator 

 
 
 

 كةمال جةالل غةريب :نوسينى
 ثسثؤِرى كيميا

 
 
 
 

 هيَماى كيميايى تومخةكان
طريكىية كؤنةكان هةندَيك شَيوةى وَينةيان بةكار دةهَينا 
بؤ ِروون كردنةوةى ئةو تومخانةى كة ئةوساكة زانرابوون 

زانستى كيمياو ثرتبوونى ذمارةى بةالم دواى ثَيشكةوتنى 
تومخة دؤزراوةكان ثَيويست وابوو كة هةندَيك نيشانةى 
ساكار بةكاربهَينرَيت بؤ نواندنى تومخةكان. كيمياطةرى 

( واى 1779-1748سوَيدى بةناوبانط )بةرزيليؤس( )
ثَيشنيار كرد كة ثيتى )حرف( يةكةم يان ثيتى يةكةم و 

يزيىيةكة يان التينييةكة دووةم هةردووكيان لةناوة ئينطل
 بةكاربهَينرَيت بة هَيما بؤ تومخةكان.

 Hydrogen( لة ناوى ئينطليزى Hثيتى يةكةمى )
( لة ووشةى Oبةكارهَينا بةنيشانة بؤ هيدرؤجني، ئؤكسجني )

(oxygen( و كاربؤن)c)   لة ووشةىcarbon  جارى وا هةية
اكة كة ناوى تومخَيك بة هةمان ثيت دةست ثآ دةكةن، ئةوس

دوو ثيت ثَيكةوة بةكاردةهَينن بؤ ئةوةى ئةم تومخانة لة 
 يةكرتى جيابكرَيتةوة.

و كؤباَلت  Chlorine( و كلؤر Ca) calciumبؤ كالسيؤم 
(Co( )Cobalt كة ثيتى يةكةميان هةموو يةكة لةناوة )

ئينطليزييةكانيان لةبةر ئةوة لة تةنيشت ثيتى يةكةمةوة 
و مةرج نية هةر ثيتى دووةم  ثيتَيكى تر بةكار دةهَينرَيت

بةكار   (Aluminium)  (Alبَيت، هةروةها بؤ ئةلةمنيؤم )
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( Arsenic)  (Asدةهَينرَيت بؤ ئةوةى كة لة زةرنيخ )
( دةست Aتومخةكانى تر جيابكرَيتةوة كةهةر بة ثيتى )

ثآدةكةن وا بِريار دراوة كة ثيتى يةكةم لةنيشانةكة 
بنووسرَيت. جارى واهةية بةطةورةيى ئةوى ديكة بة بضووكى 

كة ثيتى يةكةمى ناوة التينىيةكة بةكار دةهَينرَيت لة جياتى 
( كة لة ووشةى Agناوة ئينطليزييةكة. وةكو لة زييودا )

(Argentum( و قوِرقوشم )pb( كة لةووشةى )plumbum )
وةرطرياوة، جارى واش هةية كة هَيماكة لة ناوة طريكييةكةوة 

 Bromos( دا كة لة ووشةى Brرؤم )وةردةطريَيت وةكو لة ب
( Heوةرطريوةو ماناكةى بؤنى )بؤطةن( دةطرَيتةوة و، هيليؤم )

(وة ماناكةى خؤر دةطرَيتةوة. لَيرةدا Heliosكة لة ووشةى )
 هَيما كؤنةكان و هَيما تازةكانى تومخةكان ثيشان دةدةين:

 
 ناونانى تومخةكان

    (ium-ناوى كانزاكان بة زؤريى بة ثاشطرى يؤم )-1
(، sodiumكؤتاييان دَيت وةكوو سؤديؤم)

 (.calciumكالسيؤم)
 ناكانزاكان: ناوى ناكانزاكان بةزؤرى:-2
 Hydrogen( وةكو هايدرؤجنيgen-بةثاشطرى جني )-ا

. 
، كلؤرين  Florineيان ثاشطرى )ين( وةكو لة فلؤرين -ب

Chlorine  برؤمني ،Bromine  ئايؤدين ،Iodine  ،
 كؤتاييان دَيت.

 onطازة سستةكان: بةزؤريى بة ثاشطرى )ؤن( -ج
 كؤتاييان دَيت وةكوو لة:

Argon, Krypton, Neon, Radon, Xenon. 
 زينؤن، رٍِاديؤن، نيؤن، كرثتؤن، ئةرطؤن

 onنيمضة كانزاكان بة زؤريى بة ثاشطرى )ؤن( واتة -د
 Boron، بؤرؤن   ,siliconكؤتاييان دَيت وةكوو لة سليكؤن 

 دا.

ئاوَيتةكان: لَيرةدا بؤ مةبةستى ثَيكهَينانى ناونانى 
 ووشةى )زاراوةى( لَيكدراو:

ناوى ترشةكان: ناونانى ترش دةكةوَيتة سةر ئةو 
تومخانةى كة بةشدارن لة ثَيكهَينانيدا. واتة دةكةوَيتة سةر 
ترشةكة كةيان دووانةية )بآ ئؤكسجينة( و يان سيانةية 

ية كة طةردةكةى لة )ئؤكسجني دارة(. ترشى دووانى ئةو ترشة

هايدرؤجني و تومخَيكى ناكانزا ثَيكهاتووة ناوى ترشى 
 دووانة لة ناوى ناكانزا ثَيك هَينةرةكةيةوة وةرطرياوة.

ناونانى ترشة دووانىيةكان )بآ ئؤكسجينةكان( ناوى -1
ترشةكة ثاش كؤكردنةوةى تومخةكانى ناوى تةواوى 

شى ترشةكة )هايدرؤجني و كلؤر( هايدرؤكلؤر+يك تر
 hydrochloricهايدرؤكلؤريك 

هايدرؤجني و برؤم( هايدرؤبرؤم+يك ترشى هايدرؤبرؤميك 
hydrobromic 

 

لةم خشتةيةدا دةردةكةوَيت كة ناونانى ترشى دووانة بة 
دةست ثَيدةكات ثاشان ناوى  Hydro-ثَيشطرى هايدرؤ 

( و ناكانزا ic-ناكانزاو كؤتايى هَينانى بة بِرطةى )يك(. )
يتية لة كلؤر و برؤم. بةآلم ترشة سيانييةكان كة لة لَيرةدا بر

توانةوةى ئؤكسيدة ناكانزاييةكان لةناو ئاودا ثَيك دَين 
ناونانيان دةكةوَيتة سةر ناكانزاكة و ضةندَيتى ئؤكسجينى 

 ترشةكة وةك لةم خشتةيةدا دةردةكةوَيت.
ترشى سيانى )ترشى ئؤكسجني دار( بريتية لةو ترشةى 

ايدرؤجني و تومخَيكى ناكانزاو ئؤكسجني كة طةردةكةى لة ه
 ثَيكهاتووة.

 ناونانى ترشة سيانييةكان:-2
ناوى ترشآ كة هةندَيكى 

 تةواو لة ئؤكسجينى تَيداية
ناوى ترشآ كة هةندَيكى 

 كةم لة ئؤكسجينى تَيداية
Sulfuric  ترشى طؤطرديك Sulfurous ترشى طؤطردؤز 

Nitric  ترشى نايرتيك Nitrous ؤزترشى نيرت 
Phosphoric ترشى

 فؤسفؤريك
Phosphorous  ترشى

 فؤسفؤرؤز
لة خشتةكةدا دةردةكةوَيت كة ناونانى ترشى 

 icئؤكسجيندار تةواو دةبَيت بةناوبردنى ناوى ناكانزا+يك 
ئةطةر ترشةكة ئؤكسجينى تةواوى تَيدا بَيت. ناوى ناكانزا+ 

( ئةطةر ترشةكة كةمرت nitrousوةكو تريش نيرتؤز )ousؤز 
ئؤكسجينى تيادابَيت. بةآلم ئةطةر ترشة سيانييةكة زياتر لة 
بارى ئاسايى ئؤكسجينى تيادا بَيت ئةوة ناونانةكةى بةم 

 جؤرة دةبَيت:
( + ناوى ناكانزاكة+يك وةكوو ترشى -Perثَيشطرى ثَير )

 perيان ترشى ثَيرمةنطةنيك   per chloricثَيركلؤريك 

manganic. 
 بيانى لة )ثِر(ى كوردى دةضَيت.تَيبينى لَيرةدا )ثَير(ى 
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 ناونانى تفتة هايدرؤكسيليةكان:
هةموو تفتة هايدرؤكسيليةكان لةئايؤنى  هايدرؤكسيدى 
يةكطرتوو لةطةأل ئايؤنى كانزا ثَيك دَين و ناونانيان بةم جؤرة 

ثاشان ناوى hydroxideدةبَيت: بِرطةى هايدرؤكسيد 
 دا ِروون دةبَيتةوة.7كانزاكة وةك لة خشتةى 

ناونانى تفتة هايدرؤكسيليةكان ثيشان  7خشتةى 
 دةدات:
 هايدرؤكسيدى كانزا تفت 

Sodium hydoxide هايدرؤكسيدى سؤديؤم 
Patassium hydroxide ثؤتاسيؤم  هايدرؤكسيدى 

Ammonium 
hydroxide 

 ئامؤنيؤم  هايدرؤكسيدى
Calcium hxdroxide كالسيؤم  هايدرؤكسيدى 

يةك دوو جؤرة هايدرؤكسيد ثَيك لة هةندآ جاردا كانزا
دَينَيت ضونكة لةيةك )هاوهَيزى( زياترى هةية وةك هةردوو 

هايدرؤكسيدى  Ferrous hydroxideهايدرؤكسيدى ئاسن 
هايدرؤكسيدى ئاسنيك لة   Ferric hydroxideئاسنؤز 

)هاوهَيزى( نزم دا بة بِرطةى )ؤز( كؤتايى بة ناوى كانزاكة 
ى بةرزدا بة بِرطةى )يك( كؤتايى بة دةهَينرَيت و لة هاوهَيز

 ناوى كانزاكة دةهَينرَيت.
 ناونانى خويَيةكان:

خوآ ئاوَيتةيةكة بِرطةيةكى لة نةذادى ترشةو بِرطةكةى 
ترى لة نةذادَيكى تفتة. كةوابآ خوآ ئاوَيـتةيةكة لة ئةجنامى 
يةكطرتنى بِرطةى )ساليبى( ترشةكة لةطةأل بِرطةى )موجةبى( 

 تفتةكة.
نانى خوآ ثَيويستة بري لةو ترشة بكةينةوة كة بؤ ناو

خوَييةكةى ىَل ثَيك دَيت ضونكة ناوناى خوآ لةسةر ناوى 
 ترشةكة وةستاوة.

لةم خشتةيةدا ضؤنيةتى ناونانى خوآى سؤديؤمى 
 وةرطرياو لة ترشى دووانةيى )بآ ئؤكسجني( ثيشان دةدةين:

 خوَييةكةى بةرامبةرى ترش 
 رؤميدى سؤديؤمب لة ترشى هايدرؤ برؤميك 

Sodium bromide 

 كلؤريدى سؤديؤم لة ترشى هايدروكلؤريك
Sodium chloride 

 طوطرديدى سؤديؤم لة ترشى هايدرؤطوطرديك
Sodium sulfide 

خشتةكة وامان ثيشان دةدات كة ناوليَنانى خوآ لة ترشى 
 دووانة وةرطرياوة بةم جؤرة دةبيَت:

  ة+ ناوى كانزاكideناوى ناكانزاكة+يد 
وةكو: كلؤر+يد+ سؤديؤم = كلؤريدى سؤديؤم ئةطةر 
كانزاكة دوو جؤر هاوهَيزى هةبوو ئةوا لة هاوهَيزى بةرزدا 

يك( كؤتايى دَيت وةكوو: كلؤريدى جيويك -ناوى كانزاكة بة )
mercuric chloride  ( هاوهَيزى نزمدا ناوى كانزاكة بة-
 وز( كؤتايى دَيت وةكوو:

لةم خشتةيةدا  mercurous chlorideكلوريدى جيؤز 
ضؤنيةتى ناونانى خوآ سؤديؤمى وةرطرياو لة ترشى سيانى 
واتة ئؤكسجينى )كة هةندَيكى تةواوى لة ئؤكسجني تياية 

 ثيشان دةدةين:
 

 خوَييةكةى ترش
 Sodium طؤطرداتى سؤديؤم لة ترشى طؤطرديك

sulfate  
 Sodium نيرتاتى سؤديؤم لة ترشى نيرتيك 

nitrate 

 Sodium كاربؤناتى سؤديؤم لة ترشى كاربؤنيك

carbonate 

 Sodium فؤسفاتى سؤديؤم  لة ترشى فؤسفؤريك

phosphate 

 
 نةكة بةم جؤرة دةبيَت:نالةم بارةدا ناوكةوابوو 

 كانزاكة   ىناو ناكانزاكة+ ات+ ناو
وةرطرياو لة  ىمديؤبةآلم ئةم خشتةية ناونانى خوآى سؤ

)كة ئؤكسجينةكةى كةمرتة لة  ترشى سيانى ئؤكسجني دار
 بارى ئؤكسجينى ئاسايى( ِروون دةكاتةوة:

 خوآيةكةى ترش
 يؤمدطؤطرديتى سؤ لة ترشى  طوطردؤز

sodium sulfite 

 نيرتيتى سؤديؤم لة ترشى نيرتؤز
sodium nitrite 

 سؤديؤم ىفؤسفيت لة ترشى فؤسفؤرؤز
sodium phospite 

 
ترشى كةم ئؤكسجني  كةوابوو ناونانى خوآى وةرطرياو لة

 بةم جؤرة دةبَيت: ناوى ناكانزاكة+يت+ ناوى كانزاكة.
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ناونانى خوآيةك كة لةترشَيكى سيانى وةرطريابَيت و 
ئاسايي ئؤكسجينى تيدا بَيت واتة  ىترشةكة زياتر لة بار

( دةستى ثآ كردبَيت، بةم جؤرة ربة بِرطةى )ثَي ىناوةكة
 دةبَيت:

وى كانزا وةكو لة : ات+ نأوى ناكانزا+ ا)ثةر= ثَير(+ ن
sodium per manganate  ثةرمةنطةناتى سؤديؤم 

Potassium per chlorateثةركلؤراتى ثؤتاسيؤم 
)تسمية(: جمموعة مصطلحات او رموز يف علم او ناولَينان 

 nomenc lature فن
 

 ناونانى كيميايى )التسمية الكيمياوية(:
 chemical nomenc lature 

لةتداريى ليذنةى لة ِراثؤرتى وةكا
اميدا ئةو دضاككردنى ناونان لة كيمياى ئةن

كؤمةَلةى كيميايى  ىراكة لة طؤظ ىِراثؤرتة
 American chemicalئةمريكيدا 

society اد 1939 ىئؤكتؤبةر 
بآلوكراوةتةوة مةوزوعةكة بةم جؤرة 

 ضاثكروة:
ناو هايدرؤكارؤنى تَير لة زجنريةى -1

 ane–بة  alkanesكراوة )ئةلكانةكان 
 )ميسان(  methaneكؤتايى بَيت وةكو 

ثةسةندكردووة كة ناوى  ىليذنةكة وا
alkane ( ضاكرتو كورت ترة وةك لة ناوى ثارافنيparaffin.) 
ضوار هايدرؤكاربؤنة تَيرةكةى  ىناوةكانى ئَيستا-2

يةكةم )ميسان، ئيسان، ثِرؤبان، بيوتان( مبَينَيتةوةو ناو لة 
( 4ة بؤ ئةوانة دابنرَيت كة لة )زمانى طريكى يان التينيةو

 طةرديلة كربؤنيان زياتر تياداية:
ن )لة ائةلكينةك alkeneناو هايدرؤكاربؤنة ناتَيرةكان -3

كؤتاي  - eneية بة ازجنريةى كراوة( كة دوو بةنديان تياد
 ئَيسلني. thyleneبَيت وةكو 

كة سآ بةنديان تياداية  نئةو هايدرؤكاربؤنة ناتَيرانة-4
alkyne  وةكو ثرؤثنيpropyne. 
 ن...انية تَيرةكىهايدرؤكاربؤنة تاك ئةَلقةي-5

Moocyclic hydrocarbos  وةكو سايكلؤ ئةلكانةكان
cycloalkanes  كة بة ثَيشطرىcyclo .دةست ثآ دةكةن 

كؤتاييان بَيت،    (ene-هايدرؤكاربؤنة عةترييةكان بة)-6
( benzene( لة جياتى بينزين )pheneدةشتوانرَيت ناوى )

 بةكاربهَينرَيت.
دا واتة  pyrrole( وةكوو لة ole-( يان )ol-ثاشطرى )-7

 .phenol , cresol  لة ئةلكهول و فينؤَلةكاندا
( an-( بطؤِرَيت بؤ )ane-ثاشطرَيكى ثَيشوو هةبووة )-8

بؤ ئةوةى لةطةأل كؤتايى ئةلكانةكاندا  pyranوةكوو لة 
 تَيكةَلى و ثشَيويى ثةيدا نةكات.

( بؤ idine-و ) pyroline( بؤ ine-ايى )كؤت-9
pyrrolidine. 

( -oxaهةندَيكجار ئؤكسجني بة ثَيشطرى )-10
دا oxadiazoleدةردةبِرَيت وةكوو لة 

( -Thiaطؤطرديش بة ثَيشطرى )
داو Thiadiazoleدةردةبِررَيت وةكو لة 

نايرتؤجينيش لة هةندَيك هايدرؤكاربؤنى 
وَيتةى ( وةكو لة ئاazaئةَلقةداردا بة )
azathioprine.دا 

( SH( بؤ )Thiol-ثاشطرى )-11
 دا.methane thiolوةكوو لة 
( وةكوو لة -epoxyثَيشطرى )-12

 ethylene oxide= epoxyeئاوَيتةى 

thane. 
، و دووةم sulfidesطؤطرديدةكان كربيتيد -13

و طؤطردوكسيدةكان  disulfidesطؤطرديدةكان 
ةكان )كربيتؤن ( طؤطردؤنsulfoxides)كربيتوكسيد 

sulfones وةكوو ئيسةرةكان )ethers  ناو دةنرَين سايو
Thio  داى سايؤ(dithio سةلفينيل )sulfinyl  و )سةلفؤنيل

sulfonyl ( يةك لة دواى يةك جَيطةى )ئؤكسىoxy )
 دةطرنةوة.

 methyl sulfonylى سةلفونيل ئيسان سبؤ منونة: مَي

ethane 
 methl thio propaneمةسيل سايو ثرؤثان 

 propyl sulfinyl butaneثرؤثيل سةلفينيل بيوتان 
( كؤتاييان بَيت one-بة ) Ketonesكيتؤنةكان -14

Diketones ،triketones ،Thioketones ( بة ثاشطرى-

dione( ،)-trione( ،)-thione.دةردةبِرَين ) 



26 سةردةمزانستى   

 205 

بؤ ناونانى ترشة ئةندامييةكان هةر ِرذَيمى ناونانى -15
ى بؤ بةكار دةهَينرَيت،  Geneva nomenclature)جنةوا( 

بةآلم هةندَيك جار بؤ ئاسانى، بؤ ثَيكهَينانى ناوى ترشةكة 
يان كاربؤكسيليك دةخرَيتة  carboxylكؤمةَلةى كاربؤكسيل 

 سةر ناوى ئةو هايدرؤكاربؤنةى كة ترشةكةى ىَل وةردةطريَيت.
( وةكوو هينى خؤى esterناولَينانى ئةستةر )-16

 sodiumوةكوو لة )بؤتانواتى سؤديؤم(  دةمَينَيتةوة 

butanoate  واتة خوآى سؤديؤم لةترشى بؤتانويك يان
 دا.Sodium acetateسركاتى )خةالتى( سؤديؤم( 

( كؤتايى دَيت وةكوو ine-ناولَىنانى ئةمينةكان بة )-17
 dime، داى مةسيالمني methy lamineمةسيالمني 

thylamine. 
( ureaكة لة )يوريا  بؤ ناونانى ئةو مادانةى-18

وةردةطريَين زاراوةى )يوريا( يان دةخرَيتة دواوة وةكو 
 .butyl ureaبيوتيل يوريا( (

دةكرَيت بة  Sulfocyanateناوى سةلفوسيانات -19
 .Thiocyanateسايؤسيانات 

( -Nitroدةربارةى ناونانى لَىوةرطرياوةكانى نيرتؤ )-20
َيك نيةو هةميشة ( هيض جؤرة طؤِرين-Nitrosoو نيرتوز و )

هةر بة ثَيشطرى نيرتؤ يان نيرتؤزؤ دةستثَيدةكةن بؤ منوونة: 
nitrosobenzene, nitrophenol. 

21-(azo- ثَيشطرَيكة بة ماناى نايرتؤجني دَيت وةكوو )
azotemia  بة ماناى )نايرتؤجني بوونى خوَين( واتة زؤر

ى بوونى مادةى نايرتؤجينى لة خوَيندا لة ئةجنامى ثةشَيوي
 فرمانى طورضيلةوة.

ناونانى ئةو ئاوَيتانةى كة كانزاى ئةندامييان -22
لة ثَيشدا بة ناوى  compunls organome tallicتياداية 

ئةندامييةكة دةست ثَيدةكةن ئينجا ناوى ئةو  radicalِرةطة 
تياياندان بؤ منونة: داى مةسيل زينك كانزايةى كةوا 
dimethylzinc 

، دةبَيت ناوى ِرةطة ئاَلؤزةكان بؤ نةهَيشتنى طومان-23
Complexradicals  خبرَيتة نَيوان دوو كةوانةوة بؤ منونة

 لة جياتى:
dimethyl pheny lamine  :بنووسرَيتamine 

(dimethyl phenyl) 

ثاشطرَيكة بؤ ئاوَيتةيةك كة ِرةطى  oic- كئؤي-24
 decanoicكاربؤكسيلى تيادا بَيت وةكوو ترشى ديكانؤيك 

acid. 
 ستةى هةندَيك ثَيشطر لة كيمياى ئةنداميدا:لي
 

تاكى يةكى 
 )يةكةم(

 Mono )اول( أحادى

 Di )ثاني( ثنائي دووانى )دووةم(
 Tri )ثالث(ثالثي  سيانى )سآيةم(

 Tetra )رابع( رباعي ضواريى )ضوارةم(

 Penta )خامس( مخاسى ثَينجى )ثَينجةم(

 Hexa )سادس(سداسى  شةشى )شةشةم(

 Hepta )سابع( سباعي وتةم(حةوتى )حة

 Octa )ثامن( مثاني هةشتى )هةشتةم( 

 Nona  تاسع نؤيى )نؤيةم(

 deca عاشر دةيى )دةيةم( 

 Un de  يانزةهةم
cane 

 Dode  دوانزةيةم
cane 

 Tride  سيانزةهةم
cane 

tetradcon  ضواردةيةم
e 

 Penta  ثانزةيةم
decane 

 
 ناوى ئةلكانةكان )ثارافينةكان(

 Methane ميسان
 Ethane ئيسان
 Propane ثرؤثان

 Butane بيوتان

 Pentane ثَينتان

 Hexane هَيكسان

 Heptane هَيثتان

 Octane ئؤكتان

 Nonane نؤنان

 decane دَيكان
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 مرؤظ و رِةنطةكان و 
  كاريطةرى هؤش

 
 ئةَلقةى سَييةم

 
 حمةمةد  ثةرضظةى: هادى

 زانكَوى سلَيمانى ثزيشكى/ى ذليؤك
 
 

 
 
 

 
هةرضةندة  بةشَيوةيةكى سةرةكى بةكاردةهَينرَيت بؤ دةست نيشانكردنى ثشَيويةكانى جةستةو بةراووردكردنى كاريطةرى 

يةكة. بةآلم ئةو زانيارى يةى كة خؤى حةشارداوة لةتيشكة ئةلكرتؤفؤتؤنيةكة، ضارةسةرة جؤراو جؤرةكانء بؤ ثشَيوى 
 سةرضاوة ِراستةوخؤكةى هؤشى مرؤظة.

خوارةوة ئةجنام دراوة لةاليةن د.تؤماس ضاَلكؤوة لةماَلبَيرن لةئوسرتاليا بةبةكارهَينانى  test )  فحص ( ئةم لَينؤِرينةى 
 مةى سةرةوة:سيستةمى  بؤ ِروون كردنةوةى ئةو ئةجنا

  
                -6-نةى ذمارةوَي   

                                                                
لةوَينةكةدا دابةش بوونى ضِرى ِرةنطى 
تيشكة ئةلكرتؤفؤتؤنيكة هاندراوةكةى 
ضواردةورى سةرى ثةجنةكان تؤمار كراوة 

 بةئامَيرى :
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aلةسَيكتةرى سَيهةمى ثةجنةى شايةتومانى دةستى ضةث جةخت دةكاتةوة لةسةر بوونى  / ئةو كةلَينةى كة هةية
 شَيرثةجنةى ِرخيؤَلة.

b ئةو كةلَينةى كة لةسَيكتةرى ضوارةمى ضِرى تيشكةكانى ضواردةورى ثةجنةى ضوارةمى دةستى ضةثى كةسةكةدا هةية /
 .Genital cancerئةترسَيت لةبوونى شَيرثةجنةى ئةندامةكانى زاووزآ 

(ى تيشكة 3( حاَلةتى نةخؤشَيك دةردةخات كة شَيرثةجنةى هةية، ئةو كةلَينةى كة لةسَيكتةرى )aوَينةى)
ئةلكرتؤفؤتؤنيكةكةى دةورى ثةجنةى شايةتومانى دةستى ضةث تايبةتة بةشَيرثةجنةوةو شوَينةكةش لةئؤراكةدا هاوتاية لةطةأل 

 فتةيةك لةم لَينؤِرينةوة مردووة بةهؤى شَيرثةجنةى ِرخيؤَلةوة.ِرخيؤَلة لةناو لةشدا. ئةم نةخؤشة دواى ضةند هة
( دةردةخات كة تيشكة ئةلكرتؤفؤتؤنيكة هاندراوةكة هى كةسَيكة كة ترسى شَيرثةجنةى هةية بةآلم لةِراستيدا bوَينةى)

ت دةكات كة تووشى نييةتى، ئةو كةلَينةى كة لةتيشكةكةدا دروست بووة هاوتاية لةطةأل ئةو شوَينةى كة كةسةكة واهةس
شَيرثةجنة بووة ئةو شوَينةش ناوضةى ميزو زاووزآية دواى ئةوةى كة كةسةكة ترسةكةى نةما، ضةند لَينؤِرينَيكى يةك لةدواى 

 يةكى، بةئامَيرى  بؤ كرا دةركةوت كة هيض نيشانةيةكى شَيرثةجنةيى نيية.
ى ثزيشكى ووردى بؤ كرا دةركةوت كة كةسةكة هيض دواى ئةم لَينؤِرينةش لةضةند ِرؤذى داهاتوودا ضةند ثشكنينَيك

 شَيرثةجنةيةكى نيية.
لةم منونةى سةرةوة دةركةوت كة نةخؤشى يةكى ِراستةقينةو ترسى نةخؤشى يةكة لةوانةية هةمان شَيوة لةتيشكة 

 ئةلكرتؤفؤتؤنيكة هاندراوةكة دروست بكةن.
ة دروست دةكةن لةتيشكة ئةلكرتؤفؤتؤنيكة هاندراوةكةى وةهةروةها ئةوةش دةركةوت كة بريو هةستةكامنان ِرةنطدانةو

 ضواردةورمان.
لةِراستيدا ئةطةر بريو فكرةكامنان سروشتَيكى ئةلكرتؤفؤتؤنيكى هةبَيت ئةوا ئةطوجنَيت كاربكاتة سةر ثاراميتةرةكانى 

 لةذَير بارى تايبةتيدا.ثِرؤسة ئةلكرتؤفؤتؤنيكة تايبةتى ية دةرةكى يةكان بةشَيوةيةكى ِرستةوخؤ لةطةأل نامخاندا 
 يةكَيك لةتاقى كردنةوة سةرنج ِراكَيشةكانى ئامَيرى  لةاليةن ثِرؤفيسؤر كؤرؤتكؤظةوة كة لةسةر ئاو كراوة:

لةبؤريةكى تاقى كردنةوةدا دانرا لةئامَيرى  دا بؤ ئةوةى  (Deionised water)يةك مل لةئاوَيكى ديئايؤنايزكراو 
 ئةلكرتؤفؤتؤنيك تؤمار بكات.زجنريةيةكى بةردةوام لةوَينةى 

 ئةطةر كارتَيكردنَيكى دةرةكى لةسةر ئاوةكة نةبَيت ئةوا ضِرى تيشكى ئةلكرتؤفؤتؤنيكةكةى ئاوةكة بةنةطؤِرى دةمَينَيتةوة.
ثاشان ِراهَينانَيكى تةركيزى هؤشى ضِروثِر ئةجنام درا لةسةر ئاوةكة لةاليةن كةسَيكى زؤر شارةزاوة بةناوى ئاالن ضوماك. 

 االن تةركيزى كردة سةر ئةو ئاوةى كة وَينةكانى لَيوة تؤمار كرابوون وةكو بةشَيكى دانةبِراوى خؤى.ئ
خولةك لةطواستنةوةى زانيارى  10هيض بةريةككةوتنَيكى جةستةيى لة نَيوان ئاالنء ئامَيرةكةدا ِرووى نةداوة،دواى 

زياتر ضِر بوو وةك لةتيشكة سةرةتايى يةكة، سةيرى ئةم جار  30هؤشىء اهلام بةخش، تيشكة ئةلكرتؤفؤتؤنيكةكة نزيكةى 
 وَينةية بكة: 

                                                          
ضِرى تيشكى ئةلكرتؤفؤتؤنيكة  -7-وَينةى ذمارة 

هاندراوةكةى ضواردةورى ئاوة ديئايؤنايز كراوةكة 
 دةردرةخات.

 ئاوةكة نيشان دراوة لةروباردا:
 ( b( و بارَيكى طؤِراوى هؤشى )aرَيكى سةرةتايى )با

فيزيكى هاوضةرخ ناتوانَيت ئةم طؤِرانةى سةرةوة 
لةتيشكى ئاودا ِروون بكاتةوة كة ثِرؤسةيةكى تةواو 
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فيزيايى ية )بةقسةكردنَيكى تةكنيكيانة( كةخاَلى بوونةوةى كارةبايى هةواى دةورى ئاوةكةو دةرضوونى تيشكة 
ةورى دَلؤثة ئاوَيك ناتوانرَيـت دةربرِبَيت بةبآ ِرضاوكردنى ئةو ووزةو زانيارى يةى كة لةهؤمشانةوة ئةلكرتؤفؤتؤنيكى د

 دةطوَيزرَيتةوة.
ضةند لَينؤِرينَيكى تر دةريان خست كة بارى نوآى هؤشى ئاو تةنها ئةوة نيية كة زؤر خبايةنآ بةَلكو لةِراستيدا 

وَيكى تازة لةدةفرةكةى خَويدا بةجَيدةهَيَلرَيت بؤ ضةند ِرؤذَيكى كةم لةتةنيشت دةطوَيزرَيتوة بؤ ئاوَيكى تر، كاتَيك كة ئا
 ئاوَيكى طؤِراوى هؤشى يةوة، دةردةكةوَيـت كة ئاوة تازةكة حةز بةبارَيكى هؤشى دةكات.

ؤشى، هةروةها بينراوة كة زؤربةى خةَلكى تواناى طؤِرينى سيفةتى ئةلكرتؤفؤتؤنيكى ئاويان هةية بةتةركيز كردنى ه
 (12ديارة.) -7-هةرضةندة كة هةوَلء تواناكانيان ئةجنامَيكى كةمرت سةرنج ِراكَيش دةدات بةدةستةوة وةك ئةوةى كةلةوَينةى 

 
 كؤنرِتؤَلى هؤشى ئؤرا

 / ثوختة:1
 لةم بةشةدا قسة لةسةر تةكنيكَيكى كاريطةر دةكةين كة ووزةى ئؤرا دةطاتة دوو ئةوةندة لةضةند خولةكَيكى كةمدا.

( 10ةتاقى كردنةوةيةكدا هةندَيك ِراهَينانى سادةى هؤشى )مَيديتةيشنء تةركيز كردن( ئةجنام دراو لةطةأل طرتنى دة )ل
 10بؤ هةر ثةجنةيةك لةكاتى مَيديتةيشن دا ئةميش لةماوةى  Bio-electrography shotsلَيدانى هَيَلكارى كارةباى ذيانى  

خولةك لةكاتى تةركيز كردندا. تؤماركردنةكان  7ئؤراكة تؤمار كرايةوة بؤ ماوةى خولةكدا، ثاش دابِرانَيكى كورت، ثاشان 
 (.13ئةجنام دةدران بة نَيوانة ماوةى يةك خولةكى)

كاتَيك زانيارى يةكان لةسةر كؤمثيتةر ِرَيكخرا، طؤِرانى زؤر ثؤزةتيظء سيستةماتيكء طةورة تَيبينى كرا، ئةمةش 
 ؤراكةدا.ضاكسازى يةكى طةورةى نيشاندا لةئ

لةمةشةوة دةركةوت كة ئةتوانرَيت ثِرؤسةى ضارةسةركردنى ضِروثِر بةرةو باشرت بربَيت لةجةستةماندا بةئةجنام دانى 
ِراهَينانى هؤشى سادة. لَيرةشةوة ئةتوانرَيت شَيوازَيكى ضاكسازى هؤشىء كؤنرتؤألكردنى تواناى ضارةسةر كردنى خؤيى 

ة ئةميش تواناى ئةوةى هةية كة ببَيتة بةردى بناغةى زانستى ثزيشكى ضارةسةرى سيستةمى جةستةو ناخ ثيادة بكرَيت ك
 (دا.21خؤيى سروشتى لةسةدةى )

 
 / ثَيشةكى:2

ئةوةى كةزؤر ناسراوة ئةوةية كةبارى هؤشى نةخؤشةكان كاريطةرى زؤر طةورةى هةية لةسةر ضاك بوونةوةيان بةتايبةتى 
 دروستكةر بينراوة كة زؤر يارمةتيدةرة لةاليةن زؤربةى كارمةندانى ثزيشكى يةوة. بريكردنةوةيةكى ثؤزةتيظ ء هةَلوَيستَيكى

لَيرةدا مةبةستةكة ثَيش كةش كردنى ميتؤدَيطى ضةندَيتى كردنى كاريطةرى ثرؤسةيةكى هةَلبذَيردراوى ناخء هؤشة لةسةر 
كاريطةرى بةسوودى هةية لةسةر ثِرؤسةى ضارةسةركردنء دروست كردنى جؤرَيك لةِراهَينانى هؤشى ية كة زؤرترين 

 لةناو لةشدا. Healing Processesثِرؤسةكانى ساِرَيذبوونء ضاك بوونةوة 
بؤ بةدةست هَينانى ثَيوانَيكى ضةندايةتى هاوكات كة ضؤن ناخى مرؤظ كاردةكاتة سةر ثِرؤسةكانى ضاك بوونةوة، 

 ثَيوآ كة لة ئؤرادا ِروودةدات.ثرؤفيسؤر كَورؤتكؤظ بةبةكارهَينانى  توانى ئةو طؤِرانكاريانة ب
 سةر دابةش بوونى ئؤرا بةبةكارهَينانى ئامَيرةكانى كردارى كَيرليةن. زياتر لةسةد ساَل لَيكؤَلينةوة كراوة لة

لةم ضةند ساَلةى دوايى لةِرووسيا، ثِرؤفيسؤر كؤرؤتكؤظء تيمةكةى ئامَيرَيكى كؤمثيتةرايزى نوآ بؤ هَيَلكارى كارةباى 
(وة لةسةنتةرى جةستةو ئؤرا لة ئوسرتالياش هةية. ئةم 1997دروستيان كردو لةساَلى ) CCDرهَينانى كامَيراى ذيانى بةبةكا

كامَيراية ئةجنامى ثشت ثآبةسرتاوو دووبارةو هاوكات دابني دةكات بؤ بةدةست هَينانى زجنريةيةك وَينةى ئؤرا لةكاتى 
 ِراهَينانة هؤشى يةكاندا.
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 ة ئةم ِراهَينانة هؤشى يانة ئةجنام بدرَين:بؤ ئةم مةبةستةش ثَيويست

 (  Meditation/ مَيديتةيشن )خةَلوةت 1
 زؤرجار مَيديتةيشن دةبَيتة هؤى سةر لَيتَيكضون لةطةأل شَيوة جياوازةكانى ترى تةركيز كردن.

ى فرمانى نامخان يان مةبةستى تةركيز كردن بريتى ية لةبةكارهَينانى هةموو سةرنجء ديقةتدامنان لةسةر ِروويةكى تايبةت
 جةستةمان يان هةردوو كيان بؤ بةدةست هَينانى ئاماجنَيكى تايبةتى يان طةشةكردنى توانايةكى ديارى كراو.

 هةموويان شَيوةى تةركيز كردنن. Visualisation–مةشقةكانى وةكو يؤطا، تايكى، هةناسةدان، هَينانة ثَيش ضاو 
َيطرتن لةبريكردنةوةكان بة ِرَيطةى سروشتى، ئةميش بة هَيوركرردنةوةى جةستةو بةثَيضةوانةوة، مَيديتةشن بريتى ية لةِر

ثاشانيش هةوَلدن بؤ هَيشتنةوةى ناخ بةبةتاَلآء بةبآ هيض فكرةو بؤضوونَيك. ئةم بارة لةوانةية مبَينَيتةوة بؤ ضةند ضركةيةك 
 يان كاتذمَيرَيك ثشت دةبةستَيت لةسةر شارةزايى يةكةت.

