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ثةيوةندى نَيوان خوَينةرء طؤظار:

خوَينةرء  لةنَيوان  رؤذنامة  يان  بَيت  طؤظار  بآلوكراوةيةك  هةموو  دةرضوونى  ثاش  رؤحيةى  ثةيوةنديية  ئةو 
ى سةرةكى دةبينَيت لةبةردةوام بوون يان لةشكستء وةستانى 

َ
بآلوكراوةكةدا دروست دةبَيت تا رادةيةكى زؤر رؤل

ئةو بآلوكراوةيةدا.
دةرضوونى  يةكةمةكانى  لةساتة  هةر  كة  ئةوةية  طؤظارة  ئةم  ئَيمةىبةرثرساني  بؤ  شانازيية  جَيى  ئةوةى   
طؤظارةكةمانةوة هةستمان بةبوونى ئةو ثةيوةنديية رؤحية مةزنة كرد كة لةنَيوان ئَيمةء خوَينةراندا هةر زؤر 
بةزوويى دروست بوو ئةوةش بةهؤى ثةرؤشى خوَينةران بؤ دةرضوونى ذمارةى نوآء نةمانى هيض ذمارةيةكى زؤر 
سؤرَينةرانى طؤظارةكةمان 

َ
بةزويى لةبازاردا هةروةك بةناردنى بابةتء دةستخوشىء هاندانى دةستةى نوسةران هةل

بوو كة جارى وا هةبوو ئةطةر بؤ ضةند رؤذَيك دوا بكةوتاية لةدةها شوَينى والتةكةمانةوة تةلةفونء ثؤستمان بؤ 
دةهات بةثةرؤشيةوة لةهؤكارى ئةو دواكةوتنةيان دةثرسى، ئةمة سةرةِراى ئةو نامة جوانانةى بةردةوام لةزانكؤو 
دةزطاو سةنتةرة زانستىء كةسانى ثسثؤرى بوارة جياجياكانى زانستةوة ثَيمان دةطات و بةردةوام دةستخؤشيمان 
بةرز  لةرؤذنامةكاندا  طؤظارةكةمانيان  بايةخى  طرنطىء  زانا  ثسثؤرء  كةسانى  ضةندةهاجار  هةروةها  لَيدةكةن، 
نرخاندوة، ئةمانة هةموويان بؤ ئَيمة هةميشة ئةو موتيظة رؤحية بووة كة بؤتة هؤى ئةوةى هةست بةماندويىء 
شةكةتىء شةونةخؤنى نةكةين لةثَيناوى سةرخستنى بةردةوامى طؤظارةكةدا، ء بةكادرَيكى زؤر كةمةوة كارةكان 
لةم  كة  خؤشيمانة 

َ
دل مايةى  ئَيستاش  خوَينةران.  بةردةم  بخةينة  طؤظارةكة  خؤيدا  ساتى  لةكاتء  سؤرَيننيء 

َ
هةل

ذمارةيةوة (ثاش ئةوةى  دةزطاكةمان بوة خاوةنى ضاثخانةيةكى طةورةى خؤى) دةستمان كردووة بةرةنطاورةنط 
كردنى بةشَيك لةالثةرةكانى طؤظارةكةمان وةك هةنطاوى يةكةم بؤ ئةوةى بتوانني وردة وردة لةذمارةكانى داهاتوةوة 
سةرتاثاى طؤظارةكة رةنطاورةنط  بَيت، ئَيمة هةميشة بة ئاواتى ئةوة بوين كة بة رةنطاورةنط ضاثى بكةين بةآلم 
لةبةر طرانى نرخى ضاث لةدةرةوةى دةزطا تا ئَيستا ئةو كارةمان بؤ جَيبةجآ نةدةكرا، بةهيواوةين لةم وال ئةو 

ئاواتة بهَينينة دى. 
ني خؤيةتي ئةوة دووبارة بكةينةوة كة هةميشة ضاوةرَيي ثَيشنيارو را بةسودةكاني ئَيوةي  لَيرةشدا شؤيََََ

بةرَيزين.  
                                                                                           

                                                                                                             سةرنووسةر



زانستى سةردةم، ذمارة ٣١

كة  هةية  كار  زؤر  جوانكاريدا  نةشتةرطةرى  بوارى  لة    
دةتوانرَيت بؤ جوانكردنى مةمك لة ذندا جَيبةجَى بكرَيت كة 

ئَيمة لَيرةدا تةنها ئاماذة بة مانةى خوارةوة دةكةين. 
ثضوكردنةوةى قةبارى مةمكى طةورة.   .١
طةورةكردنى قةبارةى مةمكى ثضوك.   .٢

بةرز كردنةوةى مةمكى داكةوتوو.   .٣
دروستكردنةوةى مةمك ثاش البردن بة هؤى   .٤

نةخؤشيةوة. 
يةكةم: ثضوكردنةوةى مةمكى قةبارة طةورة 

Breast Reduction
روى  لة  طةورةية  مةمكيان  ذنانةى  ئةو  جار  زؤربةى 
هةست  وا  ةتةكةيانةوة 

َ
حال دةست  بة  َينن 

َ
دةنال دةرونييةوة 

كىء ئةوة زؤر 
َ
دةكةن كة بوونةتة سةرنجَيكى ناخؤش الى خةل

طرانيان دةكات. 
َ
دل

سةرةِراى ئةوةى لة هةندَيك ذندا زُّـ دةبَيتة هؤى ئازارى 
ناخؤش لة ثشتدا. 

بؤ  وَينةيةك  ضةند  جوانكارى  نةشتةرطةى  ثزيشكى 
مةمكةكان دةطرَيت لة ثاشدا قةبارةى هةردوو مةمكة نوَييةكة 

بؤ ذنةكة رووندةكاتةوة، ئةطةر مةمكةكة لةبةر قورسى شؤر 
ثضووكردنةوة  ثاش  لة  كة  رادةطةيةنَيت  ثَيى  بووبوونةوة 

بةرزيشيان دةكاتةوةء قووت دةبن. 
هةندَيك  بؤ  دةينَيرَيت  ذنةكة  رةزامةندى  ثاش  وئةوسا 
لَينؤِرينى تايبةتى دةربارةى جؤرى شانةكانء خوَينء وَينةى 

تيشكى بؤ ناو مةمك ئةطةر ثَيويست بوو.
زيادةو  ثَيستَيكى  هةرضى  ثزيشك  نةشتةرطةرييةكةدا  لة 
ضةورىء شانةى ديكة هةية اليان دةبات لة ثاشدا بة ثَيست 
هيض  كة  دةدورَيتةوة  وا  شَيوةيةكى  بة  دةثؤشَيتةوةء  داى 
شوَينَيكى ديار نةبَيت. كارةكة زؤر ئاسانء بَى ئازارةء مانةوة 

لة نةخؤشخانة لة دوو رؤذ زياتر نيية. 
مةمكةكان بؤ ماوةى ٤-٥ رؤذ دةبةسرتَين لة ثاشدا بؤ ماوةى 
دةطريَين 

َ
طرَيكى ثزيشكى هةل

َ
ضةند مانطَيك مةمكةكان بة هةل

م ثاش ٢-٣ مانط 
َ
كة لة سةرةتادا كةمَيك ئاوساو دةردةكةون بةال

هيض شوَينةوارَيكى ئاوساوى نامَينَيت، جَيى باسة كة دةرهَينانى 
دةزووكة ثاش ١٤-١٥ رؤذ دةردةهَينرَيت هةندَيكجار زووتريش 
لة ماوةى دوو مانطدا ذن رادَيت لةسةر سوكى سنطى هةرضى 
ؤزةى 

َ
ئازارَيك هةبَيت لة ثشتدا نامَينَيتء ئةو بارة دةرونية ئال

 نةشتةرطةرى جوانكارى 
           مةمك  

                دكتؤر كوردؤ ئةكرةم 
  ثزيشكى نةشتةرطةرى جوانكارى

٥



٣١ زانستى سةردةم، ذمارة

جلء خؤى ئارةزوى بة دةِرةوَيتةوةء دةربارةيان هةيبووة كة
زياتر  هةندَيكجار ٦ مانط لة كةمرت ثاش لة دةثؤشَيتء بةرط

وةردةطرن. خؤيان تةواوى شَيوةى مةمكةكان
بدات شري ثِر ببَيتء سكى دةتوانَيت ضةند ذن ثاش ئايا ·

؟
َ
مندال بة

بارةيةوة  لةو بَيتء ثِر سكى دةتوانَيت ذن ٦ مانط ثاش لة
ةكةى.

َ
بة مندال شري بدات ئةوةى بؤ نيية كَيشةيةك هيض

ديار برينةكة جَيطاى كةمَيك ةتةكاندا
َ
حال زؤربةى لة

ذنةكة ئةوة بة نةشتةرطةريةكة ثَيش ثزيشك دةمَينَيت كة
هيض شوَينةوارَيكى

َ
سال دوو لة بة زؤرى ثاش كةمرت م

َ
بةال َيت

َ
دةل

كاتَيك هةموو ئاماذةية جَيى بَيت. ديار كة نامَينَيت ثَيوة
مانةوةش دةخايةنَيت كةمرت سةعات دوو نةشتةرطةريةكة
نيية، دوو رؤذ زياتر لة ثَيدا نةخؤشخانة وةك ئاماذةمان لة
كارة ئةم دةتوانرَيت طشتيدا دةكرَيت بةنجى ذَير لة كارةكةش

ئةنجامبدرَيت.  يةوة
َ
١٥ سال دواى تةمةنى لة

مةمكى ثضووك قةبارةى دووةم: طةورةكردنى
Breast Augmentation

بارى تووشى ذنانةى ئةو زؤرن يةكةم ةتى
َ
حال هةروةكو

رادةى خؤيان لة مةمكيان ئةوةى هؤى بة دةبن ؤز
َ
دةرونى ئال
ثضووكرتة.

بة كة ئةوةى  بؤ دةطةرَيتةوة ةتة
َ
حال ئةم هؤكارى 

يا مةمكيان ثضوكة قةبارةى زكماكى يا شَيوةيةكى بؤماوةيى
كردنى سك  هةندَيكجاريش هؤرمؤنيةوة تَيكضونى هؤى  بة
توندةوة. هؤى رَيذيمى بة يا دةكات ةتانة دروست

َ
حال ئةم زؤر

ةتانةبةنةشتةرطةرى
َ
ضارةسةرىئةمحال

دةكرَيتثاشئةوةى ثزيشكىنةشتةرطةر
ذنةكة بؤ كردارةكة اليةنةكانى هةموو 

روندةكاتةوة.
دوو كة لةوةى بريتية كردارةكة

 ١٤٠-١٥٠ نَيوان لة قةبارةيان كة تورةكة
مةمكةكانةوة  ناو دةيخاتة دةبَيت سم٣ 
ثزيشك قةبارةيةش ئةم بذاردنى

َ
هةل بؤ

ء
َ
باال درَيذى سنطء شانء ثانى ثةيكةرو

لَيكدةداتةوة. ديكة ثَيوانةى هةندَيك
بةر بربَيتة ثةنا  دةشتوانرَيت 
قةبارةى دةرخستنى بؤ كؤمثيوتةر
روندةكاتةوة ذنةكة بؤ مةمكةكة كؤتايى
ذنةكةء بريكردنةوةى ثاش وَينةوة. بة
نةشتةرطةريةكة ثزيشك ئةوسا قةبارةية بةو رةزامةندى

دةدات. ئةنجام
بكات ثزيشكى ثشكنينى لَينؤرينَيكء ضةند ذنةكة ثَيويستة
ثاش بطرَيت تيشكى ثَيويست بوو وَينةى ئةطةر جةستةىء بؤ
ئةو دةطاتة تا  لَيدةكات ثرسيارى َيك

َ
كؤمةل ثزيشك  ئةوةى

بكات. بؤ نةشتةرطةريةكةى كة رايةى
طؤكانى دةورى خةرمانةى دةكاتة درزَيك ثزيشك سةرةتا
ذَير لة هةندَيكجار يا مةمكةكان ذَير ضرضى يا مةمك
كة رةق دوو تورةكةى سليكؤنى بؤى دةِروات ئةوسا ةوة

َ
بنهةنطل

دواىماسولكةكانى زةرداوَيكىتايبةتيان تَيدايةدةيخاتةثَيش يا
ثَيستةكة تورةكةيةك ئةوسا مةمكيًَك بؤ هةر واتة مةمكةوة

دةدورَيتةوة. ورد ثزيشكى شَيوةيةكى بة
زيانَيكى زةرداوةكةشى هيض تورةكانةو ئةم ئاماذةية كة جَيى
كة دةريانخستووة تاقيكردنةوةكان نييةء تَيدا جةستةييان

ثَيدراون. رَيطة نانَينةوةء مةترسييةك هيض
دةثَيضَيتة زياتر يا هةفتةيةك ماوةى بؤ ثَيضةرَيك ثزيشك
لة ئازارَيكى هيض  نةشتةرطةريةكة زؤرى بة مةمكةكانةوةو، 
دةبَيتء كةم رؤذَيكى ضةند  بشبَيت ئةطةر  نابَيتء دوواوة
مانط مةمكةكان دوو يةك تا رؤذانة ذنةكة باشة نامَينَيت وا
ةكانى

َ
بال خؤىء بة ة

َ
جوول بشَيلَيتء زؤر هَيواش شَيوةيةكى بة

ثَيويستى بوو.  ئةطةر
َ
مندال بة شري بدات دةشتوانَيت نةكات

سور كةمَيك لةوانةية  درزةكة شوَينى سةرةتادا  لة
لة ئةطةر تايبةتى بة بئاوسَيت  كةمَيكيش  طةرَيتء

َ
هةل
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جَيطة مانطَيك ضةند بؤ رةنطة  كرابوو  خةرمانةكة دةورى
ذَير كة لة ذنانةى ئةو بؤ م

َ
بةال َيت

َ
بةجَيبهَيل بضوك َيكى

َ
ضال

شوَينةوارَيكى هيض كراوة بؤ نةشتةرطةريةكةيان يانةوة
َ
بنبال

نامَينَيت. بةجَى نةشتةرطةرية ئةم
كاتذمَير   ٢-٢,٥ نةشتةرطةريةكة طشتى بةشَيوةيةكى
هةية مانةوة رؤذ دوو بة ثَيويستى كةسةكةش دةخايةنَيتء
دةكرَيت، طشتى بةنجى بة لةنةخؤشخانةشتةرطةريةكةش 
قورساييةكى بة كةسةكة هةست لة سةرةتادا كة ئاماذةية جَيى
يدا

َ
لةطةل وردة وردة م

َ
بةال نوَىء شتَيكى هةموو وةك كةمدةكات

ثَيوةيةتى. ناشزانَيت رادَيتء
داكةوتوو  مةمكى بةرزكردنةوةى سَييةم:

Breast Elevation
الوازبوون ضوون،

َ
ساال تايبةتى بة هؤىبة بة هةندَيكذندا لة

تايبةتى نةخؤشى ، هةندَيك
َ
بة مندال دان شري كردنء سك زؤر

مةمكةكان دةبَيت الواز طرتووة
َ
هةل مةمكةكانى كة ثَيستةى ئةو

ثريَيتىء لة جؤرَيك  دادةكةون، خوارةوةء بؤ دةبنةوة  شؤر
ثَي ةتةيان

َ
حال ذنان ئةم لة زؤرَيك دةطةيةنَيت كة ناسروشتى

دةكةن حةز ؤزء
َ
ئال دةرونى بارَيكى دةبَيتة بؤيان ناخؤشةء

نيية لةوةدا طومانيش بيانبينن. قووتى بة بكةنةوة بةرزيان
لةبةر دادةكةوَيت. دةبَيتةوةء شؤِر طةورة قةبارة مةمكى كة
طةورةيان مةمكى دةيانةوَيت كة ذنانةى لةو زؤريش ئةوة
كردنةوة بضوك دةكةن ثاش ثزيشك داوا لة بكةنةوة ثضوك
ثضوكيش مةمكى دةدات روو هةندَيكجار بكاتةوة. بةرز بؤشيان

دابكةوَيت. بوونةوة الواز هؤى بة

ذنةكة ثَيشو ةتةكةى
َ
حال هةردوو وةك

ئةطةر تاقيطةيىء ثشكنينى لَينؤِرينء بؤ
بؤ تيشكيشى وَينةى كرد ثَيويستيشى

دةطريَيـت.
ذنانةى ئةو زؤربةى كرد باسمان وةك
كردارى ثضوك دةكرَيتةوة بؤ مةمكيان كة
لةهةندَيك بةرزكردنةوةشيانبؤدةكرَيت.
رذَينةكان مةمكة ناكات ثَيويست ذندا
هةندَيكى لة م

َ
بةال بكرَين دةستكارى 

بةشَيكيان رذَينةكان مةمكة ديكةدا
كة ماسولكةيةى ثَيستء ئةو لَيدةبِررَيتء
دةبِررَيتء لَييان طرتووة

َ
هةل مةمكةكانى

ثَيستة ئةم البردنى هؤى بة كورتدةكرَينء
مةمكيشء رذَينى هةندَيكجار زيادةو
ثَيضانء هؤى بة مةمكةكان واسينى

َ
هةل برينةكةء دورينةوةى

مةمكةكان ئيرت مانطَيك ضةند بؤ سنطةوة ثزيشكى طرَيكى
َ
هةل

دةبن. قووت دةبنةوةء بةرز
دةردةهَينرَيتء دة رؤذَيك لة ثاش نةشتةرطةريةكة دةزوى

دةنيشَيتةوة. زوو م
َ
بةال روودةدات ئاوسان

َ
هةل هةندَيكجار

لة كةمرت ثاش بكرَيت باشى  بة نةشتةرطةريةكة  ئةطةر
ديار نةشتةرطةريةكة جَيطايةكى هيض َيك

َ
سال دوو يا َيك

َ
سال

مايةوة ثَيوة جَيطاى ماوةية  ئةو ثاش  ئةطةر نامَينَيتء
ئةو بكرَيت بؤ ساكارى ديكةى نةشتةرطةريةكى دةتوانرَيت

نةمَينَيت. ديار جَيطايانة
برى واتة لة قوثاوة ناوةوة بؤ مةمكيان طؤى هةندَيك ذن
بة ذن هةنديك قوثاون، ناوةوة بؤ دةرةوة دةرثةِرَيتة ئةوةى
سروشتى لة زياد طؤكانيان بة شَيوةيةكى سةرى ثَيضةوانةوة
ناخؤشة ثَييان ذنان ةتةكة

َ
حال هةردوو لة كة دةرثةِريوة

ةتةكة
َ
حال نةشتةرطةريةوة هةردوو هؤى دةتوانرَيت بة م

َ
بةال

سروشتيةكة. شَيوة سةر بضَيتةوة بكرَيتء ضارةسةر
دةكات جوانكارى نةشتةرطةري ذن كة ةتَيك

َ
حال هةموو بؤ

كَيشى لة هاوسةنطى ئاطاى وردى بة زؤر هةميشة  ثَيويستة
دةبَيتة هؤى جةستة كَيشى هاوسةنطى تَيكدانى بَيت ضونكة
نةشتةرطةريةكة درَيذخايةنةكانى بةرئةنجامة تَيكدانى
ثاش هاوسةنطةوة  سروشتى  كَيشَيكى بة ثارَيزطارى  بؤية 
مةمكةكانيان رَيكوثَيكى طةنجىء جوانىء نةشتةرطةريةكان

دةثارَيزَيت. بؤ
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ضاككردنةوةى ضوارةم:
البراو مةمكى شوَينى

Breast Reconstraction
هةر لةبةر ذنانةى ئةو بؤ
هؤيةكمةمكيانالبراوة(بةزؤرى
نةخؤشى ةتةكانى

َ
حال لة

كردارة ئةم مةمكدا شَيرثةنجةى
ئةو جَيى ثَيويستة دةكرَيت)

ضاك بكرَيتةوة. البردنة
بة ثزيشك  ئةوةى  ثاش 
نةشتةرطةرى جؤرى  تةواوى
بؤ مةمكةكان جوانكارى
وَينةى روندةكاتةوةء ذنةكة
دةدات، ثيشان كؤمثيتةرى  ناو
ذنةكة، رةزامةندى ثاش ئةوساء
لَينؤِرينى ثشكننيء دةينَيرَيت بؤ
طرتنى هةندَيكجار ء تاقيطةيى،

تيشكى. وَينةى
البراو. يا مةمكى بِراو شوَينى لة دروستكردنةوةى مةمك بؤ
جوانكارى كة ئَيستا ثزيشكى نةشتةرطةرى هةية رَيطا طةلَيك

لةوانة: بةر دةيطرَيتة
ناوضةى ثَيستى ذَير لة دانى

َ
ميزل تورةكةى دانانى .١

دةرضةيةكةوة هؤى بة كة ثَيستةكة كشاندنى بؤ مةمكةكاندا
بة دادةخرَيتء رؤذ زمانةكةيان تَيدةكرَيتء هةفتانة هةوايان
جَيى بةتةواوى تا دةبَيت فراوان بؤ ناوضةكةيان زياتر رؤذ

دةكةنةوة. خؤيان
ثَيستى ذَير لة دى جؤرى يا سليكؤنى تورةكةى دانانى .٢

مةمكةكاندا. ناوضةى
ناوضةكانى لة ماسولكة هةندَيك ثَيستء هَينانى .٣
ثَيستى ذَير لة هتد،ء ثشتء ناوضةى وةك جةستةوة ديكةى
لة كردنء طةشة ضاندنء بؤ دادةنرَين مةمكةكاندا ناوضةى

ثَيكدةهَينرَيت. مةمكيان لَي شَيوةى ثاشدا
رَيطاى  لة دةبَيت ٢-٣ مانط دواى ثاشدا كة بة زؤرى لة .٤
مةمك طؤى خةرمانةو ةوة

َ
خال كوتانء دروستكردنى ضاندنء

درةستدةكرَينةوة.
بةتةواوى تا ثَيويستة َيكى 

َ
نزيكةى سال نةشتةرطةرييةكة

قؤناغ بة قؤناغ واتة  وةردةطرن خؤيان شَيوةى  مةمكةكان

وبؤهةر  بَيت، ٣ تا ٤ مانط قؤناغَيك هةر نَيوان رةنطة دةكرَيت،
دةمَينَيتةوةو هةر لةنةخؤشخانة رؤذَيك ضةند جارة ذنةكة
ماوانةشدا ولةو دةبَيت بةنجى طشتى دا لةذَير بةزؤرى جارةش
بة وثزيشك نةكات، زؤر ماسولكةيي ةو

َ
جوول ئةركى ثَيويستة

بؤ مةمكةكانى تايبةتى طرى
َ
هةل ثَيضانةو دروستى شَيوةيةكى

دةكات. ديارى
لةماوةى ثزيشكةكةى رَينماييةكانى بةتةواوى ذنةكة ئةطةر
مةمكى شَيوةى نزيكة زؤر ئةوا كرد جَيبةجَي ةدا

َ
سال ئةو

لةبارى نةبَيت ئةوةندة تةنها  وةرطرَيتةوة  خؤى سروشتى
مةمكة. ئةو فسيؤلؤذييةوة

هةستدار نيية. زؤر لَيدان دةست بؤ وةك جاران -١
َ
بةمندال شري ناتوانَيت تَيدانيية شريى رذَينَيكى هيض -٢
زؤرجار دةكرَينةوة، بؤ تةواويشيان طؤى ضي ئةطةر بدات
دروستكردنةوة كردارى البراوةو مةمك يةك تةنها روودةدات
ثزيشك دةكات ثَيويست م

َ
بةال دةكرَيت مةمكة بؤئةو  تةنها 

بؤئةوةى بكات ساغةكةشدا لةمةمكة جوانكارى هةندَيك
بؤ جوانى هاوسةنطى سنطَيكى ذنةكة بنء هاوِرَيك هةردووال

ببَيتةوة. دروست
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ةكانمان بووة بة جةماوةرَيك لة بةكرتيا بةهؤى زياتر 
َ
ريخؤل

لة ٦٠٠ جؤر لة بةكرتياو كةِروو، هةوَينةوة.
ةكانى خاوَينن هيض 

َ
كاتَيك كة كؤرثةلة لةدايك دةبَيت ريخؤل

لةدايك  رؤذى  لةيةكةم  م 
َ
بةال نية،  تيادا  بةكرتيايةكى  جؤرة 

ةكانى دةست دةكةن بةوةرطرتنى بةكرتيا كة 
َ
بوونةوة ريخؤل

َين (Normal flora) كاتَيك كة دةبَيت بة مرؤظَيكى 
َ
ثَييان دةل

بةكرتيايان  كيلؤ  يةك  ةكانى 
َ
ريخؤل (طةورة)  ثَيطةيشتوو 

طرتووة، لةمانةش جؤرى باش و خراثي تياداية.
َ
هةل

جؤرة باشةكةيان بةشدارى دةكات لةدةردانى ضةند جؤرة 
هؤرمؤنَيك بؤ هةرس كردن و شيكردنةوةى ئةو خؤراكانةى 
جؤرَيك  وضةند   K ظيتامني  نةبوون،  هةرس  طةدةدا  كةلة 
سةر  كاردةكةنة  هةروةها  دةكةن،  دروست   B لةظيتامني   
بةرطرى  و  بةخشةكان،  زيان  بةكرتيا  كةِروو  لةناوضوونى 
لةش بةهَيز دةكةن. كةواتة ئةم جؤرة بةكرتيا سوودبةخشانة 

(Normal flora) طرنطن بؤ ذيان.
نةخؤش  (بةكرتياى  بةخش  زيان  بةكرتياى  كة  كاتَيك    
ناتوانَيت  سوودبةخش  بةكرتياى  دةبن،  زؤر  ةدا 

َ
لةريخؤل

 بَيت و لةنطةرى نامَينَيت ئةوسا ثَيويستى بة 
َ
بةسةرياندا زال

يارمةتى دةبَيت .
كةواتة بةكرتياى سوودبةخش ضةند جؤرَيك دروست دةكات 
 
َ
زال تواناى  بةهؤيةوة   (Probiotica) دروستكردنى  بةهؤى 

بوونى بةسةر زؤر جؤرى بةكرتيا زيان بةخشةكاندا دةبَيت. 
دروست    (Lactobucillus) ماست  ؤكى 

َ
ترشةل بةكرتياى 

 بوون بةسةر كةِرووة زيان 
َ
دةكات يا طةشةى ثَيدةكات بؤ زال

ةداو الكتؤز وورد دةكات و بةهؤيةوة يارمةتى 
َ
بةخشةكانى ريخؤل

ة بؤ دةرةوةى لةش دةدات.
َ
فِرَيدانى ثاشةِرؤى ناو ريخؤل

دروستبوونى  زؤر جؤرى هةية جؤرى   Probiotica ئةم
ةدا هةية 

َ
وةستاوةتة سةر جؤرى ئةو بةكرتيايانةى كةلة ريخؤل

و جؤرى ئةو خؤراكةى كة مرؤظ لة رؤذانةدا وةرى دةطرَيت ، تا 
٢٧ئَيستا ثشكَينةرةكان توانيويانة ٢٧ئَيستا ثشكَينةرةكان توانيويانة ٢٧ جؤرى دةستنيشان بكةن.

Probiotica  ضيية؟ 
م 

َ
ثروبايوتيكا جؤرَيك نيية لة بةكرتيا يا مادةى كيماوى ، بةال

 ثةينى سروشتى دا دةكرَيت بة زةويدا 
َ
وةك تؤو واية و لةطةل

تةندروستييةوة  بةوثةِرى  دةكات  ةكان 
َ
رؤيخؤل لةناو  كةوا   ،

َيكى ماسولكةيي 
َ
Probioticaئيش بكةن، كةواتة Probioticaئيش بكةن، كةواتة Probiotica ضةند ريشال

                   

بةكرتيا تةندروستية بؤ لةش    

       دكتؤرة ثرشنط عةبدول 
ةندا

َ
                         هؤل

Bacteria are Heathy for your body 
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خؤراكدا   
َ
لةطةل جؤرة  ئةم  نةكراون،  هةرس  كاربؤهيدراتى 

ة ئةستوورةوة 
َ
ة باريكةوة دةضنة ناو ريخؤل

َ
هةرس نابن لة ريخؤل

بةهؤى بةكرتياى سوود بةخش (Normal flora) لةت لةت 
بؤ  بةثيت  و  بةخش  سوود  بةخؤراكَيكى  دةبَيت  و  دةكرَين 
بةكرتيا سوود بةخشةكان كة طةشةيان ثَيدةكات و لة توانايان و 
بوون بةسةر بةكرتيا زيان بةخشةكان 

َ
جؤريان زياد دةكات بؤ زال

Probiotica، كةواتة Probiotica، كةواتة Probiotica جؤرَيكة كةلةناو خؤراكدا هةيةو دَيتة 
بةزالياو  ثياز)  (كةوةرو  سةوزة  لة  بةتايبةتى  ةوة 

َ
ريخؤل ناو 

ميوة وةك مؤزو زؤر جؤرى تر لة خؤراك كؤرثةلةكان كةشريى 
ةكانيانةوة 

َ
Probioticaدايك دةخؤن زياتر Probioticaدايك دةخؤن زياتر Probioticaدةضَيتة ناو ريخؤل

لةبةرئةوةية كة بةرطرى لةشيان زؤر بةهَيزة.
Wilhelminaلة بيمارخانةى Wilhelminaلة بيمارخانةى Wilhelmina  لة ئةمسرتدام طرنطييةكى 
بؤ  ن 

َ
منداال بؤ   Probiotica بةزيادبوونى   داوة  زؤريان 

Probiotica كة  كاتَيك  بةرطرى،  كؤئةندامى  بةهَيزكردنى 
ةدا زؤر دةبَيت ضاالكييةكانى بةكرتياى سوودبةخش 

َ
لةناو ريخؤل

 دةبَيت بةسةر هةموو بةكرتيا زيان بةخشةكاندا 
َ
زياددةكات و زال

دةبَيت   
ََ
زال بةهؤيةوة  دةكاتةوةو  كةم  ة 

َ
ريخؤل ؤكى 

َ
ترشةل و 

بةسةر كةِرووة زيان بةخشةكاندا.
ةكانى خؤرئاوا خاوَينرت بةخَيو دةكرَيت 

َ
لةبةرئةوةى مندال

ةكانيانةوة 
َ
ريخؤل ناو  دةضَيتة  بةخش  زيان  بةكرتياى  كةمرت 

و  هةستيارييةكان  نةخؤشية  تووشي  زياتر  طةورةدةبن  كة 
ئةطزيميا (allerge) دةبن.

لةسةر  كرد  كاريان  طروثَيك  مةبةستة ضةند  بؤئةم  هةر 
ن لةتةمةنى يةك رؤذةوة 

َ
ينةوةيبةك لةسةر منداال

َ
ضةند لَيكؤل

 ، شريةوة  بةهؤى   Probiotica زيادكردنى  بة   
َ
دووسال بؤ 

 (placebo) مادةى   Probiotica جياتى  لة  دى  َيكى 
َ
كؤمةل

 شريدا.
َ
ثَيدان لةطةل

Probrotica نةى كة
َ
 دةركةوت ئةو منداال

َ
دواى دووسال

يان ثَيداون كةمرت تووشي ئةطزيما (eczema) دةبن لةوانةى 
ديكة .

ضةند   (WHO  ) ةى 
َ
كؤمةل  ٢٠٠١ ى 

َ
سال ئؤكتؤبةرى  لة 

راثؤرتَيكيان دا بة زؤربةى بنكة خؤراكييةكان كة بة رؤذانة 
شريى  لةناو  قووتووةو  خؤراكى  دةكةنة    Probiotica
ن كة بةرَيطايةكى ثارَيزراو (safe) ئةم كارة بكةن هةر 

َ
منداال

Bio- ) 
َ
لةبةر ئةمةش بوو كة بنكة تةندروستيةكان لةطةل

Industry) بةيةكةوة طرنطيان دا بةم مةبةستة ، بةتايبةتى 
ن بؤ بةهَيزبووونى كؤئةندامى بةرطرى لةشيان .

َ
منداال

١٠
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Probiotica و Probiotica و Probiotica Antibiotic
جؤربةجؤرةكانى  نةخؤشية  تووشى  كةمرؤظ  كاتَيك 
Antibioticبةكرتيا دةبَيت ، ئةوا زؤرجار Antibioticبةكرتيا دةبَيت ، ئةوا زؤرجار Antibiotic  بةكاردةهَينَيت بؤ 
Antibiotic لةناوضوونى ئةم بةكرتيا زيان بةخشانة كاتَيك كةAntibiotic لةناوضوونى ئةم بةكرتيا زيان بةخشانة كاتَيك كةAntibiotic

بةكرتياى  هةروةها  دةبات  لةناو  بةخش  زيان  بةكرتياى 
٧سوودبةخشيش بةشَيكى زؤرى لةناو دةضَيت دةركةوتووة كة ٧سوودبةخشيش بةشَيكى زؤرى لةناو دةضَيت دةركةوتووة كة ٧

Antibiotic٪ ى ئةو مرؤظانةى Antibiotic٪ ى ئةو مرؤظانةى Antibiotic  بةكار دةهَينن تووشي  بؤ ٣٠
سك ضوون دةبن، ضونكة بةكرتيا سوودبةخشةكان نةماون كة 
ئةو كةسانةى كة كؤرسى  يان  دةكةن  بؤئةم مةبةستة ئيش 
Antibiotic  تةواوناكةن ئةوا بةكرتياكان تووشي بةربةستى 
لةسةر  دةكةوَيت  زؤر  ئةمةش   (Bacterial resist  ) دةبن 
ئةو  طرنطى  كةواتة   ، تةندروستى  بارى  لةسةر  و  نةخؤش 
ينةوانة لةوةداية كة ئَيستا كاردةكةن لةسةر بةكارهَينانى 

َ
لَيكؤل

  Probiotica بةيةكةوة كارى 
َ
  Probiotica  لةطةل
َ
Probiotica  لةطةل Antibiotic ئةو جؤرةAntibiotic ئةو جؤرةAntibiotic

ثؤزةتيظيان هةية بؤ لةناوبردنى بةكرتياى زيان بةخش ، 

بةضةند  ئةمةش  بكات  بةهَيزتر  بةرطرى  كؤئةندامى  و 
رَيطايةك وةك جؤرى خؤراك و جؤرى دةرمان.

زؤربوونى  هانى  توندروستيةكان  بنكةى  دةبَيت  -كةواتة 
بوونى  دروست  بةهؤيةوة  كة  بدةن  خؤراكانة  جؤرة  ئةو 
بةسةر  بني   

َ
زال بتوانني  بؤئةوةى  كةين  زؤر   Probiotica

نةخؤشيةكانى مرؤظدا و كارى نَيطةتف لةسةر بةكرتياى سود 
بةخش ( Normal flora ) كةم بَيتةوة بةهؤيةوة بةرطرى 

لةش بةهَيز بَيت .

- كةم بةكارهَينانى Antibiotic بةتايبةتى ئةو جؤرانةى 
كارى نَيطةتيظيان هةية بؤ بةكرتياى سوود بةخش يا ئةو جؤرة 

مرؤظانةى بؤ ماوةى دورو درَيذ بةكارى دةهَينني.
هؤى  دةبنة  كة  ئةو جؤرة خؤراكانةى  -دةستنيشانكردنى 
خؤراكى  بةتايبةتى   Probiotica دروستبوونى  و  زيادبوون 

سةوزةو ميوة بةتازةيي .

١١
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تيؤرى  دانانى  لَيكدانةوةو  ى 
َ
هةول لة  زانايان  بةردةوام 

دةرئةنجام  فَيربوون  سايكؤلؤذى  دةربارةى  دابوون  جيا  جيا 

ثةروةردةو  طؤِرةثانى  هاتنة  لَيكدانةوة  تيؤرء  ذمارةيةك 

فَيركردن. بةآلم هيض يةكَيك لةو تيؤرء بؤضوونانة نةيتوانيوة 

كة راظةو لَيكدانةوةيةكى زانستى سةرتاسةرىء هةمةاليةنة بؤ 

ثِرؤسةى فَيربوون بكات، لةبةر ئةوةى هةريةكةيان لة طؤشة 

نيطايةكى تايبةتييةوة سةيرى ثرؤسةكةى كردووةء زؤر اليةنى 

ديكةى ثَيش خستووة، بةآلم لةطةأل ئةوةشدا تا ئاستَيكى باش 

ئةطةر  ئينجا  هةبوو.  فَيربوون  ثِرؤسةى  لةسةر  كاريطةريان 

بمانةوَيت بةشَيوةيةكى باش لة ثِرؤسةى فَيربوون تَيبطةين، 

ئةوا دةبَيت شارةزاى سةرجةم ئةو تيؤرء بؤضوونانة ببني كة 

دةربارةى فَيربوون هةنء و سوود لة باشيةكانيان وةربطرينء 

لة كةمء كورتيةكانيان دوور بكةوينةوةء ئةو راستيةش بزانني 

. كة سةرجةم تيؤرةكان تةواوكةرى يةكرتينء هةريةكةيان كةمء 

كورتى ئةوةى ديكةيان ثِردةكاتةوة

الى  ئةمانةى  تيؤرةكانيش  طرنطرتين 
خوارةوةن:

١- تيؤرى ثةيوةستى مةرجايةتى كالسيكى (ثاظلؤظ):
ئةم تيؤرة تايبةتة بة زاناى فسيؤلؤذى روسى (ثاظلؤظ) (١٨٤٩ 
– ١٩٣٦) كة ناسراوة بة مةرجايةتى بافلؤف يان مةرجايةتى 
مةرجايةتى  يان   (Classical Conditioning) كالسيكى 
وةآلمدانةوة تاقيكردنةوةكةى لةسةر سةطَيك كرد، ئةم سةطةى 
برسى دةكردء دواتر دةيربدة ذورَيكى تايبةت كة طوَيي لة هيض 
دةنطَيك نةدةبوو. سةطةكةى لةسةر مَيزَيك دادةناء بة قايش 
تاقيكردنةوةكةى  نةكاتء  ة 

َ
جوول ئةوةى  بؤ  دةيبةستةوة، 

لةسةر بكات. 
لةوَيشةوة  سةطةكةو  روومةتى  دةكردة  كونَيكى  ئينجا 
بؤريةكى بضوكى دةخستة ناوى بؤ ئةوةى بيطةيةنَيتة ليكة 
ئةوا  دةِرذا،  ليكةكةى  سةطةكة  كاتَيك  تا  سةطةكة،  طالندى 
بؤ  كة  تايبةت  ةيةكى 

َ
كةمؤل ناو  دةرذاية  بؤرية  بةو  ليكةكة 

مةبةستى تاقيكردنةوة داينابوو، لة رَيطةيةوة توَيذةر دةيزانى 
ض كاتَيك ليكةكةى دةرذَيتء بِرةكةشى ضةندة. 

بريؤكةى تيؤرةكةى بافلؤف ئةوةية كة وروذَينةرَيكى بَياليةن 

      
  

فَيربوون   تيؤرييةكانى 
           دكتؤر كةريم شةريف قةرةضةتانى 

                               زانكؤى سلَيمانى  
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وروذَينةرَيكى هاوشانى هاوكاتء  جارَيك  ضةند ئةوةى دواى
بَياليةنة وروذَينةرة دواى ماوةيةك ئةو ئةوا دةبَيت. سروشتى
وةردةطرَيتء دواى وروذَينةرة سروشتيةكة تينى هَيزء طوِرء
مةرجى، واتة وروذَينةرة وروذَينةرى بافلؤف ناوى ناوة ئةوة
وروذَينةرة وةك  كاركردنى كاريطةرىء دواى بَياليةنةكة 

مةرجى. بؤ وروذَينةرى ناوةكةى دةطؤِرَيت سروشتيةكة،
ثاظلؤظ: تاقيكردنةوةكةى

بارودؤخَيكى دةكردء سةط لةسةر تاقيكردنةوةكانى ثاظلؤظ
تَينةكات، كارى وروذَينةرَيك دةنطء هيض كة قاند،

َ
دةخول بؤ واى

مَيشكى ئةوةى بؤ نةبَيت، تاقيكردنةوةكة بارودؤخى تةنها
سةطةكة كاتَيك نةبَيت. ال ئةو الو ئةم ى

َ
سةرقال سةطةكة

بؤ بافلؤف خواردنى (وروذَينةرى سروشتى) دةبوو، ئةوا برسى
يان دةيخوارد، بة خواردنةكة دةكةوت ضاوى هةر كة دةبردء
ضةند دواى سروشتى) . دةِرذا (وةآلمدانةوةى ئةوا ليكةكةى
خواردن لةكاتى ليكى  تةنها سةطةكة  دةركةوت نةك جارَيك
توَيذةرةكةش بينينى بة كو

َ
بةل نارذَيت خواردنةكة بينينى يان

(وةآلمدانةوةى دةرذا ليكةكةى هةر بَياليةن) (وروذَينةرى
بَياليةن) لَيدان (وروذَينةرى ماوةيةك زةنط دواى . مةرجى)
كة لة ، مةرجى) (وةآلمدانةوةى ليكةكةى رذاندنى بوو بؤ بةس
بة ثةيوةندييةكى هيض سروشتى) (وةآلمدانةوةى ليك راستيدا
جار ضةند دواى ، بةآلم نيية) بَياليةن زةنطةوة (وروذَينةرى
بَياليةنةكة وروذَينةرة ئةوا بةيةكةوة، دةركةوتنيان ثَيكةوة
تنيء طؤءِرء هَيزء ..هتد) توَيذةر. بينينى رووناكى، (زةنط،

ئةم وةردةطرَيت. (خواردن) سروشتيةكة وروذَينةرة كاريطةرى
بافلؤف توَيذينةوةكةى  دةرئةنجامى خوارةوةش خشتةيةى 

دةكاتةوة. روون
-١ –  خشتةى

رذاندنى رَيطةى لة مةرجايةتى وةآلمدانةوةى ثَيوانةكردنى
ليكةكان ؤثة

َ
دل ذمارة

وروذَينةرةكة هةردوو جارةكانى ذمارةى
بون يةكرتى هاوشانى يان بةيةكةوة 1 9 15 31 41 51

رذاوةكان ليكة ؤثة
َ
دل ذمارة 0 18 30 35 63 69

بونياد طريمانانةى خوارةوة ئةم بافلؤف لةسةر تيؤرةكةى
نراوة:

بياليةن وروذَينةرَيكى هةموو كة هةية توانادا لة -١
دروست وةآلمدانةوة هةمان مةرجىء وروذَينةرى بة بطؤِردرَيت
لة ئةوةش دةكات، دروستى سروشتى وروذَينةرى كة بكات
هةردوو بةستنةوةو دةركةوتنى مةرجايةتىء ثَيكةوة رَيطةى
لةيةك جارَيكء ضةند بؤ سروشتى بَياليةنء وروذَينةرى

كراوة. ئاماذةى بؤ سةرةوة خشتةى وةك لة كاتدا،
وروذَينةرة تواناى هَيزء هةمان بَياليةنةكان وروذَينةرة -٢
ثَيكةوة جارَيك ضةند دواى  وةردةطرن،  سروشتيةكان

دةركةوتنيانء دووبارة بوونةوةيان.
وروذَينةرة بَياليةنةكة (مةرجى) هَيزء ماوةيةك دواى -٣
دةبَيتةوةو كةم وةرطرياوةكةى تينة  طوِرء
وةآلمدانةوةى نامَينَيتء دواجار تا
دةرناكةوَيت، رذان) (ليك مةرجايةتى
وروذَينةرة دةربكةوَيتء تةنها بة ئةطةر
يدا

َ
طةل لة نةبَيتء هاوشانى سروشتيةكة

دةرنةكةوَيت.
كتء خؤيةوةء لة هةر لةوانةية -٤
(ِرذانى مةرجايةتىء مدانةوةى

َ
وةال ثِر

كوذانةوةو لة ماوةيةك دواى دووبارة ليك)
دةركةوتنى لةكاتى دةربكةوَيتةوة، نةمانى
(رووناكى، مةرجى بَي اليةن ووروذَينةرى
ئةوةى بةبَي توَيذةر) بينينى زةنط، دةنطى
هاوشانى (خواردن) سروشتى  وروذَينةرى

ثشتى.
َ
ثال بة ببَيت بَيتء
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بكرَيتء  وروذَينةر طشتاندنى كة هةية لةتوانادا –  ٥
ووروذَينةرىبَياليةنىيةكةم(زةنط)ببَيتبةهؤكاروسةرضاوة
وروذَينةرىبَياليةنىدوهةم ء (روناكى) وورذَينةرىدووهةم بؤ
يةكةم وةربطرَيتء بَياليةنى ووروذَينةرى تواناى طوِرو هةمان
رذان)، (ليك مةرجايةتى مدانةوةى

َ
وةال دةركةوتنى ببَيتةهؤى

ووروذَينةرى لَيكةوةنزيكى يةكىء  ضوون بة بةندة ئةمةش
دووهةم. بَياليةنى ووروذَينةرى لةطةأل يةكةم بَياليةنى

جياوازى كة مرؤظ) هةية(سةط، بوونةوةردا لةتواناى -٦
هةبَيت، بؤئةوان مدانةى

َ
وةال بكاتء ووروذَينةرةكاندا نَيوان لة

سروشتييةكةن. ووروذَينةرة هاوشانى كةهاوكاتء
تيؤرةكةى ثةروةردةييةكانى سوودة

ثاظلؤظ:
سوودى زؤر بافلؤف  تيؤرةكةى توَيذينةوةو دةرئةنجامى 

لةوانة: طةياندووة، فَيركردن ثةروةردةو بةبوارى
(هاوثةيوةست رَيطةى لة فَيرخواز منداألء لةتوانادا هةية -١

رةوشت رةفتارو فَيرى زؤر مةرجايةتيية) وة بوونى
دووبارةبوونةوةى كردنء ثةيوةست بة ئةويش بكرَيت
بَياليةن ووروذَينةرى سروشتىء وروذَينةرى هةردوو

(ناسروشتى).
ضوونةكانى

َ
٢-دةتواننيلةرَيطةىتيؤرةكةى(بافلؤف)ةوةهةل

ةِراوكَىء
َ
دل طرذىء توِرةبوونء يان شت لةهةندَيك (ترس وةك

زؤربةيان ضونكة بدةينةوة، لَيك كامةرانى) خؤشيء ئازارو

بوون. دروست مةرجايةتييةوة بوونء هاوثةيوةست لةرَيطةى
. ثؤليس... هتد) دكتؤرو تاريكىء ئاذةألء لة (ترسان بؤنمونة
توَيذينةوةكانى دةرئةنجامى تيؤرو لة سوود دةكرَيت -٣
زؤر لة طةورة منداألء رزطاركردنى  بؤ  وةربطريَيت بافلؤف
لة طرذى، ئةويش خةفةتء خةمء ةراوكَىء

َ
ترسء دل جؤرى

مةرجايةتى. بوونى هاوثةيوةست دذة رَيطةى
٤-دةتوانرَيتلة رَيطةىهاوثةيوةستبوونى مةرجايةتييةوة،
منداأل لةالى ئاِراستةو ِراو بؤضوونى باشء ثؤزةتيظ َيك

َ
كؤمةل

بكرَيت، دروست  خوَيندن هاوِرَيكانىء مامؤستاو بةرامبةر 
قوتابخانة) بؤ (ضوون بةستنةوةى بةيةكةوة رَيطةى لة ئةويش
مامؤستاء بينينى يان كامةرانى) خؤشيء بة كردن (هةست ء

فَيرخواز. رَيزطرتنى ثاداشتء كةوتنى دةست
دووثرؤسةى جياكردنةوة طشتاندنء ثرؤسةى هةردوو -٥
دةكرَيت فَيركردنء فَيربوونء ثةروةردةو لةبوارى طرنطن
طرنطى لَيوةربطريَيتء دا خوَيندن لةبوارى زؤريان سودَيكى

مرؤظدا هةية. فَيربوونى اليةنى زؤر لةلَيكدانةوةى خؤشيان
كة بافلؤف بريوبؤضوونةكانى لة سوود دةكرَيت  -٦
لةناوبردنى نةهَيشتنء بؤ كوذاندنةوةن وةربطريَيت دةربارةى
كةلةكاتى ن

َ
منداال ةى

َ
هةل خووى نابةجَىء رةفتارى زؤر

دةبن. تووشيان بريكارى وانةى نوسنيء خوَيندنةوةو
خؤى طرنطى دةرةكى ثاداشتى كة دةركةوتووة هةروةها -٧
باأل بةشانء بؤنمونة هةية. فَيربووندا فَيركردنء لةثرؤسةى
فَيربوون، زوو دةبَيتةهؤى (مدح) دان

َ
هةل

دةبنةهؤى طازةندة طلةييء لؤمةو م
َ
بةال

(ملحم، خراث خوى  كارو لة  وازهَينان
.(٣٠٥- ٣٠٤ ص ،٢٠٠٦

نابَيتئةوةمانلةيادبضَيتكةثرؤسةى
اليةنى سَي مةرجايةتى كالسيكى بافلؤف

لة: طرنطى هةية كةبريتني سةرةكى
رَيكخستنى ئاطادارى زنجريةء دةبَيت -١
يةكمجار دةبَيت  واتة بني،  كات
دواى ووروذَينةرىمةرجىثَيشبكةوَيتء
(نامةرجى) سروشتى ووروذَينةرى ئةو
مةرجى كاتَيك ضونكة بكرَيت، ثَيشكةش
سروشتى ووروذَينةرى كة روودةدات
مةرجى ووروذَينةرى بةدواى (نامةرجى)

بَيت. دا
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دةتوانرَيتووروذَينةرىمةرجىبةئاسانىديارىبكرَيتء -٢
ناكرَيتء لَي طومانى نييةء ناديار مذاوىء تةمء بناسرَيتةوةو
ووروذَينةرى بة دةبن  دةرةوة جيهانى شتى  رووداوو زؤر

مةرجى.
مدانةوةى

َ
وةال وةك ةت

َ
بةِروال مةرجى مدانةوةى

َ
وةال -٣

لَيك دا ضةندَيتى بِرو لة  م
َ
بةال واية، (نامةرجى)  سروشتى

دروستى ووروذَينةرى مةرجى ليكةى كة بِرة واتة ئةو جياوازن،
دروستى سروشتى ووروذَينةرى كة بِرةى لةو كةمرتة دةكات
مةرجى مدانةوةى 

َ
وةال ديكةوة لةاليةكى هةروةها دةكات،

طؤشتء خواردن بؤنمونة سروشتى، مدانةوةى
َ
وةال لة بةشَيكة

مدانةوةى
َ
وةال روودانى هؤى دةبَيتة سروشتى) (ووروذَينةرى

م (زةنط
َ
بةال قوتدان) رذاندن +جووين + (ليك وةك سروشتى

مةرجى، وروذَينةرى وةك توَيذةر) دةنطى رووناكىء يان لَيدان
رذاندن) (ليك مةرجى مدانةوةى

َ
وةال روودانى دةبَيتةهؤى تةنها

مدانةوةى
َ
وةال كةواتة  قوتدان)، + (جوين روودانى  بةبَي

نةك ية (نامةرجى) سروشتى مدانةوةى
َ
وةال بةشَيكى مةرجى

هةمووى.

ثافلؤف: تيؤرةكةى سةنطاندنى
َ
هةل

فسيؤلؤذيية، ثافلؤف تيؤرةكةى سةرةكى بنةماى -١
مدانةوةى

َ
وةال كة دياردةى لةو بِروايةدابوو بافلؤف لةبةرئةوةى

مَيشك واتة مَيشك، ضاالكيةكانى بة ئةركء مةرجى ثةيوةستة
مدانةوة

َ
وةال ثَيكردنى طةشة دروستكردنء لة بةرثرسيارة

كردنى ثةيوةست سةرضاوةى دةبَيتة مَيشك مةرجييةكانء
يان لَيدان (زةنط وةك (مةرجى) نوَى ووروذَينةرى نَيوان
(ليك مدانةوةى مةرجى

َ
وةال توَيذةر) ء دةنطى يان رووناكى

ثرؤسةى نةشتةرطةرييةوة رَيطةى لة ئينجا ئةطةر ، رذاندن)
بةهيض كةسة ئةو ئةوا  البربدرَيت، مَيشك ثةردةى توَيكألء
كؤنةكانيشى نابَيتء مةرجى مدانةوةى

َ
وةال فَيرى شَيوةيةك

ماددى فسيؤلؤذىء سةرضاوةى بنةماو ضونكة لةبريدةضَيتةوة،
توَيكألء ثةردةى مَيشكة لةناوضوون. كة

مةرجى مدانةوةى
َ
وةال بوارى تاقيكردنةوةكانى زؤربةى -٢

زؤر لةبةرضاوطرتنى كردنء
َ
كؤنرتؤل بة ثَيويستى  (بافلؤف)

ناكرَيت، كةس زةحمةتةو بةهةموو هةية، كة بارودؤخ فاكتةرو
تاقيطةى وادةكرا ذوورو لة بافلؤف بؤنموونة تاقيكردنةوةكانى
كونء ثةنجةرةو هيض  ناوىء نةدةضووة دنطَيكى  هيض كة
لة خؤشي بافلؤف تةنانةت نةبوو، تَيدا نائاسايي كةلةبةرَيكى
خواردنى كونَيكيشةوة سةطةكةى دةكردء لة سةيرى كونَيكةوة

دةداية.
ئاسانرتينء لة (بافلؤف) كالسيكى مةرجى فَيربوونى -٣

فَيربوونة. جؤرةكانى سادةترين
ثؤزةتيظةو بافلؤف كالسيكى) (مةرجى جار هةندَيك  -٤

نَيطةتيظة. جاريش هةندَيك
(دةنطى مةرجى  ووروذَينةرى جار هةندَيك بؤنمونة 
بة هةستى سةطةكة ئةوا دَيت، خواردن بةدوايدا كة زةنط)
ثؤزةتيظةكةيةتى، ئةمة اليةنة ضَيذ دةكرد، كة تامء خؤشيء
دةبَيتةهؤى ئاذةأل ئازاردانى لَيدانء كارةبا جار هةندَيك م

َ
بةال

ئازارء بةهؤيةوة تووشي كة نةخواردن، ئاذةألء دووركةوتنةوةى
هةروةها نَيطةتيظةكةيةتى اليةنة ئةمةش دةبَيتء ناخؤشي
سروشتى ووروذَينةرى (وةك مامؤستا ثَيكةنينى زةردةخةنةو
(وةك منداأل كامةرانى خؤشيء

َ
دل دةبَيتةهؤى نامةرجى)

ثَيكةنينى دواى ثةيوةست بوونى مدانةوةيةكى سروشتى) ،
َ
وةال

ئةو ئةوا ووتنةوةى وانة قوتابخانة يان بوونى لة مامؤستاو
قوتابخانة يان لة يان لةثؤل بةئامادةبوونى هةر منداأل كاتة
كامةرانى خؤشيء بة  هةست مامؤستاية ئةو  ناوى بينينى
مامؤستا ومؤنى طرذ توِرةبوونء ثَيضةوانةوة بة م

َ
بةال دةكات،

منداألء لةالى ترس خةفةتء خةمء بَيزارىء دةبَيتةهؤى
قوتابخانة. خوَيندنء لة نةكردن حةز ترسانء دواتريش
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 بريتية لة طواستنةوةى شانةيةكى زيندوو ياخود ئةندامَيكى 
زيندوو بؤ كةسَيكى نةخؤش، ياخود بريندار بؤ طَيِرانةوةى 

دروستى ياخود كةمكردنةوةى خراث كاركردنى. 
لة  جياواز  جؤرى   ٢١ كةمةوة  اليةنى  بة  ئَيستادا  لة 
ئةندامةكان وةك دأل، جطةر، طورضيلة شانةكانيش وةك طلَينة، 
مؤخى ئَيسك سةركةوتوانة دةطوازرَيتةوةو دةضَينرَيت بؤ ئةو 
َيكء زياتر 

َ
نةخؤشانةى كة ثَيشبينى ذيانيان لَي دةكرَيت بؤ سال

َيك. 
َ
لة سال

نةشتةرطةرى  تةكنيكى  طةشةكردنى  ثَيشضوونء  بةرةو   -
كاريطةر بوو لة سةركةوتنى طواستنةوةو ضاندنى ئةندامةكان، 
بةآلم لة هةموو طرنطرت ثَيش كةوتن بوو لة بوارى دةرماندا 
كة تواناى دامركاندنى وةرنةطرتنء نةويستنى لةشى هةية بؤ 

ئةندامة ضَينراوةكة. 
- زؤربةى ئةو ئةندامانةى بةكاردَين بؤ طواستنةوةو ضاندن 
لةو كةسانةوة وةردةطريَين كة تازة مردوون، بة تايبةتى ئةو 

ةتى كتء ثِردا طيانيان لةدةست داوة. 
َ
كةسانةى كة لة حال

واتة لةو كةسانةدا كة هةموو ضاالكيةكانى مَيشكيان تيايدا 
وةستاوة وة لة رووى ياسايشةوة بة مردوو دادةنرَين 

بة  دةمَينَيتةوة  لةش  تةواوى  دةمرَيت،  مَيشك  كة  كاتَيك 
دةتوانرَيت  ماوةيةدا  لةو  كورت  ماوةيةكى  بؤ  زيندوويى 

ئةندامةكان البربَينء دواتر بةكاربهَينرَيتةوة. 
- لة وآلتانى ثَيشكةوتوودا يةكةى تايبةت هةية كة هانى 
كان دةدةن بؤ رازيكردنيان بة بةخشينى ئةندامةكانيان 

َ
خةل

لةكاتى مردنى كتء ثِردا. 
كةسَيكى  لة  دةبةخشرَيت  ئةندام  شانةو  هةندَيك   -
خوَين  ساآلنة  كةس  مليؤنةها  بة  نمونة  بؤ  زيندووةوة، 
دةبةخشن، دواى بةخشينى (٥٠٠ سى سى خوَين )، كةسةكة 
خانةى  دروستكردنى  بة  دةستَيت 

َ
هةل بةخَيرايى  زؤر  لةشى 

خوَينى نوَى بؤ جَيطرتنةوةى خوَينة بةخشراوةكة. 
لة  هةريةك  زيندودا  كةسَيكى  لة  بةخشني  ئةندام   -
طورضيلةو ثارضةيةك لة جطةريش دةطرَيتةوة كة دةتوانرَيت 

بةكاربهَينرَيت بؤ كةسَيكى دى. 
مَيذووى ئةم دياردةية: 

يةكةم  دةكرَيت  باس  ئةوةى  مَيذووييةوة  رووى  لة 
ثزيشكَيكى  كاتَيك   ١٨٢٣ ى 

َ
سال لة  كرابَيت  كة  نةشتةرطةرى 

مانى نةشتةرطةرى جوانكارى بؤ لووتى ذنَيك كرد، هةستا 
َ
ئةل

طواستنةوةء ضاندنى 
ئةندامء شانة 

   دكتؤر كارزان ناسح
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لةو بةكارهَينانى وة ذنةكةو رانى لة ثَيست هَينانى بة
كرد. نةشتةرطةرييةى كة بؤ لووتيان

بوارى  لة فةِرةنسى ثسثؤِرَيكى  ١٨٦٣ ى
َ
سال لة دواتر

لة ياخود شانةيةك ئةندامَيك كة كرد فسيؤلؤجيدا، ئاشكراى
نةويستن دووضارى دةطوازرَيتةوة دى كةسَيكى بؤ كةسَيكةوة
بؤ ئةندامةكةى كة لة كةسةكةدا دةبيَبت وةرنةطرتن ياخود

طوَيزراوةتةوة.
زيندةوةر  زانايةكى دواتر ساأل ٤٠
بكات مانى توانى ئاشكراى

َ
ئةل زانى

وةرنةطرتنة بةهؤى ئةم طرفتى كة
لة دةبَيت بةرطةرييةوة كؤئةندامى

لةشدا.
بيستدا سةدةى سةرةتاى لة -
فةِرةنسىء ثزيشكة دةستى لةسةر
ثَيشكةوتنى توانرا ئةمريكييةكان
تةكنيكى لةبوارى بينرَيت بةرضاو
طواستنةوةو بؤ نةشتةرطةرى
دةكرا، كة ئةندامةكان ضاندنى
ئةندامء وةرنةطرتنى طرفتى بةآلم
دواتر هةرمايةوة. شانةكان

يةكةم توانرا ئةوةبوو بوارةدا لةم بينرا بةرضاو ثَيشكةوتنى
لةشدا لة بةرطرى كؤئةندامى اليةن لة ضارةسةرى رةتكردنةوة
هؤكار Prednisone ,Azathioprineبوو، كة بدؤزرَيتةوة
بدرَيت. ئةنجام ضاندن طواستنةوةو بتوانرَيت ئةوةى بؤ بوو

دؤزرايةوة   Cyclosporine ضارةسةرى بةدواييدا -
بؤ  بوو  هؤكار بوارةداء لةم بوو شؤرشَيك كة   ١٩٧٢ ى

َ
سال لة

لة جيهاندا. بوارة طةشةكردنى ئةم
نةويستنى ياخود وةرنةطرتن  طرفتى

اليةن لةشةوة:  شانةكان لة ئةندامء
ياخود كة ئةندام دةبَيت دروست لةو لةشانةوة طرفتة ئةم
كؤئةندامى بةرطرى اليةن لة ئةميش طوَيزراوةتةوة شانةكةى
لةشة رَيطةطرتنى ثاراستنء كارى كة روودةدات لةشةوة
لةشدا لة كؤئةندامى بةرطرى جؤرةكانى هةوكردن. لةهةموو
نامؤكان تةنة ياخود بةرةكان هَيرش جياكردنةوةى تواناى
بةشةكانى لةشى لةطةأل سةريان، بكاتة هَيرش دةبَيت كة هةية،
ناسينةوةيةش سةريان. ئةم بكاتة نابَيت هَيرش كة خؤيدا،

 Histo) دةوترَيت ى ثَي كة دةبَيت تايبةتةوة نيشانةى بةهؤى

ثةيداكةرى (دذة واتة (Compatibility Antigens
هةموو رووكارى لةسةر كة ئةمة ،( ضونيةك زيندووة شانة

هةية. خؤى كةسةكة خانةكانى
شتَيك هةموو سةر دةباتة  هَيرش بةرطرى  كؤئةندامة
بَيت جياواز ياخود نةبَيت، لةسةر ثةيداكةرةى دذة ئةم كة
هَيرش كاتى لة روودةدات ئةوةى وةك نموونة بؤ خؤى، لةوةى
ظايرؤس بةكرتيا، سةر كردنة
دى زيندةوةرَيكى هةر ياخود

لةشدا. لة
ناسةرةوةية رذَينة ئةم بؤية
ئةندامة سةر دةباتة  هَيرش
جياوازى بةهؤى ضَينراوةكة،
سةر ثةيداكةرةكانى دذة لة

خانةكانى.
لةم  جياواز جؤرى  ٢٠٠ -
كة هةية،  ثةيداكةرانة دذة 
تايبةت َيكى

َ
كؤمةل كةسَيك هةر

هةوأل بؤية  هةية، بةخؤى 
هةبَيت لَيكضونَيك  دةدرَيت 
بةخشةرء كةسى نَيوان لة
كردارى بؤ كةمكردنةوةى دذة ثةيداكةردا لة وةرطردا كةسى
بةكارهَينانى هةروةها ضَينراوةكان، ئةندامة وةرنةطرتنى
دةرمانى سةرتاوة كة لة بةرطةطر دامركَينةرى رذَينى دةرمانى

ئةم  خراثى بةآلم بوو، Predinsone Azathioprineو
بةرطرى كؤئةندامى هةموو  كة بوو لةوةدا  دةرمانمانى
هةوكردنء بؤ نةدةما بةرطرى كةسةكة دةكرد، بَيدةنط

شَيرثةنجةكان.
ضونكة  بوو طرنط Cyclosporine زؤر دؤزينةوةى دواتر
هةبوو طرى بةرطة بةشةى دةمركاندنةوةى ئةو تواناى تةنها

ئةندامةكاندا. نةويستنى وةرنةطرتنء لة بوو لَيثرسراو كة
-Tacrolimus FK) ضارةسةرى  دواتر َيك

َ
سال ضةند  -

ضاندنى طواستنةوةو بؤ بوو كاريطةر زؤر كة دؤزرايةوة، (٥٠٦
يةكان. سى جطةر، دألء طورضيلة،

ضاندن طواستنةوة جؤرةكانى
بةكاردةهَينرَين زؤر كة ئةندامانةى لةو يةكَيكة طورضيلة
فِرَيدانى طورضيلةكان كارى دةزانني وةك بوارةدا، لةم

خوَينةوة. سوِرى لة ثاشةِرؤكانة
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ئاكامى لة دةمرَيت كةسةكة كاركردن، لة وةستا طةر
ماددة ئةم بةآلم خوَيندا، لة ذةهرةكان مادة كؤبونةوةى 
ثَيى دروستكراو كردارَيكى بة البربَيت دةتوانرَيت ذةهرانة

لة  بكرَيت ٢ بؤ ٣ جار دةبَيت بةآلم طورضيلة، شؤردنى دةوترَيت
ثَيدةضَيت. كاتذمَيرَيكى ضةند جارةى هةر كة هةفتةيةكدا

دَينَيت كؤتايى طورضيلة  ضاندنى طواستنةوةو  بؤية
لة وةرنةطريا  طورضيلةكة طةر بةآلم شؤردنة، كردارى بةم
طورضيلة شؤردنى سةر بطةِرَيتةوة دةبَيت ئةوا كةسةكةدا،

بطوازرَيتةوة. طورضيلةيةكى ديكةى بؤ ياخود
دةستى طورضيلة لةسةر ضاندنى كردارى طواستنةوةو يةكةم

كة بؤ  ١٩٥٤ بة سةركةوتوويى، ى
َ
سال كرا لة ثزيشكَيكى ئةمريكى

كرا. جمك براى دوو
لةم بوارةدا كة ديكةى لةش ئةندامة طرنطةكانى يةكَيك لة -
لة كرا دأل ضاندنى نةشتةرطةرى يةكةن ة،

َ
دل بةكاردةهَينرَيت

باشوورةوة.  ئةفريقياى ثزيشكَيكى اليةن لة ١٩٦٧ ى
َ
سال

ئةم   Cyclosporine دةرمانى دؤزينةوةى لةدواى
دا   ٢٠٠٥ ى

َ
سال لة كة دةكرا  زؤر ئةمريكا لة نةشتةرطةريية 

وآلتة يةكطرتوةكانى  لة طوَيزرايةوة بؤ يان
َ
دل نةخؤش ٢٠٠٠

ئةمريكادا.
بوون،

َ
ريشال بة بةهؤى كاركردن لة جطةر وةستانى -

مةترسيدارة، دةبَيت كة جطةرةوة هةوى ظايِرؤسى شَيرثةنجة،
دروستكردنةوةى خؤ تواناى كة لةشدا لة ىئةندامة تةنها جطةر

هةية.

دةتوانن كة ثزيشكةكان بؤ  يارمةتيدةرة  ئةمة بؤية
وةربطريَيتء زيندةوةرةوة بةخشةرَيكى لة جطةر ثارضةيةك
لةجطةرى هةريةك ماوةيةك ثاش كة بطوازرَيتةوة، دواتر
بطةنة بكةنء طةشة دةتوانن طوَيزراوةكة بةخشةرةكةو

قةبارةى تةواوى خؤيان.
بؤ بةكاردةهَينرَيت يةكان سى ضاندنى طواستنةوة -

سييةكان. هةردوو ياخود نةخؤش يةكى سى جَيطرتنةوةى
زيان بؤ هؤكارة سى نةخؤشيةكانى كاتدا هةندَيك لة
دةطوازرَيتةوةو دأل سىء هةردوو كاتةدا لةم بةدأل، بؤية طةياندن

دةضَينرَيت.
طواستنةوة، بؤ بةكاردةهَينرَيت ديكة ئةندامى ئَيستا -

 ١٩٨٧ ى
َ
سال لة نمونة بؤ توَيذينةوةداية ثَيشكةوتنء لة بةردةوام

ئةنجام درا. سةركةوتووى بة ة
َ
ريخؤل يةكةم طواستنةوةى

ئةنجام بة تيادا طواستنةوةى كردارى كة شانةكاندا لة -
طلَينة، ئَيسك، مؤخى طواستنةوة، خوَين وةكو دةطةيةنرَيت

خوَين. بؤرى كركراطة، ئَيسقان، ثَيست،
ئَيسقانة زؤربةى لةنَيو زيندووة، شانةيةكى ئَيسك مؤخى -
لةنَيو هةية تايبةت خانةى كة هةية، لةشدا طةورةكانى
لة لَيثرسراوة كة خانة، قةدة دةوترَيت ى ثَي ئَيسكدا مؤخى
خوَين، سةرةتاييةكانى ثَيكهاتة سورةكان، خانة دروستكردنى

خوَين. يةكانى سثى خرؤكة
شَيرثةنجةى وةك، خوَيندا نةخؤشيةكانى لة بؤية -
خوَين ديكةى  نةخؤشييةكى ضةند  (Leukemia) خوَين
خانةى دروستكردنى ئاكامى لة كة
نةخؤشى وةك دةبَيت ناتةواوة خوَينى

تاالسيما.
نةخؤشيةكة كاتةدا  لةم
تَيكشكاندنى بةهؤى ضارةسةردةكرَيت
نةخؤشةكةوة ئَيسكى مؤخى هةموو
ئَيسكَيكى مؤخى بة جَيطرتنةوةى وة
لة بةآلم دروستة، كة  كةسَيك ى نوَى
ئَيسكدا مؤخى ضاندنى طواستنةوةو
هةبَيت نزيك لَيكضونَيكى ثَيويستة
بة بةراورد وةرطردا لةنَيوان بةخشةرةء
ديكة، ئةندامةكانى طواستنةوى بة
هةر ئةوا نةبَيت لَيكضون ئةطةر ضونكة

وةرطرةوة. وةرناطريَيت لة اليةن زوو
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بؤ طلَينة طواستنةوى (Cornea) ضاو  طلَينةى بة  -
ياخود ئازارة، بة ياخود بووة، لَيأل كة طلَينةيةكى جَيطرتنةوى

ئاوساوة.
َ
هةل

رَيذةى سةركةوتووة زؤر شانةية ئةم طواستنةوةى
خوَينى كة ملولةكانى ئةوةى لةبةر ،٪٩٠ زياترة سةركةوتنى
ناتوانَيت خانةكانى لةش كة ئةوةية ماناى ثَيناطات، ئةمةش

ضَينراوةكة. سةر شانة كردنة هَيرش بنَيرَيت بؤ بةرطةطرى
ضَينراوة طوَيزراوةتةوةء شانةية كة يةكةم ثَيستة هةرضى -
كة دةكرَيت، خؤى كةسةكةدا لة نةشتةرطةريةكان زؤربةى
دى شوَينَيكى لة وة دةطريَيت

َ
هةل لةش لةبةشَيكى  ثَيستةكة

داوة). لةدةست ثَيستةكةى كة شوَينةى (ئةو دادةنرَيتةوة،
باسكران، سةرةوة لة ئةندامء شانانةى كة ئةو سةرةِراى -

ئةو بطةنة توانيان ةرةوان
َ
لَيكؤل

ئاستةىكة بةكارهَينانء وةرطرتنى
شريدةرانى طيانةوةرء  لة  ئةندام

مرؤظدا. لة بةكارهَينانى دىء
زانايان   ١٩٩٠ سةرةتاى لة -
دووبارى بةكارهَينانى بة هةستان
ن كا مة ا ند ىئة ة نةو روستكرد د
بة تاقيطةداء لة  شانةكان  ياخود
كة كةسةكةء خانةى بةكارهَينانى
شانةكة ياخود ئةندام بة ثَيويستى
ئةندامة طواستنةوةى دواتر هةية،
لةشى ناو دروستبووةكةبؤ دووبارة

طةيةنرا، بةئةنجام سةركةوتووى بة ئةمةش كة كةسةكة.
ناو بؤ طواستنةوةى دواتر دانء

َ
ميزل دروستكردنى بة ئةويش

٢٠٠٦ دا.  ى
َ
سال لة نةخؤشةكة لةشى

ئةندامة شَيوةيةك بةهيض كة لةوةداية ئةمة طرنطى
ضونكة نابَيت، وةرنةطرتن طرفتى رووبةِرووى دروستبووةكة

دروستبووة. خؤى لةشةكة لة
قةدةخانةكان بةكارهَينانى بة بتوانن هيواخوازن زانايان -
هةن، كؤرثةلةدا زووةكانى قؤناغة لة كة (Stem ceu)
لة خانة هةرجؤرَيك دروستبوونى بؤ بةكاربهَينرَيت بتوانرَيت

لةش. خانةكانى
هةندَيك بؤ هؤكاربوو شانةكان ئةندامء بؤ بةخشةر كةمى -
وةك وةرطرتن ئةندام طيانلةبةران بةكاربهَينن بؤ ثزيشكان لة

بةراز. ...). مةيمون، بةخشةر (وةك

بةراز هةندَيك لة شانةكانى مرؤظ بةراز، كة لةشى نمونة بؤ
خانةكانى وة دأل، وةك زمانةكانى باشى بة زؤر وةردةطرَيت
نةخؤشة ضارةسةركردنى بؤ بةكاردةهَينرَيت بةراز مَيشكى

ئةندازةى  ثَيشكةوتنى لةطةأل بةآلم ثاركينسؤن. Parkinson
(Cloning) بة كردارى ى ئةوةدان

َ
لة هةول بؤماوةيى زانايان

بكةن، لةش دروست شانةكانى ئةندامء لةبةرطرتنةوة بتوانن
كةسة  ئةو خانةى  لة  DNA شريتى كة بةوةى ئةوةش
نَيو دةكرَيتة هةية دواتر ئةندامةكة ثَيويستى بة كة وةردةطرن
شريتى طرى

َ
هةل كة هَيلكةكة دواتر ناوك. لة ى

َ
خال هَيلكةيةكى

دواتر  بوون، بة دابةش دةست دةكات نةخؤشةكةية DNA ى
شانةيةك بؤ هةر بطؤِرَيت بتوانَيت قةدةخانةكانى كؤرثةلةكة
دواتر وة ثَيويستيةتى، كة نةخؤشةكة  ئةندامَيكى ياخود
ياخود ئةندامةكة طواستنةوةى
لةشى نةخؤشةكة بؤ ناو شانةكة
هيض دووضارى ئةوةى بةبَى
بَيت وةرنةطرتن طرفتَيطى
بةرطرى كؤئةندامى اليةن لة
رووى لة ضونكة لةشةوة،
بؤماوةييةوة ئةندازةي ثَيكهاتةو
و ة و ستنة ا طو . ن كة نية و ضو
ضاندنىئةندامشانةكانبةردةوام
لةو زؤر وة داية ثَيشكةوتن لة
لة ئَيستا تا كراون كة كارانة
توَيذينةىودان ينةوةو

َ
لَيكؤل ذَير

بابةتةية، ئةم سةختى اليةنَيكى لة ثارة تَيضوونى هةروةها
زؤر ئابوورى ثشتيةكى

َ
ثال بوونى بة ثَيويستى كارانة ئةم ضونكة

طورضيلة  طواستنةوةى ٢٠٠٥ دا ى
َ
سال نمونة لة هةية. بؤ باش

طواستنةوةو  وة بوو. ئةمريكى دؤالرى ١١٦٠٠٠ تَيضوونى بِرى
ئةوةشدا  لةطةأل دؤالرى ثَيويستة ٢٥٠٠٠٠ بِرى جطةر ضاندنى
بفرؤشرَيت ياخود بكِرَيت ناتوانرَيت لةش ئةندامَيكى هيض كة
خوازياربن دواجار ياساييةوة. رووى لة ئاشكرا بةشَيوةيةكى
مان

َ
كؤمةل تاكةكانى نةبَيت لةم بوارةوة بةش بَى ئَيمةش وآلتى

لَيى. بن سوودمةند
- Microsoft student with Encarta (٢٠٠٧) 

- (Organ Transplant)

- genomics.energy.gov (cloning Fact sheet)
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ددان ثزيشكى رووبةِرووى  لةوانةية جؤراو جؤر كَيشةى
هةندَيكيان جَيطةييةء كَيشةى هةندَيكيان كة ببَيتةوة،
كَيشانة لةم هةندَيك طشتية)، (واتة كؤئةنداميية كَيشةى
كَيشةش بة هةندَيك دةبنةوةء دووبارة روودةدةنء زؤر جار

روودةدةن. دةطمةن
ددانى ثزيشكى كَيشانة، ئةو زؤربةى باسة شايةنى ئةوةى
بؤ زانينى نةخؤشةكة لة تةواو زانياريى بة وةرطرتنى كارا
بؤ هةر ثرؤسةيةك هةر بؤ سةبارةت جَيطةيى بارى طشتىء
بةشَيوةيةكى سةنطاندنى

َ
هةل دةدرَيت، ئةنجام كة نةخؤشَيك

بكرَينةوة. كةم كَيشانة زؤربةى ئةو دةتوانرَيت زانستيانة
كؤئةنداميةكان  يان طشتى كَيشة

:Systemic Complications
:Fainting لةهؤشخؤضوون يان بورانةوة -١

بآلوترة، طشتيةكان كَيشة هةموو لة لةهؤشخؤضوون
ترة. بةرثرس هؤكارةكان هةموو لة دةروونى هؤكارى

بة ثزيشكةكةى زانياريى ثَيشةكى لةوانةية نةخؤشةش -
بؤ ئةو راوكَيي ة

َ
دل ترسء ددانء ضارةسةرى بدات لةبارةى

ثِرؤسةية. جؤرة
كؤنرِتؤأل بكرَيت. دةتوانرَيت نةخؤش نالةبارةى بارة ئةم
بةآلمئةوةىثَيويستةدةبَيتهؤكارىئةمبوورانةوةيةبزانرَيت

هؤكارةكةى). (واتة بارةكة بةثَيى كردنى ضارةسةر بؤ
ة
َ
دل ترسء طشتى بة ددان كردنى  ضارةسةر ثِرؤسةى -

ئازار، بة: ترس، ئةويش نةخؤش بؤ دةكات دروست  راوكَى
هيالكىء ئاسايى، بارى مةترسيدار،بؤنى نا خوَينء بينينى
روودانى دةبنة  ثرت هؤكارةكان هةموو لة ئةمانة برسَيتى،
طةنجاندا لة زؤر ئةم بارة ثرؤسةى دداندا، لة لةهؤشخؤضوون
نةخؤش كَيشةية ئةم  كةمكردنةوةى بؤ  بةديدةكرَيت
بةشَيوةيةك با دةتوانرَيت  تا  ضارةسةرةكة  نيابكةرةوةء 

َ
دل

تاكو بكرَيت درَيذ ددانةكة با نةطاتء كورسى ثآ ئازارى بَيت
بَيت. كةوتندا

َ
ثال لةبارى نةخؤشةكة

لةهؤشخؤضوون  سكاآلكانى نيشانةو
:Symptoms and Sings

جار (زؤر دةكرَيت سةر سووكى بة هةست ·
هاتنةوة).