اخ كةلةِراهيًَنانى مَيديتةيشندا بةدةست دةهَينرَيـت خاَلى بنةِرتى ية بؤ بةدةست هَينانى خودَيكى باآل ثاككردنةوةى ن
Higher self  لةمةشةوة دةردةكةوَيت كةخودى باآل ِرَيطة بةهيض ثيسى يةك نادات. بؤ ئةوةى بطةينة خودى باآل باشرتين شت

 Inner )كة دةبَيتة هؤى دروست بوونى ِرووناكى ناوةكى  (Inner Sound )ئةوةية كة تةركيز بكةينة سةر دةنطى ناوةكى

Light)   ئةميش بريتى ية لةناوكى خودى باآل، كةلةسةرةتادا وةكو ئةوسةرى تونَيلَيكى درَيذى تاريك دةردةكةوَيت، )واتة
 دةنطة ناوةكى يةكة وةكو تونَيلى تاريك واية(.

 وةية:( بةم شَي self حةوت ئاست هةية بؤ نةفس )خود
 نةفسى ستةمكار  -1
 نةفسى لؤمةكراو -2

 نةفسى نيطا بةخش -3

 نةفسى فةرامؤش  -4

 نةفسى قايل بوو -5

 نةفسى باش  -6

 (14نةفسى باآل يان ثوخت )بةرزترين ئاست(. ) -7

وومتان لةسةرةتادا ِرووناكى ناوةكى وةكو تونَيلَيكى درَيذى تاريك واية، بةآلم لةِرآى ئةم ِراهَينانةوة ِرووناكى ية)خَورة( 
وةكى يةكة دةكةوَيتة كارو طةشرت لةخؤرى دنيا، وةكاتَيك ئَيمة ثةيوةست ئةبني ثَييةوة خؤشى يةكى وةها دروست دةبَيـت كة نا

 زمانى هيض مرؤظَيك ناتوانآ وةصفى بكات.
ئاستةى بؤ بةدةست هَينانى ئةم بارةش لةنَيوان ئَيمةء ِرووناكى ية ناوةكى يةكةدا دوورى يةكى زؤر هةية )واتة ئةو حةوت 

سةرةوة ثَيويستة مرؤظ بيان بِرَيت تاكو دةطاتة خودى باآل(، ثَيويستة ئةم دوورى ية برِبين ئةويش بةثاككردنةوةى ناخء دألء 
دةروومنان لةكاتى ِراهَينانى ئارامى ناوةكيدا، وةثَيويستة نيةتى ثاكمان هةبَيـتء بةخةستى تةكيز بكةينة سةر دةنطى 

بةمةش دةطةينة خودى باآلكة بةرزترين ئاستى خودةء ئةو كاتة هةموو مرؤظايةتيمان خؤش  ناوةكىء ِرووناكى ناوةكىء
 دةوَيت.

طرنطرتين ِرؤَلى مامؤستا بريتى ية لةنيشاندانى ئةم ِرَيطاية بؤ هةر تاكَيك بؤ بةدةست هَينانى خودى باآل، ئةو كاتةش 
 بطةنة خودى باآل.تاكةكانى كؤمةَلطا بؤ خؤيان لةِرووى ثراكتيكى يةوة دةتوانن 

لةمةى سةرةوة دةردةكةوَيت كة ِراهَينانى مَيديتةيشن ِراهَينانَيكى بنضينةيى ية بؤ بةدةست هَينانى ِرؤشنطةرى يةكى 
 (15بآكؤتايى. )
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( Mantraضةند تةكنيكَيكى مَيديتةيشن هةن، زؤربةى زؤرى تةكنيكةكان ِراهَينانَيك بةكاردَينن ثآى دةوترآ مانرتا )
ك هاتووة لةضةند دةنطَيك يان ووشةيةك، مانرتا بةشَيوةيةكى هؤشى دووبارة دةكرَيتةوة بؤ بةدةست هَينانء ئةميش ثَي

 بةردةوام بوونى بارَيكى بةتالًَى ناخء دألو دةروومنان.
 بةثَيضةوانةوى بِرواى خةَلكى يةوة كة هةندَيك كةس سةرجنى شوَين كةوتووةكانى يان ِرادةكَيشنء ثارة وةردةطرن بؤ

 فَيركردنى مَيديتةيشن.
 مانرتا هيض مانايةكى ثريؤزى نييةء بةشَيوةيةكى جةوهةريش باشرت نيية لةِراهَينانةكانى تر.

بةبآ طوآ دانى ناوةِرؤكةكةى مانرتا دوو فرمانى طرنطى هةية كة يارمةتيمان ئةدات بةشَيوةيةكى بةرضاو لةبةدةست 
 ناوةكى ناخَيكى بةتاأل:هَينانء بةردةوام هَيشتنةوةى بارَيكى ئارامى 

/ مانرتا بريَيكى زؤر سادةية، زؤر ئاسان دةبَيت المانء ئاشنا دةبني ثآى كاتَيك زؤر دووبارةمان كردةوة لةنامخاندا ئةم 1
 بؤ برية بةكاردَيت تؤ جآطرتنةوةى هةر بريَيك كة ديًَتة نامانةوة. هةركاتَيك لة مَيديتةيشندا بريَيك هات ئةوا مانرتا بةكاردَينني

 جآطرتنةوةى.
/ كاتَيك خةريكى ثراكتيزة كردنى مَيديتةشن دةبني بةِرَيكو ثَيكى، هةمان مانرتا بةكاردَينني )جاهةر جؤرَيك بيًَت(، هةر 2

زوو نامخان ِرادَينني بؤ ثةيوةندى كردن لةطةأل مانرتاكةو بارَيكى ئارامء هَيمن، ئةم ثةيوةندى ية ثآى دةَلَين ئةنكةر )لةنطةر 
Anchor.ثاش ئةم خؤِراهَينانة، تةنانةت ئةكةر بَيزار بكرَيني، ئةوا بريَيكى مانرتا، عادةتةن، ئاراميمان ثآدةبةخشَيت .) 

ئةمةش وا لةمانرتاكةمان دةكات كة ئامَيرَيكى بةهَيز بَيت بؤ لَيكؤَلينةوةى بارة ناخؤشةكانى ذيامنانء طةشة بةخؤمان 
 يشنى ِرَيكءثَيك.بدةين لةئةجنامى جآبةجآ كردنى مَيديتة

دةردةكةوَيت كة طؤِرينى مانرتا لةوانةية ئايديايةكى باش نةبَيت، طؤِرينةكةى لةوانةية بةسوودبَيت لةبارى بايبةتيدا، بؤ 
منونة كاتَيك دةمانةوَيت كة واز لةخوويةكى نةخوازراوى مَيديتةيشن بهَينني كة ِرَيطرى بةدةست هَينانى بارَيكى قوَلى ئارامى 

 يةوةو دةردةكةوَيـت ئةو مانرتايةى كة دةيكةين ثةيوةندى هةية بةو خووةوة كة رَيطرى يةكةى دروست كردووة.ناوةكى 
هةروةها باشرت واية ئةو مانرتايةى كة بةكارى دةهَينني، بةنهَينى الى خؤمان بيهَيَلينةوةو بةكةسانى ترى نةَلَيني، ئةطينا 

 telepathicؤَلى نةستمان بكةن بةطواستنةوةى بريوبؤضوومنان لةدوورةوة ئَيمة ِرَيطايةك ئةدةين بةوانى تر كة كؤنرت

transmission. 
مانرتاثَيك دَيت لةدةنطةلووتىء بزوَينة جَيطرةوةكان و  لةوانةية بةضةندان ووشةلةخؤى بطرَيت ناسراوترين مانرتا برييت 

 oohmmmيةلة ئؤؤؤهممم 

ةتوانَيت ئةم رؤَلة ببينَيت كاتَيك دةنطةلووتىء بزوَينةكان بةالم هةرءءشةيةكى ترئ aaaummmئائائاءم م م 
 ، home دريََََََََََََذدةكةينةوة هؤؤؤم

،...هيتد.(. بةآلم باشرتينةئةطةرمانرتاكة boomبووووم zen،زَيَيَيَينmoonموووون، zoom،زووووم roomرووووم 
ؤذانةدا طفتء طؤ يان ثَيوةنةكةين. هةروةهاضؤنيةتى ءءشةيةكى بيانى يان زجنريةيةك ووشة يان بِرطةبَيت كةلةذيانى ِر

 وةستانى لةش لةكاتى مَيديتةيشندا زؤرطرنطة.
ةيتءبةيةكرتيان دةطةيةنيت، ئاسانرتين وةستان دانيشتنى ضوارمشقى يةء دةستةكانيش بةسةرقاضةكانتدا ِرةت دةك

ضونكةبةم شَيوةية ئؤراى ضواردةورى لةمشان ثتةو ضِروثِرتردةبَيت. هةروةهادانيشنت بةضيضكانةوةء تَيثةِركردنى قؤَلةكانت 
بةسةرئةذنؤكانتدا هةروةكو شوَينى كؤرثةلةيةك لةمنداَلداآلندا بةآلم بةدةطمةن بةكاردةهَينرَيت ئةطةر هةرطيز هةوَلى هيض 

 ديتة يشنَيكتنةداوة، ئةوا شوَينَيكى ئارام بدؤزةرةوةء هةوَلى ئةمانةبدة:مَي
 وةستاندنَيكى ئارامى الشةت )يةكَيك لةوانةى سةرةوة(-1
ضاوةكانت داخبةو هةموو ماسولكةكانى الشةت خاوو ئارام بكةرةوة بةماسولكةكانى دةم ء ضويشتةوة ،كةمَيك يؤطاى -2

 كونةلووت بكة:
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 تاى ئةم قؤتاغةدا زؤر يارمةتيدةرة.هةناسةدان لةسةرة
هةناسةوةربطرة لةيةك كونةلووتةوة ثاشان هةناسةبدةرةوة لةرَيطةى كونةلووتةكةى ترةوة، كونةلووتت بطرة بةثةجنةو 

 كونةلووتةداخراوةكةش بطؤِرة 
 لةطةَل هةرهةناسةدانَيكدا.

 ينى هةربريكردنةوةيةك كةدَيت ثشت طوَى ى خبة،بةردةواميش مةبة لةطؤِر-3
خولةك يان زياتر، ناخت بهَيَلةرةوة بةبةتاَلى،هةركاتَيك بريكردنةوةيةكت -20 -فكرةكان،بةم شَيوةية بةردةوام بةبؤماوةى

 هةبووئةتوانيت 
دَيت ،كاتَيك كة  فرَي بدة كة  thonghtsدةنطَيكى هؤشى )مانرتايةك( بةكاربهَينيت وةكو ئوووههممم ،يةك يةك بريةكان 

 دا لةماوةى ثَينج خولةكدا ئةوا تؤ مَيديتة يشنت بةسةركةوتوويى ئةجنام داوة. بريت فرَى 3يان 2
لةطةَل جَى بةجَى كردندا، ئةتوانيت ناخَيكى بةتاَل  بةدةست بهَينيت لةهةر كاتء شوَينَيكدا بَيت تةنانةت لةشوَينَيكى 

ست لةسةرة،مانرتاكةت بةكارمةهَينةهةتاوةكو حاَلةتَيكى قةرةباَلغ يان بارَيكى ناِرحةتدا بةيارمةتى مانرتاكة .بةآلم كاتَيك سرتَي
 ثؤزةتيفت بؤدةرةخسَيت بؤئةوةى مَيديتةيشنةكة

 بةئءةجنام بطةيةنَيت بؤماوةيةكى ديارى كراوء فكرةى مانرتاكة بةتةواوى ثةيوةندى  بةهَيور كردنةوةى ناختةوة هةية.
ى ناخ بؤ وةرطرتنى ئايدياى نوآ. كة جام ثِر بوو ىَل ى دةِرذآ ، يةكَيك لةسودة زؤرةكانى مَيديتةيشن بريتى ية لةكردنةوة

 هةمان شت ِروودةدات لةناخدا، كاتَيك كة ثِر بَيت لةفكرة، جَيطةى بريو فكرى تر نابَيتةوة.
مَيديتةيشن تةكنيكَيكى زؤر كاريطةرة بؤ ضاكسازى كردن لةتواناى داهَينانء ضارةسةر كردنى كَيشةكاندا، خةَلكى 

 .Inspirationةند بةشَيوةيةكى سروشتى ئةجنامى دةدةن. هونةرمةندء شاعريةكان ثآى دةَلَين اهلام وةرطرتن بةهرةم
كةسايةتى ية بةناو بانطةكانى جيهان وةكو ئةلبَيرت ئةنيشتاينء تؤماس ئةديسؤن ئةَلَين كة ضةند شَيوةيةكى جؤراو 

 (.16جؤريان لة مَيديتةيشن ئةجنام داوة)
 Listen to the ديتةيشن وةصف دةكرَيت بةوةى كة " طوآ طرتنة بؤ بآدةنطى لةنَيوان بريةكاندا،هةندَيك جار مَي

silence between Thoughts  هةوَلء تواناكامنان لةمَيديتةيشندا ئاِراستة دةكرَين بةرةو زياد كردنى هؤشيانةى "
 ماوةكانى بآ دةنطى.

ؤ وةرطرتنى طواستنةوةكان لةدوورةوة بةوانةشةوة كة لةكةسة خود هةروةها  تواناى مَيديتةيشن مةرجَيكى ثَيويستة ب
 باآلكانةوةو ئةوانةشى كة هةوَلدةدةن بؤ يارمةتى دانى ئَيمة.

 بةبآ بَى دةنطى يةكى ِراستةقينة ناتوانيت طوآ بؤ بريةكانى ئةوانى تر بطريت.
هةوَيت فَيرى ببيت ،ئةوشتةى كةئةتهةوَيت ثَيش مَيدتيةيشن لةوانةية خؤزطةخبوازيت بؤثَيناسةكردنى ئةوشتةى كةئةت

 داوالةخودى باآلت بكةيت.
مةكة)هةرضةندة ِرَيى تَي دةضَيت كةوةآلمةكةت دةست بكةوَيت كاتَيك ناخت ثاك  لةكاتى مَيديتةيشندا ضاوةِرَى ى وةآلم

ام دةدةن دةردةكةوَيتء هةست بوويةوة ،ئةوةش هةروةها بريَيكة( ئةوكةسانةى كةبةشَيوةيةكى ِرَيكء ثَيك مَيديتةيشن ئةجن
(ساَلء 3( ساآلن وةك لةوكةسانةى كةلةتةمةنى خؤياندان .د.تؤماس ضاَلكؤ بؤماوةى )15( يان )10دةكةن وةك كةسَيكى )

 هةمووِرؤذَيك مَيديتةيشنى ئةجنام داوةء خؤى دةَلَيت :
جنةى شايةتومانى دةستى ِراست( بةمةبةستى ئاسانكا رى ،ثرؤفيسؤركؤرؤتكؤظ تةنها ئؤراى دةورى يةك ثةجنةى )ثة

تؤماركردووة ئةويش واى ىَل كردم كةمَيديتةيشنةكة بةردةوام بَيت بةبَى ثضِران ضونكة ثرؤفيسؤر كؤرؤتكؤظ دةَلَيت كةئؤراى 
 يةك ثةجنةنوَينةرة بؤهةمووثةجنةكانء ثاشانيش بؤهةموولةش.
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 -8-وَينةى 
                                                                

 
 
 
 

 
( ،نؤ وَينةى ئؤرا بةِرَيكى تؤماركراوةبةنَيوانةماوةى يةك خولةك لةم وَينةيةدا لةالى ضةثةوة -8-لةم وَينةيةدا )لةذمارة
 دؤخى سةرةتادةردةخات 

 كاتى مَيديتةيشندا.)وَينةكةثةجنةى د.تؤماسة( ,طؤران لةئؤراى دةورى ثةجنةى شايةتومانى دةستى ِراست لة
لةم وَينانةوة ئةتوانرَيت ئةوةببينرَيت كةئؤراكة زياددةكات بةثَيى كات، هةروةها كةلَينةكان لةئؤراى دؤخةسةرةتايي كةدا 

 ووردةووردة دادةخرَيت،
 لةش بةرةو دؤخَيكى هاِر مؤنى دةضَيت لةئيشكردندا.  هةرضةندةِرادةى بةش–ئةمةش نيشانةى ئةوةية كة دؤخى ناخ 

 بةش بوونةكةهةربةبةرزى دةمَينَيتةوة.
 
 ِراهَينانى تةركيزكردن :-2

 )ئةم ِراهَينانةلةسةرةتادا با سكرا وة بةآلم ئةم تاقى كردنةوةيةد. تؤماس خؤى ئةجنامى داوةء باسى دةكات :
 شَيوةية:من ئةم ِراهَينانةم هةَلبذار دووة بَوثراكَيزةكردنى ثةيوةندى نَيوان هةردوونيوة طؤى مَيشك بةم 

 
   -2-( =وَينةى 9وَينةى ذمار)

 
سةرجنى هةردوو 
بازنةكةمدا،ئةم وَينةية كةوتؤتة 
دوورى دوومةترلةمنةوة 
بةديوارَيكةوة هةَلواسراوة لةئا 

 ستى ضاوةكامندا.
بةطؤِرينى حتيشكؤو تةركيز 
كردن ،يةك بازنةم بينى لةطةَل 

كةداو ،ثاشان تةركيزكردمن هةربةردةوام بوو، هةوَلمدا كةخاضةكةبهَيَلمةءة خاضَيكى تةواودا لةناوةِراستداو لةنَيوان دووبازنة
بةبةردةوامى بؤماوةى ضةند خولةكَيك .وةلةبةرئةوةى هةرضاوَيك كؤنرتؤَل دةكرَى لةاليةن نيوةطؤرى جياوازى مَيشك 

 )نيوةطؤرى ِراست ضاوى ضةث كؤنرتؤَل دةكاتء وةبةثَيضةوانةشةوة(.
اليةن مَيشكةوة بةَلطةى ئةوةية كةهةردوو نيوةطؤيةكة ثةيوةندى يان لةطةَل يةكدا كردووة دورست بوونى خاضةكةلة

بؤبةدةست هَينانى ئةوخاضة )واتةنيوةِطؤى ِراست ضاوى ِراست كؤنرِتؤَل دةكاتء بةثَيضةوانةشةوة( نزيكةى يةك هةفتة لةثَيش 
 خولةك .-5-بؤماوةى ئةم تاقى كردنةوةية ئةم ِراهَينانةم ئةجنامداوة هةمووِرؤذَيك 

هةروةهابؤمةبةستى ئاسانكارى ،ثِرؤفيسؤر كؤرؤتؤكؤظ تةنهائؤراى دةورى يةك ثةجنةى )ثةجنةى ناوةِراستى دةستى 
 ِراست( تؤماركردووة كةواى لةمن كرد.  لةِراهَينةكةبةردةوام مب بةبَى ثضِران . 
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                                     -10-وَينةى        
                                                                                       

 
 هةشت وَينةى ئؤرا تؤماركراوة بةنَيوانةماوةى يةك خولةك كةلةوَينةكةداديارة

 ؤِرانةكان لةئؤراى ثةجنةى ناوةِراستى دةستى رِِاست لةكاتى تةركيزكردندا(())ط-8-وَينةى ذمارة
لةوَينةكةوةئةوةدةردةكةوَيت كةقةبارةى تيشكةئةلكرتؤفؤتؤنيكةكة زيادةكات بةثَيى كات .هةروةهاكةلَينةكان 

زياتر بةرةو دَوخَيكى هارمؤنى ناخ  -لةبارةسةرةتايي يةكةدا لةئؤراكةدا ووردة ووردة نامَينن كةنيشانةى ئةوةية كةدؤخى لةش
 فرمانى دةضيَََََت ، لَيرةدا،ِرادةى بةش بةش بونى ئؤ راكة كةم دةبَيتةوة .  

       
 بةراوركردنى ئةجنامةكان                                           

 ئةم وَينةيةي كةديارة :
نءمَيديتةيشن ،ئةبينني بةتَي ثةِربوونى كات   ووزة ل جياوازي ية لةنَيوان تةركيزكرد        -11-وَينةى          

 ةهةردووبارةكةدا  زياددةكات  بةآلم  ثلةى بةش بةش بوونى ئؤراكة لةتةركيزكردندا كةمرتدةبَيتةوة وةك لةمَيديتة يشندا.
                               

انى كَيرليةن ناسةرةوةك                                                    
kirlian diagnostics    

ناخ وَينةيةكى ووردى -هةرئةندامَيكء فرمانَيكى سيستةمى لةش
خؤى هةية لةتيشكةئةلكرتؤنيةكاندا كةئةتوانرَي تؤماربكرَيت 

 بةكارهَينانى ئامَيرةكانى كَيرليةن.
ئةوتوَيذينةوانةوةى كةلةاليةن ثِرؤفيسؤر كؤرؤتؤكؤظ و تيمةكةى  

اَلى ِرابردوودا ئةجنام دراون جةخت لة (س20لةماوةى )
سةرئةوةدةكةنةوة كةتؤماركردنى ئؤراى دةورى هةردةثةجنةكةى 
هةردوودةست ئةتوانَيت وَينةىزؤرطشتطريى فرمانى هةموو 

 ناخ دابني دةكات . –سيستةمى لةش 
ثةِرى كاريطةردابني دةكات بةتايبةتى تواناى خوَينةوةى دابةش بوونى ضِرى ئؤراكةى دةورى ثةجنةكان ِرَيطايةكى ئةو

بؤديارى كردنى كَيشةكانء ثشَيوى يةكانى ئةندامء كؤئةندامة جياوازةكانى مرؤظ بةماوةيةكى زؤرثَيش دةركةوتنى 
 نيشانةجةستةيى يةكان .

(ساَلى ِرابردووى 20ناسةرةوةكانى كَيرليةن ثشت دةبةستَيت لةسةرئؤراى ثةجنةكانء لةماوةى توَيذينةوةى ضِروثِرى )
 اناكانةوة طةشةى كردووة ءسةملَينراوة.ز

 
 

( ئؤراىدةورى ثةجنةكانى د تؤماس نيشان دة دات، ِرون كراوةتةوة بةهَيَلكارى يةكى ديارى كةرى 12وَينةى ذمارة)
 ئاسانكراو:
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 -12-وَينةى 
 

               
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ئؤرا ،بةآلم بةشَيوةيةكى طشتى هةر ثضِرانَيك لةضِرى ئؤراى دةورى هةرثةجنةيةك  زانيارى زؤرثَيويستة بؤخوَيندنةوةى
 نيشانةى بوونى ضاالكى يةكى

نائاسايى ئةندامى هاوتاى ئةوثضِراندنةى ئؤراكةية كةبةشَيوةيةكى ئاسايى ئيش ناكات لةطةَل بةشةكانى ترى سيستةمى 
َيك يان ناوضةيةكى جيابؤوة لةئؤراكة نيشانةى بوونى كَيشةى  ناخ دا،بةتايبةتى بوونى هةر كةلَينَيك ،ثضِران–لةش 

رةنط دةداوةتةوة لةدابةش بوونى ِرَيكء ثَيكى  –ناخ –طةورةية.بةطشتى ضاالكى تةندروستى سازطارانةىسيستةمى لةش 
 ى ئؤراكةدا.ئؤراكةدا بةدةورى ثةجنةكاندا بةبَى كةلَين ،ناوضةى جياكراوةكان،نةبوونى طؤِرانى خَيرا لةضِرىءشَيوة
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 زانيارى مانابةخشةكان                               
ئةوةى كةناسراوة ئةوةية كةلةيةك دَلؤث خوَينةوةئةتوانني سةرمايةيةك زانيارى دةست خبةين لةسةرزؤربةى ئةوثرؤسانةى 

 ةدةن .كةلةلةشداِرود
بةهةمانشَيوةش ،تيشكى ئةلكرتؤفؤتؤنيكة هاندراوةكانى دةورى زؤربةى بةشةكانى لةش )بةشَيوةيةكى منونةيى سةرى 

 هةر دة ثةجنةكة(زانيارى تَيداية بةنزيكةيىلةبارةى هةرئةندامَيكى لةشء فرمانةكانى .
يرو نامؤهةية لةبارةى ئةم زانياريةوة ،يةكَيك ئةم زانياريةش كؤدكراوة لةشَيوةو شوَينى ئةلكرتؤفؤتؤنيكةكة. زؤرشتى سة

 لةوانة ئةوةية
لةتيشكة ئةكرتؤ فؤتؤنيكةكةدا. يةكَيكى  كةنةخَوشةِراستةقينةكةو ترس لة نةخؤشى يةكة هةمان كاريطةرى دروست دةكات

كةدا ديار نامَينَيت ترئةوةية كة بةماوةيةكى زؤركورت  دواى مردن نيشان دةرةكانى نةخؤشى يةكة لةتيشكة ئةلكرتؤفؤتؤنيكة
،هةرضةندةوةرةمةكانء ِرووةكانى ئةندامة نةخؤشةكة لةلةشيدا مبَيننةوة.ئة مةى سةرةوة ئةوةدةردةخات كةئةو زانيارييةى 

 كؤد كراوة لةتيشكةكةدا ِراستةوخؤ لةهؤمشانةوةية وةك لةوةى لةجةستةوةبَيت.
مَيديتةيشنء شَيوةجؤراوجؤرةكانى تةركيزجةخت لةسةر  ِرادةى بةرضاوى كؤنرتؤَلكردنى هؤشى بةسةرتيشكةكةدا لةكاتى

 ئةوراسيت يةى سةرةوةدةكاتةوةو ئةوةدةردةخات كةهؤمشان لةوانةية ئةلكرتؤفؤتؤنيك بَيت .
                                                                                                                                                                 

 GDVكامَيراى                                              

                                                              Gas   Discharge  Visualisation                          
هةميشة تَيطةيشتنَيكى نوَي ى بؤِراستى هَيناوةتةكايةوة  لةمَيذووى زانستدا ،ثةيدابوونى ئامَيرَيكى نوَى

 .مايكرؤسؤب،تيشكة )ئَيكس(،لةيزةر،كؤمثيتةر،بةبَى ئةم ئامَيرانة زانستى نوَى بَى هَيزو تواناية.
 بةيارمةتى كؤمثيتةر بؤهَيَلكارى كارةباى ذيانى .  GDVبةم دوايانة ئامَيرَيكى نوَى دروست كرا بةناوى كامَيراى  

 GDVوَينةى  كامَيراى -13-نةى ذمارة وَي

       
  kirlian  داِرَيذراوة لةسةر كردارى كَيرليةن    GDVتةكنيكى 

effect   ئةمةش لةناوى سيمؤن كَيرليةنء خَيزانةكة يةوة هاتووة
كةبؤيةكةم جار وَينةئةلكرتؤفؤتؤنيكة هاندراوةكانى 

 ؤَليوةتةوة .دةورىتةنةجؤراوجؤرةكانيان تؤماركردووةء لَي يانك
فيزياناسى ناسراو ثِرؤفيسؤر كؤرؤتؤكؤظ لةزانكؤى ست ثيرتس 
بَيرط لةِرووسيا لَيكؤَلينةوةى كرووةلةسةر ِرووة زانيارى بةخشةكةى 

 تيشكة ئةلكرتؤفؤتؤنيكة  هاندراوةكانى ضواردةورى الشةى مرؤظ ء تةنةكانى تر بؤ  دةيان ساَل .
َينانى زانيارى ثوختء ثشت ثَي بةسرتاو لةتيشكة ئةلكرتؤفؤتؤنيكة ئةم ثِرؤفيسؤرةبؤى دةركةوت بؤبةدةست ه

تؤماركراوةكانةوة ثَيويست بوو ضاكسازى لةئامَيرةكةدا بكرَي بةتايبةتى ثَيويست بوو بؤكةم كردنةوةى كاريطةرى ثلةى 
جياتى ثرؤسةى وَينةطرى طةرمى و ِرادةى شَى ى دةوروبةر ،بؤئةم مة بةستةش كامَيرايةكى نيمضة طةيةنةرى بةكارهَينا لة

ِروناكى بؤتؤماركردنى وينةكانءضاكسازى كردن  لة هةنطاوةكانى ثرؤسةى ووروذاندنى تيشكة ئةلكرتؤفؤتؤنيكةكان لةساَلى 
،ثرؤفيسؤر كؤرؤتؤظ هةستابةطةشةدان بوئامَيرةكةو زيادكردنى تواناى ئامَيرةكة بؤ ووروذاندن 1996

 .   GDVفؤنيكةكانء ئةم ئامَيرةى ناونا وتؤماركردنءئامادةكردنى وَينةئةلكرتؤ
( وة دةست ثَى دةكاتء بةكاردَيت لةبوارىزانستى دا ،توانايةكى زؤرى هةية 2000لةساَلى ) مؤدَيلى ثيشةيى كامَيراى 

 بؤبةدةست هَينانى زانيارى لةبارةى تةنةكانةوة.
يشةوةرة تةندروستى يةكانة لةهةَلسةنطاندنَيكى يارمةتى دانى ث لةئةمِرؤدا  GDVيةكَيك لةطرنكرتين بةكارهَينانةكانى  

 .      دىلةطةَل كار يطةرى ضارةسةرةكانى ووردوِراستء خَيراى بارىمرؤظ ء بةراوردكردنى 



26 سةردةمزانستى   

 216 

 
 

 داهيَنانةكانى ئاطر
 

 ميَذووى هةذيَنى كيميا، لة سيمياوة تا ضةرخى طةرديلةيى
 

 ( ى زايني600( ى ثيَش زايينةوة، تا )300لة )
 ئةسكةندةريية و سيميا

 
 ئةَلقةى سَييةم

 
 جةمال عةبدول

 
 

( ى ثَيش زايينةوة، ِرووداوةكانى دة 335لة ساَلى )
اى ناوةِراست، دةستى ساأل، بة ثَيكهَينانةوةى جيهانى دةري

ثآكردو، تؤوى شارستانَيتى طريك بة درَيذايى ماوةى نَيوان 
ميسر و كيشوةرى هيند بآلوبووةوة و مَيذووى كيمياِرَيك 
خرايةوة، بةهؤى تةنيا ثياوَيكى سيمامناأل و ئَيسك سووكةوة 

 ساأل و دواتر ناونرا طةورةترين. 23كة لةوةكاتةدا تةمةن 
ةوتن لةدايك بوو، بةناوى ، بؤ سةرك*ئةسكةندةر

باوكييةوة ناودةبرا كة فيليثى مةكدؤنى بوو )مةكدؤنيا، 
هةرَيمَيكة، دةكةوَيتة باكورى ِراستةوخؤى يؤنانةوة( كة ضةند 
هونةرَيكى )تةكنيكَيكى( سةربازيى طةشةثآكرد، وةك 
دةستةى دة ِرمهةَلطرةكة )بةرةيةكى نةبةزَينراوبوو، ضونكةمَيذ 

نى طِرهاوَيذ )مةجنةنيق(، لة ئابَلووقةى بوو(، بةكارهَينا
جةنطيدا بؤ ِراونان و دوورخستنةوةى ئةوانةى بةرطرى لة 
شوورةكان دةكةن لةكاتى هَيرش بردنةسةريدا، ئاماجنى 
فيليث، يةكخستنى شار و دةوَلةتة يؤنانييةكان بوو، بَيطومان 

                                            
*

، كة بة ئينطليزى (chemistry)بؤ جياكردنةوةى لة كيميا  
(Alchemy) .ى ثآ دةَلَين 

، لةو بوارةدا، بةسةر ترياس {لةذَير ساية و سةروةريى خؤيدا(
تيبة و ئةسينادا سةركةوت و كوِرةكةى لة بةردةستى و 

مامؤستاى طريكى )جاران مةكدؤنى( ِرابةر، ئةرةستؤدا فَير و 
ثةروةردة كرد، وةك بةشَيكى نةخشةكةى بؤ طرتنةخؤ و 
تَيطةيشتنى شَيوازةكانى يؤنان، لةذَير كاريطةريى ئةو دوو 

و  هؤكارةدا، باوكى جةنطاوةر، فيليث و، مامؤستاى تايبةت
ِرابةر، ئةرةستؤ، كةسايةتيى ئةسكةندةر طزنطىدا، تَيكةَلَيكى 
دِرندةيى سةخت و منوونةطةرايةتيى طوَيِرايةأل، كة باوكى 
كوذرا، ئةسكةندةر ضووة شوَينى سوثاكةى لة مةكدؤنياوة 
نارد بؤ سووريا و، بَيبةزةييانة، ضةتة طريكييةكانى تَيكءثَيك 

وةك كؤيلة فرؤشت، بةآلم شكاند و ضةند نةتةوةيةكى سةراثا 
كاتَيك، ئةسكةندةر، خَيزانى داريووشى ثادشاى فارسى 
طرت، نةيويست زةبر و دةسةآلتى خؤى لةطةأل ئافرةتاكانيان 
بةكاربهَينَيت و زؤر ِرَيزى طراتنء، وَيَلى شاهانةى بؤ 
دةستةبةر كردن و، كة ثامشاوةى ئيمثراتؤرييةتى فارسى 

كةتبووةكانى نارد بؤ ناوضةى تَيك شكاند، هَيزة ماندوو شة
دورتر لةوةى دةستةبةر كردنى سنوورى وآلت ثَيويستى 
دةكرد، بةآلم لة ِرَيى طةِرانةوةيدا لة هيندستانةوة، كة 
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ئةسكةندةرى تَيدامرد، بةشة ئاوةكةى ِرذاية سةرزةوى و، 
هَيزةكانى بينييان ناتوانَيت ئاو دابني بكات لةكاتى بَيئاويى 

ة توِرةبوون هةَلضونَيكى بة سةرخؤشيدا، هَيزةكانيدا و، ل
هاوِرَييةكى كوشت، كة هاوِرَييةكى ديكةشى مرد، ئةوةندةى 
خةفةت خوارد، ذيانى كةوتة مةترسييةوة، ئةسكةندةر 
شارةهاى ئازادى ثليشاندةوة كة دةوَلةت بوون، طريكييةكان 
بة تووِرةييةوة ناويان نا زؤردار، بةآلم ِرَيزى خواوةندةكانى 

 ى طرت، بة ِرزطار كار ثَيشوازيى كرا.ميسر
توانايى ئةسكةندةر و بةئاسان طرتنى دذوارةكان، 
كردبوويانة كاراترين كاريطةر لة ثَيكةوة طوجناندنى جيهانى 
كؤندا، بؤية فةرمانِرةوايى خؤرهةآلت و خؤرئاواى 
يةكطرتووى كرد لة ئيمثراتؤرييةتَيكى هؤشياردا و نزيكةى 

ئاسياو باكورى ئةفةريقيا دروستكرد،  بيست و ثَينج شارى لة
رييةو طريكيية كؤنةكانى زؤربةيان ثَييان دةَلَين ئةسكةندة

تَيدا نيشتةجآ كردن، بةو جؤرة جيهانى هيلينى، كةلتورَيكى 
 طريكى ثَيك هَينا لة تَيكةَلةيةكى فارسى.

ئةسكةندةر لة تةمةنى سىءسآ ساَليدا بة )تا( مرد و 
وارد كراوة، كة ئةو سةردةمة كارَيكى هةندَيك دةَلَيت، ذةهر خ

زؤر ئاسان بوو، بةوةى ثةرداخَيك ئاوى ثيسى بدرايةتآ لةو 
ِرؤذطارةدا، كة بة باشى دةزانرا، سةرضاوةى ئاوى ثاك و 
ثيس كامانةن..! سةرةِراى ئةوةيش لة شةِردا بريندار كرابوو 
ضاوةِروانى مردنى ىَل دةكرا و وةك داب و نةريتى ئةو 

ةسكةندةريان تَيدا دةذيا و لةوتةمةنةدا، كة خةَلكةى ئ
ثةيوةنديى طةرمءطوِرى سؤزى و هةستيى لةطةأل ثياواندا 
زؤرتر بوو وةك ذنان، بؤية سةربارى سةركردايةتيى هةَلمةتة 
سةربازييةكةى، نةيتوانى )ثَيش مردنى نةبَيت( سكى 
ِرؤكساناى ذنى كة )فارس بوو( ثِر بكات، دةَلَين لةسةرة 

كاتَيك مرياتطرةكةى لة }ةسكةندةر بة ضرثة وتويةتى مةرطدا ئ
ووآلتةكةم ناكةوَيتة دةست  {سكى دايكيدا ديارى دابوو

هةموو كةسء، دةكةوَيتة دةست شايستة ترين كةس، 
ئةوةبوو دواى مردنى، جةنةِراَلةكانى، تا ضل ساأل لة شةِرى 
ئةوةدا بوون كة دياريى بكةن كاميان لة هةموو كةس شايستة 

و، بة دابةشكردنى وآلتةكةى بِرايةوة، كة تةمءمذى شةِر ترة 
ِرةوييةوة و ناكؤكييةكان يةكاليى كرانةوة، بةتليمؤس ميسر 
و ناوضةكانى دةوروبةرى برد بؤ خؤى، سيليكؤس ئةو بابلةى 
برد، كة ئاسياى بضووك و ميزؤثؤتاميا و فارسى دةطرتةوة، 

ةرةو بابلمان جا لةطةأل  ئةوةشدا كة ِرَيطةكةمان بة ثةلة ب
دةبات، بةآلم ضريؤكةكةمان دةربارةى كيميا، لة طريك و 

 ميسرةوة دةست ثآ دةكات.
 ئةسكةندةرييةى ميسر:

ئةسكةندةريية، بةندةرَيكة دةكةوَيتة خؤراواى ِرَيزطةى 
ِرووبارى نيلةوة لة دةرياى ناوةِراست، درَيذيى شارة كؤنةكة 

وست كراوة، ( ميل بووة، بة شَيوةيةكى ِرَيكءثَيك در4)
شةقامةكانى ستوونى يةكرتيان بِريوة، بةتليمؤس، كةخؤى 
قوتابيى ئةرةستؤ بووة، هةر زوو دةسةآلتى لة ميسر طرتة 
دةست و لةكاتَيكدا شةِر لة بةشةكانى ديكةى ئيمثراتؤريةتى 
ئةسكةندةرييةدا شارةكانى تاآلن كرد و كتَيبخانةكانى 

ووناى كردن، تَيكءثَيك دا و زانايانى كوشت و تةفروت
بةتليمؤس لة ئةسكةندةريية ناوةدَيكى فَيركردنى بؤ دةرياى 
ناوةِراست و خؤرةآلتى نزيك دروست كردو ئةو تَيكةَلة 
كولتوريية دووِرةطة، لة ئةسكةندةريية طةشةى كرد، كة 
ئاماجنى ئةسكةندةر بوو تَيكةَلةيةكى دةوَلةمةندى داب و 

ةم دوو جؤرة نةريتى فةلسةفة و زانياريى كردةيى و ئ
فَيربوونة فةلسةفى و تةكنيكيية بةشَيوةيةك تَيكةأل بوون، كة 
خودى ئةسكةندةر ضاوةِروانى نةدةكرد و جؤرة تةكنيكَيكى 

 سيميا(. –فةلسةفى هَينايةكايةوة، سيميا )كيمياى كؤن 
 سيميا:

سيميا، ئاماذةية بؤ كارتياكردنَيكى ئةسكةندةرى، 
يشةيةكى عةرةبى هةية و، هةرضةندة وشةيةكة لة بنضينةدا ِر

ى وشةكة، ئامرازى ناسينة لة عةرةبيدا و  alبةشى )الـ( 
ْ ( ةوة وةرطرياوة، كة  (Alchemy)سيميا  لة الـ )كيميا

وشةيةكى طشتيية و واتاى كارتَيكردنى كيميا دةبةخشَيت. 
بنةماى ووشةى كيميا نةزانراوة، هةندَيك مَيذوو نووس واى 

ة و،واتة )ِرةش( و رييةوة هاتووبؤ دةضن، لة وشةيةكى ميس
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ِرةشةخاكى )ليتةى كشتوكاأل( ى نيل، يان هةندَيك جؤرى 
جادووى ِرةش، دةشطوجنَيت بة )كل( بوترَيت كة بؤ ضاوِرشنت 
و بةرطريى طةستنى بة سوَيى مَيش بةكاردَيت، زؤسيمؤس، 
كة سيمياطةرَيكى ئةسكةندةرييةيى بووة، شياَيكى دى 

توويةتى: ئةو وشةية بووة كة ئةو ثَيشنياز كردووة و، و
فريشتانةى شةيداى ذنانى زةوى بوون، بةِرةطةزى مرؤظيان 
وتووة، ئةو دوو دانةرةى ئةم كتَيبة، وةك مَيذوو نووس، 
هةردةبآ بةم لَيكدانةوةية قايل نةبن، بةآلم وةك كيمياطةر 
ثةسةندى دةكةن، لةطةأل ئةوةيشدا كة وشةى سيميا، لة 

هةَلقوآلوة، بة واتاى هونةرى  وشةى طشتى كيمياوة
)تةكنيكى( ثيشةطةران، بةآلم بة لقَيكى كيمياى كردةييشى 
دةَلَين كة شانبةشانى تةكنيكى ثيشةطةران طةشةى كرد، كة 
لقَيكى زؤر طرنط و بينني و تةكنيكى سيميايى بوو كة 
كؤمةكى كيمياى كردةيى دةكرد، وةك ثزيشكى كانزازانى و 

ش سيميا طرنط بوو، ضونكة هونةر، بةآلم جطة لةوة
تاقيكردةوةيةكى سةرةتايى طرميانةكان بوو، بابةتى 
زانستيش، لَيكدانةوة و ثَيشبينيية و، ئةرةستؤ ثاش 
لَيكدانةوةى ماددة، ثَيشبينى طؤِردرانى كرد، واتة طؤِردرانى 
ماددةيةك بؤ يةكَيكى دى، ئةمةيش ئةو طرميانةبوو كة 

دنةوة و بة درَيذايى هةزار سيمياطةران دايان نا، بؤ تاقيكر
 ساَلى دواتر بةردةوام بوو.

بريوِراى سيمياطةران دةربارةى ئاماجنى طؤِردران، جياواز 
بوون، كؤ زؤربةى كات ئامانج بةرهةمهَينانى زَيِر بوو، لةطةأل 
ئةوةيشدا دةشآ ئاماجنةكة ثزيشكيش بوو بَيت، بؤ ئةوةى 

يان، هةروةك ثري طةنج بكرَيتةوة يان الشةى زةمينى بؤ ط
تةكنيكى طؤِردراونيش هةر جياوازبوو، هةندَيك سيمياطةر 
ِرَيطةيةكى كردةييان طرت وةك تواندنةوة و شلكردنةوة و 
يةكطرتن و دَلؤثاندن، بةآلم هةندَيكى دييان تةنيا جادووييان 
بةكاردةهَينا، زؤربةىيشيان هةردووكيان، خةآلتةكان 

و كارتياكةران بة هةموو طةورةبوون )زَيِر و يانى هةميشةيى( 
ِرَيطةيةك هةوَليان دةدا ِرَيطة و شَيواز و بةرهةمةكانيان 
بشارنةوة و زؤر نهَينى و ناديار و ِرووداوى سةيربآ لة 
شةودا، ئةوةيش بووة هؤى ئةوةى هةستى خةَلك و 
هؤشيارييان دةربارةى سيمياطةران كةم بَيت، بةآلم 

كانطةران و  كارتياكةرانى ترى كيميا )ضارةسازان و
ثيشةطةران( زؤرجار تووشى دةرديسةرى دةبوون، بةآلم 

سيميا هيواى كارتياكةرانى كيميا بوو كة لةسةرساميياندا 
ثةرؤشى ثآ ثةيدا دةكردن، كة يةكبينة لة بةرئاطردابن، 

 كاتَيك طَلكار و تةونكاران دةِرؤيشتنةوة بؤ ماَلةكانيان.
، بريؤكةيةكى بَيطومان، ِرةنطة طؤِردرانى سةرةتاسةرى

نامؤ و دةطمةن و نا ئاسايى بآ، كة وامان ىَل دةكات طومان لة 
بةهرةى ثَيشبينيمان بكةين، بةآلم ئةطةر بة وردى لة سيميا 
بكةينةوة وةك يةكةم طرميانَيك، ئةوا بة تةواوى دوورة هؤش 

 )ئةقأل( نابَيت.
سيمياكاران، باوةِريان بة طؤِردران هةبوو، ضونكة ِرؤذانة 

درانيان لة ذيانى خؤياندا دةبينى، لة ضَيشت لَينان، طؤِر
بؤيةسازى و فرمانةكانى لةشدا، وةك بةرهةمهَينانى كانزا لة 
خاوةكانى و ئةو طؤِردرانة سةرسوِرهَينةى خاوى طؤطرديدى 

سينابار( يان دةزانى بؤ جيوةى شل، كة  -جيوة )ذةنطبةر
ى كانزا طةرمكردنى خاوةكة شتَيكى دةردةثةِراند وة طؤمَيك

زيوينةكةى ىَل دةمايةوة، ئةطةر ئةمانة نيشانةى تةواوى 
طؤِردران نةبن، كةواتة هةر ئةوةندة كانزاكة طةرم بكرَيتةوة، 
طؤمة زيوينةكة دةطؤِردرَيتةوة بؤ بةستوويةكى سوور 
)ماددةيةكى ِرةقى سوور(، بةآلم ثةيدابوونةوةى ذةنطبةر 

(Hgs)  نةبوو وةك بؤى دةضوون، بةَلكو ئؤكسيدَيكى دى
و لة  (HgO)جيوة بوو كة هةمان ِرةنطى سوورى هةبوو 

نةبوونى زانياريى ديشدا، طؤِردران بة ِرواَلةت ثةسةند دةبوو 
 وةك هةر لَيكدانةوةيةكى دى.

لةوةيش زياتر، كاتَيك كيمياطةرة ثَيشينةكان، تؤزَيكى 
ت دةكرد، هيض بةَلطة و زةرديان ِرةنط زَيِرييان دروس

هؤيةكيان لة بةردةستدا نةبوو كة وابزانن زَيِرنيية، بؤية 
بِرياريان دةدا كة زَيِرة، كة تةكنيكى شيكارى باشرتبوو، 
دَلنيابوون كة بةرهةمةكة زَيِرنيية، ضونكة تا ضةند 
نةوةيةكيش وايان دةزانى كة كردةكة زَيِر ثةيدا دةكات و 

تيية سةرنةكةوتووةكةيان دةكرد، سةرزةنشتى تةكنيكة تايبة
نةك ثَيكهاتن، دواشت، دةتوانني لة كؤشةى شةكةتكةر و 
سوثاسنةكراوى سيمياطةران بطةين، ئةطةر لةوفريودانة زؤرة 
دَلنيابوون كة دةهاتة ِرَييان، لةكاتى نزيكبوونةوةدا لة 
ئاماجنةكانيان و وايان بة بريدا دةهات، كة بةرهةمهَينانى 

د، نزيكةى بةرهةمهَينانى زَيِرة، بة ثَيى كانزايةكى زةر
تَيطةيشتنيان بةرهةمةكة دةشيازَيِر بَيت، بةآلم زؤرباش و 
ثةسةند نيية، وةك ئةو زَيِرةى لة زةوى دةردةهَيندرَيت، 



26 سةردةمزانستى   

 219 

هةندَيكيان ماَلومنداَليان بة دروستكردنى زَيِر شَيوة دةذياند، 
كة تاِرادةيةك خراث نةبوو، وةك دةيان وت تةنانةت 

 ثيشةطةرةكانشييان ثآ فريو دةدرا.
 نةريتة تةكنيكييةكانى ئةسكةندةريية:

 ثيشةطةرى نةناسراو:
بؤية زانيارميان دةربارةى زَير شَيوة، ثَيطةيشتووة، 
ضونكة يةكَيك لةو ثيشةطةرانةى ئةو ِرؤذطارانة بِريارى دا، 
هونةرى ) تةكنيكى( بةرهةمهَينانى لةسةر ثةِرةى زةل 

بةر ئةوةى ئةو ديثلؤماتة سوَيدييةى لة بنوسَيتةوة و لة
سةدةى نؤزدةيةمدا ئةو ثةِرة زةالنةى دةست كةوت و، 
ئةوةندة ذير بوو كة بيانثارَيزَيت و لةطةأل خؤى بيانباتةوة بؤ 

ساأل تؤذينةوةى زاناكان،  85ئةوروثا بؤ لَيكؤَلينةوة و، ثاش 
ان بؤيان دةركةوت كة دوان لةو بايؤآلنة باسى كردةى كيميايي

تَيداية، وا ديارة طةآل زةلةكان بة هةمان خةت نووسراون و لة 
دةوروبةرى كؤتايى سةدةى سَيى زاينيدا، ِرةنطة 

ِروونووس كرابن،  ثةسةندتريش وابآ لة بةركارى كؤنرت
ضونكة ِروونووسةكان هةندَيك سووكةهةَلةيان تَيدابوو، 

 آ.ِرَييشى تآ دةضَيت كة سةد ساَليك ثَيش زايني نووسراب
لة بنضينةدا يةكةم طةآلزةل، باسى بؤيةسازى و 
جَيطريكردن و ئامادةكردنى السايى بةردة طرانبةهاكانى 
تَيداية و لة ثَيناوى ئامادةكردنى سركاتى مس )ذةنطار(، كة 
ماددةيةكى سةوزباوة بؤ دروستكردنى زمِرووتى دةستكرد 

َيت بةكاردَيت، دةبينرَيت، كة باسى مس ئةوةى تَيداية كة دةب
قوبروسى بَيت، وةك بامسان كرد، ماددةكان بة دةطمةن 
خاوَين دةبن و هةندَيك جار ئةو ماددانةى هةمان ناويان هةية، 
ِرةفتارَيكى كيميايى جياوازيان دةبَيت، بةهؤى ئةو 
خةوشانةوة كة تَييدايةتى، بؤية ئةطةر ماددةيةك لة ضةند 

ةيةكى سةرضاوةيةكى جياوازةوة بهاتاية، وةك ضةند مادد
 جياواز ضارةسةر دةكرا و ِرةفتارى لةطةأل دةكرا.

توَيذاَلَيكى تةنكى باش دروستكراوى مسى قوبروسى 
بةهؤى ) بةردة ثآ و ئاوةوة( ثاك بكةرةوة، ئينجا كةمَيك 
ضةورى بكة دواتر ضةورييةكةى ىَل بسِرة و ثةتَيكى تَيوة 
بثَيضة و لةناو بةرمَيلة دارينةيةكدا هةَلى بواسة كة 

ركةيةكى زؤر خةستى تَيدابَيت، بآ ئةوةى بةر سركةكة س
بكةوَيت، ئينجا سةرى بةرميلةكة توند داخبة، بؤ نةهةَلمينى 
سركةكة، جا ئةطةر بةيانى مسةكةت لة بةرميلةكةدا 
هةَلواسى، دةتوانيت ئَيوارة بة وريايى ذةنطارةكةى ىَل 

ر بكِرَينَيت، دواى ئةوةى هةَليبواسةرةوة تا بة تةواوى كا
 دةبَيت و سركةكش واى لَىدَيت لة كار دةكةوَيت.

بةآلم طةآل زةىل دووةم، واديارة لة بنضينةدا بة كانزاكان 
دةدوَيت و باسى زؤر ِراستى تَيداية دةربارةى دروستكردنى 

 زَيِرى ساختة.
 دروستكردنى ئاسيم ) داِرشتةيةكى زَيِر و زيوة(:

جار خاوَينى وردة ثارضةى تةنةكةيةكى نةرم بهَينة و ضل 
ثارضة زيوى سثى  3بكة و ضوار ثارضةيان ىَل وةربطرة لةطةأل 

خاوَين و بةشَيك ئاسيم، ثَيكةوة شليان بكةرةوة و ثاش 
داِرشتنيان ضةند جارَيك خاوَينى بكة و هةرضييةكت دةوآ 
لَيى دروست بكة، ئاسيمةكة بة ِرادةيةك ناياب دةبَيت كة 

 ثيشةمةندةكانيش فريو دةدات.
ة ئةم ِرةضةتانة، ثيشةطةرَيك لة شوَينكارَيكدا بةكارى ِرةنط

هَينابَيت، ضونكة كردةيةكة بَيئةوةى ئاماذة بكات بؤ 
نهَينييةكى ناديار، يان هةوأل بدات ناوةِرؤكَيك بشارَيتةوة، بة 
ثَيضةوانةى نووسراوة سيميايية دوايينةكانةوة، بةآلم ضؤن 

وة، هةندَيك وا ثارَيزراون!، ئةوة هَيشتا شتَيكى نةزانرا
دةزانن، خراوةتة تابووتى مؤمياكراوَيكةوة بؤ دَلنيابوون لة 
نةفةوتانى، دةيشطوجنَيت، خاوةنةكةى ويستبَيتى لةطةأل 
كةلوثةلة طرانبةهاكانى بنَيذرَيت و دةشآ هةنطاوة 

 نووسراوةكان، طرانرتين سةرمايةى ثيشةمةندبَيت.
ة كردةييةدا دةتوانرَيت بةدواى ِرةطوِريشةى ئةم ضارةسةر

بِرؤين تا خاكى يؤنان، ضونكة ماوةيةك ناوةندى فَيربوون لة 
ئةسيناوة طوَيزدرايةوة بؤ ئةسكةندةريية، بةآلم ئةسينا زوو 
نةبووة شارى تارمايى و، ئةكادميياكةى ئةفالتوون و 

ساَلى  700كؤمةَلةى طفتوطؤ طشتييةكان ئةرةستؤ، تا 
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يلةسووفة دواتريش مجةيان دةهات، لة كاتَيكدا فة
طةِرؤكةكانى طريك، وانةى تايبةتييان دةوتةوة وتاريان بؤ 
خةَلكى دةدا و ديارى و بةخشيشيان كؤ دةكردةوة، 
فةلسةفةى سروشتيى يؤنانييان بة جيهانى هيلينيدا 
تَيثةِراند، بةآلم نيوفراستؤسى جَينشينى ئةرةستؤ، لة 

ى  315كؤمةَلةى طفتوطؤ زانستييةكاندا، )دةوروبةرى ساَلى 
ثَيش زايني( ، لة فةيلةسوفَيكى ثةتى زياتربوو، دووربني و 
وردبينَيكى ذيرى كيمياى كردةيى بوو وةك لةم ِرةضةتةيةى 
بةرهةمهَينانى سركاتى قوِرقوشم )قوِرقومشة سثيكة( وة 
دةردةكةوَيت. )قوِرقوشم دةخرَيتة دةفرة طَلينةيةكةوة كة 

ى سركةيةكى خةست و تيذى تَيدابَيت، ثاش ئةوة
ئةستوورييةكى دياريكراو ذةنط ثةيدا دةكات )لة ماوةى دة 
ِرؤذدا(، دةفرةكة دةكرَيتةوة و ذةنطةكة دادةتاشرَيت و، ذةنطة 
داتاشراوةكة، دةهاِردرَيت و هاِردراوةكة مادةيةكى زؤر لة 
ئاودا دةكوَلَيندرَيت، ئةوةى لة كؤتاييدا لة بنى دةفرةكةدا 

 (.دةنيشَيت، )قوِرقومشة سثيكة( ية
هةر بةم جؤرةيش باسى هةويرى ثاريس دةكات، ئةو 
بةردةى طةضى ىَل دروست دةكرَيت بةهؤى سوتاندنيةوة و، لة 
مةِرمةِر دةضَيت، كة تةِر دةكرَيت تؤكمةيى و طةرمييةكةى زؤر 
سةير دةبَيت، بؤ ئةوةى بؤ بةكارهَينان ساز بكرَيت، دةيهاِرن 

سكوَييةكى و ئاوى دةكةن بةسةردا و يةكبينة بةهؤى ئة
دارةوة تَيكى دةدةن، ضونكة لةبةر طةرمى بةدةست ناكرَيت، 
يةكسةر ثَيش بةكارهَينان طةضةكة دةطريَيتةوة، ضونكة زوو 

 ِرةق دةبَيت.
دةشيا كارتياكردنى كردةيى لة كيميادا، بةردةوام بَيت و 
بةبى ضاكسازى و طؤِرانكارى درَيذةبكَيشَيت، ضونكة 

 اتر نةبوو...!ئةسكةندةريية وَيستطةى دو
 سؤفيطةريَتيى ئةسكةندةرييةيى:

لة ئةسكةندةريية، ئةو كردارَيتيية، كةوتةسةر دةريايةك 
ئاينزاى ترى وةك ئةرةستؤيى و، ثارَيزطةرَيتى و، ئةبيقؤرَيتى 
و، ئةفالتوونَيتى نوآ و غةنووسَيتى و زةرادةشتَيتى و 

نيان ِرةنطة ئايينى ديش هةبووبَيت، كة ناوةكا (1)ميسراسَيتى

                                            
1

باوةِرَيكى ئايينى فارسيية، لة كؤتاييةكانى سةردةمى ئيمثراتؤرَيتى  
مانيدا طةشةى كرد و كَيرِبكَيى لةطةأل مةسيحييةت دةكرد، بة ناوى رؤ

( ةوة كة ِرووناكى و ِراستى مرؤظ ثارَيزة لة خراثة، ميثرانافسخواوةندى )

ون بوون و لةناوضوون، جوولةكةَيتى مةسيحَيتى و 
موسوَلمانَيتى بؤ كيميا زؤر طرنط بوون و دةتوانني 
بةِرةطءِريشةى جووَييتيدا ِرؤبضني تا دةوروبةرى هةزار و 
هةشتسةد ساَلَيك ثَيش زايني، كاتَيك فرمانى بة ثياوَيك كرد 

(، ناوى كة ناوى ئةبرام بوو، )بة ثَيى سةرطوزةشتة كؤنةكان
خؤى بطؤِرَيت بؤ ئةبراهام )ئيرباهيم( وةك ئاماذةيةك بؤ ثايةى 
نوَيى وةك باثرية طةورةى هةموو مرؤظ، لة ِراستيدا جوولةكة و 
مةسيحى و موسوَلمانانيش، خؤيان بة نةوةى ئيرباهيم 
دادةنَين، كة شوَينكةوتوانى ئةوسآ ئايينة طةورةيةن كة 

ةم شارستانَيتى سةركةوتوو كاريطةرن لة جيهانى نوَيدا و يةك
)عيربى(، لة زؤر ِرووةوة هاوشانى شارستانَيتى دةوروبةر 
بوو، عيربانييةكانيش ئةوةندةى ئةوان دِرو ِرةق و ناوضةخواز 
بوون و ِركَيفى تةكنيكيى كيمياييان لة هى 
شارستانَيتييةكانى دةرو دراوسَييان نزيك بوو، زَيِر و زيو 

ةنةكةيان ئةناسى و دةيانزانى ومس و ئاسن و قوِرقوشم و ت
بةكاريان بهَينن، بةآلم لةطةأل ئةوةيشدا، عيربانييةكان 
تايبةمتةندييةكيان هةبوو، كة ئةوة بوو خواوةندى ئةبِراهام 
)وةك دةطَيِرنةوة( سوربوو لةسةر تاكءتةيايى خوا، بةوةيش 

 ضةمكَيكى يةكتاثةرستى دةستىثآكرد.
ةبةركردنى ئةو يةكتا ثةرستيية، يارمةتى دةست

بةردةواميى ِروناكبرييىدا، ضونكة ئايينى يةكتاثةرستى، 
خواوةند و داب و نةريتى دى ثَييان نةدةوَيرا و بةِرادةى 
طرنطى خودى ئةم ِرةوشة، خودى ئةبِراهام لة نةتةوةيةكى 
كؤضةرى بوو، بةو ثَييةيش خواوةندةكةى ِرةوةندبوو، 

وو، كة واىلة ثابةندى طؤِر و ثريؤزطايةكى دياريكراو نةب
ئايينةكة كرد طواستةنى بآ و شارستانَيتى عيربيى وةك 
كولرتورَيك ثاراست و ِرزطاركرد، تةنانةت ثاش دةركردن و 

 كةرت و ثةرتكردنى عيربانييةكان لة نيشتمانةكةيان.
 سيميا لة كارتياكردندا:

ئةوةى لةم بابؤآلنةوة بؤمان ماوةتةوة و فَيرى بووين 
ورى فةلسةفى دةوَلةمةند و ئةوةية، كة ضؤن كلتو

ِرووناكبرييى كردةيى، ثَيكةوة بة شَيوةيةكى سيمياى 
 قوتاخبانةى ئةسكةندةريية يان ئاشنا 

 
                                                                     
واتة كة تاريكى، هَيماى ئةهرميةن و هةَلةو، خؤريش هَيماية بؤ خواوةند 

 .ثرامثـ
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 سودةكانى 
 ددان بةطشتى

  
Advantages of the teeth in 

general 
 

 :ثةرضظةى
 

 وللةتيفبدعةعيد ةد. س
 مامؤستاى كؤليجى ثزيشكى ددان

 
 

ثَيشةةى: ك :يََيةةس  يوةة  وةة دة ددَت دز:رَبةة       ةةىة      
شةةةة َ ي:ةةةىة َىةيةةةةىن يى َةةةةىبو :ةةةةى رةةةى  ةةة َ ة َىة   و      

دز:ةىت   ي   ةية :ي دز:ىت  َةىةاي د   بةيت وةَ  َةيرة  وةى ز:     
 … زكك  ؤ ةيت َ َ دت   ج َة  دزم   ِ   

 ةةى م رةةىم  يوةةىدَ  زك يي ةة رَبى بة  ةةىش   ةةرَ ث بشةة ى     
ددَةى:يت جطى رى  د   َيرةى وى ز:ييى ضةىة ب  َةيرة  نةرة     
:ى وة دشىة َب   ددَت َيةي ِ زضةي دز:رَب  رةى :ةي ة ِ  اَةةىدَ        

دَت   رى ة    ؤ شر ظ    ةى  ز ي رةى  ة َ ة ةؤ ة َ ب  دزم   د    
شر ظ َ  :ى ثىب زة ب  ِ َو ى َؤبيت ةيِ َو ى َؤبيت  ىبى  ى 
 ةةةي ة نشةةة   َىة   وةةة     دز   ةيةةة  شر ظةةةى ز   زك رةةةىم    

  يوىدَ  ى ضىة  َيرةَيس ِ   ةييت دز:ىبنى ز.
 ةيت َ َ دت )ج ب (-1

Food eating = chewing = Mastication 

 (Cutting:ى  رب يى رى = ةيت قرَيت )

 (Tearingضِرب  )نؤ   ث
 (Grindrng = Crushing يِ ب   دَ:رشيت )

 بي ب زة نىدز دزدَن  ؤ  ى و  َؤ َك-2
يى بو  ى ؤة رى  ي ب    شيةةى زة ددَةةى:يت رةى  َ دَ  ةى     
 ةةَي َ َبس :ةةى َةةؤ َك جةة َت    د   ةةين   ييشةةيدزة   ةةين  ةةؤ    
نىدز  ى  جؤ ز نةىدز  و ثيوةط  َ ز  ةؤ يةى  :ةي ز ج َةةىة       

 يىجنيشييت دَ ز. :ى ددَةى:يت
 ج َةي    َي زة ِ   -3

Beuty = Esthetic 4 Face from (Contour) 

يىشةةةى َةةةيرةَي   نرةطةةةى رىنةةةىة  ةةةى  ددَت  ىرة َيشةةةيةَي  َ     
دزضَي   ىةي دَ    َي زة دزم   ِ    شيو ر ى:ية  دزم   ِ    

ََيس دزضَي  )دزق ثَي ( جطى رى زة ددَت :ى :ىل دز َية  يةى    
وةةي ز رةةىةي   ةةي ز ت   :ؤشةةىرةطيدَ دز   ةةى َب .  :ىوةةى ثَيةة  ةي
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يىشةى  ثىب زة بيةى:  نرةطة   ىبةى  ةى  ةي ة دز   ةية  يةى          
 :ىوى ز يىنى  شنية  َي  بيت نى  ز  ةَيربنى  َي  بيت شَةيينى.

 ييَي َ  = قسى:ردت )دزة  دز :ردت(-4
Phonetics  Speaking 

َةَيةس  يىم َيرةةى  نرةطية  ددَت دز دزَةين  :يََيةس :ةى دد     
 ىرة ز:َيشَي  ) ى َيببةىَ  ددَةةى:ية  ثَيشةى ز بى:سةى   شةيت      

 ؤ رةى   زفس دز َي   ض ة ى نىىَل ثي   ىبى :ى ددَت بي ب زدز 
-ف- ةةي ب  د  وةة ب ة   ى ةةَي زبى:  جةة َت  ز:ةة  ثي ةة  )ن

 د ..(.-ة
بي بة زة ش ب بةةس ازةةة تا نةؤ َة ا في ىرَيةة َت )يةةيشَيرز   -5

 Singing/ Wistling ف  بيى:يت(

ِ  رة  ددَت نرةطى رى  ى:ي  َينية  يى  ييشَيرز شؤويقييةىة 
:ةةى ف بةةيت ثييدز:رَبةة   زك بشةةية ) ةةى َيببةةىَ  بشةةيةة     

:ى دزشى:ةىة دزَرَب ةى ةَية َت د   ددَةة  ثَيشةى زة      -يَيرَةي 
 ةةةةةةى بةطىة وةةةةةةى ز ز(  ةةةةةةى  ز ي يةةةةةةيشَيرة )د    زرةةةةةةى       

 وى:سيفؤت(   ضىة ب  ييشَيرة َر.
يىنى   ةى ةيةيةي   ََةى  ةى وة  :ي        يىشى -ني  نرَ -6

 َيةة   ةةؤ دز  ِربنةة  َؤ ى بسةة ةيى  ةةى شنةة َة   :ؤ ثةةى بةةيت      
 َؤ ى بس ى.

Biting-gently for Child  love. 

 ةةةؤ - ةةةى َ ةةةة ب -نةةةي نرَ -7
  ى نرب  رى :َيشى    ىِ دَ.

Biting-Tightly-for 

defence. 

يىشى ك     ةىة :َيشةى  شةر ظ    
ؤة  يةةةي دز ةةين  ةةؤ  ةةى نرب  رةةى َةة 

يةةةةىم َيرةةةةةى د    -رةةةةى:يَ   ةةةةىِ دَ 
يةةىَ َةي   ةةى وةة دشىة َب   -وةةى ز

رى قىرةةىش   ة زب   ةؤ َةؤن  ةى :يََيس  َيةر  دز:ىةةى وةى ن         
 زك ضى:َي   ييشةيدز   ةَ  دزةة     ةىب   ةى:ي ة دَبنيية          
 ؤَةةةؤ  يضةةة  َةةةَ  ةيضةةةَي   ةةةى م  ةةةؤ :ىوةةة   ى َشبى ز:ةةةىن        

َ ة ثةةةةَ   ز ز شىةةةةة ز ضةةةة ة ى  ز ز  رةةةةى ة دة دزدَن   يةةةةي  
 دزنىبىةَي .

 ةؤ  َ ب  ددَة  بيويب  )دَد ز ب (-8
Dento-Medicolegal = forensic medicine/ 

Dentistry. 

يىشةةى  ى ةةَي   نرةطةةى رةةى ةؤ ةة َ ب  ددَةةة َ  رةةى جيايةةة َ    
 يبىََي      ة ثَ  دزد َب   ؤ  َ :ردة  ضةىة ب  :َيشةى رةى    

 َةيي بيةةةىة :ؤشةىرةطيدَ  رةى ِ َبة  دَد ز بةيةى ز  يةى بو  ةى        
:ةةى رةةىبة ث بشةة   ددَت َؤشةةي  :ةةرَ ز   ةةؤ يةةى  ةىَؤ ةةيةىة    
 يَ  ضةةةةةةةؤبيت دز:ةةةةةةةىت.  ََةةةةةةةى رةةةةةةةى ريسةةةةةةة   ةىَؤ ةةةةةةةية   

ةىَؤ خيةى:ية َ  يى  قيرةب   َيش   ددَةيةىة َؤشةي  :ةرَ ت   
رةةةى ةَيةةة  ريسةةة   ةىَؤ ةةةى:ية َ رةةةى ثى َ ز:يةةةة َ بةةةيت رةةةى ةَيةةة    

 :ؤشثي َى دَ.
 ة  :ؤت ي ردةى ز   ثش نين  :ِر :  ددَ-

Old pulp tooth analysis 

ن شةةيت  ةةةى َي  رةةى :ىوةةةَيس      يىنةةى  :َيشةةىبىك  ةةةى َي     
 رىدَبر  زشيةى ز شرد َي .

يَيس   يى  شر ظى    َر رى ةةي  دزضةَي   ةى م ددَةةى:ية      
     ةةةةى نرت ضةةةة ة ى شينةةةةي  ضةةةةيثىة ؤة ددَت     ث ةةةةى ت    

 ة  :ةؤت   ثي َب ني ب  :ِر :  ددَةى:يت دز:ةىت  جةي يىنةى  دَةيَ   
ني   يةىَ َةَي  جةؤ ة نر ثةة      شة َينَي    :ِر :ى:ةىة  ثشةة  
 (   َةي .geneَ َب    جؤ ة  ؤ  َيةةى:ىة )

-  ددَتج ةي ردةى زة ضةينى:ية   ةي   - يةى َة  ةة ةَ -
 ةةى م يةةىم يةةىم  -:ةةى رةةى شن َرةيةة َ د  وةة  دز َيةة   ةةى  ةةَي َ َبس  

  ةةَي َ ز دزنؤِ  َبةة  يىنةةى  يةةى  :ىوةةى رةةى  َىشةةىة  شن َرةيةةىدَ   
 ط َب  َب ةةةةى ز رةةةةى    ََي ةةةةى ز  ةةةةؤ    ََي ةةةة  دة. يىشةةةةى     
 ى:ي دز َينرَب   ؤ  َ :ردةى زة :َيشىة :ؤشىرةطي  دَد ز ب  
   ةةةؤ  ةةةى َ   د:ردة  يةةةى  :َيشةةةيةىة :ةةةى رةةةى دَبةةةر  زشيةةةةى ز   

 ِ   بيت دَ ز.
-رى َةىبى يى  َي َةىة ِ   ة دَ ز  ى ؤة يى   َةيي بيى ز

 ز  ييبي يةى   ن شيت   :َيشى  َ    يَى
:ىوةةةةةةةى رةةةةةةةى   ةةةةةةة َبنى  ةةةةةةة  ز بةةةةةةةي  

 دزن َ  َ زَى ز؟.
َيم   ضَيذ رةى َةؤ َك َة َ دت    -9

  ى ددَة  رى  ي    ضي:ى زبى.
شيةةةةةةةةةةةةى زة ددَةةةةةةةةةةةةى:يت   -10

 ؤ:ةي ز  ةؤ شيةةى زة    - ىرةنى:َيشيةييت
 ي وىةطي  ج َب  ة  ددَةى:يت  ى  

  َي زبى ج شطىة  ى بةطى  ى َ  :َيشى دزشَينَي ى ز.
  ددَةَيةةةةس   َيشةةةةَي  ددَةةةةةى:ية  د َ وةةةةَي    يىنةةةةى   ةةةةى

ددَةى:ىة  ى َشبى ة ):ى رى  ةى بةطى:ىة َردَبةى( ب  دَ ة       
ج َب ةي  ددَةى:يت :َيشىبيت دز َية    يى َي ةى  ةؤة :َيشةىة     

 ج شطىة  ى بةطى )رى َةىبى قرَى قرن    ى يي َ   َي (.
 يةىم ِ   دَ ز نرةطةى   -نى ى:ردة  يَيس    ى بةطى-11

َةة   ىشيشةىب    د ى ؤة نةؤِ َة  ددَةةى  ةةبيى:يت  زبةى  ةى د     
 ظ َ :ى رى شنيرةيةى ز دزوة    ررىنىة يىم نؤِ َة ي بى رى رى   ش

 ثَي ز:ين ) زك نؤِ َة ي بيى:  ييويب  رى ةى  وةيرة  َىشةىت   
وةيية ز    ةىادز وةيرة (      َي:  شن َة دزنيَةى َىشةىة  وةى      

ددَةةى  وةى دز :ردة    يى  :ى َن  ددَةةى  ةةبييةى   َؤ  ىَؤ 
  ىشيشىبيى:يت رى  َ دَ  ؤ:ي ز  ؤ نى ىة يَيس    ى بةطى.
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َة )رةةةى َةةة َ   ةةةىادز وةةةي ة َ(   َةينةةة  َىشةةةىة  شنةةة-12
 ى ؤة ثشة نين  ددَةى:يةةى ز )ضةىة  )اشةي ز(  جةؤ ة( ددَت      

 رى  َ دَ.
( وةةيرةي َ يىنةةى  وةةىبرة ةةةي  دزشةة   18رةةى َةة َ  َىشةةىة  )

ددَت بةيت  ةى   ةي ز َبىك رةى        ى  :ىوةَيس   ةىب   ث بشة     
  َ زدَ دزَ َةَي  َىشىة    َةي   ةىثَي  ضةىة  ددَةة   ةةب      

 بيت  ىشيشىب  رى  َ دَبى.
 زك دزو   وَةيىشى ):يََيس :ي َبس يىجنيم دزدزبة   -13

  ى ى  د   دزو    :ىو  بةيى ددَت بي ب زدز ز(.
ز  ى  ى رَي   ددَت  ى َ  يى زة دزةط  رَي ز  َي  ييشيا-14

 ))  ة  ى(( دز:ىب .
ددَت  زك ثَينيوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى -15

 ةةةةةى:ي دَب ا رةةةةةى وةةةةةىدزة  يسةةةةة     
 بى: َ.