َ
تَيكةل

َ
بةدل

  
 

بةنجى جَيطةيى كَيشةكانى
          ددان  

Complications of Dental Local Anaesthesia

سلَيمانى  زانكؤى – ددان ثزيشكى كؤليذى - ثسثؤِر ددانى ثزيشكى
لةتيف عةبدول دكتؤرسةعيد
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دةردان. ئارةق طةرمىء ·
شَيدارة. دةدةيت

َ
ُّـ دةستى كة ثَيست ساردء ·

.(Brady cardio) دأل لَيدانى هَيواش ·
(ثلدان) س

َ
ثةل (ئاطا لةخؤ نةمان)، خؤضوون هؤش لة ·

.(rapid,full pulse) دةبَيت ثِر خَيراو
 Differential) بوورانةوة جياكةرةوةى ثَيشبينى

:(Diagnosis
.Hypoglyaemia شةكر دابةزينى خوَين -

.Steroid insufficiency ستريؤيد كةموكوِريى -
دةرمان. كارلَيكى -

 Cerebrovascular لوولةيى – مَيشكيى رووداوى -
.accident

 Myocardial ماسولكة ة
َ
دل بوونى

َ
بةريشال -

.infarction
 Heart دأل لَيدانى هَيواش ديكةى هؤكارى يان دأل - طريانى

.block or other causes of brady cardia
 Early epileptic لَيهاتن فآ نؤرةى سةرةتاى -

.seizure
:(Interaction) كردن كارلةيةكرت -٢

كَيشةيةكى زؤر دةطمةنة.
:(Cross-infection) بآلو هةوى توشبونى -٣

ددانةوة دةرزى ثاكذكردنى بةهؤى جاران كَيشةية ئةم
بةآلم بوو. ناشياو رَيطةيةكى دةدرا، ئةنجام بةناتةواويى كة
بةكارهَينراو) (يةكجار ئامادة دةرزى بوونى لةبةر ئَيستا
هةستياريى بؤتةوة. كةم كَيشةية Disposable Needleئةم

:(Allergy)
هةية روودانى ئةطةرى بةآلم روودةدات، بةدةطمةن  زؤر
ثزيشكةكة دةبَيت هةستياريى كَيشةى لَيرةدا، طرنطة ئةوةى
هةرةس كة بزانرَيت ئةوة دةبَيت بكاتةوة. جياى بوورانةوة لة
هؤكارةكةى لةوانةية خوَين ثةستانى دابةزينى لةثِر هَينانء
جؤرة دةبَيت بةم ضارةسةرةكة كاتةدا لةم هةستياريى بَيت،
خوَين نزمى ثةستانى كردنةوةى) بةرز (واتة طةِرانةوةى بَيت
ئؤكسجني دةكرَيتةوة، بةرز قاضى دةخرَيت،

َ
ثال نةخؤش

(I.M) بة ماسولكة ني
َ
ئةدرينال لووتيدا، بة دةكرَيت بةلَيشاوة

بة ضِرى  ليرت ميلى ١- ٠,٥ واتة طرام ميلى (٠,٥ – ١) بِرى بة
كلؤرفينرامني (١٠٧٠) خوَينةوة رَيى  لة هةروةها  .(١:١٠٠٠

١٠ – ٢٠ملطم. (Chlor Pheniramine)
واتة بةسودة زؤر هايدرؤكؤرتيزؤن هةروةها:

Hydrocortisone ١٠٠ – ٢٠٠ ملغم. 
دةبَيت ثَيويست ضارةسةرى هاوكاريىء بة ثَيويستى بؤية

هةستيارييةوة. ثسثؤِرى اليةن لة
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ئةو هؤكارء بةدواى ثسثؤِرةكة
ثشكنينى (بة  دةطةِرَيت مادةيةدا 
هؤكارةء بؤ دؤزينةوةى ئةو تاقيطةيى)

دادةنَيت. بؤ ثَيويستى ضارةسةرى

(هةرةس   دارمان
كؤئةندامى هَينان)ى

بؤرية خوَينةكان دألء
:Cardio Vascular Collapse

جار زؤر داِرمانة بارى ئةم ·
ئةو لةسةر تيذى توندء بةهؤى

ئةم كَيشةية. نةخؤشانةى لةبارن بؤ
زؤريىبِرىبةنجةجَيطةييةكة ·

.(Local Anaesthesia)
راكَيشانى نةدانى ئةنجام ·
خوَين مذينى

َ
هةل (واتة سرنجةكة

.Lack of aspiration هةبوو بة دةرزييةكة) ئةطةر
بةخَيرايى (واتة: لَيدانةكة دةرزى بةخَيرا زؤر ·

شانةكان). ناو بؤ سرنجةكةوة لة بةنجةكة ماددةى ضوونى
ني(ئَيثينيفرين)

َ
ئةدرينال ماددةى بوونى ·

جَيطةييةكةدا، بةنجة (Adrenaline) Epinephineلة
دأل ئةطةر (بةتايبةتى دأل سةر بؤ هةية راستةوخؤى كارَيكى
رةزمى تَيكضوونى  هؤى ببَيتة لةوانةية تَيدابَيت) نةخؤشى 

 fibri) دأل  فرتى فرتة تةنانةت يان (arrhythmia) دأل
.(llation

   Local جَيطةييةكان كَيشة
:Complications

 Failure to achieve بةنجنةبوون يان  سِرنةبوون  -١
:anaesthesia

لةبار بةنجكردنى بةدةستهَينانى لة سةرنةكةوتن جار زؤر
خوَينتَيزاوء (واتة طةرم كرؤكى بؤ دةطةِرَيتةوة هؤكارةكةى
ددانةكةوة رةطى هةوى ذَير بةهؤى: هةبَيت) يان تيذى هةوَيكى
دةستةبةركردنى بؤ رَيخؤشكةرن  كة ياريدةدةرانةى  ئةو

ئةمانةن: تةواو ى (سِركردن) بةنجكردن
 Aids to gaining Sufficient an aesthesia

:include
ددانةكة كِرؤكى ناو بةنجكردنى يان ناو بةنجكردنى أ-

(Intra – Ligamentous or intra-pulpal)

 Supplementing) طريان) يان (بةستن بلؤك بةنجى ب-
بةنجى. ثشتطريى بؤ (block with infiltration

 Pplementing) بلؤك بةنجى بؤ ثشتطريى بةنجى – ج
.infiltration with block

زياتر بؤ ضِرييةكى بة جَيطةيى بةنجى – بةكارهَينانى د
 Use of higher concentration of ثريلؤكاين ٪٤ نمونة:

 . prilocaine ٪٤ local ,e.g
وةكو (Sedatives) هَيوركةرةوة  دةرمانى – ه 

سةعاتدا. لة (٤٨) (Ledermix) دووبارةكردنةوةى
:(Haematoma) خوَين ى (طمؤأل) لوو -٢

طرنطى بايةخَيكى دةمدا لةناو بضووك خوَينى لووى
تَيكردنى لة بةر سرنجةكة (راكَيشانى) مذينى

َ
هةل نيية،

بلؤكدا بةنجى ئةنجامدانى كاتى لة بةنجةكة ماددةى
كةم ةكاندا

َ
قوول شانة لة خوَينني لووى دروستبوونى ئةطةرى

دةكاتةوة.
:(Trismus) كرذيى ماسولكة قةثاتبوونء ٣- دةم

بلؤكى بةنجى ئةنجامدانى بةهؤى رووبدات لةوانةية
ئةويش (inferior dental block) خواروودا شةويلطةى
تَيرريطؤيدى لة ماسولكةى خوَينني لووى دروستبوونى بةهؤى
دةرزى لَيدانى (Medial Pterygoid muscle) ناوةندا
نيشتنى ماددةى رَيذةى زؤرى بةئاستى نزمىء بةنجةكة زؤر
رةقبوونى طرذبوونء دروستبوونى بؤ هؤكارن بةنجةكة

ماسولكةكان.
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ضارةسةركردنىماسولكةطرذىءدةمقةثاتبووندواىبةنجى
ثَيويستة بةآلم نية، ئاسان طشتى بة ددان جَيطةيىء ثِرؤسةى
نيية، مةترسيدار ةتة

َ
ئةم حال بكرَيتةوة كة هَيور نةخؤشةكة

(antibiotics) ذيانى دذة  دةرمانى بةكارهَينانى هةروةها 
(لة واتة كرا دةستنيشان سةرةتادا لة ئةطةر بةسوودة زؤر
هان دةبَيت نةخؤشةكة كاتدا لةهةمان سَى رؤذدا). دوو يةكةم
شومار بَى ضةند جارَيكى بدات

َ
هةول فَيربكرَيت كة بدرَيتء

بة ئةويش بكاتةوة دةم بدات هةوأل واتة دابثضرَيت دةمى
ثشكنينى بؤ دروستكراوة كة تايبةت تةختةى بةكارهَينانى
دةكرَيت نةوى ثَى زمانى دةكاتةوةو دةم نةخؤشةكة (كة طةروو
تةختةى زمان نةويكةرة. واتة طةروو جوان ببينرَيت) تاكو

.(Wooden Spalulas or Tongue Pressors)
:(Facial Paralysis) روو ماسولكةى ٤- ئيفليجى

بلؤكى دةمارةى كة بةنجى كاتَيكدا روودةدات بارة لة ئةم
شةويلطةىخوارووئةنجامدةدرَيتءدةرزىبةنجةكةزؤرقووأل
دةوروبةرى لة كة ملدا شانةكانى ثَيكهاتةكانى بةناو دةِرووات
كة داية، (Parotid gland) ثارؤتري (الجانط) رذَينى ليك
دةبَيت تَيدةثةِرَيتء (Facial nerve) رووى دةمارى لةوَيوة
ماوةكةى ماسولكةيية  ئيفليجى  ئةم جؤرة لقةوة. ثَينج  بة
لقةكانى ثَينج هةر دةبَيت) ء تووشى سةعات (يةك كورتة

دةطرَيتةوة)، ةىخواروو
َ
دةمارىجول ة

َ
دةبَيت(كؤمةل دةمارةكة

نياكردنةوةى نةخؤشةكةثَيويستة،ثاراستنى
َ
هَيوركردنةوةودل

بؤ (Reflex) كردار ثةرضة هةتا ثَيويستة داثؤشينى بة ضاو
ئاسايى دةبَيتةوة. دةوروبةرة ماسولكةكانى ئةو

:(Needle Fracture) ددان دةرزى ٥- شكاندنى
ئةمكَيشةيةلةطةألبةكارهَينانىدةرزىيةكجاربةكارهَينراو
ئةم روونةدانى بؤ روودةدات. بةدةطمةن (Disposible)
هيض خوارنةكرَيتةوةو ددانةكة دةرزى ثَيويستة كَيشةية،
واتة شانةكاندا بةناو نةكرَيت هةمووى دةرزييةكة جارَيك
بَيت). ئةوةى (بةشَيكى ديار كؤتايى دةرزييةكة نةطاتة نزيك
لة تايبةتى طريةى طازن ددان ثزيشكى هةميشة كة طرنطة

 Spencer – Wells or “Mosquito) وةك بَيت تةنشتةوة
شكاوةكة رابكَيشَيت. يةكسةر دةرزويية تا (“forcaps

دةطمةنن زؤر كة جَيطةييةكان كَيشة
:Very uncommon local complication

تَيبينى لة روومةتدا لةوانةية طةِرانى ثَيست
َ
هةل سثى -١

خواروو. شةويلطةى دةماريى بلؤكى بةنجى دوابةدواى بكرَيت
نيية. مةترسيةكى طرنطىء هيض دةِرةوَيتةوةء زوو ئةمة

بة نةبينني جار هةندَيك ضاوء بينينى تَيكضوونى -٢
بةهؤى لةوانةية  بةآلم دةطمةنة، زؤر كَيشةية ئةم تةواوى
ناو ضوبَيتة لَيدانةكة دةرزى بة دةرمانةكة كة بَيت ئةوةوة
لةو ئةويش (intra-arterial injection) خوَينبةرَيكةوة
بؤريضكة توَيكارى لة ئاسايى نا  طؤِرانَيكى كة نةخؤشانةدا
كَيشةية ئةم جار زؤربةى هةبَيت ناوضةيةدا ئةو خوَينةكانى
نةخؤشةكة ثَيويستة مايةوة بةردةوام ئةطةر بةآلم كاتيية،

 Ophihalmologic) ثسثؤِرىتايبةتمةندىضاو بنريرَيتبؤ
(specialist

 
1- Charchills Pocketbook of Clilinical 

Deutistry. 
Lvor G.Chestnutt, John Gibson ٢nd 

Edition:2002. 
2- Oxford Hand book of Clinical Dentistry; 

Laura Mitchell and David M.Mitchell ٤th 
Edition 2005
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بةشى يةكةم
ناوكى يؤرانيؤم  لة سووتةمةنى  وَينةيةدا ثارضةيةك  لةم 
تَيدا بةكارهَينراو دةبينرَيت كة لة بوارى بةرهةمهَينانى ووزةى 

ناوكيدا سوودى لَيدةبينرَيت. 
يةكةكانى سووتةمةنى ناوكى بةشَيوةى ثارضةى بضوكنء 
بةكارهَينانى  بة  كراون  دروست  دةردةكةون،  ئاسايى  تةواو 
ماددةى سرياميكى رةشء ساردن لةكاتى دةست لَيداندا ئةطةر 
طةيةكت نابَيت 

َ
بطريت بؤ تاقيكردنةوة، هيض بةل

َ
كةمَيكيان لَيهةل

بؤ نيشاندانى ئةو بِرة بَى سنوورة ووزةيةى كة لة ناوياندا مؤأل 

بووة،بةآلم كاتَيك (٧ تا ١٠) مليؤن ثارضةى سوتةمةنى ثَيكةوة 
دادةنرَين لة بارودؤخى طونجاوء لةناو كارثَيكةر (راكتوز) ى 
ضرةوةبوى  زؤر  سةرضاوةيةكى  دةبنة  ثارضانة  ناوكيدا،ئةم 
ووزة، زياتر لة (١٠٠) كارثَيكةرى وزةى ناوكى لة سةرانسةرى 
ووآلتة يةكطرتوةكانى ئةمةريكادا سووتةمةنيةكان بريتية لةو 
ثارضانةى لة وَينةكةدا نيشان دراوة. هةرضةندة هةر ثارضةيةك 
تةنها (٤طم) ئؤكسيدى يؤرانيؤمى تَيدايةو لة درَيذيدا هَيندةى 
ثارضةوة  لةيةك  كة  ووزةيةى  ئةو  دةبَيت،  كانزايى  دراوَيكى 
تةنَيك  سوتاندنى  بة  بةرامبةرة  نزيكةيى  بة  دةردةضَيت 
وزيان (٥٦٨) ليرت سوتةمةنى 

َ
خةل

  .(gasoline) ئؤتومبيل
ناوكى  سوتةمةنى  تَيضوونى 
 
َ
لةطةل بةبةراوورد  ديكة 

تَيضوونى (٥٦٨) ليرت لة طازؤلني، 
نرخةكةى  ئةطةر  تةنانةت 
م 

َ
بةال قاتيش  سَي  ببَيتة 

ة 
َ
تول سوتةمةنييةكانء  ثارضة 

كة  هةر  بةكارهَينانيان  ثَيش  سةالمةتن  كة  سوتةمةنييةكان 

   ئاطرى كةرت بوونى 
        The fires of nuclear fissionناوكى  

ثةرضظةى: يونس قادر تؤفيق 
              ثسثؤرى كيميا 
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ناوكييةكاندا كارثَيكةرة لة وزة بةرهةمهَينانى بؤ بةكارهَينران
تَيضوونى (Radioactive ) بةهَيز تيشدةرَيكى دةبنة
طرتنةكةى

َ
هةل ضؤنَيتى ناوكى نرخى سوتةمةنى لة ثارضةيةك

ثاشماوةى دةبَيتة دةبَيتء سةرف  ئةوةى ثاش ناطرَيتةوة
يةكَيك هيض طازؤلني لة ؤنَيك

َ
طال نرخى ضؤن ناوكى، هةروةك

ثيسكةرةكانى طاريطةرييةكانى ضاكردنةوةى تَيضوونةكانى لة
ئؤتؤمبَيلةكانةوة. لة بزوَينةرى كةدةردةضن ناطرَيتةوة هةوا

طؤِرانة ناوكىء بوونى  كةرت دةربارةى بابةتَيك  كاتَيك
تيشكدةرةكان(radioadive decay)دةخوَينيتةوة،دةتةوَيت
تَيبطةيتضؤنثارضة سوتةمةنيةناوكييةكان بةكاردةهَينَيرَين
كارةبا بةرهةمهَينانى بؤ ناوكيدا ووزةى دامةزراوةكانى لة
ثارضانةدا، يؤرانيؤمى بةكارهاتوو لة دروستكردنى ئةم ؟بؤضى
جَى بة ماوةيةك ثاش (enriched)ء ثيتَينراو دةوترَيت ثَيى
كاركراو يان تةواو بوو يؤرانيؤمى ى دةوترَيت ثَي َيت

َ
دةهَيل

سوتةمةنية ثارضة لة تيشكدانةى ئةو بؤضى (depleted)؟
زؤر بةآلم نزمة، بةكارهَينايان ثَيش دةردةضَيت ناوكيةكانةوة
بؤضى دةتةوَيت تَيبطةيت كؤتاييدا ؟لة لة دواييدا دةبَيت بةرز
ثاشماوةى طرتنى 

َ
هةل بؤ طونجاو ضارةسةرَيكى دؤزينةوةى 

ناوةكيةكانةوة، كارثَيكةرة اليةن  لة بةرهةمهاتوو ناوكى
ئةوةندة طرانة؟

باسةكة: ناوةرؤكى
هَيزى بةكارهَينانى لةسةر مشتومِر ة

َ
سال (٥٠) لة زياتر

دؤش مرؤظ داوة،
َ
هةل سةرى كارةبا بةرهةمهَينانى بؤ ناوكى

لَيكردنيدا، طومان هؤكارةو بةم هيوابوون نَيوان لة داماوة
داواكردنى لة بةردةواميشن كردووةو ثرسياريان كي

َ
خةل

وزة ناوكى كةرتبوونى ضؤن طرنطةكانيان: ثرسيارة مى
َ
وةال

بةرهةم سةالمةتى بةبَيوةيىء ووزةية ئةم ئايا بةرهةمدَينَيت؟
دياردةى لةبةرامبةر خؤثارَيزييةكان ِرَيوشوَينة دةهَينرَيت؟

ضني ؟ (meltdown ) ناوكييةكاندا توانةوةى
وةك كارةبا بةرهةمهَينانى ناوكييةكانى وَيستطة دةشَيت

؟ بتةقنةوة ئةتؤمى بؤمبَيكى
بةجؤرَيك بطؤِردرَيت ناوكى سوتةمةنى هةية مةترسي ئايا

؟ بةكاربَيت ناوكيدا ضةكى دروستكردنى لة
تيشكةضاالكى(راديؤئةكتيظيتى)ضيية؟بؤماوةىضةندَيك
ضؤن دةمَيننةوة؟ بةتيشكاوةرى ناوكييةكان، ثاشماوة لةكاتى
ضةند ناوكى هَيزى فِرَيدةدرَيت؟ شَيوةية لةم ثاشماوةى
ئَيستاو لة ناوكى هَيزى ضؤن داية؟

َ
لةطةل سوودى ضةند زيانء

دةكاتةوة؟ يةكاليي وزة بؤ مرؤظ داهاتوودا ثَيداويستيةكانى
لةهةموو ناونيشانء دةكرَينة ثرسيارانة ئةم باسةدا لةم
تةكنؤلؤذييةكانء رةهةندة يةكانء زانستى بنضينة بارَيكدا
دةكةينء هاوثَيض دا

َ
لةطةل يةتيةكانيان

َ
كؤمةال رةنطدانةوة

زيانء لة تَيطةياندنى خوَينةر بؤ  دةدةين
َ
هةول زياتر لةوةش

بنضينةيةكى لةسةر ناوكى) ثَيش ئةوةى (هَيزى سوودةكانى
بدات. بوارةكة لة بِريار سؤزدارييانة

دةهَينَيت؟ بةرهةم «ناوك» وزة بوونى كةرت ضؤن
 = {وزة هاوكَيشةى ثرسيارة ئةم مدانةوةى

َ
وةال كليلي 

ديارترينى لة يةكَيكة ٢}كة (خَيرايي روناكى) بارستايي ×
فيزيادا وةك كيمياو سروشتيةكانى زانستة هاوكَيشانةى لة ئةو

 ١٨٧٩) ئةنشتاين ئةلبَيرت زؤرةكانى دؤزينةوة لة يةكَيكة هةنء
بة (٣ × ١٠ ٨ مةتر  روناكى (c) يةكسانة ١٩٥٥) خَيرايي –
لَيرةدا (٩ × ١٠١٦) م٢ /ضركة ٢) دةكاتة ٢ (c ) م

َ
بةال /ضركة)

دةردةكةوَيت، ماددةدا وزةو لةنَيوان  سةير ثةيوةندييةكى
خَيراييةئَيجطار بةم بارستايي بِر بضوكرتين هةركاتَيك
ئةوةش وزة، لة طةورة ئَيجطار بِرَيكى دةبَيتة َيت

َ
بجول طةورةية

ناوةكييةكانى وَيزطة ناوكييةكانء  كةلةضةكة  وزةيةية ئةو
دةبَيت. ثةيدا كارةبادا دروستكردنى

قسةبوو هةر ئةنشتاين هاوكَيشةكةى
َ
سال (٣٠) لة زياتر

دةكات، خؤر  وزةى سةرضاوةى لة باس وابوو ثَييان زاناكان 
ماددةيةكى طؤِرانى تَيبينى زةويدا لةسةر كةس زياتر لةوةش
ي(١٩٣٨)دا،هةردوو

َ
هةستثَيكراوىبؤ وزةنةكردبوو، ثاشرتلةسال

(Fritz strassmann) (Otto Hahn)ء مانى
َ
ئةل زاناى

شتَيكيان بةنيوترؤن دا يؤرانيؤم بؤردومانكردنى لةكاتى
توخمى كةلة دؤزييةوة كردنةكة بؤردومان لةبةرهةمةكانى
بوو ثَينةكراو باوةِر شتَيكى دؤزينةوةكة دةضوو، (Br) باريؤم
(٩٢)ء ذمارةكى طةرديلة باريؤم  توخمى ضونكة  بةاليانةوة،
ئةم زانى وايان سةرةتا زاناكان يةك، لةدواى يةك ن (٢٣٨)
ذمارةكةى طةرديلة ،(Ra) راديؤمة لَيكراوة طومان توخمة
تَيداية باريؤمى كة ةيةوة

َ
كؤمةل ئةو هةمان دةكةوَيتة ةو (٨٨)

(Strassmann) (Hohn)ء م
َ
بةال دا، خوُّـ خشتةى لة

باريؤم بؤ زانستييةكانيش طة 
َ
بةل لَيوةشاوةبوونء  كيميازانى

نيا نةبوون
َ
لةوة دل مانييةكة

َ
ئةل دووزانا يةكاليي كةرةوة بوون.

كؤثي بَيت، دروست يؤرانيؤمةوة لة باريؤم دةكرَيت ضؤن كة
هاوكارَيكيان بؤ طةيشتبوون نارد كة ثَيي لةوئةنجامةى يةكيان

ثَيكردن. راوَيذ بؤ (LiseMeitner) بةناوى
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ضةثي لةالى «(LiseMeitner) «زانا   (٣ – (وَينةى
ى ١٩٥٩.

َ
Bryn Mawr سال زانكؤى دةردةكةوَيت، وَينةكةوة

تى
َ
وال لة طةيشت ثَي ناوةكةى كاتَيك ميتنةر دكتؤر اليز

حكومةتى ى –سامى) (دذة سياسةتى بةهؤى ضونكة بوو، سويد
َيت، 

َ
بةجَيبهَيل مانيا

َ
ئةل ١٩٣٨ دا ي

َ
نازييةوة ناضاركرابوو لةسال

(Otto Frisch) فيزيازانةكةيدا  برازا
َ
لةطةل زانايةش ذنة ئةم

بؤى مَيتنةر كرد، تاوتوَي سةرنجِراكَيشةرةكةيان ئةنجامة
هاوَيذراوةكاندا نيوترؤنة كاريطةرى لةذَير كة: دةركةوت
بوونء كةرت يؤرانيؤم) (طةرديلةكانى يؤرانيؤم ئةتؤمةكانى
سوكرتن، خؤى لة توخمانةى ئةو ئةتؤمى بضوكرتى بونةتة 

باريؤم. وةك
خانة ضؤن  وةك دةبن دابةش قورسةكان ئةتؤمة ناوكى 
ووشةى هةربؤية دَيت، بةسةردا دابةشبونيان زيندووةكان
فيزيايي دياردةيةكى بؤ بةكارهات زيندةوةرزانى ى (fission)
ى (Nature)طؤظارى لة فريش مَيتنةرو  كة  نامةكةيدا لة

كردةوة. ويان
َ
بال دا لة(١٩٣٩/٢/١١) بةريتانيادا

ناونيشانةكةى «تَيكشكاندنى كة ئةم نامةيةدا لةبةشَيكى
«بوو ناوكى كارلَيكى ي نوَي جؤرَيكى  بةنيوترؤن: يؤرانيؤم

دةدوَين: بةم شَيوةية هةردووزاناكة
“Hahn and strassmann were forced to conclude that 

is otopes of barium are formed as a consequence of the 
bombardment of uranium with neutrons , At first sight,this 
resulh seems very hard to understand …..

On the basis , however ,of present ideas about the 
behavior of heavy nuclei, an entirely different ….

Picture of these new disintegration processes suggests it 
self ….It seems there for possible that the uranium nucleus 
…may ,after neutron capture,divide it self 

in to two nuclei of roughly equal size ….The whole 
“fission”process can thus 

described in an essentially classical way.”

ةكةى
َ
هةوال (Niels Bohr) ناودار دانيماركى فيزيازانى

ثَيش رؤذَيك ضةند وةرطرتء ةوة (فريش) لة راستةوخؤ
هةفتةيةكى ضةند ئةمةريكا، طةياندية زةريادا بة بآلوبونةوةى
طؤظارى لة فريش مَيتنةرء نامةكةى بةسةر بآلوكردنةوةى كةم
ضةند تاقيطةى لة دةيان لة زاناكان تَينةثةِريبوو، (نةيضةر) دا
لة ووزةيةى ئةو كة كردةوة  دوثاتيان جياوة  جيا وآلتَيكى
ووزةيةية ئةو هةمان دةردةضَيت، يؤرانيؤمةوة ئةتؤمةكانى

كراوة. ثَيشبينى ئةنشتايندا هاوكَيشةكةى لة كة
بوونى كةرت دؤزينةوةى لة  (اليزوميتنةر)  بةشدارى
خشتةى هةمينى (١٠٩) كة توخمى بةوةى لَينرا ناوكيدا رَيزى

.(meitnerium) (Mt) ناوبنرَيت خووُّـ
ناونانى توخمى شةرةفى كة ديكةش ذنَيكى شايةنى باسة،
ثَيشةنطى ية. (Marie Curie) خوليدا خشتةى لة ثَيرِباوة
لة جارَيك ة،

َ
نؤبل خةآلتى دوو بةدةستهَينةرى ناوكىء بوارى

فيزيادا. لة ديكةش ئةوى كيمياو
(Marie Sklowdowska Curie) زانا -٤) ذنة (وَينةى
ووزة برَيك دةبَيت لةت (طةرديلةيةك) ئةتؤمَيك كاتَيك

كؤى ضونكة دةدرَيت
بةرهةمهاتوو بارستايى
كؤى لة كةمرتة  نةختَيك
لةم كارلَيككردوو بارستايى
بارستايى بِرَيك  نَيوانةدا 
هاوتا برَيك ديارنامَينَيتء

دةردةكةوَيت. ووزةكة لة
شَيوةى لة ووزةية  زؤرى  بوونةوةى ضِر  دى بةواتايةكى 
زياتر طةرديلة ناوكى نية لة نيشاندةدات، شوَين خؤى ماددةدا
زؤرى بةشى  نةضَيت، لةبريمان ضِربوبَيتةوة تَيدا ووزةى
جؤرَيك بة ثَيكهاتووة، ى

َ
بؤشاييةكى خال لة ئةتؤم) طةرديلة(

(٨٠٥) تريةكةى بَيت طؤيةك هةمووى طةرديلة وادابنَيني ئةطةر
طؤيةوةو ئةم ناوةِراستى دةكةوَيتة ناوكةى ئةو ئةوا بَيت مةتر
كؤبؤتةوة، تَيدا طةرديلةكةى  قورسايى زؤرى  هةرة زؤربةى
دةبَيت بيسبؤأل تؤثَيكى قةبارةى بةقةدةر تةنها قةبارةكةى
ناوك ضِريةكى هةربؤية طةورةترة، تَينس تؤثى شتَيك لة كة

هةية. ى
َ
خةيال

ناوكة لة ثِر شقارتةيةكى ثاكةتة قورسايى راستيدا لة
(٢,٥) تةن نيو بليؤنء دوو لة بَيت زياتر رةنطة طةرديلة
طةرديلة لة بَيت ثِر ثاكةت هةمان كاتَيكدا لة تةن، بليؤن
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ئةمةش !! دةبَيت كيلؤيةك ضارةكة ئةوثةِرى قورساييةكةى
هاوكَيشةكةى لة يةكة بارستايى ووزةو هاوشانكردنةى ئةو

روو. خراونةتة ئةنشتايندا
طؤطرد ئؤكسجنيء سوكةكانى وةك كاربؤنء ناوكى طةرديلة
وةك قورسةكانى طةرديلة ناوكة بةآلم نابن كةرت هتد و.. ..
نيؤترؤنيان ئةطةر دةبن كةرت .هتد ثلؤتؤنيؤم.. يؤرانيؤمء
رَيذةى بةندة بة بوون كةرت روونةدانى لَيبدرَيت، روودانء
نمونة هةموو بؤ ناوكةوة. ناو نيؤترؤنةكانى نَيوان ثرؤتؤنء
بوون كةرت ناشَين، بوون كةرت  بؤ  يؤرانيؤم طةرديلةكانى
ء توخم) (هاوشَيوةى ئايزؤتؤث بةجؤرى بةنديشة هةروةها

هاوَيذراوةكانةوة. نيؤترؤنة ووزةى
بةآلم هةية، ثرؤتؤنى (٩٢) يؤرانيؤم ئةتؤمَيكى هةموو
لة جياوازيان ذمارةى (ئايزؤتؤثةكانى) يؤرانيؤم هاوشَيوةكانى
يؤرانيؤم طةرديلةكانى ى (٩٩,٣) سةدا لة هةية نيؤترؤنةكان

هةية ناوكدا ناو لة ثرؤتؤنيان (١٤٦)
دةكاتة ذمارةكةى بارستة يؤرانيؤم ئايزؤتؤثةى جؤرة ئةم
ةكةى (٠,٧) سةدا لة بةآلم نيؤترؤن).  ١٤٦+ ثرؤتؤن ٢٣٨(٩٢
هاوشَيوةى بةشَيوةى سروشتدا لة يؤرانيؤم ئةتؤمةكانى ديكةى
ذمارةكة بارستة هةية، نيؤترؤنى (١٣٤) يةكَيكيان جياوازن.

+ ١٤٣ نيؤترؤن).  (٩٢ ثرؤتؤن : ٢٣٥ دةكاتة
دوو ئةم نَيوان جياوازى دةردةكةوَيت  شَيوةية بةم
جياوازية ئةم بةآلم نيؤترؤنة، (٣) تةنها يؤرانيؤم هاوشَيوةيةى
كةمةلةرووىبايةخىناوكيةوة شتَيكىكةمنيةلةهةلومةرجى
(٢٣٨ – (يؤرانيؤم ناوكيدا ووزةى بةرهةمهَينانى وَيزطةى ناو
(يؤرانيؤم كة كةضى ئايزؤتؤثةكةى نية، بوون كةرت قابيلى

.(fissionable) نية كةرت ٢٣٥) ة –
طةورة جياوازى دةتوانن ناوك ناو بضوكةكانى ية «جياوازى

بهَينن». بةدى ناوكيدا رةفتارى لة
لة نوَى تةنؤلكةى طةرديلةو  جؤرةها  دةتوانرَيت
نيؤترؤن بة (٢٣٥- كردنى (يؤرانيؤم بةرهةمةكانى بؤردومان
دراوة: لَيرةدا نيشان نمونة وةك ناوكى بدؤزرَيتةوة، كارلَيكى

كاريطةرى  لةذَير  ٢٣٥ – يؤرانيؤم ئةتؤمةكانى كاتَيك
لة نزيكةى دةبن، كةرت نيؤترؤنةكاندا بؤردومانكردنى
بة ووزة بؤ دةطؤِرَيت تةنؤلكةكانيان بارستايى (٠,١) سةدا
يؤرانيؤمة بارستايى نمونة هةزارى يةك لةسةر دى، واتايةكى
جَيى ووزة لة هاوتا بِرَيكى بة دةبَيتء وون كراوةكة بؤردومان

دةطرَيتةوة.

* بارستايى = (ووزة هاوكَيشةى لة زانيارية ئةم دةتوانني
ووزة  لة بزانني ضةندَيك ئةوةى بؤ بهَينن بةكار دا ٢ (خَيرايى)

بةرهةمدَيت:
كةرت (٢٣٥ – (يؤرانيؤم لة كيلؤطرام) (يةك ئةطةر
تةنها ئةوةى لةبةر بَيت، ئةتؤمةكانيدا ناوكى بةسةر بوون
نرخى بارستايى لة كةواتة دةبَيت ى بارستايى وون (١٠٠٠/١)
كةِرةتى كيلؤطرامَيك بة يةكسانة ئةنشتايندا هاوكَيشةكةى

(١ طرام).  واتة -٣كطم) دةكاتة (١ * ١٠ (١٠٠٠/١) كة
*١٠ ٨ مةتر/ضركة)،  ٣ = وةكثَيشرت زانيت(خَيرايى رووناكى
،(E=M.C٢) هاوكَيشةكةى ئةنشتايندا  لة ئةم بِرانة بة دانانى

دةست دةكةوَيت. ئةنجامَيكى سةنجراكَيشمان
 ٢ روناكى) *(خَيرايى بارستايى = وزة

ضركة) ٢  / *٨١٠ م ٣)* كطم ٣- ١٠* ١ = وزة
ضركة ٢  ٩ * ١٠ ١٦م٢ / * -٣كطم ١ * ١٠ = وزة

ضركة ٢  م٢ / = ٩ * ١٠ ١٣كطم.  وزة
٩ * ١٠ ١٣ جول  = وزة

ماددةوة ثةيدا طرام يةك طؤِرانى لة ووزةيةى كةواتة ئةو
جول. ٩ * ١٠ ١٠كيلؤ = دةبَيت

كةرت كيلؤطرامةكة هةموو كة تَيبطةين باش ئةوة دةبَيت
تةنؤلكةكانى لة طرام يةك تةنها بةسةر دادَيت، بةآلم بوونى
دةبنة دةستةبةر دةبَيتء بؤ طؤِرنيان هةُّـ كيلؤية يةك ئةو

!!؟ ووزةيةك ضؤن بةآلم وزة،
ئةو بِرة وزةيةية (٩ * ١٠ ١٣جول) روونى بةرضاو زياتر بؤ

بة  ثةيدا دةبَيت. TNT يةوة تةن (٣٣٠٠) تةقينةوةى لة كة
(٣٣٠٠) سوتاندنى لة وزةية بِرة ئةم دةتوانرَيت دى واتايةكى
بةسة بؤ وزةية بِرة ئةم بهَينرَيت، بةدةست وزةوة

َ
تةن خةل

بةرةو كيلؤمةتر (٩,٥) ئؤتؤمبيل   (٧٠٠٠٠٠) كردنةوةى بةرز
كةضى ئاو ؤن

َ
طال مليؤن (٨,٧) كردنى م

َ
بةهةل بؤ يان ئاسمان

طةرديلةكانى ناوكى بوونى كةرت لة وزةية زةبةالحة بِرة ئةم
لة كة دةبَيت ثةيدا وة (٢٣٥ – (يؤرانيؤم كيلؤطرام يةك تةنها
سةدا لة تةنها وزة بة نةبووة بارستاييةكةش هةموو راستيدا

نةبَيت. ى (٠,١)
بوونى كةرت ضونكة تَيدةضَيت رَيى وزةيةش هةموو ئةم
دةهَينَيت بةرهةم نيؤترؤن (٢ يان ٣) يؤرانيؤمَيك طةرديلة هةر
لةم هةريةكة دةبَيت، ثةيدا نيؤترؤن لة لَيشاوَيك شَيوةية بةم
(٢٣٥ -U) ديكةى بةرناوكَيكى خؤيةوة الى نيؤترؤنانةش
دةربثةرَينَيت. نيؤترؤن دى بِرَيكى و بكاتء كةرتى بكةوَيتء
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دةبَيت. ثةرةسةندو خَيرا لقدارء زنجريةى كارلَيكى ئةنجام
بَيتو روودةدات ئةطةر خؤوة) (لة زنجريةيية كارلَيكة ئةم

بَى  ٢٣٥ ى – يؤرانيؤم (critical mass) ثَيويست بارستاييةكى
١٥ كيلؤطرام).  (نزيكةى كؤبكرَيتةوة شوَيندا لةيةك خةوش

لة خةوش  بَى ى  (٢٣٥ – (يؤرانيؤم طرانة زؤر بةآلم
لة يؤرانيؤمةى ئةو !،ضونكة بهَينرَيت بةدةست سروشتةوة

(ثيتاندنى هةية كردن بة بة ثيت ثَيويستى هةية سروشتدا
يؤرانيؤم).

دةهَينَيت؟ ناوكى كارةبا بةرهةم وَيزطةى ضؤن
وةك  ئاسايى  سوتةمةنى كؤنةكان وَيزطة ضؤن وةك   
بةرهةمهَينانى بؤ دةسوتَينن نةوت بةردينء وزى

َ
خةل

ئاوء كوآلندنى بؤ بةكاردَينن طةرميةكةش ثاشان طةرمىء
بةر مةش

َ
هةل ئةم كة بةرز ثةستان مَيكى

َ
هةل بؤ طؤِرينى

شةفتَيكةوةو بة بةندة كة دةكةوَيت تؤرباينَيك ثةِرةكانى
موطناتيسى بوارَيكى لةناو كراوةء

َ
هةل لةسةر طةورةى كويلَيكى

وَيزطةى بةرهةمدةهَينَيت،  كارةبا دةيسوِرَينَيتةوةو بةهَيزدا 
ئاو كة ئةوة نةبَيت تةنها كاردةكات، بةهةمان شَيوة ناوكيش
بةردينء وزى

َ
خةل وةك ئاسايى سوتةمةنى بة وَيزطانةدا لةم

يةى طةرمى وزة بةو كو
َ
بةل َينرَيت،

َ
ناكول ثةتِرؤأل جؤرةكانى

وةك سوتةمةنى ناوكى ئةتؤمةكانى بوونى ئةنجامى كةرت لة
َينرَيت.

َ
دةكول بةرهةمدَيت، ةوة (٢٣٥ – (يؤرانيؤم

وزة، بةرهةمهَينانى ديكةى وَيزطةيةكى هةر وةك
كؤسثى رووبةِرووى بةرهةمهَينانى وزةى ناوكيش وَيزطةكانى
بةثَي ئيش، بؤ طةرمى وزةى لةكاتى دةبنةوة وزة بةفرِيؤضوونى
ئةو بارَيكدا هةموو لة واتة (سَيرمؤدايناميك) دووةمى ياساى ى
بةتةواوى دةتوانرَيت طةرمى وزةى ى (٥٥ تا ٦٥) لةسةدا ثةِرى

تؤِرباينةكة ثةِرةكانى لة ميكانيكيةى ئيشة ئةو بؤ بطؤِرَيت
دَيت: ثَيك بةش دوو لة ناوكى وزةى دةخولَيتةوة

كارتياكةر يان كارثَيكةر دةوترَيت ى ثَي كة ناوكى بةشَيكى
ديكةى بةشَيكى (nuclear reactor)ء ناوكى راكتؤرى يان

ناوكى. نا
وَيزطةكةيةو طةرمى  ى

َ
دل (راكتؤرةكة) كارثَيكةرةكة 

سيستمَيكى مَينء
َ
هةل ئاو  دوو)  يان (يةك لةطةأل

َيكى
َ
هؤل لةناو دةبن ثَيكةوة يةكةميدا ساردكردنةوةى

لة ئةميش دروستكراودا،  تايبةت  ستيلى لة  طةورةى
طومةزى شَيوة ثَيكهاتووى بةهَيزكراو كؤنكرَيتى بينايةكى
: لة بريتني وَيزطةكوش ناوكيةكانى بةشة طرياوة،

َ
هةل دا 

ثَيدةكةنء ئيش كارةباييةكان  دينةمؤ كة  تؤرباينةكان
ئامِرازى هةندَيك  دووةمى ساردكردنةوةى سيستمَيكى 
دوو) يان  (يةك ساردكةرةوةكانء مادة نةهَيشتنى ديكةى 
زةبةالحى سةرضاوةيةكى لةنزيك ساردكردنةوة تاوةرى

كراون. ئاوةوة جَيطري
كارتياكةرةكةدا لةناخى  سوتةمةنييةى  ئةو
دوانؤكسيدى بضوكى ثارضةى لةشَيوةى  بةكاردةهَينرَيت
الستيكَيكى هَيندةى هةريةكةيان كة (VO٢) يؤرانيؤمداية
يةك سوتةمةنيانة ثارضة ئةم  دةبَيت.  كوذاندنةوة خةت
دروستكراودا تايبةت دارشتةى  تيوبى  لة يةك لةدواى
نةهَيندا ذةنط ستيلى بى

َ
قال لة تيوبةكانيش دادةنرَين،

(٢٠٠) تيوبَيكدا لةهةر كةم النى دةكرَين، طورزة ثَيكةوة
ةكة دةكرَيت. 

َ
كةل يؤرانيؤمى لة سوتةمةنى ثارضة

تولةسوتةمةنيةكانء «ثارضةسوتةمةنيةكانء (٧- (وَينةى
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لةناخى طورزةكان
د ثَيكر « ا د ر ثَيكة ر كا
زنجريةيةك بةشَيوةى
بةآلم دةبَيت، بةردةوام
بؤدةستثَيكردننيوترؤن
ثَيويستة. تَيطرتن
رَيطةكانى لة يةكَيك
بةرهةمهَينانىنيوترؤنى
بةكارهَينانى ثَيويست،
كة سةرضاوةيةكة
كارلَيكى لة نيؤترؤنةكان
ثةيدا يةوة  ناوةكى 

بكات:
نيؤترؤنانةى ئةو
ثةيدا رَيطةيةوة لةم
كةرت كارلَيكى دةبن
دةست كارثَيكةرةدا لةناخى (٢٣٥ – (يؤرانيؤم ناوكى بوونى
كةرت خَيرايي دةستى ثَيكردو كةكةرت بوون هةر دةكةن، ثَي
َ
كؤنرتؤل دةبَيت  ثةيدا كة يةى طةرمى ئةو بِري بوونةكةو 
كارلَيكى كةلةيةكةم شَيوازةى ئةو بةبةكارهَينانى دةكرَيت
ئةمريكى شيكاطؤى زانكؤى لة بةكارخرا كراودا

َ
كؤنرتؤل ناوكى

كة (Cd) كادميؤم لة دروستكراو ستونى ١٩٤٢) دا ى (
َ
لة سال

بةنَيوسوتةمةنى اليةكةوة لةهةموو نايابة مذَيكى
َ
هةل نيوترؤن

ئينديؤم) (زيوو توخمةكانى خوارةوة. دةبرَيتة ناوكيةكةدا ية
ثَيشكةوتوودا كردنى

َ
كؤنرتؤل ستونى دجروستكردنى لة يش

بةكاردةهَينرَيت.
كارلَيكةكة لةناوةوةن ستونةكان كاتةى ئةو بةدرَيذايي
نيوترؤنةكان لةبةرئةوةى بةِرَيوةبةرَيت، خؤى ناتوانَيت
ستونة كة هةر دةمذرَين ستوونةكانةوة ماددةى لةاليةن
كارلَيكى بةجَى دةست  دواوة كَيشرانة كةرةكان 

َ
كؤنرتؤل

ستوونةكان، م
َ
بةال ثَي دةكاتةوة، دةست بوون كةرت زنجريةيي

كتء ةتى
َ
حال لة بتوانن تا بكرَين جؤر زؤربةخَيرايي دةبَيت

.(٦- (وَينةى رابطرن. زنجريةييةكة كارلَيكة ثِردا
َ
كؤنرتؤل ستونة سوتةمةنييةكانء ستونة طورزةى
كةثَيي شلةيةكدا لة كراون نوقوم بةتةواوةتى كةرةكانيش

.(Primary coolant) دةوترَيت ساردكةرةوةى يةكةمى
دا وَينةى (٨) لة (Callaway) كة ناوكى كارثَيكةرى لة

لة ية ئاوى طرياوةيةكى يةكةمى ساردكةرةوةى نيشان دراوةو
نيوترؤنةكان بؤرؤن طةرديلةكانى .(H٣BO٣ ) بؤريك ترشي
طةرميش ثلةى كةرت بوونء شَيوةية خَيرايي بةم دةمذنء
رَيكخةرى طرياوة ئاوييةكةش وةك دةطريَيت، بةسةردا دةستى
هَيواش نيوترؤنةكان وخَيرايي دةبينَيت

َ
رؤل كارثَيكةرةكة

بوونى كةرت ببنةهؤى زياتر  دةكات  لَي  وايان دةكاتةوةو
ئةركةكانى لة  دى  يةكَيكى  .(٢٣٥ – (يؤرانيؤم ناوكةكانى
كةلةاليةن طةرمييةية ئةو مذينى يةكةمى ساردكةرةوةى
ساردكةرةوةية ئةم ضونكة دةبَيت. ثةيدا ناوكييةكةوة كارلَيكة
ئاسايي ثةستانى ئةوةندةى لة(١٥٠) زياتر ثةستانَيكداية لةذَير
ثلةى لة زياتر زؤر  طةرمدةبَيت َيت.

َ
ناكول لةبةرئةوة  كةش،

ئاو كارثَيكةرةكةو لةنَيوان داخراودا سوِرَيكى لة خؤيء نى
َ
كوال

.(٦ – وَينةى دةخولَيتةوة. مَينةكةدا
َ
هةل

بؤ دةطوَيزرَيتةوة يةكةميةكة ساردكةرةوة طةرمى ثاشان
دةطوترَيت ي ثَي جار هةندَيك مَينةكةو

َ
هةل ئاو ناو. ئاوى

دووةمى). (ساردكةرةوةى
هةموو لة ئةمريكا،  دا (callaway) ئةتؤمى وَيزطةى لة
بؤ دةطؤِردرَيت ئاو ليرت (١١٣٥٦٢ ) لة زياتر دةقيقةيةك
تؤِرباينةكان ثةِرةكانى طةرمةش مة

َ
هةل ئةم وزةى مء

َ
هةل

مى
َ
هةل ئينجا بةرهةمدَيت، كارةبا وزةى دةسوِرَينَيتء

َ
هةل

دؤخى بؤ دةكرَيتةوة ضِر سارددةكرَيتةوةو دى جارَيكى ئاوةكة
سوِرةكة بؤئةوةى مَينةكة

َ
هةل ئاو بؤ دةطةِرَيندرَيتةوة شلىء

بة ساردكردنةوة ناوكييةكاندا وَيزطة لةزؤربةى نةثضِرَيت.
جار كةزؤر دةبَيت، ساردكردنةوة طةورةى تاوةرى بةكارهَينانى
كارثَيكةر لة راستيدا ناوكييةكانن، ئةمانة راكتؤرة وادةزانرَيت
بضووكدانء طومةزى  شَيوة بيناى لة ناوكييةكان راكتؤرة  يا

فراوانن. بنكة لولةييء ساردكردنةوةش تاوةرةكانى
ناوكى ووزةى بةرهةمهَينانى وَيزطةكانى هةروةها
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بؤ بةكاردةهَينن زةرياش  رووبارةكانء دةرياضةكانء  ئاوى
ناوكى وَيزطةى بؤنمونة ضِركةرةوةكانيان. ساردكردنةوةى
هةموو ئةمريكا ى (نيوهامثشايةر) لة (Seabrook)
رادةكَيشرَيت بؤ  زةرياوة  لة  ئاوى  ؤن

َ
طال (٣٩٨٠٠٠) خولةكَيك

زةرياكةوة بنكى لةذَير مةتر (٣٠) كة طةورةدا تونَيلَيكى بةناو
كةندراوة.

َ
هةل بةردين لةناوضةيةكى

وَيزطةكةوة لة طةرمرت ثلة (٢٢) ئاوى هاوشَيوةش تونَيلَيكى
ئاوة ئةم تايبةت َيكى

َ
نؤزل ثاشان ضةند زةريا، بؤ دةطةِرَينَيتةوة

دةبَيتة تاثلةى طةرمييةكةى زةريادا ودةكةنةوة بة
َ
بال طةرمة

ثلةى سةدى. (٢) نزيكةى
ترشي ئاوو لة ية بريتى كة يةكةمى ساردكةرةوةى
بينا لةناو  دةخوات  سوِر كارثَيكةرةكةدا ناخى بةناو  بؤريك 
بؤريك ترشي ئاوييةى طرياوة ئةم م

َ
بةال ثارَيزراوةكةدا،

داخراوةوة سوِرَيكى بةهؤى دى لةبةشةكانى دابِرَينراوة
ساردكةرةوة بؤ تيشكاوةرى ضاالكى طوَيزرانةوةى كةوادةكات
تةواو مَينةرةكة

َ
هةل ناو لةئاوى ية بريتى كة دووةميةكة

زةرياكةش ئاوى شَيوةى  بةهةمان بَيت،  
َ
مةحال زةحمةتء

ساردكردنةوة سيستمى
َ
لةطةل نةبووة و

َ
تَيكةال راستةوخؤ

دةبن ثارَيزراو تةواو زةرياكان ئاوى لةبةرئةوة يةكةدا، دووةمي
تيشكدةرى زيان بةخش. ثيس بوون بةمادةى لة

وَيزطة لة بةرهةم هاتوو كارةباى روون بَيت: ئةوة دةبَيت
دى ية كةبةِرَيطاكانى كارةبا ئاسايية هةمان ئةو ناوكيةكانةوة
بةماددةى كارةبا ناشبَيت نةبووةو هةرطيز دَيتء بةرهةم

تيشكدةر ثيس ببَيت.
دى ) َيكى

َ
(ضَيرنؤبل بؤي هةية ئايا

رووبداتةوة؟
رووداوةكان  لةبةرامبةر يةكان ثَيوةيي شوَينة رَيء  

داضني؟ (Meltdown)
 China) ضني  ثةتاى بةناوى فلمَيك (١٩٧٩) ى

َ
سال

ناوكى ضاوةِروانكراوى رووداوَيكى كةباسي (Syndrome
وزةى يةوة ئامَيرى مرؤظىء ةى

َ
هةل بةهؤى تَييدا دةكردو

َ
لةكؤنرتؤل يةوة، ناوكى بوونى لةكةرت هاتوو بةرهةم طةرمى
سوتةمةنية تواندنةوةى  ببَيتةهؤى خةريكة دةردةضَيتء 
ناوةكيةكة، وَيزطة داوةشاندنى ثاشان يةكةو يؤرانيؤمي
كارةساتة كارو بَيوةيي وَيزطةكة دةكةوَيتة سستمى لةدواكاتدا

دووردةخاتةوة. ييةكة
َ
خةيال

لة (١٩٨٦/٤/٢٤) دواترو
َ
(٧) سال بينرا ئةوةىلةفيلةكةدا م

َ
بةال

لة (
َ
(ضَيرنؤبل ناوةكى وَيستطةى ئةندازيارانى بةدبةختى لة دا

ثَيضةوانة سؤظيةت، بوو لةيةكَيتى بةشَيك كةئةوكات ئؤكرانيا
وَيزطةكةى كة بطريَيت طةرميية  لةو بةر  نةتوانرا بووةوةو

داوةشاند.
ي

َ
سال لة دوانيان هاتبوو ثَيك كارثَيكةر (٤ ) لة وَيزطةكة

كرابوو، دروست كاندا لة (١٩٨٠) تريش دوانةكةى ١٩٧٠) داو )
ساردكردنةوةى بؤ بةكاردةهَينرا (pripyat) رووبارى ئاوى
(٣٠) تريةى  لة كةس (١٢٠٠٠٠ ) نزيكةى كارثَيكةرةكان،

بووبوون. نيشتةجَى وَيزطةكةدا لةدةوروبةرى كيلؤمةتردا
وَيزطة رووداوى خراثرتين وةك (

َ
(ضَيرنؤبل ئةمِرؤش تا

ئةو هؤكارى دةبَيت جيهاندا، لة ماوةتةوة يةكان ناوةكى
رووداوة ضي بوبَيت؟

ووزةى ثَيكى سةنطاندنى رَيكء
َ
هةل لةتاقيكردنةوةيةكدا بؤ

ئاوىساردكردنةوةبةئةنقةست كارةباكةلةراكتؤرى(٤)دادةكرا،
ثلةىطةرمىكارثَيكةرةكةزؤر لةناخىكارثَيكةرةكةدةبِردرَيت،
بةخَيراييبةرزدةبَيتةوةوضةنددةرئةنجامَيكىلَيدةكةوَيتةوة
لةناوةوة ثَيويست وةك بةسةرداطرتنيش دةست ستونةكانى ,
ثةستانى داببةزَينرَيت،، خؤيدا  لةكاتى  ناشتوانرَيت نابنء
دابني ساردكةرةوةكة دةبَيت ناتوانَيت كةم ئةوةندة مةكةش

َ
هةل

لة كوِري كةمء كارثَيكردنء خراث لة هةريةكة (بةهؤى بكات،
طةرمى بةرهةم دَينَيتء كةرةكة كاول ديزايندا) شةثؤلة وزة
تةنؤلكةى دةكاتةوة  جيا لَيك سوتةمةنيةكة توخمةكانى 
ئةمانيش دةردةثةِرَينَيتء كارثَيكةرةكة ناو سوتةمةنى طةرمى
بةشَيوةى دةكةون ساردكةرةوةكة ئاوى كةبةر خؤيانةوة الى

دةكةن. دا
َ
لةطةل كارلَيكى تةقينةوة

تَيك ضركةيةكدا لةضةند كارثَيكةرةكة ناخى شَيوةية بةم
نيوترؤنةكان كردنةوةى هَيواش بؤ زؤرةى طرافيتة ئةو شكاو
ئاوةكةش كاتَيك كرد زيادى طةرمييةكة سووتاو بةكارهاتبوو
رووى داو كيميايي كارلَيكى سووتاوةكة طرافيتة ثرذا بةسةر
ئؤكسجينى

َ
لةطةل ئةميش بوو، ثةيدا (H٢ ) هايدرؤجني طازى

بةتني سووتا. زؤر هةوادا
كة تةكاند

َ
هةل ستيلى ثلَيتى تةن (٤٠٠٠) تةقينةوةكة

تةقينةوةى هةرضةندة داثؤشرابوو ثَي يان كارثَيكةرةكة
سوتانى ئاطرو كةضي نةدا،  رووى جؤرَيك  بةهيض ناوكى
مادةى تيشكدةر لة بةرفراوانيان بِرَيكى هايدرؤجني ثةى

َ
بةكل

تاقمةى ئةو سةرؤكى رشتةكةشةوة. 
َ
هةل (radioactive)

 Scientific) طؤظارى لة لةكاردابوو رووداوةكةدا لةكاتى
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كؤتايي دنيا ئةوة وابوو « وةك : نوسيويةتى دا (Amerian
«... بَيت..

بينى كارثَيكةرةكةم بكةم بةضاوةكانم باوةِر دةتوانى نةم
بوو. وَيران تةقييةوةو

وةك ببينم. ئةوة جيهاندا لة بووم كةس يةكةم من
دةزانى باش من دةرئةنجامى رووداوةكةم ناوكى ئةندازيارَيكى

بوو. ناوكى جةهةننةمَيكى
هةفتةيةكى لة  زياتر ت

َ
ووال ئاستى لةسةر كارةساتةكة

مادةى رؤذ (١٠) ماوةى بؤ تَيكشكاوةكة كارثَيكةرة خاياند
دةهَينايةوة.

َ
هةل تيشكدةرى

دةرضووة رووداوةوة  كةلةم تيشكةضاالكييةى ئةو بِري
ئةوةى وةك مبى بؤ (١٠٠) كةلة بِرةى بةو  َينراوة 

َ
خةمل

دةبَيت. ثةيدا يةوة ناطازاكى) (هريؤشيماو
ء

َ
ئةوانةىنزيكىرووداوةكةبوونبؤنَيكىناوازةوتامَيكىتال

كرد كاتَيك تةنؤلكة نةبينراوةكانيان هةست ثَي يان كانزايي
( ئؤكرانيا) سنورةكانى تيشكاوييةكة تؤزة دةمذى، تةثء

َ
هةل

زوولة هةر  ئةسكةندةناظيا. بيالروسء بةرةو بِري ى
بة كةس (١٥٠٠٠٠) رووداوةكةدا دةوروبةرى (٦٠)كيلؤمةترى

كرا.
َ
ضؤل ثَي شوَينيان هةميشةيي شَيوةيةكى

زيانة طيانيةكان ةيةى داو
َ
هةل باجى ئةم بةجَي مرؤظ دةست

بةردةوام لةزياد بوندان.
كاريان لةوَيزطةكةدا لةوانةى كةسَيك ضةند لةسةرةتادا
لةثرؤسةى ديكةش كوذَينةوةى ئاطر (٣١) مردن، دةكرد
تيشك بةركةوتنى راستةوخؤ نةخؤشيةكانى بة ثاكردنةوةدا
بةر مةترسيدار تائاستى كةس مليؤن (٢٥٠) نزيكةى مردن،
كورت هؤى ببَيتة كؤتاييدا لة  كةلةوانةية كةوتن، تيشك

تةمةنيان. بونةوةى
بةشداريان كة بوون كةسانة ئةو يان (٢٠٠٠٠٠) ذمارةية لةم
ئةوانةبوون دارةكانء مةترسي ثاشماوة لةشاردنةوةى كرد
وَيزطة بةدةورى يان  كؤنكرَيتى  ضني (١٠) بينايةكى كة
(٧٠٠) لة  زياتر  (٢٠٠١) ي

َ
تاسال كرد، دروست تَيكشكاوةكةدا

نةخؤشي ضارةسةرى ئؤكرانيا دراوسَيي ي بيالروس)  لة(
َ
مندال

لة زؤربةيان وةو بؤكرا يان (سايرؤييد) رذَينى شَيرثةنجةى
ذياندا ماون.

دادةنرَيت (١٣١- هؤكارى ئةمنةخؤشييةشبةئايزؤتؤثي (يؤد
بةرهةمانةى لة كارثَيكةرةكةدا ثةيدادةبن. يةكَيكة لةو كة

ديزاينى لة كوِرييةك كَيشةو كةمء ضةند ثيشاندانى ثاش

بِريارى دا (
َ
(ضَيرنؤبل ناوكى وَيزطةى ديكةى كارثَيكةرةكانى

ستونى دا (٢٠٠٠/١٢/١٥ ) هةينى لة درا، وَيزطةكة  داخستنى
(٣) كارثَيكةرى ناو خراية هةتاهةتاية بؤ كةر

َ
كؤنرتؤل

(ليؤنيد ئؤكرانيا سةرؤكى بوو. لةكاردا كاتةش تائةو وةك
كة تَيدةطةين لةوة ئَيمة » ووتى دا لةثةيامَيك كؤضما)
واز لةبةشَيك جيهانء هةموو بؤسةر ية  مةترسي

َ
ضَيرنؤبل

خاترى لةبةر دةهَينني نيشتمانييةكانمان بةرذةوةنديية لة
سةالمةتى جيهان».

َ
حكومةتىئؤكرانيا بةنيازة جَيطةى وَيزطةى ناوكىضَيرنؤبل
طازى سوتاندنى لة وزة بةرهةمهَينانى ديكةى بةوَيزطةيةكى
بليؤن (٤) بة ئةم كارةشى تَيضوونى يةوة ثِربكاتةوة، سروشتى
بليؤن (٢,٣) داوة بِرياريان خؤرئاوا تانى

َ
وال ندووة،

َ
خةمال دؤالر

يةكطرتووةكانى تة
َ
ووال م

َ
بةال بكةن، بؤئةم ثرؤذةية دابني دؤالر

بؤ تةكنيكى داراييء يارمةتى دابينكردنى بِريارى ئةمريكا
ناوكىء سةالمةتى بؤ ةتى

َ
نَيودةول سةنتةرَيكى دامةزراندنى

ينةوةى
َ
لَيكؤل داوة ،

َ
ضَيرنؤبل نزيك لة ذينطةيي ينةوةى

َ
لَيكؤل

كارةساتى تَيضونةكانى طشتى  كؤى رووسي  ناسَيكى ئابوورى
ئةم كة كردووة،  مةزةندة دؤالر بليؤن (٣٥٨) بة ى

َ
ضَيرنؤبل

بةرهةمى لةدةستدانى ثاككردنةوةو تَيضوونةكانى ذمارةية
دى دةورةدانى جارَيكى ثالنى ئَيستا دةطرَيتةوة، يش

َ
كشتوكال

دةطرَيتةوةو (ستيل) (كؤنكرَيت)ء  دووبةرطى  بة ناوضةكة
مادةتيشكدةرةكانى بةتؤزو سةبارةت نية بةرنامةيةكيش هيض

ناوةوة.
كى

َ
خةل ،

َ
ضَيرنؤبل تراذيديياى بة سةبارةت زانيارييانة ئةم

كة ئةمريكا بةتايبةتى ناوكييةكانء ثِرؤذة خاوةن تة
َ
ووال

» بثرسن لَيدةكات، ية، وات وَيزطةى ناوكى زؤرترين خاوةنى
رووداوى نزيكرتين رووبدات؟» لَيرة رووداوةش ئةو دةشَيت ئايا
كاتَيك بوو، دا (١٩٧٩) ي

َ
لةسال دابَيتـ رووى ئةمريكا كةلة ناوكى

 Three Mile ) كورت كراوةى كة (TMI) وَيزطةى ناوكى
بؤرط) لة (ثنسلظانيا)، تَيكضونَيك نزيك (هاريس لة Island)ة،
داوةشينَيكى هؤى بووة روويداء ساردكردنةوةكةيدا سستمى لة
تيشكى ئةوتؤى دزةكردنَيكى ئةوةى بَي وَيزطةكةدا، لة بةشي
ئةم شكستةش لَي بكةوَيتةوةء سةرةِراى كوشندةو كاريطةرى
كردن ضاكسازى كاتةوة لةو مايةوة، لةكاردا هةر سستمةكة
يةكاندا لة ثرؤذةتايبةتى سةالمةتى هؤكارةكانى ديزاينء لة
دان ناوكييةكان ئةندازيارة كة  بةجؤرَيك درا، ثَي طرنطى
ئةمريكا بازرطانيةكانى ناوكيية كةكارثَيكةرة دةنَين بةوةدا
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ياندا سازى نةخشة ديزاينء ئةوتؤلة كوِرييةكى كةمء هيض
.(

َ
(ضَيرنؤبل ئةوةى وةك يةكى نةهامةتى ببَيتةهؤى كة نيية

(Seabrook)بؤنمونة وَيزطةىبةرهةمهَينانىوزةى ناوكى
لَي ثَيشوازى ئةمريكا ئةندازيارى هونةرى نمونةيةكى كةوةك
دةفرَيكىة لة ية  بريتى وَيزطةكة  وزةبةخشى  ى 

َ
دل دةكرَيت،

مةترةو (١٣) ديوارةكانى  كةبةرزى تةنى  (٤٠٠) طةورةى
لةكاربؤن ستيلى لة سانتيمةترة، (٢٣ ) ئةستورييةكةشي
تَيدا يةكةى ناوكى  كارلَيكة  كراوة دروست  بةكارهَينراو 
طومةزةى شَيوة بةقةثاغَيكى دةورةدراوة  ئةميش روودةدات،
ئةو ئةمةش هاتووة، ثَيك كراو بةهَيز كةلةكؤنكريتَيكى
م
َ
بةال بوو، نةى (

َ
(ضَيرنؤبل كارثَيكةرةكةى  كة ةتةية

َ
خةسل

كاريان ثَيدةكرَيت ئةمريكادا لة راكتؤرانةى هةموو ئةو مةرجة
تا دروست دةكرَيت بؤية بةهَيزةش ثَيكهاتة بَيت. ئةم هةيان
سةرضاوةكانيان كة ئةوانةى بكات، رووداوةكان بةرةنطارى
رَيطرتن بؤ هةروةها سروشتني، كة ئةوانةش مرؤظةو

(٩ - بارَيكدا. (وَينةى لةهةموو تيشكاوةر لةدزةكردنى مادةى
طومةزةكة .(Seabrook ) ناوكى وَيزطةى (٩ - (وَينةى

كةكارثَيكةرةكةى لةناوداية. لةو بينايةى بةشَيكة

(١٣٧) ثارَيزةرةكة ئةستورييةكةى ناوةوةى قةثاغة ديوارى
بةهَيزكراو ستيل بة كؤنكرَيتى لة كراوة دروست سانتيمةتر

ئةستوورة. سانتيمةتر (٣٨) دةرةوةش ديوارى
(Seabrook) وَيزطةى  كة  (NAESCO) كؤمثانياى
دروست بةشَيوةيةك بينا ثارَيزةرةكة َيت:

َ
دةل دةبات، بةِرَيوة

) بةخَيرايي بايةك طةردةلولء زريانء كةبةرةنطارى كراوة
لَيدانى بةرطةى هةروةها ببَيتةوةء سةعاتَيكدا لة مةتر (٣٦٠
ئةمريكيش ى (١١١ -FB) بؤمب هاوَيذى راستةوخؤى فِرؤكةى

دةطرَيت.
ناوكى رووداوى بَيت

َ
مةحال كةوادةردةكةوَيت  لةكاتَيكدا

كةضيثرسيارةكة رووبدات، ئةمريكادا لة
َ
وةكئةوةىضَيرنؤبل

لةجَيطايةكى ناوكى كارةساتى هةية بؤى ئايا : ماوة هةر هَيشتا
كارةساتى ضونكة تَيدةضَيت، رَيي ئةمة رووبدات؟ جيهاندا ترى
ؤزى هةريةكة لة

َ
ئال ثَيكداضوونَيكى ئةنجامى لةم شَيوةية لة

بارى ناجَيطريى مرؤظيء ةى 
َ
هةل نةخشةسازىء  كوِرى كةمء 

تةواو دةبَيت هؤكارةكة سَي  هةر  روودةدات،  يةوة راميارى
بةبَي ناوكى ئةوةى بتوانرَيت ويزطةيةكى بؤ بكرَينةوة كةم
لة زؤربةى فاكتةرة سَي ئةم هةرضةندة بكرَيـت، كار ثَي ترس
هةموو لة ئةمة م

َ
بةال كراون، زامن جيهاندا ناوكييةكانى يةكة

دا (٢٠٠١ ) شةشي مانطى لة نمونة بؤ نيية، مسؤطةر شوَينَيكدا
(Czech) ئةتؤمى داخستنى وَيزطةى مانى داواى

َ
ئةل حكومةتى

رةضاوكردنى اليةنى بَيوةيي. لةبةر زياتر لَيكرا، ى
تةمةنَيكى روسيةكانيش كارثَيكةرة لة زؤر هةروةها
كارثَيكردن لةكاتى ض دةكرَيت لَي يان مةترسي هةيةو درَيذيان

ثاشماوةناوكيةكاندا. ةكردنى
َ
مامةل شَيوازى لة ض داو

ةتيةكان
َ
دةول سنوورة نَيو تيشكاويش بةئاسانى تؤزى تةثء

جَيي لة كانيش دراوسَي تة
َ
ووال ي ةِراوكَي

َ
دل كةوابَيت دةبِرَيت،

خؤيداية.
بةرهةمهَينانى دةضَيت وزةى ناوكى تَي رَيى ئايا

ئةتؤمى بتةقَيتةوة؟ بؤمبَيكى كارةبا وةك وزةى
ئةو وَينةى ضونكة  دةكات، ثرسيارة ئةم  كةس زؤر
(هريؤشيماو بؤ ئةتؤمييةكان بؤمبة كة تَيكشكانةى كاولكارىء
هةموو كةسَيكدا يادةوةرى لة بةئازارةوة هَينا، ناطازاكى) يان
ثاشماوةكانء وَينةى تةنها كة ئةوانةش تةنانةت كةندراوة،

َ
هةل

ثرسيارة ئةم كةرةوةى نيا
َ
دل مى

َ
وةال بينيوة، رزطاربووةكانيان

نةخَيرة». » ي
َ
دوودل بةبَي

ناوكىء وزةى بةرهةمهَينانى وَيزطةكانى ئاشكراية
بؤمبةناوكيةكانبؤمةبةستىجياوازدروستكراون،هةرضةندة
كةضي وةردةطريَيت ناوكييةوة بوونى لةكةرت وزةى هةردوكيان

جياوازة. تةواو كردن كالَيك ثَيويستى خَيرايي
دةست هَيواشء دةرضونَيكى ناوكى وزةى وَيزطةى
ناوكيدا لةضةكى م

َ
بةال دةوَيت وزةى بةسةراطرياوى

دووبارةكةدا ة، لةهةر
َ
كؤنرتؤل بَي ثِر كتء وزةكة دةرضوونى

كةرت كارلَيكى ئةوا (٢٣٥ – (يؤرانيؤم سووتةمةنيةكان
كةرةوةهةية يةكال جياوازى يةك م

َ
بةال شتة، هةمان بونةكةش



٣١ زانستى سةردةم، ذمارة

٣٣

كاردةكةن نمونةيي شَيوةيةكى بة بازرطانيةكان ناوكية وَيزطة
هاوشَيوةى ى (٣تا٥) كةلةسةدا يؤرانيؤمَيك بةبةكارهَينانى
تريش ةكةى لةسةدا (٩٥تا٩٧) نيةو كةرتة -٢٣٥) ى (يؤرانيؤم

ناشَيت. بوون بؤكةرت كة ة. (يؤرانيؤم-٢٣٨) ئايزيؤتيؤثي
بةثيت يؤرانيؤمى دةوترَيت  ثَيي سوتةمةنيية  جائةم
ثيتَينراو جياوازة يؤرانيؤمى  / (تَيبينى ثيتَينراو  يان  كراو
لة يؤرانيؤمةى ئةو ضونكة  ثيتَينراو)، تةواو  يؤرانيؤمى لة
(يؤرانيؤم هاوشَيوةى (٠,٧) سةدا لة دةكةوَيت دةست سروشتةوة
رَيذةى ية سوتةمةنى ئةم بةآلم تَيداية، كةرتةنى ى (٢٣٥ –

.(٥ سةدا (٣بؤ لة بؤ بةرزكراوةتةوة (U-٢٣٥) تَيدا
بوونى كةرت  لةماوةى كة نيؤترونانةى  ئةو زؤربةى 
U-٢٣٥ء اليةن طةرديلةكانى لة دةدرَين دا (٢٣٥-U) طةرديلةكان

دةمذرَين. بؤرؤنةوة كادميؤمء وةك ديكةى توخمى
كة نامَينَيتةوة ئةوةندةى نيؤترؤنةكة لَيشاوة ئةنجامدا لة
شَيوةيةى بةو بخات سةرثَى يةكة بتوانَيت كارلَيكة زنجريةيى

روودةدات. ناوكيدا بوونى كةرت بؤمبى لة كة
وَيزطة لة بةكاردَيت كة يؤرانيؤمةى ئةو ثَيضةوانةى بة
ناوكى يؤرانيؤمى ضةكى كارةبادا، ناوكيةكانى بةرهةمهَينانى
(highly enriched uranium) » ثيتَينراو «تةواو
(٢٣٥ – (يؤرانيؤم بة (٩٠) سةدا لة رادةى تا كة بةكاردةهَينَيت

ثيت كراوة. بة
خؤوةى تةقينةوةى لة زنجريةى باسكرا، كارلَيكى ثَيشرت وةك
لة تةنها ئةتؤميدا روودةدات) لة بؤمبى ئةوةى (وةك ناوكى
تةواو يؤرانيؤمى كيلؤطرام (١٥) كة نزيكةى كاتَيكدا روودةدات
شوَيندا كؤبكرَيتةوة. خَيرايى، لةيةك بة (٢٣٥ -U) بة ثيتَينراو
-U) نيية، ئاسان ئةمرؤمان، كَيشةى ثِر دنياى بةختى لةخؤش
هاوشَيوة ئةم جياكردنةوةى بكرَيت. ئامادة بَيطةرد تةواو (٢٣٥
كارَيكى ة (٢٣٥-U (كة ناكةرتةنيةكةى هاوشَيوة لة كةرتةنية
بنةِرةتدا لة دوو ئايزؤتؤثة ئةم ضونكة تا طرانة ئةوثةِرى تا
بةآلم كيمياييةكاندا. كارلَيكة لة دةكةن رةفتار يةك هةروةكو
نيؤترؤن جياوازنء ياندا بة (٣) (U-٢٣٨) لة بارستاى (U-٢٣٥)ء
كردارى لة بقؤزرَيتةوة دةتوانرَيت بارستةدا لة جيوازيةش ئةم
طازة طةردةكانى تَيكِرايى بة نمونة بؤ لَيكجياكردنةوةياندا،
طازة طةردةكانى لة وةك ةدا

َ
جوول لة خَيراترن سوكةكان

طةردة ئةو تيؤريةوة رووى لة كةم النى كةواتة قورسةكان، 
يانتَيدايةدةبَيتكةمَيكخَيراتربآلوببنةوة، (٢٣٥-U)طازانةى

بةآلم خاوى طرتووة،
َ
هةل يان (٢٣٨-U) كة هاوشَيوةكانيان لة

(Uo٢-Uo٣)لة ثَيكهاتووة زؤرى بة رةقةو نية، طازى يؤرانيؤم
شَيوة يؤرانيؤم بةهةمان ديكةى زؤربةى ئاوَيتةكانى هةروةها
كة (UF٦ هَيكسافلؤرايد، (يؤرانيؤم ئاوَيتةى لة جطة رةقن،
ئاسايدا ثلةى طةرمى دةردةبِرَيتء لة (hex) كورتكراوةى بة
تا ثلةى بَيتء ئةطةر م

َ
هةل بة دةبَيت دةستبةجَى بةآلم رةقة.
بكرَيت. طةرم سةدى ثلةى (٥٦) طةرمى

دةطؤِردرَيتبؤ خاوىيؤرانيؤمةكة (hex)بةرهةمهَينانى بؤ
دةكرَيت. ثَي كارلَيكى (F٢) فلؤر طازى دواتر لةطةأل كة (UF٤)
كيماييةوة رةوشتى رووى لة (٢٣٨-U) (U-٢٣٥)ء ئةوةى لةبةر
كارلَيك فلؤردا  لةطةأل يةك وةك هةردووكيان شتن، يةك

دةهَينن. ثَيك سوك (UF٦) قورسء (UF٦) ى دةكةنء
ئةو طةردانةى جياكردنةوةى لَيك بؤ لة رَيطةكان يةكَيك

 gaseous) ية طازى جياوازن (بآلوبوونةوةى) بارستايياندا لة
بة دةبرَيت بةزؤر طاز تَييدا ثرؤسةيةكة ،(diffusion
طازة طةردة تايبةتيدا. كونى كون ثةردةى زنجريةيةك
خَيراتر (٠,٤) سةدا  لة تَيكِراى بة  (٢٣٥  UF٦) سوكوكان
ئةطةر ،(٢٣٨ UF٦) قورسةكان طةردة طازة وةك لة بالودةبنةوة
كون بةربةستة دوورودرَيذى زنجريةيةكى بآلوبونةوةكة بةناو
جيابونةوةيةكى بةرضاو لةنَيوان ئةوا كونةكاندا ئةنجام بدرَين
ناكةرتةنيةكاندا هاوشَيوة يؤرانيؤمء كةرتةنيةكانى هاوَشَيوة

روودةدات. (nonfissionable)
لة يؤرانيؤم هاوشَيوةكانى دةية (٤) لة زياتر ماوةى بؤ
جياكرانةوة » طازى «بآلوبوونةوةى رَيطةى بة  ئةمريكادا
(Tennessee) لة   (Oak Ridge) نيشتمانى تاقيطةى  لة
(Paducan) بازرطانى وَيزطةى لة بةزؤرى ثيتاندنيش كردارى
لة (Portsmoth) وَيزطةى  لة  هةروةها   (Kentucky) لة

(١٠ – (وَينةى دةدرَيت. ئةنجام (Ohio)
(Paducah) وَيزطةى -١٠) طواستنةوةى (hex) لة (وَينةى
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.(Kentucky) لة
بةشَيوةيةكى ثيتاندن وَيزطةكانى ةوة (٢٠٠٢) ى

َ
سال لة

لةكاردان. فةِرةنساو روسياشدا كةنةداو بةريتانياو لة بازرطانى
جياكردنةوةى بوارى  لة  ثَيدراوة بةرةى  ديكةش  رَيطةى
كردنى فيوج) لةوانة(سةنتةر يؤرانيؤمدا، هاوَشوةكانى

.(UF٦) طةردةكانى
سةربازية توانا دان بؤ دياريكردنى

َ
هةول لةكاتى ثشكنةرةكان

ئامَيرانةدا دةطةِرَين ئةو بةدواى بةزؤرى تَيكدا،
َ
ووال ناوكيةكانى

هاوشَيوةكانى يؤرانيؤم ضِركردنةوةى لَيك جياكردنةوةو كةبؤ
ثَيويستن.

تَيبينى:
جياكرايةوة لة ى كةرتةنى (٢٣٥- ئةوةى ( يؤرانيؤم دواى
بةجَي كاركراو) تةواوبوو يان ( يؤرانيؤمى يؤرانيؤمةكة، خاوى

.(depleteduraniur ) دةمَينَيـت،
تةواوبوو ى (UF٦) لة  مةترى تةنى  (٧٠٠٠٠٠) لة زياتر
(Paucah)َينراوةكةلةخةزَينةكانىئةمريكاداهةبَيتلة

َ
خةمل

.(Kentucky) لة
) دروستكردنى طوللةى بؤ بةكارهَينرا يؤرانيؤمى تةواوبوو
جؤرةطولالنة ئةم مةبةستةكةيدا ثَيكانى كاتى كةلة تانك) دذة
بةرطى تانكةكان كانزاى دةكةنء ثةيدا زؤر طةرمييةكى ئَيجطار
بةئاسماندا، دةيكةن تؤزدا تةثء ولةشَيوةى ئؤكسيد دةكةنة
هات بةكار سوثاييدا ثَيكدادانَيكى لةضةند دواييانةدا لةم

كؤسؤظؤ. كةنداوو جةنطى لةوانة
ناوكى بطؤِردرَيـت دةكرَيت سوتةمةنى ئايا

ضةكدا كةلةدروستكردنى وا بةجؤرَيكى
بةكاربهَينرَيت؟

بؤ كةثَيويستة كاركردنةى بِرة  ئةو بةلةبةرضاوطرتنى
 highly) ثيتَينراو تةواو -٢٣٥) ى (يؤرانيؤم هَينانى بةرهةم
ناوكيانةوة سوتةمةنيية لةو (enriched uranium
طؤِرينة كةئةم دةردةكةوَيت بةكاردةهَينرَيت، كةلةراكتؤرةكاندا
تةواو سةربازى بةكارهَينانى  بؤ ئاشتيانةوة لةبةكارهَينانى 

بةمةسرةفة. طرانء
ثيشةسازى لة كةرت بوونة قابيلى دى كة مادةيةكى م

َ
بةال

يةكة (٢٣٩- (ثلؤتؤنيؤم دةبرَيت بؤ ثةناى يةكاندا نهَينى ضةكة

 
كةناوكى كاتَيك دةبَيت دروست ئاساييةكاندا لةكارثَيكةرة

دةمذَيت، نيوترؤن وزةوةند زؤر ى (٢٣٨ (يؤرانيؤم- طةرديلةى

شَيوةى بة ئةلكرتؤن دوو دواتر طةرديلةيةك هةر كارلَيكى
دةردةثةِرَينَيت. (١-e٠) بَيتا تةنؤلكةكانى

ثَيكرا، دةركى (١٩٤٠) ى
َ
سال لةسةرةتاى طؤِرينة ئةم

زؤر َيكى
َ
لةسامثل ثلؤتؤنيؤم فيزياييةكانى كيمياييء رةوشتة

دؤزرايةوةو دا مايكرؤسكؤبي قؤناغى لة توخمةكةوة بضوكى
سوتةمةنى لة ثلؤتؤنيؤم  كيمياييةوة رةوشتى  بةهؤى
لةسةر لةكارثَيكةرَيكدا دةرهَينرا، بةكارهاتووةوة ناوكى
لة (Hanford) لة كرابوو (Colombia) دروست رووبارى

 Spent) بةكارهاتوو  ناوكى سوتةمةنى  (Washingtion)
سوتةمةنى ستونة كةلة بةشةية ئةو (nuclear fuel
كارثَيكةرةكان لة ئةوةى ثاش دةمَينَيتةوة طرةكاندا

َ
هةل

كارثَيكةرى ) ناونرا كارثَيكةرى لةم جؤرةش دةردةهَينرَيت،،
لةبةرئةوةىهةرلةسةرةتاوة (breeder reactorبةرهةمهَين
ىكةرتةنىبةِرَيطةىمذينى (٢٣٩ -PU) بؤ (٢٣٨-U)طؤِرينى بؤ
يؤرانيؤم لة كيمياييانة ثلؤتؤنيؤم كرابوو. ديزاين نيوترؤن
ناوكى بوونى كةرت تةقينةوةى تَيستى لةيةكةم جياكرايةوةو
مانطَيكيش لةم لة كةمرت دواى بةكارهاتوو دا (١٩٤٥/٦/١٦ دا لة (
تاقيكردنةوةيةلةبؤمبَيكدابةسةر(Nagasaki)دابةردرايةوة،
بؤ بةكاربهَينرَيت ية (٢٣٩ – ثلؤتؤنيؤم ) دةتوانرَيت هةروةها
بةرهةم كارثَيكةرى كةواتة دى، كارثَيكةرةكانى كارثَيكردنى
ووزةو لة كةهةريةكة ئةوةية (breeder reactor ) هَين
ناوكى كةرتكردنى لةكاتى (٢٣٩ – تازة (ثلؤتؤنيؤم سوتةمةنى

دةهَينَيت. بةرهةم دا، (٢٣٥ – (يؤرانيؤم طةرديلةى
برسي هةسارةيةكى  بؤ خةونَيكة هاتنةدى وةك ئةمةش 
كةوتوون رَيك ئةمريكا يابانء روسيا، بةريتانيا، فةِرةنسا، وزة.
بةرهةم كارثَيكةرة  » لةسةر كردن ينةوة 

َ
لَيكؤل لةسةر

ناوكى لةسوتةمةنى ثلؤتؤنيؤم كؤكردنةوةى بؤ » هَينةرةكان
.(Spent Fuel)بةكارهاتووةوة

لةخَيرو ديكةن  نمونةيةكى كارثَيكةرانة ئةم هةرضةندة 
(٢٣٩-PU) بةرهةمةكةيان م

َ
بةال نوَى، تةكنؤلؤذياى بَيرى

بةخشةكانى زيان تيشكة بةدواوةية، طةورةى كَيشةى طةلَيك
كانزاى ثلؤتؤنيؤمى هةروةها بسمنء ثَيست ناتوانن (٢٣٩-PU)
كاتَيك م

َ
بةال نامذرَيت. لةشةوة  لةاليةن  ئاسانى بة رةقيش 

دةكات  ئؤكسجني
َ
لةطةل كارلَيك بكةوَيت بةر هةوا ثلؤتؤنيؤم

ئاوَيتةيةكى كة ،(PUO٢ ثلؤتؤنيؤم ( ئؤكسيدى بؤ ثَيكهَينانى
دةبَيتةوةو و

َ
بال لةهةوادا تةثء تؤز بةشَيوةى ووردةو هاِراوةى

لة يةكَيكة ثلؤتؤنيؤم لةشةوة كةضووة هةر دةمذرَيت،
َ
هةل
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ضةند ناسراون. كةتائَيستا توخمانةى  ئةو ذةهراويرتينى
لة (PUO٢) لة ٠,٠٠٠٠٠١طرام) واتا ) كةم مايكرؤطرامَيكى
يةكان سي شَيرثةنجةى  دةتوانَيت بطريسَيتةوة سييةكاندا

بسازَينَيت.
لة بةهَيواشي دةتوانَيت ثلؤتؤنيؤم ئؤكسيدى هةروةها
لةش، ديكةى بةشةكانى بؤ بطوَيزرَيتةوة بتوَيتةوةو خوَيندا
درَيذخايةنةكةى تيشكدانة لةوَيدا جطةرو ئَيسكء بةتايبةتى

بخاتةوة. كاريطةر طةورةو زيانى
قوت ةتيش

َ
كَيشةى نَيودةول دةتوانَيت (٢٣٩ – ثلؤتؤنيؤم )

لةكارثَيكةرة هاتوو بةرهةم ثلؤتؤنيؤمى ضونكة بكاتةوة،
لة بؤمبةكاندا ناوكييةكانى بةرهةمهَينانى وزةوة دةتوانرَيت
بؤردومانى كة دةركةوتووة ئاشكرايي بة ئةوة بكرَيت. سةرف
فِرؤكة لةاليةن عَيراق ناوكييةكانى دامةزراوة ى (١٩٨١) ي

َ
سال

لةعَيِراقبطريَيت بؤئةوةبووكةِرَي جةنطييةكانىئيسرائيلةوة
نةهَينَيت. بةرهةم تيابةكارهاتوو ثلؤتؤنيؤم ناوكى تاضةكى
سةركةتوو دا ناوكى لةثةرةثَيدانى جبةخانةى عَيِراق ئةطةر

 ١٩٩١ ي
َ
سال ى بيابان) (طةردةلووُّـ ئؤثةراسيؤنى بواية ئةنجامى

بؤ لةئارادان ةكان
َ
هةول تازةترين بواية، جياواز تةواو لةوانةية

بةوازهَينان كؤرياى باكوور كردنى ةتى رازى
َ
نَيودةول كَيشةى

ثلؤتؤنيؤم. هَينانى بةرهةم كارثَيكةرى دروستكردنى لة
نةتةوة  تايبةتةكانى ضاودَيرة ١٩٩٨ دا، ي

َ
سال لة هةروةها

جَيطةيةكى ضةند بضنة نةدرا ثَي رَييان (UN) يةكطرتوةكان
هَينانى بةرهةم دامةزراوةى دةبرا طومان كة عرياقيةوة
-Pu) زيانةكانى لةبةرضاوطرتنى بة بن. ناوكى ضةكى
ئةو بآلوبوونةوةى دةستخستنء ثَيويستةبة ،(٢٣٥-U) ٢٣٩)ء
بؤ ةتى

َ
نَيودةول بةدواداضونى وريايةوة بة زؤر ئايزؤتؤثانة

دووبارة زؤر ساآلنَيكى ئةمريكا جيهاندا سةرانسةرى لة بكرَيت
سوتةمةنى بؤ توخمة بازرطانيانةى بةرهةمهَينانةوةى
ى

َ
سال راطرتنة لة هةرضةندة ئةو بِريارى شياوةكانى راطرت،

راكتؤرة  لة ثلؤتؤنيؤم طشتى بة بةآلم رةت كرايةوة، دا ١٩٨١
نرخى هةروةها وآلتةدا. لةم نةكراوةتةوة كؤ ثيشةسازيةكانةوة
تَيضونةكانى كَيرِبكَيى دةتوانَيت كة نزمة ئةوةندة يؤرانيؤم
كؤتايى لة بكات.  ثلؤتؤنيؤن كةوكردنى كؤكردنةوةو شةنء
سؤظيةتى يةكَيتى كردنى تةنازول ساردء جةنطى هاتنى
ناوكى خؤثارَيزى بَيوةيىء رَيطةكانى كةرةستةو ثَيشوةوة
قاضاغكردنى بةطذداضونةوةى  لةخؤطرتوة، تازةى  ماناى
كَيشةكة لة بةشَيك مانايانة. لةو يةكَيكة ناوكيةكان كةرةستة

خانة جبة بةرز ثيتَينراوى رادةى يؤرانيؤمى تا ثلؤتؤنيؤمء
جةنطى). كآلوةى  (٢٠٠٠٠ (نزيكةى روسيادا لة ناوكيةكانة
كؤطةكاندا لة جةنطيانة كآلوة ئةم هةرضةندة ئَيستادا لة
ثلؤتؤنيؤمء دةرهَينانى كراونء زامن باش رادةيةك تا
كارَيكى دزَيك  هيض بؤ جةنطيةكانةوة كآلوة لة يؤرانيؤم
يؤرانيؤمى ثلؤتؤنيؤمء لة طةنجينةيةك كةضى نيية، ئاسان
بة روسيا كة مةترى) ٦٠٠تةنى (نزيكةى ثيتَينراو تةواو
هَيشتا ثَيدةبرَيتء ثةى  زياتر ئَيستا ماوةتةوة،  بؤى مريات
خةزن ية كةرتةنى ماددة دةكات. جيهان ئاسايشى لة هةِرةشة
كةشتية ينةوةو

َ
لَيكؤل بةندةكانى

َ
مةل تاقيطةكانء كراوةكانى

ئَيستا ثَيشودا سؤظيةتى يةكَيتى سةرانسةرى لة جةنطيةكان
وةرطرتنى بةرتيل دزرانء لةبةرامبةر الوازنء ى

َ
خال زياتر

كةرتةنى ماددةى لة تةنةش (٦٠٠) ئةم ثاسةوانةكانياندا.
نزيكةى دروستكردنى تواناييةك بؤ بطؤِردرَيت بؤ دةتوانرَيت
بازرطانى ناوكىء مةترسى تازة. ناوكى هةزار ضةكى (٤٠٠٠٠)
باش ئَيستا كاريطةر خؤثارَيزى رَيوشوَينَيكى بوونى ثَيويست

 Aniata ثَيكراوة. ( طةى جيهانيةوة دةركى
َ
كؤمةل اليةن لة

ةتى
َ
نَيودةول ئاذانسى ى (ظيةننا) ئؤفيسى سةرؤكى (Nilsson

كة » وورياييدا دا ى (٢٠٠١)
َ
سال (IAEA) لة ئةتؤم ووزةى

هةِرةشةيةكى وةك ناوكيةوة  كةرةسةى بة  كردن بازرطانى
 ٢٠٠١ (مانطى ثَينجى «. لة داوة

َ
هةل ترسناكء راستةقينة سةرى

بؤ م
َ
جيهان لة ستؤكهؤل وآلتى (٧٠) لة زياتر كاربةدةستانى دا

ةتىبةناوىقاضاغضَيتى
َ
طةىنَيودةول

َ
راكَيشانىسةرنجىكؤمةل

كؤبونةوةيةدا لةم. بةيةكطةيشتن ناوكيةكاندا كةرةستة
دى قاضاغَيكى لَيكراوى جةخت ةتى

َ
حال (٣٧٠) لة راثؤرتَيك

كرا ثَيشكةش (٢٠٠١ (١٩٩٣تا ساآلنى تيشكدةرةكانى ماددة
يؤرانيؤمى يان ثلؤتؤنيؤم ةتانة

َ
حال ئةم ى (٩) سةدا لة كة

ثةرؤشى ةرةوةكان
َ
لَيكؤل هةروةها بوون. ثيتَينراو تةواو

ةتةكان
َ
حال كة ضةند بارةبوونةوةى لةوةى دةربِريوة خؤيان

تيشكدةرى ثةُّـ كةلء كردنى ئاشكرا زيادبوونة روولة
ضاالكى (تيشكة لةباسى بووة. طران زةحمةتء قاضاغكراويش
ثيتَينراو :يؤرانيؤمى زارةوةكانى دا، (radioactivity
بؤكةرتبون مادة (spentfeel)ء بةكارهاتوو سوتةمةنى

دةخرَيتة سةر. تيشكيان زياتر كراوةكان، شياوة خةزن

: سةرضاوة
، ضوارةم (٢٠٠٤) كتَيبي (Chemistry in Context) ضاثي ٧) ى ) وةرطرياوة لةبةشي

.Mc.graw.hill دةزطاى وكراوةكانى
َ
لةبال ٢٨٣-٣٢٣ لةالثةِرة

WWW.mhhe.com/acs٤ : ئينتةرنَيت



 زانستى سةردةم، ذمارة ٣١
٣٦

ضؤنيةتى  شَيوازةكانى  باسى  سةر  بَيمة  ئةوةى  ثَيش 
كةسةو  هةر  كة  بزانني  ئةوة  ثَيويستة  بريكارى،  خوَيندنى 
شَيوازى دياريكراوى خؤى هةيةء شَيوازةكان جياوازن لةوانةية 
هيض كامَيك لةم رَيطايانة بؤ خوَيندنى تؤ لة بريكاريدا راست 
دةكرَيت  زانيارىء شَيوازى بةسوود هةية كة  لَيرةدا  نةبَيت، 
 وةربطريَيت، دةطونجَيت لةطةأل هةندَيكياندا هاوِرا 

َ
كيان ُّـ

َ
كةل

بَين،  كت 
َ
بةكةل زؤربةشيان  و،  نةدرَين  ئةنجام  بؤت  نةبيتء 

جيا  هةموومان  ئَيمة  بارةيةوة،  لةو  نيية  ة 
َ
هةل شتَيك  هيض 

جيا دةخوَيننيء هةر يةكة بؤى هةية ثرسيار بكات ئةوةى 
ئةو دةى كات راسترتة يان ئةوةى ئَيمة دةتوانني بيكةين. ئةوة 
مةبةستى منة لةو شَيوازةدا بؤ يارمةتى دانى تؤ، ئةوةى بؤتؤ 
 
َ
كى ُّـ

َ
ك لةو كاتة وةربطرة كة دةتوانيت كةل

َ
باشرتة بيكة، كةل

وةربطريتء لة دةستى مةدة، ئةوةى من كارئاسانى كردنة بؤ تؤ 
تا ئةوةى ثَيويستة بيكةيتء لَيى بَى ئاطاى وةئاطات بَيخةوة. 