رى ىةةةةة َة    َةةةةية  جياةةةةيت دَ    
ددَت  ةةةةةةةةةةى:ي دَب   زك ثَينيوةةةةةةةةةةىة  
:ىوةةةَي    يةةةى بو  ةةةى جَيطة:ردةةةة   
َىثةؤ:ىبةةةةى:  ثكوةةةة ي ي  رىوةةةةى   
ِ   ة شى  ةةةة  ة ددَةةةةة  َرَبنةةةةىة    
 ةةةةى بةطىة وةةةةى ز ز  د   اشةةةةي زة   

ؤشي  :رَ َي  بى:َي ييت ييشياز رىوى  َ
 ى فيبة  يى  :ىوى   ين   اشي ز:ىة 
دة ييشيازبةةى   شىرةبىةةةة ز )شىرةبىةةةة ة  
 ي و ية  بيت  ى  شىرةبىة َب   َةرة  
شةب ( دز:ةين :ةى رىوةى  :ؤشثي َةى      

 ىش    َةيي بى:  يى  :ىوىة َيي َؤشي  :ةرَ ز  رةى:يَ   ةى     
ةةى ز  ةىش    َةيةي ب     :َيشىبى: َ  يىَ َةي   ى ؤة يى  اشي َ

 يى ز :ىوىن دزو    ى َب .
يىنةةى  يةةى  :ىوةةى ددَةةة  رةةى دزشةة َ ةةةى    يةةىَ َةرَب  يةةى    

 اشي َةى رىوى  َيقث  ددَةى:ىة َؤشي    ىب .
رةى  ةي ب     ى ة  ةؤ     ةة   - ى شيةى زة ددَت رةى  َ دَ -16

يىشَينَي ةةةى ز َ َبذبنةةةى زة ةةةة َة رةةةى وةةة ب  :ةةةى رةةةى وةةة ؤ:اؤرة   
سةثؤِ ة ددَةةى ز يةىجنيم د َ ز :ةى ثىب زةة ب       رىببىت ضةىة  ث 

شيةى زة  ة    ؤ   شر ظ  ةى  ي ةئ يةىشَينَي  رةى  :ىوةيةىة      
:ى :ىشئب  اشي زة ددَةييت  ىرة َيشةي ز. يةى بو رىببةىت )د.    
 ةنة َل( :ةةى يةةى  َ َبذبنةةى زة يةةىجنيم دَ ز )ث بشةة   ددَت    

يبةى  ثر فيسؤ ة بي ب زدز ة  َةس   دز   ةية   َة ةؤة ي شي  
( شةر ظ يةىجنيم   1962رى  ي:  ة و ب . َ َبذبنى ز:ى رىوةى  ) 

( وةةةيرة َبى رىوةةةيرة  90(  )35د َ ز :ةةةى َىشةةةىةييت رةةةىةَي َت ) 
   ة:ردةى زة يى َةىة ددَةى:يةييت رةى دزوة  ةةىدَ ز    1988

 ةةى َ   د:رَ ز رىنةةىة يى َةةةىة :ةةى َةةيقث  ددَةيةةيت رةةى دزشةة َ    
.    

 ردة ك  ىةةةةة َة  ةةةةى ؤة ددَةى:يةةةةةى ز دزو نيشةةةةية  -17
ةىَؤ ةةةة  :ةةةةى رةةةةى شنيرةيةةةة َ ِ   ة دَ ز  رةةةةى نى  زبيةةةة َ ددَت 
بي بةة زدز   ةةؤ دزو نيشةةية ردة   ةةى ؤة ََي ضةة  ة  ِ زةةة     
 َي زة )ضىة  ددَةَي   دبي ب رَ دَ :ى َىشىة  د  و ب  ة  

  َةرَ ز(
  زك ةىَؤ   و  َبذز.

دزو نيشية ردة   ىة َة د َب ة رى د  وة ب ة  يَيسةس   -
يى بو    ة  اشي زبى:      رةى ددَةة  دز ضة        -ة َ  ددَ

 ىةةة َة يَيسةة   د بةة    شيةةةى زة  ىةةة َة ددَت رى ةةى بةطىدَ   
 يت.  زك ةى   ة  يَيس   ضىرةىشىة ثَيش  

دزو نيشةةةةية ردة   ةةةةى:ي  َينية   ىةةةةة َة دز شةةةةيت رةةةةى   -
َىشةةىة  شنيرةيةة َ بةةيت رىببةةىت اةةة     
د   نييةةى ز  يىشةى  نؤِ َة ةي ب     

رةةةةى ِ زةةةةة     ةةةةَي زة يةةةةى    د َبةةةة  
ددَةيةةةةةى ثَيةةةةس دز َينَيةةةة  :ةةةةى رةةةةى    
قؤةةةةيد  د  وةةة ب  ة َ  ةةةة  ت دَت   
 زك  ةةةةةةى:ي  َينية   ةةةةةةر   بةةةةةةيت 
:ىثسةةةةةةةةةةةةةةةةةة ىل َئَوةةةةةةةةةةةةةةةةةةيب ة  

(Tetracycline  ةةةةى     نرةطةةةةى: )
اةةةة  د   نيةةةيت   شنةةةية رةةةى َةةة َ    

( وةةةةةةةةةةيرةي َ  ز ة 10َىشةةةةةةةةةةىة  )
 ةىنرَب .
 ىشيةةةةى زة ددَةةةةى:يت رةةةى  -18

 بةطى ب َ  ةي َي   َ دَ يَيس    ى
رىنىة  ىرة َيشية   ى  ددَةَيس  يَيس   دز    ى ة ددَةةى:يت  

(alveolar bone  دز    دز يىث  :َي ةةةةةةى ز.  ةةةةةةى م    )
شيةى زة ددَةى:يت جطى رى زة يَيسة ى:ى رةى دز  ة ددَةةى:يت    
يىشَينَي ةةى ز   ةةى  ز ي  َيةة ة ةةةيت جةة ب  :ةةى رةةى ددَةى:يةةةى ز      

 ةطى   ى بةطى  ى َي  دز:ين.يىن َب  َب ى ز  ؤ  ى ب
ضي زوةةةةى :ردة   ىةةةةة َة  ةةةة ي ب   ةةةةى بةطى  :ةةةةى -19

ددَةةةى:ية  يةةىم ب  -ددَةةةى:يت  ى َبةةى  دز ىوةةئَب   ةةى بى:ةةى ز 
  دبسةةيةى ز  ةةى بة ى  ةة ي ز:ى يةةى بة  ةةى بةطى  ةة ي ز:ى 

دز ىوئَب   ى  ى بةطىة  ى َشبى ز ز  ى ؤة ددَةى:يةى ز  ةى  
زة ة ب ةةةةىة شيةطَيةةةةس  ةةةةىَي شى ىوةةةة   جَيطة:ردةةةةة   ؤشةةةةي 
   َبن    ي َب ى ويِ َبذز دز َي .

ثيشىة ث بش ي  ددَت  يَؤَةى  - ى ؤة ددَةى:يةى ز-20
 :يبى ز. 

 ةةةى ؤة ددَةةةةى ز ضةةةىة ب  :ةةةؤرَيت  ددَت د  وةةة ب  ز      
 ضىة ب  :ي شىة    ث بش ية  ددَت :ي ة ََي َ دز:ىت.
  ز. ى  ز ي ضىة ب  َ َبذبنى ز رى    َ زدَ يىجنيم د َ
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 نةطةياندنى 
 طةرمى لة بيناكاندا

 
 

 
 

 ثةرضظةى/ عةباس ِرةزا فةرهاد
 
 
 

مرؤظ ثةرةى بة ضاككردنء باش كردنى ذينطةى 
دةوروبةرى خؤى داوة بةهؤى تاقيكردنةوة بةردةوامء 
درَيذخايةنةكانةوة لة دروستكردنى بيناداء توانيويةتى 

ين تايبةمتةنديةكانى مادةى بيناكردن بناسَيتء بة باشرت
شَيوة بةكار هَيناونء بؤ دابينكردنى ثَيداويستييةكانى 

 سودى لَيوةرطرتون.
خراثى يان كةموكوِرية سةرةكييةكانى بينا كؤنكرَيتيةكان 
ئةوةية بةثآى سروشتى ئاوهةواو طؤِرانى ثلةى طةرمى 
دةطؤِررَين، باشرتين بةَلطةش بؤ ئةم ووتةيةى سةرةوة ئاستى 

ة لة وةرزى هاويندا كة دوو بةكارهَينانى ووزةى كارةباي
ئةوةندةى بةكارهَينانىيةتى لة وةرزى زستاندا. هؤى ئةم 
زيادبونة طةورةيةش بةشَيوةيةكى بنضينةيى بؤ ووزةى 
كارةبايى بةكارهاتوو بؤ ئيش ثَيكردنى هؤكارة 
جؤربةجؤرةكانى فَينك كردنةوة دةطةِرَيتةوة كة خةَلك ناضار 

مازؤرة بةكاريان بهَينَيت دةبَيت بؤ دوور خستنةوةى ئةو طةر
كة لةناو ماَلةكانياندا دروست دةبَيت لة ئةجنامى خراثى 
بةرطرى ديوارء بنميضةكان بةرامبةر ئةو طةرمايةى كة لة 

 دةرةوة بؤ ناوةوة دةضَيت.

هةروةها نيوةى خزمةتطوزارىء وَيستطة كارةباييةكان 
 بةشَيوةيةكى بنضينةيى بؤ ئيش ثَيكردنى ئامَيرء هؤيةكانى

فَينك كردنةوة تةرخان كراون، ئةمةش دةبَيتة هؤى كةم 
بوونةوةى ئاستى سود وةرطرتن لةو خزمةتطوزارىء 
وَيستطانةو بةرزبوونةوةى نرخى تَيضونى بةرهةم هَينانى 
كارةباء ئيش ثَيكردنء ثاراستنى وَيستطةكانء تؤِرة 

 كارةبايىيةكان.
طةرمى .نةطةياندنى طةرمى/ زانراوة كردارى نةطةياندنى 1

بريتية لة ِرَيطة نةدان بة ِرؤيشتنى طةرمى لة شوَينَيكةوة بؤ 
شوَينَيكى ديكة بة تةواوى يان بةشَيوةى بةش بةش ئةويش 
بةسودبينني لة تايبةمتةنديةكانى هةندَيك مادة وةكو خراثى 
طةياندنى طةرمى يان زيادبونى فراوانى طةرمى تايبةمتةندى 

 شكانةوة.
 مادةكانى نةطةياندن:

ريتية لةو مادانة يان ثَيكهاتةى كؤمةَلَيك مادة كة ئةطةر ب
بةشَيوةيةكى طوجناو بةكاربهَينرَين دةبنة هؤى كةمبونةوةى 
طواستنةوةى طةرمى يان نةهَيشتنى بةهؤى هؤكارة 

-هةَلطرتن-جياوازةكانى طواستنةوةى طةرمى )طةياندن
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تيشكدان( دةتوانني مادة نةطةيةنةرةكان بةشَيوةيةكى 
 يى دابةش بكةين:بنضينة
مادة نةطةيةنةرة نائةندامىيةكان ثَيك دَين لة ِرَيشاأل -1

يان خانةكان وةك شوشةو ئةسيستوسء خورى بةردىء 
 سليكاتى كاليسيؤمء فريميكواليت.

مادة نةطةيةنةرة ئةنداميية ِريشاَلييةكان وةكو لؤكةو -2
خورىء طيانلةبةرانء قاميش، يان خانةيني وةكو تةثةدؤرء 

 ثالستيكء ثؤىل ستايرين يان ثؤىل يؤريسني. كةظةر

مادة نةطةيةنةرة كانزاييةكان وةكو ضينة تةنكة -3
 شكَينةرةكانى ئةلةمنيؤمء تةنةكة.

بةآلم ئةو شَيوازانةى كة مادةى نةطةيةنةريان تَيداية 
 بريتىيو لة:

 مادة نةطةيةنةرة بةرةآلكان يان ثةرش بووةكان:-1
ني، يان بةشَيوةى هاِراوةن بةشَيوةيةكى ئاسايى دةنكؤَلةي

دةكرَينة نَيوان ديوارةكان يان هةر بؤشاييةكى داخراو، 
هةروةها دةكرَيت تَيكةَلى هةندَيك مادةى ديكة بكرَينء 
بةشَيوةيةكى تايبةتى بؤ ثِركردنةوةى بؤشايىية ناِرَيكةكان 

 سوديان لَيوةربيطرَيت.
تىء مادة نةطةيةنةرة جرِيةكان ئةمانةش لةثلةى جرِيية-2

تواناى ضةمانةوة يان ثةستانيان جياوازنء بةشَيوةى 
ثارضةثارضة يان ثَيضراوة دةست دةكةون كة بة بزمار جَيطري 

دةكرَين وةكو خورى شوشةيىء خورى بةردىء ضينة 
  تةنكةكانى ئةلةمنيؤم.

مادةِرةقةكان: ئةم جؤرة مادانة لةسةر شَيوةى ثلَيتى -3
ورىء ئةستورى ديارى ثؤىل يؤريسنيء ثؤىل ستايرنني بة د

 كراو هةن.
مادة نةطةيةنةرة شلةكان: دةكرَينة ناو يان -4

دةثرذَينرَينة سةر شوَينى ثَيويست بؤ ثَيكهَينانى ضينَيكى 
 نةطةيةنةر وةك ثؤىل يؤريسنى كةفى.

 تايبةمتةندييةكانى مادة طةرمى نةطةيةنةرةكان:
بة لةبةرضاوطرتنى 
ثَيداويستييةكانى نةخشةكارى لة 

بذاردنى مادةى نةطةيةنةرى هةَل
دياريكراودا، واثَيويست دةكات 
سةرةِراى زانينى تايبةمتةندى 
طةرمى خةسَلةتة ناوةندييةكانى 
بزانرَيت، وةك هةَلمذينى ئاوء 

 سوتاندنء ِرةقييةتى...هتد.
 تايبةمتةنديةكانى طةرمى:-ا

مةبةست لَيى تواناى مادةية لة 
نةطةياندنى طةرمىء بةشَيوةيةكى 

يى هاوكؤلكةى طةياندنى ئاسا
طةرمييةوة دةثَيورَيت، هةر كة 
هاوكؤلكةى طةياندن كةمى كرد 
نيشانةى ئةوةية كة بةرطرى 
مادةكة بؤ طواستنةوةى طةرمى 
زيادى كردووة. بةرهةَلستىكردنى 
طةرمى لةطةأل هاوكؤلكةى 
طةياندنى طةرمى لةناو مادة نةطةيةنةرةكة كة بةهؤى سةرجةم 

طواستنةوةى طةرمى )طةياندن هةَلطرتن،  هؤكارة جياوازةكانى
تيشكدان( ئةجنام دةدرَيت، ثَيضةوانة دةطوجنَيت. بةآلم مادة 
شكَينةرةكان لةجياكردنةوةو نةطةياندنى طةرمى 
لةبةرطةورةيى توانايان لة دانةوةى تيشكء شةثؤلة 
طةرمييةكان بةمادةى ضاالك دادةنرَيت، بةآلم بةمةرجَيك 

ةوايى دانرابن. هةروةها تواناى بةرامبةر بؤشايىيةكى ه
نةطاياندنى ئةم مادانة بةزيادبونى بريسكانةوةء سفت 

 كردنيان زيادةدةكات.
 تايبةمتةندى ميكانيكى:-ب

هةندَيك مادةى نةطةيةنةر بةوة جيادةكرَينةوة كة توندء 
بةهَيزنء تواناى بةرطةطرتنيان زؤرة لةبةرئةوة هةندَيكجار 

ِراطرتنى بيناكة بةكار بهَينرَين دةتوانرَيت وةك ثاَلثشتء بؤ
 ئةمةجطة لة ئاماجنة بنضينةييةكانى كة نةطةياندنى طةرميية.
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 هةَلمذين:-ج
بوونى ئاو بةشَيوةى تةِريان شل يان ِرةق لةناو مادةى 
نةطةيةنةردا دةبَيتة هؤى كةمبوونةوةى نرخى نةطةياندنى 
طةرمى مادةكة يان بةرطرى طةرمييةكةى كةم دةكاتةوة، 

ةروةها هؤيةكة بؤ خراثبوونء تَيكضوونى مادة ه
نةطةيةنةرةكة بةشَيوةيةكى خَيرا.كاريطةرى شآ لةسةر مادة 
ثشت بة تايبةمتةندييةكانى مادة دةبةستَيت وةك تواناى 
هةَلمذينء ثياتَيثةِربوون هةروةها ثشت بة كةشء بارى ئاوء 
هةواى دةوروبةر دةبةستَيت وةك ثلةى طةرمىء ِرَيذةى 

.هتد. بةآلم ئةو تايبةمتةندييانةى كة ِرادةى شآء..
كاريطةرى مادة بةهؤى )شآ( وة دةثَيورَيت بريتية لة 

 هةَلمذينء ثياتَيثةِربوون.
 دَلنيايىء تةندروستى:-د

هةندَيك لة مادة نةطةيةنةرةكان تايبةمتةندى 
دياريكراوييان هةية كة لةوانةية مرؤظ ِرووبةِرووى مةترسى 

ةَلطرتن يان لةكاتى طواستنةوةو بكةنةوة ض لةكاتى ه
ثَيكهَينانيدا يان لةكاتى بةكارهَينانيدا بَيتء لةوانةية ببَيتة 
هؤى ِرودانى تَيكضوونء بارى نائاسايى هةميشةيى يان كاتى 
لة لةشى مرؤظدا وةك دروستبوونى برينء زيثكةء 
ذةهراوىبوونء هةوكردنةكانى ضاءء هةستيارى ثَيستء 

ةكات ثَيكهاتةى كيميايى مادة ضاو بؤية واثَيويست د
نةطةيةنةرةكةء سيفةتة فيزياييةكانيشى لةِرووى تواناى بؤ 

 سوتانء ذةهراوى كردن، بزانرَيت.
 دةنط:-ه

هةندَيك مادةى نةطةيةنةرى طةرمى بؤ لَيكؤَلينةوةى 
هةندَيك ثَيداويستى دةنطى وةك هةَلمذينى دةنطء ثةرش 

 ردَين.كردنةوةىء هةَلمذينى لةرةلةرةكانى بةكا
لةكاتى هةَلبذاردنى مادةى نةطةيةنةرى طوجناو بؤ بيناكان 
ثَيويستة ِرةضاوى كؤمةَلَيك تايبةمتةندى ديكةى مادةكة 
بكرَيت وةك زانينى جرِيىء تواناى بةرهةَلستىكردنى 
ضونةوةيةكىء تواناى بةكارهَينانى وِرَيكء ثَيك كردنى 

كانء دةورييةكانء بةرطرىكردنى كارلَيكردنة كيميايية
ثَيوانة كراوةكانء ئةستوريية زؤرةكانء... هتد. سةرةِراى 
هةموو ئةوانةى باسكران فاكتةرى ئابورى ِرؤلَيكى طرنط لة 

 بِرياردان لةسةر جؤرى مادة نةطةيةنةرةكة دةبينَيت.
 برِى طوجناو لة مادةى نةطةيةنةر ضىية؟

بةشَيوةيةكى طشتى هةَلبذاردنى جؤرى مادةى نةطةيةنةر 
ة بة نرخةكةيةوة لةِرووى ئابوورييةوة لةطةأل ثةيوةست

بةديهَينانى سيفةتء خةسَلةتة خواسرتاوةكان تَييدا. 
 هةروةها ثَيويستة ِرةضاوى ئاستى ئةستورييةكةشى بكرَيت.

لةِرووى جؤرء ِرَيطةى سةرةكى وةرطرتنى طةرمى بؤ دوو 
 جؤر دابةش دةكرَين:

ةطرَيت لة ئةو بينايةى كة زوربةى ئةو طةرمييةى وةريد-1
بةرطى دةرةوةى بيناكة دةبَيت ئةمةش ئةوة دةطةيةنَيت كة 
ثَيداويستيةكانى لةِرووى فَينككردنةوةو طةرمكردنةوةى 
بةنزيكى لةطةأل جياوازى ثلةى طةرمى ناوةكىء دةرةركى 
دةطوجنَيت. ئاسايى خانووى نيشتةجَيبوونء طةجنينةكان 

ة لة طةرمى لةم جؤرةن، لةبةرئةوة طةرمى وةرطرياوى دةرةو
ثةيدابوو بةهؤى ضاالكيية جياوازةكانى ديوى ناوةوةى زؤر 
زياترة، ئالةم جؤرة بينايانةدا بوونى زؤرى طةرمى 
نةطةيةنةرةكان لةبةرطى دةرةوةى بيناكة دةبَيتة هؤى 
كةمكردنةوةى طةرمى وةرطرياو يان بةفرِيؤنةضوونى طةرمى 

ةى ئةمةش لةكؤتاييدا دةبَيتة هؤى كةمكردنةوةى ووز
ثَيويست بؤ دابةزاندنى ثلةى طةرمى وةرطرياو يان بؤ 
جَيطرتنةوةى ئةوةى كة بةفرِيؤ ضووة. هةروةها بؤ 
دياريكردنى ئةستورى منوونةيى مادة نةطةيةنةرى ئةم جؤرة 
بينايانةو ِرَيكخةرى بنضينةيى ئةم دياريكردنة بريتية لة بِرى 

وونى نرخى تَيضوونى طشتى كة يةكسانة بة كؤى نرخى تَيض
مادة نةطةيةنةرةكةو نرخى تَيضوونى ثَيويست بؤ 

 فَينككردنةوةى هةواى بيناكة.
ئةو بينايانةى كة بةشَيوةيةكى سةرةكى طةرمى -2

لةديوى ناوةوةى بيناكةوة وةردةطرن. ئةم بينايانة طةرمى 
وةرطرياوى سةرةكى تياياندا بةهؤى ئةجنامدانى 

يان لة  ضاالكييةكانى ناوةوة دةبَيت وةك كارطةكان
ئةجنامدانى ذمارةى زؤرى كرَيكارء فةرمانبةرةكانى شوَينةكة 
يان بةهؤى بةكارهَينانى زؤرى هؤيةكانى ِروناككردنةوةى 
دةستكردةوة دةبَيت. لةناو ئةم جؤرة بينايانةدا لةبةرئةوةى 
زوربةى طةرمى وةرطرياو بةشَيوةيةكى بنضينةيى لةاليةن بارى 

رى لَيناكرَيت، بؤية زؤرى كةشء ئاووهةواى دةرةكييةوة كا
ئةستورى ضينة نةطةيةنةرةكة بةثَيى ثَيويست نابَيتة هؤى 
كةمكردنةوةى نرخى تَيضوونى ووزة بةَلكو دةبَيتة هؤى 
زيادكردنى بِرى تَيضوون ئةمة سةرةِراى زيادبوونى بِرى 
تَيضوونى طشتى. لةبةرئةوة زيادكردنى ئةستورى ضينة 

خواردنةوةى طةرمى نةطةيةنةرةكة دةبَيتةهؤى ثةنط
بةدةستهاتوو لة ناوةوة ئةويش بةهؤى كةَلةكةبوونييةوة، 
بؤية هؤيةكانى فَينككردنةوةى زياترى ثَيويست 
دةبَيت.كةواتة بيناى لةم جؤرة ثَيويستى بة لَيكؤَلينةوةيةكى 
زؤرتر هةية ئةويش لةِرَيطةى ئامَيرى كؤمثيوتةرةوة بؤ 

ة بةدرَيذايى ساألء دياريكردنى خةسَلةتةكانى طةرمى بيناك
بة بةكارهَينانى ئةستورى جياواز لة مادة نةطةيةنةرةكان هةتا 

 ئةستورى منوونةييمان دةستبكةوَيت.
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 هةلَووذة
 طةشةو جؤر و سودةكانى

 
 

 
 
 

 سؤزان جةمال نوسينى:
  

 
 
 

هةَلوذة يةكَيكة لةو ميوة تام خؤشانةى سةر بةدارة طةآل 
هةرضةندة لةوانةية هةموو كةسَيك وةك هةَلوةريوةكانة، 

هتد  …ميوةبآلوةكانى ديكة وةك سَيوو ثرتةقاأل و قةيسىء
 ةوَلةمةندى هةية.حةزى لَينةكات بةآلم بةهايةكى خؤراكى د

(ية و Prunus Spp( ناوة التينييةكةى )Plumsهةَلوذة )
( واتا خَيزانى قةيسى و توتِرك Rosaceaeسةر بة خَيزانى )

 هتد. …و بادةم و طؤيذ و طوَلةباخ و طوَلة نةسرين و 
لة زؤر ناوضةى جيهاندا دةِرؤيت و بةهؤى فرة 

و بةرهةم  جؤرييةكةيةوة ضاندنى لة جؤرةها خاكدا، دةشَيت
دةدات، هةروةها زؤربةى جؤرةكانى هةَلوذة لة ذينطةى 
جياوازدا دةتوانن بِروَين و طةشة بكةن، هةر لةو ناوضانةوة كة 
زستانى سارد و هاوينى طةرمة تاكو ناوضة وشكةكان يان 

 ئةوانة بارانى زؤريان لَيدةبارَيت.
 نيشتمانى بنةرِةتى

ة نيشتمانى لةبةر ئةوةى هةَلوذة ضةند جؤرَيكى هةي
بنةِرةتى هةر جؤرَيكى سةرةكييان بؤ شوَينَيك دةطةِرَيتةوة. 

ئةمةريكاى باكور بة نيشتمانى هةَلوذةى ئةمةريكى 
(Prunus americana و ئةوروثا بة نيشتمانى هةَلوذةى)

( و ضني بة نيشتمانى Prunus domesticaئةوروثى )
 (، دادةنرَين.Prunus Salicinaهةَلوذةى ذاثؤنى )

 سفى طشتى هةلَووذةوة
دارى هةَلوذة لة ِرووى قةبارةوة مامناوةندةو زؤر طةورة 
نيية، زؤربةى جؤرةكانى هةَلوذةى ئةوروثى طةشةيان بؤ 
سةرةوةيةو ِرَيكة بةآلم زؤربةى جؤرةكانى هةَلوذةى ذاثؤنى 
طةشةيان بآلو دةبَيتةوة. طةآلكانى هةَلوذة لة جؤرى سادةن و 

، قةراغةكةيان لة جؤرى داندارى Cordateشَيوةيان دَليية 
، رةنطيان سةوزةو ِرووى سةرةوةيان Denticulateوردة 

تؤخرتة و ِرووى خوارةوةيان كاَلرتة و كوَلك لةسةر ِرووى 
طةآلكة هةية بة تايبةتى ِرووى خوارةوة. طؤثكة طوَلييةكةى 
سادةية. طوَلةكانى بة شَيوةى تاكن يان لة شَيوةى هَيشوودان 

ةوتنى طةآلكان دةبينرَين بة دةطمةن نةبَيت و ثَيش دةرك
دةركةوتنيان ناكةوَيتة دواى طةآلوة. بةرى هةَلوذة لة ِرووى 
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رةنط و طةورة و ثضوكى و شَيوةكةيةوة بة ثَيى جؤرةكانى 
دةطؤِرَين كة لةدواييدا ئاماذةيان ثَيدةدةين، بةآلم بة طشتى 

كى هةموويان ِرووى دةرةوةيان ساف و سفتة و بة توَيذَي
داثؤشراوة. ناوكةكةى شَيوة  Bloomمؤمى روكةشى 

ثةستيوراوة و درَيذييةكةى لة ثانييةكةى زياترة و ساف يان 
 نيمضة سافة.

 ذينطةى لةبار بؤ طةشةكردنى
كةش و هةوا: طةشةى هةَلوذة بة ثَيى فاكتةرة -1

لةبارةكانى كةش و هةوا بةثَيى جؤرةكانى دةطؤِرَيت، بؤ 
يى بةرطةى سةرماو بارانى زؤر دةطرَيت منونة هةَلوذةى ئةورو

وَيِراى بةرطةطرتنى وشكانى و هاوينى طةرم بةآلم باران و تةم 
لةكاتى طوَلكردندا دةبنة ئاستةنط لةبةردةم كردارى ثةِريندا. 
ئةطةر زستانةكةى طةرم بووو ثَيويستى بة سةرماى كةمرت 

لة هةية بؤ ئاطاداركردنةوةى طؤثكةكانى و لة كاتَيكى درةنط 
بةهاردا دةكرَينةوة. بة ثَيى جؤرةكانيش كاتى طوَلكردن 
دةطؤِرَيت بةآلم بةطشتى هةرضةندة زووتر بكرَينةوة ئةوةندة 

زياتر ئةطةرى زيان 
ثَيكةوتنيان بةهؤى 

نيانةوة لَيدةكرَيت. تبةس
هةرضى هةَلوذةى ذاثؤنيشة 
كةمرت ثَيويستى بة سةرماى 
زؤر هةية تاكو طؤثكةكانى 

سوِرى  دةربضن ضونكة
حةوانةوةيان كةمة بة بةراورد 
كردنيان لةطةأل ئةوروثييةكة، 
لةبةر ئةوة هةَلوذةى جؤرى 
ذاثؤنى دةتوانَيت لةو 
شوَينانةدا طةشة بكات كة 
زستانى طةرمة. هةروةها 

وناكيش كاردةكاتة سةر ِر
ئاستى سةركةوتنى ضاندنى لةو شوَينةداو رةنطى بةرةكةى 

 لة دواييدا.
َلوذة كةمرت لة سَيو ثَيويستى بة سةرما بة طشتى دارى هة

هةية. طؤثكة طوَلييةكان لة هةَلوذةى ذاثؤنيدا هةروةك 
هةَلوذةى ئةوروثى بةرطةى سةرما دةكرن تةنها لةو حاَلةتةدا 
نةبَيت ئةطةر لة بارودؤخى نالةباردا وةك كةمى نايرتؤجني 

طةشةيان كردبَيت ئةوكاتة طؤثكةكان بة طؤثكةكانى قؤخ 
ةرطةى سةرما دةطرن. بةآلم طوَلى هةَلوذة لة طوَلى سَيو بكةمرت 

زياتر بةرطةى سةرما دةطرن و بةرةكةشى بة ثضوكى وةك 
 بةرى سَيو بة ثضوكى وةك يةك بةرطةى سةرما دةطرن.

طوَلى هةَلوذة لة كاتَيكى زووتر لة سَيو دةكرَينةوة لةبةر 
ةرزى ئةوة زياتريش لة سَيو ِروبةِرووى بةستنة درةنطةكانى و

بةهار دةبنةوة. لة وةرزى زستانى طةرمدا كردنةوةى طؤثكةو 
طوَلكردن دوادةكةوَيت بة شَيوةيةك كاردةكاتة سةر 
ثَيطةيشتنى بةرةكةى، لةوانةية ئةم بارةش ببَيتة هؤى 
كةوتنى طؤثكة طوَلييةكان و هةَلنةثَيكانى بةرو كةمى سةوزة 
طةشة بةهؤى طةشةى كةمى طؤثكة سةوزةكان و 

نةوةيان. دةتوانرَيت ئةم بارة لة ِرَيطةى ثرذاندنى ئةم نةكرا
-dinitroدارانة بة زةيتى داينرتؤ يان سايكلوهكسيل فينول 

or-cyclohexyl phenol  و بة بةكارهَينانى 3بة ثةيتى %
 %ى لة ئاودا، ضارةسةر بكرَيت.2

خاكى طوجناو: باشرتين زةوى بؤ ضاندنى هةموو -2
جؤرةكانى هةَلوذة ئةو 

وييانةية كة خاكةكةى ئاوو زة
هةوا طؤِركَيى باشة، بة ثيتة، 
خوَيى تَيدا نيية يان ئةو 
خاكانةى زؤر بةكةمى خوَيى 
تَيداية ضونكة هةَلوذة بةرطةى 
كربيتاتى سؤديؤم بة رَيذةى 

% و كاربؤناتى سؤديؤم 55
و كلوردى  0.04بةرَيذةى 

 0.007سؤديؤم بة رَيذةى 
دةطرَيت. لةطةأل ئةوةشدا 

وذةى ئةوروثى واباشة لة هةَل
خاكى تَيكةَلةى قورس و 
قوِريدا بِروَينرَيت و هةَلوذةى 
ذاثؤنيش باشرتين خاك بؤى تَيكةَلةى سوكة. دةبَيت ئةوةش 
بوترَيت ئاستى ئاو كاريطةرى خؤى هةيةو هةَلوذة بؤ ئاستى 
بةرزى ئاو هةستيارة و ئةطةر زؤر بةرزبَيت لةوانةية دار 

زى طةشة و كةترية بوونى زؤر بنب و هةَلوذةكان توشى الوا
تةمةنيشيان كورت بَيت، وا بةباش دةزانرَيت ئاستى ئاوى 

-1.5زةمينى لةو خاكةدا كة هةَلووذةى تَيدا دةِروَينرَيت لة )
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( مةتريش كةمرت نةبَيت بةتايبةتى ئةطةر دارةكان 2.00
 لةسةر بنةضةى قؤخ يان بادةم موتوربة كرابوون.

 ئاوةدان:-
َيطة بؤ ئاوةدانى بَيستانةكانى هةَلووذة بةثَيى باشرتين ِر

تةمةنى دارةكان و جؤرى خاك و بِرى ئاو دةطؤِرَيت. لةو 
( ملم 400-200ناوضانةدا كة بِرى باران ساآلنة لةنَيوان )

دايةو بةسةر وةرزةكانى ساَلدا دابةش بووة بةتايبةتى لة 
ماوةى سةوزة طةشةدا، دةكرَيت هةَلوذة بة بة دَيمى 

-12َينرَيت. ئةطةر ئاووهةواى شوَينةكة وشك بوو هةر )بض
( ملم بؤ هةر 120-100( رؤذ جارَيك و هةرجارةى )14

 دومنَيك لة بَيستانة بةردارةكاندا، ئاو دةدرَيت.
 ضؤنيَتى ضاندنى:-

( مةتر بة ِرَيطةى 6×6دارةكانى هةَلوذة دةكرَيت لة دورى )
دا بضَينرَيت، يان ضوار طؤشةيى )ضوارينة( لة خاكة بة ثيتةكان

( مةتر لة 5×4( مةتر لة خاكدا نيمضة بة ثيتةكانداو )5×5)
خاكة سنوردارةكان و ناوضة شاخاوييةكاندا، بةآلم لةو 
زةوييانةدا كة بة ضِرى دةضَينرَين و بنةضةكان كورتكراوةن 

 ( مةتر باشة.3.60-2.40ماوةى نَيوان )
 بةكورتى ريَطةكانى ضاندنى هةلَوذة ئةمانةن:

 رَيطةى ضوار طؤشةيى )ضوارينة(-1
 ِرَيطةى ثَينجينةيى-2
 ِرَيطةى كونتورى-3
 ضاندنى ضِر-4
 ثةينكردن:-

ثةينى ئةندامى بؤ دارى هةَلووذة ثَيويستة و وَيِراى 
بةهاكانى لة ِروو تومخة خؤركييةكانةوة بؤ ِرووةكةكة 
خةسَلةتةكانى خاكةكةش باشرت دةكات، هةرضى ثةيينى 

زى بةهاردا ثَيش طوَلكردن بة ماوةيةكى كيمياييشة لة وةر
كةم بةكاردةهَينرَيت و بِرةكةشى بةندة بة تةمةنى دارةكانةوة 
بةآلم ئةو دار هةَلووذانةى لة خاكة قورسةكاندا روَينراون 
وةآلمدانةوة تَيبينيكراويان بةرامبةر بة ثةيينة كيمياييةكان 

 ى ديكة.ثَيوة ديار نيية وةك دارى ميوة طةآل هةَلوةريوةكان
دةتوانرَيت ئاستى ثَيويستى دارةكانى هةَلووذة بؤ ثةيني 
ديارى بكرَيت لة ِرَيطةى شيكردنةوةى ضةند منونةك لة 
طةآلكانى و زانينى حاَلةتى كةم و كوِرييةكةى كة لة ض 
تومخَيكدا كةم و كوِرى هةية. تاقيكردنةوةكان 

طم ك 4ئاشكرايانكردووة يةك دؤمن لة دارى هةَلوذة نزيكةى 
و K2Oكطم لة  10.25و  P2 O5 كطم لة 2.75نرتؤجني و 

دةوَيت. هةرضةندة بِرى ثةيينى ثَيويست  Caoلة  8.25
بةندة بة حاَلةتى كةمى ئةو ثَيكهاتانةو ئةجنامى 
تاقيكردنةوةكان لةسةرى بةآلم ئةو ثرؤطرامةى كة بةباش 

 دادةنرَيت بؤ ثةيينكردنى دارةكانى هةَلوذة بةم شَيوةية:
تةن لة ثيينى ئةندامى تةواو شيبووةبوو، هةر  10.5

( ساأل جارَيك لة وةرزى زستاندا دةكرَيتة خاكةكةيةوة، 2-3)
( كطم لة نايرتؤجني بة دوو قؤناغ لةكاتى 25-30)

ثَيطةيشتى طؤثكةكان يان ثَيش ثَيطةيشتنيان و دووةم 
( 20-10قؤناغيش لة ثايزدا لة دواى ضنينةوةى بةرةكةى، )

 .P2 O5( كطم لة 25-20)و K2Oكطم لة 
 هةلَثاضينى:

بةطشتى دارةكانى هةَلووذة وةآلمدانةوة يان بؤ بِرين باشة 
بة تايبةتى هةندَيك جؤرى وةك ذاثؤنى )ئاَلتونى، بيوتى( 
ضونكة ئةم جؤرةيان بة طوَلة زؤر و ضِرةكانى جيادةكرَيتةوة 
ئةطةر وةك خؤى وازى ىل هَينرا بةرةكانيان ثضوك دةبَيت و 

ةتةكانيشيان خراث دةبَيت ضونكة دارةكة ناتوانَيت خةسَل
هةموو ئةو طوآلنة بؤ بةرى باش ثَيبطةيةنَيت. هةندَيك جؤرى 
ديكةش بة كةمى بِرينةوةى بؤ دةكرَيت بة هؤى هةَلوةرينى 
ضينييةوة وةك جؤرى سانتاروزا يان كلماكس. ئاسايى بِرين 

ان ( سم لة نَيو10-5بةهؤى دةستةوة دةبَيت و ماوةى )
بةرَيك و بةرَيكى ديكة بة جَيدةهَلرَيت، يان بة بةكارهَينانى 

( بةش 100-50مادةى كيميايى وةك ئيسرائيل بة ثةيتى )
 لة مليؤن لة دواى سَى هةفتة لة طوَلكردنى تةواوةتى.

كردارى قةَلةمكردن يان بِرينةوة بة مةبةستى يارمةتيدانى 
هةَلطرتنى دارةكان تاكو شَيوةيةكى طوجناو وةربطرن بؤ 

بةرةكانيان لةسَى ساَلى تةمةنياندا لة دواى ضاندنى 
شةتَلةكان لة بَيستانةكاندا ئةجنام دةدرَيت رَيطةى قةدى 
تةوةرةيى بؤ ئةو جؤرانةى لقةكانيان ِرَيكةو بةرةو سةرةوةية 
وةك هةَلووذةى ئةوروثى و رَيطةى كاسى يان ناوةِرست كراوة 

الوالدا بآلودةبَيتةوة وةك بؤ ئةو جؤرانة كة لقةكانيان بةم 
هةَلوذةى ذاثؤنى، ثةيِرةو دةكرَيت. ئةمةش بة دوو شَيوة 
دةبَيت، يان هةندَيك لة قلة طةشة كردووةكانى ساَلى رابوردوو 
لة شوَينى ثَيكةوة بةستنى بة لقة طةورةكةيانةوة 
لَيدةكرَيتةوة بؤ ئةوةى بةشةكانى ناوةوة بةر روناكى و خؤر 
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يدانى لَيكردنةوةى هةندَيك لة طؤثكة بكةون و بؤ يارمةت
طوَلةكانيش لةطةأل لَيكردنةوةى لقة وشك و نةخؤشةكان بؤ 
ئةوةى دارة كة الواز نةبَيت و بةرةكةى كةم بكات. يان لة 
ِرَيطةى كورتكردنةوةى لقة درَيذةكان بؤ ئاستى نزيكرتين لقى 
الكانى بؤ ئةوةى بةرزييةكةى دياريبكرَيت و لَيكردنةوةى 

كةشى و لةكاتى بنرِبكردنى دةردو نةخؤشييةكانيشدا بة بةرة
 ئاسانى دةستى ثَى بطات، وَيِراى نوَيكردنةوةى لقةكانى.

 ثةرِين-
 ثةرِين لة هةلَوذةى ذاثؤنيدا

زؤربةى جؤرةكانى هةَلووذةى ذاثؤنى ناتوانَيت ثةِرينى 
، Beauty ،Methleyخؤيى بكات بةآلم جؤرةكانى 

Climax وSanta Rosa ينة خؤييةكةيان بة شَيوةيةكى ثةِر
بةشى دةبَيت و بةرةكةيان بة تَيكةَلة ثةِرين باشرت دةبَيت. 

هةندَيك لة جؤرةكانى ذاثؤنى دةنكة هةآلَلةكانيان باش نيية و 
ِرَيذةى رواندنييان نزمة و سودييان لة تَيكةَلة ثةِريندا 

و Santa Rosa ،Wicksonسنوردارة بةآلم جؤرةكانى 
Barbank هةآلَلةكانيان باشةو لةو جؤرانةن بةباشى  دةنكة

 دةثةِرَينرَين.
دةنكة هةآلَلة كةمرت بةرهةم دةهَينَيت  Beautyجؤرى 

بةآلم ثةِرَينةرَيكى باشى هةندَيك لة جؤرةكانى ديكةية. 
طوجناندنيان لةطةأل  Beauty، Santa Rosaجؤرةكانى 

دا نيية. بةشَيوةيةكى طشتى جؤرةكانى  Kelseyجؤرى 
وذةى ذاثؤنى لة ِرووى ثةِرينيانةوة بؤ دوو كؤمةَلة هةَلو

دابةش دةكرَين ئةوانةى بةشَيوةى ثةِرينى خؤيى بةشى 
كردارى ثةِرين دةكةن كة ئةم جؤرانة دةطرَيتةوة 

Wichkson، Santa Rosa، Climax، Beauty 
دووةميشيان ئةوانة ناتوانن ثةِرينى خؤيى بكةن كة ئةم 

 ،Satsuma، Formosa، Burbankجؤرانةن 

Abundance . 
 ثةِرين لة هةَلووذةى جؤرى ئةوروثيدا-2

سةبارةت بة ثةرِينى طوأل لة هةلَوذةى ئةوروثيدا، سىَ كؤمةلَة 
 هةن:
 ،Czar، Victoriaثةِرينى خؤيى: كة لةم جؤرانةداية -1

French، Yellow eggn، Sugar، Stanley. 
ثةِرينى خؤيى بةشى: لةم جؤرانةدا روودةدات، -2

Italian Prune، Diamond، Reine Claude. 
 Grandثةِرينى خؤيى ناتوانَيت: وةك لةم جؤرانةدا، -3

Duke، Jefferson، Presidint Standard 
ئةو جؤرانةى ثةِرينى خؤيى بةشى ئةجنام دةدةن سود لة 

 تَيكةَلة ثةِرين وةردةطرن.
 زؤر كردنى دارى هةلَوذة

طةيةكى باش دانانرَيت يةكةم/ لة ِرَيطةى )تؤو(ةوة: لة ِرَي
ضونكة شةتَلةكان وةك يةك دةرناضن و لة رووةكى دايكةكة لة 

ن، بة زؤرى تؤو بؤ بةرهةمهَينانى بزؤر روةوة جياواز دة
جؤرى نوَى لة ضوار ضَيوةى ثِرؤطرامى ثةروةردةكردنيدا، 
بةكاردةهَينرَيت هةروةها تؤو بؤ بةرهةم هَينانى شةتَلى بنةضة 

دارى موتوربةكردن دةِروَينرَيت بؤ ئةو دار ثَيويستةكان بؤ كر
هةَلووذانةى دةويسرتَيت زؤر بكرَين، تؤوةكان ثَيويستيان بة 

-90( ثلةى سةدى و ماوةى )5-1مانةوة لة ثلةى طةرمى )
( رؤذ هةية بةثَيى جؤرةكةى تاكو كؤرثةلةى تؤوةكان لة 120

قؤناغى متبوون بَيتة دةرةوة، ثاشان لة كؤتاييةكانى مانطى 
شوبات و سةرةتاكانى مانطى مارسدا دةضَينرَيت. لة زؤربةى 
شةتَلطةكانيشدا تؤوةكان لة ثايزداو لة سةرةتاى مانطى 
تشرينى دووةمدا دةضَينرَيت لةم بارةدا ئةوةندة ثَيويستيان 
بة سةرما نابَيت ضونكة لةو ماوةيةدا و تاكو هاتنى وةرزى 

ؤرثةلة بةها رووبةِرووى سةرماى ثَيويست بؤ شكانى ك
 دةبَيتةوة و تؤوةكة دةِروَيت و ضةكةرةى بةهَيز طةشة دةكات.

تؤوةكان لة دةفرى تايبةتى يان لةسةر هَيَلَيك لة 
شةتَلطةكةيان لة ضاآلوةكاندا دةِروَينرَين. زؤربةى كات 

( هةفتة 3-2تؤوةكان لة دواى ضاندنييان لة بةهاردا دواى )
شةتَلطة  دةست بة ضةكةرةكردن دةكةن، شةتَلةكان لة



26 سةردةمزانستى   

 231 

دةمَيننةوة بؤ ماوةى ساَلَيك و ثاشان لة بةهارى ساَلى 
داهاتوودا موتوروبة دةكرَين و بؤ ماوةى ساَلَيكى ديكةش 
هةر لةوَيدا دةمَيننةوةو ثاشان بؤ بَيستانى هةميشةيى 

 دةطوَيزرَينةوة.
 دووةم/ موتوربةكردن

، تهةَلوذة لة ِرَيطةى طؤثكةى قةَلغانييةوة زياد دةكرَي
ؤى موتوربةكردنى طؤثكةى ئةو جؤرانةى دةويسرتَيت بةه

 لةسةر شةتَلى بنةضةكان لة ثاييزدا، زياد بكرَين.
 هةروةها دةتوانرَين لة وةرزى ثاييزيشدا موتوربة بكرَيت. 

 طرنطرتين بنةضةكان بؤ موتوربةى هةَلووذة:
 Myrobalan( P. Cerasiferaهةلَووذةى مريوبالن )-1

Plum لة موتوربةكردنى زؤربةى  لةو بنةضانةية كة
جؤرةكانى هةَلووذةى ئةوروثى و هةَلوذةى ذاثؤنى بةكار 

و  Kelesyدةهَينرَيت، بةآلم لةطةأل هةندَيك جؤرى وةك كلسى 
 دل ناطوجنَيت.Stanleyستانلى 
 Mariannaplumهةلَووذةى ماريانا -2

( ئةم P. Cerasifera X Pmunonianaماريانا يان )
ةَلةمى قةدةوة، زياد دةكرَيت. بنةضةيةكى بنةضةية لة ِرَيطى ق

طوجناوة لةطةأل هةندَيك لة جؤرةكانى هةَلووذة كة لة زةوى 
قورس و باراناويدا طةشة دةكةن، دذى نيماتؤداى طرَيكانة و 
بةرطرى دذى نةخؤشييةكانى بؤطةن بوونى تاج و تَيكضوونى 

 تاجى و كةِرووةكانى رةطى بةِروو هةَلوةرين، دةكات.
 Cankerبؤ نةخؤشى بريندارببونى بةكتريى تةآلش بةآلم 

ةطةكانى ئةم بنةضةية لة ساآلنى يةكةمى زؤر هةستيارة، ِر
 ضاندنيدا روكةشى دةبَيت واتا زؤر بةناو زةويدا رؤناضَيت.

 قؤخ-3
دةتوانرَيت زؤر جؤرى هةَلوذة لةسةر قؤخ موتوربة 
بكرَيت، ئةم بنةضةية بؤ طةشةكردن لة زةويية سوكةكاندا 
دةشَيت ئةوانةى ئاوةِرؤيان باشة، بةآلم لة هةندَيك ناوضةدا 
ئةو هةَلوذانةى لةسةر ئةم بنةضةية موتورية كراون بة ِرَيكى 

ى Die-backزؤر ضِر دةدةن و تَيبينى دياردةى مردنى دواوة 
لقةكان دةكرَيت. هةروةها لةطةأل هةندَيك جؤرى هةَلوذةشدا 

 .Sugarناطوجنَيت وةك جؤرى 
 قةيسى-4

شةتَلى قةيسى وةك بنةضةيةك بؤ موتوربةكردنى هةَلوذة 
لة زةويية ملييةكاندا كة نيماتؤداى زؤر تَيداية 

بةكاردةهَينرَيت. تَيبينى دةكرَيت بنةضةى قةيسى بؤ 
 هةَلووذةى ذاثؤنى طوجناوترة وةك لة هةَلووذةى ئةوروثى.

 P. domesticaهةلَووذةى ئةوروثى -5
وةك بنةضةيةك بؤ  Bromptonضةند تريةيةكى هةية وةك 

جؤرةكانى هةَلوذة بةكاردَين، ئةم تريةية بة ِرَيطةى سةوزة 
 زؤربوون بةئاسانى زياد دةكرَيت.

 Japanese Plume( P. Salicinaهةلَوذةى ذاثؤنى )-6
شةتَلةكانى ئةم جؤرة وةك بنةضة بؤ موتوربةكردنى هةندَيك 

كانى هةَلوذةى لة جؤرةكانى هةَلووذةى بةكاردَين، كاتَيك جؤرة
ئةوروثى لةسةر ئةم بنةضةية موتوربة دةكرَين دارى زؤر 
تةمةن كورت بةرهةم دَيت، لةبةر ئةوة موتوربةكردنى ئةو 
جؤرانة لةسةر ئةم بنةضةية باش نيية بة مانايةكى ديكة 
موتوربةكردنى جؤرةكانى هةَلوذةى ئةوروثى لةسةر ئةم 

 ست ناهَينرَيت.بنةضةيةو بة ثَيشةوانةشةوة سةركةوتن بةدة
 سيَهةم/ لة رِيَطةى قةلَةمةوة

سم بؤ  20دارى ثَيطةيشتووى تةمةن ساأل بةدرَيذى 
ضاندنى لة مانطى دوودا بةكاردةهَينرَيت، لةسةر ئةو هَيآلنة 

( سم لةيةكةوة دورن و ماوةى 30-25دةضَينرَين كة دورى )
( سم لةيةكةوة دور 70-60نَيوان خؤشيان هةريةكةيان )

قةَلةمةكان لة ثاييزى هةمان ساَلدا موتوربة دةكرَين و  دةبن،
 لة دواى ساأل و نيوَيك بؤ شوَينى هةميشةيى دةطوَيزرَينةوة.

 ضوارةم/ لة رِيَطةى طرؤكانةوة
وآلتى ئةوروثيدا  هةندَيكرَيطةيةكى زؤر باو نييةو لة 

 ثةيِرةو دةكرَيت.
 ثيَطةيشنت و ضنينةوةى بةرةكةى

وذة ئاسايى بة طؤِرينى رةنطى ثَيطةيشتنى بةرى هةَل
بةرةكةى لة رةنطى سةوزةوة بؤ سةوزى كاأل و ثاشان سةوزى 
مةيلةو زةرد و دوايش بؤ ئةو رةنطة تايبةتييةى خؤى بةثَيى 
جؤرةكةى، ديارى دةكرَيت. ئةم طؤِرانةش لةطةأل نةرم بوونى 
شانةكانى بةرةكةدا هاوكات دةبَيت و ثشت بة ِرَيذةى مادة 

ان دةبةستَيت، بة تايبةتى ئةطةر مةبةست لة رةقة تواوةك
لَيكردنةوةى بةرى هةَلوذةكة بؤ وشكردنةوةى بَيت. ئةطةر بؤ 
مةبةستى خواردنيشى وةك ميوةى تازة لَيكرايةوة ئةوا لةو 

%(ى 90-80كاتةدا هةَلوذةكة دةضنرَيتةوة كة بةرةكةى )
رةنطى تايبةتى جؤرةكةى طرتبَيتةوةو تامى خؤش بووبَيت، 

( رؤذ ثَيش ئةوةى هةَلوذةكة بة 5-4ةست لَيدةكرَيتةوة )بة د
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تةواوةتى ثَيبطات. لةو كاتانةشدا كة بةرى هةَلوذةكة 
تا ادةيويسرتَيت بؤ شوَينى ديكة بطوازرَيتةوة ئةوا بة رةقى و

ثَيش ثَيطةيشتنى تةواوى لَيدةكرَيتةوة تاكو بةرطةى 
ةستى طواستنةوة بطرَيت. بةآلم كاتَيكدا هةَلوذة بؤ مةب

ثيشةسازى و دروستكردنى جؤرى ديكةى خؤراكة )بؤ منونة 
مرةباى هةَلوذة( ئةوا كاتَيك هةَلوذةكة لَيدةكرَيتةوة كة 

 بةتةواوةتى ثَيطةيشتبَيت يان دواى ثَيطةيشتنى.
لة  Bingئةو جؤرانةى هةَلوذةش كة رةنطيان ِرةشة وةك 

دواى طؤِرينى رةنطةكانييان بؤ سورى تؤخى كراوة يان 
شى سورباو لَيدةكرَينةوة يان كاتَيك تامةكةيان شريين رة

دةبَيت. هةندَيك جؤريش كة خؤيان زؤر نةرمن و زوو بريندار 
لة كاتَيكى زووتر لة  Black Tartarinaدةبن وةك 

 ثَيطةيشتنان لَيدةكرَينةوة ضونكة زؤر زوو تَيكدةضن.
 جؤرةكانى هةلَوذة-

 Prunus domesticaيةكةم/ هةلَوذةى ئةوروثى 
باشرتين جؤرى هةَلووذةية لة جيهاندا، نيشتمانة 

 2000بنةِرةتييةكةى قفقاسياو خؤرئاواى ئاسيايةو لة ثَيش 
ساأل لةمةوبةرةوة لة ئةوروثا ضَينراوة بةآلم بة شَيوةى كَيوى 
يان خؤِرسك نةبينراوة. دارةكانى لة ِرووى بةهَيزييانةوة 

بريسكةدارن  مامناوةندن و طةآلكانيان ئةستورة و مةيلةو

هةندَيك لة زانايانى بؤ ماوة لةو بِروايةدان هةَلوذةى ئةوروثى 
دوو ِرةطةو لة هةَلوذةى مريوبالن و هةَلوذةى دِركاوييةوة 

Spinosa P.  ثةيدا بووة لة دواى كرؤمؤسؤمةكانى لة
خانةكانيدا دوو هَيندبووة. كؤمةَلَيكى زؤر لة جؤرى هةَلوذة لة 

 خؤى دةطرَيت وةك 
 رة خؤماَلييةكانأ/ جؤ

 ياقووتى: بةرةكة خِرى تةواونيية و رةنطى سورة.-1

خاتونى: زوو ثَيدةطات هَيلكةيى مةيلةو درَيذةو -2
رةنطى سورى تؤخةو بةرةو رةش دةضَيت بة ضينَيكى مؤمى 
ضِر داثؤشراوة، بةشة طؤشتييةكةى سةوزى كاَلة 

 سيفةتةكانى باش و خوازراون و بة كةَلكى هةَلطرتن نايةت.
حاجى ئةمحةد: بةناوبانطرتين جؤرةكانى هةَلوذةية لة -3

عرياقدا، رةنطى سورى تاريكى مةيلةو ِرةشة لة كاتى 
ثَيطةيشتنى تةواودا، هَيلكةيية، ضينة مؤمييةكة ضِرو مةيلةو 
شينة، بةشة طؤشتييةكةى سةوزى كاَلة و تامى خؤشةو 

 ناوكةكةى طةورةو درَيذكؤلةية.
ةمَيشيية، شَيوةى هَيلكةيية سثى: زةردى مةيلةو خؤَل-4

 و درةنط ثَيدةطات.
كةركوكلى شَيوةيان خِرة، رةنطيان سورة، بؤ -5

 دروستكردنى مرةبا دةشَين.
دؤشاوى: رةنطيان سورة، قةبارةيان طةورةية، -6

 شَيوةيان هَيلكةيية.
 Grand Priz Burbank Prune، Shropshirوةك: 

damson، Victoria، Cyar 
َلووذةى ئةوروثى بؤ وشكردنةوة زؤر هةندَيك جؤرى هة

 ،Sugar، Abundance، Yellow eggnدةطوجنَين، وةك: 
French، Italian. 

 كؤمةَلةى كوجة-ج
هةَلوذةكانى ئةم كؤمةَلةية بةوة جيادةكرَينةوة كة 
بةرةكةيان بضوكةو زؤر ئاوطدارة، رةنطيان بةثَيى جؤرةكانيان 

انيان زؤر بضوكة و زؤرن وةك زةردو سورو ِرةش، طةآلى دارةك
طوَلى زؤريش دةطرن. بة زؤرى جؤرةكانى كوجة لةسةر 

 قةيسى موتوربة دةكرَين. بآلوترينيان ئةمانةن:
Whashinton، Jefferson، Reine Claude 

 (Prunus Salicinsدووةم/ هةَلوذةى ذاثؤنى )
بِروا واية نيشتمانى بنةِرةتى هةَلوذةى ذاثؤنى ضني بَيت و 

زاينيداو  1500ؤن رؤيشتبَيت لةساَلى لةوَيوة بؤ ذاث
لةوَيشةوة بةرةو ئةمةريكا ضووبَيت و بةناوى هةَلوذى 

بآلو بووبَيتةوة. دةتوانرَيت  Japanese Plumsذاثؤنييةوة 
 بةهؤى هةندَيك سيفةتى تايبةتييةوة جيابكرَينةوة وةك: 

تةآلشةكةيان زبرترة، طؤثكةكانيان بضوكرتة، بةرةكةيان 
، ئاوطدارن و ثَيكةوة بةسرتاون، طةآلكانى شَيوة قوضةكيية

 مةيلةو درَيذكؤلةية و لةسةر ِرووى خوارةوةى كوَلكى نيية.
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بةرى جؤرى ذاثؤنى طةورةية و رةنطيان زةرد يان سورى 
 كراوة، يان سورى قورمزيية.

 جؤرةكانى زؤرن وةك:
 Beautyبيوتى -1

لةو جؤرانةية بة زوويى ثَيدةطات، بةرةكةى قةبارةى 
اوةندة، شَيوةى دَلييةو رةنطى سورى سةرجنِراكَيشة، مامن

ِرووى دةرةوةى بةرةكةى بةضينَيك لة مؤم داثؤشراوة، بةشة 
طؤشتييةكةى رةنطى زةردى مةيلةو سورة، زؤر ئاوطدارة و 
تامى شريينة، لة ِرووى باشييةوة مامناوةندة و ناوكةكةى بة 

 بةشة طؤشتييةكةيةوة نوساوة.
 Burbankبربانك -2
بةناوبانطرتين جؤرى ذاثؤنيية، بةرةكةى يان بة تازةيى  لة

وةك ميوة يان بة لَينراوى دةخورَيت، بةرةكةى لة ناوةِراستى 
مانطى تةمووزدا ثَيدةكات، بةرةكةى خِرةو قةبارةى 
مامناوةندة، رةنطى سورى تاريكةو ثةَلةى زةردى تَيداية، 

ساوة، بةشة طؤشتييةكةى بةيةكانووساوو ناوكةكةى ثَيوة نو
 تامى مةيلةو ترشةو ئاووطدارة.

 Burmosaبورموزا -3
لة ئةجنامى دووِرةطبوونى نَيوان دوو جؤر لة هةَلوذةى 

ثةيدا بووة، بةرةكةى  Burbanky formosaذاثؤنى 
قةبارةى طةورةية، كيلؤيةك لةبةرى ئةم هةَلوذةية تةنها 
ضواردة هةَلوذة دةكَيشَيت، شَيوةى خِرى هَيلكةيى بؤ خِرى 

ةيلةو درَيذكؤلة دةبَيت، دةنطى سورة و بةشة طؤشتييةكةى م
رةنطى كاأل يان سثى مةيلةو شرييية، تامى مةيلةو شريينة 
ئاوطدارةو لة دةمدا دةتوَيتةوة، ناوكةكةى بضوكة و 

 ثَيوةنةنوساوة بؤ هةَلطرتن و طواستنةوة زؤر طوجناوة.
 Casselmanكاسل مان -4

ثةيدا  Santa Rosa جؤرى ةئةم جؤرة وةك بازدانَيك ل
بووة، رةنطى زةردى مةيلةو سورة بة ضةند رؤذَيك دواى جؤرة 

 بنةِرةتييةكة ثَيدةطات.
 Climaxكليماكس -5

قةبارةكةى مامناوةندة، خِرى مةيلةو هَيلكةيية، دوو 
بةشةكةى بةرةكةى نايةكسانة، رةنطى زةردةو ثةَلةى سورى 

لة سةرةتاى تَيداية، يان هةموو سورة، ئاوطدارةو شريينة 
 مانطى تةمووزدا ثَيدةطات.

 Durateديورت -6

قةبارةى بةرةكةى طةورةية، رةنطى سورى تاريكة ثةَلةى 
قاوةيى تَيداية، بةشة طؤشتييةكةى ئاوطدارة تامى شريين و 

 خؤشة، لة كؤتايى مانطى يوليو ثَيدةطات.
 Early Goldenىل طؤَلدن ئري-7

و هةَلووذةى  لة دوو ِرةطبوونى هةردوو جؤرى ذاثؤنى
مريوبالن بةرهةم هاتووة، قةبارةى مامناوةندة و شَيوةى خِرة، 

 رةنطى زةردى ئاَلتونيية.
  Elephant Heartئالفنت هارت -8

بةرةكةى زؤر طةورةية، ثَيستةكةى ئةستورة قورمزييةو 
ثةَلةى سةوزى تَيداية، رةنطى بةشة طؤشتييةكةى سورى 

 خوَيناويية.
 Elliotئاليوت -9

و ِرةطبوونى هةَلوذةى ذاثؤنى لةطةأل ئةمةريكيدا لة دو
بةرهةم هاتووة، بةرةكةى قةبارةى طةورةية، سورى كراوةى 

 سةرجنِراكَيشة بة ثةَلةى رةنطى ذةنطاوى خاأل خاأل بووة.
 Excelsiorئكسلسيور -10

قةبارةى بةرةكةى طةورةية، شَيوةى دَليية، دوو بةشةكةى 
 امى شريينى مةيلة و ترشة.ةنطى سورى تاريكة، تيةكسانة، ِر

 Formosaفورموزا -11
قةبارةى طةورةية، شَيوةى هَيلكةيية رةنطى سةوزى مةيلة 

 و سورة، بةشة طؤشتييةكةى رةنطى زؤر كاَلة، تامى شريينة.
 Friarفريار -12

ثةيدا  Gariota X Nubianaلة دوو ِرةطبوونى نَيوان 
وك و ثَيكةوة بووة. رةنطى رةشة و مةيلةو زبرة، ناوكةكةى بض

 نةنوساوة.
 Frontierفرونتري -13

بةرهةم  Moriposa X Larodaلة دوو ِرةطبوونى 
 هاتووة، قةبارةى لة سانتاروزا طةورةترة.

 Grand Rosaطراند روزا -14
بةرةكةى قةبارةى طةورةية، شَيوةى خِرة، رةنطى زةردى 

 مةيلةو سورة.
 Golden Japaneseذاثؤنى ئاَلتوونى -15

بةرةكةى مامناوةندة و شَيوةى دَليية رةنطى قةبارةى 
نكة، بةشة ةزةردى كراوةية و توَيكَلةكةى دةرةوةى زؤر ت

طؤشتييةكةى زةردة و ريشاَلى تؤخى تَيداية، ئاوطدارة و 
 شريينة.
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 Holly woodهوليوود -16
 P. pissardi XP. salicinaةطبوونى نَيوان لة دوو ِر

ةبووة و سورى تؤخة لة ثةيدا بووة، شَيوةى بةرةكةى ثانةو
 دروستكردنى جةىل و مرةبادا و بؤ لة قووتدان بةكاردَيت.

 July santa Rosaجؤالى سانتا رؤزا -17
وةك بازدانَيك لة جؤرى سانتا رؤزاوة ثةيدا بووة و لةو 

 درةنطرت ثَيدةطات و كةمرتيش ترشة.
 Kelseyكلسى -18

قةبارةكةى طةورةية، شَيوةى دَليية دوو بةشةكةى 
 ايةكسانة رةنطى سةوزى مةيلة و زةردة.ن

 Larodaالرودا -19
ثةيدا  GariotX Santa rosaلة دوو ِرةطبوونى نَيوان 

بووة قةبارةى بةرةكةى طةورةية و شَيوةى خِرة، رةنطى 
 قورمزى سورباوة.

 Late Duarteليت ديورت -20
وةك بازدانَيك لةو بةرهةم  Duarteلة جؤرى سةرةكى 

 بةرةكةى مامناوةندة و رةنطى سورى تؤخة.هاتووة. قةبارةى 
 Late Santaroseليت سانتا رؤزا -21

لة بازدانى سانتا رؤزا ثةيدا بووة و رةنطى زةردى مةيلة و 
 سورَيكى كةمة.

 Mariposaماريثوزا -22
 قةبارةى بةرةكةى طةورةية و شَيوةى خِرةو رةنطى كاَلة.

 Methleyميسلى -23
، بةشة طؤشتييةكةى ةشريينبةرةكةى بضوكة، خِرةو تامى 

 رةنطى زةرد و خؤى قورمزيية.
 Monitorمونيتور -24

 Burbank X P. americanaلة دوو ِرةطبوونى نَيوان 
ثةيدا بووة بةرةكةى قةبارةى طةورةية و شَيوةى خِرة، 
توَيكَلى دةرةوةى ئةتسورة و رةنطى برونزى مةيلة و سورة و 

 ثةَلةى رةنطى مسى لةسةرة.
 Nubianaا نوبيان-25

ثةيدا بووة،  Garit X Eldoradoلة دوو ِرةطبوونى نَيوان 
 قةبارةى بةرةكةى طةورةية، رةنطى سورى تاريكة.

 Ozark Premierوزارك ثرمييري ئ-26
بةرهةم  Burbank X Methleyلة دوو رةطبوونى نَيوان 

 هاتووة، قةبارةى بةرةكةى طةورةية و سورى بريسكةدارة.

 Premierثرمييري -27
 Burmosa X SantaRosaلة دوو رةطبوونى نيضوان 

ثةيدا بووة رةنطى سورى تاريكةو بةشة طؤشتييةكةى سورى 
 كاَلة.

 Queen Annكوين ئان -28
بةرهةم  Gaviota X Eldoradoلة دوورةطبوونى نَيوان 

هاتووة، قةبارةى بةرةكةى طةورةية، شَيوةى مةيلة و دَليية 
لة نيوةى مانطى ئابدا بة  تامى زؤر خؤشة، درةنط ثَيدةطات

 كةَلكى خواردن دَيت.
  Red Beautردبيوت -29

 Eldorado Xلة دوو رةطبوونى هةردوو جؤرى 

Burmose ثةيدا بووة، تامى مةيلة و ترشَيكى خؤشة؟ 
 Redroyردروى -30

ثةيدا  Gariota X Elephantلة دوو ِرةطبوونى نَيوان 
 بووة.

 Roysumروى سم  -31
 Late santa Rosaطؤثكةيى لة جؤرى وةك بازدانَيكى 

 ثةيدا بووة. كةمَيك تامى ترشة.
 Santa Rosaزا وسانتا ر-32

قةبارةى بةرةكةى زؤر طةورةية، تامَيكى زؤر خؤشى 
 هةيةو ئاوطدارة و رةنطى قورمزى تاريكة.

 Simkaمسكا  -33
 قةبارةى بةرةكةى طةورةية، تامى شريينة.

 Wicksonويكسؤن -34
ى طةورةية و مةيلة و خِرة و رةنطى بةشة قةبارةى بةرةكة

تاريكةو خؤى رةنطى زةردةو ثةَلةى  سورى طؤشتييةكةى
 سورى تؤخى لةسةرة.

( P. americanaسَيهةم/ هةَلوذةى ئةمةريكى )
American Plums 

ضةند جؤرَيك لة هةَلوذة دةطرَيتةوة، بِروا واتة نيشتمانى 
 .P. nigra، Pسةرةكييان ئةمةريكا بووبَيت، وةك : 

amerocana. 
 ضوارةم/ ضةند جؤريَكى ديكةش لة هةلَوذة هةية وةك:

 Myrobalan( P. Cerasiferaهةَلوذةى مريوثالن )-1
وةك بنةضة بؤ جؤرةكانى هةَلوذةى ئةوروثى و ذاثؤنى بة 

 شَيوةيةكى بةرفراوان بةكاردَيت.
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  Simon plum (P.simoniهةَلوذةى سيمؤن )-2

ثِرؤطرامى ثةروةردة و ضاككردن  بؤماوةيةكى دورودرَيذ لة
و بةرهةمهَينانى هةندَيك جؤر هةَلووذةى ذاثؤنى وةك 

Climax  وWickson .بةكارهَينرا 
 Damsin plum( P.institiaهةَلووذةى دامسون )-3

بةشَيوةيةكى سنوردار بة زؤرى لة باخضةى ماآلندا بآلوة، 
بةرةكةى ثضوكةو تامى ترشة، بةرى هةَلووذةى ئةوروثى 

 ةضَيت بةآلم ئةم ثضوكرتة.د
 كانةنةخؤشى و ميَروو

بةرةكةى لةوانةية توشى بؤطةن بوون ببَيت، دارةكانيش 
تووشى كةتريةبوون مَيرووى مَيش طةزؤ و هةَلكؤَلةرى قةد 

 ببَيت.
 

 ثيَكهاتةو سودةكانى:
هةَلوذة كؤمةَلَيك بةهاى خؤراكى طرنطى هةية، يةك هةَلوذة 

ثِرؤتينى تَيداية،  0.52gت، كالؤرى بة لةش دةبةخشَي 36
8.6g  0.41كاربؤهيدرةيت و ضةورىg  1.0و ريشاَلةكانg 

  Cتَيداية، هةروةها بةسةرضاوةيةكى باشى ظيتامني 
 هةية. Cظيتامني  6.2mgدادةنرَيت و لةيةك دةنك هةَلوذةدا 

لةم توَيذينةوانةى دواييدا دةركةوتووة كة خواردنى 
كهَينان و دروستكردنى ئَيسك و هةَلوذة ِرؤَلَيكى زؤرى لة ثَي

ضاكبوونةوةيدا هةية، بة تايبةتى بؤ ضارةسةركردنى كنؤضكة 
بوونى ئَيسك بة ثَيى ئةو توَيذينةوةيةى كة لة يةكَيك لة 
زانكؤكانى ئؤكالهؤماى ئةمةريكا كراوة لةم دواييةدا 
ئاشكرايكردووة كة ئةو ذنانةى دواى وةستانةوةى سوِرى 

نائومَيدى تووشى كنؤضكة بوونى ئَيسك مانطانة واتة تةمةنى 
دةبنة خواردنى هةَلوذة ياريدةدةرَيكى زؤر باشة بؤ ئةو ذنانة 
لةبةر ئةوةى كة بِرَيكى زؤر كانزاى تَيداية وةك بؤرؤن و 
سيلينيؤم كة ِرؤَلَيكى زؤريان لة ميتاثؤليزمى ئَيسكدا هةية، 
دةركةوتووة كة ئَيسكى ئةو ذنانة بةرةو باشى ضوون و 

خؤشييةكةيان نةماوة.لةو تاقيكردنةوةدا كة لة زانكؤى نة
ذن بةشَيوةيةكى هةِرةمةكى  58ناوبراو ئةجنام دراوة 

هةَلبذَيردراون كة هةموويان تووشى كنؤضكة بوونى ئَيسك 
بوون ثاش وةستانةوة لة سوِرى مانطانة، هةريةكةيان 
بؤماوةى سآ مانط هةموو ِرؤذَيك سةد طرام لة هةَلوذةى 

طرام لة سَيوى وشكراويان ثَيدراوة، دواى  75 وشكراو

ئةوماوةية باشبوونَيكى تَيبينيكراويان ثَيوةديار بووة، وَيِراى 
ئةوةى بِرَيكى زؤر ريشاأل و كالؤرى و كاربؤهيدرةيت بةلةش 

 Cدةبةخشَيت. هةروةها لةبةرئةوةى بِرَيكى باش ظيتامني 
 Anti oxidantتَيداية زؤر بةهَيزة لة مادة دذة ئؤكسانةكاندا 

كة ِرؤَلَيكى زؤر لة البردنى ِرةطى بةرةآلى ئؤكسجني هةية كة 
لة خؤراكةكانةوة دةردةضَيت و دةبَيتة هؤى تَيكدانى خانةكان 

و ثةيداكردنى شَيرثةجنة. هةروةها تاقيكردنةوةكان  DNAو 
ئاشكرايان كردووة هةَلووذة بةهؤى ئةو بِرة زؤرةى ريشاَل كة 

 طةورة لة نةهَيشتنى  تَييداية ِرؤَلَيكى
يان توشبوونى نةخؤشى طريانى خوَينبةرةكانى دأل، 
هةروةها لة دابةزاندنى ئاستى كؤليسرتؤأل بةمةش نايةَلَيت 

 مرؤظ تووشى ِرةقبوونى خوَينبةرةكانى ببَيت.
وَيِراى هةموو ئةمانة، هةَلووذة دةركةوتووة طرنطة لة 

تايبةتى  ضاككردنةوةى هةوكردنى بؤرييةكانى هةناسة بة
البردنى ئةو ذةهرانةى كة لة ئةجنامى جطةرةكَيشانةوة كؤ 

 دةبنةوة.
جطة لةمانةش دةركةوتووة ئةوانةى هةَلووذة زؤر دةخؤن 
تووشى ئاوى سثى نابن لة ضاودا و ثَيستيان تووشى 
ئةكزميا نابَيت جطة لةوةش ِرؤَلَيكى طةورة دةبينَيت لةو 

ةبن و بةرةو بورانةوة كةسانةدا كة تووشى دابةزاندنى شةكر د
بةهؤى ئةوةوة كة ئةو بِرة  hypoglycemiaدةضن 

كاربؤهيدرةيتةى تَيداية فرياى ئةو كةسانة دةكةوَيت و 
 نايةَلَيت ببورَينةوة.

جَيى ئاماذةية ئةوةش باس بكةين هةَلووذة دذى هةوى 
رخيؤَلة ئةستوورةى هةستدارة كة ثَيى دةَلَين كؤنيشانةى 

 Irritable bowel syndrome( IBSة )هةستيارَيتى رخيؤَل
بة تايبةتى لةبةر بوونى ئةو هةموو ريشاَلةى كة تَييدا 
يارمةتييةكى باشى رخيؤَلة دةدات بؤ جوَلة. سةرةِراى هةموو 
ئةمانة دةبَيتة هؤى بةهَيزكردنى ماسولكةو كةمكردنةوةى 

 هيالكى لة ماسولكةكاندا.
 سةرضاوةكان:

وانتاج نباتات الفاكهة، كتاب  على، الدجوي، موسوعة زراعة-1
 .1997الثاني، مكتبة مدبولي، 

والفاكهة  -د. جبار عباس حسن واخرون، نباتات الزينة-2
 .1988والغابات، 

 انتاج الفاكهة يف العراق.-3
4-Health Benefits and Concerns for Fruit 

www.vitamin-galore.com 
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شيَوازةكانى نؤرةدلَآ ء 
 شيَواوييةكانى رِيزمى دأل

 

   
 Types of arrhythmia and 

Disorders of cardiac Rhythm 
 

 بةشى يةكةم
 
 

 ئومَيد فايةق قةرةداغى
 كؤلَيذى ثزيشكى/ زانكؤى سلَيمانى

 
 
 

نؤرة دَلآ لةاليةن زؤرَيك لةثزيشكةكانةوة بة بابةتَيكى 
ت. بؤئةوةى بتوانني لةم باسةدا قورس ء تَيكةأل باس دةكرَي

بة ضةشنَيكى شياو ئةم جؤرة دةردةى سيستمى ئةلةكرتيكى 
دأل بناسَينني سةرةتا ثَيويستة، بزانني كة ئةم سيستمةى دأل 
لةِرووى توَيكارييةوة بةشةكانى ضنيء ضؤن ِرَيكخراون 
هةروةك ثَيويستة بزانني كة ئةو بةشانةى سيستمةكة ضؤن 

يى خؤيان بةجآ دةهَينن، لةو ِرَيطايةشةوة كارو فرمانى ئاسا
دواتر هةوَلدةدةين شَيواويةكانى ِريزمى دأل بةثآى هؤكارء 

 ثاسؤلؤذيةكةى ثَيناس بكةين.