خوَيندكار  قوتابى،  تؤى  كة  دةكةم  ِراستةِرَى  بؤ  ئةوةت 
زؤر  كة  بابةتة  لةو  دةرضوونت  تَيطةيشتنء  بؤ  مةبةستتة 
كةس بةدةستيةوة طرفتارة. دةمةوَيت زؤر بة نةرمى لةطةأل 
ئةم  طرؤث  دوو  كة  دةزانم،  بكةيت.  ة 

َ
مامةل رَينماييةكاندا 

يان بة قؤناغةكةيان 
َ
زانياريانة دةخوَيننةوة، ئةوانةى زؤر دل

بة  يان 
َ
دل ئةوانةش  وةردةطرن،   

َ
ُّـ خؤشى  زؤر  خؤشةء 

قؤناغةكةيان خؤش نييةء دةيانةوَيت بريؤكةى ئةوةيان دةست 
ك لةو بابةتة وةربطرن. 

َ
كةوَيت بؤ ئةوةى بزانن ضؤن كةل

ئةطةر لة شَيوازى خؤتدا سةركةوتووى دةتوانيت رَيطاكةت 
ك وةرطرتن لةم رَينماييانةى 

َ
نةطؤِرىء بةردةوام بيت بة كةل

كة لَيرةدا تؤماركراون. ئةطةر لة قؤناغةكةتدا لة بريكارييدا 
طرفتت هةيةء بؤ شَيوازَيك دةطةِرَيى كة رَيطات نيشان بدات، 
َيك تَيبينى طشتى هةية كة دةمةوَيت ئاماذةيان 

َ
لَيرةدا كؤمةل

ثَى بكةم ثَيش ئةوةى بضيتة سةر بةكارهَينانى شَيوازةكان. 
زؤربةى ئةو خوَيندكارانةى لة بريكاريدا الوازن بةشَيوةيةكى 

طشتى دةكرَين بة سَى بةشةوة (سَى طروثةوة): 
طروثى يةكةم: ئةمة طةورةترين طروثة لة خوَيندكاران 
/ قوتابيانء ئةوانةى كة تاوةكو ئَيستا نازاننء شَيوازَيكى باشى 
بريكارى  تَيناطةن ضؤن  راستيدا  لة  يان  نية  كردنيان  سةعى 
وةردةطرنء  شَيوازة  لةم  ك 

َ
كةل زؤر  طروثة  ئةم  بخوَينن، 

تةواوى  بة  هةمووشى  نةتوانن  ئةطةر  دةدات  يارمةتيان 
كى تةواوى باشيان ثَى دةطةيةنَيتء 

َ
جَيبةجَى بكةن ئةوا كةل

ضؤن بريكارى 
دةخوَينيت؟

How to study Mathematics

Paul Dawkins :نوسينى
ثةرضظةى :  عةباس ئةحمةد جوامَيرى 
سةرثةرشتيارى ثسثؤرى بريكارى
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دةكات. فَير باشيان دياريكراوى رَيطايةكى
رؤذانة  كة قوتابيانةن / خوَينكار ئةو دووةم:  طروثى
لةو زؤر بكةن، سةعى ضؤن نازانن دةدةنء بةفريؤ كاتَيكى زؤر
لة شَيوازى خؤيانةوة توانايى بَى قوتابيانةبةدةست خوَينكار /
ة تَيبينيانة

َ
كؤمةل بِروان، ئةم َيننء هيوا

َ
كردندا دةنال سةعى

كردنداء سةعى لة بن ضاالك زياتر كة دةدات يارمةتييان زؤر
خؤى كردنى سةعى  رَيطاى هةروةها كةمرتيش. كاتَيكى بة
ضاالكرتيش بداتء فرِيؤ بة زؤر بَى ئةوةى كاتَيكى دةدؤزَيتةوة

دةبَيت. خؤش خؤى مادةكةى بة ى
َ
دل زياتريش دةبَيتء

/ قوتابيانةن  خوَيندكار طرؤث) ئةو سَييةم: (دوا طروثى
كردن، سةعى بؤ بَينن بةكار ثَيويست كاتى ناتوانن كة
جؤراو جؤريان هؤكارى ئةوةى لةبةر طروثةن لةم ئةوانةى 
لة خَيزانيان ئةركى دةكةنء ديكة  كارى هةندَيكيان هةية،
كردن سةعى بؤ هةبَيت ثَيويستيان كاتى ناتوانن ئةستؤيةوء

دةربضن. بريكارى لة تا
دةست نيشان تؤ بؤ باش رَيطايةكى ناتوانم لَيرةدا باوةِر بكة
بخوَينيتةوة رَينماييانة ئةم  ئةطةر َيم 

َ
دةل ئةوة تةنها بكةم،

بقؤزيتةوة. خؤت كات دةتوانيت لة وانةكةتداء ضاالكرتدةبيت
نني بةختةوةر طروثة ئةم  قوتابيانى  / خوَيندكار زؤربةى
رَينماييانة ئةم خوَيندنةوةى بة طروثةن لةم كة ناشزانن
ضةند دةخوَينن تَيدا بريكارى كاتةى ئةو دةبَيت كة تَيدةطةن
بدؤزنةوة، رَيطاى خؤيان ئةوةى بؤ بةكارى دَينن ضؤن بَيتء

كردنياندا. سةعى شَيوازى لة
ئةوانةدا ذيانى لة كات طرنطى كة تَيدةطةن لةوة هةروةها
كة تَيبطة ئةوة خؤتة، الى بِريارة ئةو ِراستيدا لة  ضةندة،
بةكاربَينيت ئةطةر ثَيك رَيكء بةشَيوةيةكى دةبَيت كاتةكةت

دةربضيت. بريكاريدا دةتةوَيت لة
سةر بَيينة جؤريةدا با جؤراو هةموو لةطةأل ئةم ئَيستاش

شَيوازةكان.
ديارى سنورَيكى لة ئامؤذطاريةكان رَينمايء بؤ مابن

َ
لةطةل

(سةعيكردن) خوَيندن طشتى شَيوازةكانى وةك كراودا
بؤ خوَيندن ةوة (راهَينانةكان )،

َ
مال كردنى ئةركى جَيبةجَى

ثانتايى سَى لَيرةدا بَيت، هةرضؤنَيك ..هتد . تاقيكردنةوةكان،
دةطرَيت. شَيوازانة لةخؤ كة ئةو هةية سةرةكى

نيية: وةرزش ياريةكانى بريكارى
Math is not a Spectator Sport

لة طوَى ثؤلةوةء بضيتة فَيرنابيت بةوة تةنيا بريكارى
فَيربوونى بؤ بكةيت. شيكار راهَينانةكان بطريتء مامؤستا
فَيربووندا ثِرؤسةى لة  بةكارهَينانيدا لة  ثَيويستة بريكارى
ثؤلدا دانةبِرَييتء بةردةوام لة وانة بن. ثَيويستة لة ضاالك
لَيوةربطريت، باشى  تَيبينى ذمارةيةك بدةيت.  سةرنجى
بة بدةيت، ئةنجام باش راهَينانةكان ةوةو

َ
مال ئةركةكانى

ثَيش شةوى تةنها نةك ثَيشينة، ثَيكى رَيكء بةرنامةيةكى
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زؤربةى كة هةية راستيةك ديكةوة اليةكى لة تاقيكردنةوةكان،
بكرَيتء بؤ ئيشيان راستى بةوةية كة بة ثَيويستيان خوَيندكار
طشتى بةشَيوةيةكى سةركةوتووبن، تيايدا تا بخوَينن بريكارى
لة زياتر بةجدىء بريكاريدا زؤر لة كة بةوة هةية ثَيويستيان

بخوَينن. دى وانةكانى هةموو
بة بريكارى تاقيكردنةوةى ش ثيََ كاتَيك هةموو ئةطةر
ناوةوةء لة  رؤذانة نةبوويتء خةريك بريكاريةوة خوَيندنى
جَيبةجَيكردنةكانت ئةنجام خوَيندبَيتء نةت دةرةوةى ثؤل

نةدابَيت، ئةوا سةركةوتنت ئاسان نية.

ثرةنسيثةكان تَيطةيشتنى بؤ كاركردن
:( يةكان بنضينةيى (رَيسا

 Work to understand the Principles
بة  ثؤلدا لة مَيذوو دةتوانيت لة وانةى بَيت،  هةرضؤنَيك
وةربطريتء ....هتد رووداو، ناو، بةروار، َيك

َ
كؤمةل ئاسانى

بريكارى وانةى بؤ بةآلم بَينةوة، وةبريت بكةيتء لةبةريان
ياسايةك ة 

َ
كؤمةل تةنيا  هةية  زياتر  لةوة  بة ثَيويستت 

بة ثَيويستت كو 
َ
بةل وةربطريت، كاتةدا لةو (فؤرمواليةك) 

بريت طرتوونء وةرت ثَيشرت كة هةية ياسايةكى دى ة
َ
كؤمةل

ئَيستا وانةى  لة تا بَينيتةوة خؤتيان وةبري دةبَيت نةماوةء
دواتر ئةوانةى بنضينة بؤ دةبنة ئةوانةى ئَيستاش تَيبطةيتء
كو

َ
بةل نية طرنط كردنيان لةبةر تةنيا دةطريتء وةريان

دَينيت بةكاريان ثَيويستدا شوَينى لة ضؤن كة بزانيت ثَيويستة
بةيةكرتةوة هةيةو يةكرت فؤرموال كاريطةرييان لةسةر هةندَيك
دَينيت. بةكاريان ضؤن راستى بة بزانيت ثَيويستة بةسرتاون،
ياساى بة ثَيويستت كة ثرسيارَيكدا شيكاى لةكاتى نموونة، بؤ
ئةم ياسايةت ثَيويستة دةبَيت، ( ضَيوة يان ضوارطؤشة (رووبةر

دةبَيت. ة
َ
هةل ثرسيارةكةت وةآلمى يان بَيتةوة بري

ناسينى لة طشتنيء ثَيداويستى تؤن زؤر دى فؤرموالكانى
تؤ ئةطةر ياساكةوة. بة  ثةيوةنديان ثرسيارةكةء  بةشةكانى
بنضينةكانيان شانبةشانى ياساكان ضؤن كة نةطةيت تآل لةوة

دةبَيت. زةحمةت بة بؤت بةكارهَينانيان ئةوا كاردةكةن،
دووةمى ثؤُّـ لة كة توانةكان ياساى لة ئةطةر نموونة، بؤ
دووبارة ثَينجةمى ئامادةيدا ضوارةمء ثؤُّـ لة هةيةو ناوةنديدا
جةبرييةكاندا رادةو بِرة لةطةأل ناتوانيت تَيينةطةيت دةبنةوة

فَيرنابيت. كردنيش شيتةأل تةنانةت بكةيت ة
َ
مامةل

سةريةكخستنةوةية بريكارى
Cumulative ةكةبوونة):

َ
(كةل

كؤرسى بريكارى  كة  بَيت لةبري ئةوةت هةميشة دةبَيت
فَيردةبيت بريكاريدا وانةى لة شتَيك هةر واتة ةكةبووة،

َ
كةل

فَيرى كة  دةبةستَيت ثَيشرت بابةتةكانى  زانيارى بة ثشت
بوويت.

دةبيت طري جةبريةكانةوة بابةتة بةدةست كؤليجدا لة
فَيرنةبووبيت. باش خوَيندندا قؤناغةكانى لة ثَيشرت ئةطةر

جةبر  ئةطةر يةكةمجار Calculus نازانيت كالكؤس لة هيض
وةرت نةطرتبَيت. نةطةيشتبيتء تَى باشى ئةندازة بة يان

قؤناغةكانى لة ثَيشرت بريكارى بابةتةكانى لة هةندَيك
زؤربةى لة  داهاتوودا لة لةوانةية خوَينراونء خوَيندن 

بكرَينةوة. ثةيِرةو بابةتةكانى بريكاريدا

خوَيندنى طشتى يةكان بؤ شَيوازة
بريكارى: 

 General Tips for studying Mathematics
لةبري  ئةوةت :( دامةبِرَى (لةثؤل ثؤلةوة بضؤرة *
نةضيتة ئةطةر  ( (سةريةكخستنةوةية  بريكارى  كة بَيت
ديكةدا لةوانةى كة دةضَيت  كيس  لة طرنطت  مادةى ثؤلةوة

بةكاريدةهَينيتةوة.
هةندَيك  ثؤلدابة (دوامةكةوة ): لة خؤيدا لةكاتى *
وانةدا دةستثَيكردنى لةسةرةتاى طرنطةكةكان تَيبينية جار

دةنوسرَين. دةوترَينء
دةست  ئةوةى هةندَيك شتت بطرة: بؤ ثؤلداطوَى لة *
هيض بة خؤت طوَى بطريتء باش لة ثؤلدا ثَيويستة كةوَيت
ئةنجامدانى واهةية جارى نةكةيت. خةريك الوةكيةوة شتَيكى
طرنط بريؤكةى هةندَيكجار طرنطة زؤر قورسة، بةآلم ئةمة
بكة شتانة ئةو بطرةو تَيبينى نانوسرَيت، طوَى تةختة لةسةر
لةناو ئةطةر تةنانةت دةكاتةوة، لةسةر جةختييان مامؤستا كة

راظةكردنةكةشيدا. لة ووتةكانى
ئةو  هةموو بدة  هةوأل وةربطرة: باش تَيبينى *
نوسيت. بيان دةياننوسَيت تةختة لةسةر مامؤستا شتانةى
بةآلم مامؤستا دةطريت، لة طوَى كاتَيك ئةوة بةالتةوة ئاسانة
ثَيداضوونةوةو سةر دَيتة كاتَيك نيية ئاسان هةندَيكجار
سةر كة تَيبينيانةى ئةو  دةتةوَيت. كة  ئةوةى ئةنجامدانى
بزانيت تا دةدات يارمةتيت دَيتةوةء وةبريت ةم نوسيوتة

َ
قةل

كراوة. ثرسيارةكة شيكار ضؤن
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بؤية شتَيكبنوسَيت، هةموو كة قوِرسة هةندَيكمامؤستا بؤ
دةتوانيت بنوسيت. ئةوةندةى بدةيت هةوأل خؤت ثَيويستة

لة ثرسيار نةطةيشتيت تَى شتَيك لة كة بكة: ثرسيار *
تَى كة نيت تاكةكةس تؤ نيابة

َ
دل ضونكة بكة، مامؤستاكةت

نةطةيشتويت.
لةكاتَيكدا بطرة: طوَى دةكةن ثرسيار دى كةسانى كاتَيك *
بؤ بطرة طوَى  دةكةن ثرسيار دى  خوَيندكارةكانى  / قوتابى
بة دةكرَيت ثرسيارةى ئةو لةوانةية وةآلمةكةشى، ثرسيارء

نةهاتبَيت. تؤدا بريى
دواى تَيبينيةكاندا بضؤرةوة: بة ( ةوة

َ
(لة مال ثؤل دواى *

كة ثرسيارانةى تَيبينىء بةو هاتيتةوة قوتابخانة لة كة ئةوةى
بةشةى لةو بدة ئةوة سةرنجى بضؤرةوةو خوَيندوتة ثؤلدا لة
ثرسيارةكان، لة فؤرمواليانةىوةرتطرتوون ئةو يان خوَيندوتة
لة تا دةكات دروست بؤ ثرسيارت هةيةء بةيةك دذ شتَيكى ض
ئةوةى بؤ بثرسى تايبةتيةكةتى مامؤستا لة يان مامؤستاكةت

لة تَيطةيشتنياندا. بدات يارمةتيت
بةشَيكدا لةهةر  بكة:  دروست ناوةِرؤك كارتى  َيك 

َ
كؤمةل

فورموالكانى كورتى دةتوانيت بة هةية طرنطن ياسايةك ة
َ
كؤمةل

كاتَيك هةر ماوةيةك تا ئةوةى بؤ بنوسيت تَيدا (ياساكانى)
ئةو تةواوى بة تا بَينةوة بريت بَينىء بةكاريان بوو ثَيويستت

بةرت. دَينة ياسايانة
بكة: لةبةر (تايبةتيةكان) ية تَيبينى *

طروث (بة كؤمةأل  بة خوَيندنى لة بكة بةشدارى *
بخوَينن):

بؤت، يارمةتيدةرة هةندَيكجار كؤمةأل بة خوَيندنى
يان كردووة شيكارى ئةو كة دةبينَيت هةندَيكجار خوَيندكار
ئةوةى لةطةأل يان دى يةكَيكى لة جياوازة ضووة بؤى بريى
ئةو لةطةأل دةتوانَيت تَيناطات، لَيى ثَيضةوانةيةو ئةودا

ةدا تَيبطات.
َ
كؤمةل

ئةركى شيكاركردنى لةكاتى رؤذانة بكة: تَيبينى *رؤذانة
تاقيكردنةوةدا بؤ خوَيندن يان ثرسيارَيكدا هةر يان ةوة

َ
مال

تا بريتدادَين بة بينىء كةدةيان لةوانةى بنووسة شت هةندَيك
. نةضنةوة لةبريت

ئةنجامدانى خوَيندنء بؤ بكة تةرخان ثَيويست كاتى *
بريكارىء خوَيندنى بة ثَيويستت هةية وا جارى ةوة:

َ
مال ئةركى

بؤية بةشَيكى دى، هةندَيك بةشيدا زياترة لة فَيربوونى لة
دةطرَيت كات زياتر ةوة

َ
مال ئةركى هةية وا دةوَيت. زياترى كاتى

كردووة، ئةوةت لةبري بؤت تةرخان راستيدا تؤ لة لةوةى كة
ديارى بكةيت. بؤ تةواوى كة كاتى بَيت

ئةركى لة قوتابخانة / خوَيندنطا طةِرايتةوة رؤذَيك هةموو *
ديارى كة طةِرايتةوة كاتَيكى هةموو رؤذَيك ئةنجام بدة: ةوة

َ
مال

ئةوةى ئةو ةوة،
َ
مال ئةركى ئةنجامدانى بؤ بكة كراو تةرخان

بؤ دةدات يارمةتيت ئةوةش ثَييدابضؤرةوة، خوَيندوتة رؤذة
بريؤكةى وةرطرتنى بابةتةكةء لة تَيطةيشتن خَيراتر زياترء

طشتى.
تَيبينيةكانء ضاولَيكردنى بَى بة ةوة

َ
مال ئةركى *

يةكانت تَيبينى ئةوةى دواى  بكة:  شيكار دةفتةرةكةت
ثرسيارَيكت ضةند كردةوةء سةير نموونةكانت خوَيندةوةء
دةفتةرةكةت بَى بة داخةو دةفتةرةكةت كرد شيكار
بةبَى لة تاقيكردنةوةدا ضونكة شيكار بكة. دى ثرسيارةكانى

بكةيت. دةبَيت ثرسيارةكانت شيكار ئةوانة
شيكار زياتر بدة (ثرسيارى ةوة ئةنجام

َ
مال ئةركى زياتر *

كة ثرسيارةى ة
َ
كؤمةل بة تةنها ئةو مةبةستةرةوة خؤت بكة):

ئةوةندة بكةيت شيكار زياتر ثرسيار ضةند دةتداتى، مامؤستا
دةكةوَيت. دةست زياترت زانيارى

تا بكة شيكار ثرسيار ثراكتيك. ثراكتيك، ثراكتيك، *
ضؤنيةتى فَيربوون بؤ رَيطا  تاكة راستيدا  لة دةتوانيت:
لةهةر ثرسيارَيكدا ة

َ
كؤمةل لة كردنة ئيش شيكاركردنةء

باشرت دةبيتء فَير  زياتر بكةيت شيكار زياتر تا  بةشَيكدا.
تاقيكردنةوةكةت. بؤ دةبيت ئامادة

ئاطات ثؤلدا لة ئةوةى بةتةنها هةبَيت: بةدواداضوونت *
كة هةية بةش هةندَيك  فَيرنابيت، دةطري بؤ طوَيى  لَييةء
بطةيت. تَى بةتةواوى ئةوةى ثَيش بكةيت بؤ كاريان ثَيويستة
بابةت هةندَيك لة تَيطةيشتن بؤ رَيطا تاكة راستيدا لة
شيكار ثرسيار  بكةيتةوةو بري ةوةء

َ
مال بضيتة كة ئةوةية

بابةتةدا لةو كردنت سةعى دواى دةبينَيت هةندَيكجار بكةيت،
كة ئاستةنطانة دةكةيت ئةو هةموو بة بةجَى هةست دةست

رَيطات. دَينة
شيكارت كردووة تاقيكردنةوة بؤ ئةوةى ةوةو

َ
ئةركى مال *

بؤ خؤئامادةكردنت ثَيش ةوةو
َ
مال ئةركى بؤ ئةوةى بيثارَيزة:

فِرَيى بةجَى شيكارت كردووةء نوسيوتة دةست تاقيكردنةوة
دةبَيت. ثَيى ئيشت ضونكة مةدة،

سةعى مادةى  بؤ باشة سةرضاوةيةكى ةوة
َ
مال ئةركى 

ئةركى هةردووكيان هةروةها تاقيكردنةوةكان لة كردن
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لة زياتر زانيارى بؤ تاقيكردنةوةكانيش مادةى باشن ةوةو
َ
مال

تاقيكردنةوةكانىكؤتاييدا.
بابةتةى  *كتَيبةكةتبرينةضَيت: لةخؤبايىمةبةبةو
قوتابخانة / دةكرَيت، كتَيبةكةى دةيخوَينىء راظة ثؤلدا كة لة
نموونةى هةندَيك كتَيبةكة ضونكة برينةضَيت، خوَينتدنطات
نزيكن جياوازنء يان شيكارناكرَينء كةلةثؤلدا تَيداية

لَييانةوة.
هةبوو كَيشةت ويستت: ئةطةر بكة ئةطةر يارمةتى داواى *
كيان

َ
كةل كة بتوانيت داية لةبةردةم زؤر رَيطات دا بريكارى لة

ذوورةكةى لة مامؤستاكةت الى دةتوانيت بضيتة وةربطريت، لآل
بطريتء تايبةت مامؤستاى بكةيت، 

َ
ُّـ ثرسيارى خؤىء

بدات. يارمةتيت
بؤت  ضؤن لةكةسةكةدا: هةميشة خؤيى ئامادةيي *
مةكة، كؤشش دةرضوون بؤ تةنيا  دةتوانيت  كة وابكة باشة
ئةنجام خراث تاقيكردنةوةيةكى لةوانةية بارةدا لةم ضونكة
تَيكِرايي يةدا لةم بةدةستنةهَينيت. دةرضونيش بدةيت نمرةى
بيكةيتء هةية لةتواناتدا ضى ئةوةية شت دةكةويت باشرتين

نمرة. باشرتين بؤ تَيبكؤشة
 Taking Notes :يةكان تَيبينى وةرطرتنى
لة تَيبينيةكان وةرطرتنى لة هةية شَيوازَيك جووتة لَيرةدا

ثؤلدا.
تةختة لةسةر مامؤستا تةنها ئةوةى بطرة: طوَى ثؤلدا لة *

َيت
َ
دةيل مامؤستا  ئةوشتةى هةموو مةينوسة. دةينوسَيت 

بريؤكة هةية وا  جارى تةنانةت ناينوسَيت، جار  هةندَيك
نوسيت. بيان خؤت دةتوانيت تؤ نانوسَيت، طرنطةكانيش

نوسينى نيابة
َ
دل بنووسة: روونكردنةوةييةكان تَيبينيية *

يان يان َيت
َ
دةيانل مامؤستا روونكردنةوةييانةى ية تَيبينى ئةو

نانوسَيت، بةآلم هةمويان مامؤستا واهةية جارى دةيان نوسَيت،
يان ئةو كراوة ثرسيارةكةدا لة ئةوانة بؤضى كة َيت

َ
ثَيت دةل

بةكارهَينراوة. ثرسيارةدا ئةو لةشيكاركردنى رَيطاية
طشتييةكان بريؤكة طرنطةكانء ياسا) ) فؤرموال تَيبينى *
ياسايةك بةشَيك يان لةسةر جةختى ئةطةر مامؤستا بنوسة.
بنووسة. تَيبينى خؤتى لةسةر بريؤكةيةكى طشتى كردةوة يان
شتَيكى ئةمة كة بَيت ئةوة مامؤستا مةبةستى لَيرةدا لةوانةية
لةو لةتاقيكردنةوةدا طرنطةو بريؤكةيةكى ياساو طرنطةو

دَينَيتةوة. شَيوةية
بةالتةوة  شتَيك ئةطةر بكة: مامؤستا لة ثرسيار *

مامؤستاكةت بكة. لة ثرسيار نةبوو روونء ئاشكرا
تَيناطةيت:  لَيي كة بنوسة لةبابةتَيكدا تَيبينى *
ناطةيت تآ لَيي كة هةبوو كَيشةيةكت دا شتَيك لة ئةطةر
بكةو بؤ كليلَيكى يان ثةراوَيزدا لة بكةو تؤمار لةسةر تَيبينى
كة شوَينةدا لةو واهةية كليل: جارى  لة (مةبةست بينوسة
ذمارةى تؤ نابَيت، جَيطا بنوسيت يةكة تَيبينى دةتةوَيت
ذمارة بةهةمان ديكةدا شوَينَيكى لة دةتوانيت ء دابنآ بؤ
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خؤت بدةو لةذَير هَيلَيكى ضةند يان بنوسيت). تَيبينيةكةت
سةرى. بضؤرةوة دوايي

بذاريان بخشَينةوةو يةكانتدا تَيبينى بة ضاو *
بضؤرةوة،  بةتَيبينيةكانتدا ةوة

َ
مال ضويتة كة بكة: دةستبةجَى

بَيـت، لةبريت  بريضونَيكدا ةيان
َ
هةل بوونى لة سةيربكة

بؤ رَيِرةوَيك  ببنة دةكرَيت ثَيويستةو كة زانياريانةى ئةو 
كة ئةوةية فَيربوون بؤ باشرتينيان هةروةها رؤيشتن لةسةر

شوَينةدا. طونجاوترينيانة لةو
 : Getting Help يارمةتى وةرطرتن

يارمةتى وةرطرتنى ثَيش دَيـتة كَيشةيةكت كاتَيكدا لة
بيكةيت. لَيرةدا دةتوانيت لةبريكاريدا كة تؤ شتة طرنطرتين
دةتوانيت تؤ كة وةرطرتن  يارمةتى بؤ هةية  شتَيك ضةند

ئةنجامى بدةيت.
ضاوةِرَيى كاتَيك ويستت: هةر يارمةتى وةربطرة *
بريكارى ضونكة  يارمةتى، وةرطرتنى بؤ مةكة دى ساتَيكى 
.Cumulative خستنةوةية سةريةك هةيةء ثَيشينةى
دا لةدواي كة ئةوةى  وةرنةطريت، يارمةتى بةراستى  ئةطةر
دةبَيت قورس زنجريةى وانةكانتدا) زؤر (لة دةخوَينَيت، ئةمة

بؤت.
يارمةتى  رَيطاية بكة: ئةو ثرسيارةكانت ثؤلدا لة *

ثؤلدا. ضاالككردنت دةدات لة
ذوورةكةى لة بكة مامؤستاكةت سةردانى *
ذوورةكةيدا لة هةية دياريكراوى خؤى كاتى مامؤستا خؤى:

وةربطرة.
َ
ُّـ كى

َ
كةل ثرسيارةكانت، وةآلمدانةوةى بؤ

خوَيندن): ) كردن بؤ سةعى دروست بكة طروث *
ثَيكةوة بؤ دروستدةكةن طونجاو طروثى خوَيندكارةكان لة زؤر
جياجيايان رَيطاى تَيداية جياجياى خوَيندكارى سةعيكردن،
دةبينىكة ثرسيارى رَيطاىوا ثَييةبؤ شيكاركردنىثرسيارةكان،
نةتزاني لةمةوثَيشنةتبينيبَيتء تؤ لةوانةية ثآشيكاردةكةن

فَيربن. لةيةكرت جياجيا بريؤكةى دةتوانن بَيت
بؤالىمامؤستاىتايبةت: ئةطةرخوَيندنطاكةت  *بضؤ
الى خوَيندنطاكانى لة ئةمة ) تَيداية تايبةتى مامؤستاى ذوورى

وةربطرة.
َ
كى ُّـ

َ
كةل بَينةو بةكارى نيية ) ئَيمةدا

*مامؤستاىتايبةتبطرة: دةتوانيتمامؤستاىتايبةت 
زؤر لةخوَينكارةكان بطريتبؤيارمةتى دانتلةهةندَيكبةشدا،
ثارة، لة دياريكراو بِرَيكى بةرامبةر دةطرن تايبةت مامؤستاى
تايبةتةكان مامؤستا ليستى لةبةشى بريكارى خوَيندنطاكاندا لة

وةربطريت
َ
ُّـ كيان

َ
كةل بكةيتء ثرسيار دةتوانيت كة هةية

هةية تايبةتيان نوسينطةى تايبةتةكان مامؤستا وآلتاندا (لة
ئةمة كة – دةكات نوسينطانة داوا بوَيت لةو مامؤستاى كةسَيك

الى ئَيمة               
تآل نةطةيشتم بةشة لةم من » َييت

َ
دةل بكة: باش ثرسيارى *

بةماناى نةكتةنيا ئةمة باش نيية، كردنة يارمةتى داواى ئةو »
لة جؤرى بة ناكةوَيت، دةست دَيت وةآلميشت ثآل كردن تة

َ
طال

ناطةيت تآ بةشة بةتةواوى ئةو ض شوَينَيكى لة ثرسيارةكانتدا،
بكة. دةربارة ثرسيارى

بكرَيت:  لةطةأل كارت هةبَيت خؤييت ئامادةيي *
كة بَيت ئةو كةسة هؤشت الى نيابةو

َ
دةكةيت دل ثرسيار كاتَيك

ئةوة يارمةتى بطرة. بؤ طوَيي باش بداتء دةيةوَيت يارمةتيت
لَيي لةو شوَينةدا كة بَيـت دةرت كة يارمةتى كةسة دةدات ئةو

تَينةطةيشتويت.
كةهةر  بزانة ئةوة ةوة: 

َ
مال ئةركى ئةنجامدانى *

تؤية ئةركى كة تَيداية طشتى راهَينانى َيك
َ
كؤمةل بةشَيك

شيكاريانبكةيت.لةبةشةكانىداهاتوشداديسانةوةشيكاركردنى
دةبَيت. ثَيويست راهَينانةت ئةم

تَيطةيشتنة: مامؤستا  ةوة
َ
مال ئةركى لة ئامانج *

كو
َ
بةل بكات، بَيزار تؤى ثآل ثَينادات تاوةكو ةوةت

َ
مال ئةركى

لة مادةيةى ئةو فَيربوونى بؤ دةدات تؤ يارمةتى ةوة
َ
مال ئةركى

طرتووة. وةرت ثؤلدا
لةكاتى  بيت  مامؤستا ئاطادارى  هةميشة  بَيت لةبريت 
زؤر بؤتؤ ئةمة لةراستيدا ثرسيارةكاندا،  شيكاركردنى
ضونكة بكة، ثرسيار كاتةدا لةو نةزانى ضيت دةكات كارئاسانى
ى

َ
هةول ئةطةر نا، طةيشتووى يان لة مادةكة بةراستى نازانيت تؤ

نةدةيت. ثرسياركردن
ئةركةكةت بزانةء ئةنجامدانى بؤ داواكراو هةروةها رؤذى
خوَيندكارةكاندا / قوتابى لةنَيوان باوة ةيةكى

َ
هةل ئةوة بينوسة

ياد لة دياريكراو كاتى دةكرَيتء ةوةدا
َ
مال ئةركى نوسينى لة

دةكةن.
ئةنجامى  بةخَيرايي دراوة ثَيت ئةركةى * ئةو

:Do the Assignment Promptly بدة
زووتر هةرضى وانةكةت لةدواى بةجَى دةست لةسةرتة كةى
دا وانةكةت  كةلةكاتى  ئةوةى تا بكة شيكارى دةكرَيت  بؤت 
وانةكة ئةمة بةكارى بَينيتء ماوة دةتوانى بريت خوَيندوتةء
ي كاتَيكي دى مةكة ضاوةِرآل دةضةسثَينَيت، مَيشكدا لة زياتر

بكةيت. ثَيكةوة هةمووى كة
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دةست  كاتَيك  :( بة ئؤرطةنايز ) بة بنةِرةتى *
ئةوةى نيابة

َ
دل لةوة دةكةيت ةوة 

َ
مال ئةركى ئةنجامدانى بة

ئةو ثَيي بة ةوةت 
َ
مال ئةركى شيكاركردنى بؤ ثَيويستتة  كة

دةفتةرةكةتدا لة خوَيندوتةو كة ( نمونةكان لةياساو ) ماددةية
نوسيوتةتةوة.

وانةدا لةو ماددةيةى ئةو هةموو هةبَيت: ثَيداضونةوةت *
بؤي مامؤستاكةت نمونانةى ئةو بضؤرةوة، ثَييدا خوَيندوتة
ئةوةى لةوةى بي نيا

َ
دل تا بكةرةوة، شيكاريان شيكاركردووى

تَيطةيشتوويت. لَيي خوَيندووتة رؤذةدا لةو
كةلَييان  شتانةى ئةو هةموو لةسةر بنوسة خؤت  تَيبينى
مامؤستاكةت لةوانةية كة ةيةك

َ
هةل هةر يان تَيناطةيت

تَيبينى بضؤرةوةو بةشةدا بةو كتَيبةكةشتدا لة كردبَيتى.
كرابن كتَيبةكةدا لة كةلةوانةية هةآلنةى ئةو بكةو نموونةكان

بكة. تؤماريان خؤت الى
بِرؤ:  دا يةكانت رَينمايي بةدواى بخوَينةرةوةو *
ئةنجامدانى لة خوَيندوتة  رَينماييانةى ئةو لةوةى  نيابة

َ
دل

ثةيِرةوت نموونةكانيشدا، يةكةبةيةكةى ةوةداو
َ
مال ئةركى

كردوون.
ئةوةى نيابةلةووردبينىءجواننوسينى،

َ
دل *رَيكءثَيكبة:

ثَيداضوونةوةدا لةكاتى ئةمة ئاشكرابَيت روونء دةينوسيت كة
دةتوانَيت لةتاقيكردنةوةدا مامؤستاكةشت دةداتء يارمةتيت

تَيبطات. لَيـى ئاشكرا روونء
لة  نيابة

َ
دل بكة:  كارةكة هةموو  سةيرى *

وةآلم تةنيا كردووتة، كة ئةوةى هةموو ثَيداضوونةوةى
كو

َ
بةل ناكةن وةآلم مامؤستا تةنيا سةيرى هةندَيك مةنووسة.

جارىواهةية دةيخوَيننةوةوسةيرىدةكةن( بةهةنطاو هةنطاو
ئةوةى ديكةيان يةكَيكيان دةكرَيتء يةكدا ة بةدواى

َ
دووهةل

كةئةمة باش دةردةضَيـت بةراستى ئةنجام دةكاتةوةو راست 
تَيطةيشتنت زووتر بؤ دةدات يارمةتيت ثَيداضوونةوة ( نيية

ئةطةر كرابَيت). ) كانت ة
َ
هةل مادةكةو دياريكردنى لة

ثَيداضونةوةت بة: هةميشة ووردبني لةكارةكةتدا *
راستى لة  دةكات  نيات 

َ
دل ئةمة كردووتة، ئةوةى  بؤ  هةبَيت 

ديارى بؤت كردوتن ذمَيرياريانةى ة
َ
هةل ئةو كارةكةتء

دةكات.
:Problem Solving شيكاركردن ثرسيار

كردن رَينمايى بؤ طشتى شَيوازى هةندَيك ثَيشوودا بةشى لة
ديارى بكرَيت باشة  ض كة ةوةدا

َ
مال ئةركى شيكاركردنى  لة

ثرسيار لة دةدات يارمةتيت هةية شَيواز هةندَيك لَيرةدا كرا.
لة بريؤكة كة هةندَيك دةكةيت تَيبينى ئةوة  شيكاركردندا،

كن.
َ
بةكةل بةكاردَينء بةشةكاندا هةردوو

تا بخوَينةرةوة ثرسيارةكة بخوَينةرةوة: *ثرسيارةكة
بكةوَيت. دةست داواكاريةكةوة بارةي لة بريؤكةيةكت

 Read the بخوَينةرةوة  دووبارة ثرسيارةكة *
ثرسيارةكة كة دةطةيت تَى لةوة ئَيسشتا :problem again
بخوَينةرةوة. هةروةها ثرسيارةكة دووبارة ضى دةكات، داواى

ضيية. ثرسيارةكة داواكارى تَيطةيشتووى كة لةوةى نيابة
َ
دل

ضى دةتةوَيت بكة، تَيبينى ئةوة روونى بة *
كة بنووسة ئةوة ئاشكرا بة :( ضيية؟ (داواكراو بدؤزيتةوة،

بدؤزيتةوة. ض دةتةوَيت ضييةء ثرسيارةكةت
دةزانيت (دراو  ضى بكة، تَيبينى ئةوة روونى بة *
لة ثرسيارةكةدا زانياريانةى ئةو هةموو بة ئاشكرا :( ية؟ ضى

دراوةبيانووسة.
وَينةى  بوو ثَيويست ئةطةر بكَيشة:  هَيلكارى *
داواكراوى دراوء بكَيشةو  ثرسيارةكة بؤ  روونكردنةوةيى
هَيلكارى كارئاسانى هةندَيكجار بكة. ديارى ثرسيارةكةى لةسةر
كة باشة بريؤكةيةكى ثرسيارةكة دةكات. ئةوة بؤ شيكاركردنى

بكَيشى. ثَيويست بوو هَيلكارى كوَيدا لة
بدة هةوأل :Devise a plan بكة  دابةش ثالن *
ثَيويست ئةطةر بكَيشيت ثرسيارةكة بؤ روونكردنةوةيى وَينةى
ياسايانة ئةو فؤرموالى ثرسيارةكةوة، ناو لةوَيوة بضؤرة بوو،
دةدةن. يارمةتيت ثَيويستنء ثرسيارةكةدا لة كة بنووسة
وةآلمَيكدا / هةنطاوَيك لةهةر ناوَيك ضوونة هةر لَيرةدا ببينة

ئةنجامى كؤتايى. بة طةياندنت ثَيويستة بؤ
نةتتوانى ئةطةر بكة: شيكار هاوشَيوة ثرسيارةكة *
بدة هةوأل بكةيت شيكارى دةستاية لةبةر ثرسيارةى ئةو 
لة بكة، ئةوة بكةيت. شيكارى ئاسانرتة كة هاوشَيوةكةى
بكة بةراوردَيك ثَيشوو ثرسيارةكةى سةر بطةِرَيرةوة دواييدا
بؤت ئةوةى كردووتةء ثَيشوو ثرسيارى بؤ ئةوةى نَيوانيان لة

سةرى. طةِرايتةوة نةكراوةء شيكار
كارى دانا، ثالنةكةت كة يةكةمجار بدة: ئةنجام *ثالنةكة

دةطةيت. وةآلمةكةى ئةنجامى بة تا بكة تَيدا
وةآلمةكةت (ئايا بكة ووردبينى وةآلمةكةت *
كردوويت؟ دروست بؤ هةستَيكى وةآلمةكة طونجاوة؟):
باش ئةوةى دواى بكة جَيطري وةآلمةكةت طونجاوة ئةوا ئةطةر

كرد. ووردبينيت
راستى لة نيابوون

َ
دل بؤ بضؤرةوة: ثرسيارةكةدا بة *
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طشتىء ِرَيطاو بريؤكةى بضؤرةوة، ثرسيارةكةدا بة وةآلمةكة
هةوأل بكةرةوة. بةسةر هاتووة ثرسيارةكةدا ئةو ياسايانةى لة
رَيطاية يان طشتية بؤضى ئةو بريؤكة بطةيت تَى لةوةى بدة
بدةء سةرنج بةكارهَيناوة، ثرسيارةدا لةو ياسايانةت يان
ئةو شيكاركردنى لة داوة تؤيان يارمةتى شتانةى ئةو بزانة
دا ديكة ثرسيارى شيكاركردنى لة داهاتوودا. لة ثرسيارةدا

بةكاردَين؟
تاقيكردنةوة:  بؤ خوَيندن

تاقيكردنةوةدا كاتى خوَيندن لة شَيوازَيك بؤ ضةند لَيرةدا
هةية:

دةتوانيت بؤتاقيكردنةوةى *لةيةكةمرؤذةوة دةستثَيبكة:
بة بكة، يان كةمَيك رؤذة هةر بكةيت، ئامادة داهاتوو خؤت

ثَيبكة. دةست تاقيكردنةوة ثَيش رؤذ (٢-٣) كةمةوة النى
بة خؤت كاتى تاقيكردنةوة دةست ثَيمةكة، ثَيش شةوى
تاقيكردنةوة بؤ خؤئامادةكردن  مةكوذة، كةوة 

َ
بَيكةل شتى

بكةيت. بؤ كارى رؤذَيك هةموو دةبَيت
بخةوة، تَير تاقيكردنةوة ثَيش شةوى بخةوة: تَير *شةو
ثَيويست ثَيى  بة بدةيتء تةواو ثشووى طرنطة زؤر  ئةوة

بخةويت. تاقيكردنةوةدا لةشةوى
بة ليستَيكدا بنووسة: ضاو لة فؤرموال طرنطةكان ياساو *
ليستَيكدا طرنطةكان لة ياسا كورتةى تَيبينيةكاندا بخشَينةوةء
ياسايانةء ئةو فَيربوونى لة بكةرةوة نيا

َ
دل خؤت بنووسة.

بةكارهَينانيانة. ضؤنيةتى طرنطرتة لةوةش ئةوةى
دراون ثَيت ةوة

َ
مال ئةركى  بؤ كة  ثرسيارانةى ئةو *

مةخشَينة ثرسيارانةدا بةو ضاو تةنها بكةرةوة: شيكاريان
بكةرةوة. شيكاريان بةِراستى دراوة، ثَيت ةوة

َ
مال ئةركى كةوةك

ئةوةى بآ وةبريدَينَيتةوة ياساكانت كة بنوسة هةنطاوانة ئةو
بكةيتةوة. شيكارةكانيان سةيرى

 Rework Book :بكة نمونةكانتدا تَيبينىء لة *
شيكاربكةرةوة كتَيبةكة نموونةكانى :/ Notes Examples
تَيِروانينى لةكاتى بخوَينةرةوة. ووردى بة تَيبينيةكان
هةر لةدواى كة  برينةضَيت ئةوةت كتَيبةكة ثرسيارةكانى
كتَيبةكةش هةموو بؤ هةيةو راهَينانَيك كتَيبةكةدا بةشَيكى
بابةتةكة هةموو لةسةر ثرسيارى كة هةية طشتى راهَينانَيكى

بكةيتةوة. شيكاريان ثَيويستة تَيداية
شيكاركردنى لةكاتى بناسة: ثرسيارةكان كاراكتةرةكانى *
لةكام كة بزانة ئةوة ةوةدا

َ
مال ئةركى ثرسيارةكانى

دةدات. شيكاركردنةكة بةثرؤسةى  ئاماذة  ئةمة بةشةدان.
ثَيشرت ئةطةر  نادات، يارمةتيت ئةوة تاقيكردنةوةدا لةكاتى 
دةخشَينيتةوة ةوةدا

َ
مال بةئةركى ضاو كاتَيك نةتكردبَيت.

كة دةكةن بةوة  ئاماذة كة  بكة كاراكتةرانة  ئةو  سةيرى
يارمةتيت شيكاركردندا لة دةناسَيتء ثآ ثرسيارةكةت جؤرى

دةدات.
ثرسيار هةندَيك بدة: ئةنجام تاقيكردنةوة بةكردةوة *
بؤخؤت دياريكراو كاتى تاقيبكةرةوة. خؤت بكةو ديارى
تَيدا نوسيوة تَيبينيةكانت ثرسيارو كة دابنَىء دةفتةرةكةت

بةكارمةهَينة.
ئةنجامدانى بدة: ئةنجام  تاقيكردنةوةيةك  *
بريكاريدا، لة شتة طرنطرتين  ثؤلدا لة تاقيكردنةوةكان
شَيوة بةباشرتين تا بكرَيت، بؤ خوَيندنى باشرتين كة طرنطة
كة دةدةن يارمةتيت بريؤكة هةندَيك لريةدا بدرَيت، ئةنجام

بدةيت. تاقيكردنةوةيةك ئةنجام
دةرضوونت يةكةمة بؤ هةنطاوى ئةوة ساف بكة: مَيشكت *
كةسَيك شتة قورسرتين ئةوة بةداخةوة تاقيكردنةوةدا، لة
لة تووِرةيي مَيشكء ماندووكردنى زياد بيكات. بتوانَيت
بريبضَيتةوةو شتت زياتر دةكةن لآل وات تاقيكردنةوةدا
خراثرتين نةدرَيتةوة، وةآلم بؤت بثةِرَينيتء هةندَيك شت

ترسة. تاقيكردنةوةدا لةكاتى شت
كة ئةوةية مةبةستم لَيرةدا بة: طؤأل طورجء *
سآجار دةتوانيت بيت،  طؤأل طورجء لةتاقيكردنةوةدا
ثرسيارةكاندا بةسةر يةكةم، بضيتةوة،  بةتاقيكردنةوةكةدا
هةموو دووةم، بدةرةوة. وةآلميان دةيانزانيت ئةوانةى  بِرؤ
لَييان بةآلم دةيانزانيت، كة بدةرةوة  وةآلم ثرسيارانة ئةو
ثرسيارانةى ئةو هةموو بضؤرةوةو ثَيدا لةدواييدا نيابيت.

َ
دل

خاآلنة ئةو هةموو رَيطايةوة لةم بدةرةوة. وةآلم مابوونةوة كة
دةستت بكةون. دةزانيت كةدةتةوَيت

سةيرى مةدة بةفرِيؤ كات كاتدا: بةكارهَينانى بةلة ضاالك *
مةكوذة، ثرسيارَيكةوة بة كاتةكةت زؤربةى كاتذمَيربكة.
كاتةكةت هةموو ئةطةر  بكةيت،  دابةش  كاتةكةت  دةبَيت
ماوةت دى ثرسيارةكانى بؤ بيت، خةريك بةثرسيارَيكةوة

بدةيتةوة. وةآلم ثرسيارةكان هةموو نامَينَيت فرياناكةويت
ثرسيارَيكدا زانيت لة ئةطةر ثةِرة: طريبويت تآ ئةطةر *
ثرسيارَيكى سةر بضؤرة ةو

َ
بهَيل بةجَيي نايزانيت طريبويتء

كات بكة. تةواوى سةرىء بطةِرَيرةوة دوايدا لة دى
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بدةيتةوةو  وةآلم نمرة ( ١٠ ) بايي كة بةوةى بةفرِيؤمةدة
لةدةست نمرةى ديكةت  (٢٠) نةبَيتء تةواوكردنت تواناى

كاتةوة. تةواوبوونى بةهؤى بضَيت
ةكةى 

َ
خال وةك  رَيك ئةمة كة دةكةيت ئةوة بينى  تآل

بكرَيتةوة دووبارة كة ئةوةى بؤ طرنطة ئةوة بةآلم ثَيشووة،
جياوازدا. لةرَيطاى

بة دةيزانيت ئةوةى بكةرةوة: كارةكةت هةموو سةيرى *
باشرتين بدة هةوأل بدة. مامؤستاكةتى ثيشانى شَيوة ئاسانرتين
نةبَيت راست وةآلمةكةت ئةطةر بنوسيت. كارةكةت ئةنجام بؤ
كة دةكات بؤ ديارى ياسايانةت ئةو مامؤستاكةت تةنها ئةوة

كراوة. لةثرسيارةكةدا كاريان لةسةر
ة،

َ
مةهَيل جَى مامؤستا بؤ  خؤت  مَيشكى خوَيندنةوةى

دياري بكةو هةنطاو هةنطاو بة بيخةرة روو، ئةوةى دةيزانيت
روون بكةرةوةو بينوسة. بؤى

جَى بؤشي بة ثرسيار قةت ة:
َ
مةهَيل جآ بةبؤشي ثرسيار *

هةرضةند نةكرَيت، تةواو بؤ ثرسيارةكةشت ئةطةر ة،
َ
مةهَيل

ديارى بؤ تةنها ئةوانةت مامؤستا وةآلمةكةى بنوسة. دةزانيت
كراون. لةوَيدا هةيةء ثرسيارةكةوة بة ثةيوةندييان كة دةكات
لة شتَيكت تؤ كة ئاماذة نيية بؤئةوةى شت هةندَيك نوسينى
نيشانةى شت هةندَيك لة نوسينى بةآلم زانيوة، ثرسيارةكة

نةزانينى تةواوة.
باشء ووردو كة لةوةى نيابة

َ
دل بخوَينةرةوة: شيكارةكة *

وةآلم ئةوةى ثَيش خوَيندؤتةوة ثرسيارةكةت بةتةواوةتى
دياريكراودا شتَيكى لة ثرسيار مامؤستا ئةطةر بدةيتةوة،
نيابة

َ
دل دواييدا لة بكةو ديارى بنوسرَيت بؤئةوةى دةكات

داوةتةوة. كردوتةو وةآلمت كة لةوةى
كة وةآلمةى لةو نيابة

َ
دل هةية: مانايةكى وةآلمةكةت * ئايا

هةية. مانايةكى كةوتووة دةستت
دايت ةتى

َ
كات مؤل لة كارةكةتدا بكة: ئةطةر ووردبينى *

ماناى ئةوة بةيةك، يةك بكة وةآلمةكانت بؤ ثَيداضونةوة ئةوة
بكةيتةوة. بؤثرسيارةكان كار بةتةواوةتى كةتؤ ئةوةية

بةشة لة يةكَيك لةوانةية ئةمة فَيربة: ةكانتةوة
َ
هةل لة *

يارمةتيت ةكانت
َ
هةل لة فَيربوون تةنيا بَيـت طرنطةكان دةدات.زؤر

 Review بخشَينةرةوة ةوةدا
َ
مال بةئةركى ضاو *

دواى ) وةردةطريتةوة ةوة
َ
مال ئةركى كاتَيك :Homework

بؤئةوةى بكة ةكانت
َ
هةل سةيرى ( دةيبينَيت مامؤستا ئةوةى

نةكةيتةوة. دووبارةيان
لةسةر تاقيكردنةوةت ثرسيارى كاغةزةى ئةو *
لةطةأل بكة شَيوة هةمان بضؤرةوة: ثَييدا داوةتةوة وةآلم

تاقيكردنةوةكانت.
كاتَيك :Understand the Error تَيبطة ة

َ
لةهةل *

دةكةيت تاقيكردنةوةدا يان ةوةدا
َ
مال ئةركى لة ةيةك

َ
هةل

ةت
َ
هةل بؤضى يةو ضى ةكةت

َ
هةل كة بطةيت تَيي بدة هةوأل

بؤ ةكانتةوة
َ
هةل شت بكة لةبارةى هةندَيك سةيرى كردووة.

دانةوة ئةنجام لة خؤت بةدوور بطريت بَيتةوةو بريت ئةوةى
داهاتوودا. لة يان

تَيي  دؤزييةوةو ةيةكت
َ
هةل وةربطرة: ئةطةر يارمةتى *

وةربطرة، ئةوا يارمةتى كراوة ةية
َ
ئةو هةل بؤضى نةطةيشتى

بةراستى كة هاوثؤلةكةت يان بكة مامؤستاكةت لة ثرسيار
كردووة. شيكارى

بةردةوام  زانيت ئةطةر ةكانةوة: 
َ
هةل بضؤرةناو *

بة هَيواش دةكةيت ئةوا طشتى ةى
َ
هةل ذمَيرةيي يان ةى

َ
هةل

/ خوَينكار ةى
َ
هةل زؤربةى ثرسيارةكاندا. لةشيكاركردنى

ناداتء بةتةواوى سةرنج كة لة ثةلةكردنةوةية قوتابيةكان
دةبَيت. ة

َ
هةل توشي

بةشَيكى لة ئةطةر ةكان:
َ
هةل كردنةوةى دووبارة *

لةوانةية ئةوة دووبارةكردةوة ةت
َ
هةل بةردةوام ثرسيارةكةدا

بةشة ثرسيارانةى ئةو ئةو طشتى لةبريؤكةى باش لةراستيدا
زياتر ديكةو ثرسيارى سةر بطةِرَيرةوة تَينةطةيشتبيت،
ة
َ
هةل لةكوَيدا كة بطةيت تآل بدة لةوة بكةو هةوأل شيكاريان

تَينةطةيشتويت. ضى دةكةيتء
ةيةى 

َ
هةل بكة: ئةو ةكانت دروست

َ
بؤ هةل ليستَيك *

رَيطا ةيةكيش
َ
هةل هةر بؤ بكة، تؤمارى ليستةدا لةو دةيكةيت

كة بضؤرةوة ليستةكةدا بة بنوسة، بةرامبةريدا لة راستةكة
باوةكانت ة

َ
هةل بكة ئةطةر كردو تةماشايان تةواو ثرسيارةكةت

بكةرةوة. راستيان كردبؤوة دوبارة
 

 http: lltutorial.math.lamar.edu / سةرضاوة:
terms. asp

٤٤
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كَيشة  لةو  يةكَيك  هةية،  يان 
َ
دل نةخؤشى  كةسانةى  ئةو 

ضى  ئةوةية  دةبَيتةوة  روبةرويان  هةميشة  سةرةكيانةى 
بخؤن؟ ء خؤيان لة ض خؤراكَيك دوربخةنةوة كة زيانى بؤيان 

هةبَيت؟ 
و ئايا هةر لةسةر سيستمة خؤراكيةكةى ثَيشويان بةردةوام 
بنء يا طؤِرانكارى تَيدا بكةنء ئاستى ئةو طؤِرانكاريانة تا ض 
رادةو ئةندازةيةك بَيتء ئايا لة تواناى كةسةكةدا هةية ئةو 

طؤِرانكاريانة لة خؤراكى رؤذانةيدا دروست بكات؟
ئةو  دياريكردنى  نوسينة  ئةم  ئامانجى  يةكةم  ثلةى  بة 
خؤراكانةية كة سود بةو كةسانة دةطةيةنن كة نةخؤشيةكانى 
دألء تَيكضونةكانيان هةية بة تايبةتى ئةوانةى كة نةخؤشى 
خوَينبةرةكانى دأل Coronary heart disease يان هةية. 

ئةوةش بة ئامانجى ئةوةى يارمةتيان 
بدات بؤ: 

- ثارَيزطاريكردن بة كَيشَيكى طونجاوةوة بؤ ئةوةى ثةستانء 
يان كةم بَيتةوة. 

َ
نارةحةتى لةسةر دل

يسرتؤأل لة خوَينياندا. 
َ
- كةمكردنةوةى ئاستى كؤل

لولة  لةسةر  ضةوريةكان  مادة  نيشتنى  كةمكردنةوةى   -
خوَينةكانيان بة تايبةتى لةناو خوَينبةرةكاندا. 

خوَين  تةكانى 
َ
جةل لة  خؤيان  بدات  يارمةتيان   -

دوربخةنةوة. 
- زياتر كردنى دةرفةتى مانةوة بة تايبةتى ئةو كةسانةى 

داية. 
َ
يان لةطةل

َ
كة نؤبة دل

تةى دةماخى. 
َ
- كةمكردنةوةى مةترسيييةكانى جةل

 Coronary دأل  خوَينبةرةكانى  نةخؤشى 
heart disease ضى ية؟

لةوةوة  دأل  تَيكضونى خوَينبةرةكانى  سةرةتاى نةخؤشىء 
دةست ثَيدةكات كة خوَينبةرةكانى دأل، واتة ئةو خوَينبةرانةى 
خوَين دةطةيةنن بة ديوارء ماسولكةكانى دأل تةسك دةبنةوة لة 
ةكةبونء نيشتنى ضةورى لةسةر ديوارةكانيان كة 

َ
ئةنجامى كةل

ثَي ى دةوترَيت رةقبونى خوَينبةرةكان (atherosclerosis)ء 
 .(atheroma) بة مادة ضةوريةكانيش دةوترَيت

ئةطةر ئةم دياردةية بةردةوام بوو لةوانةية تةسك بونةوةكة 
خوَينبةرةكانى  كة  ئةوةى  هؤى  ببَيتة  بَيت  زؤر  ئةوةندة 
كة  دأل  ماسولكةكانى  بطةيةننة  خوَينة  ئةو  نةتوانن  دأل 
لةكاتى  تايبةتى  بة  ثَيويستيانة  زؤر  تَيدايةء  ئؤكسجينيان 
كاركردنء وةرزشكردنداء ئةمةش دةبَيتة هؤى سنطة كوذَى 
لة  دةكات  دروستى  ةتةكة 

َ
حال كة  ئازارةى  ئةو   ،angina

فسيؤلؤذى خؤراكء 
تَيكضونةكانى دأل 

                                                           ئةكرةم قةرةداخى 

٤٥
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دأل ماسولكةكانى ئؤكسجني ناطاتة كة ئةوةوة دَيت ئةنجامى
تَيكضونى ةتى

َ
حال ترسناكرتين دةطات. ثَي كةميان زؤر يان

لة بطريَين خوَينبةرةكان كة لةوةداية  دأل خوَينبةرةكانى
ببَيتة blood clotء خوَين ثةيدابونى «مةييوَيكى ئةنجامى
ناطاتة ئؤكسجني تةواوةتى بة ئيرت خوَينبةرةكة،ء طريانى هؤى
ديكةية يةكَيكى خوَينيش ثةستانى بةرزة دأل. ماسولكةكانى
ببَيتة رةنطة دألء  سةر دةخةنة ثةستان كة هؤكارانةى لةو

خوَينبةرةكانى. خراثكردنى تَيكدانء هؤى
كامانةية؟ دروستى بؤ دأل خؤراكى

بؤ مةترسى كة هةرطيز ئةو خؤراكانةن دروستى خؤراكى
يان نائاسايى بارَيكى خؤيشى دأل ئةطةر ناكةنء دأل دروست
دةكةنةوة كةم بؤ تَيكضونانةى كَيشةو ئةو تَيدابوو، تَيكضونَيكى

 Coronary heart دأل نةخؤشى خوَينبةرةكانى تايبةتى بة
.disease

سةوزةو ميوة:
ميوةو لة ثارضة ثَينج رؤذانة كةمةوة بةالى خواردنى
كةم دأل خوَينبةرةكانى نةخؤشى مةترسييةكانى سةوزة
لةسةر نيشتنى ضةورى لة رَيطرتن بؤ بة تايبةتى دةكةنةوة،

خوَينبةرةكان. ديوارى
كؤليسرتؤأل: ضةورىء

دابةزينء هؤى دةبَيتة خؤراكدا لة ضةورى كةمكردنةوةى -
خوَيندا. لة ضةورى كةمكردنةوةى

خؤراكدا  Saturated fats لة تَيرةكان ضةورية ينى طؤِرَ -
تاكة Polyunsaturatel fatsء تَيرةكان نا ضةورية فرة بة

لة دواترى  Monounsaturated fats (كة ناتَيرةكان ضةورية
دةكةين) باسيان وتارةدا ئةم
لة خراث ى

َ
يسرتؤل

َ
كؤل رَيذةى

رَيذةى دادةبةزَيننء  خوَيندا 
دةكةن. ى باش زياد

َ
يسرتؤل

َ
كؤل

رؤن ماسىء
ماسى:

ماسى خواردنى بةتةنها
دةبَيتة دا خؤى لة خؤى
مةترسى دابةزينى هؤى
خوَينبةرةكانى نةخؤشى
و ة و نة د مكر كة ء أل د
كةسةكة ثارَيزطاريكردنى
بة ئَيمة دأل، نؤبةكانى لة 
ضؤن كة نازانني تةواوى ئةوة

ئةوةيان تاقيكردنةوةكان هةموو بةآلم دةدات يارمةتية ئةو
ماسى طؤشتى كة بَيت لةوةدا يارمةتيدانةكة رةنطة سةِّـاندوة
هؤى ببَيتة هةروةها دأل، لَيدانةكانى هؤى رَيكخستنى ببَيتة
يةكَيكة كة (triglycerides) ئاستى ترايطليسرايد دابةزينى

ضةورى. ثَيكهاتوةكانى لة
دروستى: كَيشَيكى هَيشتنةوةى

كَيشة ئةو دابةزينى ئةوا بوو، زؤر كَيشي كةسةكة ئةطةر
هةروةها

َ
دل سةر بارطرانى كةمكردنةوةى دةبَيتةهؤى

خوَين. دابةزينى ثةستانى دةدات بؤ يارمةتيشي
دةبَيتةهؤى خؤراكدا لة خوَي  كةمكردنةوةى خوَي:

خوَين. ثةستانى دابةزينى
ئةلكهول:

تَيكدانء دةبَيتةهؤى ئةلكهوليةكان مادة خواردنةوةى زؤر
ثةستانى بةرزكردنةوةى ء 

َ
دل ماسولكةكانى  خراثكردنى

ئةلكهول وةرطرتنى ئةوةشدا  
َ
لةطةل زؤربون كَيش خوِينء

زيانى  ٢ يةكة unites لةرؤذَيكدا ١تا وةك كةم زؤر بةرَيذةيةكى
كةتةمةنيان لة دةكات ثياوانةدا لةو

َ
دل ثارَيزطارى كو

َ
نية بةل

تةمةنى ضونةتة كة  ذنانةش ئةو هةروةها تَيثةِريوةء  ضل
نائومَيدييةوة.

ميوة: سةوزةء زؤرى خواردنى
زؤرى خواردنى  كة سةِّـاندويانة تاقيكردنةوةكان هةموو

يةكان دادةبةزَينَيتء دةبَيتةهؤى
َ
دل ميوة كَيشة سةوزةو

باشةوة. زؤر بةتةندروستيةكى ثارَيزطارى
ميوة سةوزةو كةبؤضي رونبؤتةوة بةتةواوةتى ئَيستا
ميوة كةسةوزةو هةية ئةوةش هةية. باشةيان كاريطةرة ئةو
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دذةئؤكسان لةمادةى ثِرن
(ظيتامنيء  antioxidants
دذة دى). ماددةكانى 
ئؤكساندنن، دذى ئؤكسانةكان
كردارةن ئةو  دذى  واتة
خوَين ي

َ
كؤليسرتؤل كة

لةناو نيشتوو ببَيتةضةورى
ئةمة م

َ
بةال لولة خوَينةكاندا،

كةوةرطرتنى ئةوةناطةيةنَيت
هةمان ظيتامني حةثي

دةبَيت. كاريطةرييان
ئةوة ثَيويستة هةروةها
ميوة سةوزةو كة بزانرَيت
ئةو  – ثؤتاسيؤم لة ثِرن 
كةدةبَيتةهؤى كانزاييةى –
ثةستانى كردنى

َ
كؤنرتؤل

ناِرَيكى دذى خوَينء
دةوةستَيتةوة،

َ
دل لَيدانى

سةوز سةوزةى ضةورىء
ئةوةش فؤليك لةترشي ثِرن
دابةزاندنى دةبَيتةهؤى
خوَيندا لة مادةيةك ئاستى
هؤمؤسستني دةوترَيت كةثَيي

خؤى  كة  homocysteine
لة طرنطة هؤكارَيكى لةخؤيدا

رؤذانة كى
َ
خةل لةبةريتانيا دا

َ
دل نةخؤشيةكانى دروستكردنى

ثَيدا وةك ئاماذةمان م
َ
بةال دةخوات، ميوة سةوزةو ثارضة سَي

مةترسيانةى ئةو هةموو رؤذَيكدا لة ثارضة ثَينج خواردنى
ئةوةشدا دةركةوتووة كةلةهةندَيك

َ
ن، لةطةل

َ
ن نايهَيل

َ
كةلةسةردل

ميوة سةوزةو ثارضة يا نؤ كى هةشت
َ
خةل جيهاندا ناوضةى

دةخؤن. رؤذانة
هةمةجؤربنء دةخورَين ميوةيةى سةوزةو ئةو واباشة
لة ثاكةت يا ناوقوتو ميوةى يا ميوة شةربةتى خواردنى تازةبن.
سةرضاوةيةكى ثةتاتة باشة. نةخورَيت زياتر جارَيك رؤذَيكدا
ثَينج » لةو بةيةكَيك م

َ
نيشاستة، بةال بؤ دةستكةوتنى باشة
كةباسمانكرد. ناذمَيرَيت ية ثارضة»

سةوزةو ئةو  نمونةى بؤ خشتةيةك 
دةخورَيت: رؤذانة ميوةيةى

ميوة:
يان  ١ دانة ، مؤز. 

َ
سَيو، ثرتةقال  ·

قاشَيكى ئةناناس وةك شوتى طةورة زؤر ميوةى ·
طةورة

 ٢  satsumas كيوى، خورما، وةك وورد ميوةى ·
ميوة

 ٢-٣ و
َ
كوال يا قوتو، ناو ميوةى يان ميوة، تةى

َ
زةال ·

كةوضك
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(نان، وةك: تَيداية نيشاستةيان كة بخوات دى خؤراكى هةندَيك

هةموجؤرة لة خؤى هةوير،ء ئيشي ثةتاتة، ة،
َ
دانةوَيل برنج،

بريتى  لة بخاتةوةء Saturated fat دور تَير ضةورييةكى

ضةورى  فرة وةك  unsaturated fat ناتَير ضةورى ئةوة

 Mono ناتَير ضةورى تاك Polyunsaturatedء ناتَير

ئةم  خوارةوةدا خشتةيةى لةم unsaturated بةكاربهَينَيت،

زياتر رون دةكةينةوة: مةبةستة
نــــــــــاتـــــــــــــــــــــــَير ضـــــــــــــــــــــــةورى

تَير فرةضةورىضةورى
ناتَير

ضةورى تاكة
3ناتَير ئؤميطا ضةورى

ضةورى تَير
دةبَيتةهؤى

بةرزكردنةوةى
ئاستى

ى
َ
كؤليسرتؤل
 LDL

ضةورى فرة
ناتَير

دةبَيتةهؤى
دابةزاندنى

ئاستى
ي

َ
كؤليسرتؤل
 LDL
هةروةها

هؤى دةشبَيتة
دابةزاندنى

ئاستى
ى

َ
كؤليسرتؤل
 HDL

ى
َ
(كؤليسرتؤل
( ثارَيزةر

ضةورى تاكة
ناتَير

دةبَيتةهؤى
كةمكردنةوةى

ئاستى
ى

َ
كؤليسرتؤل

م 
َ
بةال LDL
نابَيتةهؤى

كةمكردنةوةى
ئاستى

ى
َ
كؤليسرتؤل

 . HDL

تايبةتة بةشَيكى
فرة ضةورى لة

دةبَيتةهؤى ناتَير،
ئاستى دابةزاندنى
طليسرايدء تراى
خوَين َيت

َ
ناشيةل

لولةكاندا لةناو
بمةَيت

لةناو تَير ضةورى
خؤراكانةدا ئةم

هةية: كةرة
دوطء رةق ثةنريى

بةراز. طؤشتى
ضةورى طؤشت

رؤنى هندى طوَيزى
خورما.

ضةورى فرة
لةمانةدا ناتَير

هةية:
طةنمةشامى رؤنى

ة
َ
طول رؤنى

رؤنى بةرؤذة
سؤيا ثاقلةى
ماسي رؤنى

جؤرى هةندَيك
سةرتوَيذ كةرةء
جؤرة لةم هةية
ضةورية دروست

دةكةن.

ضةورى تاكة
لةمانةدا ناتَير
رؤنى هةية

رؤنى زةيتون
طوَيز رؤنى

ئةظؤكادؤ ة
َ
دانةوَيل

جؤرى هةندَيك
سةرتوَيذ كةرةو

جؤرة لةم
ضةورية دروست

دةكةن.

لةمانةدا ضةورية ئةم
هةية:

رؤنى ماسي ماسي رؤنى
خؤى لةشمان ديسانةوة
ضةوريية لة ئةم جؤرى
طوَيزو ةء

َ
دانةوَيل رؤنى

دةكات. دروست سؤيا
 

ماسي: رؤنى ماسيء
زؤرة) رؤنيان كة ماسيانةى ئةو ) رؤنى ماسي خواردنى

 Pichards , Muckerel , Kippers , fresh وةك:

بة  tuna , Salmon , Sardins , trout , anchovies ة

بة توشبون بؤ مةترسي ، بةردةوام، ثَيكء رَيكء شَيوةيةكى

ثاش مرؤظ زوو دةكاتةوةء كةم
َ
دل خوَينبةرةكانى نةخؤشي

خؤى. دؤخى دةطةِرَيتةوة ى
َ
دل نؤبة

كة جؤرةية ئةو هةبَيت دا كةلةماسي رؤن جؤرى ضاكرتين

رؤنى ماسي لة بةزؤرى (٣ Omiga) ٣ ئؤميطا دةوترَيت ثَيي

هةفتةى نةبَيت هيض بدات
َ
هةول مرؤظ ثَيويستة هةية. دا

ثزيشكةكان جار  زؤر بخوات. ماسييانة جؤرة ئةم  دووجار

بؤ كةمكردنةوةى دةنوسن نةخؤش بؤ رؤنى ماسي كةثسولي

خوَينياندا. لة » طليسرايد تراى » ئاستى

دروستييةوة: كَيشَيكى بة ثارَيزطارى
درَيذى بةثَيي طونجاو دروستى كَيشَيكى كردنى ثارَيزطارى

قورسايش خوارةوةء بَيتة خوَين ثةستانى كة وادةكات لةش

كة بَيت ئةوةمان لةبري هةميشة دةبَيت كةم بكاتةوة.
َ
دل لةسةر

وةرزشكردنةوة دروستىء خؤراكى هؤى بة كَيش دابةزاندنى

دةبَيت.

كةسانةى بؤ ئةو بؤ دابةزاندنى كَيش رَيطا هةية طةلَيك

لةشيان لةسةرو سروشتيةوةية.  كَيشي
ثَيوانى رَيطايانة لةو يةكَيك
وةك شوَينيدا ةوترين

َ
ناوقةدةلةقةل

خوارةوة:

ثياودا: لة
سروشتى.  سةرو كَيشي بة = ناوقةد ٣٧ – ٤٠ ئينج

 .( سروشتى سةرو (زؤر ةو
َ
بةقةل بةرةوذوورتر ٤٠ ئينج

ذندا: لة
سروشتى  سةروو = ناوقةد ٣٢ – ٣٥ ئينج

 .( سروشتى زؤر سةرو ) ةو
َ
= بةقةل سةروتر ٣٥ ئينجء

بزانني بؤئةوةى دةداتَى ئاشكرامان بريؤكةيةكى ئةمة
رادةيةكداية. ض لة كَيشمان

يا كارمةندى ثزيشك هاوكَيشةية، ئةو زانينى تةواوى بؤ
لةثاشدا كَيشمان ثاشيشدا  لة دةثَيوَيت درَيذيمان  دروستى
دةكةينةوة وى 

َ
بال كةلةخوارترةوة خشتةيةى ئةو بةثَيي

يا ثزيشكةكة هةروةها زؤرة، يا  باشة  كَيشمان ئايا دةزانَيت
مان (BML ) دةتورَيت بارستةى لةشمان كةثَيي كارمةندةكة
كَيشء درَيذيمان كؤكردنةوةى لة ية بريتى دةكرَيت كة بؤ

شَيوةدا. لةيةك
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١ كةوضك  - ½ ووشك ميوةى ·
١ ثةرداخ  ميوة شةربةتى ·

 
سةوزة:

٢ كةوضك  قوتو لةناو بةستو، تازة، سةوزةى ·
ثِر قاثَيكى تة

َ
زةال ·

ئاستى دابةزاندنى ضةورىء خؤراكى كةمكردنةوةى
.
َ
كؤليسرتؤل

سةرةكى بةشَيوةيةكى ضةورية  مادةيةكى 
َ
كؤليسرتؤل

 Saturated تَير ضةورى لة جطةر دةبَيت، دروست لةلةشدا
fat دروستى دةكات. 

ثرؤتينةوة  بةهؤى لةناويدا خوَينةوةء دةضَيتة
َ
كؤليسرتؤل

دةوترَيت ضةورى ء 
َ
كؤليسرتؤل بةيةكطرتنى  دةطوَيزرَيتةوة،

ليثؤثرؤتينيش دووجؤر «Lipoproteins» ليثؤثرؤتني
خةست كةم  ليثؤثرؤتينى دةوترَيت ثَيي يةكةميان هةية. 
ئةوى (LDL) يا   Low density Lipoprotein

 Hihg خةست زؤر ليثؤثرؤتينى دةوترَيت ثَيى ديكةشيان
ةيةك

َ
كؤمةل هةروةها (HDL) يا density lipoprotein

طليسراين تراى دةوترَيت  ثَيي هةية ضةورى  مادةى لة
كاتَيك   Atheroma نيشتو ضةورى «triglycerides»

خوَين ى
َ
كؤليسرتؤل كة دروست دةبَيت

كيمياييدا  بةناوثرؤسَيسَيكى  LDL
ئؤكساندن َين 

َ
دةل ثَيي كة  بِروات

Oxidationءخانةكانبينَيرنبؤسةر

كردارى بةوةش خوَينةكان. لولة ديوارى

دةست خوَينةكان لولة تةسكبونةوةى

ي
َ
كؤليسرتؤل ديكةوة لةاليةكى بكات ثَي

خوَيندا  سوِري لة 
َ
كؤليسرتؤل HDL

توشي كةسةكة َيت
َ
نايةل الدةباتء

بَيت،  
َ
دل خوَينبةرةكانى نةخؤشي 

بؤ   HDL نَيوان رَيذةى لةبةرئةوة

ئةنجامةكةش  طرنطة زؤر  LDL

خوَيندا  لة  LDL كةِرَيذةى ئةوةية

HDL زيادبَيت.  رَيذةى بَيتء كةم

دروستى  خؤراكى خواردنى  

بةرزكردنةوةى خراثء
َ

كؤليسرتؤآل دابةزاندنى دةبَيتةهؤى

.(HDL ) باش ي
َ
ئاستى كؤليسرتؤل

خراث ى
َ
كؤليسرتؤل ئاستى بةردةوام دةتوانَيت مرؤظ 

نمونة بؤ وهةر دابةزَينَيت ٪١٠ تا ٪٥ بةرَيذةى خوَينيدا لة

٪٢ لة ئةوا دابةزاند ٪١ ةى
َ
كؤليسرتؤل ئاستى ئةو مرؤظ ئةطةر

دادةبةزَينَيت.
َ
دل خوَينبةرةكانى نةخؤشي مةترسي

نيية خؤراكدا زؤربةى  لة زؤر  رَيذةيةكى  بة 
َ
كؤليسرتؤل

وةك جطةرو سةربِراو طيانةوةرى ثاشماوةى لة هَيلكةو جطة

طورضيلة.

بةرزكردنةوةى كَيشةى خؤراكانةش ئةم ناو ى
َ
كؤليسرتؤل

واباشرتة مرؤظ م
َ
بةال ناكةن دروست زؤر ى

َ
كؤليسرتؤل ئاستى

ئةطةر هةفتةيةكدا، لة هَيلكة سَي نمونة بؤ خوات بيان كةم

ضاك دةكات زؤر دابةزَيت ي
َ
كؤليسرتؤل ئاستى ويستى كةسَيك

ئةو خواردنى كاتةوة. هةروةها خؤراكيدا كةم لة ضةورى كة

دابةزاندنى دةبَيتةهؤى ديسانةوة زؤرة يان
َ
ريشال خؤراكانةى

دةمذرَيتةوة ناو لولة ةوة
َ
ريخؤل لة ةى

َ
كؤليسرتؤل ئةو ئاستى

خوَينةكانةوة.

واباشة دابةزَينَيت ى
َ
كؤليسرتؤل ئاستى  بؤئةوةى مرؤظ
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دابةزاندنى بة ثَيويستيمان ئةطةر
هةبوو: كَيش

زؤر يا ةو
َ
قةل بوو، ئاساييةوة لةسةروو كَيشمان ئةطةر

ئةوا ثَيويستمان خوارةوة نةخشةيةى ئةو ي بوين بةثَي ةو
َ
قةل

كَيشي كة بدةين
َ
هةول نابَيت لةوكاتةدا كَيشة. بةدابةزاندنى

لةش كَيشي دابةزاندنى  دابةزَينني، بةخَيرايي  زؤر لةشمان
دووثاوةند يا (ثاوةندَيك ثرؤطرامكردنةوة بة هَيواشىء بة
بة بتوانني ثارَيزطارى دروستيةو ئةوسا زؤر لة هةفتةيةكدا)

بكةين. دابةزيوةكةوة كَيشة
دابةزينى ئةوا بوين ئاسايي سةروو زؤر ئَيمة ئةطةر

بؤ  بةخشة سوود زؤر ثاوةند)  ٢٢ (نزيكةى  كيلؤطرام  ١٠
دروستيمان.

بؤ دابةزاندنى طرنطة زؤر وةرزشكردن ةو
َ
لةشء جول ضاالكى

كَيش.
خوَي: كةمكردنةوةى

بةكاردةهَينن، زؤر خؤراكياندا لة خوَي كةسانةى ئةو
لةضاو هةية خوَينيان ثةستانى بةرزة كةزؤرتر دةركةوتووة
بةتةواوى ئَيستا تا  بةكاردةهَينن كةم خوَيي  كة ئةوانةى

روودةدات. بؤ ئةمة دةرنةكةوتووة
بةرزبوونةوةيةى لة خوَيدا كةئةو سؤديؤمة بوونى ئةوة
هةن زؤر كانَيكى

َ
خةل دةكات. بةجَى جَي خوَينة ثةستانى

جةستةمان كة لةوةى بةكاردةهَينن خوَي زياتر جارَيك ضةند
لة  طرام  ٦ ية بريتى ئةوانة بةرزى رَيذةى ثَيويستيةتى.
هةية،  ١ طرام بة ثَيويستى تةنها لةش لةراستيدا م

َ
بةال رؤذَيكدا.