 توَيكارى سيستمى طةياندن لة دَلدا:
لة ِريشاَلى  (Conducting system)سيستمى طةياندن 

 ماسولكةيى تايبةمتةند بوو ثَيكدَيت، كة:
ييةكانى دأل دةخوَلقَينن، وةك كةلَينة .لَيدانة ئاسا1

 .(Sinoatrial node)طوَيضكةلة طرآ 
.تَيثةِرينى تةزووة ئةلةكرتيكيةكة لة طوَيضكةلةوة بؤ 2

سكؤَلةكان دوادةخةن، وةك طوَيضكةلة سكؤَلة طرآ 
(Atrioventricular node)  بةوةش كارَيكى وا دةكةن كة
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رلةوةى كرذبوونى كرذبوونى طوَيضكةلة تةواو كؤتايى بَيت بة
 سكؤَلة دةست ثآ بكات.

.تةزوة ئةلةكرتيكيةكة بةثةيكةرة فايبةريةكةى دَلدا 3
بةسكؤَلةكان دةطةيةنن، وةك قةدى طوَيضكةلة سكؤَلة طورزة 

(Trunk of Atrioventricular bundle)  كةلَينة طوَيضكةلة
طرآ بةشَيكى تايبةمتةندبووى ماسولكةيى هَيلكةيى تةخت 

 1ملم درَيذةو  15ملم ثانةو  3ية نزيكةى بووى بضكؤلة
ملميش ئةستوريةكةيةتى و 
دةكةوَيتة سةروى ديوارى 
دةرةوةى طوَيضكةلةى ِراستةوة. 
ئةم طرآية لَيدانى ئاسايى دأل 

 دةخوَلقَينَيت.
طوَيضكةلة سكؤَلة طرآ 
كةوتووةتة بةشى ثشت 
خوارةوةى نَيوان طوَيضكةلة 

 Aatrial)بةربةستةوة 

septum)تةوخؤ لةذور .ِراس
 Coronary)كرانةوةى كةلَينة خوَينهَينةرى تاجيةوة 

sinus) ئةو تةزووةى لة طوَيضكةلة كةلَينة طرآ يةوة .
دَلة ماسولكةوة دةطاتة ئةم   سةرضاوةى طرتووة لة ِرَيطاى

طرآيةو ئةميش ثاش دواخستنَيكى كةمى تةزووةكة بةرةو 
 طوَيضكةلة سكؤَلة طورزة تَيثةِرى دةكات.

ضكةلة سكؤَلة طورزة  لة طوَيضكةلة سكؤَلة طرآيةوة طوَي
ِرووةو ثَيشةوةو سةرةو خوار بةردةوام دةبَيت بةدرَيذايى 
بةشى دواوةى سةرةوةى نَيوانة سكؤَلة بةربةست 

(Ventricular septum)  ِرَيطاى خؤى دةكاتء لةثاشدا
طورزةكة بؤ دووبةش دابةش دةبَيت كة دةكةونة هةردوو 

 نَيوان سكؤَلة بةربةست.ديوى ماسولكةى 
كةلَينة طوَيضكةلة طرآ خوَينى لةخوَينبةرَيكى تايبةتةوة 

%( ى تَيكِراى خةَلكيدا لةخوَينبةرى 60ثآ دةطات كة لة )
%( خةَلكيشدا 40تاجى ِراستةوة سةرضاوة دةطرَيتء لة )

لةخوَينبةرى تاجى ضةثةوة سةرهةَلدةدات. هةرضى طوَيضكةلة 
ةخوَينبةرَيكى تايبةتةوة ثآ دةطات سكؤَلة طرَيشة خوَينى ل

كة ثآى دةوترَيت ثةلة خوَينبةرى فايبةرى 
%( ى 90، كة لة ) (Ramus septi fibrosi)بةربةست

دؤخةكاندا لةخوَينبةرى تاجى ِراستةوة سةرضاوة دةطرَيتء 

 Left)%( ى دؤخةكانيشدا لةضَيوة خوَينبةرى ضةثةوة 10لة )

circumflex artery) .سةرهةَلدةدات 
 ئؤتؤماسيتى يان هاندانى خؤيى دأل:

زؤرَيك لةِريشاَلةكانى دأل تواناى هاندانى خؤييان هةية. 
ئةم كردارة دةبَيتةهؤى خاَلىبوونةوةى ئةلةكرتيكىء 
كرذبوونى ِريزمى ئؤتؤماتيكى، بة تايبةتى فايبةرة 
تايبةمتةندبووةكانى سيستمى طةياندنى دأل، لةناويشياندا 

كةلَينة  تواناى هاندانى خؤيى
طوَيضكةلة طرآ باآلترينةو 
بةمةش ئةو طرَيية لَيدانة 
ئاساييةكانى دأل 

 وةبةردةهَينَيت.
جؤرةكانى نؤرةدَلآ 

(Arrhythmia)  يان
 شَيواويةكانى ِريزمى دأل:

شَيواويةكانى ِريزمى دأل بة 
دوو رَيطاى جياواز 

 سةرهةَلدةدةن:
 .شَيواويةكانى دروست بوونى تةزوو:1

 وانةى نؤرة دَلى لةخؤ دةطرَيت:ئةويش ئةم شَي

 دا، وةك: (Sinus rhythm)لةساتى كةلينة ِريزم -أ
 .(Sinus bradycardia)دَلة خاوةى كةلَينى -1
 .(Sinus tachycardia)دَلة ثةلةى كةلَينى -2
 .(Sinus arrhythmia)نؤرة دَلَيى كةلَينى -3
 دا، وةك: (Atrial rhythm)لة ساتى طوَيضكةلة ِريزم -ب
 .(Atrial escape rhythm)بازدةرة طوَيضكةلة ِريزم -1
 atrial)زياد لةكرذة فشارى طوَيضكةلة -2

extrasystole). 
 Extra)دَلة ثةلةى طوَيضكةلةى زياد لةكرذة فشارى -3

systolic atrial tachycardia). 
 .(Atrial flutter)لَيدانى خَيراو ِرَيكى طوَيضكةلة -4
 Atrial)كى طوَيضكةلة لَيدانى خَيرا و ناِرَي-5

fibrilation). 
 لةكاتى طوَيضكةلة سكؤَلة طرآية ِريزم دا، وةك:-ج
 .(Idionodal escape)بازدةرة ِريزمى طرآ خؤى -1
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زياد لة كرذة فشارى طوَيضكةلة سكؤَلة طرآ -2
(Avnodal extra systolic rhythm). 

دَلة ثةلةى زياد لةكرذة فشارى طوَيضكةلة سكؤَلة طرآ -3
(AV nodal extra systolic tachycardia). 

 .(idionodal tachycardia)دَلة ثةلةى طرآ خؤى -4
، (Ventricular rhythm)لةكاتى سكؤَلة ِريزمدا -د
 وةك:
 Ventricular escape)باز دةرة ِريزمى سكؤَلةيى -1

rhythm). 
 Extra)دَلة ثةلةى سكؤَلةيى زياد لةكرذة فشارى -2

systolic ventricular tachycardia). 
 idioventricular)دَلة ثةلةى سكؤَلة خؤى -3

tachycardia). 
 .(ventricular flutter)لَيدانى خَيراو ِرَيكى سكؤَلة -4
 ventricular)لَيدانى خَيرا و ناِرَيكى سكؤَلة -5

fibrilation) 
 شَيواويةكانى طةياندنى تةزووى كارةبايى، وةك:-2
 .(sinoatrial block)ة طرآ طريانى كةلَينة طوَيضكةل-أ

 .(AV block)طريانى طوَيضكةلة سكؤَلة طرآ -ب

 *ِريزمى كةلَينى:
بريتية لة بآلوبوونةوةى ئةو خاَلى بوونةوة ئةلةكرتيكيةى 

(Depolarisation)  كة تةنها لة كةلَينة طوَيضكةلة طرآيةوة

سةرضاوة دةطرَيت، بةوشَيوة هةرساتَيك خاَلى بوونةوة 
ة لة كةلَينة طوَيضكةلة طرآيةوة دةستىثآكرد ئةلةكرتيكيةك

بة )ِريزمى كةلَينى( ناوزةند دةكرَيت. تَيكِراى خاَلىبوونةوةى 
لَيدانة لة خولةكَيكدا(  100-60ئةم طرآيةش كة ئاسايى )

لةذَير كاريطةرى دةمارة كؤئةندامى خؤيداية، بةتايبةتى 
ئةو هةروةك دةشَيت  (Vagal nerve)كاريطةرى وَيَلة دةمار 

ؤرمؤنى خاَلىبوونةوة ئةلةكرتيكية بةهؤى كاريطةرى ه
يان  (Septicemia)سايرؤكسني، درمطرتنى خوَينى 

ناكارامةيى خوَينبةرة تاجيةكان لةخوَين ثَيدانى دأل، كارى ىَل 
بكرَيت. ئةو شَيواويانةى ِريزمى دأل كة لة ِريزمى كةلَينيدا 

 ِروودةدةن بريتني لة:
 :دَلة خاوةى كةلَينى-أ

بريتىية لةو دؤخةى كةتيايدا تَيكِراى لَيدانةكانى دأل 
 لَيدان كةمرتة، هؤكارةكانيشى بريتني لة: 60لةخولةكَيكدا لة 

 فاكتةرة بؤماوةييةكان.-1
 .(Carotid sinus)فشارخستنةسةر سِربوونة كةلَين -2
 زيادبوونى ثةستانى ناوةوةى كةلةى سةر.-3
 وةرزشةوانان.-4
 دةمار لةسةر لولةكانى خوَين.كاريطةرى وَيَلة -5
كةمى هؤرمؤنى سايرؤيد )ملةقؤرتة ِرذَين( -6

(Hypothyroidism). 
 .(Digitalis)ضارةسةر بة دةرمانة دجييتاليسةكان -7
 .(B-Blockers)وةرطرتنى بَيتابلؤكةرةكان -8
 .(Posthepatic jaundice)زةردويى ثاش جطةرى -9
 (.Typhoidطرانة تا )-10
 .جةَلتةى دأل-11
 .(Hypothermia)نزمة ثلةى طةرمى لةش -12

 دَلة ثةلةى كةلَينى:-ب
دَلةثةلة بريتىية لةو ِرةوشةى كة تيايدا تَيكِراى لَيدانى 

( لَيدان، 100دأل لة خولةكَيكدا زياتر دةبَيت لة )
 هؤكارةكانيشى بريتني لة:

 كؤششء ماندوبوون.-1
 هؤكارة بؤماوةييةكان.-2
 Hypo kinetic)كؤنيشانى كةم جوَلةيى -3

syndrome). 
 قةلةقىء دوو دَلى.-4
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زيادبوونى هؤرمؤنى سايرؤيد -5
(Hyperthyroidism). 

ئةو دةرمانانةى كاريطةرى هاوشَيوةى بةسؤزة -6
 .(Sympathomimetic drugs)كؤئةندامى دةماريان هةية 

 .(Atropine)ئةو دةرمانانةى وةك ئةترؤثينن -7
 .(Fever)تا -8
ء خوَين بةربوون  (Anemia)كةم خوَينى -9

(Haemorrhage). 
 .(Heart failure)دَلة سستآ -10
 ئازار.-11
 مةيووى يان بةربةستكةرَيك لةسيية خوَينبةردا.-12

 كةلَينة نؤرةدَلآ:-ج
ئةو طؤِرانانةى كة لة تَيكِراى لَيدانى دَلدا لة خولةكَيكدا 

ى ِروودةدات لةطةأل هةناسة وةرطرتنء دانةوةدا، بةشَيوةيةك
ئاسايى لةخةَلكانى طةجندا دةبينرَيت و بة "كةلَينة نؤرةدَلآ" 
ناوزةند دةكرَيت. و بة ضةشنَيكى ِرةها ِرَيكوثَيكى ِريزمى 
دألء نةطؤِرانى لةطةأل كردارى هةناسةداندا بةتايبةتى لة 

 كةسانى الودا نيشانةى بوونى نةخؤشى دَلة.
 طوَيضكةلة ِريزم:

ى بةردةوام  (Atrial arrhythmia)طوَيضكةلة نؤرةدَلآ 
زياتر ثةيوةندى بة نةخؤشى ئؤرطانى دَلةوة، وةك نةخؤشى 
كةخموَينى دَلة ماسولكة، نةخؤشى زمانةكانى دأل، يان 
دةردى دَلة ماسولكةوة هةية. هةروةك دةشَيت ثةيوةست بَيت 
بةتَيكضونة مَيتابؤليكيةكانى وةك زيادبوونى هؤرمؤنى 

تى، نةخؤشى سى يان سايرؤيد، شَيواوى ئةلةكرتؤالي
ذةهراوىبوون بةدةرمان وةك دجيؤكسني. سةرةِراى ئةمانة 
هةندآ جاريش تةنها دؤخَيكى نائاسايى لة طوَيضكةلةكاندا 
هةية وةك فراوان بوونى طوَيضكةلةكان بةبآ هؤيةكى دى. ئةو 
نةخؤشانةش كة خاليبوونةوةى ئةلةكرتيكى طوَيضكةلةى 

يشدا طوَيضكةلة نؤرةدَلآ دَليان دوادةكةوَيتء لةهةمان كات
يان هةية بةبآ بوونى هيض بةَلطةيةك كة ئاماذة بة بوونى 
دةردى ئؤرطانى دأل بكات، ثَيشنيارى ئةوة دةكرَيت كة طرفتى 

 شَيواوى يةكةمى ئةلةكرتيكى دَليان هةبَيت.
 (Atrial tachyarrhythmia)طوَيضكةلة نؤرةدَلآى ثةلة 

 بؤ ئةم سآ كؤمةَلة جيادةكرَيتةوة:
 لَيدانى خَيراو ناِرَيكى طوَيضكةلة.-1

 لَيدانى خَيراو ِرَيكى طوَيضكةلة.-2
 طوَيضكةلة دَلة ثةلة.-3

 Atrial“*لَيدانى خَيراو ناِرَيكى طوَيضكةلة 

Fibrilation”: 
ئةم دةردةى سيستمى طةياندنى دأل يةكَيكة لةبآلوترين 

سايى جؤرى كلينيكى نؤرةدَلآء بريتيية لة ِريزمء لَيدانى نائا
دأل. ئةم دةردة دةبَيتة هؤى لَيدانى خَيراو ناِرَيكى دألء لةو 
ماوةيةشدا طوَيضكةلةكانى دأل كة خوَينى خوَينهَينةرةكان 
وةردةطرنةوة لةبرى ئةوةى بةشَيوةيةكى ئاسايى كرذ بنب، 

 بةضةشنَيكى ناِرَيكء خَيراء ناكاريطةر لَيدةدةن.
ة ئةلةكرتيكيانةى لة ساتى لَيدانى ئاسايى دَلدا ئةو تةزوو

كة دةبنةهؤى كرذبوونى طوَيضكةلةكان لةِرووبةِرَيكى بضوكى 
طوَيضكةلةى ِراستةوة سةرضاوة دةطرَيت "كةلَينة طوَيضكةلة 
طرآ" بةآلم لةساتى ئةم نةخؤشييةدا ئةو تةزووانة لة 

ةكانةوة سةرضاوة دةطرنء ِرةوشَيك سةراثاى طوَيضكةل
( 600-350دةخوَلقَينن كة طوَيضكةلةكان لةهةر خولةكَيكدا )

جار كرذبنب. وةك ئاماذةمان ثآكرد لة بارى ئاسايدا 
طوَيضكةلة سكؤَلة طرآ ئةم تةزووانة وةردةطرَيتء ثاشان 
تآثةريان دةكات بؤ سكؤَلةكان كة فرمانى ثاَلنانى خوَين 

بةجآ دةهَينن. بةآلم لةساتى بوونى ئةم  بةخوَينبةرةكاندا
دةردةدا ئةم طرآية شثرزة دةكةنء لة ئةجنامدا دؤخَيك 
دةسازَينن كة تيايدا سكؤَلةكان بةخَيرايىء ناِرَيكى كرذدةبن 

جار ىَل دةدةن  160-80بةجؤرَيك كة لةهةر خولةكَيكدا 
 جار ىَل دةدةن(. 100-60)لةبارى ئاسايدا 

اِرَيكانةى سكؤَلةكانيش، كة بةهؤى ئةم كرذبوونة خَيراو ن
لَيدانى خَيراو ناِرَيكى طوَيضكةلةكانةوة سةرى هةَلداوة، 
ناكاريطةر دةبن لة ثاَلنانى خوَيندا بة خوَينبةرةكاندا بةوةش 
لةئةجنامدا خوَين لة هؤدةكانى دَلدا دةمَينَيتةوة كة مةترسى 
دروست بوونى مةيووى خوَين لةناو دَلدا زياد دةكات. 

يووى خوَين لةتوانايداية كة لةدَلةوة بؤ نَيو لولةكانى خوَين مة
بضَيتء بةنَيو لةشدا دوران بكات لةئاكاميشدا ِرةنطة لة 
خوَينبةرَيكدا ببَيتة هؤى بةربةستكردنى سوِرى خوَينء 

" و Strokeدؤخى لةثِرى وةك جةلتةى دةماخ "
 بةربةستبوونى سىية خوَينبةر خبولقَينَيت.

كة دةبنةهؤى لَيدانى خَيراو ناِرَيكى *ئةو هؤيانةى 
 طوَيضكةلةكانى دأل:
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هةر فاكتةرَيك تةزووى ئةلةكرتيكى ئاسايى دأل بشَيوَينَيت 
لةتوانايداية ببَيتة هؤى نؤرةدَلآ، بآلوترين ئةو هؤيانةى كة 

 دةبنةهؤى ئةم نةخؤشيية بريتني لة:
 تةمةن.-1
نةخؤشى خوَينبةرة تاجيةكان، وةك سنطة كوذآء -2

 لتةى دأل.جة
 Rheumatic heart)دةردة ِرؤماتيزميةكانى دأل -3

disease). 
 بةرزة ثةستانى خوَين.-4
 شةكرة.-5
 زيادبوونى لةرادةبةدةرى هؤرمؤنى سايرؤيد.-6

لةزؤر خةَلكدا هؤى ئةم نةخؤشييةى دأل زؤر توندو 
 دذوارترة، وةك لة خودى نؤرة دَلآ.

 :*سكاآلكانى نةخؤشى توسبوون بةم نةخؤشيية
لَيدانى خَيراو ناِرَيكى طوَيضكةلةكان بةزؤرى هيض 
سكاآليةك دروست ناكات، بةآلم دةشَيت ئةم سكاآليانة 

 لةاليةن نةخؤشةوة هةستيان ثآ بكرَيت:
واتة بةئاطابوون لة  (Palpitation)دَلة كوتآ -1

 لَيدانةكانى دأل.
 هةناسة توندى.-4  بآ هَيزبوون.-3  بورانةوة.-2
ة بةهؤى كةم بوونةوةى خوَينى ئازارى سنط ك-5

 طةيشتوو بة دَلة ماسولكة ِروودةدات.
 .(Dizziness)طَيذبوون -6

هةندآ لةو نةخؤشانةى كة بةم نةخؤشييةوة طرفتارن 
ِرةنطة جاروبار بؤ ماوةيةك لَيدانةكانى دَليان تةواو ئاسايى 

 بَيت.
 *دةستنيشانكردنى نةخؤشييةكة:

ؤشةكة دةثرسَيت، ثزيشك لةمةِر ديرؤكى خَيزانى نةخ
ئايا هيض يةكَيك لةو خَيزانة نةخؤشى دألء لولةكانى خوَينيان 
هةية يان هةبووة. هةروةها لةمةِر ديرؤكى ثزيشكى 

(Medical history)  دةثرسَيت، بؤ وَينة لةبارةى هةر
هؤيةكى مةترسيدارة نةخؤشييةكة ثرسيار دةكات، جطة 

ةبارةت بةو لةمانة ثزيشك طرنطى دةدات بة ثرسياركردن س
سكاآل تايبةتةى كة نةخؤش باسى لَيوة دةكات، بؤ وَينة ئايا 
ضى شتَيك يان كردارَيك وادةكات دَلة كوتآ، طَيذبوون يان 

 هةناسة توندى نةخؤش دةست ثآ بكات.

سةرةِراى ئةو ثرسايارانة ثزيشك هةَلدةسَيت بة 
تَيِرواننيء ثشكنينى نةخؤش، بؤ منوونة هةَلدةستَيت بة 

ى لَيدانةكانى دألء ثشكنينى ِريزمةكةى لة ذماردن
خوَينبةرةكاندا، لةم نةخؤشىيةدا ترثةى خوَينبةرى لةطةأل 
ئةو دةنطانةى دَلدا يةكناكةون كة ثزيشك بة بيستؤكةكةى لة 
سنطدا طوآى ىَل دةبَيت. بة ضةشنَيك ذمارةى لَيدانةكانى دأل 
لةخوَينبةرةكاندا "ترثةى خوَينبةرى" لة ذمارةى ئةو 

 َيدانانةى دأل كةمرتن كة لة سنطدا ثزيشك دةى بيستَيت.ل
دةستنيشانكردنى لَيدانىء خَيراء ناِرَيكى طوَيضكةلةكان 
بةئةجنامدانى هَيَلكارى ئةلةكرتيكى دأل دلنيادةكرَيت. ئةطةر 
ضى نةخؤشى طرفتار بةم نةخؤشىية دةشَيت هةندى جار 

ارى لَيدانةكانى دَلى ئاساى بَيتء ئةوساتةش بةهَيَلك
ئةلةكرتيكى نةخؤشىيةكة دةستنيشان ناكرَيت. لةم بارةدا 
هَيَلكارى ئةلةكرتيكى دأل لةساتىِرؤشتندا بؤ نةخؤش ئةجنام 

ى  ECGدةدرَيت، لةم تاقيكردنةوةدا نةخؤش ماشَينَيكى 
طوجناو بؤ جوَلةى ثَيوة دةكرَيت كة ثآى دةَلَين مؤنيتةرى 

 .(Holter)هؤَلتةر 
 ئةم دةردة دةخيايةينَيت؟*ئةو ماوةية ضةندة كة 

ئةو ماوةيةى كة لَيدانى خَيراو ناِرَيكى طوَيضكةلة 
دةخيايةنَيت بةندة لةسةر هؤى نةخؤشىيةكة، بؤ منوونة طةر 
هؤكةى بريتىبوو لة نةخؤشى خوَينبةرة تاجييةكان، 
نةخؤشية ِرؤماتيزميةكانى دأل، بةرزة ثةستانى خوَين يان 

ى سايرؤيد، ئةوا ِريزمة زيادبوونى لةِرادةبةدةرى هؤرمؤن
نائاساييةكةى دأل بةضارةسةركردنء نةهَيشتنى ئةو هؤكارانة 
دةطةِرَيتةوة بارى ئاسايى بةآلم طةر دةردةكة هيض هؤيةكى 
ديارى نةبوو يان لة ئةجنامى طرفتَيكى درَيذخايةنى دَلةوة 

 سةرى هةَلدابوو ئةوا بةدرَيذايى ذيان بةردةوام دةبَيت.
 نةخؤشىية:*ِرَيطاطرتن لةم 

لَيدانى خَيراو ناِرَيكى طوَيضكةلةكان كة بةهؤى نةخؤشى 
خوَينبةرة تاجيةكانةوة سةرى هةَلدابَيت دةتوانرَيت لةِرَيطاى 
ئةجنامدانى ئةم ثارَيزانةوة ِرَيطايان ىَل بطريَيت بؤ نةهَيشتنى 

 هؤكارة مةترسى دارةكان.
دةست -2 خواردنى خؤراكى كةم ضةورى.-1

 ليستؤألء بةرزة ثةستانى خوَين.بةسةراطرتنى كؤ

وازهَينان -4 كةمكردنةوةى خواردنةوةى مةى.-3
 لةجطةرةكَيشان.
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ئةجنامدانى -6 كةمكردنةوةى كَيشى لةش.-5
بةآلم هةندَيك هؤى نةخؤشييةكة  وةرزشَيكى ِرَيكء ثَيك.

 ناتوانرَيت ِرَيطاى ىَل بطريَيت.
 *ضارةسةر:

يةى ضارةسةرى نةخؤشيةكة بةندة لةسةر ئةو هؤ
نةخؤشيةكةى خولقاندوة طةر هؤكة بريتى بوو لة نةخؤشى 
خوَينبةرة تاجييةكان، ضارةسةر ِرةنطة بريتىبَيت لة طؤِرينى 
شَيوةى ذيانء ثارَيزكردنء هةروةها وةرطرتنى دةرمان بؤ 
ضارةسةرى ئاستى بةرزى كؤليسرتؤأل لة خوَينداو بةرزة 

رطةرى ثةستانى خوَين. جطة لةمانة هةندَيك جار نةشتة
يان ِرَيككردنةوةى  (CABS)دانانى الرآ بؤ خوَينبةرى تاجى 

ئةجنام دةدرَيت. طةر هؤى  (Angioplasty)لولةكانى خوَين 
نةخؤشييةكةش بةرزى لةِرادةبةدةرى ئاستى هؤرمؤنى 
سايرؤيد بوو دةتوانرَيت لةِرَيطاى وةرطرتنى دةرمان يان 

ارةى نةشتةرطةريةوة ضارةسةر بكرَيت، هةروةها ئةو ب
نةخؤشييةكة لة ئةجنامى نةخؤشيية رؤماتيزميةكانى دَلةوة 
سةرى هةَلداوة دةتوانرَيت بةئةجنامدانى نةشتةرطةرى بؤ 
جَيطرتنةوةى زمانة زيان ىَل كةوتووةكانى دأل ضارةسةر 

 بكرَيت.
لَيدانى ناِرَيكى دأل دةتوانرَيت بةدةرمانى وةك ديلتيازيم 

، دجيؤكسني (Diltiazem hydrochloride)هايدرؤ كلؤرايد 
(Digoxin)  يان ظَيراثاميل(Verapamil)  ضارةسةر بكرَيت

 كة دةبنة هؤى خاوكردنةوةى لَيدانةكانى دأل.
يةكَيكى دى لةِرَيطاكانى ضارةسةر بريتىية لة طةِرانةوةى 

" كة تيايدا Electric-Cardio versionئةلةكرتيكى دأل "
طةِرانةوةى ِريزمى شؤكَيكى ئةلةكرتيكى دةدرَيت بة دأل بؤ 

ئاسايى خؤى. ئةطةرضى ئةم كردارة لةزؤرينةى دؤخةكاندا 
%( ى نةخؤشةكان لةكامدا 75-%50كاريطةرة بةآلم نزيكةى )

بؤ جارَيكى دى كرذبوونى خَيراو ناِرَيكى دأل تياياندا 
 دةردةكةوَيتةوة.

، ثرؤكاين (Amiodarone)دةرمانى وةك ئةمايؤدارؤن 
 (Quinidine)يان كيونيدين  (Procainamide)ئةمايد 

دةتوانرَيت بؤ ِرَيطاطرتن لة سةرهةَلدانةوةى نةخؤشىيةكة 
بدرَين بة نةخؤش. كاتَيكيش دةرمانةكان لة ضارةسةرى 
نةخؤشىيةكةدا ناكاريطةربوون، هةندآ جار كردارَيك بؤ 
نةخؤش ئةجنام دةدرَيت كة تيايدا ِرووبةرَيك لة شانةى 

دةشكَينرَيت ئةوةش بؤ طوَيضكةلة سكؤَلة طرآ تَيك 

ِرَيطاطرتنة لة ضوونى تةزووة كارةبايية زيادةكان لة 
طوَيضكةلةوة بؤ سكؤَلةكان. ئةم ثرؤسةية زؤرجار بةتةواوى 
ِرَيطا لة هةموو تةزووة ئةلةكرتيكيةكان دةطرَيت. ثاشان 

( دةضَينرَيت بؤ دةست Pacemaker-)خَيرايى دياريكةر
 نى دألء ِريزمةكةى.بةسةراطرتنى تَيكِراى لَيدانةكا

لةثرؤسةيةكى نةشتةرطةريانةى ديدا لة طوَيضكةلةكانى 
دَلدا قةمتاغة دروست دةكرَيت ئةوةش بؤ ِرَيطاطرتنة لة 
بآلوبوونةوةى ضاالكىية ئةلةكرتيكية نائاساييةكانء دروست 
بوونى كرذبوونى ناِرَيكء خَيراى طوَيضكةلةكان بة شَيوةيةكى 

ك ئةجنام دةدرَيت كة نةخؤش طشتى ئةم نةشتةرطةرية كاتَي
ثَيويستى بة نةشتةرطةرى دأل هةبَيت بةهؤى بوونى دةردةدَلى 

 ديكةوة.
سةرةِراى ئةم ضارةسةرانةى كة لةسةرةوة بامسان كرد 
ئةو كةسانةى كة ئةم نةخؤشىيةى دَليان هةية ثَيويستة بؤ 
ِرَيطاطرتن لة دروستبوونى مةيووى خوَين دةرمانى دذة مةين 

(Anti coagulants)  ى وةك ئةسثرين(Aspirin)  و
 وةربطرن. (Warfarin)ورافارين 

 *ثَيشبينى بؤ نةخؤش:
كاتَيك هؤى نةخؤشىيةكة دةستنيشانكرا، ثاشان 
ضارةسةركرا ئةم جؤرةى نؤرةدَلآ كؤتايى ثآ دَيت، بةآلم 
كرذبونى خَيراو ناِرَيكى طوَيضكةلةكان كةمرت ئةطةرى كؤتايى 

نةدا كة نةخؤشى ِرؤماتيزمى هاتنيان هةية لةو كةسا
درَيذخايةنى دأل يان هةر نةخؤشيةكيان هةية كة تيايدا 
طوَيضكةلةكانى دَليان فراوان بووبَيت. لةو دؤخانةدا كة ئةم 
نةخؤشىية ضارةسةر ناكرَيت يان زوو زوو سةر هةَلدةداتةوة، 
مةترسى جةَلتةى دةماخء ئاَلؤزبوونةكانى ديكةى دةتوانرَيت 

 انى دةرمانة دذة مةينةكان كةمبكرَيتةوة.بة بةكارهَين
 

     سةرضاوةكان:
    References: 

1- The ardiac Arrhythmias 
 Pocket Book. 
  Ch. Buchner, H. steim, W. Dragert 
 Prof . G. W. Lohr and W.Gerok. 
2- From internet “Atrial Fibrilation”. 
 Health Encyclopedia. 
3-The ECG made easy 
 John R. Hampton DM, MA, Dphil, FRCP, FFPM, 

FESC 
4-Disorder of Cardiac Rhythm 
 Cardiac Arrhythmia 
 D. Ward & A.J. Camm. 
5-Cunningham’s Manual of practical Anatomy. 
 G.J. Romanes CBE 
 B.A, Ph. D, MB, Ch. B, FRCS ED, FRSE, Hon. D. 

Sc. 
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 كورتةيةك 
دةربارةى دةنطء 

 خةسلَةتةكانى
 
 

 
 

 دَلنيا عةبدوَلآل :نوسينى
  ثسثؤِرى فيزيك

 
 
 
 

دةنط: روداوَيكى فيزيايىية هةستى بيسنت دةهةذَينَيت، 
شةثؤلَيكى ميكانيكى درَيذِرةوة بةشَيوةى زجنريةيةك 
ثةستاوتن و شاش بوون بةناوةندة مادديةكاندا تَيثةِر دةبَيت 

وَىى مرؤظ و هةست بة بيستنى دةكرَيت و لة و دةطاتة ط
لةرينةوةى تةنَيكى ماددىيةوة دروست دةبَيت، تَيكِرايى 
بيستنى دةنط لةنَيوان بونةوةرة زيندوة جياجياكاندا 
جياوازة، سنورى ئةو دةنطانةى كة طوَىى مرؤظ ديانبيستَيت 

داية، بةآلم ئةطةر هاتو زتر( هَي2000-20لةنَيوان )
( هَيرتز زياتر 2000نط لةرة لةرةكانيان لة )شةثؤلةكانى دة

بو ئةوا طوَىى مرؤظ نايبيستَيت بةَلكو لةاليةن هةندَيك 
باَلندةو طيانةوةرى وةك ئةسث و سةطى ثؤليسيةوة 
دةبيسرتَين بةم شةثؤلة دةنطيانةش دةَلَين شةثؤلةكانى سةرو 
دةنط، و ئةطةر هاتو ئةو شةثؤلة ميكانيكيانة لةرةلةرةكانيان 

( هَيرتز كةمرت بون ئةوا ثَييانة دةَلَين شةثؤلةكانى 20)لة 
خواروو دةنط كة ئةم شةثؤلة لةرة لةر نزمانة لة بومةلةرزة و 

 تةقينةوةى بوركانةوة ثةيدادةبن.
دةنط بة درَيذى يان بة ثانى دةطوَيزرَيتةوة و لة هةردوو 

داية بة  حاَلةتةكةدا ئةو ووزةيةى لة جوَلةى شةثؤىل دةنطة كة
وةندة طوَيزةرةوةكةدا دةطوَيزرَيتةوة بةبَى ئةوةى نا

طةردةكانى ناوةندةكة بطوَيزرَينةوة منوونة بؤ ئةمةش كاتَيك 
كة بةردَيك فِرَى دةدرَيتة طؤمَيك ئاوةوة ئةوا زجنريةيةك 

ةوةكان لة ضةقى شَيواندنةوة دةست دةكةن بة لةشةثؤلة ثانِر
 وةشَيواندنةكة جوَلة ئةطةر ثارضة تةثةدؤرَيك لة نزيك ضةقى

بَيت ئةوا سةر ئاوو ذَير ئاو دةكةوَيت بة ثانى بةرةو ِرَيِرةوى 
جوَلةى شةثؤلةكة دةجوَلَيت بةآلم بة درَيذى جوَلةيةكى زؤر 
سادة دةجوَلَيت، لة اليةكى ديكةوة شةثؤىل دةنط شةثؤلَيكى 
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درَيذ ِرةوةو ووزةى جوَلةى شةثؤلةكة لة ضةقى شَيواندنةوة 
آلو دةبَيتةوة، بة هةمان شَيوة شةثؤىل دةنط بةرةو دةرةوة ب

ونة يةك لة دواى ضبريتىية لة زجنريةيةك ثةستاوتن و بةيةكدا
يةكةكان لة هةوادا كة طةرديلةيةك لة هةوا ووزة بؤ 

تَيثةِربونى  ثاش طةرديلةكانى دةوروثشتى دةطوَيزَيتةوة بةآلم
شةثؤىل دةنطةكة هةر طةرديلةيةك لة شوَينى خؤيدا 

 َيتةوة.دةمَين
دةتوانرَيت هةر دةنطَيكى سادة وةسفَيكى تةواو بكرَيت 

 لة ِرَيطةى ديارى كردنى سَى خاسيةتةوة كة ئةمانةن:
 توندى دةنط )بةرزى يان ئاشكرايى دةنط(.-1
ثلةى دةنط:ئةو سيفةتةى دةنطة كة بةهؤيةوة دةنطى -2

طِر لة دةنطى ناسك جيادةكرَيتةوة وةك جياكردنةوةى دةنطى 
 ة دةنطى ذن و منداأل.ثياو ل
جؤرى دةنط: ئةو سيفةتة دةنطةى كة بة هؤيةوة طوَى -3

دةتوانَيت سةرضاوة دةنط دةرة جياوازةكان لة يةكرتى 
جيابكاتةوة و لةسةر لةرةلةرى سةرضاوةكة بةندة، ئةم سَى 
خاسيةتةى دةنط بة تةواوى لةطةأل سَى خاسيةتى فيزيايدا 

اوانى شةثؤل و جؤرى دةطوجنَين كة ئةوانيش لةرةلةرو فر
شةثؤلةكةية، بةآلم ذاوةذاو بريتىية لة دةنطَيكى ئاَلؤز يان 
ضةند لةرةلةرَيكى جياواز كة هيض طوجناندنَيكى دةنطى لة 

 نَيوانياندا نىية.
واتة )سيفةتةكانى 
دةنط( كة ئةميش لةسةر 

 ( هؤكار بةندة:3)

ووزةى سةرضاوةى -1
 دةنطدةرةكة.