ضاية). كةوضكَيكى ثَينجى لة يةك نزيكةى خوَي طرام (يةك
يةكةم خوَي. كةمكردنةوةى بؤ
بةسةر نةكةيت خوَي ئةوةية شت
دةيخؤيت، كة خؤراكَيكدا هيض
خواردنَيك هةر بدة

َ
هةول دووةميش

نةكةيت تَي خوَيي دةكةيت ئامادة
ئةو خوَى بريتى لة  دةتوانيت (تؤ
خؤشكةرانة تام ماددة سةوزةو طياو
خؤراكةكة كة بةكاربهَينيت 
ثَيويستة هةروةها ( ثَيويستيةتى
ئةو خؤراكانةى دةيانخؤيت لةسةرت
ثاكةت، قوتو، خؤراكى بةتايبةتى
بكةيت ثاكةتةكةى  سةيرى  . هتد.
تَيداية. ضونكة خوَيي بزانيت ضةند
تةواوى خوَيي دةتوانَيت مرؤظ
بَي بكةوَيت دةست خؤراكةوة لة
بكاتة خوَييةك هيض خؤى ئةوةى
خؤى نان بؤنمونة خؤراكةكةوة،

تَيداية. خوَيي

ي خوَي ضةورىء
شاراوة:

زؤرَيكلةوخؤراكةئامادةكراوانةى
دروست ثيشةسازى بة دةيانخؤين
جؤرةها لة ةيةك

َ
تَيكةل لة كراونء

٥٠
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لةبةرئةوة ثَيكهاتووة. خؤراكييةكان مادة خواردنء

دةخؤيت، ضي تؤ بةتةواوةتى بزانيت طرانة هةندَيكجار

ضةند تَيداية. ى خوَي ضةورىء بِري وناشزانيت بةتةواوى

ك
َ
خةل خوَييةى ئةو يةك لة ضوارى تاندا

َ
ووال زؤربةى لة

لةو خؤراكة ئامادةكراوانةداية. دةيخوات بةوجؤرة

لةوخؤراكانة بةشَيك دةتوانَيت مرؤظ ةتة
َ
حال بؤئةو

تازةنء كة بخوات خؤراكانة ئةو يا كةمخوَين كة بذَيرَيت
َ
هةل

ئامادةنةكراون. ثيشةسازى بة لةوةثَيش

ة
َ
دانةوَيل نانء وةك بنةِرةتيةكانى خؤراكة لة هةندَيك

بزانَيت مرؤظ ئةوةية طرنط تَيداية خوَييان زؤر بِرَيكى

بَيت. كةم خوَيى كة بِري ضي دةخوات دةبذَيرَيتء
َ
هةل ضي

خؤراكةكان: سةر نوسينى
ئامادةكراوةكان لةسةر زؤربةى خؤراكة

دةربارةى زانيارييةك هةموو ثاكةتةكةيان

زانيارييانة ئةم م
َ
بةال هةية، ثَيكهاتةكانيان

طرانة تَيطةيشتنيان كة شَيوةيةكدان لة

ئَيمة خوارةوةدادَيت كةلة خشتةيةى لةو

روون بارانةوة لةو زانيارى هةندَيك

دةكةينةوة.

سةر زانيارى بؤ رابةرَيك
خؤراكةكان:

رَيذةى دةخورَين كةم كةبةبِري خؤراكانةى لةو زؤرَيك *

كراون  دةستنيشان دا ١٠٠ طرام كةتيايانداية لة هةر مادةيةك

ديارى بةتةواوةتى  بِرةكة دةخورَين زؤرتر ئةوانةى م 
َ
بةال

بة طرياوة بةبوونى هةميشة بايةخ زياتر ثَيويستة نةكراوة

بدةين. تياياندا زياتر هةموويان لة ضةورى رَيذةى

بؤ زانيارى خؤراكةكان: رابةرَيك
كةم زؤر                               بِري بِري

شةكر طرام ١٠ طرام شةكر                 ٢

طرام ضةورى ٢٠ طم ضةورى                   ٣

تي ضةورى طرام ٥ طرام ضةورى تَير         ١

خؤراكى ثَيويسيتى رؤذانة بِرى
دةكةين دةنيشان ثَيوبست

ذن خؤراك                بؤثياو                بؤ
٢,٥٠٠ كيلؤ كالؤرى  ٢,٠٠٠ كليؤكالؤرى  وزة              

٧٠ طرام                ٥٠طرام شةكر          
٩٥ طرام                ٧٠ طرام  ضةورى         
٣٠ طرام               ٢٠ طرام  تَير ضةورى
٢٠ طرام                ١٦ طرام          

َ
ريشال

طرام ٢,٥ طرام                 ٢ سؤديؤم       
سةر نوسيننى دةتوانَيت مرؤظ خشتةيةوة ئةو بةهؤى
لةو رؤذة ضةند ئةو بزانَيت و خؤراكةكان بخوَينَيتةوة

نةكات. ثَيويستى تَيثةِر رادةى لة بخوات بؤئةوةى خؤراكانة

ئةلكهول: خواردنةوةى
رؤذَيكدا كارى  ١ تا ٢ يةكة لة بةرادةى ئةلكهول خواردنةوةى
بَيت  يةوة

َ
٤٠ سال ثياوَيكدا كةلةسةرو لة هةية

َ
دل ثارَيزةرى بؤ

Menopauseدا كةلةتةمةنى نائومَيدى لة ذنَيكدا هةروةها
يا نيو ة

َ
ثيال نيو نزيكةى دةكاتة ئةلكهول لة بَيت يةكةيةك

دةبَيتةهؤى خواردنةوة لةمة زياتر م
َ
بةال . ثضوك ثةرداخى

نؤبة و خوَين لةوانةش بةرزةثةستانى ،
َ
دل بؤ ناِرةحةتى

ي.
َ
دل

١. British Heart Foundation: «Eating for your heart»

١٤ Fitzhardinge st London: ٢٠٠٦

٢.Guyton: medical physiology sixth ed. london ٢٠٠٦

٣٠Ganon. w.f «Review of medical physiology» 

California ١١ th ed.

٤. Twyman, R.M: «Developmental biology» instant 

Notes UK. ٢٠٠١.
٥١
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 َ
كارلَيكردنى نَيوان جةستةو ئةقل

 «
َ
ئةقل يان  «جةستة  كردووة  ثرسيارى  مرؤظ  هةميشة 

كاميان دةسةآلتى بةسةر ئةوى ديكةدا هةية؟ فةيلةسوفةكان 
بةثَيي  كردووةو  (جةدةل)  ديالَيكتيكةدا  لةم  بةشدارييان 
يان 

َ
ئةقل يان  جةستة  «ماتريالي»،  يان  «ئايديالي»  ئينتيماي 

بذاردووة، هةرضةندة لةنَيوانياندا جةدةلَيكي زؤر روويدا، 
َ
هةل

لةوانةية  مايةوة،  وةآلم  بَي  خؤى  وةك  ثرسيارة  ئةو  بةآلم 
سايكؤلؤذى تاك Individual psychology بتوانَيت وةآلمى 
ئةم ثرسيارة بداتةوة. ئةو تةوةرة راستةقينةى لةسايكؤلؤذى 
لةنَيوان  كةرؤذانة  كارلَيكانةن  ئةو  ثَيدةدةين  بايةخي  تاكدا 
-بةجةستةو  تاكةكان  لةبةرئةوة  روودةدةن،  دا 

َ
ئةقل جةستةو 

ئةو  ئةطةر  ضارةسةردةكةن،  داواى  دَينةالمانء  ةوة- 
َ
ئةقل

ة 
َ
ضارةسةرةى ثَيشكةشيان دةكةين ثشتى بة بناغةيةكى هةل

بةستبوو ئةوكاتة ناتوانني يارمةتييان بدةين.
تيؤرةكانى  كة  بناغةيةى  ئةو  هؤكارة  لةبةرئةم 
ضارةسةركردنى لةسةر بينادةكةين ثَيويستة ثشت بةستووبَيت 
بةشارةزايي ثَيشينةمانء قابيلى جَيبةجَيكردن بَيت، ئةركى 

ة لةطةأل ئاكامى كارلَيكردنى نَيوان جةستةو ئةقأل 
َ
ئَيمةية مامةل

نةرَيكى بةهَيزيشمان هةية بؤ دياريكردنى 
َ
بكةين، هةروةها ثال

طؤشة نيطاى دروست لةنَيو طؤشةنيطا جياوازةكاندا.

كو 
َ
 سايكؤلؤذى تاك سروشتى ئةم طريوطرفتةى طؤِري، بةل

هةر بة طريوطرفتى نةمايةوة، يان ئةميان، يان ئةويان (واتة 
يان ئةقأل يان جةستة)، ئَيمة لةئَيستادا وايدةبينني هةريةك 
دووانة  ئةو  ذيان،  لة  طوزارشتَيكن  تةنيا  ئةقأل  جةستةو  لة 
(طشت)،  وةك  ذيان  ثَيكهاتةكانى  لة  بةشَيكن  هةريةكةيان 
بةشةكانى  نَيوان  ؤزكراوى 

َ
ئال ثةيوةندى  لة  خةريكة  لَيرةوة 

ذيان تَيدةطةين.
ة دةبةستَيت، بةآلم ثةرةسةندنى 

َ
  ذيانى مرؤيي ثشت بة جول

ناكات،  ثَيويست  بةشي  جةستةييةوة  لةِرووي  تةنيا  مرؤظ 
لةخؤدةطرَيت،  زيرةكى  كردنى 

َ
كؤنرتؤل ماناى  ة 

َ
جول ضونكة 

، لةبةرئةوةى رووةك رةطى هةية لة 
َ
كردنى ئةقل

َ
واتة كؤنرتؤل

َيني 
َ
ة دةمَينَيتةوة، لةمةوة دةتوانني بل

َ
شوَينى خؤى بَي جوول

ةى 
َ
ي نيية يان بةاليةنى كةمةوة رووةك ئةو ئةقل

َ
ِرووةك ئةقل

نيية بةو مانايةى ئَيمة بؤ ئةقأل هةمانةو لَيي تَيطةيشتوين، 

 
لةثشت كار  بةئةنجامى  درك  توانى  رووةك  ئةطةر  تةنانةت 

لةنَيوان جةستةو ئةقَلدا
نوسينى: ئالفريد ئادلةر
  ثةرضظةي: سؤزان جةمال
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سوودى بةئةنجام- درككردن -واتة تواناية ئةم بكات، روودانيدا
نيية، ثةرضةكردارى تواناى رووةك ضونكة ئَيمة، بؤ نيية
بزانَيت يان بكات  بةوة  درك رووةك ضيية  سوودى  كةواتة
ثانى ثيادادةنَيتء قاضي بةِرَيوةيةو كةسَيك بؤنموونة
دةهَينَيت، شكست خؤى لةرزطاركردنى ِرووةكة ئةو دةكاتةوة،

َيت.
َ
بجول ناتوانَيت ضونكة

هةموو دةستدةكةوَيت دةرئةنجامةمان ئةو لَيرةوة

ئةو ئاكامى ثَيشبينى دةتوانن هةية ةيان
َ
جول تواناى ئةوشتانةى

بِريار ثاشان روودةدات، لةضواردةوريان كة كارانةبكةن ِرووداوو

ماناية ئةو ئةمةش َين،
َ
بجول ضؤن دةدةن ئاِراستةية ئةو لةسةر

ئةمة ِرؤحيان هةية. يان ئةقأل ئةم شتانة كة لةخؤدةطرَيت

بةناوبانطةكةى لةشانؤطةريية كة دةضَيت شكسثري لةوتةيةكى

َيت:
َ
دةل كاتَيك سَييةم،  بةشي  ضوارةمى  لةديمةنى  «هاملت»

نةتدةتوانى ئةطةرنا ت هةية،
َ
ئةقل نيايي تؤ

َ
بةدل َي

َ
بةل ،

َ
«ئةقل

َييت».
َ
بجول

ة
َ
جوول ئاِراستةكردنى ِرووداوو ثَيشبينيكردنى تواناى

لةضواردةوريدا ئةقأل فرمانى كة سةرةكيية ثرةنسيثَيكي

وةرطرت ثرةنسيثةمان ئةم بةخَيرايي ضةند دةسوِرَيتةوة،

ضؤن كة تَيبطةين  رَيطةية لةو دةبَيت لةتواناماندا ئةوةندة 

دةطرَيتةدةست. دةسةآلت لةجةستةدا ئةقأل
ئةنجامدانى  بةيناءبةين تةنيا َيني

َ
ئةوة بل دةبَيت لَيرةدا

كو
َ
ثَيويستناكات، بةل يانبةشي ةى هةِرةمةكىبةسنيية

َ
جوول

ةية
َ
ئةو جول بؤئةوةى هةبَيت ةدا

َ
جوول لة ثَيويستة ئامانجيان

ةمبدةين،لةبةرئةوةىفرمانى
َ
طةيةكبؤبوونىئةقأللةقةل

َ
بةبةل

سةركردةية واتة ئةقأل كةواتة ة،
َ
جوول لةسةر بِرياردانة ئةقأل

جةستةش بةآلم دةطرَيتةدةست، دةسةآلت جةستةدا ئةقأل لة
ة
َ
جول جةستة كردارى ضونكة هةية، دةسةآلتى دا

َ
بةسةر ئةقل

نةكةين، لةياد ئةقأل سنورى ثَيويستة هةروةها ئةنجامدةدات،
مةحكومة، ة

َ
جوول بؤ جةستة تواناى بةسنوورداركردنى ئةقأل

بكات بِروات بةجةستة فةرمان يدا
َ
هةول ئةقأل ئةطةر بؤنمونة

توانايةوة سنورداركردني بةهؤى جةستة ئةوا مانط، بؤسةر
شكستدةهَينَيت. فرمانةدا ئةم جَيبةجَيكردنى لة ة

َ
بؤجوول

 ، َيت
َ
دةجول زياتر دى بونةوةرانى لةهةموو مرؤظ  

وةك – َينَيت
َ
بجول جةستةى ؤز

َ
ئال جياوازو بةِرَيطةى دةتوانَيت

دةتوانَيت مرؤظ هةروةها ديكة- هى سةماو و دةست ةى
َ
جول

دةوروبةرى بةكاربَينَيت ذينطةى خؤى ةى
َ
ئاسانكردنى جول بؤ

و بؤ ثَيشبينى مرؤظ ي
َ
ئةقل تواناى َيني

َ
بل دةتوانني لةبةرئةوة ،

ِرةفتارى هةروةها ، ثةرةسةندووة زؤر دةرئةنجام هَينجانى
َ
هةل

بة كؤشش و
َ
هةول و ثةرؤشي بؤ ئاماذةية مرؤيي توخمى

ذيان. باشكردنى ئامانجى
ئةندةكييانةى  ئامانجة ةو

َ
جول ئةو هةموو لةثشت دةتوانني

بكةين، ئاشكرا  دى نةرَيكى 
َ
ثال دةدات، ئةنجاميان  مرؤظ  كة

هةستَيكى بةديهَينانى بةرةو كؤششمان ء
َ
هةول هةموو

بةئاسوودةييء ئةويش«هةستكردنة كة ئاِراستةكراوة بنةِرةتى
توانيمان ئةطةر هةستة بةديبهَينرَيت ئةم دةكرَيت نةوايي»،

َ
دل

بووين
َ
كةزال بكةين  ئةستةمييانة ئةو بةهةموو  هةست

لةو بةسةركةوتوويي بةئاسوودةييء ئةطةر بةسةريانداو
دةرةوة. هاتينة رووبةرووبوونةوةية

واتة  ئامانجة ئةم بةلةبةرضاوطرتني  دةبينني  لَيرةوة
طوزارشتةكانمان ةو

َ
جوول سةرجةم بةئاسودةيي– –هةستكردن

رَيكخراو كؤكء ئامانجة ئةم بةديهَينانى بؤ يةكةيةكدا لةتةنيا
بةديهَينانى بؤ طوِرءتينةوة  بة ئةقأل لةبةرئةوة دةبن،
ثةرةثَيدان ثَيشكةوتنء بةرةو خؤي نموونةيي دوائامانجي

ئاِراستةدةطرَيت.
لةثَيناوى  ضونكة دةبَيت، وَيستدا

َ
هةل لةهةمان  جةستةش

وةك ثَيشئةوةى جةستة تةنانةت دةدات،
َ
هةول يةكبووندا
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نموونةيي ئامانجَيكى بةديهَينانى بةرةو دةركةوَيت كؤرثةلة
دياريكراوثةرةدةسَينَيت،ئةطةركةسَيكدووضارىبريندارييةك
كردار َيك

َ
كؤمةل ئؤتؤماتيكى بةرَيطةيةكى جةستة ئةوا بوو

ثَيستى دى سارَيذدةبَيتء جارَيكى ئةو برينة تا ئةنجامدةدات
دةبَيت بةآلم لَيدَيتةوة، خؤى وةك ضاكدةبَيتةوةو كةسة ئةو
طريوطرفتةدا ئةم ِرووبةِرووبوونةوةى لة بزانني ئةوة لَيرةدا
لةرووبةِرووبوونةوةدا ئةقأل كو

َ
بةل  ، نيية بةتةنيا جةستة

بؤ دةدات بةجةستة فةرمان ئةقأل هةروةها دةدات، يارمةتى
ثاكوخاوَينى ِراهَينانء مةشقء وةك: كار هةندَيك ئةنجامدانى
تةندروستى باشكردنى هةريةك لةمانة بؤ سوودى كة جةستة،

سةِّـَينراوة. دوائامانج، بة لةطةيشتن يارمةتيدانى جةستةو
هةر جةستةدا ء

َ
ئةقل لةنَيوان بةهَيزة ثةيوةنديية ئةم

بةردةوام ذيان كؤتايي تا لةدايكبوونةوة رؤذى يةكةم لة
بةمةبةستى شةريكايةتيية ثةيوةندييةكى ئةمةش دةبَيت،
هاوبةش تواناى ثةرةثَيدانى هاوبةشء طةشةى بةديهَينانى
شت يةك بةشةكاني وةك جةستة ء

َ
ئةقل هةريةكةيان، بؤ

ئؤتؤمبَيل بزوَينةرى وةك  ئةقأل دةكةن، يةكدى هاوكارى
لةجةستةدا دةكرَيت كة توانايةية ئةو طشت خاوةنى وايةو
دةكاتء جةستة لةئاسوودةيي ثارَيزطاري بةمةش بدؤزرَيتةوة،
ةكانى

َ
جول هةموو لةِرَيطةى َيتةوة،

َ
دةيهَيل ثارَيزطاريكراوى بة

ئةقأل كة دةبينني شوَينةوارة ئةو طوزارشتةكانييةوة جةستةو
ةو طوزارشتانة بةجَيي هَيشتووة.

َ
ئةم جول لةسةر

بَيت  هةرضييةك ةية
َ
َيت ئةو جوول

َ
دةجول مرؤظ كاتَيك  

ماسولكةكانى جوآلندنى ةية
َ
جول ئةو ئةطةر هةية، خؤى ماناى

- بؤ شتَيك  لة بؤ طوزارشتكردن بَيت (روخسار) دةم و ضاو
طوزارشتة ئةم بؤ ماناى ئةقأل خةفةت- ئةوا لةخةم و نموونة

بةخشيوة. يان داناوة
طريوطرفتة  ئةو  قةبارةى دةتوانني ئةمانةوة لةهةموو
دا

َ
لةطةل ةى 

َ
مامةل -

َ
ئةقل -زانستى سايكؤلؤذى كة  ببينني

ئاشكراكردنى سايكؤلؤذى ئامانجى  مةبةستء دةكات،
تَيطةيشتن لةرَيطةى ضونكة  تاكة،  طوزارشتةكانى  سةرجةم
كةتاك بكةين ئاشكرا ئامانجة ئةو دةتوانني طوزارشتانةوة لةم
نَيوان لة بةراوردكارى دةتوانني هةروةها دةدات، بؤ  ى 

َ
هةول

بكةين. ديكةدا كةسانى تاكةو ئةو ئامانجى
- كؤتايي  ئامانجى بةديهَينانى بؤ دان

َ
هةول لةرَيطةى  

رووبةِرووى ئةقأل هةميشة بةئاسوودةيي- هةستكردن
لةو لةثارَيزطاريكردن بريتيية  كة دةبَيتةوة  طريوطرفتَيك

كاتَيكدا، لةهةموو جَيطري بة شَيوةيةكى ةتداو
َ
لة روال ئامانجة

بة هةميشةييداية طةِرانَيكى ةتى
َ
لةحال ئةقأل لةبةرئةوة

ثَيى، طةيشتن ضؤنَيتى بةئاسوودةيي-ء -هةستكردن شوَين
كةلةوانةية لةبةرضاودةطرَيت ئةوة هةميشة ئةقأل هةروةها
ثَيويستة ئةقأل لةبةرئةوة دابرِبَيت، خؤى لةئامانجى جةستة
بةشَيوةيةكى كؤتايي ئامانجى ثاراستنى بؤ كاربكات هةميشة
بذاردنى

َ
هةل هةروةها ةتَيكدا،

َ
حال لةهةموو ئاشكرا جَيطريء

تايبةتى بايةخى دةِروات  ئامانج بةرةو كة  رَيطةيةش ئةو
طةيشتن ِرَيطةى بَي زانينى بَي ئامانجء ضونكة لةخؤدةطرَيت،
دةستم من ئةطةر نابَيت، مانايةكى هيض ة

َ
جول ئامانجة بةو

ةية
َ
جول ئةم بؤ مةبةستَيكم مدا

َ
لةئةقل دةبَيت جوآلند

بةجَيهَينانى بؤ ئةقأل كة هةندَيجار ئةوةشدا لةطةأل هةبَيت،
نةهامةتى كارةساتء دةدات بةجةستة فةرمان ة

َ
جوول هةندَيك

جوآلنةى ئةم ئةنجامدانى كاتَيك ئةقأل بةآلم بةدوادادةبَيت،
جووآلنة ئةم كة هةبووة بةوة قةناعةتى ضونكة بذاردووة

َ
هةل

دةبةن. ئامانجةكانى بةديهَينانى بةرةو
دةدرَين  ئةنجام دةروونيانةى ة

َ
هةل ئةو هةموو بةمةش  

ئامانج بؤ بةديهَينانى ةى
َ
هةل رَيطةى ئةقأل بؤئةوة دةطةِرَيتةوة

ئاسوودةيي» بة «هةستكردن ئامانجىطةيشتنبة بذاردووة،
َ
هةل

تاكةكانىتوخمىمرؤييدا، سةرجةم لةنَيو ئامانجَيكىهاوبةشة
ئامانجة بةم شوَينى طةيشتن لة دياريكردنى هةندَيكيان بةآلم
ِرَيطةى ةدياريكردنى

َ
بة هةل لةوانةية بةهؤى يان ةدةكةن،

َ
هةل

ئامانجة. بةو بَيت طةيشتن
ئةطةر بطةِرَيني،  وردةكاريدا  هةندَيك بابةشوَين  ئَيستا
ماناى مةبةست نةمانتوانى بينىء ةيةكمان

َ
جول طوزارشت يان

رَيطة بؤ باشرتين ئةوا تَيبطةين ةية
َ
جوول يان طوزارشت لةم

لةشيكردنةوةى بريتيية طريوطرفتةدا ئةم ةكردن لةطةأل
َ
مامةل

لَيي بتوانني بؤئةوةى سةرةكييةكانى فاكتةرة بؤ ةية
َ
جول ئةم
تَيبطةين:

لة وةربطرين بةنمونة كارانة  لةو  يةكَيك بالَيرةدا
دزى ماناى ثَيناسةى دزى»، بآلوة:»كارى طةكةماندا

َ
كؤمةل

كةسَيكى شتى كء
َ
مول طة

َ
كؤمةل لةتاكةكانى يةكَيك دةكةين:

دةبات. بؤخؤى ديكة
- ةية 

َ
جول جؤرة ئةم ئةنجامدانى  ئامانجى  لة ئةطةر  

ئةوةية لةدزيكردن ئامانج من بةِراى ينةوة،
َ
بكؤل دزى- واتة

بكةين دزى تازياتر  ةمةندبني،
َ
دةول زياتر دةمانةوَيت

سامانمان ء
َ
مال ضونكة دةكةين، بةئاسوودةيي هةست زياتر



٣١ زانستى سةردةم، ذمارة

٥٥

-دزى- ةية
َ
جول ئةم سةرةتاى ى

َ
خال لةبةرئةوة زياددةبَيت،

نةدارين. بَيبةشء كةهةذارو بةوةى هةستكردنمانة
بؤ  دان

َ
هةول لة: بريتيية داهاتوو هةنطاوى لةبةرئةوة  

بارودؤخانة ئةو  تاكةكان، ذينطةي بارودؤخى ئاشكراكردنى 
دواهةنطاويش بَيبةشة، هةستدةكات تياياندا كةتاك كامانةن
دياريبكةين رَيطةية ئةو دروستى  ئاستى ضؤن ئةوةية
ذينطةي بارودؤخى طؤِرينى بؤ يانبذاردووة

َ
هةل تاكانة كةئةو

ئةوان ئايا بَيبةشبوون، هةستى بةسةر بوون
َ
زال ضواردةوريانء

دةكةن ئارةزووى بؤطةيشتن بةوةى دروستن؟ يان ِرَيطاى لةسةر
ةتةكةدا

َ
حال لةهةردوو ؟ بذاردووة

َ
هةل ةيان

َ
هةل رَيطةيةكى

ئةوةى بةآلم نةطرين، كؤتاييان لةئامانجى ِرةخنة ثَيويستة
ةيةي

َ
هةل ِرَيطة بةو ئاماذةدانة تةنيا بيكةين دةتوانني تةنيا

طرتوويانةتةبةر. ئامانجانة ئةو دةستكةوتنى بؤ كةسانة ئةم
تةمةن  يةكةمى ي

َ
سال ثَينج تاكدا لةذيانى دةزانني هةروةك

ثةيوةندى بةتينى بةهَيزء ئاستى كةسَيتىء دياريكردنى بؤ
دادةنرَيت، يةكالييكةرةوة بةماوةيةكى جةستة، ء

َ
ئةقل نَيوان

لةذينطةى ئةوةى سيفةتء تواناى بؤماوةو تاك ماوةيةدا لةم
لةثَيناوى ضةكَيك وةك وةردةطرَيتء فَيربووة، دةووروبةريةوة

بةكاريدةهَينَيت.  بةديهَينانى سةركةوتندا

بووة،  فؤرمةلة تاك كةسَيتى ثَينجةم ى
َ
سال بةكؤتايي  

«ماناى ثَيناسةى  توانيويانة تاكانة ئةو لةوةية مةبةستم 
بةو ئامانجةيان طةيشتن رَيطةى ئامانجء بكةن، هةروةها ذيان»
بةشَيوةيةكى سؤزدارييان  ئارةزووي ميزاجء دياريكردووةو 
هةندَيك دةكرَيت ئةوةشدا لةطةأل دياريكراوة، يةكالييكةرةوة
ئةم دواى بةآلم بةسةردابَيت، طؤِرانيان ضةسثاوانة اليةنة لةو
مانادار بةشَيوةيةكى راستةقينةو طؤِرانى روودانى تةمةنة
وَيستة

َ
هةل لةو خؤيان نةيانتوانى تاكانة ئةو ئةطةر ئةستةمة،

طرتويانةتةبةرء يدا
َ
رَيطةونكةرانةرزطاربكةنكةلةذيانيمندال

بريؤكةو هةموو لةبةرئةوةى كةسانة ئةم هةروةها بوون، فَيرى
ذيان طونجاوة، ماناى بؤ ثَيشووياندا ثَيناسةى لةطةأل كارَيكيان
كة ونكةرانة رَيطة وَيستة

َ
توانيان ئةو هةل ئةطةر لةئَيستادا ئةوا

َيكى
َ
كؤمةل ئةوكاتة بطؤِرن، طرتويانةتةبةر يدا

َ
مندال لةذيانى

ثَيناسةى كة لةطةأل دروستدةبَيت اليان كار بريؤكةو لة نوَى
دةطونجَين. ذيان» «ماناى بؤ ئَيستاياندا

لةطةأل ذينطةى ثةيوةندى هةستةكانةوة لةرَيطةى تاكةكان
هةستانةوة، ئةم رَيطةى لة هةر دةكةن، دةوروثشتياندا
لةرَيطةى دةبَيت، فؤرمةلة سةرطرتةيان  ذينطة دةربارةى

بةجؤرى دةتوانني جةستة مةشقكردنى شَيوازى ئاشكراكردنى
دةربارةى دروستبووة تاك الى ئاشنابني كة سةرطرتةية ئةو
ض بزانني ئةوةش دةتوانني هةروةها ضواردةورى، ذينطةى
فَيربوون، ئةطةر ذينطةوة لة كة دةكةن شارةزاييانة كارَيك بةو
تةماشاى شتةكانى بةهؤيةوة كة كرد رَيطةيةمان ضاودَيرى ئةو
لة ضَيذ بةهؤيةوة كة رَيطةيةى ئةو يان دةكةن ضواردةورييان
دةزانني، دةربارةيان زؤر شت وةردةطرن، ئةوا ضواردةورييان
تاك هةستةكانى ضؤن كة رَيطةيةى لةو ئةوة تَيطةيشتن لةبةر
هةية تايبةتى بايةخَيكى بةكاردةهَينَيت هةستةكةى) (ثَينج
ئةوة ثِركَيشى كةسة، تةنانةت سروشتى ئةو بة ئاشنابوون لة
- واتة تاك سايكؤلؤذى ةتَيكى

َ
حال بارودؤخء هةموو َيم

َ
دةكةم بل

ثَيويستة كة هةية تايبةتى ماناى زؤرو بايةخَيكى ميزاج-
لَييتَيبطةين.

مانايانة ئةم ئَيستادا لة سايكؤلؤذى  ثَيناسةكردنى بؤ
تَيبطات دةدات

َ
هةول زانستةية ئةو سايكؤلؤذى زياددةكةين:

كة هةستييةكانى سةرطرتة بةرامبةر تاك وَيستى
َ
هةل لةتاكء

دةطوازرَينةوة. جةستةوة لةرَيطةى
بؤتة كة بخةينةِروو سةرضاوةية  ئةو  دةتوانني ئَيستا
تاكةكانى ى

َ
ئةقل لةنَيوان طةورة جياوازى دروستكردنى هؤى

نموونة بة كةسَيكمان جةستةى  ئةطةر  مرؤييدا، توخمى
طونجاندنى تواناى جةستةية  ئةم واماندانا  وةرطرتء
جةستةية ئةم هةروةها نيية، دةوروبةردا ذينطةى لةطةأل
دةوروبةر بةحوكمى ذينطةى ئةو داواكارييانةى لةدابينكردنى
ئةوا دةبَيت، ئةستةمى دووضارى دةسةثَينرَيت، بةسةريدا
يان بارطرانى دةِروانَيت كة جةستةية بةشَيوةيةك لةم ئةقأل
بؤطةيشتن بدات

َ
هةول كارابَيتء هاوبةشَيكى نةك قورسايية

دةبنء لةدايك منداآلنةى ئةو لةبةرئةوة كؤتايى، بةئامانجى
هَيواشرت بةرَيذةيةكى ئةوا كةمة،  جةستةيان ئةندامَيكى
ةتةش

َ
حال ئةم طةشةدةكات، يان

َ
ئةقل سروشتى لةمنداآلنى

كردنى
َ
لةكؤنرتؤل ئةقأل كة ئةستةميةوةية ئةو بةهؤى

ضونكة دةبَيتةوة،  رووبةِرووى كةمئةندامياندا جةستةى 
ئةم بخاتةكارء طةورةتر كؤششَيكى ئةقأل دةكات واثَيويست
دةكةنةوة، لةخؤيان بري زياتر لةكةسانى ضواردةوريان منداآلنة
كةسانى يانء بؤ

َ
ئةقل دةكةوَيتةسةر زياتر لةبةرئةوةي فشارَيكي

دةدةن. بةخؤيان بايةخ تةنيا كة دةطؤِرَين خؤثةرستيش
كةمئةندامى جةستةيانةء منداآلنة، ئةو خةمى تاكة كاتَيك
بؤ نامَينَيت دةرفةتَيكيان هيض ئةوا َينن،

َ
دةنال دةستيةوة بة
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بَيبةشن، لةئازادى لةكاتء ئةمانة دى، كةسانى لة بريكردنةوة
بؤ ثَيدةدات رَيطةيان كة بذاردن

َ
هةل ئازادى ةو

َ
جول ئازادى واتة

هةست دةرئةنجامى ئةمةش ديكة، كةسانى بة ذيانى بايةخدان
بةمةش ناكةنء ضواردةوريان كةسانى كؤمةألء بةبووني

دةبَيت. كةمرت هاوكارى بؤ توانايان
لةبةردةم راستةقينة ئاستةنطَيكي جةستةيى كةمئةندامى
ئاستةنطَيكى من بةِراى بةآلم دةنوَينَيت، هةرتاكَيكدا رَيطةى
ضارةنوسَيك يان بَيت زاأل بةسةريدا نةتوانَيت تاك كة وانيية
ئةقأل ئةطةر ضونكة بكةيت، لَيدةرباز خؤتى نةتوانرَيت بَيت
بؤ كاريكردء بةجدى بوو، هةروةها ضاالك ثَيويست بة ثلةى
ئةوا كرد، كؤششى دَينةرَيطةى ئاستةنطانةى ئةو بةسةر بوون

َ
زال

ثلةيةى ئةو بةهةمان سةركةوتوو كةسَيكى بَيتة لةوانةية تاك
لةراستيشدا نةبواية، جةستةييةى كةمئةنداميية ئةو ئةطةر
كةمئةندامة، لةجةستةيان بةشَيك منداآلنةى ئةو زؤرجار
زياتريش تةنانةت سةركةوتوون، كةمئةندامييةكةياندا لةطةأل
كةمئةندامييةكى هيض واتة سروشتني  كة منداآلنةى لةو
الوازى بةهؤى َيك

َ
مندال لةوانةية بؤنموونة نيية، جةستةييان

بَيت ناضار سةرىء بكةوَيتة زؤر فشارَيكى بينينةوة تواناى
ى

َ
ثال ئةمة ئاسايى، ةتى

َ
لةحال وةك ضِركاتةوة بريي زياتر 

دةورثشتىء بينراوى بةجيهانى  زياتر بايةخى  ثَيوةدةنَيت
بةو لةكؤتاييدا دةبَيت بدات، رةنطةكان جياكردنةوةى شَيوةو
بينراوىدةورثشتى جيهانى باشرتينشَيوة كةسةىدةتوانَيتبة

بسةنطَينَيت.
َ
هةل

لة ئةندامَيك كةموكورتى َيني
َ
بل دةتوانني لَيرةوة

طؤِرينى هؤى ضاوة- بؤتة لةمبارةدا كة جةستة - ئةندامةكانى
بةآلم باشرت، ضارةنوسَيكى بةرةو كةسة ئةو ضارةنووسى
رَيطةيةك توانى ئةقأل ئةطةر روودةدات لةكاتَيكدا تةنيا ئةمة
ئةندامانةو ئةو كةموكورتى بةسةر بوون

َ
زال بؤ بدؤزَيتةوة

ةتَيكى
َ
خةسل بؤ عةيبَيكةوة لة  كةموكورتيية ئةو طؤِرينى

تايبةتى.

Overcompensa- زياتر قةرةبووكردنةوةى
:tion

نيطاركَيشء – لةهونةرمةندان زؤر رَيذةيةكى دةبينني
شاعريانءهي ديكة– لةوكةسانةنتووشى جؤرةها كةمئةندامى
لةهةموو بوون، لةئةندامدا كةموكورتى يان جةستةيى
ئةو بةسةر توانيويةتى مةشقثَيكراو ى

َ
ئةقل ةتانةدا

َ
حال ئةو

طةيشتوون قؤناغَيك بة  تةنانةت بَيت، زاأل  كةموكورتييةدا

باشرت جةستةيان بةشَيوةيةكى لةتوانايانداية ئةندامةكانى كة
بةكاربَينن. جةستةساغ، لةكةسانى

لةو بةئاسانى قةرةبووكردنةوةية ئةم جؤرى هةمان
ضةثيان دةستى دةبنء لةدايك كة دةبينرَيت منداآلنةدا
قوتابخانة لة  يان ةوة

َ
لةمال ئةطةر ن، -ضةثلةر- بةكاردَينن 

دةتوانَيت تةنيا  ضةثلةرةء خؤى ة
َ
مندال ئةم كة  نةزانرا

بةكارهَينانى بؤ دةكةن ناضارى ئةوا بنوسَيت ضةث بةدةستى
ئامادةيى ة

َ
مندال راستى ئةو دةستى لةكاتَيكدا كة راست دةستى

-بةدةستةوة نوسني وةك ئةنجامدانى هةندَيك كار نيية بؤ تيادا
دةكةين ضاوةِرَى لةم كةسة ضةثلةرة ئةوةى ةم-،

َ
قةل طرتنى

بةدةستى نوسني ئةستةمى بةسةر توانى ئةوةية ئةطةر ئةقأل
واتة كارة جؤرة ئةم راست بؤ ئةوا دةستى بَيت، زاأل راستدا
ثلةيةكى دةطاتة تةنانةت ثةرةدةسةنَيت بةشَيوةيةك نوسني
لةو باشرت بةرَيطةيةكى دةتوانَيت بةهؤيةوة كة كارامة بةرزي
بطرَيتء بةدةستةوة ةم

َ
قةل نيية طريوطرفتةيان كةسانةى ئةم

لةو زؤرَيك روودةدات هةندَيجار لةبةرئةمةشة هةر بنوسَيت،
بة دةكرَيت تَيبينى بةكاردَينن ضةثيان دةستى منداآلنةى
ديكة لة منداآلنى نوسني وَينةكَيشانء بةهرةى باشرت خةتَيكى

ثراكتيزةدةكةن.
َيني:

َ
دةتوانني بل لَيرةوة

ئةستةمييانةى ئةو بةسةر بوون 
َ
زال لةرَيطةى ئةطةر

مةشقى لةرَيطةى هةروةها دةبنةوة، منداأل رووبةِرووى
دروست بةتةكنيكى ثةرة توانيمان  راهَينانةوة  بةردةوامء
ئةوا بكةين، بةهَيز منداأل الى  دروست نةرى

َ
ثال بدةينء

دةردةكةوَيت عةيبةيةك وةك كةموكورتييةى ئةو دةكرَيت
ةتَيكى تايبةتى.

َ
خةسل بطؤِرَيت بؤ

ثَيشكةوتنى لة ئارةزووى بةشداريكردن زؤر منداآلنةى ئةو
طةى

َ
كؤمةل بة راستةقينة بايةخَيكى ئةوانةى طةكةيانء

َ
كؤمةل

ضِرنةبؤتةوة، لةسةرخؤيان بايةخيان دةدةنء ضواردةورييان
سةركةوتن بةدةستدةهَينن لة فَيركردنىخؤياندا ئةوانة تةنيا
بةدةستييةوة بكةنةوة كةموكورتيية ئةو قةرةبووى ضؤن كة
بؤ عةيبةكانياندا لةطؤِرينى ئةوانة تةنيا هةروةها َينن،

َ
دةنال

بةدةستدةهَينن. سةركةوتن تايبةتى ةتى
َ
خةسل

دوابكةون، لةهاوتةمةنةكانيان بةردةوام لةوانةية لةراستيدا
برييان ئةطةر بكةن ئازايةتييان لة ثارَيزطارى دةتوانن بةآلم
ضونكة كؤششةكانيان، كؤتايى ئامانجى لةسةر ضِركردةوة
ئاستةنطيانة لةو بايةخى بةديهَينانى ئامانجةو بةم طةيشتن
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بؤتة رَيطر لةبةردةمياندا. كة زياترة
منداآلنة ئةو بايةخى وريايىء دةكرَيت: ثرسيار لَيرةوة
بايةخييان وريايىء يان  ضِربؤتةوة؟ ضواردةورييان  لةسةر
ئةطةر ضِربؤتةوة؟ خؤيان لةسةر تةنيا خؤثةرستانةيةو
ضِربكةنةوة لةسةر بريى هةبَيت ئامانجَيك خؤيان لةدةرةوةى
بكةن بةو شتانة ثِرضةك خؤيان دةتوانن خؤيان رابَيننء ئةوا
لةاليةكى ثَيويستيان ثَييةتى، ئامانجة بةديهَينانى ئةم بؤ كة
ئةو بةطذداضونةوةى بؤ بايةخثَيدانيان تةنيا ئةطةر ديكةوة
جطة دى ئامانجَيكى هيض -بَى ضِربووبَيتةوة كةمئةنداميية
كةموكورتيية لةو  خؤرزطاركردن واتة لَيى- ئازادبوون  لة
ثَيشكةوتنَيكى هيض  ناتوانن  كةسانة ئةم  ئةوا  جةستةيية،
خؤى وةك طةوجة دةستة راستة بةديبَينن، ئةم راستةقينة
ئةركةكاني زيرةكانة بةوردىء ناتوانَيت دةمَينَيتةوةء
لة دةستة ئةو طؤِرينى بؤ ئارةزووكردن تةنيا بةجَيبهَينَيت،
بةديهَينانى بةشى كارامة دةستَيكى بؤ ناكارامةوة دةستَيكى
هةروةها ناكات، كةموكورتيية لةو رزطاربوون ئامانجى
دةركةوتنى هؤى دةبنة وَيستانةى

َ
هةل لةو دووركةوتنةوة

يارمةتيدةر ئةوةندة ديسانةوة كةسة ئةم كةموكورتى الوازىء
ئامانجةدا. ئةو بةديهَينانى لة نابن

طةوجة راستة دةستة ئةو  بوترَيت دةتوانرَيت  لَيرةوة
مةشقء لةرَيطةى بطؤِرَيت كارامة دةستَيكى بؤ لةوانةية
بة ثَيويستة نةرةكان

َ
ثال هةروةها زانستييةوة، راهَينانى

كارةكاني شَيوة باشرتين بة لةداهاتوودا كة  رؤضن ثلةيةك
ئةو لةرَيطةيةوة بةسةر بتوانَيت  تاك  بؤئةوةي ئةنجامبدات 
ثَيويستة دةبَيتةوة رووبةِروويان كة بَيت زاأل ئاستةنطيانةدا
لةيادنةكةين، ئامانج بوونى طرنطي منداآلنةدا ئةو لةذيانى
بةسةر بَيت بوون

َ
زال بؤ هَيزَيكيان طشت وايانلَيبكات ئامانجَيك

بةواقيعى بايةخ بناغةى لةسةر ئامانجَيك ئاستةنطييةكاندا،
بايةخدان لةسةر ئامانجَيك بيناكرابَيت،  دةوروبةرييان
بايةخ بَيت ئامانجَيك  دواجار ضِربووبَيتةوة، دى  بةكةسانى

بدات. «هاوكاري» بةدةستبةركردني
ئةنجامدانى لةكاتى بةهَيزانةى نموونة لةو يةكَيك
خَيزانانةى بةو بوو تايبةت بةدةستمهَينا توَيذينةوةكانماندا
طورضيلةدا لة بؤماوةوة نةخؤشى كةموكورتىء بةدةست
زؤربةى بوو، ميزبةخؤداكردن  ةتةكةش

َ
حال دةيانناآلند، 

بوون، بوو ميزبةخؤداكردن تووشى خَيزانانة ئةم منداآلنى
نةرَيكى

َ
ثال هيض واتة بوو راستةقينة ةتة طريوطرفتَيكى

َ
حال ئةم

ةتة
َ
حال ئةم نيشانةكانى نةبوو، لةثشتةوة شاراوةى دةروونى

ةتى
َ
حال لة يان دةردةكةوَيت، دان

َ
ميزةل يان طورضيلة لةسةر

بِربِرةكانى لة كةموكورتى زؤرجار كة (Spinal bifida(1
هةية، دةرضوونى  Lumbar Segment دا ناوضةى كةمةر
ئةم بوونى بؤ ئاماذةية ناوضةية ئةو ثَيستى لةسةر دومةأل

ةتة.
َ
حال

كةموكورتيية ئةم  بوونى ئةمانةشدا  هةموو  لةطةأل
نني، روودانى ميزبةخؤداكردنى منداأل جةستةييانة ثاساوى
تَيروتةواو بةشَيوةيةكى ناتوانن منداآلن لة هةندَيك ضونكة
تايبةتى بةشَيوةيةكى بكةنء ئةندامانةيان  ئةو ى

َ
كؤنرتؤل

لةشةودا منداآلن لة هةندَيك نموونة  بؤ بةكارياندةهَينن،
دةكةن، ميزبةخؤياندا تةِردةكةنء نوستنيان جَيطةى
خووة ئةم  ناكةن، ميزبةخؤياندا ئاساينيء لةرؤذدا بةآلم
رَيطةى يان  ةكة

َ
مندال دةوروبةرى بارودؤخى هةركة لةناكاو 

نامَينَيت. طؤِرِرا، يدا
َ
لةطةل باوك دايكء ةكردنى

َ
مامةل

ةتةكانى
َ
حال زؤربةى بةسةر دةكرَيت َيني

َ
بل دةتوانني لَيرةوة

بة قةناعةت توانيمان ئةطةر ببني
َ
زال ميزبةخؤداكردندا

لةثَيناو جةستةييةيي كةمئةنداميية ئةو كة نني بهيََ منداأل
بةكارنةهَينَيت. ةدا

َ
هةل ئامانجى بةديهَينانى

طريوطرفتى بةدةست منداآلنةى ئةو زؤربةى
ئةو بةسةر بوون

َ
زال لةثَيناوى َينن

َ
دةنال ميزبةخؤداكردنةوة

مةشق دةتوانني بةآلم هةية، خؤيان نةرى
َ
ثال طريوطرفتةدا

ثَيويست ثلةيةكى تا بكةين منداآلنة ئةو باوكى بةدايكء 
هانيان بكةنء ةكانيان

َ
بةمندال مةشق بتوانن بنء كارامة

ميزبةخؤداكردندا، طريوطرفتى بةسةر بوون 
َ
زال بؤ بدةن

نارةحةتييةكانى طريوطرفتء بةدةست كة خَيزانانةشدا لةو
تايبةتن بابةتانةى ئةو تا َينن،

َ
دةنال طورضيلةوة دانء

َ
ميزةل

ئةو ئةوا بضن،  بةِرَيوة سروشتى بةرَيطةيةكى بةميزكردن 
زؤريان (دةمارى) نريؤتيكى دةروونىء  فشارى  خَيزانانة

دةكةوَيتةسةر.
سةر فشاربخةنة تا دةدةن زؤر كؤششَيكى هةوألء باوكان
بَينن، خووى ميزبةخؤداكردن لة بؤئةوةى واز ةكانيان

َ
مندال

بايةخى باوكيان الى خووة ئةم دةكةن منداآلن تَيبينى كاتَيك
باوكييان بةكاردةهَيننء بؤسةر فشار وةك كارتى ئةمة هةية،
فشارة بةو ضونكة باوكان دةبن. كارةيان بةردةوام ئةم لةسةر
ستيان

َ
ةكةيانبؤئاشكراكردنى بةرهةل

َ
زؤرةىدةيخةنة سةرمندال

(واتة ثَيدةدةن زياتريان فرسةتي مةشقة جؤرة ئةم بةرامبةر
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بةمةش نةكةن)، بةخؤياندا  ميز  ئةوةى لةسةر  مةشقكردن
ستى

َ
بةرهةل بةخؤداكردن ميز ضارةسةركردنى بؤ منداآلنة ئةو

كارةييان بةم دةكةن، هةميشة ضارةسةركردنى باوكيان شَيوازى
ة
َ
خال سةر هةستيارترين هَيرشكردنة دةدؤزنةوة بؤ رَيطةيةك

باوكيان. الوازةكانى
مانيا

َ
ئةل لة ناسى

َ
كؤمةل زانايانى لة بةناوبانطرتين يةكَيك

خَيزانانةنكة بةو تاوانبارانسةر لة رَيذةيةكىزؤر ئاشكرايكرد
كاردةكةنكةثةيوةندىبةجَيبةجَيكردنى باوانيانلةوبوارانةدا
قةزاو لة كاركردن وةك هةية، تاوانةوة بةطذداضوونةوةى ياساو

. ....هتد دادوةرى زيندانء ثاسةوانى ثؤليسء
ئةكاديمييةوة لةرووى مامؤستا منداآلنى زؤركات هةروةها
ذمارةيةكىزؤريشلةومنداآلنةىتووشىنريؤتيك دواكةوتوون،
بوارى سايكؤلؤذيدا لة باوكييان كة بةو خَيزانانةن سةر بوون
الدانى تووشى (ئةوانةى الدةريش ى

َ
مندال زؤر و كاردةكةن

ثياوانى ئاينيني. باوكييان رةفتارى بوون)
ميزبةخؤداكردن لة وازهَينان بؤ منداآلنةى ئةو لَيرةوة
باشيان فرسةتَيكى  سةريان زؤردةخةنة فشارى باوكيان 
باوكء ئارةزووى ستيكردنى 

َ
بةرهةل بؤ  لةبةردةمداية

خؤيان ئريادةى لة ثارَيزطاريكردن بؤ توانايان ئاشكراكردنى
باوك. ئريادةى لة جيا

ميزبةخؤداكردن طرنطرت،  َيكى
َ
خال رونكردنةوةى بؤ

بةكارهَينانى ئةويش:  دةداتَي، زياترمان قسةكردني  هةلي
تايبةتن طونجاوانةى سؤزة ئةو بَيداركردنةوةى لة خةوبينينة
منداآلنةى ئةو بدةين. ئةنجامييان مةبةستمانة كارانةى بةو
لةجَيطةى بةوةوةدةبينن خةو هةميشة ميزبةخؤياندادةكةن
- بةمةش   ،WC بؤ ضوون بةخةبةرهاتوونء نووستنيان
بيكةن دةبوو  كة ئةنجامداوة كارةيان ئةو خؤيان- بةديدى 
تةِرنةكردنى ميزكردنء بؤ تايبةت شوَينى ضوونة (واتة
تةِربكةن. جَيطة مافى خؤيانة لةبةرئةوة ئَيستا جَيطةكةيان)،

لَيرةدادةبَيتباسىئةوةبكةينطريوطرفتى
كاتدا لةيةك خةوتن جَيطةى تةِركردنى

خزمةتى ضةندمةبةستَيك دةكات:
جَيطة- -تةِركردنى كارةدةكات ئةو كةسةى ئةو يةكةم:

رادةكَيشَيت. بؤالى خؤى دى كةسانى سةرنجى
بايةخثَيدانى زامنكردنى) (يان ثارَيزطاريكردن دووةم:

رؤذ. شَيوةى بةهةمان شةو بةدرَيذايى دى كةسانى

خزمةتكارى بكاتة كةسانى دى ة وادةكات
َ
مندال ئةو سَييةم:

لةبةديهَينانى دةسةِّـَينَيت خؤي مةبةستى بةمةش خؤى،
ديدا. كةسانى بةسةر سةركةوتن

ئةشكةنجةدانى بؤ -ميزبةخؤداكردن- هةندَيجار ضوارةم:
جؤرَيكة كارة ئةم بةكاردةهَينرَيت، دةوروثشت كةسانى

رانةطةيةنراو. جةنطَيكى لةجؤرةكانى
ميزبةخؤداكردن بَيت  هةرضييةك منداأل  مةبةستى
شتانةى لةو طوزارشتكردن بؤ دروستكراوة  رَيطةيةكى تةنيا
ئةندامى لةرَيطةى منداآلن لَيرةدا  دةسوِرَيتةوة،  لةناخياندا
لةجةستةدا يارمةتيداون الوازيية قسةدةكةن، ئةم دانةوة

َ
ميزةل

ضةثَينراون. رايانةى لةو طوزارشتكردن بؤ
دةكةن لةخؤيان طوزارشت رَيطةية بةم منداآلنةى ئةو
زياد منداآلنة ئةو زؤركات َينن،

َ
دةنال زؤرةوة فشارى بةدةست

لةدةستداوة، نازةيان ئةو دوايى ثَيدراوةو نازييان لةثَيويست
ديكة كةسانى كةالي لةدةستداوة ثَيطةيان ئةو دواى ئةويش
دى كةسانى ناوةندى بايةخثَيدانى ثَيطةيةى كة -ئةو هةيانبووة
َيكى

َ
مندال لةدايكبوونى بةهؤى لةوانةية بارودؤخة ئةم بوون-

تةواوى بايةخثَيدانى منداأل ئةستةمة لةمكاتةدا كة تازةوة بَيت
تةنيا ميزبةخؤداكردن بةمةش دةستبكةوَيت، باوكى دايكء
ة
َ
مندال َيى ئةو

َ
بل هةروةك لةباوان، بؤ نزيكبوونةوةى َيكة

َ
هةول

كةسَيكى وةك بضوكم، َيكى
َ
مندال ”هَيشتا َيت:

َ
دةل باوانى بة

ثَيويستييةكى هَيشتا مةكةن، دا
َ
لةطةل ةم

َ
مامةل ثَيطةيشتوو

هةية“. ئَيوة ضاودَيرى بة زؤرم
نموونة -بؤ  طؤِرِرا بارودؤخ ئةطةر َيني

َ
بل دةتوانني لَيرةدا

ئةوا طؤِرِرا- جةستةيي كةمئةندامي سروشتى ةكةدا
َ
لةمندال

ديكة هؤكارى ئامانجيان  بةدةستهَينانى بؤ منداآلنة  ئةو
لةم بةكاربَينن، دةنطييان دةتوانن بؤنموونة بةكاردةهَينن،
دايكء لةنيوةشةودا هؤ بَى بةهؤء دةطرين، زؤر بةشةو ةتةدا

َ
حال

بةدةم (واتة دةِرؤن نوستندا لةكاتى يان بةئاطادَينن، باوكيان
(كابوس) مَيردةزمة بةدةست بةردةوام يان دةِرؤن)، خةوةوة
يان دةكةونةخوارةوة جَيطةكةيان  لةسةر يان  َينن،

َ
دةنال -وة

...هتد. َينن
َ
دةنال ناسروشتييةوة تينوَيتييةكى بةدةست

بنةضة هةمان بؤ ةتانة
َ
حال ئةو هةموو هؤكارى سايكؤلؤذى

ة
َ
مندال سايكؤلؤذييةكانى ثَيداويستيية ئةويش دةطةِرَينَيتةوة،

بةدةستبَينَيت باوكى دايكء  تةواوى بايةخثَيدانى  بؤئةوةى
خوشكء برايةكى بةسةر خؤشةويستيية بايةخء بَيئةوةى ئةو
يدةبذَيرَيتلة

َ
طوزارشتةشكةمنداألهةل دابةشبَيتئةو ديكةدا
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دةطةِرَيتةوة. منداأل ذينطةى جةستةيىء ثَيكهاتةى بؤ بناغةدا
كاريطةرى بةهَيزى بةروونء ئاشكرايى ةتانة

َ
جؤرة حال ئةم

ئةقأل دةشَيت  هةروةها ئاشكرادةكةن، جةستة لةسةر ئةقأل 
كو

َ
بةل جةستةييةكان، نيشانة بذاردنى

َ
هةل كارنةكاتةسةر تةنيا

وَيستةكان بكات.
َ
هةل سةرجةم ى

َ
كؤنرتؤل ئةقأل

طريمانةية ئةم  دروستى لةسةر راستةوخؤم طةيةكى 
َ
بةل

بةدروستى ئاماذة طةكان 
َ
بةل طشت  بةآلم لةبةردةستدانيية،

شةرمةوة بةدةست َيك
َ
مندال ئةطةر دةدةن، طريمانةية ئةم

قؤناغةكانى هةموو لةسةر شةرمكردنة ئةم ئةوا ناآلندى
بةدةستكةوتة زؤر ة بايةخى

َ
ئةم مندال رةنطدةداتةوة، طةشةى

-يان باوةِرةداية لةو ضونكة نادات، جةستةييةكان
دةستكةوتانة جؤرة ئةم كة  هةية- ةى 

َ
هةل بريكردنةوةيةكى

بةمةش ئةودان، سنوردارةكانى توانا ضوارضَيوةى لةدةرةوةى
ماسولكةكانى راهَينانى يا مةشق لة بري كارا بةرَيطةيةكى 
واتة لةدةرةوة طوزارشتانةى ئةو هةموو هةروةها ناكاتةوة،
ثةرةثَيدانى بؤ دةنَينن ثَيوة ي

َ
ثال دَينء طةوة

َ
لةكؤمةل ئةوانةى

فةرامؤشياندةكات. ماسولكةكانى، بةهَيزكردنى جةستةيىء
هةندَيكلةمنداآلنىديكةبايةخبةمةشقثَيكردنى لةكاتَيكدا
قؤناغة باشرتدةطةنة دةدةنبةشَيوةيةكى راهَينانيان ماسولكةء
لةو جةستةيى ضاالكييةكى ضوستء طةشةو ثَيشكةوتووةكانى

بةجةستةى نةداوة. بايةخَيكى هيض ة شةرمنةى
َ
مندال

دةرئةنجامةى دةطةينة ئةو ئةوانةدا كةباسكران لةهةموو
دروستبوونى فؤرمةلةبوونء سةر كاردةكاتة ئةقأل
هةألء ئةو هةموو هةروةها ثةرةثَيدانى، طةشةو جةستةو
لةسةر َينَيت

َ
دةنال بةدةستيةوة يش

َ
ئةقل كة كةموكورتييانةى

ةتة
َ
حال لةو ئةمة لةسةر نموونة رةنطدةدةنةوة، جةستة

دةرئةنجامى تةنيا كة دةكةين  تَيبينى  جةستةييانةدا
تاك كاتَيك ضونكة سؤزدارين، ىء

َ
ئةقل طريوطرفتى راستةخؤى

ئةو قةرةبووكردنةوةى بؤ نادؤزَيتةوة بِرواثَيكراو هؤكارَيكى
ئةوكاتة َينَيت،

َ
دةنال بةدةستييةوة جةستةييةى ئةستةميية

كوَيرةرذَينةكان سةر كاردةكاتة جةستةيية ناتةواويية ئةم
كةموكورتى لةكاتَيكدا ىيةكةمى ذيانيدا،

َ
بةتايبةتىلةثَينجسال

ذينطةى بةردةوام ئةوا رةفتار سةر كاردةكةنة رذَينةكان
نموونةى لةرَيطةيةوة منداآلن كة ئاِراستةيةي ئةو دةوروبةرو
سةر كاردةكاتة لَيوة دةستةبةردةكةن ييان

َ
ئةقل ضاالكى باآلو
رذَينةكان. كوَيرة

هةستةكان: ى
َ
رؤل

دروستيكردوون، ذينطةدا  لة  مرؤظ طؤِرانانةى  ئةو
تةنيا شارستانيةت كولتورةكان“، ”شارستانييةتى ناومانلَيناوة
ثَيناوى لة مرؤظ ى

َ
ئةقل كة جوآلنةية ئةو دةرئةنجامى طشت

ئةنجامى دةدةين كارةى ئةو ضونكة جةستةدا ئةنجاميانداون،
ثةرةثَيدانى لة ئاِراستةكراوةو ةوة

َ
ئةقل لة ئيلهامَيكة تةنيا

كاريطةرى دةتوانني دواجار بووة،  يارمةتيدةر جةستةدا
كة ببينن ثةرةسةندنانة ئةو طشت لةسةر سودبةخشى ئةقأل
كة لةيادنةكةين ئةوة ثَيويستة بةآلم تَيثةِريوة، ثياندا جةستة
جةستةبكات، تةواوى ى

َ
كؤنرِتؤل ئةقل نيية خواسرتاو كارَيكى

بني زاأل ئةستةمييةكاندا بةسةر بمانةوَيت ئةطةر ضونكة
ضاالكى لةضوستء خوازراو ئاستَيكى بطةينة ثَيويستة
بةرَيطةيةك بةشدارى دةتوانَيت لةبةرئةوة ئةقأل جةستةيى،
بَيت بةردةوام جةستة كة بكات ذينطةدا كردنى

َ
لةكؤنرِتؤل

بة تووشبوون رووبةِرووبوونةوةى بَيئةوةي لةذياندا،
ئازارَيك تووشبوون بةهةر يان رووداو مردن يان يان نةخؤشى
بةضَيذء ئازار بؤ هةستكردن تواناي ئَيمة ببَيت، لةبةرئةوة
لةوة خةياأل دةتوانني ئاستَيك طةيشتوينةتة ثةرةثَيداوةو
وَيستَيكي

َ
هةل لةهةر دةبَيت ضؤن هةستمان بزانني بكةينةوةو

باشدا. يان خراث
لةثةرضةكردارء دياريكراو َيكى

َ
كؤمةل لةرَيى هةستةكان

رووبةِرووبوونةوةى بؤ جةستة كردنةوة
َ
خةيال تواناى

دةكةوَيتة دةروون كاتَيك هةروةها ئامادةدةكات، وَيستةكان
َ
هةل

رَيطةيةكة تةنيا ئةمة ئةوا روينةداوة ثَيشرت وَيستَيكةوة كة
َ
هةل

طونجاو و هةستة بة ثاأل كة بزوَينةرةشة ئةو ثَيشبينىء بؤ
ئةو ئةمة وةآلمييان دةداتةوة، جةستة دةنَيتء شياوةكانةوة
ئةو دةبَيتء فؤرمةلة  تاك هةستى بةهؤيةوة كة  رَيطةيةية
ئةم ثَيناسةيةش ثَيناسةيةية كةبة”ماناىذيان“دةبةخشرَيت،
كة دياريدةكات فؤرمةلةدةكاتء ئةو ئامانجةش تاك هةستى
هةرضةندة يدةبذَيرَيت.

َ
هةل ذيان بؤ كؤتايى ئامانجى وةك تاك

جةستة ثشتييان دةكةن، بةآلم ى جةستة
َ
كؤنرِتؤل هةستةكان

ثشت سةرةكى بةرَيطةيةكى هةستةكان ضونكة ثَينابةستَيت،
ذيانى شَيوازى جؤرو دةرئةنجامى ئةمةش دةبةستن، بةئامانج

تاكة.
ى

َ
كؤنرِتؤل كة نيية فاكتةر تةنيا تاك ذيانى شَيوازى ئاشكراية

تاكة  His attitude ئةو وَيستى
َ
هةل يان كةسَيتى رةفتاردةكات،

َيكى
َ
رؤل هةستةكان كو

َ
بةل كارةكانى، سةر كارناكةنة بةتةنيا
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تاك سايكؤلؤذى كة نوَييةى ئةو اليةنة لةمةدا، دةبينن طةورة
هيض تَيبينيمانكردووة هةستةكان كة ئاشكرايكردووة ئةوةية
هةبَيت ئامانج ئةطةر ذياندا، شَيوازى لةطةأل ناوةستن كاتَيك دذ
دةرفةت كة دةطونجَينن خؤيان شَيوةية بةو هةستةكان ئةوا
ئامانجةى كة دياريكردووةء بةو دةبةخشن بؤ طةيشتن بةتاك
بايؤلؤذيمان يان فرمانى ئةندامةكان زانستى دةرةوةى بةرةو
َيت

َ
دةقول

َ
هةل لَيوة هةستةكانى بنةضةيةى ئةو دةبات،

كيمياييةكانةوة تيؤرة  لةرَيطةى ناكرَيت هةست)  (رةطةكانى
ناكرَيتلةرَيطةىثشكنينى هةروةها لَيكبدرَيتةوة، راظةبكرَيتء
بةآلم بكرَيت، هةستةكان رةطءريشةي ثَيشبينى كيمياييةوة
يان وايدابنَيني ثَيويستة تاكدا لةسايكؤلؤذى هةر لةسةرةتاوة
Pro- ثِرؤسة فسيؤلؤذييانة طريمانةية بخةينةِروو كة ئةم ةو

ئ
بايةخ  زياتر بةآلم هةية، بوونييان cesses Physiological

دةدةن. goal physiological فسيؤلؤذييةكان ئامانجة بة
كاريطةرييةكانى بة بايةخ ئَيمة ئةمة، لةسةر نموونةش
سيمثةساوى(2) دةمارى لةسةر Anxiety ةراوكَى

َ
دل

ئامانجى بة ثةيوةندى كة نةبَيت اليةنةوة لةو تةنيا نادةين
هةية. ةِراوكَيكةوة

َ
دل

كة وايدابنَيني ناتوانني ثَيشوو  تَيطةيشتنةى  ئةم بةثَيي
يان دروستدةبَيت سَيكسوالةوة ضةثاندنى بةهؤى ةِراوكَى

َ
دل

جؤرة ئةم يية،
َ
مندال قؤناغى دذوارى ئةزمونَيكى دةرئةنجامى

ئةو كة دةزانني دوورة لةراستييةوة، ئةوةندة زؤر لَيكدانةوةية
تا بَيت لة دةوروثشتيان باوكيان واراهاتوون دايكء منداآلنةى
ئةوا بدةن، يارمةتييان شتَيكدا هةموو هةرشتَيكء ئةنجامى لة
وةك بخةنةِروو ةراوكَى

َ
دل جؤرَيك لة لةوانةية ئةم منداآلنة

تةنيا ناكرَيت هةروةها باوانييان، كردنى
َ
كؤنرِتؤل بؤ هؤكارَيك

رووخسارةجةستةييةكانىتوِرةبوونبةهةندوةربطرين،ضونكة
كردنى

َ
كؤنرتؤل بؤ ئامِرازَيك وةك تةنيا تووِرةيى، دةركةوتووة
وَيستةكاندا بةكاردَيت.

َ
لة هةل وَيستَيك

َ
يان هةل كةسَيك

كة بدةين لةسةرئةوة بِريار  بَيت  ئاسان لةوانةية
جةستةييةكانمان ىء

َ
ئةقل سيفةتة طشت بؤماوةوة لةرَيطةى

بةديبهَينن كؤتايى ئامانجى  بؤئةوةى  بةآلم  دةستكةوتووة،
شَيوازى تةنيا ئةمةية بكةين؟ (بؤماوة)يية مرياتة لةو ضى

راستةقينةى سايكؤلؤذي.
ئامانجى بةديهَينانى بةئاِراستةى تاك هةستةكانى دةبينني
ثةرةيسةندووة، هةميشة طةشةيكردووةو تاكَيك تايبةتى هةر
يان لةبةختةوةرى ئازايةتى، ةِراوكَىء

َ
-دل لة مرؤظ هةستى

هَيزء بِرى دةطونجَيت، ذياندا شَيوازى لةطةأل خةمبارى-
خؤيدا بؤضوونةكانى لةطةأل بةتةواوةتى تاك دةسةآلتى

دةطونجَيت.
ئامانجى يةوة ”خةمؤكى“ لةرَيطةى دةتوانن مرؤظانةى ئةو
خؤش ييان

َ
دل ئامانجيان بةهاتنةدى ناتوانن بةديبَينن خؤيان

كة خؤشدةبن
َ
دل كاتةدا لةو تةنيا كةسانة ئةو ضونكة بَيت،

تةنطن.
َ
دل

كة هةستةكان بةثَيى ئةوةبكةين دةتوانني تَيبينى هةروةها
نموونة بؤ وندةبن، دةردةكةونء (ئريادةيان) خؤيان ويستى
كراوة شوَينى لة ترس يان فؤبيا  بةدةست كةسانةى ئةو
ى

َ
مال لةناو كاتَيك نامَينَيت ةراوةكَييان،

َ
دل دةبينني َينن

َ
دةنال

ى
َ
كؤنرتؤل بتوانن كة دةبن وَيستَيكدا

َ
لةهةل يان دةبن، خؤياندا

ةتةكانى
َ
حال تووشى نةخؤشانةى ئةو هةموو بكةن، دى كةسانى

بكةن دى كةسانى  ى
َ
كؤنرِتؤل ناتوانن كاتَيك بوون نريؤتيكى

دوردةكةونةوة. طؤشةكانيى ذيان لةسةرجةم
ئةويش دياريبكةين دى حةقيقةتَيكى ثَيويستة لَيرةدا
جَيطرين، تاك ذيانى رَيطةو شَيوازى وةك هةستةكان ئةوةية
ئةو هةموو لةطةأل هةر ترسنؤكن هةميشة ترسنؤك كةسانى
لةطةأل ةكردني

َ
مامةل كة رَيطةى لةخؤبايبوونةش لوتبةرزىء

كةسانة ئةو لةطةأل كاتَيك جيادةكرَيتةوة ثَي دى كةسانى 
هةروةها الوازترن، لةخؤيان ثَييانواية كة ةدةكةن

َ
مامةل

دةردةكةوَيت، ئازايةتييان ثارَيزطاريكردندا ةتى
َ
لةحال تةنيا

ديكةوة ثارَيزراون كةسانى لةاليةن هةستدةكةن كاتَيك واتة
بؤ بدةن، ؤم

َ
كل َيك

َ
قفل بةضةند هةموودةرطاكانيان لةوانةية

بؤ هةبَيت، سةطيان دابنَين، ثاسةوان لةخؤيان ثارَيزطاريكردن
لةطةأل ئامَيريان هةبَيت، دزيدا روودانى ئاطاداركردنةوة لةكاتى
نطييان

َ
ثل ئازايةتى لةسةرئةوةى سوورن ئةمانةشدا هةموو

ةراوكَييان
َ
هةستكردن بةدل راستى كةسَيك ناتوانَيت هيض هةية،

ثاراستنى ثَيوةرانةى بؤ ئةو لةرَيطةى ئاشكرا بةآلم بسةِّـَينَيت،
دةردةكةوَيت. كةسَيتييان ترسنؤكى طرتوويانةتةبةر، خؤيان

هةستةكانى سَيكسوالءخؤشةويستى،تَيطةيشتنَيكى هاوشَيوة
سَيكسوال هةستةكانى ضونكة دةبةخشن، سةرةوة بابةتةى بةو
يدا بَيت،

َ
ئةقل لة سَيكسى ئامانجَيكى تاك كة كاتَيك دةردةكةون

سَيكسيية، ئامانجة ئةم لةسةر برييان ضِركردنةوةى لةرَيطةى
كة لةطةأل طةيشتن بةدووربطرن شتَيك خؤيان لةهةر دةتوانن
دةتوانن كةسانة ئةو بةمةش دةوةستَيت، دذ ئامانجةدا بةم
هةستى لة ثارَيزطارى  ئامانجةدا ئةم بةديهَينانى لةثَيناوى 
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هةستانةدا لةم ئةطةر كةموكورتييةك بةآلم طونجاويان بكةن،
سَيكسوال ثةككةوتنى كةسانةى بةدةست ئةو –هةروةك روويدا
سَيكس هاويشتنء زوو جياوازيةكانييةوةء جؤرة بةهةموو
ثياودا، لةذنء لةهةريةك سَيكسواُّـ الدانى لةذنداو ساردى
بؤرزطاربوون ئامادةنني كةسانة ئةم ئاشكراية َينن- ئةوا

َ
دةنال

ئةو لةثَيناوى بةديهَينانى هةستة نةطونجاوانةيان بايةخء لةو
سَيكسوالة). كارة ئةو ئةنجامنةدانى (واتة ئامانجةدا

ة
َ
هةل ئامانجَيكى بذاردني

َ
هةل لةئةنجامى الدانة جؤرة ئةم

دةرئةنجامى هةروةها روودةدات، ”سةركةوتن“ لةئامانجةكانى
هةميشة ذياندا، لة  ة

َ
هةل رَيطةى لةشَيوازء ثارَيزطاريكردنة 

زياتر ئارةزووى ةتانةدا-
َ
جؤرة حال -لةم كةسانة ئةو دةبينني

بَيئةوةى دةكةن، ذيانيان لةهاوبةشى زياتر زؤر ضاوةِرَيى يان
هةبَيت، بةخشينى زؤر بؤ ئامادةباشييان لةبةرامبةردا خؤيان
كةموكورتى زؤر بوونى بؤ بةهَيزة طةيةكى

َ
بةل ئةمةش

لةهةريةكة كةموكورتى هةروةها كؤمةآليةتىء لةهةستكردنى
ئازايةتيشدا. طةشبينىء لة

دةخةمةِروو لةنةخؤشةكانم يةكَيك  ةتى
َ
حال نموونة بؤ

نةخؤشة ئةم  ة-
َ
مندال دووةم لةدايكبوون، زنجريةى -بةثَيي

ء
َ
هةول لةرَيطةى دةيناآلند، طوناهةوة بةدةست هةستكردن بة

براطةورةكةى لةباوكء هةريةك ئةمانةتةوة زؤرو كؤششَيكى
نةخؤشةم ئةم  كاتَيك دابنَين. طةورة دوكانَيكى توانييان 
ئةركةكانى خؤى كة وايدةردةخست بوو، ساأل حةوت تةمةنى
مامؤستاكةى بةآلم ئةنجامدةدات، ةوة

َ
لةمال قوتابخانة

ئةم بؤدةكات، كارةي  ئةو براطةورةكةى كة  ئاشكرايكرد
ماوةى بؤ  بةطوناهى هةستكردن خؤيدا لةناخى نةخؤشة 
دانى مامؤستاكةييء بؤالى ضوو دواجار شاردةوة،  ساأل سَي 
ترسناك تاوانَيكى هَيندة ئةو كارة لةبةرئةوةى بةكارةكةيدانا،
مةسةلةية نةدا، بةو ئةوتؤى بايةخَيكى نةبوو، مامؤستاكةى
بؤ جارى باوكىء بؤالى ضوو نةبوو هيوا بَي ة

َ
مندال ئةو بةآلم

قوتابخانةى ئةركةكانى براطةورةكةى كة بةوةدانا دانى دووةم
بةديكرد، سةركةوتنى هةندَيك ئةمجارة نووسيوةتةوة، بؤ
لة كرد كوِرةكةى دانثيادانانةى بةم شانازى زؤر باوكى ضونكة
ةكةى

َ
مندال راستى بؤ خؤشةويستى دانثيادانانة ئةو كاتَيكدا

خؤشبوو، ةكةى
َ
مندال لة باوكة  ئةو  هةرضةندة خستةِروو،

تا بوو بةردةوام طوناه بة هةستكردن لةسةر ة
َ
مندال ئةو بةآلم

بوو. خةمؤكى تووشي
لةطةيشتن  بةدووربطرين خؤمان ئةستةمة ةتةدا

َ
حال  لةم

دةداتبيسةِّـاندنَيت
َ
َيتئةو كوِرةهةول

َ
بةودةرئةنجامةيكةدةل

بدات
َ
هةول لةوةي زياتر ة

َ
مؤرال بةرزةكانى بةها خاوةنى كة

بضووكةى ة
َ
هةل ئةو بةرامبةر ويذداني ئاسوودةكردنى بؤ

باوة يية
َ
مؤرال بارودؤخة ئةو كاريطةرى لَيرةدا كردوويةتى،

كةسةركةوتن لة ذياندا كوِرة باوبوو ئةو ى
َ
دةبينني كة لةمال

ةوة،
َ
مؤرال بةرزةكانى بةبةها بوو  بوونةوة ثابةند لةِرَيطةى

ئةركَيكى كارو -لةهةموو كرد هةستى كاتَيك ةش
َ
مندال ئةم

كةمرتة- لةبراكةى كؤمةآليةتيدا سةركةوتنى قوتابخانةو
سةركةوتن ة)

َ
(دانثيادانان بةهةل كارةوة لةِرَيطةى ئةو يدا

َ
هةول

بةدةستبَينَيت.
بةهؤى  نةخؤشة ئةو َيك

َ
سال ضةند تَيثةِربوونى لةدواى  

هاوشَيوة ةتى
َ
حال دووضارى ئاساييةوة سادةو بابةتى هةندَيك

لةثَيناوىبةدةستهَينانى واتةهةستكردنبةطوناهبوو،هةروةها
خراث ثَيضاوثَيضء رَيطاى لةسةر قوتابخانة لة بةرز ثلةى
بةتايبةتى كوِرة ئةم الى بةطوناه هةستكردن بوو، بةردةوام
بةتَيثةِربوونى دةبوو، زياتر تاقيكردنةوةكاندا ثَيش لةماوةى
نةخؤشة ئةو لةذيانى طريوطرفتانة ئةم نموونةى تةمةن
بوو يدا

َ
لةطةل زؤرةي هةستياريية ئةو بةهؤى زياديدةكرد،

لةِرَيطةى دةكرد، لَيرةشةوة هةستى بةدذوارى زياتر لةبراكةى
بؤهةر ثاساوى بةردةوام براكةي بةدةستكةوتةكانى ئاماذةدان
وازى كاتَيك دةهَينا. شكستي تَييدا كةخؤى دةهَينايةوة كارَيك
هونةرى، ثيشةيةكى دةستكةوتنى بؤ نةخشةى هَينا لةزانكؤ
ى

َ
سةرقال ئةوةندة ويذدان سزاى بة هةستكردن داِرشتن، بةآلم

بةسةردةبردء نوَيذكردنةوة بة رؤذةكانى هةموو تةنانةت كرد
بؤ نةما كاتى بةمةش بَيت، خؤش لَيي دةثاِرايةوة لةخوا

هونةرييةدا. خوَيندنطة لةو بةكاركردنى طرنطيدان
بوو  خراث بةثلةيةك نةخؤشة ئةم ي

َ
ئةقل ةتى

َ
حال  

لةوَى كرا، ييةكان
َ
ئةقل نةخؤشيية نةخؤشخانةى رةوانةى

نيية، ضارةسةركردن قابيلى ةتة
َ
حال ئةو كة دةستنيشانكرا

لةنةخؤشخانة بوو، دواتريش كات باشرت بةتَيثةِربوونى بةآلم
يارمةتى داواى َيت

َ
جَيبَيل نةخؤشخانة ثَيشئةوةى دةرضوو،

ثَيبدرَيت بؤ رَيطةى بؤوة ةتة
َ
حال ئةو تووشي كرد كةئةطةر

هَينا وةزيفةكةى لة وازى ثاشان بطةِرَيتةوة، نةخؤشخانة
كاتَيك بكات، تةرخان هونةر لةمَيذووى ينةوة

َ
لَيكؤل بؤ تاخؤى

ثشووى لةِرؤذَيكى نزيكبؤوة تاقيكردنةوة دياريكراوى ماوةى
دةكرد ئةوةى بانطةشةى -بةطريانةوة- َيسةو

َ
كل بؤ ضوو رةسميدا

درامييةى رَيطة مرؤظة، بةم خراثرتين طوناهبارترينء كةئةو
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و ويذدانى رابكَيشَيت دةوروثشت سةرنجى توانى -جارَيكى دى-
بةئاطابَينَيت. هةستياريي زيندووى

ي 
َ
ئةقل لةنةخؤشخانةى ماوةيةك ديكة جارَيكى ئةوةى  دواى

سوكةوتة
َ
هةل ديكة جارَيكى ةوة،

َ
مال هاتة سةرلةنوَي مايةوة

تةنانةت كردةوة، بةدةركةوتن دةستيان سةيروسةمةرةكانى
دانيشت نانخواردن مَيزى لةسةر بةرط بَي بةِرووتىء جارَيك
لةبةرئةوة هةبوو، دروستى ساغء بونيادَيكى ثياوة ئةم !!...
براكةييء لةطةأل كَيرِبكَي دةيتوانى كةم- اليةنى رووةوة -لةم

بكات. ديكةدا كةسانى
بوو  ئامِرازَيك تاكة ئةم ثياوة الي طوناه بة هةستكردن
سةر دةستثاكء مرؤظَيكى ةتى

َ
لةِرووال خؤى بةهؤيةوة كة

لةكةسانى هةستيارترة ويذدانَيكى كةخاوةن نيشاندةدا راستدا
لة“سةركةوتن“ خؤي ئامانجى توانى كارةى بةم دةوروثشتى،

بةديبهَينَيت. بسةِّـَينَيتء دا
بةِرَيطةيةكى  ثياوة ئةو َيني

َ
بل دةتوانني ،

َ
بةهةرحال

ةكانى
َ
بَيبايةخ ئامانجىخؤىبةديهَيناوة، ضونكةهةول بَيسوودو

سووربوون خوَيندنء لةتاقيكردنةوةكانى دووركةوتنةوة بؤ
هةميشةيي، كارَيكى لةسةر بةردةوامي نةبووني لةسةر
بةوةى كةسَيكى هةستكردن ترسنؤكىء بؤ طةن

َ
هةموويان بةل

نيية. ذيانى لةطةأل ضواردةوريدا تواناى شياو نييةو
دةبوون ثياوة  ئةم تووشي نارةحةتييانةى ئةو  طشت
دةيويست بةمةبةست ضونكة  بوون،  خؤي  ي

َ
هةول هةمووي

كةسانى لةوانةية خؤى بةدووربطرَيت كة ضاالكييةك لةهةر
بةآلم بكةن، تةماشاي بةزينةوة شكستىء بةضاوي ضواردةوريي
هؤكارانةوة لةو ئاشكرا سةركةوتن، بؤ ثياوة ئةم ثَيويستى
لةوديمةنةى بةتايبةتى  دةكردن، ثةيِرةوى كة دةردةكةوَيت 
بةِرووتىء َيسة، هةروةها شَيوازى نانخواردن

َ
كل بؤ دةضوو كة

طرتوويةتيةبةر لةذياندا شَيوازةى ئةو ثؤشاك، بةبَي دانيشتن
دةبَيت بنوَينَيت، كارانة رةفتارو ئةمجؤرة كة ناضاريكردووة
دةستى ثياوة ئةم هةستانةى ئةو بكةين ئةوةش تَيبينى

بوون. طونجاو تةواو ئامانجةكانيدا لةطةأل دةكةوت
روونء  زؤر –كة لةبةردةستداية ديكة طةيةكى

َ
بةل  ئَيستا

جةستة، لةسةر ئةقأل بةهَيزى كاريطةرى بؤ  ئاشكراية–
ئةويش بةشَيوازَيكي جةستةيي تايبةت، طوزارشتكردني تاكة
ئةو بينراو بةِرَيطةيةكي تاكَيك هةموو ضونكة سؤزَيك، لةهةر
نموونة بؤ دةدةن، شةثؤل لةناخيدا كة دةخاتةروو سؤزانة
جةستةو بارودؤخى دةستء ةى

َ
جول روخسارو طوزارشتةكانى

ديكة. زؤرى ..... و ثةل لةرزينى
جةستة  لةسةر كاريطةرى ئةقأل هؤكارى ئاشكراي لةوانةية
دياردةى هةندَيك ء

َ
ئةقل نَيوان ئاشكراى روونء ثةيوةندى بؤ

كاتيى ناهةميشةيي جةستةيي  ةتى
َ
حال كة بطةِرَيتةوة،  باو،

دةست، ةى
َ
جول روخسار، طوزارشتةكانى -وةك ثةيدادةبَيت لَيوة

بةثَيضةوانةى دى- زؤرى ثةلء لةرزينى جةستة، بارودؤخى
بينيمان. ثَيشوودا لةنموونةى ئةوةى

كة بةوةبدةين ئاماذة كاتَيك طونجاوبَيت لةوانةية
ةتى

َ
حال هةندَيك كاتييانةدا جةستة ةتة

َ
حال ئةم لةبةرامبةر

رودةدةن، مرؤظدا جةستةى ناوةوةى لةئةندامةكانى هاوتا
هاوتاية دةطرَيت

َ
هةل زةرد رةنطى مرؤظ كاتَيك نموونة بؤ

كاريطةرى دةرئةنجامى لةروخسارداو خوَين سوِري بةكاريطةرى
َيك لةئةندامةكانىناوةوةيةكة ئةقألرووبةِرووى

َ
فرمانىكؤمةل

كةسةر يان ةراوكَى
َ
دل وةك  مرؤيي سؤزَيكى  بؤهةر بؤتةوة،

بةهةريةكةيان تايبةت جةستةيي طوزارشتَيكي توِرةيي، يان
جةستةيي طوزارشتى َيك

َ
كؤمةل خاوةنى تاكَيك هةموو هةيةو

تايبةت جةستةيي زمانَيكى طوزارشتانة ئةم كة تايبةتيية
دروستدةكةن. بةوكةسة

ئةم دةبَيت، ترس دووضارى وَيستَيكدا
َ
لةهةل مرؤظ كاتَيك

كة دةردةكةوَيت جةستةييدا طوزارشتَيكى  لةشَيوةى ترسة
ترسة ئةم بارودؤخدا ديكة لةهةمان كةسَيكى لةرزينة، بةآلم
طياني قذةسةرء مووى كة دةردةبِرَيت ديكة بةطوزارشتَيكى
طوزارشتى بارودؤخدا- -لةهةمان دى كةسَيكى رةثدةوةستَيت،
ترثةكانى ذمارةى تَيكضوونى يان زيادبوون ترس بؤ جةستةيي
جياواز جةستةيي طوزارشتى بةدةيةها هةروةها يةتى،

َ
دل

ةتةدا
َ
حال -لةم سؤزة مرؤيية هةمان ئةو دةربِرينى بؤ هةن

بةثَيي تاك طوزارشتى بةمشَيوةية ترسة- لة مةبةستمان
دةطؤِرَيت، دةبَيتء جياوازة خؤي تايبةتي جةستةيي زمانى
ديكةوة جةستةيي دةردراوى يان ئارةق دةردانى لةِرَيطةى هةر
لةدةستدةدات قسةكردني تواناى كةتاك طوزارشتانةى ئةو بؤ
خؤى يان قسةدةكات، ثضِرثضِرةوة ةذاوى

َ
شل بةدةنطَيكى يان

بةتةواوةتى يان تؤث، بة دةكات جةستةى دةكاتء ة
َ
طرمؤل

لةدةستدةدات ة 
َ
جوول تواناى دةضةقَيتء خؤى  لةجَيطةى

ئارةزووى يان نامَينَيت، هاوسةنطبوونى تواناى هةندَيجاريش
كةسيش هةندَيك دَيت، نجى

َ
هَيل لةدةستدةداتء نانخواردن

لةدةستدةدةن، ثيساييكردن ميزكردنء كردنى
َ
كؤنرِتل تواناى

روودةدات جؤرَيكى ديكة لةطوزارشتكردن كةس هةندَيك الى
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نموونة سؤزة، بؤ بةو دةبَيت كاريطةر ئةندامى سَيكسواليان كة
هةست خوَيندندا تاقيكردنةوةكانى لةكاتى لةمنداآلن، زؤرَيك
وةك زانراوة هةروةها دةكةن، سَيكسوال ضَيذى بةجؤرَيك لة
تاوانةكةيان روودةكةنة ئةنجامدانى دواى تاوانباران راستةوخؤ
بؤالى دؤستةكانيان، هةندَيك دةِرؤن يان لةشفرؤشي خانةكانى
ثةيوةندييةكى ثَييانواية سايكؤلؤذى بةناوبانطى لةزانايانى
ةِراوكَيدا

َ
دل ترسء سؤزةكانى سَيكسء لةنَيوان ثتةو زؤر

ثةيوةندييةك َين هيض
َ
دةل ديكةيان لةكاتَيكدا هةندَيكى هةية،

ناكؤكيية ئةم هؤكارى  باوةِرةدام لةو نيية، لةنَيوانياندا 
ذيانى تايبةتييانةي ئةزموونة بةو تَيثةِربوون بؤ بطةِرَيتةوة
طؤشةنيطاو كاريكردؤتةسةر زؤريش  ئاستَيكى تا خؤيانء

بابةتة. بؤئةو روانينيان
جياوازي طروثي بؤ ثَيشوو ثةرضةكردارانةى ئةو
طةِرانء لةرَيطةى لةوانةية دةطةِرَينةوة، (تاكةكان) مرؤظ
بؤماوة كاريطةرى طروثانةدا لةو  بتوانرَيت توَيذينةوةوة
هةندَيك ئاشكرابكرَيت، ثةرضةكردارانة ئةو جياوازى لةسةر
ئاشكران طةى

َ
بةل -ثةرضةكردار- جةستةييانة طوزارشتة لةو

هةندَيك الوازى لةو خَيزانةدا، هةروةها يان بؤبوونى تَيكضوون
وَيستةوة

َ
هةل هةمان بكةونة ئةطةر خَيزانانة ئةم لةئةندامانى

ئةوةى بةآلم جةستةيي لَيكضوو دةردةبِرن. هةمان طوزارشتى
ضؤن ئةوةية بكةين ئاشكراى طرنطة بةالمانةوة لَيرةدا
ةتة

َ
حال بؤ ئاطاداركةرةوةيةك وةك مرؤييةكان سؤزة ئةقأل

جةستةييةكانبةكاردةهَينَيت.
لَيى  جةستةييانةى  طوزارشتة ئةو مرؤييةكانء سؤزة   
بؤ مان

َ
ئةقل ثةرضةكردارى كارو حةقيقةتى ثةيدادةبن

يان بةطونجاو ئةقأل كة وَيستانةدا
َ
هةل لةو ئاشكرادةكةن

نةمانى بةدةست كةسَيك بؤنموونة  دادةنَيت،  نةطونجاويان
بةخَيرايي ئارةزوودةكات َينَيت،

َ
دةنال كردنةوة

َ
كؤنرتؤل تواناى

بطرَيت، دانبةخؤيدا بَيتء
َ
زال ئةستةمييةدا ئةو بةسةر

لةم رزطاربوون هؤكار بؤ خؤى- باشرتين -بةديدى لةمكاتةدا
ديكةية. كةسَيكى تؤمةتباركردنى يان هَيرشكردن وَيستة

َ
هةل

دةكات  ئامادةيان ناوةوةو ئةندامانى كاردةكاتةسةر  توِرةيي
تووشي توِرةيدا لةكاتى كةس هةندَيك ثةرضةكردار، ةو

َ
جول بؤ

تؤخ بؤسوورى روخساريان رةنطى يان دةبن طةدة ئازارى
خوَينيان سوِري كاردةكاتةسةر بةثلةيةك هةروةها دةطؤِرَيت،
بةسيفةتَيكى بكات. سةريةشةيان نؤرةى دووضارى لةوانةية
السةريةشةي ةتةكانى

َ
حال زؤربةى َيني

َ
بل دةتوانني طشتى

يان ثةنهان توِرةييةكى لةثشتييةوة دووبارةبؤوة توندى
ديكة وَيستَيكى

َ
هةل هةر يان سةرشؤِري رووبةِرووبوونةوةى

خؤى ثةنهانة، توِرةبوونة ئةو دروستبوونى هؤى بؤتة كة
دةركةوتنى هؤى  دةبَيتة هةندَيجار تةنانةت حةشارداوة، 

 Trigeminal جمكة سَي دةماري نيورالجياي ةتى
َ
حال

ََّـ. نؤرةى دةركةوتنى يان (neuralgia(3
ئةقأل  كاردةكاتةسةر بةهؤيةوة سؤز كة رَيطةيةى ئةو
تةواو زانستى  بةرَيطةيةكى هَيشتا 
لةوانةشة تؤمارنةكراوة، ئاشكراء
لةكارلَيككردنى نةتوانني كاتَيك هيض
بةآلم تَيبطةين، ئةقأل سؤزو نَيوان
-شةكةتبوونى دةمارى  فشاري  كاتَيك
ئةقأل هيالكبوونى روودةدات ى-

َ
ئةقل

كؤئةندامى لة هةريةك كاردةكاتةسةر
ثاراسيمثةساوى، سيمثةساويء دةمارى
دةمارى لةكؤئةندامى ثةرضةكردار
ئةو نموونة بؤ دةردةكةوَيت، سيمثةساوى
بةسةر مَيزةكةى دةست دةكَيشَيت كةسة
دةطةزَيت بةدان لَيوى يان بةردةميدا،
دةيان بةدةستيةوةية كاغةزانةي ئةو يان
لةكاتى واتة  لةمكاتةدا  مرؤظ  دِرَيت، 
واهةستدةكات يدا

َ
ئةقل شةكةتبوونى
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ةم
َ
قةل لة طازطرتن نموونة بؤ ئةنجامبدات، ةيةك

َ
جول ناضارة

فشارة ئةو ةتى
َ
حال ثَيدةدةن رَيطةى كرؤشتن نينؤك يان

َينَيت.
َ
دةنال ثَيوةى كة دةربرِبَيت دةماريية

هةستى  حةقيقةتى جوآلنةوة جؤرة ئةم لةرَيطةى
وَيستَيكى

َ
هةل لةاليةن كةهةستدةكات ئاشكرادةبَيت ئةوكةسة

كاتَيك بةهةمان شَيوة لَيدةكرَيت، دةوروبةرييةوة هةِرةشةى
دةموضاوى دانيشتووة نامؤدا كةسى َيك

َ
كؤمةل لةنَيو كةسَيك

يان لةرزينةوة بةدةست كاتَيك هةروةها دةطةِرَيت،
َ
سوورهةل

بةشَيوةيةكى هةميشة تاك كةالى ةيةكةوة طرفتاردةبَيت
َ
جول

جوآلنة يان طوزارشت ئةم  بةآلم روودةدات، خؤنةويست
ضونكة دةبَيت، بةتةنيا خؤى تاك كاتَيك روودةدةن بةدةطمةن
هةستكردن بةهؤى  جةستةييانة طوزارشتة ئةم  هةموو

روودةدةن. ةِراوكَيوة
َ
دل بةطرذىء

ةراوكَيءطرذىدةطةنةهةمووبةشةكانى 
َ
لةمةوة دةبيننيدل

مرؤظ جةستةى سةرجةم سؤزَيك هةموو لةبةرئةوة جةستة،
ئةو دةكةنةوة، بةآلم طرذى لةجؤرةكانى رووبةرووى جؤرَيك
هةندَيجار ئاشكراو طوزارشتدةكرَيت ثَي طرذييةى رَيطةيةى ئةو
دةدةين نيشانة جةستةييانة بةو ئاماذة لَيرةدا تةنيا نيية، روون
جةستةييةوة بةشةكةتبوونى ثتةويان ثةيوةندييةكى كة

هةية.
هةموو بةشَيك  بؤماندةردةكةوَيت طةِراين ئةطةر بةوردي  
بةخؤى تايبةت سؤزدارى طوزارشتى جةستة لةبةشةكانى
طوزارشتة هةموو ئاشكرادةكةين ئةوةش هةروةها هةية،
ء

َ
ئةقل نَيوان كارلَيكردنى دةرئةنجامى تةنيا جةستةييةكان

وطؤِركراوى
َ
ئال ثةرضةكردارى طرنطة لةبةرئةوة جةستةن،

بدؤزينةوة. نَيوانيان
دةرئةنجامةى  ئةو دةطةينة ثَيشووةوة راظةكردنةى لةو  
ئةنطَيزةو لة هاوتان يدا

َ
لةطةل ئةوانةى تاكء ى ذيان“ ”شَيوازى

لةسةر هةية بةردةواميان كاريطةرى سؤزدارييةكان طؤِرانة
وتةية ئةو دروستى  ئةطةر جةستة،  طةشةى ثةرةسةندنء 
زؤر لةقؤناغى ذيانى شَيوازى ء

َ
مندال كةسَيتى كة سةِّـَينرا

بتوانني لةوانةية ئةوكاتة ئةوا فؤرمةلةدةبَيت، ذيانيدا زووى
كةدةرئةنجامى بكةين ئاشكرا جةستةييانة طوزارشتة ئةو

ةن.
َ
مندال ئةو داهاتووى ذيانى قؤناغةكانى

باشكردنى  بؤ ةوة
َ
ئةقل لةرَيطةى جوامَيرن كةسانةى ئةو  

ئةم ئاشكرادةكةنء خؤيان ئازايةتى جةستةييان، ةتى
َ
حال

دةنرَيت، بونياد جياواز بةِرَيطةيةكى جةستةيان كةسانة

لةكةسانى ندتر
َ
بل رَيكء جةستةيان ثتةوترء ماسولكةكانيان

مةزاجى ةتى
َ
كةحال زؤرة  ئةوة ئةطةرى دةردةكةوَيت،  ديكة

جةستة، ثةرةسةندنء طةشةى بؤسةر زؤرى هةبَيت كاريطةرى
ماسولكة هاوسةنطى ةتى

َ
حال لة ئةندةكى بةشَيوةيةكى هةروةها

دةبَيت. بةرثرس
لةكةسانى  رووخسار  طوزارشتةكانى لةكةسانى جوامَيردا  
خاسيةتة زؤرةي ئةو ذمارة دواجار سةرجةم جياوازترن، دى
تةنانةتشَيوةى كةللةسةريش جةستةييةكان كاريانتَيدةكرَيت،

كاريتَيبكرَيت. لةوانةية
ضؤنَيتى  بؤسةر ئةقأل كاريطةرى بَيت ئةستةم لةوانةية
ئةندامَيكة تةنيا مَيشك ضونكة رةتبكةينةوة، مَيشك كاركردنى
كاريطةرى ئةقأل لَيرةشةوة  جةستةو ئةندامةكانى  لة
جةستة، ديكةى ئةندامَيكى هةر وةك دةبَيت مَيشك بؤ
(ثاسؤلؤذى) نةخؤشيدا لةزانستى ينةوةكان

َ
لَيكؤل هةروةها

نوسينيان خوَيندنةوةو تواناى تاكانةى ئةو ئاشكرايانكردووة
لةدةستداوة مَيشك- ضةثي نيوةى الى زيانثَيكةوتنى -بةهؤى
بؤ دةتوانن لةمَيشكيان ديكة بةشي مةشقثَيكردنى لةرَيطةى
بؤئةوةىهةمان نوسنيتوانايانبةدةستبَيننةوة خوَيندنةوةء
ةتة

َ
حال ئةم ئةنجامبدةن، زيانثَيكةوتووة بةشة ئةو فرمانى

دةماخى جةلتةى تووشى ئةوكةسانة روودةدات لةكاتَيكدا
ضاكبكرَيتةوة، مَيشك تَيكضووةى بةشة ئةو ناكرَيت بوونء
ئةنجامدةدةنء فرمانة ديكةى مَيشك ئةو بةشةكانى لةبةرئةوة

نوسينى بؤدةطةِرَيتةوة. تواناى خوَيندنةوةو تاكة ئةو
جَيبةجَيكردنى تواناي لة هةية زؤرى بايةخى راستيية ئةم
توانى ئةقأل ئةطةر فَيركردندا، لةبوارى تاك سايكؤلؤذى
تاكة بكاتة مَيشك  وايلَيكرد تةنانةت مَيشك- كاربكاتةسةر 
ئةوكاتة ئامِرازَيككةبؤبةديهَينانىئامانجةكانىبةكاريبَينَيت-
باشرتبكةين، بارودؤخى بدةينء مَيشك بة ثةرة دةتوانني
مَيشكدا تواناكانى سنورى لةبةرامبةر ناكات ثَيويست لَيرةدا
ئةو دةكرَيت ضونكة بمَينينةوة، ديلى بةدةستبةسرتاوىء
مَيشك تا مَيشك  مةشقثَيكردنى بؤ بدؤزرَينةوة رَيطايانة 
ضواردةورماندا ذيانى بارودؤخى لَيدَيت لةطةأل بةشَيوةيةكى

بطونجَيت.
بؤطةيشتن  يان ة دياريدةكات،

َ
ئامانجَيكى هةل ةى

َ
ئةقل ئةو  

ئةوكاتةبةشَيوةيةكى دةبذَيرَيت،
َ
ةهةل

َ
بةئامانجرَيطةيةكىهةل

وةك شكستدَينَيت، مَيشك بؤسةر لةكاركردنيدا ثؤزةتيظ
تواناكاني بة ثةرة ناتوانَيت ”هاوكارى“ بؤ كةسةي ئةو
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تواناكانى لةثةرةثَيدانى كةسانة ئةمجؤرة نموونةى بدات،
زؤرَيك هؤيةية لةبةرئةم شكستدةهَينَيت، يان

َ
ئةقل مَيشكياندا،

كةسانى لةطةأل كردنييان  ”هاوكارى“ تواناى منداآلنةى  لةو
مَيشك نةخؤشي نيشانةى  هةندَيك نيية دةوروبةرياندا 
ئةوكةسة يان  تَينةطةيشتن وةك  دةردةكةوَيت لةسةريان 
لةوانةبوو كة تَيطةيشتن، ئةوثةِرى سنوورى  بطاتة ناتوانَيت
بايةخء كة زامنى بواية َيك

َ
ئةقل خاوةنى ثَييبطةيشتاية ئةطةر

بكرداية. بؤ ”هاوكارى“ كارايي
ستَيرؤتايثة يء

َ
ئةقل ةتة

َ
خةسل

جةستةييةكان:
ثةيوةندييةكى بةبوونى ئاماذةيان لةشارةزايان زؤرَيك
بةآلم جةستةدا، ء

َ
ئةقل طوزارشتةكانى لةنَيوان داوة هةميشةيي

ناهةميشةيي) ثةيوةندى (يان ثردى نةداوة ي
َ
هةول كاميان هيض

باسي لةشارةزايان هةندَيك ئةوةشدا لةطةأل بدؤزَيتةوة نَيوانيان
كردووةو ثةيوةندييةيان ثردي  ئةم  دروستبوونى ضؤنَيتى
يوةتةوة،

َ
كؤل تاكيان جةستةييةكانى لةخاسيةتة بةوردى

كةهاوتان ئاشكراكردووة سؤزيان ء
َ
ئةقل خاسيةتةكاني

ثاشانستَيرؤتايثةجةستةييةكانى بةخاسيةتةجةستةييةكان،
كةزؤربةى ثؤلَينكردووة ناوازة طروثَيكى ضةند بؤ مرؤظيان
كة شارةزايةش ئةو لةخؤدةطرَيت، مرؤيي طةى

َ
كؤمةل تاكةكانى

كريضمةر“(4)ـة. كردووة“ئارنست كارانةى ئةم
ئةم  هةية،  Pyknoids ثيكنؤيد  طروثي بؤنمونة  
خِرو شَيوة ضاوَيكى بةدةمء لةخؤدةطرَيت تاكانة ئةو طروثةي
شكسثري ةوة،

َ
قةل مةيلةو جةستةيان دةناسرَينء كورت لوتَيكى

كردووةو كةسانة لةم طوزارشتى نةمرةكةيدا لةشانؤطةريية
بةو دةوروثشتم َيت:

َ
دةل قةيسةرةوة يؤليؤس زارى لةسةر

بةدرَيذايي نةرمةو مووييان ئةوانةى بطرن، ةوانة
َ
قةل ثياوة

خةوتوون. شةو
َيك 

َ
كؤمةل كة دؤزيوةتةوة  ثةيوةندييةى ئةو  كريضمةر  

جةستة لةستَيرؤتايثةكانى ستَيرؤتايثَيك يء
َ
ئةقل خاسيةتى

ئةم هؤكارى ينةوةكةى
َ
لَيكؤل بةآلم ثَيكةوةدةبةستَيت،

يءستَيرؤتايثَيك
َ
ئةقل َيكخاسيةتى

َ
لةنَيوانكؤمةل ثةيوةنديية
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رووننةكردؤتةوة. جةستةى لةستَيرؤتايثةكانى
ستَيرؤتايثة  بةم تاكانةى ئةو ئَيمةدا طةى

َ
لةكؤمةل  

كةمئةندامييةكى هيض بةدةست دةناسرَين جةستةيية
لةطةأل بةتةواوةتى جةستةيان َينن،

َ
نانال جةستةييةوة

جةستةييةوة لةِرووى طونجاوة،  شياوو  شارستانييةتدا
بةهَيزء متمانةيان وان, ديكة هةركةسَيكى وةك هةستدةكةن
ئةطةر َينن، 

َ
نانال طرذييةوة  بةدةست هةية،  خؤيان تواناي 

هةية، شةِرييان تواناى هةستدةكةن بكةن، شةِركردن ئارةزووى
بةآلمكةسانىدى بةدوذمنىخؤياندانانَينء بةطؤشةنيطايةكى
لةقوتابخانةكانى يةكَيك ناِروانن. لةذيان دوذمنايةتيشةوة
بةكةسانىكراوة سايكؤلؤذىنموونةىئةمكةسانةيناساندووة
راظة بةمشَيوةية ناساندنةى ئةم هؤكارى بةآلم ،Extroverts

ضونكة  كراوة، كةسانى دةوترَيت  ثَييان بةزؤرى نةكردووة،
يان طرذبوون. ةراوكَى

َ
دل سةرضاوةي جةستةيان نةبؤتة

كةسانةي  ئةو جةستةيي ستريؤتايثي ثَيضةوانةي 
كةسانى لَيناون ناوى كريضمةر ثيكنؤيدةكان) ثَيشوو(واتة

بةوةدةناسرَين  داخراويانشيزؤيدSchizoid كةلةروخساردا
زؤربةرزة، ناسروشتى باآليان يان بةشَيوةيةكى دةضن لةمنداأل
لةتَيِروانينى هةية، هَيلكةييان شَيوة سةرَيكى درَيذء لووتَيكى
ئةوديوي كةسانة خؤثارَيزنء ئارةزوودةكةن ئةم كريضمةرةوة
ي

َ
ئةقل ناِرةحةتييةكى هةر رووبةِرووى ئةطةر بزانن، شتةكان

 Schizophrenic شيزؤفرينى كةسانى دةبنة خَيرا بوونةوة
تةواوكردنى لةكاتى قةيسةر يؤليؤس زاري لةسةر شكسثري كة
”بةآلم َيت:

َ
دةل لَيكردووةو طوزارشتى  ثَيشوويدا قسةكانى

بريكردنةوةى ثَيوةديارةو بةئاطايي كةخؤثارَيزىء كاسيوس
متمانة جَيطةي مةترسيدارانةية كة لةو ثياوة فراوانة ء

َ
قول

يؤليؤس لةشانؤطةري يةكةم لةبةشي دووةم (ديمةني نيية“
بةدةستكةموكورتى لةوانةية كةسانة نموونةىئةم قةيسةر).
نةرزةبوون، قؤناغى تادةطةنة َينن،

َ
بنال جةستةييةوة

ئةمانة هةموو لةوانةية دوورةثةرَيزن، رةشبنيء خؤثةرستء
كاتَيك يارمةتى، داواكردني بؤ بَيت ئةنطَيزةيانةوة بةهؤى
بة هةست ثَينةدراوة، ثَيويستيان بايةخى كة ئاشكرايدةكةن
لةهةموو كةسانى ضواردةورييان ى دةكةنء طومان

َ
تال دذواريء

لةسةربوونىستَيرؤتايثَيكيجةستةيي بِريار دةكةن.كريضمةر
ثَيشووةوةو جؤرةى دوو ئةم نَيوان  دةكةوَيتة كة دةدات
كؤدةكاتةوة، ثَيكةوة هةريةكةيان ناوازةكانى خاسيةتة
طةشة (ثيكنؤيد) ستَيرؤتايثى شَيوازى لةسةر بةشَيوةيةك
”شيزؤيد ستَيرؤتايثى ييةكانى

َ
ئةقل خاسيةتة بة بةآلم دةكات،

ئةطةر لةوةتَيبطةين دةتوانني طةورةدةبَيت، ”ثةرةدةسَينَيتء
بؤ يارمةتيدةربوون كةسانة  ئةم دةوروبةرى  بارودؤخى
وايانلَيدَيت ئةوا ئاِراستةية، بةم مةشقكردنييان فَيركردنء
هةر ئامادةنةي ورةبنء بَى بكةنةوةو

َ
سل وَيستةكان

َ
لةهةل

بكةين لةوةش باس ثَيويستة لةذياندا، نةبن نوَى ئةزمونَيكى
لةِرَيطةىبةكارهَينانىلةكارخستنءوةستانىورةبةشَيوةيةكى
بمانةوَيت بطؤِرين َيك

َ
مندال هةر رةفتارى دةتوانني رَيكخراو

”شيزؤيد يان داخراو كةسانى كة رةفتارةى جؤرة ئةو بؤ
ثَيدةناسرَين. يان “Schizoid

روخسارةوة ئةندةكييةكانى طوزارشتة لةرَيطةى دةتوانني
ئةم بَى بةآلم دياريبكةين، ”هاوكارى“ بؤ تاك تواناى ئاستى
كةسة ئةو كة لةبةرضاوبطرين ئةوة طوزارشتانةش دةتوانني
بةشوَين بةردةوام ضونكة هةية، ”هاوكارى“ تواناى ضةند
تواناى بؤ ئاماذةن  كة دةطةِرَيني هَيمايانةدا ئةونيشانةو

تاك. ”هاوكارى“
دةسةثَينَيتء بةسةرماندا داواكارى زؤر ”هاوكارى“ بووني
بارودؤخمان بؤئةوةى دةمانبات، طؤِرانكارى روودانى بةرةو
باشرتبكةين، ييةدا (فةوزا)  ئةنارشيزم لة  ثِر جيهانة لةم
ى

َ
ئةقل كة راستيية ئاشكرابكةين رَيطة ئةو بةهةمان دةتوانني

مَيذوو هؤشيارء طرنطةكاني كارةساتة بةر لةروودانى مرؤظ
ئةم بؤى، ئامادةبوون ثَيويستي طؤِرانء بةرامبةر بةئاطابووة
قابيلى زياتر ئةوةندة بَيت غةريزةيى  ضةند ئامادةباشيية
- بووة كةسانة لةو رقي بةسروشتيي مرؤظ ةكردنة،

َ
هةل

سيفةتى جةستةيياندا لةبونيادى كة هةرواية- تائَيستاش
بَيدرككردن ناهؤشيارييء بةِرَيطةي هةية، ناباويان شازء
يان شياو كة دةدات كةسانةدا ئةم بةسةر حوكم بةشَيوةيةك

نني بؤ ”هاوكارى“. طونجاو
طة 

َ
كؤمةل تاكةكانى شارةزايي لةئةنجامى ئةوةشدا لةطةأل

حوكمة ئةم منةوة بةالى بةآلم دةدةدرَيت،  حوكمة ئةم
دةكرَيت. تائَيستا كةسانة ئةم بةرامبةر ةيةكى طةورةية

َ
هةل

كة كةسانةي ئةو طةء
َ
كؤمةل ئةندامانى سةرجةم نَيو لة

َينن
َ
دةنال جةستةياندا لةبونيادى ناباوييةوة شازىء بةدةست

ئةمةش ”هاوكارى“ نيية، ثلةى زيادكردنى رَيطةيةك بؤ هيض
ئةم زياترء رَيطري ببَيتة  كةمئةندامى جةستةيي وادةكات
ثِروثوضى قسةى َيك

َ
كؤمةل تةجاِريء

َ
طال قوربانى ببنة كةسانة
ك.

َ
خةل نَيو بآلوى باوء

ثوخت وَيستةكةمان
َ
هةل بالَيرةدا

بكةين:
ييةكةمىذياندا منداآلن طةِرانءبةدواداضوونء

َ
لةثَينجسال

ثةيوةندى ريشةى رةطء يةكدةخةن، ييان
َ
ئةقل ثةرؤشي

كةلةطةأل شَيوةيةى بةو دادةمةزرَيننء جةستة ء
َ
ئةقل نَيوان

ناوازةكانى سيفةتة جةستةييء سؤزدارييء خوونةريتة
شَيوازَيكى جَيطريو ستَيرؤتايثء دةبَيت، هاوتا خؤياندا تةباو
ئاستَيكى كةئةمةش دروستدةكةن، ذيانييان بؤ هةميشةيي
لةرَيطةى دةتوانني لةخؤدةطرَيت،  ”هاوكارى“  تايبةتى
تَيطةيشتن سةنطاندنء

َ
هةل ضؤنَيتى ئاستة بةم ئاشنابوون

بزانني. ديكة لةكةسَيكى سةربةخؤ بةجياو تاكَيك لةهةر
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هةموو  لةنَيو هاوبةش فاكتةرى :دةبينني بؤنموونة
َيننبؤ

َ
ثَيوةىدةنال طة

َ
تاكةكانىكؤمةل كة ةتةكانىشكستيدا

َ
حال

ثَيدةدات رَيطةمان ”هاوكارى“ دةطةِرَيتةوة، ئةمة تواناى الوازى
بةم سايكؤلؤذي بخةينةِروو، سايكؤلؤذى بؤ نوَي ثَيناسةيةكى
لةكةموكورتى بؤ تَيطةيشتن دان

َ
بريتيية لةهةول نوَيية ثَيناسة

ثشت تايبةتييةء يةكةيةكى خؤى ئةقأل ”هاوكارى“. تواناى
طوزارشتةكانى لةسةرجةم ذيانيش شَيوازى بةخؤيدةبةستَيت،
هةستء هةموو ضونكة دةردةكةوَيت، ئاشكرا روونء دا

َ
ئةقل

رَيكء ذيانيدا شَيوازى  لةطةأل ثَيويستة تاك بريؤكةكانى
بةرَيطةيةك بةديكرد كة هةستمان َيك

َ
طونجاوبن.ئةطةر كؤمةل

دروستكرد، بؤتاك ئةستةمى بوو، كةسة ئةو بةرذةوةندى دذي
لةو هةستانة  ئةو دةدةين

َ
هةول يان دةمانةوَيت كاتَيك ئةوا 

دةبَيت، ضونكة بَيسوود كارةكةمان دةبينني بطؤِردرَين كةسةدا
ئةو ذيانى لةشَيوازى راستةقينةن  طوزارشتى  هةستانة ئةو
بطؤِرين ئةو هةستانة ةتدا

َ
حال لةيةك تاكةدا، دةتوانني تةنيا

دةرباز بؤ طؤِريء ذيانمان شَيوازى كة لةوكاتةدا ئةويش
دى رَيطةيةكى هيض رَيطةية لةم بةدةر هةستانة لةم بوون

بةديناكةين.
َيت 

َ
دةيل يان ثَييةتى بِرواى تاك سايكؤلؤذى ئةوةى  

لةنيشانةكانى يةكَيك ضارةسةرى ناكرَيت ئةوةيةن
كو ثَيويستة

َ
بةل بةجيابكرَيت، تاكدا كةموكورتى لةكةسَيتى

دياريكردنء بؤ  تاك كة ئاشكرابكةين ةية
َ
طريمانة هةل ئةو

ئةركء ضونكة ذيان ثشتى ثَيبةستووة، شَيوازى بذاردنى
َ
هةل

لةتَيطةيشتن بريتيية تاك سايكؤلؤذى سةرةكى فرمانى
رَيطةيةى ئةو وةك بةتاك، تايبةت بابةتى اليةنء َيك

َ
لةكؤمةل

كة تَيطةيشتووة شارةزاييانة لةو بةهؤيةوة تاك ي
َ
ئةقل

بؤ“ماناى تاك ثَيناسةى هةروةها تَيثةِريوة، ثَيياندا لةذياندا
دةدات ئةنجاميان  ثةرضةكردار وةك كارانةى ئةو ذيان“ء 
ضواردةورييء سةرطرتانةي (ئينتباع) لةذينطةى لةبةرامبةر

ثيَيدةطةن. لةجةستةيةوة
بؤئةوةى  ناكات ئاذن دةرزى جةستةى منداآلن سايكؤلؤذى،
هةروةها ئاشكرابكات، بةئازار بةرامبةر ثةرضةكردارييان
ئاشنابَيت، ثَيكةنني بؤ توانايان بةئاستى تا نادات ختوكةيان
ثزيشكانى تاقيكردنةوانة لةنَيو نموونةى ئةمجؤرة هةرضةندة
تاقيكردنةوانة ئةم كة ئةوةشدا لةطةأل باوة،  سايكؤلؤذيدا
تاك دةروونى شاراوةى اليةنى هةندَيك لةتوانايانداية
تاقيكردنةوانة ئةم دةرئةنجامى ناكرَيت بةآلم ئاشكرابكةن،
ستَيرؤتايثَيكى بوونى بؤ طة

َ
بةل وةك بةهةندوةربطريَيت
تاك. ذيانى شَيوازى بؤ جَيطري

سايكؤلؤذييةكانمان ينةوة
َ
لَيكؤل توَيذينةوةو لةكاتَيكدا

ئةو ماددة ذيان شَيوازى دةدةين ئةنجام تاك تايبةت بةذيانى
وةربطريَيت، بةهةند رةضاوبكرَيتء ثَيويستة كة سةرةكييةية
بايةخ بة ذيان- لةشَيوازى -بةدةر دةروونييةي ئةو ثزيشكة
فسيؤلؤذيء اليةنى ينةوةي

َ
لَيكؤل وةك دةدات ماددةيةكى ديكة

رَيكةوتى كارةكةيدا لة ئةوا تاك، بة تايبةت بايؤلؤذى
زؤرناكات. سةركةوتنى

ينةوة 
َ
لَيكؤل كة  دروستة بؤهةركةسَيك ثرةنسيثة  ئةم  

كارتَيكةرةكاني ثةرضةكردارى تاكبةرامبةر كارتَيكةرو لةسةر
لةكاريطةرى ينةوة

َ
لَيكؤل بؤ هةروةها ئةنجامدةدات، ذينطة

توانا لةكاريطةرى كةسانةى ئةو دةروونيء شؤكي شوَينةوارى
نةوة.

َ
دةكؤل توانايانة ئةم ثةرةسةندنى بؤماوةييةكانء

Psycheو دةروون خودى بة بايةخ تاكدا لةسايكؤلؤذي
مانايانة ئةو  هةروةها دةدةين، يةكةيةك تاكة وةك  ئةقأل
خؤيةوة ضواردةورى شتَيكى بةهةموو تاك كة تاقيدةكةينةوة
بؤ بةديهَينانى رَيطايانةى ئةو تاكء دةيلكَينَيت، لةئامانجي
رَيطايانةش ئةو هةروةها ينةوة،

َ
دةكؤل ياندةبذَيرَيت

َ
هةل ئامانج

من بةديدى دةكات. ضارةسةر ثَي ذياني طريوطرفتى كة 
بؤ تواناية ئاستى ثلةو لةتاك, تَيطةيشتن بؤ رَيطة باشرتين

”هاوكارى“.
ثةراوَيزةكان:

كةوانة زطماكيية، كةمووكورتييةكي :spinal bifida  1-

دِركة ناوةِرؤكي كةلَينةوة ئةم بووني بةهؤي داناخرَين بِربِرةييةكان

كةلَينَيك بووني لةطةأل دةمَينَيتةوة، بة دةركةوتوويي ثشتةوة جؤطةي

مَيشكدا. ثةردةكاني لة

كؤئةندامي  خؤنةويستة لة بةشَيكة سيمثةساوي دةمارة  2-

ثَيكدَيتء  طرَي زنجريةيةك لة Autonomic nervous systemدةمار

دةردةضن لَيوة ةكاني
َ
ريشال ثشتةوةء بِربِرةي تةنيشتي هةردوو دةكةوَيتة

شانةيةك. ماسولكة هةر بؤ

زؤرجار  دةماريية : طرذبوونَيكي جمكة سَي دةماري نؤرالجياي  3-

ئازار دروستكردني هؤي دةبَيتة  رودةداتء خؤنةويستي  بةشَيوةيةكي

بؤ هةريةكةيان لقي لَيبؤتةوة سَي ئةم دةمارة جمكةدا، سَي لةدةماري

درَيذدةبنةوة. ددان زمانء ثَيستء

مانيية 
َ
ئةل سايكؤلؤذيي زانايةكي ثزيشكء كريضمةر: ئارنست  4-

يداوة
َ
هةول كريضمةر خوَيندووة، ثزيشكي فةلسةفةو (1888-1964)

كةسَيتيي ةتةكاني
َ
خةسل سيفةتء تاكء جةستةييةكاني سيفةتة

َيت: 
َ
دةل كة  خستةِروو تيؤرَيكي   1921 ي

َ
سال ببةستَيتةوة بةيةكةوة

هةندَيك كة بآلون لةو كةسانةدا هةن زياتر ي
َ
ئةقل هةندَيك نةخؤشي

كةسانة ئةو ئَيستادا سةردةمةي لةم هةية، تايبةتييان جةستةيي سيفةتي

دةهَينن. تيؤرانة ئةم جؤرة بة دروستي بِروا كة كةمن ذمارةيان

سةرضاوة:
ئادلةر، ثرؤذةي نةتةوةيي ئالفريد كتَيبي (ماناي ذيان)، لة

(بةزماني   2005 يةكةم ضاثي ميسر، وةرطَيِران- بؤ
عةرةبي).
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ئاوَيتةى  لة  فراوان  طةورةو  َيكى 
َ
كؤمةل لة  بريتيية    

دةستكردةكان  سروشتيةكانء  ونائؤرطانيكة  ئؤرطانيك 
طرنطرتينيان ئةمانةن:

 HCN)) ٥-١-سيانيدى هايدرؤجني
 Hydrocyanic acid

لة  يةكَيكة  سيانيك  ترشى  يان  هايدرؤجني  سيانيدى 
ى ١٧٨٢ دا زاناى سويدى شيلى 

َ
ذةهرة بةهَيزو تينةكان، لةسال

دؤزيوةتةوة،  كيماييةكةى  وشَيوة  ثَيكهاتن   (Scheele)
وةك ضةكى  فةِرةنسييةكان  دا  يةكةمى جيهانى  لة جةنطى 
هايدرؤجينيان  سيانيدى  ئاوَيتةى  هَيناوة،  كوشندةبةكاريان 
 سيانةكلؤريدى زةرنيخ (AsCl٣) ء ضوارةم كلؤريدى 

َ
لةطةل

ناوة  ناويان  كردووةو   
َ
تَيكةل كلؤرؤفؤرم  ء  (زينك)  توتيا 

هايدرؤجينى  سيانيدى  ئاوَيتةى   Vincennite ظينسينايت 
ووشك بارَيكى شلى بَي رةنطى هةيةء بؤنى هةية رةنطةكةى 
 
َ
لةطةل مؤزة،  بؤنى  وةك  بؤنى  بَيت،   

َ
كال زةردَيكى  بةرةو 

 دةبَيت، وةك كهولء 
َ
ئاوو ضةندتوَينةرَيكى ئؤرطانيك تَيكةل

ئيسةر. 
ثلةى  لة  َيتء 

َ
ثلةى سيليزى دةكول ثلةى طةرمى ٢٥,٧  لة 

بارى  دةضَيتةسةر  دةيبةستَيتء  سيليزى  ثلةى   ١٣,٤ طةرمى 
يةكسانة  سيليزى  ثلةى   ١٨ ثلةى  لة  رةقى، سةنطى ضةشنى 
٠,٦٩٧ سيانيدى هايدرؤجني لةسةر ئاستى ثيشةسازى ضةند 

رَيطايةكى تايبةتى هةية لةوانة: 
كاربؤنء  يةكائؤكسيدى  ئامؤنياو  نَيوان  كارلَيكى  لة   – أ 
ثلةى طةرمى ٥٠٠- ٧٠٠ ثلةى سيليزى بة بوونى ياريدةدةرى 

  Al٢ Oئؤكسيدى ئةلةمنيؤم ٣
 Fractional) بةشى  ئؤكسانَيكى  كردارى  بة   – ب 
 
َ
لةطةل ميسان  ئةمؤنياو  ةيةكى 

َ
تَيكةل لة   (Oxidation

ئؤكسجينى هةواو بةبوونى ياريدةدةرَيك وةك توخمى ثالتني 
ثالتنيء  توخمى  لة  توريكدايةو  لةشَيوةى  ياريدةدةرة  ئةم 

روديؤم دروستكراوة. 
ج – رَيطةيةكى ئةلكرتيكى:

 بريتية لة تَيثةِربوونى تةزوويةكى ئةلكرتيكى بة نَيوان 
ةيةك لة طازى هايدرؤجنيء ئاوَيتةيةكى هايدرؤكاربؤنى 

َ
تَيكةل

(لةسةر  ئةلةكرتيكى  تةزوويةكى  تَيثةِربوونى  بة  يان 
طازى  ةيةكى 

َ
تَيكةل بةنَيوان  سورةوةكراوة)   تةلَيكى  شَيوةى 

وز) . 
َ
هايدرؤجنيء نايرتؤجنيء كاربؤن (خةل

ذةهرى هةستء دةمار  
ثرؤفيسؤر د. عةزيز ئةحمةد ئةمني
كؤليذى زانست ـ زانكؤى سليمانى
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سيانيدى ميكانيزمى كارلَيكةكانى رونكردنةوةى بؤ
شَيوطى دوو ئاوَيتةية ئةم دةكرَيت كة ضاوةِروان هايدرؤجني،

 Nitril Form (H – C نرتيل شَيوطى هةبَيت وةك ثَيكهاتنى
 Isonitril Form  (H – N ئايزؤ نيرتيل يان شَيوطى (= N

               . (= = C
بةشَيوةيةكى طةرمى ئاسايدا لة ثلةى هايدرؤجني سيانيدى
ئامؤنيا فؤرميكء يةك دةطرَيتء ترشى ئاو

َ
لةطةل هَيواش
دةهَينن. ثَيك

ئؤكسانةكان بةكاريطةرة بةرامبةر هايدرؤسيانيك ترشى
َ
لةطةل تايبةتيدا بارَيكى لةذَير بؤنمونة نيية، جَيطري

 (Oxamid) ئاوَيتةى ئؤكساميد بؤ هايدرؤجني ثايرؤكسيدى
Cyanic acid دةطؤِرَيت  سيانيك ترشى يان

دانانرَين. ذةهر بة ئاوَيتةية دوو ئةم
دةتوانَيت بضَيتة شوَينى هايدرؤجينىئاوَيتةى توخمىكلؤر
دَيت. ثَيك كلؤريدى سيانيد هايدرؤجنيء ئاوَيتةى سيانيدى

ئاوَيتةى هايدرؤجني ثَيكةوة
َ
لةطةل سيانيدى هايدرؤجني

دةهَينن.بةطشتى ثَيك (Methyl amin ئةمني (مةسيلى
بِرى جؤرىء دياردةكردنى دةتوانرَيت تايبةتى ميتؤدى دوو

بةكاربهَينرَيت. هايدرؤجني سيانيدى
ميتؤدى (Qualitativ) جؤرى  دياريدةكردنى بؤ  -١

ثريتؤسىPertusiءطاستادلني Gastadlin بةكاردةهَينرَيت. 
دةبَيت: جؤرة بةم كارةكةش

بةنزيدين مسء ئةسيتاتى لة (ئةسيتاتى ئاوى طرياوةيةكى
كاغةزَيكى ئينجا ئامادةدةكرَيت. (Benzidinacetate
بةر دةخرَيتة تةِردةكرَيتء طرياوةية بةو يةو ئاسايى وتنى

َ
ثاال

ئاوَيتةى سيانيدى بوونى هايدرؤجينة، طازى سيانيدى ئةو
دةكات. شني كاغةزةكة رةنطى هايدرؤجني

(Wieland) ظيالند ميتؤدى سةنطى دياريدةكردنى بؤ -٢
يؤد

َ
لةطةل هايدرؤجني سيانيدى لَيرةدا بةكاردةهَينرَيت.

نةكردووة كارلَيكى يؤدةى ئةو بِرى ئينجا دةكرَيت،
َ
تَيكةل

سوديؤم سايوسؤلفيتى بةهؤى  ئةويش  دةدؤزرَيتةوة،
.(Na٢S٢O٣)

ترشى ذةهرى كاريطةرةكانى نيشانةى =٥-١-١
هايدرؤسيانيك:

دةربارةى فراوانى بة زانياريةكان سةرضاوة هةموو
ضونكة دةدوَين، ذةهرة ئةم فسيولوجيةكانى كاريطةرة
زانياريىء فراوانى بوارَيكى لة خوَييةكانى ئاوَيتةيةء ئةم

دروستكردنى بؤ بةتايبةتى بةكاردةهَينرَيت، دا تةكنؤلؤذى
دروستكردنى وةك ثؤليمري، َين

َ
دةل ثَيى ئاوَيتانةى ئةو جؤرى

دةرمانَيكى جؤرة هةموو وَينةطرتنء فيلمى ثالستيكء جؤرى
نةخؤشيةكانى ميكرؤبى مةطةزء مَيشء بنرِبى كوشتنء

ديكةش. شتى طةلَيك رووةكء
خراثةشى اليةنى هايدرؤجني سيانيدى طوتمان وةك بةآلم
ئاذةألء مرؤظء ذيانى ذةهر بؤ بنرِبى وةك ئةطةر واتة هةية،

ديكة. زيندةورى
كورتى بة بةهَيزة، زؤر ذةهرَيكى هايدرؤجني سيانيدى
ضةند هايدرؤجنيء سيانيدى (LD٥٠) كوشندةى مذى بِرى

خوَييةكى بةم جؤرةية:
كطم  / ١,٠٠ ملطم      (HCN) هايدرؤسيانيك ترشى
كطم  / ٢,٥٠٠ ملطم      (KCN) ثؤتاسيؤم سيانيدى
كطم  / ١,٨٠٠ ملطم     (NaCN) سؤديؤم سيانيدى

بةكارهَينانى كاتى لة ثَيويستة كاتَيكدا هةموو لة بةطشتى
رةضاو ئامؤذطاريةك هةموو بةهَيزانة  ذةهرة جؤرى ئةم
ديكة زيندةوةرانى مرؤظء ستى

َ
بةرهةل ضونكة بكرَيت،

جياوازة. زؤر ذةهرانة ئةو بةرامبةر
كوشندةى مذى خةستى بةهاى كةمرتين
(MWC)Maximum Workplace Concentration)

لة  ١٠ بةش نَيوان دةكةوَيتة هايدرؤجني سيانيدى ذةهرى
لة  ٣٠٠ بةش -١٠٠ طةيشتة بةهاية ئةم كاتَيك بةش. مليؤنَيك
سةعاتدا يةك تا نيو نَيوان لة زيندةوةرة ئةو ئةوا مليؤنَيك،
هايدرؤجني سيانيدى خةستى ئةطةر دةدات. لةدةست ذيانى

هةرضةند  ذيان ئةوا تَيثةِرى، مليؤنَيك بؤ بةش  ٣٠٠ لة
كتؤثِر مسؤطةرة. مردنى كو

َ
بةل دةقيقةيةك دةخايةنَيت،

لة هايدرؤجني سيانيدى  بِرى دةبَيت ئامؤذطارى  بؤ 
هةوا  لة بةش مليؤنَيك لة ٦٠ بةش -٥٠ لة بةِرةآلدا شوَينَيكى

نةثةرَيت. تَي
هةندَيك (LD٥٠) كوشندةى مذى بةهاى كة دؤزراوةتةوة

ملطم   ٠,٣٥ نَيوان لة  ثشيلة سةطء مةيمونء وةك ى 
َ
ئاذةل

ئةوا ئةم ليرت، / ٢ملطم بةهاية طةيشتة ئةم ليرت. ئةطةر /
دةمرن.  ٥-١٠ دةقيقةدا ماوةى لة ئاذةآلنة

ناتوانرَيت تةواوى بةئاسانىء كة دةردةكةوَيت لَيرةدا
لةشدا لة هايدرؤجني  سيانيدى كوشندةى مذى بةهاى 
شوَينى بة ثةيوةندى ذةهرة ئةم بةهاى ضونكة بدؤزرَيتةوة،
بةشَيك دةتوانَيت مرؤظ لةشى هةروةها بآلوبونةوةيةتىء
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ذةهر نيية، لة كة سيانيد)  مادةى(سايؤ لةو ذةهرة بطؤِرَيت بؤ
جياوازى ذةهرة بةو مرؤظ بةرامبةر ستى

َ
بةرهةل كاتدا هةمان

سيانيدى هَيزى ذةهر لَيدانى تنيء طشتى بةشَيوةيةكى هةية
بِرى بة تةواوى ثةيوةندييةكى خوَييةكانى هايدرؤجنيء
بةهةناسة مرؤظء لةشى طةيشتؤتة كة هةية ذةهرةوة ئةو
بةزوو زوو ئةوا بوو، بةرز ذةهرة ئةو بِرى ئةطةر وةريطرتووة.
لة بوو كةمرت ذةهرةكة بِرى ئةطةر دةكوذَيت. مرؤظةكة خَيرا
بة دةكات دةست لَيدانةكة ذةهر نيشانةى ئةوا ئاسايى، بةهاى
دةكاتء هةو دةردةكةوَيتء ثَيستةوة لة ثَيشدا لة دةركةوتن،
خوراندنء ضاو بة دةكات دةست قورط دةطةِرَيتء

َ
سوور هةل

ِرشانةوةو وة بةطشتى لةش ئازارَيكى لةطةأل دةبَيتةوةء سور
كردن. قسة قوتدانء طرانى

بةهاى نزيك بَيتء مامناوةندى ذةهرةكة بِرى ئةطةر
دةست ذةهرةكة لَيدانى نيشانةى ئةوا بَيت، ذةهرة ئةو ئاسايى
ثَيشهةموو شتَيك ئةو مرؤظة ورةىنامَينَيتءترس ثَيدةكات.
سور دةبَيتةوةء ضاوى دةمء دةنوسَيتء دايدةطرَيتء دةنطى
لةشى دةكاتء بورانةوة  بة هةست دةبَيتء سوار  هةناسةى
دةكاتء ة

َ
تةتةل زمانى دةبَيتء نج

َ
كؤل تووشى دةلةرزَيتء

بة هةست دةبَيتةوة نزم لةش طةرماى ثلةى دةبَيتء قورس
كارةساتة ئةم رةنطة طران دةبَيتء لةشى بارى دةكاتء سةرما
مرؤظةكة بيوةستَينَيتء دألء لَيدانى  خَيرا بطاتة ناخؤشة
نةخؤشةكة توانرا كاتة ئةم وةكو هةتا بدات. لةدةست ذيان
لة هةندَيك درَيذ ماوةيةكى ثاش بةآلم كرا، رزطار لة مردن

دةردةكةوَيتةوة. نيشانةكانى دياردةو

سةرةتايى: طوزارى فريا -٢ -٥ - ١
دةبَيت كة كارةساتةدا لةم فرياطوزارى هةنطاوى يةكةم
بخرَيتةوةء دوور شوَينة لةو مرؤظة ئةو كات زووترين بة
داثؤشرَيت، طةرم باش بة بةتانيةك دابكةنرَيتء بةرطى جلء
بة زوويى ثَيويستة بوونى الواز يان هةناسة وةستاندى لةكاتى
(مويشلن دكتؤر كاتةدا بكرَيت ، لةم بؤ دةست بة هةناسةى
لَيدان دةرزى يان كردن  حوقنة  ئامؤذطارى (Moeschlin
(Mothylen blue زةرد (مةسيلينى طرياوةى بة دةكات،

سولفاتى  سايو Sodium nitrite يان سوديؤم نرتيتى يان
ئةطةر  دةبَيت Sodium thio sulphato هةروةها سوديوم
رَيطاى ئةوا دةتوانرَيت خؤى نةضوبوو، لةهؤش نةخؤشةكة
(Amylnitriteئةميل (نيرتيتى ئاوَيتةى مى

َ
هةل كة بدرَيتَى

ئةم نابَيت جارَيكء دةقيقة ثَينج هةر بةمةرجَيك مذَيت،
َ
هةل

تَيثةِرَيت. جار لةهةشت كارة
يان هةرس كؤئةندامى لةِرَيطاى لَيدانةكة ذةهر ئةطةر
دةمةوة بوو، ئةوا نةخؤشةكة خواردنةوة بوو، واتة لةرَيطاى

ثَي دةدرَيت: ئاوَيتانةى ئةم ئاوى طرياوةيةكى لة بِرَيك
مةطنسيؤم لة ١٠٠  ١٠ طم ئؤكسيدى ئاسنء سؤلفاتى ٢طم
بدرَيت،  ثَي هيضي نابَيت بورانةوةدا لةكاتى م

َ
ئاودا، بةال ٣ سم

هَيشتا ذةهرةى لةو بِرَيك رشانةوة دةبَيتةهؤى طرياوةية ئةم
دةرةوة. دَيتة نةكردووة كاريطةرى

دةتوانرَيت ئةوا بو، هؤش بَي نةخؤشةكة ئةطةر
ثَيش رةضاوبكرَيت، (Schafferشيفر) ئامؤذطارييةكانى
بةهةناسةدانى ثَيويستى نةخؤشةكة رةنطة شتَيك هةموو

 ٢ بة واتة لَيدانة، بةدةرزى ثَيويستى  بَيت،ئينجا دةستى
كورامني  لة مليليرت)  ١,٧) Lobelinء  لوبيلني لة ملليرت
ثسثؤِر  سةرثةرشتى ثزيشكى دةرزيية بة ئةم – Coramin
لة  مليليرتى) ١٠) دةرزييةكى ئينجا دةدرَيت، ثَيست لةذَير
دةرزييةكى  دوابةدواى سؤديؤم، نيرتيتى طرياوةيةكى ٪ ٠,٤
لةكاتى سؤديؤم (٥٠٪) سايؤسؤلفاتى طرياوةى لة مليليرتى (٢٥)
وةك ثَيست لةسةر لَيدانةكة ذةهر نيشانةى دةركةوتنى
خاوَين ئاو باش بة شوَينة ئةو هةوكردن، ثَيويستة برينء

 .(٪  ٥) سؤديؤم بيكاربؤناتى طرياوةى بة  ئينجا بكرَيتةوة،
 P – ئاوَيتةى وةك بةكاربهَينرَيت دةرزى دةتوانرَيت هةروةها
دةدرَيت،  خوَين لةدةمارى Dimathylaminophenol كة
ثزيشكدا ئامؤذطارى لةذَير كارَيك هةمو دةبَيت كاتانةدا لةم
هةناسةو بؤرى ضاوء ثَيستء ثسثؤِرانى  بةتايبةتى بَيت،

ناوخؤ.
(A٥H٣) هايدرؤجني زةرنيخيدى ٥ – ٢

:Hydrogenarsenide
مَيذوى ئامادةكردنىئةمذةهرة دةطةِرَيتةوةبؤزاناي سويدى

هايدرؤجني  زةرنيخيدى ئاوَيتةى دا، ١٧٧٥ ى
َ
لة سال (شيلى) 

ثلةى لة هةية، سريى بؤنى رةنطء بَى طازَيكى لة بريتية
طةرمى ثلةى لة َيتء

َ
دةكول سيليزيدا ثلةى (٥٨,٥ -) طةرمى

(ترينينيدا)  رؤنى  لة دةيبةستَيت، وا سيليزى  ثلةى  (١١١ -)
بةآلم جَيطرية، ئاساييدا ئةتموسفريى بارى لةذَير دةتوَيتةوة،
شى بةطةرمكردن واتة طةرمى، ثلةى بةرزبوونةوةى بة

جيادةبَيتةوة. لَي زةرنيخى توخمى دةبَيتةوةو
زينك ئؤكسيدى زةرنيخء ةيةكى

َ
تَيكةل بةكارلَيكردنى نَيوان

دةكرَيت. ئامادة سلفريك ترشي (خارسني)ء
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هايدرؤجني زةرنيخيدى لة زؤر بِرَيكى دةستكةوتنى بؤ
زينك توخمى لةجياتى زينك زةرنيخيدى دةتوانرَيت

روون سلفريكى ترشي
َ
لةطةل بةكاربهَينرَيت

ئاو تةنها  دةتوانرَيت ماددةية ئةم بوونةوةى بةشي 
هايدرؤجني زةرنيخيدى شَيدار هةواى يان بةكاربهَينرَيت
بةئاسانى نيية، جَيطري ئؤكسانةكان فاكتةرى بةرامبةر 
ئاو زةرنيخء ئؤكسيدى سةربارى دةضَيتة ء دةسوتَيت
(Reduction) ني

َ
رامال ي 

َ
رؤل هايدرؤجني زةرنيخيدى

لَي زيو نيشتةيةكى بؤ زيو نيرتاتى دةتوانَيت دةبينَيتء
دةكاتةوة

بؤ ئةويش وةربطريَيت كارلَيكة  لةم  سوود دةتوانرَيت
ذةهرى مادةى ضوونى دياريدةكردنَيكى شيكردنةوةو بارى

دةبَيت: جؤرة بةم كردارة ئةم هايدرؤجني زةرنيخيدى

تةِردةكرَيت، زيو نيرتاتى بةطرياوةيةكى وتن
َ
ثاال كاغةزَيكى

لةئةنجامدا هايدرؤجني، زةرنيخيدى طازى دةخرَيتةبةر ئينجا
زيوى توخمى لة ية كةبريتى دةبَيت ثةيدا رةش ةيةكى

َ
ثةل

ديارة. هاوكَيشةدا لةم وةك تةِرةكة كاغةزة لةسةر نيشتوو
فوسفؤِر ئةطةر هيدريدى زيو ثةيدادةبَيت، ةى

َ
ثةل هةمان

بةكارهَينرا. ئةنتيمون هيدريدى يان فوسجني (PH٣)
شيكردنةوةو بؤ هايدرؤجني زةرنيخيدى دةتوانرَيت 

بؤنمونة: بةكاردةهَينرَيت، سةنطى دياريكردنى
يؤد) (طرياوةيةكى يؤدا

َ
لةطةل هايدرؤجني زةرنيخيدى ا-

لَيرةدا دةهَينن، ثَيك هايدرؤجني ثَيكةوة ئاوَيتةى زةرنيخاتى
هاوبةشي يؤدةى ئةو  بري سايؤسؤلفيت ئاوَيتةى  بةهؤى
رَيطايةوة دةتوانرَيت لةم بدؤزرَيتةوة، كارلَيكةكةى نةكردووة
بدؤزرَيتةوةو هايدرؤجينةكةش  زةرنيخيدى ئاوَيتةى  بِري
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رةنطَيكى نيشاستةكة (indicator) كيميايي رابةرى بةبوونى
دةبةخشَيت. شني

ترش لة طرياوةيةكى
َ
لةطةل هايدرؤجني زةرنيخيدى ب –

يؤد توخمى لةئةنجامدا دةكةنء كارلَيك ثؤتاسيؤم يؤديدى
بةهؤى ثةيدابووة يؤدةى ئةو بِري دةتوانرَيت دةبَيت، ثةيدا

بدؤزرَيتةوة وة سؤديؤم) (سايوسؤلفيتى طرياوةى
(دوانة

َ
لةطةل هايدرؤجني زةرنيخيدى طرياوةى – ج

 Silberdi ethyldi – زيو سايؤكارباميتي دوانة ئةسيل
دةهَينن. ثَيك جَيطري ؤزى

َ
ئال رةنطَيكى (thio carbamate

طرياوةكةى خةستى  بة  بةسرتاوة رةنطة ئةو توخمى
ئامَيرى دةتوانرَيت هؤية لةبةرئةم هايدرؤجني، زةرنيخيدى
بةطشتى بةكاربهَينرَيت، (Colorimeter) رةنط ثَيوانةى
دةتوانرَيت دياريكردنةوة شيكردنةوةو جؤرى ئةم لةِرَيطاى
رَيطاى هةروةها دةتوانرَيت ذةهرة بدؤزرَيتةوة، ئةم كاريطةرى
كارىنةمانى ثاكبكرَيتةوة، ناوضةكة رَيتء

َ
كارلَيكردنىنةهَيل

زؤرى بةهايةكى كراوةدا لةشوَينَيكى هايدرؤجني زةرنيخيدى
كةم ذةهرةكة بةرةبةرةخةستى دةتوانرَيت  لَيرةدا دةوَيت،
يان رةشةبايةك ثةيداكردنى رَيطاى  لة ئةويش بكرَيتةوة

ناوضةكة. هةواى نةوةى
َ
جوال

ذةهرى  كاريطةرى ٥-٢-١ نيشانةى
هايدرؤجني: زةرنيخيدى

وةك هايدرؤجني زةرنيخيدى ئاوَيتةى طوتمان وةك 
هةستء دةمارو كؤئةندامى كاردةكاتةسةر بةطشتى ذةهرَيك
بةهاىمذى بةتايبةتىسيستةمىسةنتةرىدةمارةكان، خوَين،
خةستىء نيشانةكانى برى بة ذةهرة بةسرتاوة ئةم كوذندةى

دةردةكةوَيت.  ٤ – ٥ سةعاتدا لةنَيوان
ثَي دةست شَيوةية بةم لَيدان ذةهر نيشانةى بةطشتى
رشانةوةو لةشء لةرزينى سةرماو بة كردن هةست دةكات:
سورَيكى بؤ ميز  رةنطى طؤِرينى قورسء سةريةشةيةكى 
لةسةر ذةهرةكة كاريطةرى بؤ  دةطةِرَيتةوة  ئةمةش تؤخ،
دةطةِرَيتء

َ
هةل زةرد لةش ثَيستى هةروةها هيمؤطلؤبني،

كاريطةرى هةية  بؤى دةِروات، سوربونةوة بةرةو بةهَيواشى 
ميزكردنء بؤرى طورضيلةو سثألء بطاتة جطةرء ذةهرةكة
نةمانى ئةويش بَيت، ناخؤش كؤتايى كارةساتَيكى بة رةنطة

ذيانة.
لة نةخؤشةكة ئةوا بَيت، قورس ذةهرةكة كاريطةرى ئةطةر
دياردانةى ئةو لةطةأل دةداتء لةدةست ذيان رؤذدا (٢-٨) ماوةى

نةخؤشةكةهةست كارةساتةدا لةدواهةنطاوىئةم باسمانكردء
ئيفليجيةكى تووشى كؤلنجء هةناسةدان دةكاتء قورسى بة

دةبَيت. تةواو
(LD٥٠) بةهاىمذىكوشندةى (Lehmann–ليمان) زانا

دادةنَيت.  هةوا ليرت يةك / ملطم ٥ مرؤظ بة لةسةر ئةم ذةهرة
لةشوَينى ئةم ذةهرة كوشندةى مذى كةمرتين بِرى هةروةها

 ٠,٠٥ نزيكةى بة (MWC) سةعات هةشت ماوةى بؤ كارداو
ستى ئاذةأل بؤ

َ
بةرهةل بةآلم بةش دادةنَيت، مليؤن لةيةك بةش

لةمشك ستى
َ
بةرهةل تواناى بؤق نمونة بؤ جياوازة، ذةهرة ئةم

بةرزترة ثشيلةش ثشيلة ستى مشك لة
َ
بةرهةل بةآلم باشرتة،

بةرزترة. لةسةط ستى
َ
بةرهةل

تايبةتى ندةيةكى
َ
بال بة (كةنارى) ندةى

َ
بال دةركةوتوة وةك

ذةهر دذى ستى
َ
زؤر ناسكةو تواناى بةرهةل ضونكة دادةنرَيت،

رابةرى دةرخستنى بؤ كاتدا هةندَيك لة ئةوة كةمة، لةبةر زؤر
بةكاردةهَينرَيت. ذةهرة ئةم

(فوسفني)   فوسفؤر هيدريدى ٥-٣
:Phosphin

ذةهرانةى لةو جؤرَيكة فوسفؤر هيدريدى ئاوَيتةى
بارى دوو فوسفني  بةطشتى خوَين، دةمارء سةر كاردةكةنة

جؤرة: واتة دوو هةية،
(PH٣) طازى فوسفينى أ-

(P٢H٦ فوسفني – (دووانة شل فوسفينى ب-
لةطةأل رةنط بَى طازَيكى  لة بريتية فوسفني  ئاوَيتةى
لة بؤنى سري. يان بؤطةن ماسى بؤنى وةك بؤنَيكى ناخؤشى
لةثلةى طةرمى َيتء

َ
دةكول ثلةى سليزى (٨٧,٤ -) طةرمى ثلةى

بارى رةقى. سةر دةضَيتة دةيبةستَيتء ثلةى سيليزى (١٣٣-)
ثلةى (١٥٠) ثلةى تا بةطةرمكردنى كةمة، لةئاودا توانةوةى
بوونء ئؤكسان  واتة سوتاندن  بارى سةر  دةضَيتة سيليزى 

دةهَينَيت َثك فوسفوريك ترشى
تَيدابَيت فؤسفينى لةدوانؤ بةشَيكى فوسفني ئةطةر
جيا لةيةكرتى ةية

َ
تَيكةل ئةو ساردبونةوةى بة دةتوانرَيت

ثلةى جياوازى بؤ بطةِرَينةوة دةتوانني لَيرةدا بكرَينةوة.
ئاوَيتةكة. هةردوو بةستنى

سيلسزى  ثلةى  ٥١,٧ طةرمى ثلةى لة فوسفني دوانة 
دةيبةستَيتء سيليزى ثلةى (٩٩-) طةرمى لة ثلةى َيتء

َ
دةكول

رةقى. سةر بارى دةضَيتة
البور ئاستى لةسةر خوارةوة رَيطايانةى بةم فؤسفني
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ئامادةدةكرَيت:
يان كالسيؤم فوسفيدى ئاوى بةشيكردنةوةيةكى أ-
(دووا لة كةم بِرَيكى كارةدا لةم ئةلةمنيؤم، يان مةطنسيؤم
بةساردكردنةوةى طوتمان وةك دةبَيت، بةآلم ثةيدا فؤسفني)

جيادةكرَينةوة. لةيةكرتى بةرهةمةكة
سثى: لةطةأل فوسفورى تفت طرياوةيةكى بةكارلَيكى ب-

دياردةكانى  -٣-١ نيشانةو ٥  
فوسفني: ذةهرى كاريطةرى

دادةنرَيت بةهَيز بةتنيء ذةهرَيكى  بة فوسفني طازى
بةسة هةوادا لة (م ٣) / لةيةك مليلرت ٨٠٠-١٠٠٠ بِرَيكى واتة
هةروةها دةقيقةدا، (٥-١٠) ماوةى لة مرؤظ كوشتنى بؤ

نيشانة  دةركةوتنى بؤ بةسة هةوا م٣ لة / ٢-٣ مليلرت بونى
بؤطةنةكةى ناخؤشة بؤنة بة هةست كاريطةرييةكانىء

دةكرَيت.
هةروةك  فوسفني  لَيدانى ذةهر نيشانةى بةطشتى
قورسء قايمء سةريةشةيةكى وةك هايدرؤجينة، زةرنيخيدى

ؤزى
َ
دألء ئال بة بةخشني زةرةر طرانى هةناسةدانء رشانةوةو

وفراوانى لَيدانى نزمبونةوةى ضاالكيةكانىء تَيكضونى كارىء
كؤكينَيكى سنطء ثةراسوةكانء زؤرى ئازارَيكى ضاء بيبيلةى
كارانة ئةم ضون. لةهؤش سةرطَيذىء وشكء بةردةوامى
دةخاتء لةكارى دألء ضاالكى  سةر كاردةكةنة هةموويان
ذيانى ئةو رزطاركردنى لةكاتى هةتاوةكو دَيت. ذيان كؤتايى
ماوةيةك لةو دياردانة ثاش هةية هةندَيك بةآلم بؤى مرؤظة،
زةرنيخيدى بؤ هةروةك دةربكةوَيتةوة. طورضيلةدا لةجطةرء
ئةم دذى مرؤظ يان ئاذةأل ستى

َ
بةرهةل كة وتمان هايدرؤجني

بةسرتاوة سةرةكى بةشَيوةيةكى بةآلم هةية، جياوازى ذةهرة
بآلوبونةوةى. شوَينى ذةهرةكةو خةستى بِرى بة

طوَيزانةوةى لة ذةهرة ئة سةرةتاييةكانى  فرياطوزارة
بَيتء بةخَيراي زؤر  دةبَيت ثَيدةكات دةست  نةخؤشةكةوة
كؤكةى دذى دةرمانى داثؤشرَيتء طةرم باش بةلَيفةيةكى
بتوانَيت مةرجَيك بة بةآلم ،Codein كوداين وةك ثَيبدرَيت
دةمةوة رَيطاى لة توشبوون ئةطةر وةربطرَيت دةرمانة ئةو
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واتة بشؤرَيت،  باش  (stomach) طةدة دةبَيت ئةوا بوو،
ثَي ثؤتاسيؤم ثةرمةنطةناتى لة روونى ئَيجطار طرياوةيةكى
اليةن لة تايبةتى ضارةسةركردنى ئينجا ،(٪٠,٠١) دةدرَيت

دةكرَيت. ثسثؤِريةوة ثزيشكى
 Carbonyls كاربؤنيلةكان  ئاوَيتةى ٥-٤

:compounds
وةك كانزاييةكان، كاربؤنة ئؤكسيدى َيك

َ
كؤمةل لة بريتية

ئاوَيتة ئةم كانزاكان.  كاربؤنى دوانؤكسيدى ئؤكسيدء  يةكا
ثةيدا ياريدةدةرةكانةوة شيبونةوةى لة بةطشتى ئؤكسيدانة
دةبنةوة. شى  كاربؤن  ئؤكسيدى يةكا كانزا بؤ  كة  دةبَيت
بؤ دةطةِرَيتةوة كانزايةكان كاربونيلة ئاوَيتةى دؤزينةوةى

ئةمرؤ  ١٨٩٠ دا، ى
َ
سال لة (Langer النطةر Mondء (موند

لةوانة: هةية، كانزاييانة ئاوَيتة جؤرة لةم فراوان َيكى
َ
كؤمةل

-٥(Fe(CO ئاسن كاربؤنيلى ثَينجة ٥-٤-١
:Ferouspentacarbonyl

لة زةرد، شلةيةكى لة بريتية ئاسن كاربؤنيلى ثَينجة
يةك  (لةذَير َيتء 

َ
دةكول سيليزى  ثلةى  ١٠٢,٧ طةرمى ثلةى

دةيبةستَيتةسةرشَيوةى (٢٠-) ثلةى ء لة ئةتموسفريى ئاسايدا)
يةكا سيليزى بؤ ئاسنء ٢٠٠ثلةى تاوةكو بةطةرمكردنى رةقىء

دةبَيتةوة. كاربؤن شى ئؤكسيدى
طةرمى لةثلةى طورجةوةو  كاربؤنى بةهؤى  هةروةها
بوو بنةوشةى ذوور تيشكى هةواو بارى لةذَير ئاسايىء

دةبَيتةوة. شى ئاسن ئؤكسيدى كاربؤنء يةكائؤكسيدى
لةزؤربةى باشى بة بةآلم ناتوَيتةوة، ئاوَيتةية لةئاودا ئةم

دةتوَيتةوة. ئؤرطانيكةكاندا توَينةرةوة
ئاسن كاربؤنيلى ثَينجةم (Mond (موند ميتؤدى بة
كاربؤن يةكائوكسيدى لةطةأل ورد ئاسنى  طةرمكردنى بة
سيليزىء ثلةى (١٥٠-٢٠٠ ثلةى طةرمى (لة ئامادة دةكرَيت
بةهؤى ئاسن كاربؤنيلى ثَينجة جةو (١٥٠) ثةستانى ثلةى
جؤرَيكى دةبَيتةوةو شى هايدرؤجني ثايرؤكسيدى ئاوء
كاربؤنيلى ثَينجة هةروةها  دةهَينَيت. ثَيك  غةرةوى ئاسنى
ئاسنء كلؤريدى بةرهةمى بةخَيرايى كلؤر لةطةأل ئاسن

دةهَينن. ثَيك كاربؤن يةكائؤكسيدى
ترشي (طوطرديك)ء سولفريك ترشي

َ
لةطةل هةروةها

ئاسن نيرتاتى يان ئاسن سولفاتى دةكةنء كارلَيك نايرتيك
دَيت. ثَيك

كاربؤناتى لةطرياوةى بةباشي ئاسن كاربؤنيلى ئاوَيتةى

رةوشتى هةروةها دةتوَيتةوة، كهوُّـ ثؤتاسيؤمى سؤديؤم يان
ماددةى  واتة هةية،  Reduction لَيكردنةوةى كردارى
(كيتؤن) هةروةها دةطؤِرَيت، جوئةنيلني نايرتؤبنزين

كهول. بؤ َيت
َ
دادةمال

كردارى دةتوانرَيت رةوشتى دياردةكردنى كاربؤنيلةكان بؤ
دةتوانني نمونة بؤ بةكاربهَينرَيت ني)

َ
دامال يان (لَيكردنةوة

طةردى سةنطى َيتء
َ
دامال ئامؤنياكى زيوى نيرتاتى طرياوةى

نيشتةيةكى وةك توخمى زيو، بؤسةنطى ئةتؤمى بكاتةوة كةم
َيت.

َ
دامال ثالديؤم توخمى بؤ ثالديؤم كلؤريدى هةروةها زيو،

دةتوانرَيت خةستةوة سولفريكى ترشي بةهؤى هةروةها
دةكاتةوة، شي ئةم ترشة ضونكة دياري بكرَيت، كاربؤنيلةكان
كاربؤنء ئؤكسيدى يةكة طازى دةتوانرَيت كاتدا لةهةمان
ئؤكسيدى طازى يةكة كردنى

َ
تَيكةل بة بكرَيت، ئةويش ديارى

يؤد. ثَينجة ئؤكسيدى يوديك يان  ترشي
َ
لةطةل كاربؤن

دةتوانرَيت دةبَيت ثةيدا  كارلَيكةدا لةم  يؤدةى ئةو بِري
رابةرى بةيارمةتى ء سؤديؤم) (سايؤسؤلفيتى طرياوةى بةهؤى
دةتوانرَيت هةروةها بكرَيتء دياري بدؤزرَيتةوةو نيشاستة
بةيارمةتى ئةويش بكرَيت دياري كاربؤن ئؤكسيدى يةكا بِري
دووانؤكسيدى بؤ  طؤِرينى ء ليست) (كاتة ياريدةدةرَيك 
كاربؤنيلى ذةهرى كردارى نةمانى كردنةوةو ثاك بؤ كاربؤن
وز)

َ
(خةل وورد كاربؤنى لة ةيةك

َ
تَيكةل شوَينَيكدا، لة ئاسن

ئامادةدةكرَيت، مس ئؤكسيدى مةنطةنيزو دوانؤكسيدى ء
م
َ
بةال بكاتةوة، شي كاربؤنيلةكة دةتوانَيت ضاالكةكة كاربؤنة

ئؤكسيدى يةكا طؤِرينى دةبنةهؤى كانزاييةكان ئؤكسيدة
كاربؤن. دوانؤكسيدى بؤ كاربؤن

 ٤(Ni(CO نيكل كاربؤنيلى ضوارة -٥-٤-٢
:Tetracarbonylnickel –

كانزاى كاربؤنيلى ذةهرَيكى وةك نيكل كاربؤنيلي ضوارة
م
َ
بةال ناتوَيتةوة، لةئاودا رةنط، بَي شلةيةكى لة ية بريتى

ي
َ
دووكةل بؤنى دةتوَيتةوةو ئؤرطانيكةكاندا لةتوَينةرة بةباشي

َيتء
َ
دةكول دا سيليزى ثلةى (٤٣) طةرمى لة ثلةى دَيتء لَي

ضِري دةيبةستَيتء دا سيليزى ثلةى (٢٥-) طةرمى لةثلةى
لةثلةى   ٠,٣١ دةكاتة دا سيليزى ثلةى (٢٠) طةرمى لةثلةى
بنةوشةييةوةو هةوا ذوور تيشكى بةبوونى طةرمى بةرزداو

دةبَيتةوة. شي
مس)تاثلةى – (نيكل بةردى بةطةرمكردنى ئاوَيتةية ئةم
ئؤكسيدى يةكا  

َ
لةطةل دا سيليزى  ثلةى طةرمى(٢٠٠-٢٥٠)
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ئامادةدةكرَيت. (٢٠٠)جةو بارىثةستانَيكى بةرز كاربؤن لةذَير
 طرياوةى

َ
لةطةل كاربؤن ئؤكسيدى يةكا هةروةها بةطةرمكردنى

لةذَير  سيليزىء ٨٠ ثلةى طةرمى ثلةى تاوةكو نيكل كلؤريدى
ئامادةدةكرَيت.  (١٠٠-٢٠٠ جةو) بةرز ثةستانَيكى

ثَينجة رةوشتى هةمان اليةنةوة لةزؤر  ئاوَيتةية  ئةم
هةية. ئاسنى كاربؤنيلى

ذةهرة كاريطةرةكانى نيشانة -٥-٤-٣
كانزاييةكان: كاربؤنيلة

كاربؤنيلة ذهرة كاريطةرةكانى ثلةى زانراوة وةك
ئاشكراكانء بةتينةكانى نيشانة م

َ
بةال جياوازن، كانزاييةكان

لةم ضونكة دةكرَيت، بةدى شلةكانيدا لةجؤرى ذةهرانة ئةم
بةئاسانى دةتوَيتةوة بةباشي ضةورةكاندا  لةئاوَيتة بارةدا
وخؤى دةبَيت  تَيثةِر  لةشدا شانةكانى ثةردةى  بةناو 
دةركةوتنى ئةنجاميش لةشء ديكةى بةشةكانى دةطةيةنَيتة
هةموو تةزَينةكانى

َ
دل كارةساتة ناخؤشيةكانيانةء كاريطةرة

ذةهرةكةية.
ةية

َ
كؤمةل ئةم ذةهرى  بةبةهَيزترينى نيكل  كاربؤنيلي

بةش (٤) نَيوان لة كوشتن بؤ خةستى بةهاى دادةنرَيت،
كةم زؤر بِرَيكى مذيني 

َ
هةل هةواية، بةشي  مليؤن لةيةك

بةشى شانةكانى تةواوى زيانَيكى  هؤى  دةبَيتة ذةهرة لةم
ذةهرينى هةيةكاريطةرى بؤى هةناسةو بؤرى دةوروبةرى
لة هةست دةمارء كؤئةندامى سينتةرى دةزطاى بطاتة
ذةهرة دياردةى لَيدانى ئةم نيشانة ئاشكراكانى مَيشكدا، لة
ثلةى بةرزبونةوى بةهَيزء يةشةيةكى سةر نوساندنةو دةنط
هةر هةناسة، كردارى تَيكضونى طَيذبوونء لةشء طةرمى
سييةكان سةعاتَيك هةوكردنى يان ضةند نيوسةعات دواى

دةزطاية. ئةم دةرةوةى ثةردةى بةتايبةتى دةردةكةوَيتء
فراوان  ى ١٩٦٣ راثؤرتَيكى

َ
سال Stromeier لة سرتؤماير

كانزاكان كاربؤنيلة ئاوَيتةكانى ذةهرلَيدانى بةهاى دةربارةى
بؤ خوَين، دةزطاى لةسةر كاريطةرى بةتايبةت دةردةكات.
كاربؤنيلى كانزاكان كاتى هةندَيك مذى كوذندةى نمونة بِرى
َيك

َ
ئاذةل ضةند لةسةر تاقيكردنةوةيان يان بةكارهَينانيان

دةبنة ئاوَيتانة لةم كوذندةيةك بِرى مشك.هةر بةتايبةتى
دةقيقة. (٣) بؤ ضركة ٣٠ نَيوان َيك لة

َ
كوشتنى ئاذةل هؤى

كانزاكان كاربؤنيلة كاريطةرى ذةهرى ميكانيزمى بةطشتى
بة كارلَيكةكانى رَيبازى ناتوانرَيت نةبؤتةوةو ساغ بةتةواوى

كاريطةرى ئةم كة بةآلم ئةوةى زانراوة رونبكرَيتةوة، باشى
لةشء ئةنزيميةكانى كارلَيكة وةستانى هؤى دةبنة ذةهرانة
بةذةهر كانزاكان كاربؤنيلة ئةوةى  لةطةأل بونيان ئيفليج 
دةبَيت ثةيدا لةشيبونةوةيان ئاوَيتانةى ئةو بةآلم دادةنرَين،

كاربؤن. يةكائؤكسيدى وةك دادةنرَين، بةذةهر ئةويش
قورقوشم   ئةسيلى ٥ – ٥ ضوارة

:Tetraethyl – Lead
(لؤظيط  اليةن لة ١٨٥٣ ى

َ
سال لة قورقوشم ئةسيلى ضوارة

ئةمِرؤ ئامادةكراوة، كو
َ
بةل وةدؤزراوةتةوة، (Lowig

مةكينةى ناوخؤيى سوتاندنى بؤ بةتايبةتى مادةية ئةو
بةنزينةى ئةو ئةوةى بؤ واتة بةكاردةهَينرَيت، ئؤتؤمبيل
تةقوهوِرى بسوتَيتء بةرَيكوثَيكى دةسوتَيت، مةكينةيةدا لةو
بةو تَيكةأل قورقوشم ئةسيلى لةضوارة بةشَيك نةمَينَيت،
لةو قورقوشم ضوارة ئةسيلى اليةنةوة لةم دةكرَيت بةنزينة
ئاوَيتة هايدرؤكاربؤنةكان َيت

َ
نايةل هاوبةشى دةكات كارلَيكةى

ء بنب ئؤكسانبون  كارى توشى بةخَيرايى بةنزين) (واتة 
ببَيت. ثةيدا تةقينةوة مةترسى

ضوارة ئةسيلى كةضؤن دةكةينةوة رونى لَيرةدا بةكورتى
دةكاتةوة قورقوشمئةوتةقةتةقةىسوتاندنىبةنزينةكةكةم
بؤ قورقوشم ئةسيلى ضوارة مادةى بةنزين سوتاندنى لةكاتى
ئة لةطةأل ئؤكسيدةش ئةم دةطؤِرَيت، ورد قورقوشمى ئؤكسيدى
ثايرؤكسيدىئؤرطانيكةىلةكاتىسوتاندنىهايدرؤكاربؤنةكان
دةكةنء لةطةأل يةكرتى دةبَيت كارلَيك ثةيدا (واتة بةنزين)
سوتاندنيان ثلةى كة دةكةن دروست تازة هايدرؤكاربؤناتى
(ثستنى موتورةكة) ثَيكى بةرَيكو بَيتء وة نزيك لةيةكرتى
ئةم بةكارهَينانى كةم ببَيتةوة، بةآلم تةق تةق كارو بخةنة
ثيسكردنى بؤ بةتايبةتى زؤرة، زيانى بوارةدا لةم مادةية
قورقوشم ئةسيلى ضوارة شيبونةوةى بةرهةمى ضونكة هةوا،
ئةم قورقوشم، توخمى قورقوشمء ئؤكسيدى لة بريتية
(مؤمى) لةسةر دادةنرَينء بةذةهر هةر ئاوَيتةيةش دوو
دةردةضَيتء هةواى دةرةوة دةنيشنء بِرَيكيش بؤ سوتاندنةكة

دةيبات. بةرةو ذةهراوى دةكات، واتة ثيس ذينطة
ذةهر وةك قورقوشم ئةسيلى ضوارة بةكارهَينانى
جيهانيدا دووةمى لةشةرى ١٩٢٤ء ى

َ
سال بؤ دةطةِرَيتةوة،

بةكارهَينراوة.
بؤنَيكى رةنطء بَى ضةورى شلةيةكى لة بريتية مادةية ئةم

٢٠٠ ثلةى  طةرمى لةثلةى شريينة، تامى هةيةو عةترى سوكى
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ثلةى خةستى لة دةبَيتةوة، شى يدا
َ
لةطةل َيتء

َ
سيليزيدا دةكول

-) طةرمى ثلةى لة ،١,٦٢ دةكاتة سيليزى ثلةى (٢٠) طةرمى
رةقى، بارى  سةر ودةضَيتة دةيبةستَيت  ثلةى سيليزى (١٥٦
(١ – ٣٨) طةرمى نَيوان لةثلةى واتة كةمة، ئاودا توانةوةى لة
(٠,٣  – ٠,٢) نَيوان دةكةوَيتة توانةوةى بِرى سيليزى ثلةى
توَينةرة ئؤرطانيكةكانداء ضةورى بةآلم لة ئاو، ليرت ملطم /
دةسوتَيت. ي

َ
ثرتةقال دةتوَيتةوة، بة طِرَيكى روةكيدا ىء

َ
ئاذةل

مؤمى لةسةر قورقوشمء ئؤكسيدةكةى توخمى بؤئةوةى
ئةم ضارةسةركردنى بؤ نةنيشَيت، بةنزينةكة سوتاندنى
بِرَيكيش قورقوشم ئةسيلى ضوارة بةكارهَينانى

َ
لةطةل اليةنة

(Diethylbromide) ئةسيل برؤميدى دوانؤ  ماددةى لة
كة ئةوةية برؤميدى ئةسيل دووانة بةكاردةهَينرَيت. كردارى
ئةم قوِرقوشم، بِرؤميدى دةطؤِرَيت بؤ قورقوشمةكة توخمى
دايةو بةذةهر دانانرَيتء كارناكاتةسةر لةبارى طازى مادةية
مادةى دةتوانرَيت مةبةستة  بؤئةم لَيرةدا  هةوا ثيسي
بةكاربهَينرَين، بةكورتى ئةرؤماتييةكان) (فؤسفاتى ئاوَيتة
َيت

َ
كةنةيةل بةكاربهَينرَيت ئاوَيتانة ئةو جؤرى دةتوانرَيت

مؤتؤِرةكةى سووضى لةسةر ئؤكسيدةكة قورقوشمء توخمى
بنيشَيت.