دورى نَيوان -2
نطدةرو سةرضاوةى دة

 طوَيطر.
 ضِرى ناوةندةكة.-3

 خيَرايى دةنط:
خَيرايى دةنط ئةو الدانةية كة دةنط لة يةك ضركةدا لة 
ناوةندَيكدا دةيرِبَيت واتة خَيرايى =           ، و يةكةى 

كردنةوة دةركةوتوة يثَيوانى بريتىية لة مةتر / ضركة. و بةتاق
 /م 340ديدا ( ثلةى سة15كة خَيرايى دةنط لة هةواداو لة )

ضركةية، هةروةها بة تاقيكردنةوة دةركةوتوة كة خَيرايى 

دةنط دةكةوَيتة سةر جؤرى ناوةندةكة لة ِروى ضِرى ء 
جرِيىيةوة بؤ منونة خَيرايى دةنط لة تةنة ِرةقةكاندا زياترة 
وةك لة خَيرايى دةنط لة شلةكاندا و وة لة شلةكاندا زياترة 

زة طةرديلةيةى ئاَلوو طؤِرةى وةك لة طازةكان، ضونكة ئةو هَي
لةنَيوان طةردةكانى ناوةندَيكى ِرةقداية وةك ئةوةى نَيوان 

 دا نىية. شلةكان يان طازةكان
 كورتةيةكى مَيذوويى:

هيض زانياريةكى ِروون دةربارةى ثَيناسةكردنى دةنط لة 
كةلتورى كؤندا نةبووة، بيناسازى ِرؤمانى ماركوس يوليو كة 

َيش زايندا ذياوة طةيشتة ضةند لة سةدةى يةكةمى ث
تَيبينيةكى طرنط لةم بارةيةوة و هةروةها ضةند ثَيشبينيةكى 
ذيرانةى دةربارةى دةنط دانةوة و ذاوةذاو هةبوة، و يةكةم 
هةوَلى زانستى بؤ ثَيناسةكردنى دةنط لة سةدةى دةى 
زاينيى دا بو كة زاناكانى ئةو سةردةمة كؤئةندامى 

مَيرى و تووَيذ كردن( و لةو ا)ئ قسةكردنى مرؤظيان ناونا
كردارة فيسؤلؤذى و ميكانيكيانةيان كؤَليةوة كة لة كاتى 

دةدةن لة دةرضونى هةوا لة هةردوو ودةنط دةركردندا ِرو
سيةكانةوة كة بة قوِرط و دةم و لوت دا تَيثةِر دةبَيت هةروةها 
وةسفى جوَلةى زمان و شةويلطة و دوو لَيوةكانيان كرد، و 

سةدةيةدا ثَيناسةيةكى زانستيانة بؤ دةنط هةر لةم 
دؤزرايةوة كة دةَلَيت )ئةطةر دوو 
تةن بة هَيواشى و بة نةرمى 
بةريةك كةوتن ئةوا هيض 
دةنطَيكيان لَيوة ثةيدا نابَيت 
ضونكة هةوا دةضَيتة 
نَيوانيانةوة، بةَلكو دةنط لة 
ئةجنامى بةريةك كةوتنى توندو 
خَيرايى تةنةكانةوة ثةيدا 

ضونكة لةو كاتة دا هةوا  دةبَيت
بةكتوثِرى و بة خَيرايى لَيوةيانةوة دةردةضَيت و بةرةو هةر 

تةكة بة خَيرايى شةثؤل دةدات و ئةو كاتة دةنط سشةش ئاِرا
 دةردةكات و دةبيسرتَيت.

لة حاَلةتى )لَيدان( دا هةواكة دةثةستَيورَيت و لة هةموو 
ن( دا بؤشاييةك اليةكةوة دةردةضَيت، و لة حاَلةتى )هةَلكَيشا

لة شوَينى تةنة لَيكراوةكة دروست دةبَيت و هةواش بة 
 خَيرايى دَيت بؤ ئةوةى ئةو بؤشايية ثِر بكاتةوة.

 الدان
 كـات



26 سةردةمزانستى   

 244 

زاناكان دةنط بة ثَىى بِرو ضؤنيةتى و بةَلطةوة دةكةن بة 
ضةند جؤرَيكةوة ئةوةى بة ثَىى بةَلطةية دةيكةن بة دوو 

ى بوو دةنطة حاَلى دةنطى حاَلى بوو و دةنطى نا حاَل ،بةشةوة
ئاذةألء مرؤظ، دةنطة ناحاَليةكانيش وةك  بوةكان وةك دةنطى

وو جؤرة كانزاكان، متةنةكانى ديكةى وةك بةردو هة دةنطى
دةنطة ئاذةَليةكان لؤذيكى و نالؤذيكني، نا لؤذيكيةكان دةنطى 

ن ئةو ئاذةآلنةن كة قسة ناكةن كة ئةمانة ئاوازن و ثَييان دةَلَي
ةنطى لؤذيكى وةك دةنطى مرؤظ ضونكة مرؤظ د ،دةنطةكان

دةتوانَيت ئةو ثيت و ووشانةى كة دةيةوَيت لة ِرَىى زاريةوة 
بيانَلَيت و دةريان برِبَيت. و هةروةها دةنطة نا ئاذةَليةكانيش 
دوو جؤرن سروشتى و ئامَيرى دةنطى سروشتى وةك دةنطى 

نةى ئةو تةنا بةردو ئاسن و تةختة و هةورة بروسكة و هةموو

كة طيانيان تَيدا نىية، دةنطة ئامَيريةكانيش وةك دةنط تةثأل 
و مششاأل و ناى و ذَيكان، ئةو ئاذةآلنةى كة دةميان طةورةية 
شةويلطةكانيان زياتر دةكرَينةوة و سيةكانيان طةورةتر 
دةبَيت بةمةش بِرَيكى زياتر لة هةوا هةَلدةمذن و دةنطيان 

نةى كة لة هةندَيك مَيرووةوة طةورةتر دةبَيت، بةآلم ئةو دةنطا

دةردةضن كة سيان نىية وةك سيسرك و زيكزيكة و هةوا 
وةردةطرن و باآلكانيان بآلو دةكةنةوة دةيدةن بة يةكدا و 
دةميان دةكةنةوة كة بةر هةوا كة دةكةوَيت و لةرينةوةو 
زرنطانةوة دروست دةكةن كة لة دةنط دةضَيت، بةآلم هةندَيك 

دةنطيان نىية ضونكة سيان نىية ئةوةى  ئاذةأل وةك مارو كرم
 سى شى نةبَيت دةنطى نابَيت.
بة مانا و بَى مانا بَى مانا ئةو  ،دةنطى مرؤظيش دوو جؤرة

دةنطةية كة ثيتى نىية واتة بة ثيتة جياجياكان 
جياناكرَيتةوة و ناتوانني بينوسني وةك دةنطى طريان و 

 ثَيكةنني و كؤكة و ناَلة ناأل و هتد..
دةنطى بة مانا وةك قسة و وتووَيذكردن بةهةر زمان بةآلم 

 و بة هةر بَيذانَيك كة بوترَيت.
بةآلم لة ِروى ضؤنيةتيةوة دةنط دةكرَيت بةهةشت 
جؤرةوة كة هةردوو جؤر بةرامبةر يةك ِرادةوةسنت، دةنطى 

 )طةورة و بضوك( خَيرا و هَيواش، تيذو طِر، بةرز و نزم.
بة دوو جؤرةوة، دةنطى  لة ِرووى بِرةوة دةنط دةكرَيت

سةربةخؤو )جيا( و دةنطى ثَيكةوة لكاو، دةنطة سةربةخؤكان 
ئةو دةنطانةن كة ماوةى كاتى دةكةوَيتة نَيوان جوَلةى 

ةوة وةك لَيدانى ذَى و زرنطانةوةى بؤرى كانزايى، يلَيدانةكان
دةنطة ثَيكةوة لكاوةكانيش وةك دةنطى مششاأل و جةجنةِرو 

جؤرة دةنطى تيذ و دةنطى طِر تاكو ضةرخ كة ئةميش دوو 
طةورةتر  مششاألو  كونى ئامَيرةكانى وةك مششاأل و زوِرنا

بَيت دةنطةكةى طةورةتر دةبَيت تاكو كونةكانيشيان بضوكرت 
 بَيت دةنطةكةى تيذو ناسكرت دةبَيت.

 توندى دةنط:
زاناكان دةَلَين ئةطةر دوو تةنى طةورة بةريةك بكةون ئةوا 

اى دةكةن طةورة دةبَيت ضونكة شةثؤىل ئةو دةنطةى ثةيد
هةواكةى زياتر دةبَيت، و ئةطةر دوو تةن لةيةك جؤر ماددةبن 
و بِرو شَيوةيان وةك يةك بَيت و بةريةكرتى بكةون ئةوا 
دةنطةكانيان يةكسان دةبَيت، و ئةطةر ئةو دوو تةنة ساف بن 
ئةوا لة ِرووة هاوبةشةكةيانةوة دوو دةنطى ساف دةردةضَيت، 

ةو تةنة ِرةقانةى كة ناو بؤشن وةك قاث و قاضاغ و مةجنةأل و ئ
ئةطةر ثياياندا بكَيشرَيت ئةوا دةنطَيكى دورودرَيذ دةدةنةوة 
ضونكة هةوا لةناوياندا دةلةرَيتةوةو بةر لَيوارةكانى ئةو قاثة 
دةكةوَيت كة تيايداية و هةوا كة لةسةر قةبارةكانى ئةو 

رانة شةثؤل دةدات كة تا قةبارةكانيان زياتر بَيت فدة
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دةنطةكانيشيان زياتر دةبَيت لةمةوة بؤمان دةردةكةوَيت كة 
طةورةيى يان توندى دةنط بةثَىى طةورةيى تةنة دةنطدةرةكة 
و توندى جوَلةى هةواو زؤرى شةثؤلدانى بة هةموو اليةكداية، 

 و طةورةترين دةنطيش دةنطى هةورة تريشقةية.
 كردنةوةى دةنط:جيا

وةك بامسان كرد دةنط لة ئةجنامى لةرينةوةى 
تةنةكانةوة ثةيدا دةبَيت كاتَيكيش شةثؤىل دةنط بة هةوادا 
دةطوَيزرَيتةوة و بةرةو طوَىى ئةو كةسة دةِروات و ثةردةى 
طوَى دةلةرَيتةوة و ثاشان دةطاتة طوَىى ناوةوة و ثاش ضةند 

ئةو دةنطانة بةهؤى  كردارَيكى فسيؤلؤذى و فيزيكى ئاَلؤز
دةمارة هةستيارةكانى بيستنةوة دةطةنة دةماخ و ئةو كةسة 
طوَى بيستى دةنطةكة دةبَيت، شةثؤلةكانى دةنط بةشَيوةى 
بازنةيى بة هةوادا بآلو دةبنةوة و بةرة بةرة ئةم بازنانة طةورة 
دةبن تا ئةم بازنانةش طةورة بن ووزةى دةنطةكة كةم دةكات 

ز و الواز دةبَيت لةبةر ئةوة ئةو كةسةى و بةمةش دةنطةكة ك
ةى دةنطةكةوة نزيك بَيت باشرت طوَى بيستى وكة لةسةرضا

دةنطةكة دةبَيت، هةستى بيسنت درؤ ناكات و كةم جاريش 
هةستيارةكانى  ةهةَلة دةكات ضونكة لةنَيوان طوَى و دةمار

بيستندا تةنها هةوا هةية، ئةو هةَلةيةش بةثَىى طِرى و 
كى دةنطةكة دةبَيت، و هةردةنطَيك ئاوازَيكى نةرمى و ناس

تايبةتى خؤى هةية كة لة دةنطَيكى ديكة جياوازة و بة ثَىى 
 جؤرى خؤى دةطوَيزَيتةوة.

 
 جىَ بةجىَ كردنة كرداريةكانى دةنط

يةكةم جَىبةجَىكردنى ِروداوى دةنط لة بيناكاندا بوو كة 
رَيت بةشَيوة نوَيكةى بة )زانستى دةنطى بيناسازى( دةناس

ئةمةش زانستَيكة لة كاتى دامةزراندنى شوَينة داخراوةكاندا 
بةكاردةهَينرَيت بؤ ضاككردنى طوَيطرتن لة قسةو ووتوَيذو 

، هةر لة كؤنةوة موسوَلمانةكان …مؤسيقا و طؤرانى و هتد
مانينى دةنطيان بؤ مةبةستى بينا و تةالر و اخاسيةتى تَيِر

ة مزطةوتة طةورةكاندا بؤ كؤشكةكان بةكارهَيناوة بة تايبةتى ل
بةهَيزكردنى طواستنةوةى دةنطى بَيذةر و ئيمامةكان لة 

ى هةينى و لة بؤنة و ئاهةنطة ئاينىيةكاندا منونةش يِرؤذان
بؤ ئةمة مزطةوتى ئةسفةهانى كؤن و مزطةوتى عادلية لة 
حةَلةب و هةندَيكيش لة مزطةوتةكانى بةغدادى كؤن كة 

 نةلؤذياية دادةنرَيت.بةباشرتين منوونة بؤ ئةم تةك

يةكةم كةس كة ضارةسةرى اليةنة زانستيةكانى ئةم 
بابةتةى كرد زاناى فيزيايى ئةمةريكى جؤزَيف هنرى بوو كة 

ز ضارةسةرَيكى طشتطري و ووردى بؤ دانا، 1856لة ساَلى 
هةروةها زاناى فيزيايى ئةمةريكى واالس سابني ساَلى 

ا ثَيويستة ز ثةرةى بةم ضارةسةرانةدا هةروةه 1900
داهَينةرى دةنطى لةبةرضاو بطَيِرَيت ضونكة بَيجطة لةو 
سيفةتة فسيؤلؤذيانةى كة طوَى هةيةتى ضةند سيفةتَيكى 
دةرونى دياريكراو هةن كة كردارى بيسنت ئاَلؤز دةكةن. بؤ 
منوونة ئةو دةنطانةى كة نةناسراون ناسروشتني و ئةو 

ةهؤى ئةو دةنط دةنطةى لة ذورَيكى ئاسايىيةوة دةردةضَيت ب
دانةوةيةى كة لة ديوار و كةل و ثةلةكانى ناو ذورةكةوة 
دةدرَينةوة باشرت دةبَيت، لةبةر ئةوة ثَيويستة ستؤديؤى 

اديؤ بة ثلةيةكى ئاسايى دةنط دانةوةى تَيدابَيت بؤ زامن ِر
كردنى دةرضونى دةنط بة شَيوةيةكى سروشتى، و بؤ 

رةكان بةو شَيوةية دةستكةوتنى باشرتين شَيوازى بيسنت ذوو
دروست دةكرَين كة دةنط دانةوةى تيادا بَيت بؤ دةركردن 
دةنطَيكى سروشتى بةبَى ثةيدابونى دةنطدانةوة بةهؤى 
لةرةلةرة تايبةتيةكانةوة بةِرَيطةيةكى ناسروشتى و هةروةها 
بةبَى ثةيدابونى هيض ذاوةذاو و غةَلبة غةَلبَيك، بةكاتى 

                100000/ 1 نط بة ِرَيذةىخايةنراو بؤ كةم كردنةوةى دة
لة ضِرىية بنةِرةتيةكةى دةوترَيت )كاتى طةِرانةوة(، و كاتى 
طةِرانةوة كاريطةرية دةنطيةكان باشرتدةكات كة دةتوانني بؤ 

كةيةك يان دوو ضركة طوَيمان لة دةنطَيكى بةرز رماوةى ض
داو بَيت ثاش وةستانى دةنطةكة لة هؤَلى بيستندا، و لة ماَل

كاتى طةِرانةوة ثَيويستة بةآلم كورتر دةبَيت، بة مةبةستى 
ضاككردنى دةنطدانةوة ئةندازيارة بيناسازةكان دوو جؤر لة 
ئامَيريان هةية ئامَيرى هةَلمذةرى دةنط و ئامَيرى دانةوةى 
دةنطةكة كة لة ناوثؤش كردنى ِروى سةقف و ديوار و 

ى نةرمى وةك زةويةكاندا بةكاريان دَينن، هةندَيك ماددة
زؤربةى ئةو دةنطانة هةَلدةمذن كة بةريان  دتةثةدؤر و لبا

دةكةون لةطةأل ئةوةشدا ئةم ماددانة هةندَيك لةو دةنطانة 
دةدةنةوة كة لةرةلةرةكانيان نزمة، بةآلم ماددة ِرةقةكانى وةك 
بةردو كانزاكان زؤربةى ئةو دةنطانة دةدةنةوة كة بةريان 

ة هؤَلى كؤبونةوة طةورةكانةوة دةكةون،ئةو دةنطانةى كة ل
دةردةضن جياواز دةبن ئةطةر ذوورةكة ثِر بَيت يان بةتاأل، 
كورسية بةتاَلةكان دةنطة كة دةدةنةوة و ئةو كةسانةش كة 
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لةوَيدان دةنطةكة هةَلدةمذن، لة زؤربةى كاتدا ئةو دةنطانةى 
كة لة ذورَيكةوة دةردةضن دةنطَيكى باش دةبَيت ئةطةر بَيتو 

طيةكى طوجناو لةنَيوان ماددة هةَلمذةكان و ماددة هاوسةن
دةنط دةرةوةكانى دةنطدا هةبَيت، و دةنطدانةوةيةكى 
بَيزاركةر و ناخؤش لة ذورَيكدا دةبَيت ئةطةر سةقف و 
ديوارةكانى ئةو ذورة قؤقز بن و بة ثلةيةكى بةرز دةرةوةى 

دا دةنطةكان بن و لةم حاَلةتةدا دةنطةكة لة خاَلَيكى دياريكراو
كؤدةبَيتةوة و كةوا لةو دةنطانة دةكات كة لةم خاَلةوة 
دةردةضن خراث بن، بةهةمان شَيوة ئةو ِرَيِرةوة تةسكانةى 
لةنَيوان ديوارة تةريبة دةنط دةرةوةكانداية دةبَيتة هؤى 
ِرَيطرتن لة دةنطةكة لة ئةجنامى ئةو 

دةنطة

 
اركةر دراوة دوبارةبوانةى كة دةبنة هؤى دةنطدانةوةيةكى بَيز

هةتا ئةطةر هةَلمذينَيكى تةواوى دةنطةكان لة شوَينةشدا 
هةبَيت، كة ئةمةش وا ثَيويست دةكات لةو ذاوة ذاوانة ِرزطار 
ببني ئةويش بةهؤى جياوازى نَيوان ئةو ماوانةى كة دةنطة 
ِراستةوخؤكة و دةنطة دراوةكة دةيرِبن دروست دةبَيت كة 

ان( كة بةهؤيةوة دةبَيتة هؤى دةركةوتنى )ثةَلة مردوةك
جؤرَيكى دياريكراو لة لةرةلةرةكان ناهَيَلدرَين، هةروةها 
دةرضوى دةنط لة ميكرؤفؤنةوة ثَيويست بةوة دةكات كة هيض 

 درَيت.ردةنط دانةوة و ذاوة ذاوَيك نةهَيَل
وةك لةوة و ثَيش بامسان كرد شةثؤلةكانى سةرو دةنط 

ة زؤر بوارى ئةو شةثؤالنةن كة مرؤظ نايان بيستَيت بةآلم ل
جياجيا سوديان ىَل وةرطرياوة و بةكاردةهَينرَين. وةك 
دياريكردنى قوآليى دةرياكان و شوَينى كؤمةَلة ماسى ناو 
دةرياكان، كةشف كردنى تةنة نقوم بو ذَير ئاوكةوتوةكان بؤ 
دياريكردنى شوَينى درز و بَلق و قَليشى ناو كانزا و ئةو 

نان و زوو بؤ لَي ماددانةى لة الستيك دروست كراون،
ثَيطةياندنى خواردةمةنى بةستوو بةهؤى مةجنةَلى تايبةتيةوة 
هةروةها لة بوارى ثزيشكيدا بؤ ديارى كردنى نةخؤشى و 

 ضارةسةر كردن بةكاردةهَينرَيت بةهؤى سونارةوة.
شةثؤلةكانى خواروو دةنطيش بؤ لَيكؤَلينةوةى ثَيكهاتنى 

وةردةطريَيت.  ماددةكانى ناو جةرطةى زةوى سوديان ىَل
لةمِرؤشدا دةنط ضؤتة زؤربةى تةكنؤلؤذيا ثَيشكةوتوةكانةوة 
كة تةكنةلؤذياى دةنط بةهؤى ثرؤتؤكؤىل ئينتةرنَيتةوة 

(Voice over internet protocol (volp) لة )
وة دةستى ثَيكرد كاتَيك كة خزمةت  1995ساَلى 

طوزاريةكانى طؤِرينى دةنطى شةثؤىل بؤ داتا ذمارةييةكان 
دةركةوت كة لةِرَيطةى ئينتةرنَيتةوة دةطوَيزرَينةوة لةطةأل 
ئةوةشدا كة ثةيوةندى كردن تةنها لةنَيوان دوو 
كؤمثيوتةردابو كاتَيك كة ئةو دوو كةسة لةيةك كاتدا 
ثةيوةنديان لةطةأل ئينتةرنَيتدا هةبوو كة دةنط دةرو 
 مايكرؤفؤنيان هةبوو بةآلم ئةمة بوة سةرةتايةك بؤ تةواوكارى
نَيوان دةنط و داتاكان لة ِرَيطةى تؤِرةكانةوة كة لة دوايدا 
ثرؤطرامةكانى وتووَيذكردنى دةنطى( ثةرةى سةند وةك 

Aol، Yahoo messenger، Msn 

messengers …  هتد، سارا هوفستيلةر جَيطرى
( دةَلَيت، توانا و Net 2 Phoneسةرؤكى كؤمثانياى )

بةندة لةسةر خَيرايى باشى دةنط لة ِرَيطةى ئينتةرنَيتةوة 
ثةيوةندى كردن بة ئينتةرنَيتةوة و دةنط لة ِرَيطةى ثرؤتؤكؤىل 
ئينتةرنَيتةوة دةتوانَيت هاوشَيوةى تةلةفؤنة تةقليدىيةكان 
بَيت لة ِروى باشى و تواناى ئةجنام دان و لةضةند حاَلةتَيكى 
ديكةشدا دةنط لة ِرَيطةى ئينتةرنَيتةوة باشرتة، لة كاتَيكدا كة 

لةفؤنة تةقليديةكان بة باشى خزمةت ناطةيةنن خزمةت تة
طوزارى دةنط لة ِرَيطةى ئينتةرنَيتةوة ِرؤذ بة ِرؤذ بةرةو باشى 

ةى كة ثةيوةنديان بة ندةِروات، و هةندَيك لةو كؤمثانيايا 
ئينتةرنَيتةوة هةية خزمةت طوزارى ثةيوةندى كردن بةهؤى 

ان دابني كردوة وةك تةلةفؤنى ئينتةرنَيتةوة بؤ بةكارهَينةراني
 . Verizon، A18 T، Earth link، coxكؤمثانياى 

 سةرضاوةكان:
 تفسري بعض الظواهر الفيزيائية اعداد: دجلة هادى سلوم-1
2-Sound 22-I pg 
 االنرتنت، لينه مكاويالصوت عرب-3
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 بةهآ
 طةشةو ثيَكهاتن و سودةكانى

 
 

   
Quince 

 
 

 نوسينى: سةرهةند قةرةداخى 
 ثسثؤِرى بايؤلؤذى

 
 
 

ية و تاكة  cydonia oblongaناوى زانستى بةهآ 
ية. ناوة زانستية كؤنةكانى بريتى cydoniaجؤرى تومخى 

ئَيستا  Cydonia vulgaris , pyrus cydoniaبوون لة 
 ة. chaenomelesسةربة 

زانرَيت، بةآلم نابةتةواوى نيشتمانى ِرةسةنى بةهآ 
بة  -بةشَيوةيةكى بةربآلو لة زؤر ناوضةى ئاسيادا هةية

تايبةتى ئازرباجيان و جؤرجياو ئةرمينيا و توركمانستان و 
 ئَيران و عةرةبى سعودى و هةندَيك ناوضةى كوردستانيش.

هةزاران ساَلة لة دةوروبةرى ناوضةكانى دةرياى سثى 
ِراست دةروَينرَيت و لةاليةن يونانيةكان و ِرؤمانيةكانةوة ناوة

بة ميوةيةكى باش دانرابوو. و وةك )سَيوَيكى ئاَلتونى( 
ثاريس ثَيشكةشى ئةفرؤدَيتى كرد وةك هَيمايةك بؤ 

خؤشةويستى و هاوسةرى و بةثيتى. و تا ئَيستاش لة ناوضة 
ى سروشتييةكانى خؤيى و لة باشورى ئةمةريكا وةك ميوةيةك

ثِربايةخ سةير دةكرَيت. )بؤ منونة ساآلنة ئةرجةنتني 
 تةن لةم ميوةية بةرهةم دةهَينَيت(.20000

 
وة طةيشتبَيتة 1275بِروا واية لة ساَلةكانى دةوروبةرى 

بةريتانيا و لةوآ ضةندرابَيت. بة شَيوةيةكى بةربآلويش 
دةكرا بة  وةدا بآلوبوةوة، كة لةوكاتانة18-16لةسةدةى 
هآ. لةسةدةى هةذدةو نؤزدةدا ضاندن و طةشة مرةباى بة

ثَيكردنى لةوناوضانةدا طةيشتة ئةوثةِرى، لة ثاشرتدا ئةم 
ِرادةيةى هاتةخوارةوة بة تايبةتى ثاش زؤربوون و 

 طةشةكردنى ميوةنةرمة ميليةكان.
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 وةسفى رِوةكةكة:
مةتر  6-4بةهآ دةوةنَيكى بآ دركة يا درةختَيكى بضوكة 

مةتريشدا ثةلءثؤ  4.5-3ة ِرووبةرى بةرز دةبَيتةوة، و ل
دةهاوَيت. و لقء ثؤثةكانى ضِروثِر و ضةماوةن لقة وردةكانى 

ةكى خؤَلةمَيشى كاأل داد دةثؤشرَين. طةآلكانى يريوبة خ
دا سنتمرت 10-5هَيلكةيى يا قوضةكةيية درَيذيان لة نَيوان 

سنتمرت و ِرةنطيان  6-4و ثانيشيان دةطاتة دةبَيت 
و داندار نني و لة سةرةتاشدا بة خورييةكى  زَيكى تؤخةوسة

و لة ثايزدا ِرةنطيان بؤ  نخؤَلةمَيشى كال دادةثؤشرَي
 زةردَيكى تؤخ دةطؤِرَيت.

سنتمةتر دةبَيت و دووريزين، سورَيكى كال  5طوَلةكانيان 
يا سثني و دةكةونة كؤتايى لقة كورتةكانةوة، و لة مانطى 

ردةكةون، درةختةكة، مايسدا يا لة سةرةتاى حوزةيراندا دة
خؤثةرَينة، ميوة لة هةردوو وةرزى سةرما و طةرمادا ثآ 

 دةطات، ثةرين بةهؤى هةنطةوة دةبَيت.
ميوةكان زةردى ئاَلتونى كال يا سةوز يا ثرتةقاَلني. لة 
زؤربةى جاردا لةشَيوةى هةَلوذةدا دةبن بةآلم هةندَيك جار 

بةرةكة خِرن لة شَيوةى سَيودا و بؤنيان خؤشة، كرؤكى 
عةتريةكى بةهَيزةو هةميشة خانةى دةنكةملى تَيداية. كَيشى 
تاكةيةك بةهآ دةطاتة نيو كيلوطرام يا زياتر، و باشرت لة 

 ثايزدا ثآ دةطات. بةرةكان دةنكيان تَيداية كة ذةهراويني.
درةختى بةهآ بةرطةى ثلةى نزمةكانى طةرمى دةطرَيت تا 

تى بة سةرمايةك هةية ثلة. بةآلم ثَيويس 25–بؤ  15–ِرادةى 
سةعات  450-100)لة زؤربةى سَيوةكان زياتر( ئةوةش بة 

ى سةديةوة، بؤ ئةوةى طوأل بكات، لةطةأل 7لة ذَير ثلةى 
ئةوةى ئةمة لة ثَيداويستى هةَلوذة كةمرتة. بةآلم ثَيويستة بؤ 
ئةوةى هةندَيك طةشةى سةوزى لة درةختةكةدا ِروبدات تا 

 لةبةرهاردا طوأل بكات.
 
 ةكارهيَنان:ب

لةماوةيةكى زؤرةوة بةهآ بؤ تام خؤشكردنى خؤراك و 
ساردةمةنى و شريينةكان بةكاردَيت، ض لة ناوضة مام 
ناوةندةكان و ض لةناوضة كةمةرةيية طةرمةكانيشدا، لةوانةية 
ميوةكة و ثِربَيت لة ئاووط و نةرم بَيت و بةكاَلى خبورَيت. 

دى وةك بةريتانيادا، بةآلم لة زؤر ناوضةى مام ناوند يا سار
ذطارى خواردنى بة كاَلى ناكرَيت لةبةرئةوةى خانةى ملى ؤئام

و ماوةى زبرو توند ئةستور و تةسكةرةوةى شانةكانى لةشى 
تَيداية، بةآلم ثاش هةَلطرتنى لة طنجينةدا بؤ ضةند هةفتةيةك 
و ميوةكة نةرم دةبَيتةوةو ئةو مادانة كةم دةبنةوة تيايدا و 

 ى بة بةكةَلكى خواردن دَيت.ئةوسا بة كاَل
زؤربةى خةَلك حةز دةكةن بةهآ بكوَلَينن يا بيربذَينن 
ئةوسا بيخؤن كة تامَيكى زؤر خؤش و بؤندارى  هةية و 
هةندَيك كةس كةرةى ميوةى ىَل دروست دةكةن بةشَيوةيةكى 
طشتى هةرضى بة سَيو دةكرَيت بة بةهَيش دةكرَيت. و 

رةوة بةبِرَيكى كةم لة ئاودا دةتوانرَيت بةهؤى تَىكردنى شةك
بكوَلَينرَيت و مرةبايةكى زؤر خؤشى ىَل دورست بكرَيت. 

 وآلندن دةطؤِرَيت بؤ ثةمةيى.كنطى بةهآ ثاش ةِر
بة برذاويش بة تايبةتى ئةطةر كرا بة دوو لةتةوة زؤر 
تامدار دةبَيت، هةروةها دةتوانرَيت لةناو ئةو دةفرانةى 

 شَينرَيت ئةوسا خبورَيت.بةرطةى طةرماى زؤر دةطرن، بثي
تَيداية، ئةوةش  pectinبةهآ ئاستَيكى بةرزى لة ثكتني 

يارمةتيةكى باشة بؤ ئةوةى هةر جةليةكى ىَل دروست بكرَيت 
زوو مبةيةت، جةىل هةرمآ لة فةرةنسا و ئيسثانيادا زؤر 

و لة ئيسثانيا  cotignacبةكاردَيت )لة فةرةنسا ثآى دةَلَين 
لة كاتَيكدا لة ئةرجةنتني و شيلى  membriloثآى دةَلَين 

 dulce deشَيوة كاستةرَيكى ىَل دروست دةكةن ثآى دةَلَين 

membrilo. 
ى بةهآ كة بةكةَلكى ةطرام لةوبةش 100لة هةر 

 بةكارهَينان دَيت ئةمانةى تَيداية:
 %83.8 ئاو 

 طرام0.4  ثِرؤتني
 طرام 0.1  ضةورى

 طرام 15.3   كاربؤهيدرةيت
 ليطرامم11  كاليسيؤم

 مليطرام 17   فؤسفؤر
 مليطرام197  ثؤتاسيؤم

 IUيةكةى جيهانى  A  40ظيتامني 
 مليطرام 0.02 سيامني  B1ظيتامني 
 مليطرام 0.003  رايبؤظالظني B2ظيتامني 
  مليطرام C  15-20ظيتامني 

 مليطرام 0.7  ئاسن 
 مليطرام4 سؤديؤم
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دةتوانرَيت شةراب و مةى لةبةهآ دروست بكرَيت، لة 
سةدةى نؤزدةوة لة بةريتانيا شةرابَيكى زؤر خؤشى ىَل 
دروست دةكرَيت كة زؤر بةسوودة بؤ ئةوكةسانةى تووشى 

 بةرهةنط )تةنطة نةفةسى( بوون.
لة سةدةكانى ناوةِراستةوة، مرةباى بةهآ وةك خؤراكَيكى 
بةسود بةكاردَيت، لة زؤر لةو وآلتانةدا، بةهآ ثارضة ثارضة 

او شةرابى سورةوة، يا دةخرَيتة ناو دةكرَيت و دةخرَيتة ن
هةنطوَينةوةو بة شةراب تةِر دةكرَيت. لةثاش ساردكردنةوة 

 ثارضة ثارضة دةكرَيت و وةك ئيسثانيةكان دةيكةن بة جةىل.
ماوةيةكى زؤرة بةهآ لة ثزيشكى طيايىدا بةكاردَيت بؤ 
ضارةسةرى هةوى قوِرط و ِرةوانى و خوَين ىَل ِرؤيشتنى 

كاريطةريشة بؤ ضاككردنةوةى هةوى لينجة رخيؤَلة، زؤر 
ثةردةكان و رخيؤَلةو طةدة. هةروةها لةزؤر لةو وآلتانةدا لة 
ثيشةسازى مادةكانى شَيوةسازى و جوانكارى ثزيشكىدا 
بةكاردَيت. هةروةها لة ثزيشكى ضينىدا زؤر دةمَيكة 
بةكاردَيت. توَيكَلى قةدى درةختى بةهآ لة ثزيشكىدا وةك 

 كةر و تةسك كةرةوةى برين بةكاردَيت.مادةيةكى كرذ 
بةرةكةشى وةك دذة ذةهرين و دةركةرى طازةكانى ناو 
ساك و تةسكةرةوةكان. تؤوةكانى بةهآ دةخرَينة ئاوةوة يا 
لة ئاوودا دةكوَلَينرَين، بةرطةكةيان دادةماَلرَيت ئةوسا شَيوة 
جةليةكيان ىَل دروست دةكرَيت كة بؤ برينةكانى قوِرط و 

 اوةكانى ضاو سوديان ىَل دةبينرَيت.ئامادةكر
بةرى بةهآ ئةوةندة بؤن خؤشة، لةوانةية يةك دانةى 
ذورَيك ثِربكات لة بؤنى خؤش، لةِراستيدا زؤر دةمَيكة مرؤظ 

 رةكانى.ذون خؤشكردنى ؤبةهآى بةكارهَيناوة بؤ ب
لة بةرطى تؤوى بةهآ جؤرة سرَيشَيك دروست دةكرَيت و 
دةخريَبتة ناو سرَيشى عةرةبيةوة بؤ شةوق ثآ هةَلهَينانى 

%ى سرَيشة( و 20ئةو مادانةى لَىى دةدرَيت )تؤوى بةهآ 
%ى مادةى تةنينى تَيداية كة دةتوانرَيت 11طةآلى بةهآ لة 

 بؤ دةباغى بةكاربهَينرَيت.
دةكةن لة مانطةكانى مايس و ئةوانةى هةنط ثةروةردة 

حوزةيراندا هةنطةكان بة شيلةى طوآلوىطوَلةكانى بةهآ 
 بةخَيو دةكةن.

هةندَيك لة بةشةكانى ِرةطى بةهآ هةروةك ِرةطى هةرمآ 
بؤ زؤر بوار بةكاردَين و ئةمة لة سةرةتاى سةدةى 

 ضواردةهةمةوة تا ئَيستا لة فةرنسادا بةكاردَيت.

ا لةسةدةى نوآدا ثةرةيان ئةم بةكارهَينانانة ئَيست
 لةم بوارةدا ناسراون. C,B,Aثآدراوةو زؤر بةباشى بةهؤى 

 
 ضاندن:

بةهآ بؤضاندن ثَيويستى بة زةويةكى بةثيتى شَيدارى 
قوأل هةية، سَيبةر و تيشكى خؤرى ثَيويستة، بة زؤرى زةوى 
تفت دةبَيتة هؤى زةرد هةَلطةِراندنى، هةرمآ بةرطةى سَيبةرى 

 بةآلم زةمحةتة بةروبوم لةو ذينطةيةدا بدات.زؤر دةطرَيت 
دةتوانرَيت لقى درةختى بةهآ بة تةنها بضَينرَيت يا 
دةتوانرَيت ذمارةيةكى زؤر لق ثَيكةوة بضَينرَين كة لة نَيوان 

ملمرت هةبَيت. ِرةنطة قةدى  6-4.5هةر يةكةياندا 
ثَيطةيشتوى بةهآ بؤ ضةند سالَيكى كةم ثَيويستى بة 

 ت.ثاَلثشت هةبَي
درةختى بةهآ خؤ ثيتَينة، بةآلم زؤرَيك لة جوتيارةكان 
حةز دةكةن بة تَيكةَلة ثةرين بيان ثيتَينن درةختةكان 

ى مام ناوةندة، لةبةرئةوة زةوى زؤر كثَيويستيان بة ثةينَي
 دةوَلةمةند بة مادة خؤراكيةكانةوة زؤر ثَيويست ناكات.
ةوزةوة ِرةنطةى بةرةكان لة كاتى ثآ طةيشتنياندا لة س

دةطؤِرَين بؤ زةرد، زؤر ثَيويستة بةرةكان بؤ ماوةيةكى زؤر 
بةلقةكانيانةوة بهَيَلرَينةوة تا بة تةواوى تام و بؤنى تةواو 
ثةيدا دةكةن، بةآلم ثَيويستة ثَيش وةرزى تةرزة و بةسنت ىَل 
بكرَينةوة واتة تشرينى يةكةم و سةرةتاى تشرينى دوةم، 

واناى دروستكردنةوةى قةدةكانى درةختى بةهآ زوو ت
بةرطيان نية لةبةر ئةوة ثَيويستة ثَيش وةرزى سةرماى زؤر 
بةرةكان ىَل بكرَينةوة بؤ ئةوةى جَيطةى ىَل كردنةوةكان نةبنة 
هؤى زيان ثآ طةياندنى زؤر بة قةدةكان/ هةر بؤية لة ىَل 
كردنةوةشدا دةبَيت زؤر بةهَيواشى ئةوكارة ئةجنام بدرَيت تا 

 ِراندنى بةرطى قةدةكان.نةبَيتة هؤى د
كيلؤطرامة بؤ هةر درةختَيك كة تةمةنى  15بةرهةمى باش 

تةن بةرهةم  3ساأل بَيت. و بؤ هةر هةكتارَيك زةوى  7-8
ساَليةوة  5دَيت، زؤربةى درةختةكانى هةرمآ لة تةمةنى 

 دةست دةكةن بة بةرهةم دان.
بؤ هةَلطرتن واباشة بةرةكان بةيةك ضني هةَلطريَين واتة 
لةسةريةك كةلةكة نةكرَين و شوَينةكةيان وشك و ساردبَيت، 

مانط هةَلبطريَين، ثَيويستة لة نزيك  3-2وا ثَيويستة كة بؤ 
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سَيو يا ميوةى ديكةوة هةَلنةطريَين، ضونكة ئةوان تام و بؤنى 
 بةهآكة وةردةطرن.