(Allog) داِرشتةيةكى لة قورقوشم ئةسيلي ضوارة
ئةسيل برؤميدى

َ
لةطةل (Na٤Pb) سؤديؤم قورقوشمء 

(ثايريدين)  بةيارمةتى سيليزىء ثلةى  ١٥ طةرمى لةثلةى 
ئامادةدةكرَيت

توانيان هاوِرَيكانى (زيطلر Ziegler)ء زانا ١٩٥٥ دا ي
َ
لةسال

بؤئامادةكردنىضوارةئةسيلىقورقوشمميتؤدَيكىتايبةتييان
دؤزييةوة، ئةمميتؤدةبريتىيةلةشيكردنةوةيةكى ئةلكرتيكى
(Na(AlR٣C٣H٥ ؤز

َ
ئال كانزاى ئؤرطانيكى ئاوَيتةيةكى

سيليزى.  ١٠٠ ثلةى لةثلةى طةرمى
جَيطري ئؤرطانيكى بةئاوَيتةيةكى قورقوشم ئةسيلى ضوارة
كاتدا لةهةمان دةكاتةسةر،  كارى بةهَيواشي ئاو  دادةنرَيت،
ئاوةكةو هايدرؤكسيلي طروثي لةنَيوان شَينةيي طؤِرينةوةيةكى

قوِرقوشمةكةثةيدادةكات. (ئةسيل) طروثي
(Halogemation) هالؤجينني بةكردارى لَيرةدا
ئةتؤمى بةضوار ئةسيلةكة طروثي هةرضوار دةتوانرَيت

بطؤِرَيتةوة. كلؤر توخمى
بِري  سةنطى دؤزينةوةى بؤ كارلَيكة ئةم دةتوانرَيت  
دةتوانرَيت بؤنمونة بةكاربهَينرَيت، قورقوشم ئةسيلى ضوارة

ئةو بِري لَيرةدا بةكاربهَينرَيت، كهوُّـ يؤدى طرياوةيةكى
ماوةتةوة بةشةى ئةو كردووةو كارلَيكةكةى هاوبةشي يؤدةى
ئةم هةيةولةبةشَيكى مةبةستة بؤئةم رَيطاش دةدؤزرَيتةوة،

كردووة باسمان كتَيبةدا
هةربؤدابينكردنَيكىسةنطىدةتوانرَيتئاوَيتةى(كلؤريدى

هاوكَيشةية: ئةم بةطوَيرةى بةكاربهَينرَيت يؤد)
(دوانؤكلؤريدى ئاوَيتةى  دةتوانرَيت كارلَيكةدا  لةم
مةسيليدا كهوُّـ لةناو جيابكرَيتةوةو قوِرقوشم) دوانةئةسيلى
سةنطاندن بةكردارى ثَيكدةهَينن هاوسةنطى طرياوةيةكى

لةنَيوانئايؤنى كلؤروطرياوةى(ثيكلؤراتىجيوة)  (Titration)
بدؤزرَيتةوة. قوِرقوشم ضوارةئةسيلي بِري دةتوانرَيت

ضوارةئةسيلي بِري دةتوانرَيت بوارةدا لةم هةروةها
لةسةر بدؤزرَيتةوة، طؤطرديك  ترشي  بةهؤي قوِرقوشم
(طؤطرديدى) سولفيدى يان قورقوشم كةسولفاتى بنةمايةك
قورقوشم ئةسيلى كاريطةرى ضوارة بؤنةمانى  ثةيدادةبَيت.
كةئةو دةكرَيت ئامؤذطارى ودةبَيتةوة،

َ
بال تَييدا شوَينةى لةو

سولفوريك كلؤريدى  ء
َ
ثةترؤل ةيةكى

َ
تَيكةل بة  شوَينة

بةبةنزين  كةلوثةل بشؤرَيتء Sulfuryl Chloride باش
بَيت بشؤرَيت. بةهةر توَينةرةوةيةكى ئؤرطانيكى يان

ذةهرى  كاريطةرى نيشانةكانى  ٥-٥–١
قورقوشم: ئةسيلى ضوارة

ذةهرة لة بةيةكَيك قورقوشم ئةسيلى ضوارة ئاوَيتةى
بةرزترين كةبِرى كوشندةى بةهَيزةكان دةذمَيردرَيت بةتنيء

م 
َ
بةال . (بةهةوادا) م٣ / ملطم ٠,٠٠٥ نزيكةى (MAC) خةستى

(MWC) كاردا لةشوَينى خةستى بةرزترين كوشندةى بِرى
كاردا)  ٣ (بةشوَينى م ٠,٠٠٥ملطم / نزيك دةطاتة

ضوارة ذةهرى  كاريطةرى ثوختةى دةتوانني بةطشتى
سةرَيكى ذانة كؤبكةينةوة جؤرة بةم قورقوشم ئةسيلى
ئازارى بيننيء الوازى بةطَيذىء هةست طرانء قورسء 
خواردنء ئارةزوى  نةمانى لةشء  جومطةكانى ماسولكةو 
زةحمةتى زمانء قورسبونى بيننيء ناخؤش خةوى نوستنء

سانء رؤيشتن.
َ
هةل الوازى قسةكردنء

شى تو نةخؤشةكة ئةوا بو، بةرز ذةهرةكة بِرى ئةطةر
لةشء طةرمى ثلةى دةبَيتء (شيزؤفرين) شَيتى لة جؤرَيك

دةبَيتةوة. نزم خوَين ثةستانى
دةبَيت دةرضو، ثَيست لةسةر ذةهرةكة نيشانةى ئةطةر
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ثةترؤل بة  جار خولةك  (١٠-١٥) بةردةوامى بة  بةخَيراو
بةرطى هةرزوو جلء دةبَيت بشؤرَيت، ثةترؤُّـ ئيسةرى يان

بطؤِرَيت.
دةتوانرَيت ئةوا سوك بة كاريطةرى ذةهرةكة ثلةى ئةطةر
كةمكردنةوةى بةكاربهَينرَيتء حةبى (ب)  ظيتامني دةرزى

. بدرَيتَى نوستنى ئازارء
ئةوا خوَين،  طةيشتبوة ذةهرةكة كاريطةرى ئةطةر 
بكرَيت ضارةسةر (Ca-EDTA) بةطرياوةى دةتوانرَيت 
سؤديؤمء كاربؤناتى ةيةكى

َ
تَيكةل لة بريتية طرياوةيةش ئةم

طرياوةية لةم كالسيؤم، كاربؤناتى مةطنسيؤمء ئؤكسيدى
ثَيبدرَيت. ى (٢٠-٣٠طم) رؤذى دتوانرَيت

بةثَيى ثَيويستة ئامؤذطاريانة  هةموو  ئةم لةطةأل
بكرَيت. ضاودَيرى ثسثؤِرى ثزيشكى فةرمايشتةكانى

ئؤرطانيكةكانى  ذةهرينة جيوة:٥ - ٦ ئاوَيتة
جيوةء توخمى دةربارةى مرؤظ شارةزايى زانيارىء

 
َ
٣٠٠ سال بؤ دةطةِرَيتةوة ئةم مَيذووة كؤنة. زؤر خوَييةكانى
سةردةمى لة ئةم توخمةى جار بؤ يةكةم مرؤظ زاين. ثَيش
طؤطرديدى لة توانيويانة  كو

َ
بةل دؤزيوةتةوة، رؤمانيةكاندا 
دةربهَينن. جيوة توخمى جيوة

شليدايةو بارى لة كانزاكانةء جؤرَيكى جيوة توخمى
طةرمى ثلةى لة ١٣,٦ء = سةنطى ضةشنى هةية، رةنطَيكى زيوى

سيليزيدا  ٣٥٧ ثلةى طةرمى ثلةى لة دةبَيتء رةق (٣٨,٩ -)
رةنطةكةى بةشَينةيى هةوادا لة  طةرمكردنى بة َيتء

َ
دةكول

لةطةأل جيوة. ئؤكسيدى بؤ دةطؤِرَيت دةضَيتء سور بةرةو
سولفاتى ى خوَي دةكاتء كارلَيك نايرتيك سولفريكء ترشى
توخمةكانى زؤرى لةطةأل دةهَينن. ثَيك جيوة نيرتاتى جيوةو

تايبةتى شلى يان رةق ةيةكى
َ
تَيكةل ثَيكةوة دةبةسرتَيتء ديكة

لةطةأل نمونة بؤ ،(Alloy) دارشتة َين
َ
دةل ثَيى دةهَيننء ثَيك

.... ثالتني. مسء سؤديؤمء قورقوشمء توتياو زيوء تونء
َ
ئال

هتد.
نمونة فراوانة،بؤ بةكارهَينانى ثيشةسازيدا لةبوارى جيوة
جيوةيىء ؤثى

َ
طل بارؤميتةرء تةرمؤميتةرء دروستكردنى

ئامادةكردنى بؤ بةتايبةتى ئةلكرتيكى شيكردنةوةى لةبوارى
سؤديؤمء توخمى وةك  طاز، هةندَيك كانزايةو  توخمة

هايدرؤجني. كلؤرء طازى سؤديؤمء هايدرؤكسيدى
زؤرجار دادةنرَين، ذةهر بة  خوَييةكانى  زؤربةى جيوةو
كى كوشتووة

َ
خةل

َ
بةكؤمةل لَيكةوتؤتةوةو تةزَينى

َ
كارةساتى دل

(Menamata) ميناماتا لةدوورطةى  ١٩٥٣ ي
َ
لةسال بؤنمونة

نةخؤشييةكى تووشي دانيشتوةكانى
لةئةنجامى دا، لةدةست طيانيان زؤربةشيان بونء تايبةتى
بةتايبةتى نةخؤشيانة ئةو كة هؤى دةركةوتووة ينةوةدا

َ
لَيكؤل

كارطةكانى ةى
َ
ئةو زبل بؤ دةمار دةطةِرَيتةوة نةخؤشيةكانى

دةزووى دوورطةكةوة. ئاوى دةداتة ناو فِرَيى دةستكرد دةزووى
 PVC) Polyvinyl) ئاوَيتةى لة ية  بريتى  دةستكرد
لةثَيكةوةبةستنى ثؤليمةرة ئاوَيتة Chloride.ئةم

م 
َ
بةال ثَيكدَيت، Vinylchloride ئاوَيتةى لة ذمارةيةك

ئةلديهايدى (ئةسيد ئاوَيتةى (كاتةليست) ياريدةدةر وةك
ئاوَيتةى ثةِّـةرةدا كارلَيكى لة بةكاردةهَينرَيت. جيوة)
مةسيلى جيوة كلؤريدى ئاوَيتة بؤ جيوة ئةسيد ئةلديهايدى
دةرةوةى فِرَيدةدرَيتة كارطةكةدا ثيسايي

َ
لةطةل دةطؤِرَيتء

دورطةكةوة. ئاوى ناو كارطةكةو
ئاوَيتة بةئاسانى لة جيوة مةسيلي زانراوة كلؤريدى وةك
ناو زيندةوةرةكانى لةشي دةطاتة  دةتوَيتةوةو  ضةوورةكاندا
دةذين، لةئاودا خواردةمةنييانةى ئةو جؤرى دةرياكةو ئاوى
لةرَيطاىخواردنةوةئةوذةهرةدةطاتةلةشيزيندةوةرانى ئينجا
لةشي كةدةطاتة جيوة توخمى زانراوة وةك سةرزةوى،
تاوةكو كؤدةبَيتةوةو لةشدا لةشانةكانى بةرةبةرة زيندةوةر
كو

َ
بةل دةكةوَيتةوة، لَي تةزَينى

َ
دل كارةساتى كة ئةوبِرةى دةطاتة

دووبارة ديكةدا ناوضةى لةزؤر كارةساتة ئةم مردن، تاوةكو
وةك ثَيشكةوتووةكان، ثيشةسازيية تة

َ
لةووال بؤتةوةبةتايبةتى

ئاوَيتة ..هتد. ئةسكةندةنافيا. تانى
َ
ووال مانياو

َ
ئةمريكاوئةل

كيمياوى شَيوطَيكى دادةنرَين  بةذةهر جيوة  ئؤرطانيكةكانى
.(R- Hg –X) وةك هةية تايبةتى

ديكة.  طروثي ئةرؤماتىء ئةليفاتىء طروثي = R
هالؤجينةكانء وةك  نَيطةتيظ، ئايؤنى  رةطى =X

ةكان.
َ
ئةسيتاتةكان، فينؤل

هةية، رةنطيان بَي ي 
َ
كريستال رةقي بارى  ئاوَيتانة ئةم

وةك:
طةرمى لةثلةى (MgCl.CH٣) جيوة كلؤريدى مةسيل أ-

سيليزى شل دةبَيتةوة. ١٦٧ثلةى
لةثلةى (C٢H٥HgCl) جيوة  كلؤريدى ئةسيل – ب 

دةبَيتةوة.  شل سيليزى ١٩٢ ثلةى طةرمى
(Hg – COOCH٣ – C٣H٧)ج–ثرؤثيلئةسيتاتىجيوة

دةبَيتةوة. شل سيليزى ثلةى ١٤٧ لةثلةى طةرمى
ثلةى   ١٤٩ طةرمى جيوةلةثلةى ئةسيتاتى فينيل – د

دةبَيتةوة. شل سيليزى
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توَينةرةوة لة جيوة  ئؤرطانيةكانى ئاوَيتة  زؤربةى
ئيسةرء كهولةكان، نمونة: بؤ  دةتوَيتةوة  ئؤرطانيكةكاندا
لةضةورييةكاندا بةباشي وهةروةها ديؤكسان ئةسيتؤنء
ضونى

َ
هةل تواناى دةتوَيتةوة. لةئاودا بةكةمى م

َ
دةتوَيتةوة،بةال

بةكارهَينانيان ئاستى لةسةر  جيوة ئؤرطانيكةكانى  ئاوَيتة
هةيةء تايبةتيان ي

َ
رؤل دا 

َ
كال كشتء  ثيشةسازىء لةبوارى
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ئاستى لةسةر ئؤرطانيكةكانى ذةهرى ئامادةكردنى بؤ
ذةهرى بةهَيزترين  هةية جياواز  رَيطاى  ثيشةسازى البورو 
رَيطايانةى كةبةم جيوةية كلؤريدى ئاوَيتةى ةية

َ
كؤمةل ئةم

ئامادةدةكرَيت. خوارةوة
جيوةو لةطةأل (CH٣Cl) ثاك  مةسيلى لةكلؤريدى – أ 

تيشك. يارمةتى ياريدةدةرء وةك يؤد تؤزَيك
تايبةتة رَيطةيةكى  كة طرينيارد ميتؤدى بةهؤى  ب-
ئةم جيوة، ئؤرطانيكةكانى ؤجينى 

َ
هال ئامادةكردنى بؤ

لةطةأل (RMgX) طرينيارد طرياوةى لة بريتية ئامادةكردنة
زانراوة ئةوةى جيوة. كلؤريدى وةك جيوة، ؤجينى

َ
هال خؤى

طؤِرينى تواناى جيوة ئةليفاتةكانى ؤجينةكان
َ
هال ئاوَيتةى كة

دةطةِرَيتةوة ئةمةش جيوة، نائؤِرطانيكةكانى ئاوَيتةى بؤ هةية
تايبةتى ى

َ
رؤل كارلَيكانة جؤرة ئةم ئؤرطانيكةكانى، شَيوةى بؤ

لةشى شانةكانى طورجى ضاالكىء لة هةية، بةتايبةتى طرنطيان
بةكارهَينانى لةكاتى دةبَيت تايبةتية رةوشتة ئةم زيندةوةردا
ديارة: كارلَيكةدا وةك لةم بكرَين ذةهر رةضاو وةك ئاوَيتانة ئةم
(ليندان بةتايبةتى جيوة ئؤرطانيكيةكانى ئاوَيتة دةزانني وةك

لةرَيطاى   Hepta chlor كلؤر هيثاتا ،Lindan)، DDT
بةهؤى جيوة توخمى واتة لةش، شانةكانى دةطاتة ثَيستةوة
نمونة بؤ طورضيلة، جطةرو مَيشكء دةطاتة ئاوَيتانةوة ئةم
نيشانةى طورضيلةكان كارى  ؤزى

َ
ئال تَيكضوونء  دةركةوتنى

ئةم لةلةشدا، جيوةية ئؤرطانيكةكانى ئاوَيتة شيكردنةوةى
تَييدا لةشء ماسولكةكانى دةطاتة هَيواشي بةووردىء ذةهرة
دايكةوة مةمكى لةرَيطاى ذةهرة ئةم رةنطة دةبَيتةوة، و

َ
بال

ذةهرةكانى جيوة كاريطةرى بةطشتى كؤرثةكةى. بطاتة لةشي
خَيزانَيكدا، لةنَيوان هةتاوةكو هةية تةواويان جياوازييةكى
لةشةوة تايبةتى لةرَيطايةكى هةريةكةيان هةية بؤى ضونكة

وةرطرتبَيت. ذةهرةكةى زووتر
دةست لَيوةوة لةدةمء جيوة ذةهرةكانى كاريطةرى نيشانةى
زمانء بيستنء قورسي كزبوونى بيننيء

َ
لةطةل دةكات، ثَي

بةقورسي دةنط  لَيو، ماسولكةكانى  نةوةى 
َ
جوال قسةكردنء

ثَي دةست (هيسرتيا)  ةذاندن
َ
شل ترسء نيشانةى دةطريَيت،

دةدرَيتء قووت دةجورَيتء خواردن بةزةحمةت دةكاتء
خةوزراندنء طريىء

َ
دل ثةستىء

َ
لةطةل سواردةبَيت، هةناسة

بينني تواناى رةنطة تَيكدةضَيت،
َ
دل لَيدانى نةنوستنء

دياردانةو هةموو ئةم نةمَينَيت  بةتةواوى  يان كزببَيت
بةطشتى بةبِري ذةهرةكةوة. بةسرتاوة ضونيةتى كاريطةرانة
خوَييةكانى جيوةو ذةهرةكانى كيميايي كاريطةرى ميكانيزمى
ئَيستا ئةوةتا م

َ
بةال بكرَيتةوة، روون بةتةواوى ناتوانرَيت

كاردةكاتةسةر ذةهرَيك وةك جيوة  كة ئاشكراية زانراوةو
مادةى دروستكردنى  تواناى زيندةوةرو شانةكانى ثةردةى 
بزانني كةطريوطرفتى ئةوة لَيرةدا دةبَيت دةبِرَيت. لَي ثرؤتينى
ضارةسةركردنى ئاوَيتةكانى جيوةو خؤثاراستنء لَيدانى ذةهر
بكرَيت، نيشان دةست زوو ناتوانرَيتنيشانةكانى كة ئةوةية
ذةهرى كاريطةرييةكانى نيشانة كة طوتمان وةك ضونكة
هةموو ثَيش دةردةكةون بةهَيواشي زؤر ثَيست لةسةر جيوة
ثَيويستة ئةوا بوو، لةسةرثَيست لَيدانةكة ذةهر ئةطةر شتَيك
بكرَيتةوةو ثاك باش لةش دابكةنرَيتء بةرط جلء زووبةزوو
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بوو دةمةوة لةرَيطاى توشبوون ئةطةر بكرَيتةوة، خاوَين بةئاو
طةدةى ثَيويستة  ئةوا هؤشداربوو  هَيشتا  توشبوو وئةطةر 
ثَي طرياوةيةكى دةبَيت واتة بكرَيتةوة  خاوَين (وةرط)باش
(كلؤريدى ضَيشت  خوَيي وةك رشانةوة،  بيخاتة كة  بدرَيت
هَيشتا كة  هةية سوودى كاتةدا لةو كارة ئةم سؤديؤم) 
م
َ
بةال بَيت، سةرةتاييدا لةهةنطاوى لَيدان ذةهر كارةساتى

ضارةسةر جؤرة بةم سةعاتَيك لة زياتر بةسةرضوونى ثاش
الى بطاتة كات بةزووترين توشبوو ثَيويستة كو

َ
بةل ناكرَيت،

بطرَيت. ثسثؤِرو ئامؤذطارييةكانى رةضاو ثزيشكى
فلؤر:  ئةليفاتيةكانى ٥-٧ئاوَيتة ذةهرينة

خوَيي َيك 
َ
لةكؤمةل بريتني ئاوَيتانة ئةم بةطشتى

دةمَيكيشة فلؤرو (سركة) ئةسيتيكى ترشي هايدرؤكاربؤنى
هةية. دةربارةى زانياريان

 COOH).F.CH٢) فلؤرى ترشي ئةسيتيكى ئامادةكردنى
بةلجيكى بؤزاناى دةطةِرَيتةوة ((Flouracetic acid

ئاوَيتةى  ي ١٩١٤ دا
َ
لة سال ١٨٩٦ دا ي

َ
لةسال (Swarts (سوارتس

ئامادةكراوة   Fluorethylacohol– كهوُّـ ئةسيلي فلؤر
فلؤر ئةليفاتيةكانى ئاوَيتة سييةكاندا ةكانى

َ
سال لةدواى

َ
كال كشتء لةبوارى بةتايبةتى دا، نيشان طرنطيان َيكى

َ
رؤل

نةخؤشية بنرِبكردنى مةطةزء  مَيشء ضؤكردنى 
َ
قةال بؤ دا

يةكان.
َ
كال كشتء

بؤ بؤيةكةمجار فلؤر)  ئةسيتيكى (ترشي  ئاوَيتةى
هةروةها بةكارهَينراوة، (مؤرانة) مَيشوولةى ضؤكردنى

َ
قةال

لةم تازة ئاوَيتةى كة بوو  بةردةوام زانيارى  ينةوةى
َ
لَيكؤل

(Schraderشرادةر) ناسراو زاناى ئامادةبكرَيت. جؤرة
بؤ بنرِبكردنى ترشة ئؤرطانيكةكانى فلؤرو خوَييةكانى توانى
سولفوى (ميسان ماددةى بؤنمونة  يةكان، 

َ
نةخؤشيةكشتوكال

ئةم (Methan sulfofluoric acid) كلؤردريك) ترشي
. هايدرؤسيانيك) (ترشي دةطاتة لةهيزوتينا ئاوَيتةية

ئيسةرة لة  ديكة َيكى
َ
كؤمةل توانى شرادةر زانا هةروةها 

فلؤرى ئةسيلي كهولةكانى نائؤرطانيةكانى ئؤرطانيكء
هةية ى

َ
دةستَيكى باال بوارةدا زانا (طروس) لةم ئامادةبكات، هةر

ة ذةهرانةو ثةيوةندييان
َ
كؤمةل دؤزينةوةى كاريطةرى ئةم بؤ

رووةكةوة. ء
َ
ئاذةل مرؤظء بة

ذةهرة فيزيايي رةوشتى -٥-٧-١
فلؤر: ئةليفاتيةكانى

ئةسيتيكى ترشي فلؤردا ئةليفاتيةكانى ئاوَيتة لةنَيوان

ضاالكيان هةية. ى طرنطء
َ
وةرطرياوةكانى رؤل فلؤرىء

لة ية بريتى (COOH .FCHفلؤر(٢ ئةسيتيتى ترشي
لة ئاساييدا تام لةذَير ئةتمؤسفريَيكى بَي بَي رةنطء شلةيةكى
جؤرة ئةو َيت

َ
دةكول سيليزى ثلةى (١٦٧-١٦٨,٥) طةرمى ثلةى

جرجء كوشتنى بؤ ذةهر وةك دةتوَينةوة لةئاودا خوَييانةى
فلؤر سؤديؤمى ئةسيتاتى بؤنمونة بةكاردةهَينرَيت، مشك

.Sodiumfluoracetate
فلؤر ئةسيتاتى ترشي ئيستةرةكانى نمونةى

 Methylfluaracetate فلؤر مةسيلى ئةسيتاتى  – أ
بَي شلى ئاوَيتةيةكى لة ية بريتى ((FCH٢COOCH٣

َيتء 
َ
دةكول دا سيليزى ١٠٤ ثلةى طةرمى بَيتام، لةثلةى رةنطء

مذى بةهاى دةيبةستَيت، دا سيليزى ثلةى (٣٢-) لةثلةى
كةروَيشكء بؤ  ٠,١ملطم/ليرتة  نزيكةى (LD٥٠) كوشندةى
خوَينةوة دةمارى لةرَيطاى ئةطةر ئةسثَي، طينياو بةرازى

 ١٥٠ نزيكةى دةطاتة كوشندةى مذى بةهاى ئةوا لةش طةيشتة
كطم. / ملطم

: Fluorethylesterof fluoroacetic acid-٢ - ب
تام، بَي بَيرةنطء لةشلةيةكى ية بريتى ئاوَيتةية ئةم

دا  سيليزى ١٥٨ ثلةى لةثلةى ئةتمؤسفريى دا يةك لةذَيربارى
 ٩٠,٥ طةرمى لةثلةى دا نزم ثةستانَيكى لةذَيرثلةى َيتء

َ
دةكول

سيليزى ثلةى (٢٥,٤-) ثلةى لة َيتء
َ
دةكول سيليزى ثلةى ٩١ –

نزيكةى كةروَيشك بؤ كوشندةى مذى بةهاى دةيبةستَيت، دا
ملطم /كطم. (٠,٠٥)

:Fluor ethylalcohol-٢ – فلؤرى ئةسيلى كهوُّـ ج –
١٠٤,٥ ثلةى  طةرمى لةثلةى شل، ئاوَيتةيةكى لة ية بريتى
دةيبةستَيت، دا سيليزى ثلةى (٤٣-) لةثلةى َيت،

َ
دةكول سيليزى

/كطم) ملط دةطاتة(يةك سةط لةسةر كوشندةى بةهاى
ثَيستةوة. لةرَيطارى

ئةسيتيتى ترشي ئامادةكردنى -٥-٧-٢
وةرطرياوةكانى: فلؤرو

ئاوَيتانة ئةم ئامادةكردنى بؤ ثيشةسازى ئاستى لةسةر
لةوانة: هةية جياواز ِرَيطاى ئةمِرؤ

َ
لةطةل كلؤر ئةسيتيتى ترشي  ئيستةرى  بةكارلَيكى أ-

ئةلكرتيكى. تةنورَيكى لةناو ثؤتاسيؤم فلؤريدى

 Schradar شرادر Jonasء جوناس رَيطةى – ب

ترشي ئيستةرى
َ
لةطةل هايدرؤجني فلؤريدى نَيوان بةكارلَيكى

ئةسيتيتى دوانة ئازؤ ئةسيد.   
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لةئاودا فلؤرى ئةسيتيتى ترشي هةمووئيستةرةكانى

جَيطرية.

فلؤر   ئةسيتيتى ترشي
َ
ميسانؤل

طةرماى لةثلةى ئاوَيتانة ئةم شيكردنةوةى طوتمان وةك

دةبَيتةوة شي رؤذدا لةضواردة ى ٪٥٠ لة ئاساييدا هَيواشة واتة

ثلةى ئاوةكةدا لةناو  تفتَيك يان ترشَيك بةبوونى  م
َ
بةال

بةرهةمى زانراوة ئةوةى دةبَيت خَيراتر شيكردنةوةكةى

بةذةهر دادةنرَيت، بةثَيضةوانةى شيبونةوةىئةم ئاويًَتانة هةر

نني. ذةهر كةبةرهةمةكانى فؤسجني شيبوونةوةى

تفتى لةنَيوان طرياوةيةكى ئةم ئيستةرانة بةطةرمكردنى

فلؤريدى بؤ سةعاتدا دوو لةماوةى سؤديؤم كاربؤناتى وةك

(هايثؤكلؤريدى طرياوةى كارى م
َ
بةال دةبَيتةوة،  شي سؤديؤم

هَيواشة. شيبونةوةدا لة كاليسيؤم كلؤريدى يان سؤديؤم)

ى (oxidizi gagerrt) ئؤكسَينةر لةبةكارهَينانى م
َ
بةال

دةبَيتةهؤى كرؤميك ترشي يان ثؤتاسيؤم ثةرمةنطةناتى وةك

دةتوانرَيت هةروةها ئيسةرانة،  ئةم تةواوى  شيبونةوةيةكى

ئةمايد) ئةسيد (فلؤر ئاوَيتةى لَيرةدا بةكاربهَينرَيت، ئامؤنيا

دةبيًَت. ثةيدا

بةهؤى ئةمايدة ئةسيد كة فلؤر هاوكَيشةية ئةم بةرهةمى

ثَيك تازة ذةهرينى ئاوَيتةيةكى فسفؤِرةوة ئؤكسيدى ثَينجة

دَيت.

دا   ١٩٤٣ ي
َ
لةسال فلؤرى ئةسيلى ئيستةرى ئامادةكردنى

هالؤجينةكان كهولة كارلَيكردنى بؤ كردةوة تازةى دةزطايةكى

هايدرؤجني. ئةسيتاتى ترشي هالؤجينةكانى
َ
لةطةل

رَيطةى بةهةمان فلؤر ئؤرطانيةكانى ئاوَيتة دياريكردنى

بؤنمونة: هالؤجينةكانة دياريكردنى

سؤديؤم توخمى
َ
لةطةل (Fusion) شيكردنةوة بةكردارى

بارى سةر دةضنة فلؤر ئؤرطانيةكانى  ئاوَيتة  كردارةدا لةم

توخمى ئينجا سؤديؤم، فلؤريدى وةك نائؤرطانيك ئاوَيتةى

دةكرَيت. دياري زيوةوة نيرتاتى طرياوةى بةهؤى فلؤريدةكة
ذةهرة كاريطةرييةكانى نيشانة -٥-٧-٣

فلؤر: ئؤرطانيكةكانى
ثوختةى (Prissok (ثريسوك ذةهر زانيارى ثسثؤِري
نةدا

َ
خاال لةم ذةهرانةى جؤرة ئةم كاريطةرةكانى نيشانة

كؤدةكاتةوة:
Tetanus وةك  طةزاز نةخؤشي نيشانةكانى دةركةوتنى أ-
كةلةئةنجامى ضاو دةمء قورطء ماسولكةكانى ئيفليجىء
دةبَيت، ثةيدا دا كاليسيؤم ئاوَيتةكانى هاوسةنطى تَيكضوونى

ترشي ليمؤ. ئؤكسانيكء ترشي لةوانة خؤَييةكانى
ئؤرطانيكةكانء كاريطةرى هةندَيك ئاوَيتة تَيكضوونى – ب

.Lactic acid ماست ثةيدابوونى ترشي
(كؤلني ئةنزيمى كاريطةرى هاوسةنطى تَيكضوونى – ج
دةركةوتن يان ثةيدابوونى Cholin esterasin)ء ئيسرتازين

.(Acetylcholin) ئاوَيتةى
دةركةوتنى هاوسةنطى لووةكانى (دةرةقية)ء تَيكضوونى د-

يؤد. كةمبوونةوةى بِري توخمى
َينيكةكاريطةرىذةهرةكانىئيستةرةكانى

َ
لَيرةدادةتواننيبل

بؤطروثي دةطةرٍَِيتةوة بةطشتى فلؤر كاربؤكسيليةكانى ترشة
ئةو كاردةكاتةسةر طروثة وةرطرياوةكانى، ئةم (كاربؤكسيل)ء
تَيكضوونةش ئةم (F – C) فلؤر كاربؤنء  نَيوان بةندةى 
دةبَيتةهؤىبةرزبوونةوةى ضاالكىتوخمىفلؤرءكاركردنةسةر
كارةكانيان. رَيطةطرتنى الوازكردنيانء ئةنزيمةكانء ضاالكى

(Saunderساوندةر) ينةوةكانى
َ
لَيكؤل بةطوَيرةى م

َ
بةال

توخمى بؤ ئةتؤمى ناطةِرَينةوة ذةهرانة كاريطةريةكانى ئةم
بؤئةوطروثةئؤرطانيكةىتوخمى فلؤر كودةطةِرَيتةوة

َ
فلؤر، بةل

(F.CHCOO) طروثي وةك فلؤر، توخمى وةك هاوبةشيةتى
كة ئةنجامَيك طةيشتؤتة (Peterثيرت) زانا بوارةدا لةم هةر
بؤخولطةى ئؤرطانيكيةكانىفلؤردةطةِرَيتةوة كاريطةرىذةهرة
خشتةى (٥-١) لة وةك سروشتدا (Citric acid) لة ليمؤ ترشي
ئةنجامدانى بؤ لةش زيندوةكانى شانة وةك دةزانني ديارة: دا
ضاالكيةكانى ثَيويستىبةبِرَيكلةووزةىطةرمى هةيةبةطشتى
طؤِرينى كارلَيكء َيك

َ
كؤمةل لة ية بريتى ضاالكيانة ئةو

كةلةسةر دَيت هايدرؤكاربؤنةكاندا ئاوَيتة كةبةسةر كيميايي
داية بةم زنجرية (Gly cogen) ى

َ
ئاذةل نيشاستةى شَيوةى

كيمياييةكان كارة ليمؤن). ترشي (خولةكى دةوترَيت طؤِرانة
روةكيةكانةوة كاربؤهيدراتة جؤرى لةطؤِرينى بورةدا لةم
شةكرى ثةيدابوونى وةك دةكات، ثَي دةست سوكةكانى بؤ
نيشانةى بؤ شةكرانة يةكة لةم بةشَيك فرةكتؤز. كلوكؤزو
دةبَيت. جَينشني لةجطةردا دةطؤِرَيتء (طاليكؤجني) ي

َ
ئاذةل

كردارى واتة (Gly colysis) ؤزة دةوترَيت
َ
ئال كردارة  بةم

دوابةرهةمى ىء
َ
ئاذةل نيشاستةى (دروستكردنى) ثةيدابوونى
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ئةم ترشة ،Pyrouvic acid ثايرؤفيك ترشي لة ية بريتى
 CO.COOH) Keto.CHهةية(٣ كيتؤنى – ترشي شَيوطى
كاربؤنيلى طروثي (-COOH)ء ترشي طروثي واتة – acid

تَيداية. (C = O)
ضاالكى تايبةتى رةوشتَيكى بة كيمياويانة طؤِرينة ئةم
و. هةية وزة ثَيويستى بة دادةنرَيتء زيندوةكانى لةش خانة
نَيوان دابينكراوةى بةشة ئةو بؤ دةطةِرَيتةوة وزةية لةم بِرَيك
دروست – تيشكى ثَيكهَينانى كردارى – لة شةكرانةى ئةو
بةكارلَيكى واتة دةكرَيت. دابني  تَيدا وزةى برَيكى دةبَيتء
خؤرء تيشكى بةيارمةتى ئاوء كاربؤنء دووانؤئؤكسيدى نَيوان
كلوكؤزء وةك ئاسايى شةكرى دار  طةآلى كلؤرؤفيلى مادةى
ديكةى جؤرةكانى سةر دةطةِرَيتة دةبَيتء دروست فرةكتؤز
ترشة ثرؤتينةكانء  هةروةها ى.

َ
ئاذةل رووةكىء شةكرى 

ليمؤ ترشى دروستبوونى بةسةرضاوةيةكى كاربؤكسيليةكان
بة زيندوةكان شانة ئةنزيمةكانى بة ضاالكى واتة دادةنرَيت
دةبَيتةوة، شى ليمؤ ترشى ثايرؤفيك بؤ ترشى ئؤكسان كردارى
ئؤكسانيك ترشى طؤِرينى  تةنها  لَيرةدا  ئةطةر  نمونة بؤ
هاوكَيشةيةدا لةم ليمؤ ترشى بؤ (oxalicaceticacid)

روو: بخةينة
ديكة كيميايةكانى كردارة ليمؤ ترشى ثةيدابوونى دواى
دةبَيتء تةواو ليمؤ  خولةكى قةى

َ
ئةل ثَيدةكاتء  دةست

دادةنرَيتء فلؤرى بةذةهر ليمؤى دةكاتةوة. ترشى ثَى دةست
ئةنزيمة ئةو طورجى ضاالكىء كاريطةرى سةر كاردةكاتة
(cis-aconic acid) ئةكونيك ترشى طؤِرينى لة بةرثرسة

.(iso-cetric acid) لَيكضوةكةى ليمؤء ترشى بؤ
ئؤرطانى ئاوَيتةيةكى هةر ثَيكهاتنى َين

َ
بل لَيرةدا دةتوانني

فلؤرى ئةسيتيكى ترشى بةهؤى لةشدا، شانةكانى لة فلؤرى
خوَيء ئيستةرء وةك  دادةنرَيت، ذةهر ئاوَيتةيةكى  بة
ئؤكسانبونى ئةنجامى ئةو ئاوَيتانةى لة هةروةها ئةميدةكان،
كاريطةرى هةمان دةبَيتء ثةيدا فلؤر) ئةسيتيكى (ترشى

هةية. فلؤرى ئةسيتيكى ترشى
كوشندةى خوَييةكانى بِرى لة بةهاى بريتية (٥-١) خشتةى

لةم َيك وةك
َ
ئاذةل ضةند لةسةر ئةسيتاتى فلؤر

نَيوان لة كوشندة مذى خةستى ديارة،بِرى خشتةيةدا
ملطم/ (٠,٦-٥٠٠) نَيوان دةكةوَيتة هةيةو جياوازى ةكاندا

َ
ئاذةل

-٣٠) نَيوان دةكةوَيتة كوشندة  مذى كاريطةرى  كاتى كطمء
مرؤظ مذى كوشندةلةسةر هةروةها كاريطةرى دةقيقة، (٤٠

مرؤظ بةطشتى ستى
َ
بةرهةل نمونة بؤ بةآلم هةية. جياوازى
سةط.  ستى

َ
بةرهةل لة زياترة (٥٠) جار

كوشندةى حةيوان  بِرى
ملطم/كطم

 شوَينى
 حةيوان توشبوون

 بِري
 كوشندة
/  ملطم

 كطم

 شوَينى
 توشبوون

 سةط
 ثشيلة

مةِر
غينى  بةرازى

كةروَيشك
ئةسث

0.06
0.2
0.3

0.35
0.5

1

 لةدةمارةوة
لةدةمارةوة
 لةدةمةوة

 لةثيًَستةوة
لةدةمارةوة
لةدةمةوة

مرؤظ
جرج
مشك
َبؤق

كيسةل

٢
٥
٧

١٥٠
٥٠٠٠

سؤديؤمى ئةسيتاتى كوشندةى مذى بةهاى (٥-١) خشتةى
فلؤر

دةريانخستوة تاقيكردنةوةكان ينةوة
َ
لَيكؤل بؤنمونة

فلؤر يةكة ئةسيتاتى ترشي لة تونكَيك ضةند كةبوونى
بةسة  ئاودا َيك 

َ
لةسةتل  Monofluoroacetic acid

ئةسثة ئةو طؤشتى لة ثارضةيةك ئةطةر ئةسثَيك، بؤكوشتنى
سةطةكة. بؤكوشتنى بةسة بِرة ئةو بةسةطَيك درا

باسي  بةووردى ي ١٩٢٨ دا
َ
لَيرةدا زانا ستاينStayenٍ لةسال

رووةكى ى
َ
كَةطةال دةكات (مةِر) وةك ى

َ
ئاذةل َيك

َ
كؤمةل كارةساتى

لةئةفريقاى رووةكة ئةم خواردووة، يان (Giflaer)طيفالر
ةكة

َ
ئاذةل دةهؤنَيتةوة. جؤرة بةم كارةساتةكة باشووردةِروَيت

الرى دةباتء داوة بةرةو سةرى نامَينَيتء وةستانى تواناى
ئةوا كرا، لَي وةستاندنى داواى بةزؤر ئةطةر دةكاتةوةو
زؤر وةستاندنى هاوسةنطى ناطرَيتء خؤى البةالدةكاتء
دةكات ة

َ
تةتةل قاضةكانى رؤيشتنيدا لةكاتى دةبَيتء الواز

ثَيشةوة بةرةو َينَيت،
َ
دةجول ثَيكةوة ثَيشةوةى وهةردوو ثةُّـ

ي
َ
دل رادةكَيشَيت، خؤى  

َ
لةطةل قاضي  دواى ثةُّـ دةيباتء

دةضَيتء تَيك هةناسةدانى  كردارى دةداتء لَي  بةخَيرايي
بؤنادرَيتء ئاسايي ي

َ
وةردةطرَيتء هةناسةى قول خَيرايي بارى

ئازار نيشانةى كة دةرةوة لَي دَيتة واى دةنطَيكى لةهةناسةداندا
دةبَيتء نزيك ناكةوَيتةوةو شثرزة و، لةئاليك دةدات ثيشان
بحةسَيتةوة دووركةوَيتةوة دةيةوَيت تَيكدةضَيتء هةستى
بةتايبةتى دةكةنء بةلةرزين  دةست ماسولكةكانى  ئينجا
دةبَيتء الواز زؤر بينني تواناى شانء هةردوو ماسولكةكانى
ليك دةكةوَيتة دةمى نابينَيتء خؤى بةردةمى كةبةجؤرَيك
لةماوةى دةبنةوةو الر طوَيضكةكانى دةكاتء كةف دانء فِرَي

دةدةن.  لةدةست لةذيان ١٢ سةعات نزيكةى
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كردنى سكثِرى، بةهؤكارة دةستكردةكان، لة 
َ
تواناى كؤنرِتؤل

قوآلييةوة طؤِرانى بةسةر رةفتارى سَيكسى ذندا هَيناوة هةروةها 
بة ثةيوةندى بة مَيردةكةشيةوة. 

ضاالكء  طةلَيك  ئةمرؤ  سكثِرى  قةدةغةكردنى  رَيطاكانى 
هةمة جؤرن، هةموو ذنَيك دةتوانَيت رَيطايةكى طونجاو لةطةأل 
تةمةنء بارى فسيؤلؤذىء جؤرى ثةيوةنديية سَيكسيةكةيدا 

بذَيرَيت. 
َ
هةل

هةموو ذنَيك لةهةر قؤناغَيكى ذيانيدا دةتوانَيت ذيانَيكى 
تةواو، بة جةستةيةكى ئازادء بريَيكى رزطار بوو لة ترسةكانى 

سكثِرييةوة بذى. 
حةثةكانى سكثِرى: 

ئةم حةثانة بةهؤى هؤِرمؤنة دةستكردةكانةوة كة دةضنة 
ناو ِرةوتى سوِرى مانطانةوة، قةدةغةى سكثِرى دةكةن.

ث: ئايا سةردانى ثزيشك ثَيش دةستكردن بة 
بةكارهَينانى حةثى رَيطرى سكثِربوون، ثَيويستة؟ 
 زؤر ثَيويستة لة سةردانى يةكةمى ثزيشك دا، ثزيشك ئةم 

لَينؤِرينانةى خوارةوة دةكات: 
- لَينؤِرينَيكى جةستةى طشتى ذن. 

- لَينؤِرينى مةمك. 
- لَينؤِرينى ثةستانى خوَينبةرةكانء دأل. 

سانطاندنى كَيشى جةستة. 
َ
- هةل

تةندروستى  بارى  دةربارةى  ذنةكةدا  لةطةأل  قسةكردن   -
لةثَيشء لة ئَيستادا. 

هةروةها ثزيشك لة سةردانى يةكةمدا داواى شيكارى خوَين 
دةكات بؤ دياريكردنى رَيذةى شةكرء كؤليسرتؤألء ترايطليسرين 

تيايدا. 
ثزيشك  زانياريانة  ئةم هةموو  كؤكردنةوةى هةموو  ثاش 
يدا 

َ
دةتوانَيت جؤرى ئةو حةثة بؤ ذنةكة دياري بكات كة لةطةل

 دةكات ثاش سَى مانطى دى سةرى 
َ
دةطونجَيت. لةثاشدا داواى ُّـ

تةواوى  بة  شتَيك  هةموو  كة  نيابَيت 
َ
دل ئةوةى  بؤ  بداتةوة 

مانط  شةش  هةر  ذنةكة  ثَيويستة  لةثاشدا  دةِروات،  بةِرَيوة 
جارَيك سةردانةكة بكاتةوة.

ث: ئايا حةثى رَيطر لة سكثِرى زيانى هةية؟ 
- حةثى دذة سكثِرى بَى كاريطةرى نية لةسةر جةستةى 
هةرس  واتة،  وةردةطريَيت  دةمةوة  رَيطاى  لة  ضونكة  ذنةكة 
دةبَيتء بةناو جطةردا تَيثةِر دةبَيت، بةآلم ئةمة ئةوة ناطةنَيت 

رَيطرتن لةسكثِربوون 
                                                           

       Contraception                                 

 ئةكرةم قةرةداخى
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بة حةثةوة، هةست بةهؤى بةكارهَينانى ئةم هةموو ذنَيك كة
تايبةتى هةر بارى ثةيوةندى بة ئةم كارة دةكات، تَيك ضوون

فسيؤلؤذييةوة. لةبارةى هةية ذنَيكةوة
سكثِرى دةستكردكار دذة حةثةكانى بةشَيوةيةكى طشتى،
ذنةكة، شةكرةمةنيةكانى ضةورىء ميتابؤليزمى سةر: دةكةنة

دأل. كَيشةكانى خوَينبةرةكان، ثةستانى لةسةر هةروةها
بةهؤى حةثةكان  الوةكيةكانى كاريطةريية هؤكارى
ثَيكهاتةكانيدا لة كة دةستكردةوةية ئيسرتؤجينى بوونى
رَيذةى بةرزبونةوةى ى بةثَي كاريطةرييةكةش هةن،
كةم كاريطةريية ئةم  بةآلم دةكات، زياد ئيسرتؤجينة، ئةم
ئةو بةكارهَينانى لةطةأل نةشمَينَيت رةنطة  دةبَيتةوةو
يا (Toiphasique) قؤناغة سَى دةوترَيت ثَييان حةثانةى
رَيذةيةكى كة (micropilule) بضوكوكان وردبينية حةثة

تَيداية. ثرؤجسرتؤنيان كةم زؤر
ئةم بةكارهَينانى ةتدا

َ
حال هةندَيك لة ئايا ث:
دةكرَيت؟ قةدةغة حةثانة

هةندَيك  بةكارنايةت، ذنَيك هةموو بؤ سكثِرى دذة  حةثى
تيايدا حةثانة  ئةم بةكارهَينانى هةن دياريكراو ةتى 

َ
حال

وةك: قةدةغةية
خوَينبةرةكان. ثةستانى بةرزة -

هةوى وةك خوَينةكاندا لولة  لة توند كَيشةى -
كة كاتانةشدا لةو طريان، تةنانةت دةماخة يا خوَينهَينةرةكان

دروست كرابن. حةثةكان كؤن
ثاش تةنانةت مةمك،  يا دان

َ
مندال شَيرثةنجةى  -

روخساريش. ضاكبونةوةيةكى
لة ترايطليسرين كؤليسرتؤألء رَيذةى لة - زيادبونَيكى زؤر

حةثةكةدا. بةكارهَينانى ئةنجامى
طشتى. الوازييةكى -

شةكرة. ةتةكانى
َ
حال لة هةندَيك -

ديكةدا ةتى
َ
حال هةندَيك لة حةثةكة بةكارهَينانى هةروةها -

دةوترَيت دةواُّـ ى كة ثَي ى
َ
طمؤل وةك: بوونى باش نازانرَيت بة

ئةمة دياريكراو، دةرمانى هةندَيك بةكارهَينانى يا (فاريس) يا
لةبةر حةثةكة بهَينرَيت، تةواوى واز لة كة بة نية ئةمة ماناى
بة دةستكردن ثَيش بكرَيت ثزيشك بة راوَيذ ثَيويستة ئةوة
ثَيويستة هةروةها جار يةكةم بؤ حةثانة ئةم بةكارهَينانى

سةردانى بكرَيتةوة. خوُّـ بةشَيوةيةكى

سكثِرى دذة حةثى جؤرةكانى

كاركردنثَيكهاتةكةىجؤرى حةث رَيطاى

حةثة – أ
ئاوَيتةكان

Combines
ئاسايى ذةمى -
 Normo

doses

ئيسرتؤجني،
ثرؤجسرتؤن

هَيلكةدانان وةستاندنى
وةستاندنى رَيطاى لة

مَيشكة هؤِرمؤنةكانى ذَير
رذَينةوة

حةثة -
بضوكةكان

Minipilule

لة ئيسرتؤجني رَيذةى
ثرؤجسرتؤن تياياندا

كةمرتة

دان
َ
ثوكانةوةى ناوثؤشى منال

بطرَيتة هَيلكؤكة نةتوانَيت كة
خؤى.

حةثة يةك
قؤناغيةكان

Monopha-
siques

يةك رَيذة لة
ئيسرتؤجنيء

لة ثرؤجسرتؤن
حةثةكاندا هةموو

ئةستورى كردنى زياد
بةشَيوةيةك دان

َ
منال ناوثؤشى

رؤيشتنى بة رَيطانةدات
دان

َ
منال بؤ وة زَي لة تؤوةكان

حةثة دوو
قؤناغيةكان

Biphasiques

ئيسرتؤجيـــــنء رَيذةى
لـــــــــةطةأل ثرؤجســرتؤن

سوِرى رؤذةكانى ثَيشكةوتنــــى
دةكةن زياد مانطانة

حةثى سَى
قؤناغيةكان

 Tri phasiques

لةبةشى ئيسرتؤجني رَيذةى
زياترةء سوِرةكةدا يةكةمى
وردة زيادبونَيكى ثاشدا لة

ثرؤجسرتؤن لةبةشى لة وردة
سوِرةكة دووةمى

يةك حةثة ب-
دواكان بةرةو

Sequentielles

يةكةمى لةبةشى ئيسرتؤجني
لةثاشدا تةنهاية بة سوِرةكةدا
ئيسرتؤجنيء دوةمدا لةبةشى

بةيةكةوةن ثرؤجسرتؤن

هَيلكةدانان وةستاندنى -
لة رونةدانى طؤِران -
زَىء ثةردةى هةردوو
داندا

َ
منال ناوثؤشى

حةثة – ج
وردةكان هةرة
ثَيكهاتةى كة
ثرؤجسرتؤنن

Micropilules
 Progestatires

ثرؤجسرتؤن بة تةنهايةء
كةمة زؤر رَيذةكةى

هَيلكةدانان بةردةوام -
ناوةستَيت كاريطةرى

هةية جَيطةيى
ئةستور زَى ثةردةى -

دةكات
ناوثؤشى ثوكانةوةى -

دان
َ
منال

تواناى الوازكردنى -
ناو كة دةضنة تؤوةكان

زَى وة
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ئيسرتؤجنيء ئاوَيتةكانى حةثة
ئاسايى:  برى بة ثرؤجسرتؤن

باشيةكانيان:
دةبن. دذى سكثِرى زؤرتر حةثانةن كة ئةو -

وردةكانةوة حةثة بةكارهَينانى لة كة كةمة ئازارانةيان ئةو -
دةبن. ثةيدا

دانيان
َ
ناوثؤشىمنال ئةطةرىهةوكردنىجؤطةكانىفالوبء -

كةمة.
بَيت. دروست هَيلكةداندا لة دومةأل ن

َ
ناهَيل -

كة ثاكةكان وةرةمة لةسةر هةية ئيجابيان كاريطةرييةكى -
دومةألء بونى دروست ئةطةرةكانى دةبن، مةمكةكان توشى

كةمة. وةرةمةكانيان
ناوثؤشى هَيلكةدانء شَيرثةنجةى توشبونى لة ثارَيزطارى -

دةكةن. دان
َ
منال

خراثيةكانيان:
نج دان.

َ
هَيل هاتنء

َ
دأل تَيكةل -

كَيش. بونى زياد ئةطةرى -
لولة نةخؤشيةكانى بة توشبون ئةطةرى بونى زياد -

دأل. خوَينةكانء
خوَينبةرةكان. ثةستانى بةرزبونةوةى ئةطةرى -

تايبةتى بة  الوةكى كاريطةرى ثةيدابونى ئةطةرى -
شةكرييةكان. خؤراك بؤ مادة ميتابؤليزمى

خوَيندا. لة ترايطليسرين يسرتؤألء
َ
كؤل بونى زياد ئةطةرى -

ِرانةكاندا زؤر قورسى (دةواُّـ) ء ى
َ
طمؤل ةتةكانى

َ
حال لة -
نية. طونجاو

بةشريدان نادات. رَيطا -
ئيسرتؤجنيء وردةكان لة حةثة

سَى قؤناغية: زؤرى بة ثرؤجسرتؤن كة
باشيةكانيان: 

َيت.
َ
ناهَيل دان نج

َ
هَيل -

نية. سةر كَيش كاريطةرى بؤ -
خؤراك ميتاثؤليزمى بؤسةر الوةكيةكانى  كاريطةريية -

الوازة.
دةكاتةوة، مةترسىتوشبونةكانىدألءخوَينهَينةرةكانكةم -
ئةم بةكارهَينانى جطةرةكَيشاندا ةتةكانى

َ
حال لة ئةوة لةبةر

باش دةزانرَيت. بة حةثة

دةكاتةوة. كةم عازةبة -

بةشريدان دةدات. رَيطا -
خراثيةكانيان:

روودةدات مانطانةدا سوِرى دوو لةنَيوان بةربوون خوَين -
قؤناغيةكان يان سَى قؤناغيةكان دوو حةثة نةبَيت كة كاتة ئةو

بةكاردةهَينرَيت.
ئاوساندا.

َ
هةل ثةستانء مةمك،ء لة ئازار رودانى ئةطةرى -

هَيلكةداندا. لة دومةأل ثةيدابونى ئةطةرى -
لةكاتى ضةسثاودا. ثَيويستى بةكارهَينانى -

ميكرؤسكؤبيةكان وردة زؤر حةثة
تَيداية: ثرؤجيسرتؤنيان كةتةنها

يا زيادكردنى دان نج
َ
هَيل وةك: نيية الوةكيان -كاريطةريي

كَيش
بؤ خؤراكى بؤليزمى ميتا  لةسةر الوةكيان  -كاريطةرى 

نيية. خوَين ضةورىء شةكرى ء
َ
كؤليسرتؤل

لة كَيشة يا بوونى ئةطةرى ةتةكانى بةرزة ثةستان
َ
حال بؤ -

طونجاون. خوَينبةرةكاندا،
طونجاون. شةكرة ةتةكانى

َ
حال بؤ -

شريدان دةدةن. بة رَيطة -
خراثيةكانيان:

. (٪٩٨ رَيذةى (بة ثِري لةسك رَيطرتن لة كةمرت تواناى -
دان.

َ
منال لةدةرةوةةى سكثِرى روودانى ئةطةرى -

روودانى خوَيندا، كةوتنةسةر لة تَيكضوون دةبنةهؤى -
كةوتنةسةر روودانى مانطَيكدا، يا دووجار لة كةوتنةسةرخوَين

جارَيكدا. مانط يا سَي دوومانط لة خوَين
هَيكةداندا. لة توندى -

داندا. هَيلكة دومةأللة ثةيدابوونى ئةطةرى زيادبوونى -
دياريكراوى ضةسثاودا. لةكاتى ثَيويستى بةكارهَينانى -

لةطةألبةكارهَينانى هةية دةرمانَيك هيض ئايا ث:
هاودذبن؟ حةثانة ئةم

لة خؤ حةثانةدا ئةم بةكارهَينانى لةكاتى ثَيويستة -
ئةمةش بطرن، دوور  بة دةرمان  هةندَيك  بةكارهَينانى 
دةكات، حةثانة ئةو دذايةتى  بةردةوام كة  ناطةيةنَيت ئةوة
وةك هةية خراثي كاريطةرى هةندَيك كة واية ماناى كو

َ
بةل

كةمكردنةوةىكاريطةرى حةثةكةلةبارةى رَيطرىلةسكثِربوون
جطةر. ذةهراويكردنى لةسةر حةثة كاريطةرى زياتركردنى يا
ثزيشك ثَيويستة حةث بةبةكارهَينانى دةستكردن ثَيش
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بؤ ضارةسةر ئايا ذنةكة بكرَيتةوة لةبارةى ئةوةى كة ئاطادار
يا شةكرة  يا ثةستان بةرزة  وةك نةخؤشييةكى  هيض جؤرة
هَيوركةرةوةيةك هيض ئايا يا نا؟ يان وةردةطرَيت سي سيلي

وةردةطرَيت؟
لوولة لة كَيشة سكثِري دذة حةثةكانى ئايا ث:

دةكةن؟ دروست خوَينةكاندا
دةطمةنة، زؤر خوَينةكاندا لوولة لة كَيشة ثةيدابوونى -
ئاطادارييةوةبوو، هؤشيارىء بةكارهَينانيان بة ئةطةر بةتايبةت
خوَينةكاندا لوولة لة كَيشة ضونكة مرؤظة لةبةختى ئةمةش
ثَي دةست هَينةرةكانةوة خوَين هةوكردنى كةلة نيية، ئاسان
ئامادةباشي ذنةكة ئةطةر دةماخ تووشبوونى دةطاتة تا دةكةن
قسةكردنى لةبةرئةوة  كَيشانة. ئةم توشبونى بؤ بوو  تَيدا
زؤر يةكةمدا سةردانى لة لةطةألذنةكةدا بارانةوة لةم ثزيشك
حةثي جؤرى ثزيشك قسانةش ئةو بنضينةى لةسةر ء طرنطة،

دياريدةكات. لةبار

تَيداية ئامادةباشييان ذنانةى ئةو
لوولة خوَينةكان توشبونى كَيشةى بؤ

ئةمانةن:
بووبن. كان لوولة يا سي داخستنى تووشي لةوةثَيش -

هةبَيت. خوَينيان بةرزةثةستانى -
بةرز لةخوَيندا طليسرينيان تراى  كؤليسرتؤأليا رَيذةى -

بَيت.
بكَيشن. زياتر جطةرة بيست لةرؤذَيكدا -

بن. يةوة
َ
سال ضل لةسةرو -

ميكرؤسكؤبيةكان حةبة  ثزيشك ةتانةدا 
َ
حال لةم

تةنها ثَيكهاتةكانيان كة دةنوسن (Micropilule)
دَين حةثانةوة لةو تةنها مةترسيةكان ضونكة ثرؤجسرتؤنة،

تَيداية. ئيسرتؤجينيان كة
جطةرةو كؤبوونةوةى َين

َ
دةل كة راستة ث:

خراثة؟ كارَيكى سكثِرى دذة حةثةكانى
كةتةمةنيان ئةو ذنانةى بؤ ضونكة ثزيشك راستة، زؤر -
زياتر جطةرة بيست رؤذى ثَينجةوةيةو سيء لةسةروو
بةكار سكثِري دذة حةثي ناكات، ئامؤذطارييان دةكَيشن
جطةرة ئةطةرى حةثةكانء كؤكردنةوةى بهَينن، لةبةرئةوةى

دألزياددةكات. خوَينبةرةكانء بةنةخؤشي تووشبوون
حةثة بةكارهَينانى َين:

َ
كةدةل راستة ث:

ئةطةرى ثرؤجيسرتؤن) (ئيسرتؤجنيء ئاوَيتةكانى

دةكاتةوة؟ كةم فالوث جؤطةكانى هةوكردنى
هؤرمؤنى هةردوو ئاوَيتةكانى حةثة لةطةألبةكارهَينانى -
جؤطةكان هةوكردنى مةترسي ثرؤجيسرتؤن ئيسرتؤجنيء
ناوثؤشي ئةستوورى حةثانة ئةم ضونكة نيوة، دةبَيتة
دان

َ
منال ناو بؤ تؤوةكان رؤيشتنى بةوةش دةكةن، زياد زَى

لة رؤيشتنى ميكرؤبةكان ِرَيطر دةبنة دةوةستَينن، هةروةها 
ِرَيطر نابَيتة بةتةواوى ئةمة بةآلم زاوزَى، جؤطةكانى  بؤناو
كالميديا ميكرؤبي  بةتايبةتى  ميكرؤبدا هةندَيك  لةبةردةم 
بآلوبوونةوةو زوو بة ناسراوة كة درم ى (Chlamydiae)
ئةوة سةرةِراى زيادبكات، خَيراييةكةشي ِرةنطة ء زيادكردنى،
بة تووشبون  مةترسي زيادكردنى هؤى دةبنة حةثانة ئةم 

كةِروييةكان. نةخؤشيية
(ئيسرتؤجنيء حةثة ئاوَيتةكان كة راستة ئايا ث:
هَيلكةدان ثارَيزطرى دةتوانن ثرؤجيسرتؤن)

بكةن؟
ئةم هَيلكةدان لة رَيطرييان بةهؤى ضونكة راستة، زؤر َي

َ
بةل -

لةبةرئةوة هَيلكةدان، دةبةخشنة حةوانةوة لة جؤرَيك حةثانة
كةلةئةنجامى برينى ئةطةرىثةيدابوونى دومةأل(يا كيسكردن)

ثةيدادةبن. هَيلكةكانةوة دةرضوونى
جؤرى هةندَيك دذة سكثِرى حةثةكانى ئايا ث:

ثةيدادةكةن؟ شَيرثةنجة
ثَيضةوانةوة لةوة بة كو

َ
بةل نيية، بؤئةوة طةيةك

َ
هيض بةل -

لةم هةندَيك لة مرؤظ سكثِري دذة حةثةكانى كة دةضَيت
كة شَيرثةنجةى دراوة سةرنج نمونة بؤ شَيرثةنجانة بثارَيزَيت
دذةسكثِريدا حةثةكانى  بةكارهَينانى لةكاتى دان 

َ
منال ملى

كة دةركةوت ثزيشك بؤ ئةطةر لةطةألئةوةشدا روونادةن،
لةكاتى هةية ذنةكةدا دانى

َ
منال ملى لة ناسروشتى خانةى

دةكات، قةدةغة لَي حةثةكانى بةكارهَينانى ئةوا لَينؤِريندا
ببَيتةهؤى رةنطة حةثةكة بةكارهَينانى ةتةدا

َ
حال لةم ضونكة

ناسروشتيانة. خانة جؤرة ئةم طةشةى خَيراكردنى
حةثةكانى كة دةركةوتووة ئةمةوة ثَيضةوانةى بة -
شَيرثةنجة بة  تووشبوون لة دان

َ
منال ناوثؤشي سكثِري  دذة

طةورةدا لةتةمةنى حةثانة كةئةم كاتَيك بةدووردةطرن،
رادةيةك تا ئيسرتؤجني  دةردانى تياياندا كة وةردةطريَيت
جؤرَيك بةكارهَينانى حةثةكة ةتانةدا

َ
حال دةبَيتةوة، لةم كةم

ئيسرتؤجنيء هؤرمؤنى هةردوو نَيوان لة هاوسةنطى لة
ناوثؤشي قةدةغةى بةوةش رادةطرَيت، دا ثرؤجيسرتؤن
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كة دةركةوتووة هةروةها دةكات، طةورةبوون لة دان
َ
منال

ئيسرتؤجني) (ثرؤجيسرتؤنء ئاوَيتةكان حةثة بةكارهَينانى
بة توشبون مةترسي جار ثَينج رادةى تا دةساألزياتر بؤ ماوةى

كةم دةكاتةوة. دان
َ
شَيرثةنجةى منال

هَيلكةدان شَيرثةنجةى لة ذن دووبارة ئاوَيتةكان حةثة
مةمكيشة شَيرثةنجةى دةربارةى هةرضى بةدووردةطرن،
دذة حةثةكانى كة ئةوةى لةسةر نيية رَيطةيةك هيض
حةثانةى ئةو هةروةها بدةن، ثةيدابوونى يارمةتى سكثِري
لة (كيس) تورةكة لة دةركةوتنى ذن زياترة ثرؤجيسرتؤنيان

هَيلكةدانى وةرةمى يا هَيلكةدان
داء سكثِري دذة حةثةكانى لةطةألراهَينانى دةثارَيزن، 
رَيذةى فراوان، شَيوةيةكى بة بةكارهَينانيان بة دةستكردن
بةشَيوةيةكى زؤر دان

َ
منال ملى مةمكء مردن بةشَيرثةنجةى

ئيجبارييانةوةية لَينؤِرينة ئةو بةهؤى ئةوةش دابةزيوة، ديار
لَينؤِرينة ضونكة ثَيويستيانة، حةثانة ئةم بةكارهَينانى كة
نةخؤشيانةو ئةم دؤزينةوةى يارمةتى ثَيكةكان رَيكء خوليية

دةدةن. ضارةسةركردنيان زوو
رشانةوة؟ نجء

َ
هَيل هؤى دةبنة حةثةكان ئايا ث:

لةطةألئةوةشدا نجء رشانةوة روودةدةن،
َ
هَيل بةدةطمةن زؤر -

خواردنى لة  سةعاتَيك ضةند ثاش ذن هةندَيك لةوانةية 
لةم ببَيت، تووشيان بةيانيان لةخةوو هةستان يا حةثةكة
سوِرى سَي لةسةرةتاى بةزؤرى رشانةوة نجء

َ
هَيل ةتةدا

َ
حال

دةبن، حةثةكةوة بةكارهَينانى لةدواى كة دةبَيت مانطانةدا
دةوةستَيت. لةثاشرتدا

بوو بةردةوام رشانةوة هةر نجء
َ
ئةوةش هَيل لةثاش ئةطةر

حةثي كةئةو بكات ذنى ثزيشكى سةردانى ذنةكة ثَيويستة
بةكارهَينانى بؤ دةكات رَينمايي يا دةنوسَيت بؤ الوازترى
دذةسكثِري ذنةكة حةثي ئةطةر ديكةى دذةسكثِري، رَيطةيةكى
نجء

َ
بةسة بؤئةوةى هَيل ئةوة بةزؤرى نانى ئَيوارة خوارد ثَيش

رشانةوةى نةبَيت.
دةبنةهؤى دذةسكثِري حةثةكانى ئايا ث:

(مارطرين)؟ السةريةشة
لةبارةى هَيشتا  زؤرن، السةريةشة ثةيدابوونى هؤكانى -
َيني

َ
بل ناتوانني لةبةرئةوة ديارنني، بةتةواوى زؤر سروشتيةوة

ثةيدابونيانن. بةرثرسي حةثانة ئةم
دةركةوتنى لةطةأل مانطانة راستةقينةى سةريةشةي
دابةزينَيكى لةئةنجامى ئةوةش روودةدات، كةوتنةسةرخوَيندا

دةبَيت. ناوخوَيندا هؤرمؤنى لةثِري
ئةوةت ئةطةر ء بوو، ناِرَيك بةهَيزو سةريةشةكة ئةطةر
سكثِريدا دذة حةثةكانى لةطةألبةكارهَينانى كة بوو الدروست
تايبةتمةند ثسثؤِري ثزيشكى سةردانى ثَيويستة ئةوا روودةدن
كة دةكات لَي داوات ثزيشكةكة ةتةدا

َ
حال لةو بكةيت، بةذن

بزانيت بؤئةوةى  بوةستَينيت حةث مانط سَي بؤماوةى 
لةوانةية ضونكة  نا؟ يان لةحةثةكةوةدَيت سةريةشةكة 
بوونى كَيشةيةك لة بة بن ئاطاداركردنةوةيةك ئازارانة  ئةو 

دا. دةماخ لوولةخوَينةكانى
ةوى؟

َ
قةل هؤى دةبنة حةثةكان ئايا ث:

ثَيوانة ى ئيسرتؤجني) (ثرؤجيسرتؤن، ئاوَيتةكان حةبة -
كة ذنانةى لةو ةوى

َ
قةل هةندَيك ببنةهؤى لةوانةية ئاسايي،

ئارةزووى ضونكة ثرؤجيسرتؤن بؤئةوة تَيداية، ئامادةباشيان
ثةنطخواردنةوةى زياددةكات، ء ئيسرتؤجني خواردن خؤراك

دةكات. بةهَيز لةلةشدا ئاو
ئاوَيتة ى (Minipilules) ووردةكان حةبة بةكارهَينانى
كَيشء زيادكردنى نابَيتةهؤى ثرؤجيسرتؤن) (ئيسرتؤجنيء لة
كَيش لة طؤِرانكارى بؤ ئامادةباشي كة ذنانةى ئةو بؤ طونجاوة

دا هةية) .
سةر مةزاج؟ كاردةكةنة ئايا حةثةكان ث:

حةثةكانى ضونكة مةرج نية، ضى زؤر ئةطةر لةوانةية، -
بةدةستهَينانى لة يارمةتى هةية تواناياندا لة سكثِرى دذة
سوِرى ثَيش تايبةتى بة بدةن، جَيطريدا هَيمنء مةزاجَيكى
بةجَي كة هاوسانطية هؤِرمؤنيةى بةهؤى ئةو ئةوةش مانطانة،

دةهَينَيت. ى
بةرداوةمى كاتى لة ذن، هةندَيك ئةمةوة، ثَيضةوانةى بة

زؤرتر توشى حةثةكةدا لةسةر بةكارهَينانى
حةبةكةوة ئةنجامى لة خةمباريية ئةم ئايا دةبن، خةمبارى
ثاساوَيكن حةثةكان كة دةروونى ةتَيكى

َ
حال لة ية بريتى يا دَيت

ضونكة بهَينرَيت كارةدا بةم دان طرانة زؤر دةركةوتنيان، بؤ
ثَيكهاتةى بة بةندة زؤر سكثِري دذة حةبةكانى كاريطةرى

ذنَيكةوة. بةهةموو تايبةت دةروونى
سكثِري ئارةزووى سَيكسي ئايا حةثةكانى دذة ث:

دةكةنةوة؟ كةم
بارةيةوة لةم طةيةك

َ
بةل هيض بةآلم واهةية، بِروايةكى -

بةكارهَينانى لةكاتى هةن ذن هةندَيك  بةثَيضةوانةوة نيية،
ئارةزووشيان دةبَيتء زياد سَيكسيان كرانةوةى حةبةكةدا
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ئةطةرى كة نامَينَيت ترسةيان ئةو ضونكة دةبَيت بةهَيزتر
دةكةن. بة ئازادى هةست ء زياتر ثِربوونة، سك

ئارةزووىسَيكسيدةتوانرَيتبوترَيت دابةزاندنى ةتى
َ
حال لة

هةبوونى دةرخستنى بؤ دَين سكثِربوون، دذة حةبةكانى كة
بة كَيشةية ئةم هاوسةرةكةوة، لةبارةى دةروونى كَيشةيةكى
ثةيوةندييةكى سَيكسي بوونى دةربارةى ئةوكاتة، ثةنهانى تا
سكثِربوون، لة ترس بيانووى  بة ثضِرثضِرةوة  بةترسء
البردنى دةبَيتةهؤى حةثةكة لةبةرئةوةى ، مابووةوة
ترس بَي ثةيوةندييةكى بوونى بة رَيطادةدات ترسةء ئةو
بَيت بةند –زؤرانبازيية ئةو لةوانةية ثِربوون، سك دةربارةى
لة هوروذاندن نةبوونى يا هاوسةرةكة، لة دووركةوتنةوة بة
ئةنجامى لة بايةخدان بةكةمى يا مةترسي، نةمانى ئةنجامى
كةحةب لةكاتَيكدا سكثِربوون بؤ ذنةكة شاراوةى ئارةزوويةكى

ئارةزووةوة. ئةم بةجَينةهَينانى هؤى دةبَيتة
دةروونيةكان هؤكارة وةآلمى زؤرَيك لة سَيكسي ئارةزووى
هؤكارانةش ئةو جياوازة، يةكَيكىدى بؤ لةذنَيكةوة كة دةداتةوة
بةكارهَينانى كة كرد هةستت  تؤ ئةطةر  هؤشدان، لةوديو

ئارةزووى سةر كاردةكةنة خراث بةشَيوةيةكى حةثةكان

بكةيت ثزيشكةكةت بة راوَيذ ثَيويستة ئةوا سَيكسيت

لة (Minipilules) ووردةكان حةثة دةكات لَي كةداوات

دذة ديكةى ِرَيطايةكى يان بةكاربهَينَيت كةمدا، دؤزَيكى

دياري دةكةن. سكثِريت بؤ

سكثِري وةردةطريت؟ حةثي دذة ضؤن ث:
حةثي   ٢٨ يا   ٢٢ يا   ٢١ سكثِري دذة حةثي  ثاكةتَيكى  -

حةثانةلةسةر ئةم دياريكراوةكة، جؤرة بةثَيي تَيداية

جؤرى ريزكراون هةفتة رؤذةكانى بةثَيي لةوحةيةك

دةستثَيكردن ثَيويستة بَيت  هةرضؤنَيك حةثةكة

يةكةمى رؤذى لة يةكةم حةثي بَيت، سوِرةكةوة لةسةرةتاى

هةموو لةطةألئةوةى وةردةطريَيت، خوَينةوة كةوتنةسةر

بةآلم داية،
َ
لةطةل بةكارهَينانى ضؤنيةتى شةرحى ثاكةتَيك

كة ثَيويستة بؤ دادةنَيت ثالنةت ئةو بةووردى ثزيشكةكةت

هةموو وةرطرتنى لة دوودألمةبة هيض  بكةيت ِرةضاوى

ثَيويست. ِروونكردنةوةيةكى

سكثِري دذة حةثةكانى كاريطةرى كةى ث:
دةردةكةون؟

مانطانةى سووِرى حةثةكانى دذةسكثِري لة كاريطةرى -

ئةو تةواوى رةضاوكردنى بةمةرجى دةبَيت يةكةمةوة

ثاكةتَيكن. هةر لةسةر رَينماييانةى

لةبريضونى ةتى
َ
حال لة بكةين ضي ث:

دا؟ دذة سكثِري حةثَيكى
– (ئيسرتؤجني ئاوَيتةكانى حةثة تؤ ئةطةر -

ئةوا دا، ئاسايي لةرؤذَيكى بةكاردةهَينيت ثرؤجيسرتؤن)

بةيانىء يةكَيكيان وةربطرة، حةث دو دوايي رؤذى بؤ

ئَيوارة كاتدا لةيةك هةردوكيان يا ئَيوارة، ديكةيان ئةوةى

وةربطرة.

شت هةمان بةكاردةهَينيت ووردةكان حةثة تؤ ئةطةر -

كةمةوة بةالى هةفتةيةك بؤماوةى ئةمةش سةرةِراى بكة،

ضةند بؤ بريضوونةوةكةت ئةطةر وةربطرة، ئيحتيات 

كةوتنةسةر ضاوةِرَيي واية باشرت  بوو  بةردةوام رؤذَيك

بكةيتةوة دةست سةرلةنوَى ئةوسا  بكةيت دواتر خوَينى

حةثةكان. بةوةرطرتنى
سكثِري دذة حةثةكانى

حةثي – أ
ئاوَيتة

(ثِرؤجسرتؤنء
ئيسرتؤجني)

ثَيوانةى -
 ٢١) ئاسايى

حةث)

21 رؤذ  ماوةى بؤ -
حةثَيك رؤذَيك هةموو

وةردةطرَيت

 7 ماوةى بؤ -
بوةستة رؤذ

بكةرةوة (دةست
نوَى سوِرَيكى بة

سةر كةوتنة ئةطةر
روى خوَينيش

نةدابَيت)

حةثة -
 21) بضوكةكان

حةث)

حةث رؤذانة يةك -
 21 ماوةى وةردةطريت بؤ

نمونة ئةطةر تؤ بؤ رؤذ
دةستت ضوارشةمة رؤذَي
كردوة ئةوا ثَيويستة ثَي
لة سوِرة نوَييةكة دوبارة

رؤذى حةثةكان وةرطرتنى
بكات ثَى دةست ضوارشةمة

 7 ماوةى بؤ -
رؤذ بوةستة لة

وةرطرتنى
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بةدواى حةثة -
هاتنةكان يةكة

(21 يا 22 حةث) 

بة  21 يا 22 رؤذ ماوةى بؤ -
رؤذَيك هةموو ةتةكة

َ
حال ثَيى

وةردةطريَيت، حةث يةك
لة رؤذَيك هةموو ثَيويستة

حةث دياريكراودا سةعاتَيكى
وةربطرَيت

7 رؤذ  ماوةى بؤ -
لة وةرطرتنى بوةستة
 21 ثاكةتةكة ئةطةر

بوو. تَيدا حةثى
6 رؤذ  ماوةى بؤ -

بوةستة ئةطةر
22 حةثى  ثاكةتةكة

تَيدا بوو.
حةثة – ب

ميكرؤسكؤبية
(تةنها وةردةكان
ثرؤجسرتؤنيان

تَيداية)
28 حةث 

يةك لة يةكةم حةثى -
دياريكراودا سةعاتى

هةمو ئيرت وةردةطريَيت
هةر رؤذانة حةثةكان

دياريكراوةدا سةعاتة لةو
وةردةطريَيت.

دواى لة -
ثاكةتى تةواوكردنى
مةوةستة، يةكةم

دةست نوَى لة سةر
بكةرةوة بة ثاكةتى

دى.

 
دةهَينيت بةكار وةردةكان ميكرؤسكؤبية حةثة تؤ ئةطةر
زؤرن، سكثِرى ثرؤجسرتؤنيان تَيداية، ئةطةرةكانى بة تةنها كة
ئةطةر بة خؤت ئاطادارى كةمةوة بة الى ماوةى دوو هةفتة بؤ

نةترازابو لةكار كار كاتة ئةو تا
رؤيشتن

َ
ُّـ خوَين بونى بةرامبةر َيت

َ
دةل ضى ث:

نَيوان دوو كةوتنة سةر خوَيندا؟ لة
سكثِرى دذة حةثى كة جارة يةكةم بؤ تؤ ئةطة -
كةم كاريطةرييةكى ضةند بونى بة هةستت بةكاردةهَينيت،
لةو دا، خوَين سةر كةوتنة دوو نَيوان لة (كيلؤت) لةسةر كرد
زؤرى كةمة بة رؤيشتنة

َ
ُّـ خوَين ئةم مةبة، نيطةران بارةيةوة

تايبةتى بة روودةدات وةردةكاندا حةثة بةكارهَينانى لةطةأل
يا دةبَيتء ثاش دوو ئاسايى لةثاشدا قؤناغني، سَى ئةوانةى

نامَينَيت. مانط سَى
ئةو حةثانة بةكاردةهَينيت َيكة

َ
بةالى كةمةوة سال تؤ ئةطةر

خوَين وةك كرد كة زؤر بةربونَيكى بونى خوَين بة هةستت
ثَيويستة ئةوا بو،  ئاسايى  خوَينى  سةر  كةوتنة  بةربونى

سةردانى ثزيشك بكةيت.
ئةوةى خوارةوة لةوانةية هؤكارةكة بؤ

بطةِرَيتةوة:
بةهؤى ئةو كاتة دانةوة كة

َ
منال ديوارى  رؤيشتن لة

َ
ُّـ خوَين -

ثرؤجسرتؤنيان زؤرترى – هاتةى ثَيك كة حةثةكانةوة كارى
ئةو حةثانةى بةكارهَينانى ةتةدا

َ
حال لةو روودةدات تَيداية، 

مانطَيك ضةند  ماوةى بؤ تَيداية ئيسرتؤجينيان زؤرتر كة
جارانى. دؤخى بطةِرَيتةوة ةتةكة

َ
حال دةتوانَيت

ثةردةى لة ئاوسان 
َ
هةل يا دان

َ
منال ملى هةوكردنى  -

داندا.
َ
منال

سةر كةوتنة نةمانى دةربارةى َيني
َ
بل ث: ضى

سوِرى دوو ماوةى لة وةستاندنةوة لةماوةى خوَين
سكثِرى؟  دذة حةثةكانى

هةية: ئةطةر دوو
بةكارهَينانى لةطةأل روبدات لةوانةية ئةوةش ثِرة، سكت يا -
كة حةثة ثارَيزييةى ئةو ثاكةتةكةدا، ناو هةموو حةثةكانى

 ٩٨ لة هةية ثرؤجسرتؤنيان ثَيكهاتةى كة ميكرؤسكؤبيةكان
هَيلكةدانان جؤرة حةثة ئةم ئةوةى ناكات.ء لةبةر تَيثةِر ٪
ناوثؤشى ئةستوربونى سةر  دةكاتة  كار  كو 

َ
بةل ناوةستَينَيت

دياريكراوى لةكاتى وردى بة زؤر ثَيويستة ئةوة لةبةر دان،
َ
منال

جَى خؤى كاريطةرى بةتةواوى ئةوةى بؤ بةكاربَيت خؤيدا
سكثِريةوة تَيستى بةهؤى دةتوانرَيت ةتةدا

َ
حال لةو بكات، بةجَى

بكةوَيت. دةست نياييمان
َ
دل

سةر كةوتنة وةستاندنى كة ئةوةية دوةميش ئةطةرى -
ئةنجامى لة بةزؤرى هةبَيت سكثِرى ئةوةى بَى خوَين
تةنها كة دةبَيت ميكرؤسكؤبيةكانةوة حةثة بةكارهَينانى
ديكةى جؤرَيكى ثزيشك ةتةدا

َ
حال لةو تَيداية، ثرؤجسرتؤنيان

زؤرترة. ئيسرتؤجينى رَيذةى تيايدا كة بؤ دةنوسَيت، حةثت
سةر كةوتنة كاتى هةية لةتوانادا ئايا ث:
سكثِريدا حةثى دذة لةماوةى بةكارهَينانى خوَين
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دوابخرَيت؟
ئةطةرضي ناكرَيت ةتة

َ
حال ئةم بؤ ئامؤذطارى -

دةشتوانرَيت.
زؤر نائاساييدا ةتى

َ
حال لة نةبات ئةمة بؤ ذن ثةنا ثَيويستة

نةكةوَيتة كة بةوةى ناضارة ةتَيكدايةو
َ
حال لة كاتَيكدا لة نةبَيت

خوَين. سةر
وةستاندنةوةى خوَين، سةر ناكةوَيتة بخوات حةثةكة تا ذن
لةئةنجامى خوَين سةر كةوتنة هؤى دةبَيتة حةثةكان
جا دا، خوَين ناو هؤِرمؤنةكانى لةثِرى زؤرء دابةزاندنى
ماوةى دةتوانَيت خوَين سةر نةكةوَيتة ويستى ذنةكة ئةطةر

راستةوخؤ  اليبداتء ناخوات، حةثةكان تيايدا رؤذةكةى كة ٧
ثاكةتى حةثةكانى خواردنى بة بكاتةوة دةست سةرلةنوَى

نوَى.
بةدوربطريت ناخؤش ثِرى كتء لة خؤت دةتوانيت ئةطةر

شَيوازة ئةو ئةوةى بزانيت بؤ ثزيشكةكةت بكة بة راوَيذ
يان نا؟ بؤتؤ لةبارة

لةماوةى هةية سكثِربون مةترسى ئايا ث:
خواردندا؟ حةث سوِرى دوو نَيوان وةستاندنةوةى

بَى ماوةيةدا لةو دةتوانَيت ذن نةخَير، جؤرَيك بةهيض -
ساتى كاتء لة سةر لةنوَى بةآلم ثَيويستة سَيكس بكات ترس

لةمةدا، ئةطةر كةوتن دوا حةثةكان، بة بكاتةوة دا دةست خؤى
بةرئةنجامى ببَيتة هؤى لةوانةية رؤذيش بَيت، يةك بؤ ضى

ناخؤش.
سكثِرى دذة  حةثةكانى بةكارهَينانى  ئايا  ث:

نةزؤكى؟ هؤى دةبنة
كاتَيك هةر نةبَيت ئةوةندة تةنها رونادات، هةرطيز ئةمة -
ئةوةى بؤ هةية ماوةيةك بة ثَيويستى ببَيت، سكى ويستى ذن
بطةِرَيتةوة، بؤ حةثةكان، وةرطرتنى ثاش ثيتيةتيةكةى
بؤ خوَينى سةر كةوتنة راوكَى ة

َ
دل بَى كة بةسة ئةوةندة

بطةِرَيتةوة.
مانطانةدا سوِرى لةماوةى دةتوانرَيت ئايا ث:

» بطؤِرَيت حةثةكة جؤرى
ئةوةى ثَيش بكرَيت تةواو حةثةكة جؤرى ثَيويستة -
حةثانةى ئةو ئةطةر تةنانةت بةكاربهَينرَيت دى جؤرَيكى
ةتَيكدا

َ
حال لة هةموو بةآلم نةبن، طونجاو دةهَينرَين بةكاريش

بؤتؤ طونجاوة. ضى خؤى دةزانَيت ثزيشك
لةحةث خواردن ئايا دةتوانرَيت ماوة ماوة ث:

بوةستينةوة؟
ساأل ضةندةها ماوةى بؤ دةتوانرَيت ناكات، ثَيويست -
مةرجَيك بة  بةكاربهَينرَيت، ثضِران بَى سكثِرى دذة  حةثى
بكرَيت، تَيدا ثزيشكى سةردانى ثَيك رَيكء بةشَيوةيةكى
كؤليسرِتؤألء لَينؤِرينى وةك بكرَيت ثَيويستيةكان لَينؤِرينة

ترايطليسرين.
خواردن لةحةث دا نةشتةرطةرى لةكاتى دةتوانرَيت
كاتَيكىدرَيذخايةن، بؤ لة جَيطادا ةتىمانةوة

َ
حال يا بوةستينةوة

نةبن، بةآلم زيان توشى خوَينةكان لولة كة ئةوةية ئةمةش بؤ
نةخواردنى حةثةكان لة خؤ ثَيويستة ةتَيكدا

َ
هةموو حال لة

» حةثةكان ثارضةى «يا ثاكةتةكة بةتةواوى تا بطريت بةدور
نةبَيت. تةواو

ئيسرتؤجنيء لة حةثانةى ئةو ئايا ث:
كةمكردنةوةى هؤى دةبنة هاتون ثَيك ثرؤجسرتؤن

عازةبة؟
زؤرتر تياياندا ئيسرتؤجني رَيذةى مةرجَيك بة َى،

َ
بةل -

دةست دةكةوَيت دا (٣٥ Diane) حةثةكانى لة ئةوةش بَيت،
لةسةر بوون بةردةوام ثاش دةنوسرَيت كضان بؤ بةزؤرى كة
لة دةردةكةوَيت كاريطةرييان حةثانة ئةم بةكارهَينانى
رَيذةى كة حةثانةى ئةو بةآلم عازةبةدا،  كةمكردنةوةى
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دةبَيت ثَيضةوانةيان بةرئةنجامى بةرزة تياياندا ثرؤجسرتؤن
دةكةن. زياد عازةبةكة واتة

بة بكرَيت دةست دةتوانرَيت تةمةنَيكدا ض لة ث:
سكثِرى؟ حةثى دذة خواردنى

وةستاندنىئةو ئةوةىفةرمانى سةرةكىئةم حةثانة لةبةر -
ئةوة لةبةر رودانى هَيلكةدانان بةرثرسن لة كة هؤِرمؤنانةية
هؤِرمؤنى كؤئةندامى تةواوى بة تا بكرَيت ضاوةِرَى ثَيويستة
رَيكء بةشَيوةيةكى دةتوانرَيت ئةوة لةبةر دةطات، ثَى كضةكة
كةوتنة سةر بةسةر ساأل دوو ثاش تَيثةِربوونى حةثةكان ثَيك

يةكةمةوة، بةكاربهَينرَين. خوَينى
لةولةب:                     

ثاش سكثِرى دذة طرنطى زؤر هؤكارَيكى لة بريتيية لةولةب
رَيذةى بة بوةستَينَيت  سكثِرى دةتوانَيت ضونكة  حةث.