هةَلثاضني ثَيويستة ثَيش طةآلكردن بؤ ئةو لقة زيادانة 
بةرةو وشكى ضوون يا ئةوانةى كة  بكرَيت كة مردون يا

طؤثكةيان ثَيوة نية يا طؤثكةيان كةمة ئةمة يارمةتى 
بةهَيزكردنى درةختةكة دةدات لة بةهاردا كة طةآلو لق زؤر 

 دةركات.
بةزؤرى دةرةختى بةهى تووشى مريؤى زيانبةخشء 

 دا دةركةوَيت:نةخؤشى نابَيت بةآلم لةوانةية ئةحماَلةتانةى تَي
ة *دةردةطةآل ك

ناوةزانستيةكةى)
Entomosporium 

Maculatum ة دةبَيتة هؤى)
ثةيدابوونى ثةلةى سورى تؤخ 
لةسةر طةآلكان كة لةثاشدا 
دةطؤِرَين بؤ زةردو زوو 

رةكان بةهةَلدةوةرَين، لةوانةشة بؤ 
بآلوببنةوة. لةبارة توندةكاندا 

دةبَيتةهؤى سوتاندنى طةالكان. بؤ ضارةسةر ئَيستا تَيكةَلةى 
كان آلبةكاردَيت كاتَيك لةبةهاردا طة Bordeauxكسبوردوؤ

 دةكرَينةوة، ئةم مادةية دةثرذَينرَيت بةسةرياندا.
 *طةنينى شَيوة قاوةيى بةرةكان:

 (Monilinia sppكةثآى دةوترَيت)
و هةندَيك بةشى بةرةكان ِرةنطيان قاوةيى تؤخ دةبَيت 

 لةوناوضانةدا دةطةن، هةر زوو لةزستاندا ئةم بةرانة ىَل
دةكرَينةوةء لةناو دةبرَين بؤ ئةوةى بةساغةكاندا 

 بآلونةبنةوة.
 دةردَيكة طةالكان مةيلةو رةش دةكات. -*خةَلوزة

ثاضني زؤر كةم واباشة بؤ ضارةسةرى ئةمة ثةين كردن هةَل
 بكرَيتةوة.

 *توشبوون بةهةندَيك جؤرى مؤرانة.
*لةهةندَيك ناوضة)وةك ئةمةريكاى باكور(توشبون 

 يوةى خؤرهةآلتى.بةمؤرانةى م
 ئةمانةش هةنديَك لةدةردة ناسراوةكانى بةهيَن.

 Fabraca maculataةشة:*ثةَلة ِر
لةوانةية ئةم دةردة ببَيتة هؤى دروستكردنى برينَيكى 
قوأل، ئةطةر ضارةسةر نةكرا. لةسةر طةآلكان وةك ثةلةى 
بازنةيى بضوك دةردةكةون، ضوار دةورةكةيان رةشىسورباوة، 

 ا رةشن.لةناوةِراستد

ةيةكدا دةتوانرَيت سثؤرى رةش لةناوةِراستى هةر ثةَل
نرَين، ئةطةر روةكةكة بةقورسى ئةم دةردةى طرت يرةش بب

لةوانةية ببَيتة هؤى لوخلواردنى طةآلكان ثةلةكان بةشَيوةى 
ناِرَيكء هةِرةمةكىء رةش لةناو طةالكةدا دةردةكةون لةوانةية 

هؤى فةوتانى طةآلكانء  وردة وردة ثةَلةكان يةك بطرنةء ببنة
 كان.ةلةثاشدا كةوتنء لةناوضونى بةر

لةسةر طةآل توشبوةكان بةدرَيذاى زستان  ناِروةككة
دةمَيننةوةء لةثاشدا لةسةرةتاى هاويندا دوو جؤر سثؤر 
دروست دةكةن، ئةمةش دةبَيتة هؤى توشبونى طةآلوبةرى 

 نوآ.
ضارةسةر بةهؤى بةكارهَينانى 

وة دةبَيت وةلةناوبةرةكانى كةِر
ر طةآلكاندا سةكةبةشَيوةى سثراى بة

دةثرذَينرَيت لةناو ئةو دةرمانانةى بؤ 
ئةم مةبةستة 

(ة وضؤنيةتى Mancozebبةكاردَيت)
وبرى بةكارهَينانة لةسةر قوتوةكةى 

 نوسراوة.
يةكةم كةس بوو كة دةرمانى بؤ ئةم  thaxterساكستةر 

 دا بةكارهَينا.1890دةردة لة ساَلى 
 Gymnosporangium clavipesذةنط:  

ئةم ذةنطة دةيدا لةطةال و قةدو بةرةكان. لةسةر طةاَلكان 
ثةَلةى ثرتةقاَلى بضوك دروست دةكات، لةسةر قةدةكان 

 ناوضةى هةَلئاوساوى زةرد باو دروست دةكات .
لةسةر بةرةكانيش ناوضةى شَيوة بازنةيى ثرتةقاَلى 

ةى ِروى دروست دةكات، كة هةندَيك جار بة تةواوى نيو
بةرةكة دةطرَيتةوة. لة هةموو ناوضةيةكى توشبووى ِروةكةكة 
سثؤِرى ِرةنط ثرتةقاَلى بريقةدار كة لة سةر كاسةى داندارى 

 سثى زؤر بضوك هةَلطرياون، دةبينرَين.
 mycospharlla pomiدةنكة بةرى 

لة هةرمآدا زؤر بآلونية، بةآلم تةنها ناوى دةبةين 
 ان لة ثةَلةِرةشةكان دةضَيتلةبةرئةوةى بةكةمى شَيوةي
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ضاندنى ئاميَريَك بؤ 
 فرياكةوتنى دأل

 
    
 

 حةسان شةمسى ثاشا كتؤرد وسينى:ن
 
 
 
 
 

ئااااايَكى ئىلة ئؤناااااؤ مةتة تاااااينى َؤى  اااااك   ى ئ   اااااي ن    
ثزئشلة ثسثؤ  ناؤ تؤؤؤياككؤ يتة  ل ناؤ  ايىة تيئي ايئك         
جكىباااااؤجةى    ااااايي  ةاااااؤ كة ياااااكىي ئؤ  ناااااؤ تاااااؤؤؤ           

ؤئ   ضاكىر    .. ئاؤئ ئايَكى      تي ؤ ئىتؤ   ضيتلؤ نؤ ذئى  ثكىستؤ 
ىااااااااؤ ركلكىلة ثزئشاااااااالة ثكىشاااااااالؤ ىي   ةااااااااؤ ئ   ةكىاااااااا   

 ؟…َؤى  ككؤ يتة ةؤ ي   كىريتة ضننب
ئااااؤئ ئاااايَكى    يىكىااااة ةااااؤن       ااااؤ ئى  نكىاااا  تة  ن ااااة      
تؤؤؤيااؤ ؤ رة  ؤكى  ئااؤ  ئاايي نااؤ نكىاا  تة    يااتة جكااي  ر     
ئيَكى   ااااؤ ئااااؤ      تركشاااايي    اااايي ئيئااااي ئااااؤئ ىكىل ااااي تؤ 

ئايي تاي  ةاؤ ثكىاة ئاؤ  ثكىي تيتااؤن       ثكىيئساتة ةاؤ ضي   اؤ    تؤ   
ثزئشلة ثسثؤ  نؤ ؤ  ئيَكى   اؤ   ئراي ي    ئاي ن  ا    ي      
ئيَكى   ؤ ؤؤةؤؤؤ نؤ  يىة ثكىيئسات   ضي   اؤ ن جنيواي  ةاؤ     

 تؤؤؤيؤ ؤ جكىبؤجةى    يي.
      ةكاارر  ئليَكىلااة ةااؤ كىز  ةااؤ ئااؤئ ئاايَكى        نااؤ     

ناؤ   !  ؤئ ئايَكى     ةؤتا    ةا  ا  ةلايي ذئايتة    تؤؤؤ     يي  ؤ
ذئىاا   ي ئرااؤ ن ةااؤ كىزن ئااؤئ  ئليَااؤ    تااؤؤؤ     ؤ ئىتااؤ      

   مااة     يئكيتكىلااؤ   ئاايي  ااؤَي  يااتكىلة ةب ةيااكى    ةااؤ    
ثي   اؤن ئااؤ  ئاايَكى   ةل يئىاا   ئايي ضااي   ي  تة  ااؤ   ن ؤااؤن   

نؤالئؤ ة  ئلاؤ   ثزئشالؤ يتة  ي  ةايئة  ل ؤؤئايي      !!ةليي 
ؤ ذئى   ي ئرؤ ن ئؤ  نكىلؤن كرؤ  تؤ     ةكررؤ    ؤ ئيَيذ  ةاؤئ  ن

جاااؤ   ئي ي  اااتؤئؤ ناااؤ ىي تاااين ئاااؤئ ئااايَكى       ي   تااايىي ت      
ةؤ جن ن ئؤ  ةز ىرؤ  ئؤ نؤ جكهيتة ؤؤ ئي     ةلؤي ناؤ ى  اة   
ئااؤ  يااليىؤ ئي اايئكيتؤن نؤ  تؤئااؤ تااؤؤؤ  نااؤ  ذن ثزئشااة       

 ثكىشلؤية    جنين ةليي.
لؤن كرؤ    لكرلككاؤ يي ئييال  ئيي  ا         ذَي  ئؤ  نؤ نكى

ضيت تة ئيَكى ن     تل  تة يؤ  ةاؤ ياكىي ئؤ ة ؤؤةاؤؤؤ     
 ؤ ئىااى ن َ  تااة  اا    ثاا ين ئااؤ  تؤؤؤياايتؤ  ااؤئ    يىااؤ    اا 

ىي ية تؤؤؤيككؤ يتة ؤيئىرباؤ   يتة  ل ةاي ي   ئؤ  تاؤ     
ةااؤ    اا  ال  رئااؤ ة َيَري  تاا  نااؤ َي ااينلؤن  ل   تااين كىر   

  ةي تؤىاااؤ  اااؤن رئاااي  ةلي  كىرااايتة ئاااؤئ ئااايَكى   ناااؤ    ئؤَيتاااؤ
جكهيت     ةؤىيئبؤىكش نؤ   ىاؤ ئاؤ ر ىي   يتة ئؤَاؤ ئلي  .    

    ةااؤ ىااؤتهي نااؤ ئؤَااؤ ئلي   رئاايى  نااؤ   2004ىااؤتهي نااؤ  ااين ة  
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ئاايَكى   ةااؤ ئااؤ  تؤؤؤياايتؤ   تاا   ي  ااؤ    ضااي ن        15000
 تؤؤؤيككؤ يتة  ل ةي ي.

ةاو  ةاؤ      NEJMؤ جنؤظاي ن  ةؤ ئ ئاؤ  نكىلؤن كرؤ  ئاؤن نا   
  ئساؤيكىركى  ضاايت تة ئاؤئ ئاايَكى   ناؤ  تؤؤؤياايتؤ   ىي يااة    
جؤن تااؤن  ل ةااي ي نااؤ    ن ىكىثااؤ يةي تة َيتركىااة ةؤ ااؤ  ئااؤ     

ؤئ تي يىاؤ    اؤ    ةي  ئيت     ئىى ن َ  ي نؤ تكىي ئؤ   ؤ يتؤ   
 ئيَكى   ؤئيي ةؤ   ت    .

ةاااي تة ئاااؤ  تؤؤؤيااايتؤن ىيياااة تاااؤ  ن تاااؤ  ن ؤكىااا        
 لؤن ؤئة ئيي نؤ  رئرة  لؤن ؤئة ةي ي  ئيي ئؤ  تؤن ئؤجنؤ ن 

    تااة ىكىل ااي تة َؤى  ااك   ئيي نااؤ   
 سااتمة  ااي    تة  ن اا   نكىاا    ئى    
نؤ  تؤئاااااؤ ئاااااؤئ ةي  تاااااؤ ةبكىتاااااؤ  اااااؤن   
َ  تككاااايي  ئاااايي ؤكى  ةااااي تة  ل ةااااؤ    
يااااااكىي ئؤ  نااااااؤ  يئىرااااااؤن    َيتااااااؤ    
 اااؤتمةل تاااؤ  ئى   ئؤَيتاااؤ  اااؤَي ئيي 
ثكىيئسااااتكيي ةااااؤ   تاااايتة ئااااؤ  ئاااايَكى   

  ؤئؤ.
 خيَرا بوونى دأل

ؤكى  ةاااااي تة  ل ئااااايي ؤكىااااا   نكىااااا  تة  ل ئؤ كىلاااااؤ ناااااؤ    
جنري جن فتؤ جن تريتؤن  ل  ؤ   ضي ن ذَي  ئاؤ ة رة ن ؤاؤن ة   
  ة   ؤتا ئىلكيي ناؤ جنيئى اؤنؤ     ؤتا ئىلة  ئلاؤ ناؤ  الؤن ؤ          

ة  ل ناؤ نكىا  تكىلة          ي  رة ةؤن ؤكى   ةي تؤ يتة نكىا  ت  ي
 رئي  ن نؤ ئؤ كىة نؤئ     ييئىرؤ        ثكى   يي.

ؤكىاااااا   ةااااااي تة  اااااالؤن ؤئة يااااااكىي ئؤ ة َؤى  ااااااك   ن   
ؤكى  ةي تة  ن ؤ   ؤ نكى  تة  ل نؤ ضيال ة  ي  ةايئة ناؤ ئاؤ كىة    
نؤ  لؤن ؤ يت    ي      ي ناؤ جكايىة     اتبي تة ناؤ يايئىرؤ      

يئى اااالؤنؤئة نااااؤ ةؤيااااة ئىة جنجن    يااااتككؤ ؤن نااااؤ جنريفيتااااؤ
  ؤ    ن جنيئى لؤنؤن    ت  .

 ؤ ضؤت   ؤكى  ئة نكى  تؤ يتة  ل رئي  ةلايي  كىرا   ةا ين    
ئؤ  ؤيئىرؤ  ؤئ    ايي  اؤ  ل ثاين ة ثكىاي    تكىا   ضايتلؤ  ل       

  تاا    اايىة نااؤ ةؤ   َاا   تيةكىاا  ةااؤ ث ي   تااؤ  ن ةااؤ ؤاايئى   ؤئ
  ةي تاؤ ةاؤ     ئ ةكىا     نؤتكىي ي نكى  تؤ يتة  ن   . ئؤجنؤ  ئؤئ ؤكى

ئؤ     َيخ    ؤَي  نؤ    ضي ن  ؤَة ؤيئى    ئؤ سجكرة 
ثكىيئسااا    ةراااؤ    اااؤ  اااؤَي  ئؤتااا  َكىلة ناااؤ  ثكىيئساااتة    

 ثكىكؤىة.

 ااااايىكىلكش ؤااااايئىرة ثكىيئسااااا  ةاااااؤ   َااااايخ تيجنااااايي  اااااؤ 
ؤ جنكىاى  ةا ئؤ سجكرة نؤجنؤل ؤؤن  اؤن ر ىي    تاؤؤؤ   ؤ ا     

 ن  اايىة   ةكىاا    نااؤ   ةااي ي ئاايي نااؤ  ؤي ااي ي ئاايي ةي  تااؤ    
   ئكاا   نؤ  تؤئااؤ نااؤ  ؤي ااي تة ىااؤ    نااؤ ي     ااتيتة  ل     

  ي ة  ي.
ئي اايئة ؤكى  ةااي تة  االؤن ؤئة رة ةااؤن  اايي نااؤ ئااؤويَة 
ىيياابي تة  ل ةااؤ جؤن تااؤ ئاايي نااؤ  ي  ااؤ ىرة َي ااينلؤن  ل    

      ي  نااااؤ  ؤتاااا ئىة ةااااي ن   جنمؤتاااا   نااااؤ  ن ااااة  ااااي         ي
ئاااؤئ ؤكى  ةي تاااؤ ىاااؤتهي   ئاااؤي. نؤ  تؤ      ىؤت    تكشااا    ي

ضااااؤت  ضاااا  ؤئؤ ة  ااااؤئ  يئااااؤتكى      
نؤ  تؤيااؤ ةااؤ َااي  ن  ةذئىااة ئاايي رئاايى   
 يئاااااؤتكى .    تركشااااايتل  تة ئاااااؤئ   
حين ؤىيتااااااؤ  نااااااؤ  يئىرااااااؤن  كىل لااااااي ن  

  ي  ةيئة  ن ؤ   ئؤويئ     ئى .
ؤكى  ةي تة  لؤن ؤئة ثكىيئساتة ةاؤ   

   اااتؤ ؤؤئؤ  ناااؤ  يئىراااؤن ضي   اااؤ ن  ي
يااؤ ة  ي  ةيئكااؤ   ةااؤ  ل ئاايي نكىاا  تة  
   رن نؤ    َيتة ثكىيئسا  ناؤ  يئىراؤن    
ؤيئىرهكىرااؤ      كسااتؤَة  ااي   تة  ل ةااؤ ةااي ن    يااتة      

   جنؤ يئىر ئىتؤ  .
ثزئشة   ىي تكى     َيتكىاة ةاؤ تاؤؤؤ   ئاي ن ةلايي  اؤ       
 يئىرؤ نؤ  ي   تة ئاؤئ جاؤ   ؤكى  ةي تاؤ ةر ئىا   ةاؤ ئ نؤ  تؤئاؤ       

ثكىيئستة ةؤ ضيت تة ئيَكى ن يؤ ة ؤؤةاؤؤؤ ةاؤ  ل    تؤؤؤ 
 ؤةكى   ؤ ناؤ يىة  ي    تاة ؤكى  ةاي تة َؤى  اك   ن نكىا  تة      

يااؤ ة  ي  ةاايئة ةااؤ يااكىي ئؤ ة ؤؤةااؤؤؤ ةااؤ  ل     اا    ل 
    يي.

نااااؤ رئرة  اااالؤن ؤئة جااااؤ ئىلة  ئلؤئااااؤ نااااؤ ؤكى  ةااااي تة  
ؤ نكىا  تة   لؤن ؤئة. نؤ  تؤي ةبكىتؤ  ؤن    تيتة  ل  نؤ  تؤئ

ة ي    ال  ر نؤ ييئىرة جكيجكاين  الؤن ؤ    اؤ ل ةا  ي  اي       
ةلؤتااااؤ  ااااؤ   ل ةااااؤ ئ  اى نااااؤ   يىااااؤ   تيىي تكىاااا  ثاااايل ةااااؤ    
ؤيئىرؤ ااؤ   ةركىاا  ىااؤتهي ة يئىلااة رة   ااؤئ تااؤةكى   ااؤ ةؤيااة        
ثكىيئسااتة   َاايخ   نااؤ  تي اايي   تااؤؤؤ  ةااؤ ؤكى  ئااة نااؤ        

  ؤ  ؤؤن   ضكى .
ؤ    َ  تااؤ  ن ةااؤ يااؤ ة  ي  ةاايئة   ئااؤئ حين ؤىااؤ نؤ  تؤئاا 

     ااة  ااؤةكى   ااؤ تااؤؤؤ  ئاايي  ي َؤتاا  تة ف ئي ااؤ ى  ةااؤ   
تؤؤؤيااة ئااؤويئ ةاا  ي   ئااؤ  يااؤ ؤ  ي  ةيئكااؤ   ةكىتااؤ  ااؤن   



26 سةردةمنستى زا  

 253 

   تيتة نكى  تؤ  ي  ةيئكؤ تي   يتككؤ يي   ئؤَؤ  ةاي   ةاؤ   
جنريفيتااؤ جن ئىااة جنيئى االؤن ؤئة     ي  ااؤ  نااؤ تينى    اا  ةااؤ      

 اى ةليىااؤ  . ئااؤئ يااؤ ؤ  ي  ةيئكااؤ     ئىاا      ئااكش ثكىل  تااة 
نؤالئؤي ئيَكى ن يؤ ة ؤؤةؤؤؤ    اؤ نؤ اؤ   اررة تاؤؤؤ      

 نؤ ذئى  ثكىست     ضكىر ئى   ئؤويئ ة  ئى .
 ضي  ئى ئل  ي    ئىلخسنت

ئيَكى ن يؤ ة  ي  ةيئة ؤؤةاؤؤؤئة ناؤ     اتلؤ ئىة  اؤ     
ضاكىر ئى    نكى  ي          يي   ىؤىل  ي  ةيئة  ؤ نؤ  ن ا      

 ثكىة  ئى .
ئؤ      تلؤ ن نكى  تؤ     ئيَكى ئىلة  ؤَثكيىؤ ن ة ي  
  ئاااؤ  ةاااؤ ؤن ثيى ئكاااؤ   ئاااكش    ااايي  ضاااي  ئى ن ف َااايتة  
 ي  ةاايئة  ل    اايي   يىكىااة  ؤ اا  ةااؤ ةااي تة ىكىل ااي تكىلة  
ؤكىااا   ناااؤ نكى  تاااؤ يتة  ن ااا      ااايي ئاااؤئ ئااايَكى   ئيَااايذ  ةاااؤ       

   ةيئة ةؤ  ل      ي.ثكىيئستة ثكى  تة يؤ ة  ي
-100ئاااؤئ و    اااتلؤ ن نكىااا  ية   كىشاااؤ ؤن تزئلاااؤن و

ة جن  ئ   ةكى . ئي     ئكؤ ة ىكى  ئاؤ   ىي تكىا  ر تكاي ن    130
ن ئؤ  ن نؤ  ن    ضة  ي      ي نؤ ثاكىش     ؤن بر ئى     ةي  

نؤ  يىة   نؤ    ن     تاة ىكىل اي ي ناؤ  كساتمة  ن ا  . ناؤ        
َي  ئااؤ   ثزئشااة   ىي تكىاا   كىل لااي ن  ي  ةاايئة  ل ىؤَييااي      
 ةليي   ضؤي ئؤئ ئيَكى   نؤجنؤل ئؤئ ىكىل يتؤ   َيَؤن ؤ    يي.

  ي نااؤ ةااؤ ئ ىؤنااؤ  ي  ةيئكااؤ يي  ااؤ ىؤ    ااؤ ن ئااؤئ ئاايَكى   
 يئىراااؤن ؤيئىرهكىراااؤ     ناااؤ ةؤياااة  اااؤ    ن  ااار  ناااؤ  ن ااا   

  ضااكىر ئى    تكشاايتؤ  ي  ةيئكااؤ يي  ااؤ  ل ةااؤ و    ااتلؤ ن    
نكى  ية   ئركى ئى     جنيئىزئىتؤ     ؤ    ي ةي جنؤن  ي  ةيئة نؤ 

     تلؤ     ؤ ةؤ  ل  ؤن   جن ئى .
ئاااؤئ ئااايَكى     ىي تكىااا   ؤ ااا  ةاااؤ  كساااتمة  ن اااة َااا ةظ  
ةلااايي  ةاااؤ   ئىرؤئاااؤ    َ  تاااؤ  ن   ةكىااا   اااؤ ةاااؤ ىيئباااؤىة    
تؤؤشاااااؤن ةاااااؤ    يئىاااااى        كساااااتمة ىكىل اااااي ن ل ةاااااؤ     

  كستمكىلة    يتة   جنؤ يئىركىتؤ  .
 ؤ    ي ئؤئ ئايَكى     ر تكىا   اؤن ؤكى  ةاي تة  الؤن ؤئة      

 ااااؤ َؤى  ااااك   ى ئ  جااااؤ ن ىكىل ااااي تؤ يتة - ل        ي
 ااؤ ل     ي ةااؤ يااكىي رن  ئااي ن   نااؤ   يىااؤ  - كسااتمة  ن ااؤ

 ااااا    نكى  تاااااؤ يتة  ل  ئىلبخيىاااااؤ    ئؤجناااااؤ  ئاااااؤ   ؤ  تاااااؤ  
 ااؤ ئؤ كىلااؤ نااؤ  -لؤن ؤئة   ئاا   اافؤيااؤنككيي  كىرااي  نااؤ رئرة  
ئيَكى   اااااؤ ئؤ ساااااؤ  ياااااؤ كىلة  -ياااااكىي  يتة    اااااتيتة  ل 

 ي  ةاااايئة ئي ي  ااااتؤن  ل    اااايي   ااااؤ     ضااااؤي نااااؤ يىة     
 ي  ةااايئة    اااتؤ ؤؤ ناااؤ      اااتيتة  ن اااة تؤؤؤيااا   ياااؤ ة  

        ئي ي  تؤن  ؤ  ر      ئى .
ةؤ ئ ئؤ  ن ئؤئ ئيَكى  ن ثكى  تي  ئى  ئيي  كبؤىة ةيية 
ئاااؤئ ئااايَكى   ئؤ  ئاااؤ  ؤَكشاااؤ نؤجناااؤل َ ةظ  ئاااؤ   نؤ ثاااؤ ين     
ئيَي  ةييااك  ئؤ ةااؤ     ااتل  تة يااؤ ة  ي  ةاايئة نااؤ يىة      

يتة  ئلاااؤ ثكىيئسااات  . ئاااؤئ ئااايَكى     ىي تكىااا   ؤتااا ئىة ف َااا     
جكىبؤجةى ةليي  ثيى نكؤ ة ىكى  ئؤ ةاؤ  ئىلخساترة  ل ئؤجناؤ     

 جؤ ئىة نؤ  كىي ية نؤ نكى  تة  ن      ئ  .
 ؤ ضؤت   ةؤ ي  كىريتة ئؤئ ئيَكى   نؤ  تؤئؤ ذئايتة رة ئىاة   
نااؤ ؤااؤن ة نااؤ َاا  ي  رجنااي  ةلاايي  ةااؤ ئ ذَي  ئااؤ ة  ااؤَة ئااؤ   

يتلؤ ئاؤئ ئايَكى           ي. ضتؤؤؤييتؤ نؤ  ؤي يتة ىؤ     ي
ثكىيئساااتة ةاااؤ ضاااؤت  ضااا  ؤئؤ    ةكىااا  ةاااؤ  ؤ اااتل  ي ةاااؤ      
 كسااتمة  ل نااؤ ةااي     جنمؤتؤ يتاا     ثيياايي ئي ي  ااتؤ   تة  
يؤ ة  ي  ةيئة ثكىيئس  ةؤ  ل. نؤ   يىاؤ   تاؤؤؤ   ؤ ا     
ةؤ جؤ ئىة نؤ  ي ضؤتر نؤ  رر      يي   ئؤئ  ؤ تؤ ناؤ ضاؤت    

ئااااايَكى   ةاااااؤ  يئىرؤئاااااؤ ة   ضااااا  ؤئؤ ة  اااااؤئ ىكىريثؤ يئى .ئاااااؤئ 
 ي يااااااكىي ن ضاااااايت تة ثاااااايى ن  ل   ضااااااكىر ئى   ضاااااايت تة   

تؤيااتؤ جنؤ ن ئي اايي     ت ئىاا      ةئيَكى   ااؤ  ةااؤ      ئىلاا 
ئؤ ئش نؤ  يئىرؤن ةاؤ ي  كىريتة ةاؤوة تي ضاؤئكؤ   ناؤ ةؤياة      
ؤاااي     ن ئكىسااالة ضاااؤن ؤَؤ    اااتؤ ؤؤ ونؤ اااؤ    ن  لة    

 يي   ئيَكى   اؤن   ؤيىاؤ    ل كشكىلة تؤيتؤ جنؤ ن         
-تااي   ااؤ  ؤةي   ااؤن  كىراا  ن  ااؤةي  ن ثي ااؤىكىلة ياا ي ىؤئؤ   
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 اااااؤ    ي ثزئشااااالؤ ؤ ىؤناااااؤ  ي  ةيئكاااااؤ يي   ؤيىاااااؤ تاااااي        
 ؤيئىرهكىرؤ     نؤذئى  ئكىسلة ضؤن ؤَؤ ةؤ    الن  ي  تة  ل.

 رةخنة و بة ئاطا هيَنةرةوةكان
 ئاااايي تؤيااااتؤ جنؤ ئكؤ   ةةكىريَاااايي  ااااؤ  ضي   ااااؤ    تكى

َؤى  اااة ؤااااؤن  ؤئااااؤ. ناااؤ    ن ضاااايت تة ئاااايَكى ن يااااؤ ة   
ؤؤةاؤؤؤئة ةااؤ  ل  تااؤؤؤ  ثكىيئسااتة ةااؤ يااكىي ئؤ ة  ئىااة    
ثكىة  اؤ   تة ثزئشاة ةلايي ةاؤ ضاي  ئى ن    تاة  اي    تة        
ئيَكى   ؤ. نؤ  جنري جن فتيتؤن  ؤ رة  ةي ي  نؤ  تؤئاؤ ئيَكى   اؤ   

ؤؤ  يااؤ ة  ي  ةاايئة ئي ي  ااتؤن  ل ةلاايي ةااؤةةى ئااؤ  ن تااؤ  
ثكىيئستة ثكىة ةكى    نؤ   يىؤ   تؤؤؤ   ؤ   ةاؤ  اررك      

    يي.
ئااؤ  تؤؤؤيااؤن ئاايَكى ن يااؤ ة ؤؤةااؤؤؤئة ةااؤ ضااكىر        
ةااؤ ؤن  ر ن ئيَكى ئىلااؤ    ي َؤتاا  تة ةااي  ن ثزئشاالة ئاايي      
ثكي  تة ئي ايئش ناؤ ف ية ؤؤيتاؤ   يايئىرؤ يتة  ئلاؤ ئيجناي          

    يىؤ    ؤ ئؤ  ئيَكى  ن ةؤ   ت    .
يتلؤ ئاااااؤ  ئااااايَكى    يتز ئاااااؤ ة ىكى  ئاااااؤ ةاااااؤ   تراااااة  ضااااا

ئيجني      تاااؤ    ؤ اااتكي    يىكىاااة ؤي  تؤ اااؤن ةاااؤ يااايئىرة    
ثشاالركر      ي  ي   ااؤ    ي   تاايتة ثؤ ضااؤ َيجنريىكساااكىلة     
ةاؤ كىز ناؤ تزئااة  الككؤ   ئايي  ااررككؤ   نؤ  تؤئاؤ  اي  ةليىااؤ       

 اااؤ   اااي ن ئيَكى   اااؤ  ىؤتيتاااؤي ةاااؤ     
 يي.ىؤ    ىة نؤ  ي    تة  

تااؤؤؤ    ىي تكىاا  ةااؤ  ن ركيئكااؤ   
رة ةاااااؤن ئااااايَكى    ي  ةيئكاااااؤ يي      
َااايئل ة  ئ    ىؤناااؤفزئؤي      ئاااؤ   
َؤ كرااؤن  ئااش ىيياار   ئاايَكى ن  ااى    
 ياااكل  تؤ      ؤَثكيىاااؤ     اااؤَي   
ئااااايَكى ئىلة  ي  ةااااايئة  اااااؤ ةاااااؤ ىاااااؤىل  
ر َكرنكااااااااااااؤ   ةؤ اااااااااااام  ةكىاااااااااااا   

 ةؤ ي ةهكىركى .
كيتؤن ةي  ن  ي  ةايئة ةاؤ كىز ئايي    ةؤ ئ ئؤ  ئيَكى    ي  ةيئ

ريىكساااكيي  ؤئاااؤ     ثكىيئساااتؤ    ااايي تاااؤؤؤ      جنةاااي  ن َي
 اال نااؤ     ئاايَكى ن يااؤ ة  ن ؤ ؤئااؤ     30ةؤالئااؤتة  ؤَااؤ    

ةي  تكى    نؤ  ئيَكى  تاؤ تزئاة تؤةكىتاؤ        ةل رراؤن   تا       
و تيئية   ثي ضاؤ َيجنريىكساة جناؤ      ئيَكى   ايتة ثشالرر      

 يي       ااااتلؤ ن  ر     ي يااااكىي  يتكيي.  نااااؤ ف ية ؤؤيتااااؤ 
 ؤ    ي نؤ  تؤئؤ ناؤ  ؤتا ئىة ةاي    َؤةايئلكش  ي ةليىاؤ  اؤ        

 اال نااؤ ئيَكى   ااؤ    15ئااؤئ ئاايَكى   ئؤجنااؤ  نااؤ    ن  ااؤَم نااؤ  
  ت  ةي   ةؤ ئ  ي ئرؤ نة َؤةيئل ةؤ  ؤ  ئيَكى   اؤ  يىككاؤ    

 ةؤ    ؤسترؤ  ن َؤةيئلؤ ؤ تيَكىركى .
ئؤئ ئيَكى  ئيي  اؤن ر ىي   تيةكىا  ةاؤ تاي        ئؤ  تؤؤؤييتؤن

ئاايَكى ن نؤ ئرااؤ  ن َيجنريىكساا   ئاايي ىؤتيتااؤي ذ    ؤيااك        
ةاااا ي  ي  ضاااايتلؤ نؤ  تؤئااااؤ ةااااؤ ىااااؤ    ىة ئيَكى   ااااؤ نااااؤ ي      
 يي. ي يتككؤ ئؤ  تؤؤؤيؤن ئيَكى   ؤن ةاؤ   ضاكىر ئى      
ؤكىز تؤ ؤن نؤ ؤ  ىي    ؤ   ةؤ جؤ ئىة تيئي  َة ةلؤي  ئايي  

ؤؤ  نؤ  تؤئؤ  ؤ   ةؤجؤ ئىة نؤ ؤؤَبي ن ئيي ىي ي ةاي ي  تؤ
ةؤ ؤن ئؤ  ةي  ن ؤؤئؤ   ةليي   ةري نؤ      يىؤ   يتكىة نؤ 

 ذئيتك   جنؤ ي   . ةؤ ئ  ي ئىلة ةييؤ تؤؤؤ  ئؤ   ي  تككؤ.
رة ئاؤ    ضاكىر     ىاي ي    رةز تكى  ئؤئ ئيَكى   ةؤ ئؤ   نؤ  

ستمة  ي    تة  ن ك    ؤ  ىكىل ي تكىلة َؤى  ك     ؤ نؤ  ك
ئؤجنااؤ    ئاا   ضي   ااؤ ن ةلاايي   ف ئااين تااؤؤؤ  ةلااؤ ئى     

 ذئيتة نؤ َ  ي ةثي ئىزئى . 
رة ةؤن  ايي ناؤ َاي  ن ضاؤت  َيتركىلا   ئاؤ  تيئي  َككاؤن        
تيَكىركى    تؤؤؤ  ةؤ ئي ي  ئة نؤجناؤل ئيَكى   اؤ      ئىا       

      ذن   تؤؤؤ  رة ةؤن ضايال ككؤ يتة ذئايتة       ةاي    
ئاااؤويئ     ي   ئاااؤ   يىاااؤ  ؤ ااا  ةاااؤ ةاااي   ي ةاااؤؤي ةي ي    
حؤ  تؤ      يي   ئيَكى   ؤن ناؤالن  

 ئي يئة   ةكى .
ناااااؤ  ي  اااااتك   ئاااااؤئ ئااااايَكى   ناااااؤ   
 ي  ااؤ ىرة  ل ضااي  تي يىااؤ   ةااؤ ئ    
َؤى  ااة َاا  ي ةااؤ ؤن ىكىل ااي ي نااؤ  
 كساااااتمة  ااااااي    تة  ن ااااا    ااااااؤئ   
   يىؤ    ةكىريَيي ةؤ ؤؤثي   نت ناؤ  

  تااة  اا    ثاا يئش رة  ةااؤ  ااي       َ
ناااااؤالن  ؤتااااا ئىة ناااااؤ  تؤؤؤيااااايتؤن  
ؤكى  ةاااااي تة َؤى  اااااك   ن  ن ككااااايي  

  ؤئؤ ئيي   ضي ن فؤيؤا  كىريتة ىيت ن  ل ةي ي.
ىيئىاااى      يي ناااؤ  ي ئراااؤ ن ضااايت تة ئاااؤئ ئااايَكى   ةاااؤ       
 ؤت ئىة تؤؤؤية  ئلؤ     ئؤ  ن ىير    ضي ن جؤن تؤن  ل 

-6ؤ ئااااؤ  تؤؤؤياااايتؤ نااااؤ   ن و ةااااي ي     ؤن رااااؤ  . ضاااايتل 
ةَااايت  ئؤجناااؤ ن ىييااابي تكيي ةاااؤ ىكىل اااي تة  كساااتمة    12

  ي    تة  ل نكى    ئى  ةؤ    ن جؤن تؤ ؤ  .
 ثؤ ضظؤن  ؤ ن ؤ
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