ذنةكة  بةوةى دةدات رَيطا ئةوةى سةرةراى تا ٩٩ ٪، ٪ ٩٨
ئةوة دةتوانَيت ضونكة بكات، خؤى سَيكسى ذيانى تةواوى

طرتوة.
َ
هةل لةولةبى كة بباتةوة لةبري هةر

ناو دةخرَيتة بضوك ئامَيرَيكى لة بريتيية لةولةب
دةرةوة بة ثةتكةوة دوو رَيطاى  لة  دانةوة

َ
مندال بؤشايى

ثةنجة دةتوانَيت بة كة دةبِرن، دان
َ
مندال ملى دةنوسَيت، كة

هةستى ثَي بكرَيت. – زَى دا بنى لة
ضؤن كاردةكات؟ لةولةب

كردارى لةسةر فسيؤلؤذى كاريطةرييةكى هيض لةولةب
هَيلكةدانان لة رَيطرى ضونكة نيية، خستنةوة منداأل
كة نةبَيت ئةوةندة تةنها  ناكات، سروشتى  بةشَيوةيةكى
كاردةكاتةسةر دةورىلةشىلةولةبةكةىداوة مادةىمسكة
هَيلكةداناندا،ء لةكاتى دان

َ
مندال ملى مادةيةى لينجة ئةو

تؤوةكان بؤ لةسةركةوتنى رَيطرتن هؤى دةبَيتة ئةم مادةية
بكات. ئةمة قةدةغةى بةتةواوى ئةوةى بَى دان

َ
مندال ناو

اليةنَيكةوة لةضةند لةولةب كاريطةرى
دةبَيت:

ئةم داندا،
َ
مندال لةناوثؤشى هةوكردن رودانى هؤى دةبَيتة -

هَيلكؤكة. ضاندنى قةدةغةكردنى هؤى دةبَيتة هةوكردنى
هَيلكؤكةء لةولةبةكة دةبَيتة هؤى ذةهراوى بونى مسى -

تؤوةكان.
كة غةريبةوة تةنَيكى بونى بةهؤى سثيةكان خرؤكة -
لةناوبردنى هؤى دةبَيتة ئةمةش دةدرَين، هان لةولةبةكة

دةركردنى. هَيلكؤكةء

لةولةب وَينةى جؤرةكانى
دان

َ
مندال لةناو لةولةب وَينةى
باشةكانى دانانى لةولةب:

سكثِرى. دذى لة كاريطةرة رَيطايةكى -
ية.  ٪ ٩٨ ٪ - ٩٩ لةنَيوان كارى تواناى -

البربَيت. خَيرايى بة دةتوانرَيت -
بَى كَيشة. سَيكسى كردارَيكى بة رَيطا دةدات -

خؤراك كاريطةرييةكى خراثى لةسةر ميتابؤليزمى هيض -
 Con traception نية.

لةولةب: دانانى خراثةكانى
بَيت. خوَين زؤر سةر كةوتنة بكات لةوانةية وا -

كةوتنة دوو لةنَيوان خوَين بةربون كة هةية ئةوة ئةطةرى -

روبدات. خوَيندا سةر
بكةن. هةو فالوب جؤطةكانى هةية ئةوة ئةطةرى -

داندا
َ
مندال دةرةوةى لة سكثِرى كة هةية ئةوة ئةطةرى -

روبدات.
 (٪ ١٠٠ لة (رَيذةكةى بكات سكثِرى دذى ناتوانَيت بةتةواوى -
يدا يةكَيك

َ
ماوةيةكى درَيذ لةطةل كةمرتة. بةتايبةتى ئةطةر بؤ

بةكاربهَينرَيت. هةوكردن دذةكانى لة
نةهَينن بةكارى ذنانة ئةو يان طةنجانة ذنة ئةو ثَيويستة -

نةبوة. يان
َ
مندال هَيشتا كة

نابَيت لةولةب كة كامانةن ةتانة
َ
حال ئةو ث:

بةكاربهَينرَيت؟
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دا ميتابؤليزم كردارى لة تَيكضونَيك هيض لةولةب دانانى -
هةرسةوة، بةآلم كؤئةندامى ناو ناضَيتة ضونكة دروست ناكات
بة ئةطةر ؤزى

َ
ئال هةندَيك بؤ سةرضاوة هؤى ببَيتة لةوانةية

دانةنرا. باشى
ةتانةدا

َ
حال لةم لةولةب دانانى

قةدةغةية: 
هؤى ببَيتة كة داندا

َ
مندال لة زطماكى تَيكضونَيكى -

دةرةوة. فِرَيدانةوةى لةولةب بؤ
داندا.

َ
مندال ثةردةى لة ئاوسان

َ
هةل -

يا شَيرثةنجة، بة زاوزَى  ئةندامى هةندَيك  توشبونى -
ثاش شَيرثةنجةيى خانةيةكى ضةند بونى لة طومانكردن

لَينؤِرين.
لة زاوزَى. نةخؤشيةكانى بة توشبون بؤ ذنةكة ئامادةباشى -
طواستنةوةى يارمةتى كة لةولةبة ثةتكةكةى هةردوو راستيشدا
فالوبء جؤطةى هةردوو بؤ يا دان

َ
مندال ناو بؤ دةدةن ميكرؤب

دةكةن دروست فالوبةكاندا  لة  يا  دان 
َ
منال لة هةو  كاتة ئةو

ئةوةى لةبةر نةزؤكى، هؤى ببنة هةوانة جؤرة ئةو رةنطة
بةهيض نابَيت بوة هةوانةى جؤرة ئةو ثَيش لةوةو ذنةى ئةو

دابنَيت. لةولةب جؤرَيك
دةكرَيت ذنانةش لةو لةولةب دانانى قةدةغةى هةروةها -
بةهؤى ئةوةى نةوةك ترسى لة نةبوة، ى

َ
ئَيستا مندال تا كة

ببَيت. نةزؤكى توشى هةوكردنةكةوة
ثَيشودا. كاتَيكى لة دان

َ
منال لةدةرةوةى سكثِرى رودانى -

زؤر. بؤ ماوةيةكى هةوكردن بةكارهَينانى دذةكانى -
درَيذ بووء ماوةكةى بةهَيز خوَين كةوتنة سةر ئةطةر -
كردنى خراث هؤى ببَيتة لةولةبةكة لةوانةية بو خايةن

بارةكة.
بو. زؤركراوة دان

َ
منال ئةطةر -

دانانى دةكرَيت ثَيش ضاوةِرَي مانط سَى بون بؤ
َ
منال ثاش

خؤى سروشتى قةبارةى تةواوى بة دان
َ
منال تا لةولةب

سوِرى دوو كؤرثةلةش ضونى لةبار لةثاش وةردةطرَيتةوة،
دابنرَيت. لةولةبةكة ئةوسا ببَيت تَيثةِر دةبَيت مانطانة

ضني؟ لةولةب خراثيةكانى
هؤى نابنة بةآلم هةية خراثيةكى ضةند ئةطةرى لةولةب

طرنطةكانيان ئةمانةن: بهَينني لةدانانى واز ئةوةى
ئاسايى خوَين لة سةر كةوتنة خوَينى لةوانةية وابكات -١

بَيت.؟ زؤرتر

خوَين، سةر كةوتنة كاتةكانى دةرةوةى لة لةوانةية -٢
لةكاتى بةربون روبدات، بةزؤريش ئةوة خوَين

روودةدات. هَيلكةداندا
لةئةنجامى لةوانةية بوو كةم بةربوونة خوَين ئةم ئةطةر
دروست ةتة 

َ
حال ئةو طرذبَيت دان

َ
منال لةولةبةكةوة، دانانى 

سَي يا دووسوِر لةثاش رؤيشتن لَي خوَين بةتةواوى بكات،
نامَينَيت. لةخؤيةوة خؤى مانطانة سوِرى

دا بوو،
َ
لةطةل ئازارى بةربوونةكة زؤربوء خوَين بةآلم ئةطةر

يا توشبوون هةوكردن بوونى بَيت بؤ طةيةك
َ
بةل لةوانةية ئةوة

جؤطةبةرزةكانى لة يا داندا
َ
منال لةناوثؤشي بةنةخؤشييةك

سكثِربوون لةدةرةوةى لةئةنجامى لةوانةية دا، دووبارة زاوزَى
لةبارضوونةوة، ئةنجامى لة يا  ببَيت  ثةيدا دانيشةوة

َ
منال

كةسةكة ثَيويستة بَيت بةربوونةكة خوَين هَيزى هةرضةندة
بكات. ثزيشك سةردانى

نةخؤشي:  تووشبوونى مةترسييةكانى
لةجؤطةكانى تيذ لةهةوكردنى ية بريتى تووشبون بةزؤرى
هؤكارةوة بةهةندَيك ديسانةوة توشبونة ئةم بةآلم فالوبدا، 
دووربخاتةوة خؤى دةتوانَيت مرؤظ كةبةئاسانى بةسرتاوة

وةك: لَييان
كةم. تةندروستى ثاراستنى -

تةندروستى. بةثاراستنى نةدةر بايةخ هاوسةرَيكى بوونى -
سَيكسيةكاندا. ثةيوةنديية لة فرةضةشنى -

نةخؤشيةكان. بة زَى توشبونى بوونةوةى دووبارة -
جؤطةكانى يا لة دان

َ
منال لةناوثؤشي توشبونَيكى لةوةثَيش -

فالوب.
لةدةرةوةى سكثِرى روودانى ئةطةرى

دان:
َ
منال

نازانرَيت بةدوريش بةآلم ئةطةرة الوازة ئةم لةطةألئةوةى
رؤيشتنى لة نابَيت رَيطر بةتةواوى خؤى لةولةب ضونكة
دةثيتَينرَيت، هَيلكةكة لةوَيش  فالوبء  جؤطةى بؤ تؤوةكان
لةبرى مايةوة فالوبدا جؤطةى لة ثيرتاوةكة هَيلكة  ئةطةر 
لةدةرةوةةى سكثِربوون ئةوا دانةوة

َ
منال دابةزَيتةناو ئةوةى

روودةدات. دا دان
َ
منال

دا رووى كةوتنةسةر خوَين دواكةوتء ئازار لةسكدا ئةطةر
دةست ئةويش بكات بةخَيرايي سةردانى ثزيشك زؤر ثَيويستة

ئازارةكة. جؤرى ي بةثَي لَينؤِرين بة دةكات
يان

َ
منال هَيشتا ئامؤذطارىذنىطةنجكة بؤضى ث:
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لةولةب؟ ناكرَيت بؤ دانانى نةبووة،
زاوزَييةكانى جؤطة تووشكردنى مةترسي لةولةب ضونكة -
ببَيتةهؤى ئةوةش لةوانةشة دةكاتء زياد بةهةوكردن سةرو
طواستنةوةى خؤى لةخؤيدا بوونى لةولةب ضونكة نةزؤكى.
ء دةكات، زياتر دان،

َ
بؤناو منال زَى وة لة نةخؤشي ميكرؤبةكانى

هةوةكانء جؤطةكانى فالوبيش. درَيذةكَيشانى بؤ لةثاشرتيشدا
طرتنيانء دةبَيتةهؤى لةجؤطةكانى فالوبدا دووبارةبوونةوةيان
هَيلكؤكة، نةتوانن بطةنة تؤوةكان دةبَيتةهؤى ئةوةى ئةوةش
ئةم بةردةم  بخةنة طةنج ذنى حةزناكةن ثزيشكةكان بؤية 

مةترسيية.
يارمةتى لةولةب تَيدةضَيت ي رَي ئايا ث:

بدات؟ دان
َ
منال بةشَيرثةنجةى تووشبوون

خؤى ثزيشك لةطةألئةوةشدا بسةِّـَينَيت، ئةوة نيية شتَيك -
لَينؤِرين ذنانة ئةطةر بؤئةو لةولةب لة دانانى بةدووردةطرَيت
هةندَيك كة (Frotis توَيذاألوةرطرتن (لَينؤِرينى دا ثَيشانى

هةية. داندا
َ
لةمنال ناسروشتى خانةى

جؤري هةندَيك لةولةب دانانى ئايا ث:
دةكات؟ دروست هةستدارَيتى

هةندَيك لةولةب ضونكة ضةسثاوة، شتَيكى ئةمة -
بةآلم دةكات دروست داندا

َ
منال لةناوثؤشي كةم زؤر توشبوونى

هةستداريةتى دةبَيتةهؤى داندا
َ
منال دةورى ناوضةى لةهةندَيك

لة عازةبة يا خوراندان) زيثكةى (يا ثَيست ةى
َ
ثةل وةك،

لةوانةية هةستدارَيتى هةروةها ئةكزيما، كؤنةكةى يا جؤرة
ببَيتةهؤى بكرَيتةوةو كؤتايي ضاو كؤرنيا يا يا ضاو وةكانى

َ
ثَيل

البردنى ثاش نةبَيت. ديار  هؤكةى كة ئازارَيك  ثةيداكردنى
الدةضن. ضاو بةزوويي هةموو ئازارةكانى ثَيستء لةولةبةكة

لةولةبدا بوونى لةكاتى ثَيويستة بؤضى ث:
َيك بايؤتيك) (ئةنتي دذةزيندة جؤرة هيض

بةكارنةيةت؟
دةكاتةوة، كةم لةولةب ضاالكى دةرمانة جؤرة ئةم ضونكة -
ناوثؤشي هةوةكانى كةمكردنةوةى دةبَيتةهؤى لةبةرئةوةى
مةترسي دا ئيسثرين بةكارهَينانى لةكاتى بؤنمونة دان

َ
منال

هةوكردن دذى ضارةسةرى ذن ئةطةر دةبَيت، دووجا سكثِربوون
خؤى ئاطادارى زؤر دا ثيتَيتى ثَيويستةلةماوةى ئةوا بةكارهَينا

بَيت.
هةية؟ جؤرى لةولةب ئايا ث:

ماددةى لة زؤربةيان لةطةألئةوةى هةية، جؤري َي، دة
َ
بةل -

دياريكراوى تايبةتييةكى هةريةكةيان بةآلم ثَيكهاتوون مس
بذَيرَيت.

َ
هةل لَييان بؤ ئةوةى دةدات ثزيشك يارمةتى هةية

بؤ تةنها دييان هةندَيكى دةبن، كةس هةموو بؤ هةندَيكيان
دةرضة دانى

َ
منال بؤ ديكةيان هةندَيكى دةبن، بضووك دانى

َ
منال

دةبن. طةورة
زؤروبةئازارو كة كةوتنةسةر خوَينى ذنةش ئةو دةربارةى
هؤرمؤنى بةهةردوو كة دادةنرَيت بؤ لةولةبَيكى درَيذخايةنة

تَيرة. ئيسرتؤجني ثرؤجيسرتؤنء
بؤذنَيك لةولةب جؤر كام دةدات بِريار بةتةنها خؤى ثزيشك

دَيت. ذن لَينؤِرينَيكى تةواوى ئةوةش ثاش دةطونجَيت
دادةنرَيت؟ لةولةب ضؤن ث:

لَينؤِرينَيكى ثزيشكةكة دا، ثزيشك يةكةمى لةسةردانى -
هيض شتَيك لةوةى نيابَيت

َ
دل بؤئةوةى دةكات تةواوى ذنةكة

جؤرى ئةو لةثاشرتدا لةولةبةكةدا، دانانى لة رَيطربَيت نيية
يشيدا

َ
لةطةل طونجاوة، كةبؤى دةكات ديارى بؤ لةولةبةى

دانانى ثَيش بؤ دةنوسَيت. نةخؤشية درمةكان بؤ ضارةسةرَيكى
زيندة (ئةنتي بايؤتيك) ذنةكة دذة شةش رؤذ لةولةبةكة بة

وةردةطرَيت. وة زَي لةرَيطاى دةمء لةرَيطاى
دةيةمى رؤذى سَييةمء رؤذى لةنَيوان  لةولةبةكة دانانى
راستةوخؤ ثَيويستة  هةروةها  دةبَيت،  دا  خوَين كةوتنةسةر 
وةربطرَيت ثزيشك لة مةوعيدَيك خوَينيش كةوتنةسةر ثاش

سةردانةوةى. بؤ
ئازاريشي خَيرايةو كردارَيكى داندا

َ
منال لة لةولةب دانانى

دةخرَيتى تايبةتييةوة بةهؤى مةقاشَيكى  لةولةبةكة كةمة.
شؤِر لَيوة درَيذى دووثةتكى دانانى لةثاش دانةوة.

َ
منال ملى

زَى. بةرةو دةبِرن دان
َ
منال ملى دةبَيتةوةو

ئةوةش بةربونَيكىكةم روودةدات، دانانةكةوة خوَين بةهؤى
لةطةألرؤذة بةزؤرى بةربونة خوَين  ئةو ئاسايية. شتَيكى

تَيكةألدةبَيت. سةرخوَيندا كةوتنة كؤتاييةكانى
سةردانى ذنةكة ثَيويستة دواتر خوَين كةوتنةسةر ثاش
نيا

َ
دل لةولةبةكة شوَينى لة بةتةواوى بؤئةوةى بكاتةوة ثزيشك

ئةوةى بؤ دةكاتةوة كورت ثةتةكان ثزيشك هةروةها بَيت،
ناِرةحةتى نةكات. دا سَيكسي لةكاتى ثةيوةندى

ثَيويستة كةى لةولةبةكة  دانانى  ثاش ث:
بكرَيتةوة؟ ثزيشك سةردانى

ناكات دروست كَيشةيةك هيض لةولةب دانانى بةزؤرى -
ثزيشك سةردانى لةدانانى َيك

َ
سال ثاش ثَيويستة لةطةألئةوةشدا
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تيايدا بَيت كة جارَيك مانط شةش هةر باشرتة بكرَيتةوةو
وةردةطرَيت، لَينؤِرين بؤ دان

َ
منال لة زَىء توَيذاأللة ثزيشك

ثزيشك سةردانى ثَيويستة خوليانة سةردانة ئةم لةدةرةوةى
بكرَيت: ةتانةشدا

َ
حال لةم

كةوتنةسةر كاتى لةدةرةوةى بةربوون خوَين ئةطةر -
دا. رووى دا خوَين

سكةوةبوو. لةخواروى ئازار -ئةطةر
بةبوونى بةثةنجةى هةست نةيتوانى ئيرت ئةطةر ذنةكة -

هةردوو ثةتكةكانى لةولةبةكة بكات.
زَى شلةى نائاسايي لَيضؤِرينَيكى بة ذنةكة هةستى ئةطةر -

هةوكردنة. بوونى طةى
َ
بةل كةئةوةش كرد

دواكةوت. خوَين كةوتنةسةر ئةطةر -
ذنانة بةنةخؤشييةكى توشبوون ةتى

َ
لةحال ث:

لةولةبةكة الدةبرَيت؟
هةية، توشبوونةكةوة  بةجؤرى ثةيوةندى ئةمة  -
نةك دةكرَيت ةتةكة

َ
حال ضارةسةرى طشتى بةشَيوةيةكى

لةولةبةكة. البردنى
بَيتة لةخؤيةوة لةولةبةكة روودةدات ئايا ث:

دةرةوة؟
تَيكِراى بة ئةوةش روودةدات بةدةطمةن زؤر ةتة

َ
حال ئةم -

لةذناندا. ة (٪٤)
لةكاتى يةكةمدا مانطى لةسَي دانانى ثاش لةولةب دةبَيت
ةتانةى

َ
حال لةم لةثَيشرتدا دةربهَينرَيت كةوتنةسةرخوَين يا

خوارةوةدا:
دانرابوو. بوونةوة

َ
نزيك لةمندال زؤر لةكاتَيكى ئةطةر -

دةرضةى ثةيدابوو، يا ئةطةر داندا
َ
نوكَيك لة منال -ئةطةر

بوو. فراوان دان
َ
منال

ي
َ
كةهَيشتا مندال دا لةذنَيكى طةنج

نةبووة.
ببينةوة نيا 

َ
دل بةردةوام ثَيويستة 

راستى شوَينى لة لةولةبةكة لةبوونى
دةتوانَيت بؤئةم مةبةستة ذن دا. خؤى
لةبنى ثةتكةكة سةرى  ثةنجةى بة
هةستى بة ئةطةر بدؤزَيتةوة، دا زَى 
كرد هةستى ثةتكةكة نةكرد يا بوونى
يا ثةنجةى درَيذ بؤتةوة ثةتكةكة زؤر
ثَيويستة كةوت، لةولةبةكة بةر

ثزيشك بكات. يةكسةر سةردانى
نةشتةرطةرى ثاش لةولةب دةتوانرَيت ئايا ث:

دابنرَيت؟ قةيسةرى
سروشتى بة كردارى نةشتةرطةرييةكة بةمةرجَيك َي

َ
بةل -

ثاش نةهاتبَيت.  بةدوادا هةوكردنَيكى هيض دابَيتء رووى 
مانطَيك ضةند بؤماوةى ثَيويستة قةيسةرى نةشتةرطةرى
برينةكانى تا بةتةواوى لةولةب ثَيش دانانى بكةين ضاوةِرَي

ساِرَيذدةبنةوة. دان
َ
منال

قةيسةرى دوونةشتةرطةرى ثاش لةولةب دانانى ئةطةر
تيشكى بؤ وَينةيةكى ثزيشك بكرَيت لة داوا هات ثَيويستة

بَيت. نيا
َ
دل برينةكة تالةبارةى بطريَيت دان

َ
منال

بةلةولةبةوة ثارَيزطارى دةتوانرَيت تاضةند ث:
بكرَيت؟

ى بةثَي دةبَيت دا
َ
سال ضوار ء

َ
سال دوو لةنَيوان -ماوةكة

لةولةبة البردنى بِريارى  خؤى ثزيشك لةولةبةكة،  جؤرى
دةدات. كؤنةكة

خوَينى َيت 
َ
(كةنايةل زَى سةرقاثي دةتوانرَيت ئايا  ث:

لةطةألبوونى (Jampons دةربضَيت كةوتنةسةرخوَين
دابنرَيت؟ لةولةب

لةترسي دياريكراودا ئاطادارى لةطةألدانانى بةآلم َي
َ
بةل -

بةهةوكردن. توشبوون
دانانى لةدواى واتة يةكةمةكاندا لةكةتنةسةرخوَينة -

بةكاربهَينة. ئاسايي سانتى لةولةبةكة
سةرقاثةكان. بةكاربهَينة نةك نوستندا سانتى لةكاتى -

بطؤِرة. سةرقاثةكان زوو زوو -
بؤئةوةى دةربهَينة بةهَيواش سةرقاثةكة لةسةرةتادا -

درَيذة. لةسةرةتادا ضونكة دةرنةكةوَيت لةولةبةكة ثةتكى
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نارةحةتى مَيرد بؤ لةولةب ثةتكى ئايا ث:
دةكات؟ دروست

باريكء زؤر ناكات ضونكة دروست  نارةحةتى  بةزؤرى -
بَيت نارةحةت مَيرد كة روودةدات هةندَيكجار بةآلم تةِرة،
ئةمةش بونء كورت زؤر ثةتكةكان ئةطةر بةتايبةتى

دةطمةنة. ةتَيكى
َ
حال

ثشت بةستن بة سكثِربوون رَيطرى لة
ثيتَيتى: ماوةى ضاودَيرى بة

بة نية  باوةِرثَيكراو زؤر رَيطاية ئةم 
لةبةرئةوة بة رَيطايةكىكاريطةر تةواوى،
دانانرَيت سكثِرى قةدةغةكردنى بؤ
دوركةوتنةوةى بة دةدات رَيطا تةنها
قؤناغَيكى يةكرتى، لة لة بونةكان

َ
مندال

ئةو واتة رَيطا ئةم  بؤ برا  ثةنا ثَيشرت
حةثةكانى يا دانان لةولةب كة كاتةى

بآلونةبونةوة. سكثِرى دذة
ضاودَيريكردنى بةندة بة رَيطاية ئةم
دياريكردنى بؤ ذن  مانطانةى  سوِرى
لةو ئةوةى وردى بؤ ثيتَيتى بة ماوةى
بطرن بةدور ثياو خؤيان ذنء ماوةيةدا
سَيكسى خؤثارَيزى سَيكسى، لةكارى
تةواو بةرئةنجامى رةنطة  شَيوةية بةو
ثَيويستى ضونكة بةدةستةوة  نةدات
ثَيك رَيكء زؤر  مانطانةى سوِرَيكى  بة
بةوة ثَيويستى هةروةها وردى، بة هةية
كاتةكانى لة تَيكضونَيك هيض كة هةية

نةدابَيت. روى هَيلكةداناندا
:Ogino ئؤجينؤ رَيطاى

ضونكة دابنرَيت جؤرى باشرتين بة ئةم رَيطاية دةتوانرَيت
بةختيش دةكات. بَى بؤ رَيكةوتء حساب

هَيلكةدان  ثَيكهاتوة ٢٨ رؤذ كة لة مانطانةيةى لةو سوِرى
سوِرةكةدا هةظدةهةمينى ضواردةهةمنيء رؤذةكانى لةنَيوان
لة دةطرَيت بةدور خؤى ماوةيةدا لةو ذنةكة رودةدات.
بيست رؤذةكانى تا دةوة نؤء رؤذةكانى لة سَيكسى، ثةيوةندى
تؤوةكان مانةوةى ماوة حسابى بةوةش كةمةوة بةالى هةمينى

زيندوى دةكرَيت. بة

:Billing رَيطاى بيلينط
بِرواثَيكراو باسكرا ثَيشةوة لة كة ئؤجينؤ رَيطاكةى وةك
لَيضؤِرينى زَى وة ضاودَيريكردنى بة بةندة نية ئةم رَيطاية
هةر زؤرة، مانطانةكةدا سوِرى ضواردةى دةو رؤذةكانى لة كة
سَيكسى كارى لة واز ثَيويستة روودةدات لَيضؤِرينة كةئةم
بكةنةوة دةست ثَي دةتوانن رؤذَيك ضةند لة ثاش كة بهَينن

وة. زَى دةردانى يا لَيضؤرينةوةكة زؤرى بةهؤى
ةتةكانى

َ
خةسل وردى كة بة لةذن دةكات داوا رَيطاية ئةم

تَيكةأل ؤِرينة جؤرة ليََ ئةوةى ئةم بزانَيت بؤ خؤى جةستةى

دا. زَى ديكةى دةردراوةكانى لةطةأل نةكات
طةرمى: ثلةى ضاودَيرى رَيطاى

ثيتيةتى ماوةى دياريكردنى تواناى بة بةندة رَيطاية ئةم
رؤذانة. طةرماى ثلةى وةرطرتنى بةهؤى ذنةكةوة

لةش طةرمى ثلةى هَيلكةداناندا دواترى رؤذَيكى لة ضونكة
تا  دةبَيت بةردةوام ئةوةش  بةيانيان ثلة  ٣٧ دةطاتة سةروو
رَيطاية ئةم لة راستيدا خوَين كةوتنة سةر ثَيكردنى دةست
لة نةك رودانى ثاش رادةطةيةنَيت ثَي هَيلكةدانانمان رودانى

روبدات. ئةوةى ثَيش
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ئايا ئةوةى كة زانينى رَيطا دةدات بة كة باشيةكةى ئةوةية
لةوةداية رَيطاكة ثَيكة. نارَيكو يا ثَيكة رَيكو مانطانةكةى سوِرى
وةربطريَيت، جَيطادا لة سان

َ
هةل ثَيش رؤذانة طةرمى ثلةى كة

دةتوانرَيت باش ماوةيةكى تةواوى بؤ بة ضاودَيرية ئةم ثاش
وردى بة ذنةكة كاتة ئةو طةرمى بوةستني ثلةى وةرطرتنى لة

ضةسثاوى بزانَيت. بة خؤىء ثيتَيتى دةتوانَيت ماوةى
نادات رَيطا  رَيطاية ئةم ثَيشودا رَيطاكةى هةردوو لةطةأل 

نةبَيت. سوِرةكةدا رؤذى دة لة تةنها سَيكسى بةكارى
ثارَيزةرى نَير (كةبوت):

كاريطةرشة زؤر دةهَينَيت، بةكارى نَير بةرطرية رَيطايةكى
بَيت. بةكار راستى بة مةرجَيك بة

سَيكسية نةخؤشية لة مرؤظةكة كة ئةوةية باشةكانى لة
دةثارَيزَيت. تايبةتى سيدا بة درمةكان

بة دةرمانخانةو سوثةرماركَيتةكان كةبوت لة نَير ثارَيزةرى
ثارَيزةرةكة بةكارهَينانى بؤئةوةى دةفرؤشرَيتء رةضةتة بَى
لةوانة: بكرَيت هةندَيك رَيسا ثَيويستة رةضاوى بَيت كاريطةر

بَيت. بةكار يةك جار تةنها بؤ كةبؤتةكة -
نةكرَيت. ضةور فازلني بة مادةى ثَيويستة -

لة كة مادةيةك بة بكرَيت ضةور يا بكرَيت تةِر ثَيويستة -
ئاوة. بنضينةكةى و دةفرؤشرَيتء دةرمانخانةكان

ثَيشةوةى لة ثَيويستة هةروةها رانةكَيشرَيت، ثَيويستةزؤر -
ى بضَيت. تَى رذا كةتؤوةكة ئةوةى بؤ رَيتةوة

َ
ماوةيةك بهَيل

نينؤك بة دانانيدا بني لةوةى لةكاتى بةئاطا زؤر ثَيويستة -
نةِروشَيت.

ثَيش دةرةوة ضوك رابكَيشرَيتة رذاندن ثاش ثَيويستة -
تؤواوةكة نةوةك  ئةوةى ترسى لة بنيشَيتةوة خؤى  ئةوةى
كةبؤتةكة دِراندنى لةكاتى زَى ناو برذَيتةوة كةبؤتةكةوة لة
لةكاتى دا  زَى لة مانةوةى يا سَيكسيةكةدا كارة كاتى  لة

دةبَيت. سكثِربون بةرز ئةطةرى ئةوا دةركَيشانةوةى ضوكدا
بةكارى خؤى ذن كة هةية كةبوت  لة جؤرَيك ئَيستا

وة. زَى ناو دةيخانة خؤى كة بةوةى دةهَينَيت
تةمةنى لة سكثِربوون لة بةرطرى

يدا:
َ
سال ضل دواى

ضونة لةطةأل دادةبةزَيت ذن ثيتَيتى بةتةمةندا ضون لةطةأل
واى دادةبةزَيت زؤر سكثِربون تواناى يةوة،

َ
سال ضأل ناو تةمةنى

نةمان نيمضة يةوة
َ
سال ضلء ثَينج تةمةنى دواى لة دَيت

َ
ُّـ

دةبَيت.
هؤِرمؤنةكانى دةردراوة كةمى بةهؤى ثيتَيتى دابةزاندنى
ناويةوة هَيلكؤكةكانى بةهؤى هةروةها دةبَيت، هَيلكةدانةوة
كةم سَيكسيةكان ئةندامة  تواناى كاتدا لةهةمان  دةبَيت.

خؤيان هةستن. فةرمانةكانى بةكارء ئةوةى دةبنةوة بؤ
ئةوة لةبةر هةية. بون هةر ئةطةرى سكثِر ئةوةشدا لةطةأل
دواتر ىء

َ
سال ضل لة تةمةنى رَيطرةكانى سكثِرى بةكارهَينانى

دةمَينَيت. هةر دا
هَيشتا كة دةكات هةست وا  ذن  ى

َ
سال ضل تةمةنى لة

هةمان لة  بَيتء نيا
َ
دل لةمَييةتيكةى دةكات حةز طةنجةو 

بازييةكى ثيلة لةبةرئةوة دةترسَيت، بون ثِر سك لة كاتيشدا
ناكات جةسارةت كة ئارةزوةى ئةو نَيوان لة دةبَيت دروست ال
زؤربةى لةبةر ئةوة سكثِرى لة ترس نَيوان بِرَيتء لة دةرى

سكثِرى دةكات. رَيطرةكانى البردنى لة حةز جار
بؤ بكةين بةدواداضون ثَيويستة ئايا ث:

ى؟
َ
سال ضل تةمةنى دواى سكثِرى دذة حةثةكانى

بةكارهَينانى بؤ ثَيويستة  ى 
َ
سال ضل تةمةنى  دواى لة -

بطرينء دا بةخؤمان دان كةمَيك  سكثِرى حةثةكانى
كردنى زياد هؤى دةبنة ضونكة بكةينةوة، بري خؤ لةسةر 
دةرمانى ثزيشك لةبةر ئةوة لةم تةمةنةدا، دأل توشبونةكانى
كةم دةنوسَيت. ذةمى بة ئيسرتؤجنيء ثرؤجسرتؤن ئاوَيتة لة
بةم توشبون بؤ ذنةكةدا ئامادةباشى نةبَيت لة مةرجةى بةو
نةبَيت سةرةراى بارة لةو توشبونى خَيزانةكةدا نةخؤشيةو لة

نةبَيت كَيش جطةرة ذنةكة ئةوةش
مةترسى حةوت جار ةتةدا

َ
حال لةم جطةرة كَيشان ضونكة

دةكات. زياد توشبونةكانى دأل
حةثة ذنةكة كة ناكرَيت ئةوة ئامؤذطارى ةتةدا

َ
حال لةم

ثرؤجسرتؤن لة تةنها كة بةكاربهَينَيت ميكرؤسكؤبيةكان وردة
ئةوةى ثَيكهاتون. لةبةر (Micropilules progestatives)
ثرؤجسرتؤنى هَيلكةدان كاتةدا لةو ضونكة نية كاريطةرييان

بكات. بةش نارَيذن كة تةواو
ثزيشكةكان راى ى 

َ
سال ثَينج ضلء تةمةنى  دواى لة

كاتَيكدا لة ضونكة جياوازة حةثةكان بةكارهَينانى بةرامبةر
ضونكة دةكةن بةكارنةهَينانى ئامؤذطارى ثزيشك هةندَيك
كة كاتَيكدا لة مانطانة سوِرى سوِرى رَيكخستنى هؤى دةبَيتة
هؤى البردنى دةبَيتة هةروةها تَيكضووة، لةم قؤناغةدا خؤى
دةبن، هؤِرمؤنيةوة ثةيدا ناهاوسةنطى لة كة تَيكضونةكانى دى
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ذنى و،بؤ زؤرن ديكةى دأل مةترسيةكانى تَيكضونةكانى بةآلم
بؤ كة نية لةستدا طومان ئةوةندة سَي دةبَيتة نةكَيش جطةرة

دةبَيت. زياتر زؤر جطةرةكَيش ذنى
زياترةوةن ثَينجء ضلء لة تةمةنيان كة ذنانةى ئةو بؤ
ضونكة بةكاربهَينني.  ثرؤجسرتؤن ثَيكهاتوةكانى واباشة
جَيطرتنةوةى هؤى دةبَيتة سكثِرى دذى كاريطةرييان سةرةراى
مانطانةدا سوِرى دوومى بةشى لة كة ثرؤجسرتؤنةى ئةو كةمى

دةكات. كةم
ثاش سكثِرى لة رَيطرتن رَيطاى باشرتين ث:

ية؟ ضى ى
َ
سال ضل تةمةنى

ئةوة لةبةر  ثَيكة رَيكء خوَين سةر كةوتنة جار زؤر  -
تَيكضونى كة ئةوةية سكثِرى قةدةغةى بو رَيطا باشرتين
لة سكثِرى لة رَيطرتن واتة لةولةب يا ناكات، دروست الوةكى
لةطةأل ماوةى ئةو تَيكضونانةى ةتى بونى

َ
حال لة وة زَى رَيطاى

بةكار هؤِرمؤنى رَيطاى واباشة دَين نائومَيديدا تةمةنى ثَيش
بَيت.

لةولةب:
كة ذنانةش ئةو بؤ سكثِرىء لة رَيطرتن بؤ نايابة رَيطايةكى

سةروترن. يا داية ضل لة تةمةنيان
كة ئةو ذنةى بؤ ناكرَيت بةكارهَينان بَيطومان ئامؤذطارى
ثَيكة، نارَيكء خوَينى زؤرةء سوِرةكةى سةر كةوتنة خوَينى
بوونى ةتى

َ
حال لة دةكرَيت بةكارهَينانى قةدةغةى هةروةها

دا.
َ
مندال لة وةرةم

تا بةكارهَينانيدا لة بدرَيت ثيشان نةرمى دةشتوانرَيت
نائومَيديش. تةمةنى

وة: زَي رَيطاى لة سكثِرى لة رَيطرتن -
ثَينج ضلء ثاش  تايبةتى بة يء

َ
سال ضل تةمةنى  ثاش

لة دةكرَيت تؤوة لةناوبةرةكانى بةكارهَينانى ئامؤذطارى
كزة. زؤر ثيتَيتى تةمةنةدا لةم سةرقاثدا يا ة

َ
دةنكؤل شَيوةى

وة  زَى رَيطاى لة رَيطرى سكثِربوون
تؤوةكان ئةوةى بؤ كيميايى بةكاردَيت مادةى رَيطايةدا لةم

وة. ناو زَي بكوذَيتء دةخرَيتة
بكرَيت وردى بة  زؤر ثَيويستة مادانة ئةم بةكارهَينانى 
كة هؤيةية ئةم لةبةر ببةخشَيت، تةواو كاريطةرى ئةوةى بؤ
وردىء نا ئةنجامى زؤرى لة بة ئةم مادانة كاريطةرَيتى كةمى
مادةكان ئةنجامى لة  لةوةى زؤرتر دَيت تةواوة  بايةخى نا

دَين. خؤيانةوة

سكثِرى لة هةية بؤ دذة دوو رَيطا
وة:  زَى رَيطاى

رَيطاية لةم واز ئَيستا بةربةست: ثةردةى بةكارهَينانى -
تؤو بةرةكانى لةناو كيمياية مادة ئةوةى ثاش هَينراوة

بةكارهَينران.
تؤو. بةرةكانى لةناو مادة -

رَيطر: ثةردةى
بةكار ثَيشودا سةدةى حةفتاكانى لة جَيطةيية رَيطرَيكى
تؤوةكاندا لةبةردةم (مادى)  ئامَيرى بةربةستَيكى  دةهات،ء
كاريطةرى دةتوانرَيت زَى وة ناو َيت بضنة

َ
ناهَيل دةكاتء دروست

بة سواغدانى رَيطاى لة بكرَيت  زياتر  بةربةستةكة ثةردة
تؤوةكان. لةناوبةرى كيميايى مادةيةكى

لة رةقء ئةلقةيةكى لة بريتيية بةربةست ثةردةى
بة قةكة

َ
ئةل دةمى تَيداية. ةكَيكى

َ
زةمبةل ناوةِراستةكةيدا

ثَيكهاتوة النكس مادةى لة كة طرياوة. تةنك  ثةردةيةكى
ئةم وةردةطريَيت. رووةك هةندَيك ئاوطى لة مادةيةش ئةو 
ضةشنة هةمة جياواز كة بؤ بةربةستة بة قةبارةى ثةردة
دةخرَيتة دةكةوَيت، دةست دةرمانخانةكان لة طونجاوة، ذن
تةواوى دادةخات بة دان

َ
منال ملى كة بةشَيوةيةك زَى وة بنكى

الكانى بة بنوسَيت تةواوى بة رةقةكةى بةشة بةشَيوةيةك
دانةوة.

َ
منال ملى

شوَينى لة بةربةستةكة ثةردة وردى بة زؤر ثَيويستة
بةكاربَيت بآلوى بة َيت

َ
نايةل ئةمةش دابنرَيت، خؤييدا تةواوى

دذى سكثِربوندا. لة كاريطةرة ئةوةى رَيطايةكى لةطةأل
باشةكانى ثةردةى بةربةست: 

تةندروستى نية. بؤ هيض زيانَيكى -
هةية. دا سكثِرى دذة لة باشى كاريطةرييةكى -

بةبَى سكثِربونةوة بة دةدات رَيطا البردنى ثاش راستةوخؤ -
يا مانطَيك ماوةى بؤ ضاوةِرَى كردن بكات بة ثَيويست ئةوةى

مانطَيك. ضةند
نةخؤشية سَيكسية دذى دةكات ثارَيزطارى بة باشى زؤر -
دروست تؤوةكاندا لةبةردةم بةربةستَيك ضونكة طوَيزراوةكان
تؤوةكةدا لةطةأل ئةو ميكرؤبانةى لةبةردةم هةروةها دةكات
ثةردةكةى كة  كيميايةى مادة  ئةو هةروةها  وة، زَى  دَينة
بةكرتيا لة زؤرَيك كوذةرى مادةيةكى دةدرَيت سواغ ثَى

نةخؤشخةرةكانيشة.
خراثيةكانى:
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هةموو  ئةو  بةهؤى  َيت 
َ
ناهَيل لةخؤوة  سَيكسى  كارى 

خؤثارَيزية لةكاتى بةكارهَينانى دا ضونكة ثَيويستة: 
دابنرَيت  ثةردةكة  سَيكسى  كارَيكى  هةموو  ثَيش   -

هةرضةندَيك كاتى سوِرى مانطانةكة بَيت. 
- ثَيويستة ثَيش كارة سَيكسيةكة بة ضوار سةعات دابنرَيتء 

نابَيت البربَيت دواى كارة سَيكسيةكة تا ضوار سةعاتى دى. 
- سواغ كردنى ثَيش كارة سَيكسيةكة بة مادة كيميايةكةى 

تؤوةكان دةكوذَيت. 
تؤوةكان  كة  مةلحةمةى  بةو  كردنى  سواغ  لةنوَى  - سةر 

دةكوذَيت ثَيش كارَيكى سَيكسى دى. 
بؤ  نةكرَيتةوة  ثاك  سَيكسيةكة  كارة  ثاش  ثَيشء  زَى   -

ئةوةى مادة كيمياييةكة كاريطةريةكةى النةضَيت. 
ثاش  ثَيشء  ناكاريطةر  ثاراستنَيكى 

ثةيوةندى سَيكسى: 
 - ئةطةر باش لة شوَينى خؤيدا دانةنرابوو. 

- سواغدانى بة مادة لةناو بةرةكة ثَيش كارة سَيكسيةكة، 
لةبري ضوو. 

- زوو شتنى زَى. 
بة  بَيت  توشى هةستداريةتى  لةوانةية هةندَيك كةس   -

بةكارهَينانى لةناوبةرةكانى تؤو. 
تؤو لةناوبةرةكان: 

مةرجَيك  بة  سكثِرى  دذة  بؤ  كاريطةرة  نوَىء  رَيطايةكى 
رةضاوى رَيساكان بكرَيت: 

لةم رَيطايةدا مادة كيمياييةكان بؤ لةناو بردنى تؤوةكان 
بةكاردَين، ئةم مادانة لة دةرمانخانةكان دةفرؤشرَينء هيض 
ثَيداويستيشيان بة رةضةتةى ثزيشك نية، بةآلم تا رادةيةك 

طرانن. 
كيميايية  مادة  سَيكسيةكة  كارة  بة  دةستكردن  ثَيش 
ملى  سةرةتاى  زَىء  بنكى  دةخرَيتة  تؤو  لةناوبةرةكةى 
هةر  رؤذَيكدابَيت،  لةهةر  مانطانةكةش  سوِرى  دانةوةء 

َ
منال

دةبَيت. 
تؤو  لةناوبةرةكانى  كيميايية  مادة 

ضةند شَيوةيةكيان هةية: 
 - حةثى ورد. 

مادة  بة  كة  بضوكدا  ئيسفةنجَيكى  لةشَيوةى  سةرقاث   -
لةناوبةرةكة سواغ دراوة.

حةم. 
َ
- مةل

وَينةى  لةطةأل  تةواوى  رَينمايى  ثاكةتَيك  هةموو 
داية. 

َ
رونكردنةوةدا لةطةل

ث: ئايا ئةم رَيطاية تةنها بؤ جؤرَيكى دياريكراوى 
ذن لةبارة؟ 

ذنَيك  هةموو  بؤ  لةناوبةرةكان  تؤو  طشتى  بةشَيوةيةكى 
دةبنء بةتايبةتى بؤ ئةم ذنانة: 

- ئةو ذنةى حةز بة لةولةب يا حةثى دذى سكثِرى ناكات. 
ى بووة. 

َ
- ئةو ذنةى كة ماوةيةكى كةمة مندال

- ئةو ذنةى شري دةدات بة منداأل. 
ى تَيثةِربووةو ثيتيةتةكةى الوازبوة 

َ
- ئةو ذنةى لة ضل سال

ئَيستا لةسةدا ثَينجى ذنان حةز بةم رَيطاية دةكةن. 
باشةكانى: 

- هيض جؤرة ذةهراوى بونَيك دروست ناكات. 
- ثَيويستى بة رةضةتةى ثزيشك نية. 

- بةئاسانى دادةنرَيت، هةروةها بة نهَينى ئةطةر ويستمان 
لة بنكى زَى دا ثَيش كارة سَيكسيةكة بة ماوةيةكى كةم.

َيني: 
َ
لةم بوارةدا دةل

- كاريطةرى لةناوبةرةكان بةشَيوةى حةث ثاش دة خولةك 
دةست ثَى دةكات. 

- كاريطةرى مةلحةمةكان خَيراترن. 
- كاريطةرى حةثةكان بؤ ماوةى ٤ سةعاتء مةلحةمةكان بؤ 

ماوةى ٨ – ١٠ سةعات دةمَينَيتةوة. 
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(سفلس)ء ميكرؤبةكانى فةرةنطى جطة لة ذورةوة دَينة

بة  سيدا ميكرؤبةكانى لةناوبردنى بؤ بةآلم سؤزةنك، 
نازانرَيت. تةواوى

جارَيكى ئةطةر هةبَيت، سكى كة دةدات بةذنةكة رَيطا -
ماوةيةك بة  ثَيويستى ئةوةى بَى داينةنَيت، ويستى  دى

بَيت. ضاوةِروانى
هؤى نابَيتة كة داوة ثيشانيان توَيذينةوةكان هةروةها -

سكى هةبَيت. ويستى ذنةكة ئةطةر تَيكضونى كؤرثةلة
خراثيةكانى: 

مةرجةكانى بة  خؤنةبةستينةوة باشى بة  ئةطةر -
خراثة. بةرئةنجامةكةى ئةوا بةكارهَينانةوة،

بؤ بةلةناوبةرةكةوة زَى ضةوركردنةوةى  ثَيويستى -
ئةوة لةبريضونى ضونكة سَيكسي ديكةى ثةيوةنديةكى
ضةور ضونكة نةكراو، 

َ
ُّـ حةز  بةرئةنجامى  هؤى دةبَيتة

نابَيت. جارى دى بؤ بةكةم كاريطةرى كردنى
هةست وةك، هةستداريةتى هةندَيك هؤى دةبَيتة -
زَى دا. لة ثَيست وروذاندنى يان سوتانةوة بونى كردن بة

سَيكسيةكة. ثاش كارة ناخؤش زَى ى دةردانَيكى -
كارة ثَيش بكرَيتةوة. ثاك  زَى  سابون  بة ناتوانرَيت -

ئةوةى  بؤ  سةعات   ٨ بة كارةكةش ثاش سَيكسيةكةو
دةتوانرَيت تةنها نةدات، لةدةست كاريطةريةكةى لةناوبةرةكة

بكرَيتةوة. ثاك ئاو بة دةرةوة
ئةم بةسةر ية ضى دةريا ئاوى كاريطةرى نازانرَيت -

لةكاتة بؤية مادةيةوة
لة مةلةكردن ثشوةكانء
كةسةكة ثَيويستة دةريادا،
لةو بَيت ئاطادار زؤر
بِرى دةتوانرَيت ةتةدا

َ
حال

لةناوبةرة بةكارهاتوى 
زياد بةكارهاتوةكة

بكرَيت.
نَيرةكةش ئامؤذطارى و
نَير كةبوتى كة دةكةيت

بةكاربينَيت.
ئةو ى

َ
تال تفتىء تامى -

سَيكسى ثةيوةندى مادةية
دةكات. نارةحةت دةم

ضى سكثِرى دذة قاثةكانى لةسةر مةبةست ث:
ية؟

مادة بضوك بة ئيسفةنجى ثارضةى لة بريتني ئةوانة -
وة زَى بنكى دةخرَيتة ئيسفةنجةكة تَيرن، تؤو لةناوبةرةكانى
تؤوةكان هةر ضونكة دان

َ
بؤ مندال بضن توةكان َيت

َ
نايةل ئيرت

دةمرن. يةكسةر لةناوبةرةكة كةوتن مادة بةر

ثَيش سةرقاثةكة باشة ئةطةر رَيطايةكى زؤر رَيطاية ئةو
هَيشرتايةوةو  سةعاتيش ٢٤ ماوةى بؤ دانراو سَيكسيةكة كارة
ئةطةر بطؤِرَيت دى سَيكسى كارَيكى بؤ ناكات ثَيويستيش هيض

دا.  روى ٢٤ سةعاتةدا ئةو لةماوةى
لةوانة: هةية نارةحةتى هةندَيك رَيطاية ئةم بةآلم

زَى لة طةورة جَيطايةكى طةورةيةء سةرقاثةكة قةبارةى -
دةكات. داطري دا

طرانة، رادةيةك خؤيدا تا شوَينى سةرقاثةكة لة دانانى -
دةرهَينانةوةشى. هةروةها

٦ سةعات  ماوةى بؤ سةرقاثةكة كةمةوة الي بة ثَيويستة -
رَيتةوة.

َ
بهَيل سَيكسيةكة كارة دواى

بشوات. خؤى كةسةكة نابَيت مادةيةدا لةو -
لبنان ٢٠٠٥ بريوت - - كلود: اِّـراة مارى دووالهاى، لة

كراوة ثةرضظة
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  هةرضةندة زياد لة نيو سةدة بة سةر ضةرخى فةزادا 
طوزةرى كردووة، خةوى زاناكان بةردةوام بَى سنورةء هةرضةندة 
ناردنى مانطة دةستكردةكانء كةشتية فةزاييةكان طةيونةتة 
هةزارانء بة بؤشايى طةردووندا لة هاتو ضوودان، بةآلم هَيشتا 

نهَينىء نادياريةكانى طةردوون لة ضلة ثؤثةدان!!!!
لةسةر  مرؤظـــ  بةوةى  زاناكان  خةوبينينى   هَيشتا 
جَيبةجَى  لة  دوورة  زؤر  بنيشَيتةوة  هةسارةكان  لة  يةكَيك 
هةن  لةمثةِر  كؤسثء  بةرامبةريدا ضةندين  لة  كة  بوونةوة 
لة  ئَيستا  كة  نةرى 

َ
ثال هؤكانى  توانايى  بَى  كؤسثانةش  لةو 

كة  ئةو هةسارانة  بطةنة سةر  ناتوانن  كاميان  ئارادانء هيض 
بة مليؤنةها كيلؤمةتر لة زةويةوة دوورن، لة نَيو هةمووياندا 
زياتر ضاو بِراوةتة هةسارةى سور (مةريخ) بةو هؤيةى طواية 
ئةو زياتر بارو دؤخء سروشتى طونجاوة بؤ بةردةوام بوونى 
البردنى  كردنء  نةرم  بؤ  دياريكراويش  كاتى  لةسةرى،  ذيان 
هةموو كؤسثةكان لة بةردةم ئةمةريكيةكاندا بؤ طةيشتنة سةر 

ى ٢٠١٩يـــــــة. 
َ
مةريخ سال

طةكان ئاماذة 
َ
هةر بة هاتنى سةدةى ٢١ هةم هةموو بةل

طةورة  زؤرء  نوَىى  دةستكةوتى  نوَىء  كة بريى  دةدةن  بةوة 

بة ِرَيوةن لةوانة ئةو شؤِرشة طةورةيةى بوارى طةياندنةكانة 
ئةلكرِتؤنى كة  دَييةكى ثضووكى  كة هةموو جيهانى كردؤتة 
زانياريةكان لةمسةريةوة بؤ ئةوسةرى دةطوَيزرَيتةوة تةنها بة 
ثةنجةنان بة دوطمةيةكداء لة ماوةى ضاو تروكاندنَيكدا بة 

شَيوةى بروسكة ئاسا !!!
ى 

َ
هةول لة  زاناكان  وة  ِرابوردووة  سةدةى  كؤتايى  لة 

زياترء  زانياريةكان  طواستنةوةى  خَيرايى  ئةو  كة  ئةوةدان 
زياتر بكةن بؤ ئةوةش ثاش نةمانى يةكَيتى سؤظَيتى جاران 
زؤربةى  لة  ةتى) 

َ
دةول نَيو  هاريكارى   ) دروشمى  ئةمةريكا 

ثِرؤذةكانيدا بةرز كردؤتةوة لةوانةش ثِرؤذة فةزاييةكان. 
ى ٢٠٠٤ دادةنرَيت بة 

َ
:  سال

َ
بــــــــال بَى  مةكؤى 

زؤر  كة  نوَى،  فةزايى  مةكؤى  لةسةر  تاقيكردنةوة  سةرةتاى 
جياوازن لةو مةكؤ طةلةى كة ئَيستا هةن كة بريتني لة ضوار 
ئةو  ئةنديفؤر.  ئةتآلنتسء  ديسكةظةرى،  ؤمبيا، 

َ
كؤل دانة: 

مؤدَيلة تازةيةى مةكؤكان ناوى ( venture star) لَينراوة واتة 
ئةستَيرةى موغامري كة دةفِرَيت بةبَى ثشتبةستن بة موشةكى 
شَيوة  ثةيكةرةكةى  هةروةها  ئَيستا،  ئةوانةى  وةك  نةر 

َ
ثال

نء دةتوانن ستونيانة لةسةر زةوى بةرز 
َ
سَيطؤشةييةء بَى بال

     

 ثِرؤذةكانى فةزا 
لةسةدةى بيستء يةكدا  

ثةرضظةى: جةمال محةمةد ئةمني
نوسينى: د. سةعد شةعبان
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كيلؤمةترى سَى كورتى ِراِرةوَيكى سةر لة فِرؤكة وةك ببنةوةء
مةكوةكانى ثَيضةوانةى بة ئاسايى فِرؤكةى هةروةك بنيشنةوة

كةمرت  كم ٧ لة درَيذيةكةى كة دةوَيت ِراِرةوَيكيان كة ئَيستاوة
طازى سوتاندنى بة بزوَينةرةكانيشى حةوت هةر ء نةبَيت،
سَيطؤشةييةكةيدا ثةيكةرة لة كة دةكةن كار هايدرؤجني
بكات دابني بؤ واى بةرزكةرةوةى هَيزَيكى تا يطرتووة

َ
هةل

يان  نزم  خولطةيةكى بطةيةنَيتة تةن   ١٨ قورسايى بتوانَيت 
نوَييةى  ديزاينة ئةو بةرزتر، خولطةيةكى بطةيةنَيتة ١٠ تةن
لة بريتني ثةشةِرؤكانى ضونكة ناكات ثيس ذينطةش مةكؤكان
نوَييانة مةكؤ جؤرة ئةو هةروةها شل. ئؤكسجينى ئاوء مى

َ
هةل

لة طةرمى سرياميكى نةطةيةنةرى بى
َ
قال كة نية ثَيويستى بةوة

ناوةوةى هاتنة كاتى لة طةرمى لة ثاراستنى بؤ دابنرَيت سةر
زةوى، سةر بؤ طةِرانةوةيان لة زةوى دةورى هةواى بةرطة بؤ
دادةنرَين. ِرووةكانيان سةر كانزايى لة ثارَيزةرى تةنها كو

َ
بةل

هاريكارى  ى ١٩٩٤ ةوة
َ
سال لة فةزا: هةر لة شؤستة

ئةوروثىء ئةمةريكىء فةزايى  ئاذانسى نَيوان  ةتى
َ
نَيودةول

نَيو فةزايى وَيستطةى دانى
َ
هةل هؤى بؤتة يابانى ِروسىء

ثارضةكانى كة ئةلفـــــا) ) وَيستطــــــــةى بةنـــــــــــاوى ةتى
َ
دةول

كةطةشتيارانى لةميانةىضةندينطةشتىيةك لة دواىيةكةوة
ئةمةريكىء بةهؤى مةكؤى هةستاون ِرووسى ثَىى ئةمةريكىء

كؤتايى  تا وة ١٩٩٧ ة ى
َ
سال لة ِرووسيةوة هةر (سويؤز) ى كةشتى

وَيستطةية ئةو كة دةكرَيت ضاوةِروان واش ِرابوردوو، سةدةى
وآلتانى طةشتيارانى زياتريش فراوان بكرَيت تا بكرَيتء تةواو
لة مانةوةيان ثسثؤرييةكانء هةموو لة بطرَيتةوة ديكةش
ئةوةش مانطَيك، ضةند بؤ فةزايية شؤستة ئةو ثشتى سةر
كة وَيستطةكة بنةِرةتى ثالنى جَيبةجَيكردنى بة مةبةستى
وةك جياوةزةكاندا لة بوارة تاقيكردنةوةى زؤرة ئةنجامدانى
دةسكردةكانء مانطة فةزاء لة ثاراستن هؤكانى ضاككردنى
بة تايبةت تاقيكردنةوةى هةروةها لةكاركةوتوةكان، كةشتية
هةروةها كَيشكردن، هَيزى بَى خاكء بَى ناوةندَيكى لة كشتيارى

نوذدارى. زانستىء تاقيكردنةوةى ئةنجامدانى
مةكؤى  طةشتيارانى دا  ١٩٩٩ تةموزى مانطى لة
وةك  ثَيويستى  كةلوثةُّـ لة كطم ١٦٣٢ (ديسكةظةرى)
جلء ثزيشكىء كةلوثةُّـ ئؤكسجنيء كؤمثيوتةرء عةمبارى
بة وَيستطةكة سةر  طةيةندرانة ثيسى عةالطةى  بةرطء
تيمى يةكةمنب كردنى ثَيشوازى بؤ ئامادةكردنى مةبةستى

وَيستطةكة. سةر لة كاركردن

وَيستطةية ئةوةية ئةو بنةِرةتى مةبةستى سةرةكىء
طةردوونيةكان شؤستةيةكى فةزايىء لةوَيوة طةشتة ببَيتة كة
كانيش طةردوونية طةشتة لة  ثَيشوازى  ثَيبكاتء دةست

بكرَيت.
ئةمةريكى فةزايى ئاذانسى مانط: سةر لة داطريكةكان
مانط بؤ سةر طةشتيارةوة بة طةشتةكانى كة بة نيازة (ناسا)

كة كؤتا  ِرايطرتوون وة  ١٩٧٢ ة ى
َ
سال لة كة ثَيبكاتةوة دةست

بَيطومان .(١٧ _ (ئةثؤلؤ لة بوو بريتى ئةثؤلؤ طةشتةكانى
زاناء لة زؤر  داواكارى بةجَيهَينانى مانط سةر بؤ طةِرانةوة 
طةشتيارى ذنة هةموويانةوة لةسةرو فةزاييةكانةء طةشتيارة

١٩٨٧ دا  ى
َ
لة سال بوَيرانة زؤر كة ِرايد) (ساُّـ ئةمةريكى فةزايى

دةبَيت سوودمةند تر مانط زؤر سةر طةِرانةوة بؤ ِرايطةياند كة
هةسارةى دؤزينةوةى بؤ  دةكرَيت مةسرةفةى  هةموو لةو
داطريكراوةيةكى ببَيتة مانط دواِرؤذدا لة كة لةوانةية دى.
بهَينرَيت بةكار فةزايى بنكةيةكى وةك ئةمريكىء (مستعمرة)

بةرةو هةسارةكان. دانى طةشتةكان
َ
هةل بؤ

مانط سةر بؤ طةِرانةوة  بؤ طرنط ديكةى  هؤيةكى
ديوة يةكانى

َ
وضؤل

َ
ضال لة بةستوو ئاوى بوونى كة ئةوةية

ئةوةى ثاش هةبن ئةطةر بسةِّـَينرَيت مانط  تاريكةكةى 
لةسةر ئاو ؤثَيك

َ
دل تةنها كة بوو باو ساألئةوة ضةندين  كة

١٩٩٦ دا  ى
َ
سال لة (كليمانتني) فةزايى كةشتى !بةآلم مانط نية

ئةو كة كرد تؤمار مانط لةسةر ينى
َ
سةهؤل دةرياضةى بوونى

مانطببَيتة كة بوذاندةوة هيواى ئومَيدء دؤزينةوةيةشطةلَيك
بمَيننةوةء داطريكراوةدا لةو  زانا َيك 

َ
كؤمةل فةزايىء بنكةى

بؤ ى كشتياريش بدةن
َ
هةول ئؤكسجنيء ئاوء بوونى لة نيابن

َ
دل

زانايانة. ئةو بؤ خؤراك سةرضاوةى ببَيتة ئةوةى
ئومَيدةشى ئةو مانط لةسةر ئاو بوونى هةروةها
لة طةردوونء ذيان  بنةِرةتى دواى بة بوذاندةوة كة بطةِرَين
قوآلييةكانى بؤ  كة دةكاتةوة كةم طةشتانةش ئةو  تَيضووى

دةدرَين. ئةنجام طةردوون
بازدانبةرةومةريخ: مةريخزياد لةهةمووهةسارةكانى
لة جؤرَيك بوونى بة ِراكَيشاوة خؤى بؤ زاناكانى سةرنجى ديكة
ذيانتيايدا، كةئةوةش بؤتةهؤىئةوةى ئةمةريكا بةرنامةيةكى
سةرؤكى تا ئةو هةسارةية دؤزينةوةى دابنَيت بؤ خايةن درَيذ
كة ِرايطةياند ِراشكاوانة بة بوش) (جؤرج ئةمةريكا ثَيشووى
ئامانجَيكى بؤتة مةريخ لةسةر ئةمةريكى طةشتيارى دابةزينى
ى٢٠١٩ء

َ
سال ثَيش ببَيت جَيبجَى هةردةبَيت نةتةوةيىء
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ى
َ
سال لة و، ِرووسى زانايانى لة طروثَيك يارمةتى بة ئةوةش

ِرَيطةدا،  بة دواى طةِران كةشتى Path Finder واتة ١٩٩٧ دا
خؤ طاليسكةيةكى مةريخء سةر لة نيشتةوة بةسةركةوتوويى
كؤنرِتؤألدةكرا زةويةوة لةسةر هةر كة دةرةوة لَيهاتة بزوَينى
بةردَيكدا ضةند بةسةر توانى طاليسكةية ئةو ء جوآلندنى، بؤ
شيبكاتةوة خاك لة نمونةيةك ضةند بِرواتء بكةوَيتء سةر
هاوِرَى ئؤِرطانيدا ماددةى ئاوء دواى بة طةِران مةبةستى بة

ِرووةكةى. سةر زؤرى لةطةألوَينةطرتنى
لةمانطىكانونىيةكةمى
هةمان  ئةمريكا دا  ١٩٩٩ ى

َ
سال

دووبارة ثَيشوى تاقيكردنةوةى
كةشتيةكى ناردنى  بة  كردةوة

 Polar Lander)ناوى بة ديكة
طةيشتنى هةر بة بةآلم (Mars
مةريخ ِرووى سةر بؤ كةشتيةكة
ثةيوةنديةكى هيض ديارنةماو
ضةند بة نةما، زةويةو بة
ئةوةشدا ثَيش لة هفتةيةك
ديكةى كةشتيةكى ئةمريكا

 Mars Climate )) ناوى بة
بة كة دةنَيرَيت (Orbiter
مةريخةوة زةثؤشى نَيو ضوونة

دةسوتَيت.
سةرةتاكانى بَيطومان
يةكةم بيستء سةدةى
دةبن طوِرتر طةرمء ةكان

َ
هةول

زياتردؤزينةوةى مةبةستى بة
مةبةستى وبؤ مةريخ
ئةوئامانجة بةجَيهَينان 
ئةويش نةتةوةيية ئةمةريكا كة
نيشتنةوةىمرؤظةلةسةرمةريخ
ثالنةكانيش ،٢٠١٩ ى

َ
سال ثَيش

كة دةضن ئةوة بةرةو هةموو
ئَيستا كة كؤسثانةالببةن ئةو
ميانةى ئارادان ئةوانةش لة لة
طةشتيارة ِراهَينانى زياتر
زياتر مانةوةى بؤ فةزاييةكاة

بؤ ووزةى ناووكى سوود وةرطرتن لة دان بؤ
َ
و، هةول فةزا لة

ببنة ناردنء مووشةكةكانى نانى
َ
ثال فةزاييةكانء مةبةستة

جَيطرةوةيةك
سوتةمةنى سوتاندنى ئَيستا كة بة مووشةكةكانى بؤ
داطريكراوة شَيوةى طونجاو بؤ داِرشتى ديزاينى و، دةكةن كار
بتوانن فةزايى تاطةشتيارانى جؤرَيكنب بة كة  مةريخيةكان
هاوكارى تايبةتى بة مانطَيك ضةند ماوةى بؤ بذين لةسةرى
ثةيدابوونى هؤى بؤتة ِرووسيا ئةمةريكاء نَيوان وهاريكارى
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فةزاييةكان طةشتة ثَيويستيةكانى لة كة وا سوودى بة بريؤكةى
(ِرؤبةرت ئـــةمـــــةريكــــى وةكثَيشنيارىزاناى دةكةنةوة، كةم
دابني ئةويش داهَيناوة زيرةكى زؤر بريَيكى كة  زوبرين)
بؤ هةسارةكةوة لة بؤ طةِرانةوة ثَيويستة سووتةمةنى كردنى
هايدرؤجنيء كارلَيكى بة هةسارةكةخؤيةوة هةرلة زةوى سةر

! هةسارةكة هةن سةر لة كة كاربؤن دووةم ئؤكسيدى
هةرضةندة ماوةىثَيشنياركراوبؤبةجَيهَينانى طةشتَيك
بةردةستيةكانى هؤية ثَىى بة طةِرانةوة مةريخء بةرةو

مانةوةى  ماوةى زؤرترين بةآلم  ة،
َ
سال ضوار هةم ٢١ سةدةى

٤٣٨ ِرؤذبووةء  زةوى دةرةوةى لة ِرووسى فةزايى طةشتيارانى
بَيطومان  تَينةثةِريون ٦ مانط لة ئةمةريكيةكانيش طةشتيارة
كة دةضَيت ئةوة بةرةو نوَييةدا سةدة لةم فةزا بةرنامةكانى

بكاتةوة. كةم زؤر ماوانة ئةو
دةبَيت ِرَيطاخؤشكار مةريخ سةر بؤ طةيشتن بَيطومان
لةوةش دىء ضةشنة بؤ سةرهةسارةكانى لةو ديكةى طةشتى بؤ
سةر لة سامان سروشتيةكانى بة نيازن هةندَيك زاناكان زياتر
دروستكردنى بة مةبةستى زةوى بؤ سةر بطوَيزنةوة مةريخ

!!! داطيكراوةيةكى طةردوونى لةسةرزةوى
سةرةتاى لة خؤر: دةربارةى تؤذينةوةكان ضِركردنةةى
ئةو سةدة يةكةمى ى

َ
سال درَيذايى بة يةكةمء سةدةى بيستء

وا زاناكان كة ديوة بةخؤوة ضاالكى زؤرترين  خؤر  نوَيية
خؤريةكان)ى (طةردةلوولة نــــــــــــاوى كـــــــــــــــــة ِراهاتوون

دةكاتةوة.  دووبارة ساألجارَيك ١١ هةموو خؤى خوُّـ لَيبنَين، كة

ثريشكة لة تَيكضوون خؤريانةشدا ضوونة
َ
هةل ئةو ميانةى لة

يةكبوونة ئةو ئةو ئاكامى دةبَيت لة ثةيدا دةرضووةكانيةوة
ئةو ثةستانة دةبَيت بةهؤى دروست ناو خؤردا لة ناووكيةى كة

خؤرةوة. ناو زؤرةى
نزيك خؤريانة طةردةلوولة ئةو هةندَيك كاتَيك
زةوى طؤى دةورى بوارى موطناتيسى زةوى طؤى لة دةبنةوة
فةزاييةكانيش بَيتةُّـء طةياندنة يدا

َ
لةطةل كة  تَيكدةدةن

لة هةندَيك كاركةوتنى لة هؤى دةبَيتة ئةوةش تَيكدةضن
لة زؤر كةوتنى كارةباء ووزةى هَينانى بةرهةم وَيستطةكانى
تةنؤلكة بارطاويةكانى هةروةها كارةبا، ثةستان بةرزةكانى ة

َ
هَيل

ئةو هَيزى زاناكان دةبنء زؤر خؤر ةى
َ
كؤمةل هةسارةكانى نَيوان

تةقينةوةى بؤمباى  ١٠٠ هَيندى هَيزى بة بارطاويانة تةنؤلكة
! دةكةن مةزةندة ئةتؤمى

خؤريانة طةردةلوولة ئةو خراثى ئاسةوارى هةروةها
بة دةبن، زيانبةخش زؤر دةستكردةكانيش مانطة سةر بؤ

تَيكضوون،  هؤيةوة بةو دةستكرد مانطى  ٤٣ ئامارةكان ثَىى
لةسةر خراثيشيان كاريطةرى خؤريانة تَيكضوونة ئةو هةروةها

دةبَيت. فِرؤكةش ئامَيرةكانى
ثَيش بؤ دؤزيوةتةوة نوَييان ِرَيطةيةكى زاناكان
دةركةوتنى ئةويش كة خؤريةكان تةقينةوة زانينى وةخت

ِرووى  سةر  لة  كة  s ثيتى شَيوةى سةر لة  ئاطرين شَيوةى
خؤر بة سةر تةقينةوةكانى ِروودانى ثَيش خؤر دةردةكةوَيت
طؤِرانكارية كة دةردةخةن ئةوة تؤذينةوةكانيش ِرؤذَيك، ضةند
بةهَيزيان كاريطةرى خؤريةكان
كةشء دياردةكانى لةسةر هةية
خؤيان زةقى بة كة هةوا ئاوء
وكةء

َ
ل طَيذة زؤرى وةك دةنوَينن

ئةو بَيطومان لولةكان، طةردة
بِرَيكى خؤريانةش كاريطةرية
زاناكانى سةدةى لة بايةخى باش
كَيش خؤى  بؤ يةكةم بيستء 
كة دةبن ئةوةدا ى

َ
هةول لة دةكاتء

زياندارةكانى ئةو ئاكامة ضارة بؤ
لةهةمان بدؤزنةوة، طؤِرانكاريانة
كة دةدةن ئةوة ى

َ
هةول كاتدا

جَيطرةوةيةك وةك خؤرى ووزةى
سووتةمةنى سووتاندنى بؤ



٣١ زانستى سةردةم، ذمارة
١٠٣

كار بَينن. تةقليدى بة

بةرةو نوَييةكان ِروانطة
طةردوون:    قوآلييةكانى

(
َ
(هابل ئةمةريكى فةزايى تةلسكؤبى كة كاتةوةى لةو

لة  داء  ١٩٩٠ ى
َ
سال لة ئةمةريكيةوة فةزايى مةكوى بةهؤى

طؤى  دةورى بة كرا جَيطري زةويةوة لةِرووى كم  ٥٩٣ بةرزى
بةردةوامة سؤزة

َ
دل تةلسكؤبة ئةو كاتانةوة لةو هةر زةويدا،

بةهؤى بةردةوامة طةردوون فوآلييةكانى وَينكانى ناردنى لة
ئاوَينةيةكى  دةبَيتء ر٤ م ٢ كة تريةكةى ئاوَينة سةرةكيةكةيةة
كارةباش  ووزةى دةبَيت، ٧٠ سم تريةكةى كة ياريدةدةر ديكةى
خؤريانةوة خانة لةو كامَيراكةى ئامَيرةكانىء ئيشثَيكردنى بؤ
درَيذى كة باألدانراون دوو سةر لة كة دةهَينَيت بةدةست 

ئةو  كة بوون هيوا بة وا زاناكان دةبَيت. م  ١٢ هريةكةيان
بدؤزَيتةوة  طةردوون قوآلييةكانى ى ٪ ٩٧ ِروانطةية بتوانَيت
ى   ٪  ٣ لة نةيانتوانيوة زةوى سةر ِروانطةكانى كاتَيكدا لة
وَينةكانى لة  هةندَيك لة بدؤزنةوة. قوآلييانة ئةو زياترى
هؤكةى كة دةكرَيت بةدى ناِروونى كةمَيك هابألناردوونى كة
سةرةكيةكةى ئاوَينة تووشى كة عةيبَيك بو دةطةِرَيتةوة
اليةن لة ئةنجامدرا ضارةكردن ثرؤسةيةكى ئةوةش بؤ بوة،

طؤِرى كامَيراكانيان لة يةكَيك كة فةزاييةكانةوة طةشتيارة
شوباتى١٩٩٧ دا  مانطى لة ء ِروانطةكة، دانى

َ
هةل ساألثاش سَى

ئةويش كة دى خؤوة بة نةشتةرطةرى كردارى هابألدوةمني
طةشتيارانى كة بوو كؤمثيوتةرةكةى يادطاى باشكردنى

ئةنجامياندا. ديسكؤظةرى
طةردوون قوآلييةكانى دؤزينةوةى ثالنى ضوارضَيوة لة

ئرياس  دةستكردى مانطى (
َ
هابل دانى

َ
هةل (ثَيش دا ١٩٨٣ ى

َ
لةسال

ثاشان درا،
َ
هةل كاردةكات سور خوار تيشكى بة كة (I.R.A.S

دؤزينةوةى  بؤ ١٩٩١ دا ى
َ
سال لة كؤمثتؤن) ) ِروانطــــــــــــــــــــــةى

نوظا سوثةر  نوظاء لةطةألتةقينةوةكانى كة طاما  تيشكى
تةمووزى مانطى ضوارضَيوةدا هةمان لة ء درا،

َ
هةل دةردةضن

تيشكة X كة  بؤ دؤزينةوةى فةزايى (شاندرا) ١٩٩٩ ِروانطةى
توانى كة درا

َ
هةل دةبَيت ثةيدا ئةستَيرةكانةوة تةقينةوةى لة

بدؤزَيتةوة. هةروةها واش طةردووندا لة ضةند كونَيكى ِرةش
ناوةندة ئةوروثىء فةزايى  ئاذانسى كة دةكرَيت  ضاوةِروان
دةكةن كار ديكة تيشكى بة كة دي ِروانطةى يابان زانستيةكانى
زؤرة نيازى ناساى ئةمةريكى لةوانةش ئاذانسى جطة بدةن

َ
هةل

نهَينيةكانى دؤزينةوةى بؤ زياتر ةكانى
َ
هةول ضِركردنةوةى بؤ

لة كة دةيانَيرن. هةر فةزاييانةى ِروانطة ِرَيطاى ئةو طةردوون لة
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ال ثةيوةنديدارةكان هةوآلنة ئَيستا هةموو جؤرة ئةو مييانةى
بة كة طةورةيةن ئةو ِروانطة زةمينية تةواوكردنى سةرطةرمى
كةضوار ئةمةريكاى باشور لة تشيلى لة دروستى بكةن نيازان

 ٨ يةكةيان هةر  كة تريةى لة خؤدةطرَيت طةورة تةلسكؤبى
 very ) لَينراوة طةورةى زؤر ِروانطةى ناوى كة ر٢ م دةبَيت
بدةين كة ِراستيةش بةو ئاماذة . دةبَيت (large telescope
كة دةكةن كار نوَى تةكنيكَيكى بة ئاوَينةكان لة دووةم نةوةى

٣٢ دانةيةء  كةذمارةيان توَى ئاوَينةية كؤكردنةوةى ئةويش
لة  دروستبكةنء م  ٨ تريةى بة بازنةيى شَيوة ئاوَينةيةكى
يارمةتيدةرى دةبَيتة ديكةش ئاوَينةيةكى دادةنرَينء فةزادا
بنَيررَيت موشةكَيكةوة تا بةهؤى هةية ثَيضانةوةى تواناى كة

فةزا. بةرةو
بةرنامةى كة كاتةوةى هةرلةو فةزا: لة طةشتوطوزار
نيشتنةوةى لة هَينا بةدةست خؤى سةركةوتنةكانى ؤ

َ
ئةثؤل

يةك طةشتى ثَينج ميانةى لة مانط سةر لة طةشتيارةكانى
لة هةندَيك ،١٩٧٢ تا   ١٩٦٢ ساآلنى نَيوان لة يةك دواى لة
ضِركردةوة ةكانيان

َ
هةول ئةمةريكا طةشتياريةكانى كؤمثانيا

مانط سةر لة جَيطرتن ثِروثاطةندةى بآلوكردنةوةى بؤ
ثاش كة دةدا ك 

َ
خةل بة ئةوةشيان َينى

َ
ل بة بؤطةشتيارانء 

دةكات. جَيبةجَى بؤ طةشتانةيان ئةو دى ى
َ
سال دةيان

ثَيدةهات كةشتى تةيان
َ
طال هةواآلنة ئةو خوَينةرانى زؤربةى

سةمةرةكانى سةيرء  لة يةكَيك بة ئةوةيان واِرووبداتء 
!! دادةنا ئةمةريكا

 ١٩٩٨ ى
َ
سال يةكةمى تشرينى  مانطى ئةوةبوو  بةآلم

ئةويش دى بةخؤوة طةشتانة جؤرة لةو طرنطى ِرووداوَيكى
(جؤن سيناتؤر ئةمةريكى فةزايى طةشتيارى كة بوو ئةوة
توانى ديسكوظةرى فةزايى مةكؤى نَيوتاقمى لة جلني)
ضاالكيش ثةِرى  بةو بمَينَيتةوةء فةزا لة  ٩ِرؤذ ماوةى بؤ

دةبوو  يش
َ
٧٧ سال تةمةنى ئةنجام بدات هةرضةندة ئةركةكانى

ثِرؤثاطةندةى طةشتياريةكان  كؤمثانيا كة كرد  واى ئةوةش
ثاش فةزا بةرةو بكةن طةشت كة هاوآلتيان بؤ بكةن زياتر
زانينى بؤ دةكرَيت لةسةر  باشيان تاقيكردنةوةى  ئةوةى

طةشتانة. ئةو بؤ طونجاندنيان
لة بةرةو فةزا بؤ طةشتكردن بوارى بانطةشةكردن لة

تةموزى  ٤ ى لة ِراطةياندرا فةزايى طةشتى يةكةم ئةمةريكا
زةوى دةورى طؤى بة  نزم بةرةو خولطةيةكى بةآلم  ١٩٩٩دا،
ئةو دةرةوةى زةوى، بةرةو طةشتَيك بة دةكرَيت دابنرَيت كة

بؤ بوونةوة بةرز  تايبةتيةوة فِرؤكةيةكى بةهؤى  طةشتة
خَيرايى  لة بِرى دةنطى ديوارى فِرؤكةكةش ١١٢ كمء بةرزى
ضوار  فِرؤكةيةدا لةو كاذَير)دا، \ (٢٥٠٠ ميل كاذَير \ كم ٤٠٠٠
بارى ضوونة سةرنشينةكان طةشتةدا لةو تيابوو، نةفةرى
جوانانةى ديمةنة ئةو بينينى هةروةها و كَيشء نةمانى
ضةند بةهؤى ! طةردوون جوانةكانى ديمةنة زةوىء طؤى
فِرؤكةكةء ةى

َ
جول ى

َ
كؤنرِتؤل توانرا كة موشةكَيكى ثضووكةوة

تاودانى بة فِرؤكةكة كاتةدا لةو بكرَيت زةوى بؤ طَيِراندنةوةى
ضوار  ئةو لةنَيو ء دادةبةزى، زةوى تاودانى هَيندى ٥ر٥ 
فِرؤكةكــةش ناوى تَيدابوو. ئافرةتى يةك تةنها طةشتيارةدا

 Civilian Astronauts كورتكراوةى  كة (  CAC )
.(Corps

طةشتى ثرؤثاطةندةى نةرويج دوايشدا ساآلنةى لةم
يابانء وةك بآلوكردةوة ديكةدا ةتَيكى

َ
دةول ضةند فةزايى لة

نمونةيةك ضةند لةسةر ئامارَيكيشى ضةند مانيا،
َ
ئةل كةنةداء

لة  حةز يان ٪  ٧٠ كة دةركةوت ئةنجامداء هاووآلتيان لة 
هةرضةندة زؤريشى تَيدةضَيت، لة فةزادا دةكةن موغامةرة
فِرؤكةيةكى طةشتانةش بةهؤى ئةو جؤرة هةنطاوى يةكةم
قؤناغيةوة يةك  موشةكَيكى بةهؤى كة دةبَيت تايبةتيةوة 

دةخايةنَيت. ِرؤذ ثَينج ماوةى دةبَيتء
لة هةندَيك ئةمةريكا بازدانةى ئةو ميانةى لة
تةمةنى كة زانى هةل بة ئةوةيان هَينان وةبةر كؤمثانياكانى
هاتووةء كؤتايى (مري) ِرووسى فةزايى وَيستطةى دانراوى 
بكةنة وَيستطةية ئةو تا زانيوة هةل بة ئةوةيان ئةوانة بؤية
فةزا بةرامبةر بةرةو طةشت هةوادارانى شوَينَيكى طةشتيارىء

زؤر. ثارةى لة بِرَيك
بيستء سةدةى ئةم سةرةتاى تَيدانية كة طومانى ئةوة
ثاش بة تايبةتى دةبَيت بةرفراوان زؤر طةشتى فةزايى يةكةمة
سةركةوتنى ئةمةريكى ى (Zegrahm ) كؤمثانياى ئةوةى
جؤرة ئةو بؤكردنى بانطةشة  لة هَينا  بةدةست باشى
تايبةتىء بةرطى جلء ِراهَينانء مانةوةء تَيضووى طةشتانةء
سةر خستؤتة طةشتةكةى دواى  ثَيشء  ثزيشكى ثشكنينى
دةبَيتء بةهؤى فِرؤكةيةكى تايبةتيةوة طةشتةكةش خؤى،

شَيوة.   هةمان بة طةِرانةوةش
كراوة                       ثةرضظةوة (العربى)يةوة لةطؤظارى
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دةدات 
َ
سيمثيوتةر كؤمثيوتةرَيكى طريفانى ثضووكة كة هةول

ثَيشكةش  زانياريةكان  تةكنؤلؤذياى  سوودةكانى  هةموو 
بة  هةذارةكاندا  وآلتة  هةموو  لة  بكات  بةكارهَينةرانى  بة 
ةتةية كة 

َ
خوَيندةوارء نةخوَيندةواريانةوة، هيندستان ئةو دةول

ثَيشدةستى هةية لةو بووارةدا كة سةركةوتنء نوشستيشى 
بةدةستهَيناوة. 

كؤتايي  بطةينة  ئةوةى  ثَيش 
سةدةى  نةوةدةكانى 

َيك لة تؤذةرةوةء ثياوانى كار 
َ
ِرابوردوو لة بريء هزرى كؤمةل

يةكةميان  اليان:  كرد  ضةكةرةى  بريؤكة  دوو  هيندستان  لة 
ئةوةبوو كة دةشَيت تةكنيكى زانياريةكان بةرهةمى تاكةكان 
بةرز بكاتةوة بة ئاستى جياجياء بووارى كاركردنء ئابورىء 
بذَيويان بةرز بكاتةوة بة تايبةتى لة وآلتة هةذارةكاندا كة 
تةكنيكى  زؤربةى  دووةميان  لةوان.  يةكَيكة  هيندستان 
زانياريةكان كة ئَيستا هةن وا دروستكراون كة بةزؤرى 
بؤ وآلتة ثَيشكةوتوةكان دةستبدةنء زؤر بة كةمى بؤ 
بةكارهَينةرانى لة وآلتة هةذارةكاندا دةستدةدةن كة 
ئةوةش دةطةِرَيتةوة يان بؤ طرانى ئامَيرةكانىء 
تَيرىء  بة  كارةبا  ووزةى  نةبوونى  بؤ  يان 
بةردةوامىء يان ئةو تةكنيكانة ثَيويستيان 
الى  كة  هةية  وا  زانيارى  ئاستَيكى  بة 
كة  ناكةوَيت  دةست  هةذارانة  ئةو 
بةسةردا  ِرةشى  ى 

َ
بال نةخوَيندةوارى 

داون. 
ئيرت بةو جؤرة بريؤكةى سيمثيوتةر دةركةوت 
دان دادةنرَيت بؤ ثةرةثَيدانى كؤمثيوتةرى 

َ
كة بة يةكةم هةول

سيمثيوتةر ضيية؟ 
SIMPUTER

   نوسينى: د. وةليد ئةلشةوبةكى 
         ثةرضظةى: هاوكار جةمال 
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بةكارهَينانء ِروةكانى لة دونيا هةذارةكانى بؤ طونجاو
زاناى (simputer) سيمثيوتةر ناوى كارةكانيانةوة. تَيضوونء
كة هَيناوة بةكارى مانوهار) سوامى (د. هيندى كؤمثيوتةرى
كةمء نرخ واتة دَيت سادة ماناى بة ووشةكة يةكةمى ثيتى سَى

بةكارهَيناندا. لة مةبةست زؤر
دا الى  ١٩٩٨ ى

َ
سال لة سيمثيوتةر بريؤكةى يةكةم جار بؤ

يةكةمى نمونةى ئينجا ثةيدابوو، هينديةكان تؤذةرةوة
نيوةى  سةرةتاى لة ئينجا دةرضوو ٢٠٠٢ دا ى

َ
سال لة ئةزموونى

لَيدةرضوو.  سةربازى بازرطانىء نمونةى ٢٠٠٤ دا يةكةمى
دامةزرَينةرانى يةكَيكة دشباندة) (فيناى ئةندازيار
كؤمثانيا لة يةكَيك سةرؤكى ئَيستا سيمثيوتةرء ثِرؤذةى
دشباندة دةيطَيِرَيتةوة هةروةك بةرهةمهَينةكانى سيمثيوتةرة،
دا

َ
سةرى هةل بووكَينيةوة ئاهةنطَيكى لة ثِرؤذةى سيمثيوتةر

لة  (ماهاراشتا)  وياليةتى لة سازكرابوو دا ١٩٩٨ ى
َ
سال لة كة

ئاهةنطةء ئةو بؤ بانطكرابوو خؤى كة هيندستان خؤرئاواى
هاوكاريةكان بانكة بةِرَيوةبةرةكانى لة يةكَيك بة ضاوى لةوَي
بارةطاى لة بكات سةردانى كة  لَيدةكات  داواى دةكةوَيتء
واتة باشندة زانى من ئةوةى كة شارى (كاراد) دواى كارةكةى لة

دةكةم. كار زانياريةكاندا تةكنيكى بوارى لة
كرد بةِرَيوةبةرةم ئةو سةردانى ئةوةى ثاش َيت

َ
دةل دشباندة

 ٣٠ لة لقةكانى كة ثضووكة بانكَيكى بةِرَيوةبةرى ئةو كة بينيم
ئةمةريكى  دؤالرى مليؤن ٣٠ لة سةرمايةكةشى ناكاتء تَيثةِر لق
كة ئةوةبوو ِراكَيشا دشباندةى سةرنجى ئةوةى نابَيت، تَيثةِر
دةهَينَيت كة بةكار وا زانيارى تةكنيكَيكى ثضووكة ئةو بانكة
هاوبةشةكانى زؤربةى ناهَينرَيت، بةكار طةورةكانيشدا بانكة لة
نةخوَيندةوارةكانن هةذارء ضينى كشتيارء ثضووكة بانكة ئةو
ِرايكَيشن بوَيت ثارةيةكيان هةرضى كة هةية ئةوانة بؤ بةآلم
لقةكانةوةء لة ِرَيطاى هةر لة بانكةكةدا ئةوا لة يان دايبنَين
دشباندة دةدةن. ئةنجامى ثضووكةوة ثةنجةرةيةكى ميانةى

ضيتان دةوَيت؟ ئَيوة ئيرت باشة ئَى ثَيم ووت َيت
َ
دةل

خةزنكردنى بةرنامةى ئَيمة طرفتمان لة ووتى بةِرَيوةبةر
لة  يةكَيكة ئةوة كة هةية ( micro _ savings) ثضووكدا
فةرمانبةرى كة بريكارةكانمان كاتَيك بانكيةكان، بةرنامة
فةرمى(ِرةسمى)ننيءكرَيكانيانبةثَىىِرَيذةيةكوةردةطرنلة
هاوبةشةكانماندا بة سةر كاتَيك بريكارةكانمان خةزنكراوةكان،
ليوةرطرتنء لَيوةردةطرن لةو طرياوةكانيان

َ
هةل دةطةِرَينء ثارة

نمونة بؤ ِروودةدات يان دزى ة
َ
بانكةكةدا هةل بؤ هَينانةوةى

ةى ٥٠ 
َ
ثسول هاوبةشةكة وةردةطرَيتء لة ٥٠ ِروثية بريكارةكة

 ٥ تةنها بانك دةطَيِرَيتةوة بؤ ثارةكة بةآلم كة دةداتى ِروثيةى
(يةك دؤالرى دةكةين طةورة زيانَيكى بةمةش ِروثية دةنَيرَبت

ئةوةى  ثرسيارى بةِرَيوةبةرةكة ، ٤٥ ِروثية) دةكاتة ئةمةريكى
دروستدةكرَيت ئامَيرَيكىئةلكرتؤنىوا ئاخؤ كة كرد دشباندة لة
بكاتء تؤمار وةرطرياوانة ثارة ئةو ئةلكرتؤنى شَيوةيةكى بة كة
نووسينى ئةوةى بَى بة بانكةكة بؤ بطةِرَيتةوة جؤرةش بةو هةر
؟ بةدووربني ة

َ
هةل غةشء دزىء تا لة بةكاربَينرَيت دةستى

 ٢٠٠ نرخى  بة  دانة   ١٠٠٠ من ئةوا بكرَيت وا كارَيكى ئةطةر
بانكةكةم. بؤ دةكِرم هةريةكةيان بؤ ئةمةريكى دؤالرى

لةو بري (بانطالؤر) بؤ دةطةِرَيتةوة دشباندة ئةوةى ثاش 
لة زياد هيندستاندا لة كة دةبينَيت دةكاتةوةء ثرؤذةية

بكِرن  دانة  ١٠٠٠ هةريةكةيان  ئةطةر كة هةية بانك  ٥٠٠٠
ثَينجيةكى  بتوانن ئةمان ئةطةر خؤ ئامَير مليؤن  ٥ واتة
دةكةن قازانجَيكى وا مليؤن دابني بكةن ئةوا يةك واتة ئةوة
ئةو بؤ َيت

َ
دةل بدةن. دشباندة ى بؤ

َ
هةول ئةوةية شايانى كة

لة بوون كة مامؤستا كرد ةكانمدا
َ
لةطةألهاوةل مةبةستة ِراوَيذم

ِراطةياندن كة ء ثَيم (IIS) زانستةكان بؤ هيندى ثةيمانطاى
ئاوا هةبَيت بانكى بةكارهَينانى يةك تةنها ئةطةر ئامَيرة ئةو
وةك زانينى ديكةى بةكارهَينانى ئةطةر ئةى ِرةواجى دةبَيت
بازاِرة ئةو كشتيار كرد ئيرت بؤ زياد بةروبوومةكانمان نرخى
دةدةنء بةرةبوومةكةى بؤ نرخ زؤرترين كة دةبذَيرَيت

َ
هةل

كؤنابَيتةوةء طروثَيكدا دةستى لة قازانجةكان هةموو بةوةش
بةكارهَينانى ئاوا ئةطةر دةكات خؤى قازانجى كشتياريش
زياتر ِرةواجى زؤر بَيطومان كرد زياد بؤ ئامَيرةكة ديكةمان

ثةيدابوو. ثِرؤذةكة جؤرة بةو ئيرت دةبَيت،
سيمثيوتةر يةكةمى نمونةى ثةرةثَيدانى َيت

َ
دةل دشباندة

دا   ٢٠٠٤ ى
َ
سال لة بازرطانيش بةرهةمى خاياند ى

َ
سال ضوار

كؤمثانياكانة) (مةبةست بةكارهَينةران يش
َ
سال يةك دةرضووء

كؤمثيوتةرى سيمثيوتةرء نَيوان جياوازيةكانى سةرطةرمى
بوون ئاسايى طريفانى

ئةو تةكنيكة: طرفتةكانى بةردةم
بةردةوام ثَيويستء  كارةبايى  سةرضاوةى  نةبوونى  .١
جؤرةى بةو كارةبا ووزةى ثَيطةيشتوو تازة وآلتانى ضةنكة لة
بة ثشت ثَيويستدةكات بؤي نية، ثَيشكةوتووداية لة وآلتانى

ببةسرتَيت. بارطاوكراوة ئاسان سووكء ثاترى
وآلتانى كارةباوة لة ووزةى بة ثةيوةستة ئةمةشيان هةر .٢
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طريفانيةكانيان كؤمثيوتةرة ئامَيرة كة نادةن بةوة طوَى خؤرئاوا
دةستدةدةن لة زانياريةكانيان كرانةوة بارطاوى درةنط ئةطةر
كارةبا ووزةى قوذبنَيكياندا كونء هةموو لة ئةوان ضونكة
لة نمونة بؤ تازةثَيطةيشتوودانية وآلتانى لة بةآلم ئةوة هةية،
ِرةضاوىئةوةش ثَيويستة بؤية كارةبانية دَيكانىهينددا هةموو
كة دروستدةكةن واى دا سيمثيوتةر دروستكردنى لة بكرَيت
ئةطةر هةتا دة ساألبمَيننةوة بؤ ماوةى خةزنكراوةكان زانيارية

! لَيرِبا كارةباشيان ووزةى
بة خؤرئاواييةكان بةرهةمة هةموو زمانة، سَييةم طرفتى .٣
لة هينديستانيشدا دةكةن كار ئينطليزى بة زمانى طشتى شَيوةى
يشيان ٪٤٥ قسةدةكةنء ئينطليزى زمانى بة يان ٪٥ تةنها
بطةيةنينة ضؤن تةكنؤلؤذياى زانياريةكان ئيرت نةخوَيندةوارن
زمانى دا سيمثيوتةر لة كة دةكات ثَيويست بؤية ة

َ
كؤمةل ئةو

عةرةبىء وةك ديكةى زمانى شَيوازةكانيةوةء بةهةموو هيندى
بةكاربهَينرَين. ضينى

كة سيمثيوتةر بةكارهَينةرانى  بة سةبارةت  بةآلم
كة هةية شاشةيةك كؤمثيتةرةكةدا  لة  نةخوَيندةوارن
بة ئايكؤن شاشةكة لةسةر دةكات، كار (ِّـس) بةدةستلَيدان
كام نمونة بؤ بزانَيت ئةوةى بؤ دةردةكةوَيت، وَينة شَيوةى
ئايكؤنة لةو دةست بةكارهَينةر ثةتاتةوة بة ثةيوةستة زانيارى
كة دةردةكةون ديكة وَينةى َيك

َ
كؤمةل شاشةكة لةسةر دةداتء

ضى كشتيار ئيرت ثةتاتة سةر لة داواكراو لة زانيارى بريتني
ثةتاتة نرخى بؤنمونة دَينَيت بةدةستى ئايكؤنانةوة لةو بوَيت
نرخةكان ئاطادارى دةردةضَيتء بؤ ثارةكانى وَينةى ئةوا
بكات سيمثيوتةر لة  ثرسيار هةية بؤى كشتيار  دةبَيت،ء
جؤرة بةو ديكةء ئيرت شوَينةكانى لة دةربارةى نرخى ثةتاتة
ئايكؤنانةوة ئةو ِرَيطاى  لة نةخوَيندةوارة بةكارهَينةرة  ئةو
لَييان شاشةكةء سةر دَيتة وَينةوة بة بَيت ثَيويست هةرضى

! خؤى ثَىى ثَيويستى دةبذَيرَيت بة
َ
هةل

ئةوة هاندانة كة بطرن ئةوة رةخنةى لةوانةية كةسانَيك
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لةو ضونكة نية ِراست ئةوة بةآلم نةخوَيندةوارى زياتر بؤ
نةخوَيندةوار كةسانى كة دةركةوتووة ئةزموونيانةوة ثرؤذة
لةو وةربطرن سوود تا زياتر خوَيندةوارى دةِرؤن بةرةو زياتر

تةكنؤلؤذيانة. دةستكةوتة

سيمثيوتةر كة سنور طةورةترين بةآلم
بؤ كة نرخةكانيةتى دابةزاندنى  بيطاتَى

دراوة: ئةنجام كارَيك ضةند ئةوةش
كة هيندين هةموويان ثةرةثَيدان ديزاينء تيمى .١
لة لة هاوتاكانيان وةردةطرن زؤر كةمرتة كرَييةك ئةوانيش

خؤرئاوا. وآلتانى
هةرزانء ثارضةى بة ديزاين كراوة كة وا سيمثيوتةر .٢
نرخى كةمرتين تا دروستبكرَيت وآلتةكةدا لة دةستكةوتوو

هةبَيت.

سيمثيوتةردا لة جَيبةجَيكردن كاركردنء سيستمى .٣
ئيرت كة  (open – source) كراوةية سةرضاوة سيستمى
لةسةر وةرطرتن ةت

َ
مؤل بؤ بدرَيت بةرامبةر كة ناكات ثَيويست

ئيرت ، (software) جَيبةجَيكاريةكان بةرنامة بةكارهَينانى
١٢٠ تا  نَيوان سيمثيوتةر لة نرخى يةك ئةنجامى ئةوانةدا لة

ثرؤسيسةرةكةى.  خَيرايى فراوانىء ثَىى بة دؤالرداية ٢٥٠
بتوانَيت لةوةناضَيت هةذار كةكشتيارى ئةوةى لةبةر

بة ١٠ كشتيار  بؤية دةستكةوَيت دؤالر ٢٠٠ بة سيمثيوتةرَيكى
بدات  دؤالر ٢٠ بكِرنء هةريةكةيان يةك سيمثيوتةر دةتوانن
تايبةت (smart card) كارتَيكى هةريةكةيان سمارت ئينجا

دؤالرة. يةك نرخةكةى كة هةبَيت خؤيان بة
باش ثلةيةكى بة كؤمثيوتةرانة  جؤرة ئةو  ِراستيدا لة

ئةوانيش بؤ هةر خؤى لَيوةردةطرنء سوودى نةخوَيندةواران
زؤرترين نية كة تَيدا واى بةجَيهَينانى دروستكراوةء ئةوةندة
بدرَيت بةوة ئاماذة  دةبَيت بةآلم لَيوةرطرن. كى

َ
كةل ك

َ
خةل

كؤمثيوتةرانةيان جؤرة بةو ديكة كؤمثانياكانى كة هةر
ئوتومبيلى نمونة بؤ كرد بؤ زياد ديكةيان بةجَيهَينانى زانى
(ماهَيندرا كؤمثانياى وةرزشية ئوتوممبيلَيكى كة (سكؤرؤبيو)
توانيويةتى دةكات دروستى  هيندى ى  ماهَيندرا) ئةند
كةموكورتيةكانى دياريكردنى  بؤ  بَينَيت بةكار  سيمثيوتةر
كاتةكانى لة يان بَيت لة كارطة ئيرت ئوتومبيلةكة مةكينةى
يةكةم ئةوةش بؤ بَيت ئوتومبيلةكاندا ثاراستنى ئاطادارىء 
مةبةستانة ئةو بؤ طريفانى كؤمثيوتةرى جيهاندا لة جارة
كة هةية كانزاكردنيش كؤمثانيايةكى بهَينرَيت. بةكار
دَينَيت، بةكار  خاودا ئاسنى دواى  بة طةِران بؤ سيمثيوتةر 
ئةفةريقىء كؤمثانيايةكى لةطةألضةند ِريكةوتن ئيستاش
هةموو لة فراوان شَيوةيةكى بة سيمثيوتةر تا هةية ئةوروثى

بهَينرَيت. بةكار جيهاندا
ئايا بؤضىسيمثيوتةرثشت كرا لة دشباندة كة لةثرسيارَيكا
لة كاركردنيدا نابةستَيت لة دروستكردنء وينتل سيستمى بة

وةآلمدا ووتى لةبةر ضةند هؤيةك:
ثشتبةثرؤسَيسةرى لةكاركردندا ئةوكؤمثيتةرانةىكة .١
مايكرؤسؤقت بةرنامةيى بةجَيهَينانى ئينتلء كؤمثانياى
بَيت طؤِرانكاريدا نوَيكردنةوةء لة بةردةوام دةبَيت دةبةستن
دةبَيت لة طؤِراندانء بةرنامانة ئةو ثارضةء بةردةوام ضونكة
لة تازة ثَيطةيشتوو وآلتَيكى بؤ ئةوانةش كة بكرَينةوة تازة

بارنيةء دةست نادات.
ئةو كؤمثيوتةرانةى كة ئةوةية ديكةى طرنط هؤيةكى .٢
كة دةوَيت ووزةيان لة باش بِرَيكى دةكةن دروستيان ئينتل

بةآلم  دةوَيت كارةبايان كاذَيرَيكدا لة وات ٢٠٠ تا ٤٠٠ نزيكةى
دةوَيت.  كاذَيرَيكداى لة تا٨ وات ٤ سيمثيوتةر

نَيو دةخاتة كة ئةو بةرهةمانةى ئينتل بنةِرةتدا لة .٣
ةمةندةكانة

َ
دةول ثَيشكةوتوو وآلتانى بؤ زياتر بازاِرةكانةوة

ووزةى هيند وةك وآلتَيكى لة كة ناكةنةوة بري لةوة ئيرت ئةوان
بؤ سيمثيوتةريش زياتر دةطمةنةء ئامَيرى الدَيكاندا لة كارةبا

دروستكراوة. نةخوَيندةوار كشتيارء هةذارء ضينى
شباط ٢٠٠٧) ـ (العربى  
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ثَيوةندى ثَيكهاتة(structure)ء 
(function)فةرمان

لةم ثَيشةكية كورتةدا بةشَيك لةو طرنطرتين بنةما فكرى ء 
مَيتؤدؤلؤذيكانة باس دةكةين كة سروشتى نامَيذوويى بةشَيكى 
بةرينى ئةنديشةى سؤسيؤلؤذيكى هاوضةرخ ثَيكدَينن: ثضِرانى 
لةراستيدا  كاركرد.  ء  ثَيكهاتة  ضةمكى  دوو  نَيوان  ثَيوةندى 
ثَيكهاتةكان ثيشاندةرى ثةرضةكردارى مرؤظةكان لةئاست ثرسة 
جياوازةكانن كة لة ثَيوةندى ئةوان لةطةأل دةظةرى كؤمةآليةتى 
لة  هةميشة  ثَيكهاتانة  ئةم  دةطرن.  سةرضاوة  سروشتى  ء 
بوارَيكى تايبةتدا، كاركردَيك لةنَيو ثَيكهاتةيةكى كؤمةآليةتى 
بةرينرتدا ئةنجام دةدةن. بةآلم كاتآ كة بارودؤخ دةطؤِردرَيت، 
ثَيكهاتةكان ئيرت ناتوانن ئةم كاركردة ئةنجام بدةن ء كةوابوو 
سةرئةنجام  ئةدةن،  لةدةست  خؤيان  ئةقآلنى  ةتى 

َ
خةسل

دةطرن ء ضةند ثَيكهاتةيةكى تازة 
َ
مرؤظةكان دةستيان لَي هةل

ثَيوةندى  بةمجؤرة،  جَيطريدةكةن.  ئةوان  لةجَيى  جياواز  ء 
ةتى درَيذماوةى 

َ
ثتةوى ثَيكهاتة ء كاركرد، كة بةرهةمى خةسل

 
هَيزى ثَيكهاتةكانة،  ماوى  كورت  سروشتى  ء  كاركردةكان 

بزوَينةرى مَيذوو، يان بة وتةيةكى رؤشنرت سروشتى مَيذوويى 
رةفتارى مرؤظةكان دةسازَيت. بةآلم هةر كة ثَيكهاتة لة كاركرد 
جيابكةينةوة، بة بنةماخوازى (سرتاكتوراليزم)ى نامَيذوويى 
يست دةطةين، يان بة كاركردطةرايى (فانكسيوناليزم) 

َ
ء فؤرمال

دةطةين كة هةر دوويان دوو رووى سكةيةكن. سرتاكتوراليزمى 
نامَيذوويى لةمةِر طشتيرتين ثَيكهاتةكانى ئةندَيشة تؤذينةوة 
هةموو  لة  كة  ثَيكهاتانةى  ئةو  هةموو  لةمةِر  يانى  دةكات، 
شَيوةيةك  بةهيض  ء  دةكرَين  بةدى  كؤمةآليةتيدا  فؤرمَيكى 
وةها  كة  (رؤشنة  تَيناكات  كاريان  كؤمةآليةتيةكان  وطؤِرة 

َ
ئال

ئةندَيشةيةك بة مَيتؤدولؤذى خؤى، هةر لة سةرةتاوة مَيذوو 
فانكسيوناليزميش  دةردةهاوَيذآ).  خؤى  تؤذينةوةكانى  لة 
ةتى كونسرظاتيظى هةموو دام ء دةزطا ء 

َ
تةنيا سةرنج بة خةسل

طايةكى تايبةت دةدا ء بة ثيشاندانى رةهةندى 
َ
ئاكارةكانى كؤمةل

ةتانة، راظةيان دةكات، بةآلم قةت ثرسى 
َ
«كاركردى» ئةم خةسل

يستةكان 
َ
سوكةوتى فانكسيونال

َ
ة ناكات. شَيوةى هةل

َ
وطؤِر طةآلل

َ
ئال

يان  نادروست»  بة»كاركردى  كة  ئةوكارانةى  لةئاست 
ةتَيكى 

َ
خةسل كة  ئةدات  ثيشان  دةكةن  ناودَيرى  «بآنؤرمى» 

نطةتيظ بؤ ئةوان قايل دةبن، ضونكة ئةم ناكؤكيانة تةنيا بة 

ثةيوةندى 
فةلسةفةء زانستى مرؤيى

دمةن
َ
نوسينى: لوسيةن طؤل

   
    

   ثةرضظةى: هادى محةمةدى
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نازانن دةبةستنةوة ء خؤيانةوة تؤذينةوةى طاى بابةتى
َ
كؤمةل

ناودَيرى دةكةن نادروست» بة»كاركردى ئةوان ئةو شتةى كة
بَيت، تازة كؤمةآليةتى سيستمَيكى تازةى كاركردَيكى رةنطة 
ئةم بَيت. تازةتر كؤمةآليةتى بارودؤخَيكى هَيماى النيكةم يان
كاركردطةرايية، ديدطاى  الوازى ثيشاندةرى وَيستة

َ
هةل جؤرة

ء قةتيس سرتاكتوراليزمى الوازيةكانى وةك كة الوازييةك
ضةشنة هةر لةئاست مَيتؤدؤلؤذيكى داخرانى نامَيذوويية:

.(١١-١٢ (ل كؤمةآليةتيةكان دياردة مَيذوويى رةهةندَيكى

ئينسانى زانستى فةلسةفة ء ثَيوةندى
...ئةطةرفةلسةفةلةبةيانىضةمكىجيهانبينيةجياوازةكان
خؤى، ةتى ئايديؤلؤذيكى

َ
ئةطةر سةرةِراى خةسل دةضآ، واوةتر

لةطةأل مرؤظةكان ثَيوةندى لةمةِر بنةِرةتى هةقيقةتى هةندآ
هةقيقةتانة دةبآئةم كةوابوو دةكات، بةيان دنيا لةطةأل يةكرتء
ئةودا مَيتؤدةكانى لة بةتايبةت ء ئينسانيدا زانستى بناغةى لة

.(١٧ (ل بةرضاوبَيت.

مَيذووى ناسى مَيذوويى ء
َ
كؤمةل

ناسانة
َ
كؤمةل

ء مَيذوويية دياردةيةكى كؤمةآليةتى دياردةيةكى هةر
دياردةيةكى مَيذوويى دياردةيةكى هةر بةثَيضةوانةشةوة
مَيذوو كة تايبةتانةى ئةو دياردة ئةنجامدا لة كؤمةآليةتية.
يةكَيكن. هةر دةكةن  لةسةر تؤذينةوةيان  ناسى 

َ
كؤمةل ء

فاكت رةهةندةكانى لة يةكآ زانستة دوو لةم هةركام ئةطةرضى
كاتآ تا دةكةن ئاراستة كة بؤضوونةى ئةو لَيكدةدةنةوة، بةآلم
بةشَيوةى نةكرَيتةوة، زانستى ديكة ساغ دةسكةوتةكانى بة كة
ئابسرتاكتةوة ثرسى لة طوزةر بةآلم دةمَينَيتةوة. ئابسرتاكت
يةكاليةنة بؤضوونى دوو كؤكردنةوةى بة كؤنكرَيت ثرسى بؤ
ء ئابسرتاكت بةرئةنجامى ئةطةر نايةيت. بةدةست ء ناتةواو
لةطةألبةرئةنجامى ياندةروونطةرا ناسىشتطةرا

َ
ناتةواوىكؤمةل

ناتوانني كؤبكةينةوة،  ثؤزةتيظيسى يان سياسى مَيذوويى 
واقعى بطةين. دةركى بة دةركَيكى لةمةِر دياردة ئينسانيةكان
لة سةنتَيزى ديالكتيكىشتة ئابسرتاكتة كؤنكرَيتءهةمةاليةنة
لة كؤكردنةوةى ئةوان. كةوابوو، نة دروستةكان بةدةست دَيت
ديالكتيكى سةنتيزى نةبن، دروست شتة ئابسرتاكتةكان ئةطةر
بةرئةنجامى كة ئةوة نية مةبةست نية. كةوابوو ئيمكانى ئةوان
هةر دةبآ كوو

َ
بةل ثَيكةوة كؤبكةينةوة، مَيذوويى ء ناسى

َ
كؤمةل

بة تا وةالبنَيني ئابسرتاكت مَيذوويةكى ء ناسى
َ
كؤمةل ضةشنة

لة بَيجطة كة بطةين ئينسانيةكان دياردة كؤنكريتى زانستى
ناسانة(سؤسيؤلؤذيك)

َ
كؤمةل مَيذووى يان مَيذوويى ناسى

َ
كؤمةل

نية. شتَيكيرت
مَيذوويى كة ئةوة مةطةر بَيت كؤنكرَيت ناتوانآ ناسى

َ
كؤمةل

سادةى تؤماركردنى لة ئةطةر بيةوَيت مَيذووش بةمجؤرة، بَيت:
شرؤظةيى دةبآ رةهةندى بةناضار سةرتر بضَيت، رووداوةكان

.(١٩-٢٠ (ل بَيت ناسانة
َ
كؤمةل زؤر رادةيةكى تا يانى هةبَيت،

سةربةخؤ بَيت ئازاد ء بةتةواوى دةبآ تؤذينةوةى زانستى
سةربةخؤيى بة ئازادى ء تؤذينةوى زانستى ثَيويستى ...
لة داوا هةروةها هةية، دةرةكى دةستَيوةردانى هةرضةشنة لة
طرَيت،

َ
ئايديؤلؤذييةكدةسهةل لةهةرضةشنة ناكاتكة توَيذةر

لة تا تَيبكؤشآ تواناوة هةموو بة توَيذةر كة دةيةوآ كوو
َ
بةل

تؤذينةوة راستيةكانى ثَيرةوى وةك ئايديؤلؤذى كارةكةيدا،
(ل تؤذينةوةيةكى ئازادانةن ثَيويستى ئةم ثرسانة راظةبكات.

.(٢١
جياناكرَيتةوة كردار لة ئةندَيشة

فوَيرباخ لةمةِر تَيزَيك  ضةن لة ،١٨٤٦ ى
َ
سال ماركس ...

كة كردووة بةيان بنةِرةتى ئثيستمؤلؤذيكى  راستيةكى دا
ء سايكؤلؤذيكى تؤذينةوةى  تيشكى لةبةر دواييانةدا  لةم
مرؤظ ئةندَيشةى سةِّـَيندراوة: ثياذةدا ذان ئثيستمؤلؤذيكى
رةهةندَيكى تايبةتى كة زانستيدا دةركى ئاكامى ء لة بةطشتى
هةرَيمى دةورءبةريدا لة كردارى مرؤظ ء لةطةأل رةفتار ئةوة،
دوا توَيذةر كة بؤ زانستى ئةنديشةى ى هةية.

َ
قوءل ثَيوةندى

مرؤظةياتى هةموو ء كؤمةآليةتيةكان  طرووثة بؤ ئامانجة،
.(٢٢ (ل بةس ء ئامَيرَيكة تةنيا

زانستى بابةتى ء ئانتؤلؤذيك بناغةى
مَيذوويى

لةطةأل مرؤظ  ثَيوةندى مَيذوو، ئانتؤلؤذيكى بناغةى 
مةطةر نية بوونى تاكى كة «من»ى راستية ئةم ء مرؤظةكانيرت
ئةو بؤ رابردوودا هةر دةركى لة طادا.

َ
كؤمةل ء بةستَينى كؤ لة

بؤى هاوضةرخدا مرؤظةكانى مةعريفةى لة كة دةطةِرين شتة
ء تاك سةرةكى وَيستى

َ
هةل يةكةمدا ثلةى لة يانى دةطةِرين.

ء جيهاندا. طة
َ
كؤمةل لةئاست ء بةهاكاندا طرووثةكان لةئاست

ضونكة هةية ثراتيكى طرنطى ئَيمة بؤ بةوهؤية مَيذوو دةركى
جياوازدا لة دؤخَيكى كة دةناسني مرؤظةكان ئةودا تيشكى لةبةر
كردووة خةباتيان ئامانجانة ء بةها ئةو بؤ جياواز ئامَيرَيكى بة
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يةكسان، هاوشَيوة، ئَيمة ئةمِرؤى ئامانجةكانى ء بةها لةطةأل كة
طشتني  لة ثاذَيك ئَيمة كة تَيدةطةين بةمجؤرة بوون، جياواز يان
ثَيدةدةين ء درَيذةى ئةمِرؤ ئَيمة ء دةضآ سةرتر ئَيمة كة لة
تةنيا مَيذوويى وشيارى ثَيدةدةن. درَيذةى داهاتووش بةرةكانى
ضووة سةرتر تاكطةرا دةِرةخسَيت كة لة منى روانطةيةك بؤ
سةرةكيةكانى ئامَيرة لة يةكآ وشياريةش هةرئةم بةت

َ
ئةل ء

رابردوو يزم،
َ
راسيونال بؤ سةرضوونةية.  ئةم ضةسثاندنى

روونكردنةوةى بؤ ئةو لةسةر وشيارى كة ةيةكة
َ
هةل تةنيا

ئاثوورةيةك رابردوو ئةمثريزم بؤ بةسوودة،
َ
ئةقل ثَيشضوونى

فةرزي، داهاتووى لةطةأل بةراورد لة كة واقعيةكانة رووداوة لة
ديالكتيكى دةتوانآ تةنيا روانطةى هةية، ةتى حةتمى

َ
خةسل

وةك رابردوو كة بطات كؤنكرَيت سةنتيزى بة رَيطةيةوة لةم
ئةندامانى هاوبةشى كردارى بؤ طرنط ء ثَيويست قؤناغَيكى
واقعى طةى

َ
كؤمةل ضةسثاندنى بةهؤى ء بزانآ ئَيستا ضينَيكى

بناسَيت. جيهانداطرى داهاتوو، ئةو ء
دةطةرَين، بؤى مَيذوودا لة  مرؤظةكان كة شتةى ئةو
مرؤظةكان ديالكتيكى ثَيوةندى لة ثراتيك سوذةى وطؤِرةكانى

َ
ئال

مرؤظايةتى طاى
َ
كؤمةل وطؤِرةكانى 

َ
ئال لة  يان جيهان،

َ
لةطةل
داية.

مَيذوويى زانستى بابةتى كة دةطةين ئاكامة بةم كةوابوو
شوَينةكاندا ء كات هةموو لة مرؤظةكان ثراتيكى لة بريتية
طرووثة ثَيكهاتةى ء هةستى ثراتيكة بؤ ئةم كة رَيذةيةكدا لة
بةشَيوةى كةوابوو بوون، طرنط ئَيستا ء رابردوو ئينسانيةكانى
ئينسانى طاى

َ
كؤمةل ثَيكهاتةى ء هةستى بؤ ناراستةءخؤ

.(٢٦ -٢٥) كاريطةرن ء طرنط داهاتووش ء هةنووكة

فيزيا لةطةأل مَيذوو سةرةكى جياوازى
كيميا ء

هةر هةية، كاريطةرى طة
َ
كؤمةل لةسةر ئةوةى كةوابوو،

ذيانى ضونكة مَيذوويية، دياردةيةكى كاريطةريية، ئةم بةهؤى
هةموو مرؤظةكانى كة هاوبةشة بةهاى تاقة كؤمةآليةتى
لة دياردة ئَيمة ئةدات. ثَيوةند ثَيكةوة ء سةردةمةكان شوَين
و دةطةِرين ئةوان ئينسانى ماناى بؤ زياتر مَيذووييةكاندا
ئةم كة نية تَيدا طومانى بةت

َ
ئةل ئةوان، مادى فاكتى بؤ كةمرت

تؤذينةوةى ناكرَيت. طرنطى دةرك مادى لة فاكتى جيا بة ماناية
كة سةربازييانة ء مَيتؤدة ئةو ئامَير زانستيانةى ء تكنيكى
لة سةركةوتن بؤ دووهةم فريدريكى يان ناثليؤن نموونة بؤ
لةبةر تيشكى هؤيةية كة بةو زياتر شةِردا بةكاريان هَيناوة،
بةكام ئةم سةركردانة كة تَيبطةين دةتوانني تؤذينةوةيةدا ئةم

ثَيداوة، خؤيان درَيذة ئامانجةكانى ء دةروونى ئينسانى تواناى
سةردةمى طاى

َ
كؤمةل لةسةر كاريطةرييةكى ض ئةوان كردارى

ء خولقاندووة طةدا
َ
كؤمةل لة دذكردةوةيةكى ض ء هةبووة خؤيان

سةرتر لةبارى كة ئةو شتانة تَيبطةين هةموو لة بةكورتى دةبآ
يان ثؤزةتيظ نطةتيظ ثَيوةندى ئينسانى ء زانستيانة تكنيكى
دةكرآ بابةتةوة (لةم ثَيكدَينن ثَيشينياندا ء ئَيمة لةنَيوان

دابنَيني). نيكوالى دووهةم يان نريؤن لةجياتى ناثليؤن،
دةكات تؤذينةوة ئينسانى رةفتارى لةسةر كة ــ ثرسة ئةم
مادةى لة كة كيميا ء فيزيا لةطةأل سةرةكى مَيذوو جياوازى ــ
ء زانستةكانى فيزيا ئةدات. ثَيشان دةكةن، بآطياندا تؤذينةوة
تؤذينةوة فاكتىبةرهةستدا زةمينةىبَيروونىء لة تةنيا كيميا
دةكةن،بةآلممَيذووكردارىوشيارانةىمرؤظةكانراظةدةكات(ض
دةبآ لة هةرشتآ بَيت)، بةر راستني يان درؤينة وشياريية ئةم
ى

َ
سال كة كَيوى ظوزؤ ئةوة باسكردنى ئةوان ثةيدا بكات. ماناى

ئةم طِركانة هؤكارى دؤزينةوةى و كردووة زايينى طِركانى ٩٧ى
دانيشتوانى دذكردةوةى خولقاندنةوةى بؤ كؤشش ء شتَيكة
تةواو شتَيكى طِركانة ئةم لةئاست ثمثةيى يان هَيركوالنؤم
ء دياردةناسى باشةكانى تايبةتمةنديية لة يةكآ جياوازترة.
طرنطى وةبريهَينانةوةى دةروونناسيدا، لة طشتالت مةكتةبى
بوارى لة  رووداوةكانة ء ضاالكى ماناى ء مرؤظ وشيارى
لةثلةى مَيذوو خوَيندنةوةى رووةوة، لةم وشيارييةدا. ئةم
ئةو ئينسانةكان، دةركى ضاالكى كؤشش بؤ لة بريتية يةكةمدا
يان

َ
هةول كة ئامانجانةى ئةوانن ء ئةو بزوَينةرى مةبةستانةى

كردارى ء رةفتار لة كة  ماناية ئةو وةها  هةر ء دةدةن بؤ
كردووة. وَينايان خؤيان

كؤتايى بة لَيرةدا  مَيذوييةكان رووداوة دةركى ئايا  بةآلم
داية لَيرة هةر راست دياردةناسى الوازى ئَيمة نا. بةِراى دةطات؟
بة (يان دياردةكانى وشيارى هةمةاليةنةى وةسفكردنى كة بة
بةرتةسك ئةوان) وةسفكردنى«طةوهةرى» وتةيةكى رؤشنرتبة
مَيذووييةكانسةرةِراى دياردة واقعى ثَيكهاتةى بةآلم دةبَيتةوة.
مَيذوودا، سوذةى مةبةستى ء ئةنديشة لة وشيارانة ماناى
ماناى لةطةأل كة زؤرجار دةطرَيت

َ
ئوبذكتيظيش هةل مانايةكى

.(٢٨-٢٩ (ل هةية بةرضاوى جياوازى ئةوان وشيارانةى

(كرديار ئوبذة ء سوذة رَيذةيى يةكَيتى
ئينسانيدا لة زانستى ناسني) بابةتى ء

بةثَيضةوانةى لةاليةكةوة مَيذوويى ء ئينسانى زانستى
دةرةوةى لة دياردةكان لة َيك

َ
كؤمةل كيميا ـ فيزيا زانستى
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ئةوان لةسةر مرؤظ كردارى كة  لَيكناداتةءة مرؤظةكان
ثراتيك، خودى ئينسانى زانستى بةثيضةوانةةوة، روودةدات.
ثراتيك كة مةبةستانةى  ئةو ء  وطؤِرةكانى 

َ
ئال ء  ثَيكهاتة

كة كة بؤوةى لةاليةكيرتةوة، لَيكدةداتةوة.  وةطةِردةخةن
مرؤظة، تَيكؤشانى ثاذى بوارَيكى واقعى بةآلم وشيارى تةنيا
وازبَينآ وشيارانةكان  دياردة بة نابآ مَيذوويى تؤذينةوةى 
لةطةأل مَيذوو تَيكؤشةرانى وشيارانةى مةبةستى دةبآ كوو

َ
بةل

ثَيوةند بدات. ئةوان كردارى ء رةفتار ماناى بةرهةستى
هةية: ئاكامى دوو ة

َ
خال ئةم

ئينسانى، رةوتَيكى زانستى  دةركى  ثرؤسةى ئةلف)
تؤذينةوةى لة  ء، لةئةنجامدا ء كؤمةآليةتية ء مَيذوويى
ئوبذة ء سوذة رَيذةيى يةكَيتى لةطةأل ئينسانيدا، ذيانى 
زانستى لة ئوبذكتيظيتة ثرسى بةمهؤية، هةر بةرةءِرووين.
كيميا ء فيزيا لةطةأل جياواز تةواو شَيوةيةكى بة ئينسانيدا

ة دةبَيت.
َ
طةآلل

هةمةاليةنة ء دياردةيةكى مرؤظ رةفتارى كة بؤوةى ب)
«مادى» بوارى دوو جياكردنةوى بؤ كؤششَيك هةر طشتطرية،
كاتى دابِرانى بة  تةنيا ةتدا

َ
حال باشرتين لة «مةعنةوى» ء

زؤر مرؤظ مةعريفةى ء  دةرك بؤ  هةميشة كة دةطات
تَيبكؤشآ بةردةوام دةبآ توَيذةر بةمهؤية، هةر ثِرمةترسية.
تؤذينةوةى لة دةبآ كةوابوو، ببينَيتةوة... كؤنكرَيت فاكتى تا
ئةم لةمةِر تيؤرييةكان مَيذووى كؤمةآليةتيةكاندا، دياردة
مرؤظيش دياردةكانى وشيارى هةروةها ء ديارى بكا دياردانة
كؤمةآليةتى ذَيرخانى مَيذوويى ء جَيطاى مَيذوويى ء لةطةل

.(٣٣-٣٤ (ل بدات ثَيوةند ئةوان

لة تؤذينةوةى بنةماى سةرةكى دوو
زانستيدا

داِرشتنى بؤ كة  ئةو ثَيِرةوانى بةتايبةت ء  دوركيم ...
(كة كرد ديارى دو بنةما زانستى تَيدةكؤشان، ناسيةكى

َ
كؤمةل

و هةبوون) ماركسدا بةرهةمةكانى لة هَيماى بةشَيوةى ثَيشرت
ثَيويستن: دةسكةوتَيكى تؤذينةوةيةكى جدى هةر بؤ ئةمرؤ
بةتةنيايى ئينسانيةكان دياردة زانستى تؤذينةوةى ف)

َ
ئةل

لؤذيكى بةشَيوةى  بةهايى  داوةرييةكى جؤرة  هيض ناتوانآ 
ئامادةكارى طوتووية: ثوانكارة كة بةوجؤرةى هةر ثَيكبَينآ.
زانستى «تكنيكى» سودمةندى نية.  لؤذيكى ئاكامى راظةيى
تَيزى فةرزى (ثَيوةندى ئاراستةكردنى كؤمةآليةتى تةنيا لة

بةرئةنجامى روونكردنةوةى ء ئامانجةكان) ء ئامَير لة هةندآ
شاراوةية. دياريكراوةكاندا بةها كردنى

َ
قةبوول

دروستى  بة دياردةكان تَيبكؤشآ دةبآ توَيذةر ب)
شةخسى كردنَيكى خةوشدرار هةرضةشنة لة ء بكا دةرك

خؤببوَيرَيت.
راستن زانستةكان هةموو بؤ كة ة

َ
خال دوو بةم سةبارةت

ء ظَيرب ماكس دوركيم، روانطةى لةنَيوان جياوازييةك هيض
.(٣٥-٣٦ (ل نية لوكاض دا جؤرج

لةطةأل زانستى ئينسانى جياوازى
زانستى سروشتى

ئينسانى زانستى لةطةأل كة شتانةى ئةو هةموو ...
ضينة بةهاكانى ء بةرذةوةندى هةية، ثَيوةندييان
لةجياتى جياوازن. يةك لةطةأل بةتةواوى كؤمةآليةتيةكان
لةمةِر بةهايى داوةرى ئاشكراى يان شاراوة لَيكضوونى
لة هةر ئينسانيدا زانستى لة ورد دةركى ء تؤذينةوة
بةرةءِرووين جياواز تةواو روانطةى ضةندين لةطةأل سةرةتادا
هةر دةمَيننةوة. ناوشيارانة ء هَيمايى بةشَيوةى زؤرجار كة
ثرسَيكى لة  ئينسانيدا زانستى لة ئوبذكتيظيتة بةمهؤية، 
ء وشيارى بة تةنيا ء  دةضآ سةرتر ئَيجطار  تاكى رووتى
توَيذةرةوة تاكى يان الوازيةكانى فكرى راستطؤيى ء وردبينى

.(٣٩ (ل نةبةسرتاوة
روانطة كام زانستى بةهاى كؤمةآليةتيدا زانستى لة

زياترة؟
كاريطةرييان لةِرووى جياوازةكان، ئايديؤلؤذيية ء روانطة
داوةريية لة هةندآ زانستى هاوئاست نني. ئةندَيشةى لةسةر
هةموار فاكت لة بةرينرت دةركَيكى دةرفةتى بةهاييةكان
دذوازدا، ناسى

َ
كؤمةل دوو نَيوان لة بزانني كة بؤوةى دةكةن.

كاميان بثرسني دةبآ ثَيشدا لة زياترة، كاميان زانستى بةهاى
دياردةيةكةى وةك دى ئةوى كة دةِرةخسَينآ دةرفةتة ئةم
بكةين ئاشكرا ئةو ذَيرخانى بناسني، كؤمةآليةتى ء ئينسانى
ئةو ء ئاستةنطةكانى الوازى دةروونيةوة رةخنةى لةرَيطةى ء

.(٥٣ روون بكةينةوة. (ل.

تايبةتى هؤكارة ئابوورييةكان طرنطى
كؤمةآليةتيدا ذيانى لة

«تاقانة» طرنطى لةسةر ماركسيستةكان لة هةندآ طؤيا
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هؤكارة النيكةم يان  ئابورييةكان، هؤكارة «يةكاليةنةى»  ء
ثَيداطرييان كؤمةآليةتى ذيانى تَيكِراى لةئاست مادييةكان
كةسانة ئةوجؤرة  لةطةأل هةرطيز ئَيمة لةراستيدا كردووة.
هةموو كة ثيابنَيني  دانى  دةبآ بةآلم نةبووين، بةرةءِروو
نوسةرانة ئةو نةخوَيندؤتةوة. ماركسيستيمان بةرهةمَيكى
هؤكارى بة طرنطييان زؤرترين  و دةيانناسني  ئَيمة كة
كة ظَيربن ماكس  ء . ثرين ه داوة، كؤمةآليةتى  ئابوورى ء
ماركسيزم دذى تةنانةت ء  بَيطانة ماركسيزم  لةطةأل زياتر
الفارط ث. وةك «مكانيست»ـةكان ماركسيستة لة هةندآ بوون.
زةينى ء فكرى هؤكارى بة ئةوتؤيان سةرنجى بوخارين ن و
بةرهةمةكانيان كة هةر ء بووة كةم ئةوان ذمارةى بةآلم نةداوة،
دذكردةوة تووشى ماركسيستيدا بلوكى لة هةر بآلوكردؤتةوة،
بةرهةم زؤرَيك بةرانبةردا لة هاتوون. بةرثةرضدانةوة ء
ء دةكةن خةبات يوتؤثيايى ماركسيزمى لةئاست كة دةناسني
كة ثَيداطرى دةكةن، طرنطيةك طرنطى هؤكارى فكرى لةسةر

لَينةكردووة. ى
َ
نكؤل شَيلطري قةت بريمةندَيكى هيض

طرنطيةكى نة ئابوورى هؤكارى مرؤظدا، ذيانى لة ئايا
هةية؟ تايبةتى ئيمتيازَيكى كوو

َ
بةل «دياريكةر»، ء «تاقانة»

مَيذوودا درَيذةى ء لة لةراستيدا بةآلم ياساييةوة نا، لةرووى
بةمهؤية ثؤزةتيظة. راست وآلم ديومانة، ئةمِرؤ تا ئةوجؤرة كة
دياردةيةكى ضةند طاى مرؤظى

َ
هةروةها كؤمةل ء مرؤظ تاكى كة

توَيذَيكى ضةن لةواندا ناكرآ كة كؤنكرَيت)ن (ء طشتى
لة وشيارة ء طياندارَيكى زيندوو جيابكةينةوة. مرؤظ جياواز
سياسى، فاكتة ئابوورى، كؤمةآليةتى، بةرفراوان لة دنيايةكى
ى كارى

َ
بةقوول دنياية ئةم بةسةردةبات. دا هتد ء فكرى، دينى

ئةم دنياية. ئةم سةر كاردةكاتة توانا بةثَيى ئةويش و تَيدةكا
ثَيوةندى بة ئَيمة شتةية كة ئةو دواليةنةية هةر كاريطةريية
وشيارى لة كة ئةوةى لةبةر دةكةين. ناودَيرى ديالكتيكى
كة نية سةربةخؤ هيض بةشَيكى بةدةطمةن ــ مةطةر ــ تاكدا
بةردةوام ئةو بةدةربَيت، كةسَيتى ئةو تَيكِراى كاريطةرى لة
ئيمتيازى ة

َ
خال هةر ئةم تؤكمة بةهرةمةندة. يةكَيتيةكى لة

ئَيستادا و رابردوو مَيذووى لة ئابوورى هؤكارى كاريطةرى
بؤ كة بةجؤرَيكة مرؤظةكان ذيانى لةراستيدا، دةسةِّـَينآ.
بمَينني زيندوو دةبآ بوون بِروادار يان بريكردنةوة ئةظيندارى،
تَيكؤشانى بوارانةى ئةم بةت

َ
ئةل هةبَيت. ثؤشاكيان ء خؤراك ء

ء لةئاست ئةنديشة كةمى زؤر رةنطة كاريطةرييةكى مرؤظ
دةكرَين مةرجَيك بة كارانة ئةم بةآلم ضاالكيةكانيرتدا هةبَيت،
مرؤظةكان ء كرابن دابني بةتةواوى ئةم بوارانة نيازةكانى كة

بةآلم تةرخان بكةن. ئةوان خؤيان بؤ ضاالكى لة كةم بةشَيكى
زؤرينةى نةمانةوآ، ء بمانةوآ ض كة ئةوةية راستيةكةى
بؤ دةرفةتَيكيان وةها قةت ئَيستا تا مرؤظةكان بةرفراوانى
يان ضةوساوةكانة، ضينة ك،

َ
خةل جةماوةرى نةِرةخساوة.

نيازةكانى طريؤدةى بةردةوام سةرةتايى طاى
َ
ئةندامانى كؤمةل

خؤيان كاتى بةرينى بةشى بةناضار ء بوون رؤذانة ذيانى
مودَيرنيشدا دنياى لة ــ ء  كردووة  تةرخان كاركردن بؤ
بةت

َ
داهاتوون. ئةل نيطةرانى ء ةِراوكةن

َ
دل طريودةى بةردةوام

نياييةوة
َ
بةدل بةآلم  هةن، تاكى دةطمةنى نموونةيةكى ضةن

ء هةست جؤرى بؤ ئابوورى ضاالكى كة  بكةين
َ
قةبول دةبآ

بنةِرةتى طرنطى  بةردةوام مرؤظايةتى، زؤرينةى ئةندَيشةى 
بةشَيكى بةردةوام دةسةآلتدارةكانيش ضينة بةآلم هةبووة.
ء ئابوورى ذيانى رَيكخستنى بؤ خؤيان ضاالكى ء كات لة بةرين
تريشةوة، لةاليةكى كردووة. تةرخان ثاراستنى ئيمتيازةكانيان
دةخولقَينآ كة ذيانَيك شَيوة ئابوورى نيايى

َ
دل كة زؤر روشنة

دؤخَيكيان وةها كة كةسانةى ئةو ئةندَيشةى ء ئةخالق لةسةر
.(٩١-٩٢-٩٣ دةبَيت (ل. ى

َ
قوول هةية كاريطةرى

هونةردا ئةندَيشةء بوارى لة كاريطةرى ثرسى
مَيذووى لة كة َيني

َ
بل هةميشة بؤ ء دةبآ جارَيكيرت لَيرةدا

(بريمةندان «كاريطةريةكى» هةرضةشنة زةينيةكاندا بةرهةمة
يان شرؤظةناكات، شتآ هيض يةكرت) لةسةر  هونةرمةندان ء
ئةو بةهؤى كارة ئةم ئَيجطار كةمى هةية. روشنطةرانةى دةورى
ئةوةكة: يانى (رَيذةكان). ئالؤطؤِرةكان ء بذاردن فاكتةية: دوو
بريمةندَيك يان نووسةر هةر بةردةوام مَيذوو درَيذايى بة
خؤيدا دةظةرى لة  كؤمةآليةتى طرووثَيكى هةر هةروةها ء
ئةخالقى ئايينى، روانطة ئةندَيشةكان، لة بةرين زةنجريةيةكى
كاريطةرى ضةندين دةرفةتى كة ئةبينَيتةوة سياسيةكان ء
طرووثى يان بريمةند نووسةر، ثَيكدَينن. شياو جؤراوجؤرى
سيستمَيكى ضةند  يان يةكآ  ئةوانةدا لةنَيوان  كؤمةآليةتى 
كةوابوو ئةو تَيدةكةن. كارى بةِراستى ء دةبذَيرآ

َ
فكرى هةل

طرنطى ثةيدا دةكا ناس
َ
كؤمةل يان بؤ مَيذوونووس ثرسةى كة

كانت، يان سةر كردؤتة كارى هيوم ئايا تَيبطات كة ئةمة نية
بريمةندانى يان ثاسكاأل، سةر كردؤتة كاريان دَيكارت ء مونتنى
سةر ضينى كاريان كردؤتة شؤِرش سياسى بريتانيايى ثَيش
بؤضى كة بكات راظة شتة ئةم دةبآ ئةو فةرانسا، سَيهةمى
خؤياندا وةها مَيذووييةى ذيانى لةم قؤناغة ئةوان بةتايبةتى

وةرطرتووة. كاريطةرييةكيان
تةنيا كؤمةآليةتى ء تاكى سوذةى ضاالكى لةاليةكيرتةوة،
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بة خؤى بؤ كة ئةو ثَيكنايةت بذاردنى ئةندَيشةيةكدا
َ
هةل لة

ئةندَيشةيةدا لةم كة وطؤِرانةى
َ
ئال لةو كوو

َ
بةل دةزانآ، طونجاوى

كاريطةرى باسى كة كاتآ  بةرضاوة. ء  ديار ثَيكيدَينى
هيوم كاريطةرى يان  توماسى، فةلسةفةى لةسةر  ئةرةستوو
دةكةين، لةسةر ثاسكاأل ديكارت يان كاريطةرى كانت، لةسةر
مَيذوويى ء واقعى دَيكارتى يان هيوم ئةرةستوو، هةرطيز
ئةوانمان ئةندَيشةى واقعى ء ء بينراوةكان بةرهةمةكان ء،
دَيكارت، هيوم ء ئةرةستوو، ئةندَيشةى كوو

َ
نية، بةل مةبةست

ء خوَيندويانة ثاسكاأل توماس، كانت ء قديس كة بةوجؤرةى
جياوازة. تةواو ء ئةمةش شتَيكى مةبةستة تَيطةيشتوون

كؤمةآليةتى ئابوورى، ثَيكهاتةى لة دةبآ كةوابوو،
بؤ وةردةطرَيت كاريطةرى كة طرووثةى ئةو دةروونى ء
دةبآ شروظة ديسان لَيرةشدا بطةِرين، دياردةية هؤكارى ئةم
لة كة ئةوة نة راظةبكةن كاريطةرييانة ئةم ماترياليستيةكان
هؤكارى كاريطةرى تؤذينةوةى لةجياتى ثرسةكاندا راظةكردنى
بة ئاماذة ثةسيظ) هؤكارى (لةئاست ء كؤمةآليةتى ئابوورى
دوو باسى نموونة، بؤ بكةن. ئةكتيظ) (هؤكارى كاريطةرى
لةسةرئةندَيشةى قؤناغىطرنطىكاريطةرىفةرهةنطىكةونارا
لة ئةرةستوويى ئةندَيشةى كاريطةرى دةكةين: رؤذاوايى
رَينسانس سةردةمى هيؤمانيزمى لة ء هةذدةهةمدا سةدةى

دا.
بةرينةى طرنطية ئةو ء رَينسانس سةردةمى هيؤمانيزمى
ثةيداى رؤذاوا ئةوروثاى ئةندَيشةى بؤ يؤنانى فةرهةنطى كة
طةى

َ
كة كؤمةل دةبَيتةوة رؤشن ثرسةدا ئةم لةبةر تيشكى كرد،

فكرى كوو لة
َ
نةدةبِرى بةل ئاسمان لة ئيرت ضاوى كة بورذوايى

يةوة
َ
فيؤدال كؤنى طةى

َ
كؤمةل جةرطةى لة بوو زةميندا ء مرؤظ

رؤمى ء بةرهةمةكانى يؤنان نوسراوةء لة دةرهَينا و سةرى
مرؤظ بة مةيلى ئةويش كة ديبؤوة هونةرَيكى كةونارادا
ئةندَيشةكانى ء ئينتما هيؤمانيستةكان هةبوو. زةمني و
دةبينيةوةء دا سيسرون ء نوسراوةكانى ئةفالتون لة خؤيان
كة دةكرد  قسةيان يؤنانى ء التني  زمانى بة هيواية بةم
هةر تا دةرفةتةيان ثَيبدات ئةو طةى بورذوايى

َ
كؤمةل طةشةى

هةروةها دةربرِبن. خؤيان نةتةوةيى زمانى بة شتانة ئةو
حةياتى طرنطى مانيا

َ
ئال بؤ دَيرزةمانَيك تا كةونارا فةرهةنطى

الوازى كة نيضة) ء هولدرلني طؤتة، بدة هَيطل، هةبوو (سةرنج
شؤِرشَيكى نةبوونى ء، سةرمايةدارى كزى طةشةى بورذوازى،
نةرةخساند مانى

َ
ئال بريمةندانى بؤ دةرفةتةى ئةم بورذوايى

بريتانيا، يان فةرانسا سَيهةمى ضينى تيؤريدِرَيذانى وةك كة
خؤيان تايبةتى زمانى بة ء ن

َ
بَيل بةجَي كةونارا سةردةمى

سةردةمى نؤزدةهةمدا، فةرهةنطى كؤتايى سةدةى لة بثةيظن.
زياتر بطرة ء  شوَينةكانيرت وةك  مانياشدا، 

َ
ئال لة كةونارا،

ء فَيرطةيى زانيارى لة ثَيكهاتةيةك وةك جَيطايةكيرت لةهةر
.(٩٧-٩٧-١٠٠ (ل لَيدَيت. ئاكادميكى

رَيذةى ئايديؤلؤذييةكان سةربةخؤيى
ذَيرخان لة

ء ئايديؤلؤذييةكان ثَيوةندى لةمةِر باسكردن كاتى
ئايديؤلؤذييةكان رَيذةيى سةربةخؤيى نابآ سةرخانةكان

نةطرين. لةبةرضاو
ئةوةى ثاش روانطةيةك، توخمةكانى لة هةندآ بةت

َ
ئةل

يان ئايني ياسا،  وةك  جؤراوجؤرى بوارى  ضةندين  لة
يان تيؤكراتةكان، نيطاركَيشان، دةركةوتن، ياسازانان، هونةردا
بة ء زياتر زؤر ئةوان كة دةيانةوآ سةردةم هونةرمةندانى
ثَيكهاتةيةكى ضةند ء لة ئاكامةكانيانةوة طةشةثَيبدةن هةموو
لةسةر ياسازانان بَيطومان بةمجؤرة، بكةن. بةيانى تؤكمةدا
دينى كاريطةرييان دةبَي ئةندَيشةى ء تيؤكراتةكان لةسةر ياسا
سيستمَيكى رةهةندةكانى هةموو بمانةوآ ئةطةر بَيهودةية ء
فكرييةكانيرت بوارة لةطةل يان ذَيرخانةكان لةطةأل ياسايى
ناوةرؤكى لةمةِر ثَيوةندَيك وةها بةت

َ
ئةل بدةين. ثَيوةندى

ضةمكى لةمةِر نموونة بؤ ــ لةئاراداية سةرةكيةكان نؤرمة
شَيوازة لةمةِر  بورذواييدا، طةى

َ
كؤمةل لة تايبةتى كدارى 

َ
مل

ء جوتيار لةنَيوان زةمني هاوبةشى كدارى
َ
مل تايبةتةكانى

ياسايانة ئةم ئةوةى ثاش بةآلم يدا.
َ
فيؤدال طةى

َ
كؤمةل لة ئاغا

تا كة ياسازانانن ء ياسادانةران دادوةران، ئةوة داِرَيذران،
ئةوان تايبةتى بةكارهَيناى شَيوازةكانى لةمةِر زؤر رادةيةكى
داب ء دةقةكان لة كة بِرياردةدةن جياوازدا بابةتى ضةندين لة
مَيذووزان رؤشنة كة بةت

َ
ئةل كراون. نةريتةكاندا ثَيشبينى ء

دابنَيت، جياوازى ئاستةدا دوو ئةم لةنَيوان كارىخؤيدا لة دةبآ
هيض تايبةتةوة بةسرتاوةء بابةتى ضةند كة بة جياوازييةك
ئةم كة وتن ناكات بة ثَيويست طشتى نايطرَيتةوة. ياسايةكى
دين، فةلسةفة ياسا راستةءهةملةمةِر هونةر، ثرسةهةم لةمةِر
سةرئةنجام مةعنةوى. ذيانى ترى رةهةندةكانى هةموو ء،
لة سةركةوتووةكان بةرهةمة لةنَيوان كة َيني

َ
بل ئةوةش دةبآ

كة لةطةأل هةندآ ئةو بةرهةمانةى بوارى جياوازدا، ضةندين
شَيوازَيكى زؤرجار ضةند سازطارن، هاوكَيشى رَيذةيى ةتى

َ
حال
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سةرنج هةم ئةوانة دةركى بؤ دةبآ كة لةئارادان طواستنةوة
بة سةرنج هةم ء بدةين كؤن ئايديؤلؤذى دةروونى نيازى بة
بى

َ
قال كة بدةين كؤمةآليةتييانة هَيزة دذوازى ئةو كاريطةرى

نوَيى جيهانبينى تَيكدةشكَينن تا تؤخمةكانى طونجاويية ئةم
.(١٠٠-١٠١-١٠٢ (ل بخولقَينن. بةشَينةيى خؤيان
جيهانبينييةكان ء كؤمةآليةتيةكان ضينة

سةرةكى دياردةى مَيذوويى، ماترياليزمى اليةنطرانى ئَيمة
بوونى لة ئَيستا و رابردوو كؤمةآليةتى فاكتى دةركى  بؤ
ئةوان ثَيوةندى ثَيكهاتةى لة ء كؤمةآليةتيةكاندا ضينة
قؤناغى ء وآلت بةثَيى هاوكارى، ء هاوكَيشى ء  (خةبات 
ثَيشداوةرى يان دوطم بِرواى بةهؤى ء دةبينني مَيذوويى)
ضةندين ء تؤذينةوةكانمان كوو

َ
بةل نةطةيشتووين، ئاكامة بةم

طرنطى بةردةوام ئاطادارين، لةوان كة بةرفراوان لَيكدانةوةى
طرووثة لةطةل بةراورد  لة كؤمةآليةتى  ضينى بآوَينةى

داوة. ثيشان كؤمةآليةتيةكانيرت
ثَيناسةى بؤ كة داوة ثيشانيان ماركسيستيةكان تؤذينةوة
هؤكار دوو بابةتَيكةوة، هةموو لة دةبآ، كؤمةآليةتى ضينى
بةآلم هةية، ثَيكةوة دواليةنةيان ثَيوةندى كة بطرين لةبةرضاو
بةرهةمهَيناندا لة ضينَيك هةر دةورى نني: يةكسان تةواو
ئةوةى بآ ضينةكانيرت. لةطةأل ئةو كؤمةآليةتى ثَيوةندى ء
وةِرى درَيذ ء دوور باسَيكى ثرسة ئةم لةمةِر بمانةوآ كة
بكةين، ئاراستة هةمةاليةنة ء تةواو ثَيناسةيةكى بخةين، يان
كة بكةين هؤكار سَيهةمني بة ئاماذة با لَيرةدا بدةن رَيمان
تةنيا بةسرتاوة، بةآلم هؤكارةكةوة دوو بةو زؤر رادةيةكى تا
ضينةكان بةسةر طرنطى تايبةت ترييذيكى بةو ئاماذةكردن
درَيذةى لة هؤكارة ئةم دةهاوَيذآ. كؤمةآليةتيدا لةذيانى 
ناسى

َ
كؤمةل بوارى  لة ئَيمة تؤذينةوةكانى  ء ئةزموونةكان 

سةردةمى كؤتايى لة هاتووة: بةدةست زةينيةكاندا (بةرهةمة)
تا جَيطايةكئَيمةئاطاداربني،ضينةكؤمةآليةتيةكان كةوناراوة،

بوون... جيهانبينيةكان ذَيرخانى
كة: مانايةية بةم سةرةوة وتةى

رةوتَيكى ذَيرخانى دؤزينةوةى كة هةرجارة ئةلف)
بة ئَيمة بووة، مةبةست  هونةرى يان ئةدةبى  فةلسةفى،
تاقمَيكى هةر يان ثيشة، كليسا، نةتةوةيةك، بةرةيةك،
ء كؤمةآليةتى ضينَيكى كو بة

َ
نةطةيشتووين، بةل كؤمةآليةتى

طةيشتووين. طا
َ
لةطةأل كؤمةل ئةو ثَيوةندى

بةردةوام كؤمةآليةتى، ضينى شياوى وشيارى زؤرينةى ب)

لة رةنطة تؤكمةية ء سايكؤلؤذيكةوة لةِرووى جيهانبينةكة كة
بكرَيت. بةيان هونةريدا يان ئةدةبى فةلسةفى، دينى، بوارى

ء هةمةاليةنة بةشَيوةى طشتى ء تا كاتآ كة تَيزانة ئةم
رةنطة نةسةِّـَيندرَين شرؤظةكاريدا ء ئةزموون لةبةر تيشكى
وةها تا  هَيشتا بةآلم بكرَين.  حساب رَيكةوتَيك  وةك تةنيا
ئةمةش، سةرةِراى هةية. درَيذمان مةودايةكى ئةنجامَيك
كة طرووثَيكن تاقة ضينةكان كة ثَيبكةين ئاماذةى دةبآ
ضينَيك، هةر ضونكة ء تايبةتة، شاز بةهاييةكانيان ثَيوةرة
بةرفراوان كؤمةآليةتى  رَيخستنى لة جياوازى ئامانجَيكى
تةنيا نَيوان ضينةكان هاوكارى تةنانةت بةجؤرَيك كة هةية،
ئامانجَيكى بة ضةن طةيشتن بؤ بِرطةيية كاتى ء دةرفةتَيكى
بؤ سياسيدا ذيانى بوارى لة ضينةكان رةنطة جياواز. تةواو
بخةن، رَيك دوذمنَيكى هاوبةش هاوثةيمانى دذى لة خةبات
رَيخستنى ء مرؤظ لة جياوازيان ئامانجَيكى هةركاميان بةآلم

هةبَيت. كؤمةآليةتى
جياوازى دةكرآ رةنطة كة بكةين زياد ئةمةش فةرزية وةك
ةتى

َ
خةسل لة جيهانبينيةكان ء ئايديؤلؤذييةكان نَيوان

ئايديؤلؤذييةكان خةوشداركةرى سةرئةنجام ء ئابسرتاكت
ببينني. جيهانبينيةكاندا كؤنكرَيتى ء طشتى ةتى

َ
خةسل ء

لة بتوانني رةنطة فةرزييةيةك وةها لة كوةرطرتن
َ
كةل بة 

النيكةم مودَيِرندا، طةى
َ
كؤمةل ء نَيوةِراست ضاخى طةى

َ
كؤمةل

بدةين ثَيوةند كؤمةآليةتيةكان ضينة جيهانبينةكان لةطةأل
كة هةية ئامانجَيكيان وةها ئةوان كة ئةوكاتةى تا بةت

َ
ئةل ــ

ئايديؤلؤذييةكان ء ــ  دةطرَيتةوة مرؤظى طاى 
َ
كؤمةل تَيكِراى

و كؤن كؤمةآليةتية  ضينة ء كؤمةآليةتى  طرووثة لةطةأل
لةرزؤك ء سست ويستى

َ
هةل بة كة ــ بدةين ثَيوةند رزيوةكان

دةكةن... ئيمتيازةكانيان و ثَيشوو دؤخى لة داكؤكى تةنيا
خوارةوة هؤكارةى سآ بةم كؤمةآليةتى ضينى من بةِراى

دةكرَيت: ثَيناسة
ئةو لة بةرهةمهَيناندا، دةورى ئةلف)

ضينةكانيرتدا، لةطةأل ثَيوةندى ئةو ب)
-١٠٨ جيهانبينيية(ل جؤرَيك كة ئةو شياوى وشيارى ج)

.(١١٠-١١٧

سةرضاوة:
جامعة، فرهنط، ادبيات
طلدن لوسني نويسندة:

١٣٨٠ ضشمة، تهران نشر ثويندة، جعفر ترجمةى:
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ةوة ضةند جوانة! كاتَيك دةوروبةرمان 
َ
ديمةنى ذيان بة مندال

ثِر لة ثَيكةننيء جموجؤأل دةكةن، هَيندةى خؤشمان دةوَين، 
بةرثرسيارَيتى بوونى ئةوانء طةورةكردنيان لةسةر بنةِرةتَيكى 
بةت 

َ
تةندروستء لةش ساغى دوو ئةوةندة لة ئةستؤمانة، هةل

يش بةر لة هةرشتَيك دايكَيكى 
َ
بنةِرةتى دروست بوونى مندال

تةندروستء لةش ساغة. 
نةخؤشى شةكرة يةكَيكة لة نةخؤشيية     درَيذخايةنةكانء 
دوضارى ذنان دةبَيتةوة يان بةر لة سكثِرى يان لةكاتى سكثِريدا، 
نيا بَيت لةبارى تةندروستى 

َ
لةبةر ئةوة ثَيويستة ذنى سكثِر دل

خؤىء هةروةها كؤرثةلةكةشى. بةر لةمةش با باسَيكى كورتى 
نةخؤشى شةكرةو سكثِرى بكةين. 

ديارة ذنان ثَيش سكثِرى يان لةكاتى سكثِريدا ياخود لةدواى 
بوون دوضارى نةخؤشى شةكرة دةبن، دووضاربوونيشى 

َ
مندال

ياندا بةردةوام دةبَيت، 
َ
درَيذخايةنةو بة درَيذايى ذيان لةطةل

بةتايبةتى  بَيت،  دوضارى  سكثِريدا  لةسةرةتاى  ذن  رةنطة 
ئةوانةى ثَيش دووطيانى بَى ئةوةى ثَيى بزانن دوضارى بونء 
لةكاتى سكثِريدا بةدةردةكةوَيت، ئةو ذنانةى رَيذةى شةكرة 
ةتةش 

َ
يان كلوكؤز تياياندا دوضارى كةموكوِرى هاتووة، بةم حال

ةتى 
َ
حال شةكرة،  بة  دووضاربوون  لة  بةر  قؤناغى  دةوترَيت 

جار  يةكةم  بؤ  دووطيانيدا  لةكاتى  ذن  كة  هةية  ئةوتؤش 
دوضارى شةكرة دةبَيت. 

فسيؤلؤذييةكان  طؤِرانة  بةرطةطرتنى  لة  ذن  تواناى 
لة  كلوكؤز  ئاستى  تةرازووى  تاى  كة  سكثِريدا،  لةكاتى 
ةتى 

َ
حال لة  دةكات  وا  ئةوةى  دةكاتةوةء  بةرز  خوَيندا 

دووضاربوونةية،  ئةم  هؤكارَيكى  رايبطرَيت  هاوسةنطيدا 
البردنى  كارةكةيدا  لة  ئامانج  يةكةم  ثزيشك  ئةوة  لةبةر 
ناِرَيكى  ةوىء بةرنامةيةكى 

َ
هؤكارة دةرةكيةكانة وةك قةل

خؤراك بؤ راطرتنى هاوسةنطى جةستة بة بةردةوامى. 
السةنطى  لة  طرنط  َيكى 

َ
رؤل هؤرمؤنةكان  طؤِرانى 

بِرَيكى  تاوةكو  دةطَيِرن،  كلوكؤز  بةرزبوونةوةى  تةرازووى 
دابني  كؤرثةلة  طةشةى  ثِرؤسةى  بؤ  كلوكؤز  ثَيويستى 
هؤِرمؤن  ضةندين  سكثِريدا  لةكاتى  ذن  جةستةى  بكات. 
ئةمةش  ئةنسؤلني  هؤِرمؤنى  بةكارى  دذن  كة  دةردةدات 
بزَيوى  هةستيارىء  كةمكردنةوةى  رَيطةى  لة  بةزؤرى 

روودةدات.  ئةنسؤلني  وةرطرةكانى 
بةرزكردنةوةى  لة  شَيوة  بةهةمان  ويآلش  هةروةها 

نةخؤشى شةكرةو 
     سكثِرى 

ثةرضظةى: رؤشنا ئةحمةد 
دكتؤر ئةِّـوعتةز ئةلخةير ئةحمةد 
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هؤِرمؤنَيكى ضةند رَيى دةردانى دةطَيِرَيت، لة رؤأل كلوكؤزدا
شةكرة دوضاربوونى ئةطةرى ئةوة لةبةر بة ئةنسؤلني دذ
بة دةست  ويآلش ضونكة  دةبَيت،  زياتر  سكثِر  ذنى  الى

هؤِرمؤن دةكات. دةردانى ضةندين

خوَينى لة هؤِرمؤنانةى شةكر ئةو
بةرزدةكةنةوة: دووطياندا ذنى

مرؤيى  ويآلشى دروستكردنى ضاالككارى هؤِرمؤنى -١
:Human Chorinic Gonadotopin

زَيداء بؤشايى طؤشتينى ضينى خانةكانى لة هؤِرمؤنة ئةم
 ٨ – ٩ ثاش دةردةدرَيت ذنةوة جياوازةكانى شلةمةنية رَيى لة
ثاش بةدةردةكةوَيتء ذندا لةخوَينى دروستكردن هَيلكة لة رؤذ
ثاشان زَيدا، بالستوسيت لةبؤشايى ضاندنى كةم لة ماوةيةكى
هةفتةى لة تا ة بةرزدةبَيتةو هؤِرمؤنة ئةم خَيرا بةشَيوةيةكى

هؤِرمؤنة نيشانةيةكى  ئةم ئاستةكانى، ئةو ثةِرى ١٠ – ١٢ دةطاتة
هؤرمؤنةكة  ١٦ – ٢٠ سكثِرى ثاش هةفتةى هةبوونى سكثِريية،
هؤِرمؤنة ئةم بنةِرةتى ئةركى لوتكةدا، ئاستى لة كةمدةبَيتةوة
هةتا زةرد تةنى ثاراستنى لة بريتية شةكرةية ثرؤتينَيكى كة

ثَيويست هؤِرمؤنى راطرتنى هاوسةنطى مانطانةء سوِرى ثاش
ويآلش. بوونةوةى شي يان بوونى دروست بةردةوام بؤ

مرؤيى جةستةيى شريى ويآلشى ضاالككارى هؤِرمؤنى -٢
:Human Somatomamotropin

ثَينجةمى  هةفتةى  لة  هةزار  ٣٨ كَيشى لة ثرؤتينَيكة
لةطةأل قةبارةى دةردان دةكات، ئاستةكةى بة دةست سكثِريدا
هؤِرمؤنى دةوت هؤِرمؤنةيان بةم وَيآلشدا بةرزدةبَيتةوة،ثَيشرت
هةستيارى كةمبوونةوةى هؤكارى هؤِرمؤنة ئةم ويآلش، شريى
لةبةرئةوةدةبَيتةهؤىبةرزكردنةوةى وةرطرةكانىئينسؤلينة،
نةرى دةردانى ترشة

َ
ثال هِؤِرمؤنة ئةم ئاستى كلوكؤزى دايك،

الوازى كاريطةرى ذندا، ضةوريةكانى شانة لةنَيو ضةورييةكانة
كردن. طةشة كردن وةك هؤِرمؤنى طةشة لةسةر هةية

 Placental ئةنسؤلني  شيكةرةوةى ويآلش هؤِرمؤنى -٣
:Insulinase

ئازاد طشتىء رَيذةى ،Free Cortisol ئازاد  كؤرتيزؤُّـ -٤
بةرز سروشتيةكةى ئاستة  ئةوةندةى (٣  –  ٢) نزيكةى بؤ

دةبَيتةوة.
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 Estrogen and ثرؤجسرتؤن ئيسرتؤجنيء هؤِرمؤنى -٥
:Progesterone Hormones

ئاستة ئةوةندةى (٣٠) بؤ ئيسرتؤجني دةردانى ئاستى
سكثِريدا، كؤتاييةكانى  لة دةبَيتةوة  بةرز سروشتيةكةى 
كؤتاييةكانى لة  ئةوةندة (١٠) بؤ ثرؤجسرتؤن ئاستى بةآلم
وةرطرةكانى هةستيارى هؤِرمؤنةكةش هةردوو سكثِريدا،
وةرطرانةش ئةو ذمارةى هةروةها  كةمدةكةنةوة،  ئةنسؤلني

كةمدةكةنةوة.
دةردانى ديكةى رذَينةكانى سيستمى لة ضى

دةدةن؟ روو الى ذنى سكثِر هؤِرمؤنةكان
لةكاتى رذَينة ئةم ثَيشةوةى بةشى رذَين: مَيشكة ذَير -١
سروشتيةكةىطةورة دةبَيت، نيوةىقةبارة لة زياتر سكثِريدا بؤ
كورتيكوتروفني، وةك هؤِرمؤنةكانى دةردانى زؤرتر لةبةر
كةمرت دى هؤِرمؤنَيكى ضةند كاتَيكدا لة بؤالكتني دةرةقى،
ئيسرتؤجنيء خراثى كاريطةرى ئةنجامى لة دةبنةوة
ئةو هؤِرمؤنانةى ديارة دةردةدرَين، لة ويآلشدا كة ثرؤجسرتؤن

ئةنسؤلينن. بةكارى دذ دةبَيت زياتر دةردانيان
رَيذةى رذَين: /سةرطورضيلة طورضيلةكان سةر رذَينى -٢
ترشة هؤِرمؤنانة ئةم رةنطة دةبَيت، زياتر رذَينة ئةم دةردانى
شانةكانى دروستكردنى شانةكانى دايكةوة بؤ لة ئةمينييةكان
ئةوةندةو دوو دةطاتة ئةلدؤستريؤن بطوازنةوة،هؤِرمؤنى منداأل
بةرزبوونةوةى هةندَيك ئةوثةِرى، دةطاتة سكثِريدا كؤتايى لة
هؤِرمؤنةو ئةم بؤ ئاستى لةكاتى سكثرشيدا خوَين ثةستانى

دةطَيِرنةوة. ئيسرتؤجني
سكثِريدا لةكاتى رذَينة  ئةم قةبارةى دةرةقى:  رذَينى -٣
ئةنجامى لة ئةمةش سروشتيةكةى، قةبارة نيوةى دةطاتة
لة بَيجطة ويآلشةوةية، كردنى دروست هؤِرمؤنى ضاالككارى
ضاالككارى هؤِرمؤنى دةرةقىء كاريطةرى هؤِرمؤنى ضاالككارى

دةرةقى ويآلش.
لةكاتى رذَينانة ئةم زؤرى بة دةرةقى: نزيكةكانى رذَينة -٤
خؤراكى لة كالسيؤم ئةطةر بةتايبةتى دةبن، طةورة سكثِريدا

بَيت. كةم دايكيدا
لةدةردانى ش

َ
وَيال ى

َ
رؤل

هؤرمؤنةكاندا:
تَيثةِربوونىهةردووهؤرمؤنى ئةنسؤلنيء بة ش رَيطة

َ
وَيال -١

بةكارهَينانى ثزيشك  لةبةرئةمةية  ديارة  نادات،  كلوكؤز
لةكاتى شةكر رَيكخستنى بؤ ضارةسةرَيك بةتاكة ئةنسؤلني

كارناكاتة راستةوخؤ بةرَيطةيةكى ضونكة دادةنَيت، سكثِريدا
كؤرثةلة. كلوكؤزى سةر

شةوةو
َ
وَيال رَيي لة دةدات كلوكؤز تَيثةِربوونى بة رَيطة -٢

نيية، وزة بة ثَيويستى كة طونجاو، وبوونةوةى
َ
بال بةشَيوةى

كلوكؤزى ئاستى دةبَيتةوة.  و
َ
بال طوَيزةرةوةوة لةِرَيي كو

َ
بةل

كلوكؤزى  لةئاستى دسل / ٢٠ مطم نزيكةى كؤرثةلة سروشتى
كةم دةكات. خوَينى دايك

دةدات ذةهراوييةكان تةنة تَيثةِربوونى بة رَيطة ش
َ
وَيال -٣

بةرزبوونةوةى لةبةرئةوة ئاسانةوة، وبوونةوةى
َ
بال رَيي لة

لةسةر تةواو مةترسييةكى دايكدا خوَينى لة تةنانة ئةو ئاستى
كؤرثةلة دروست دةكات.

تَيثةِربوونى بة رَيطة ش
َ
وَيال سادةوة طواستنةوةى رَيي لة -٤

دةدات. ئةمينيةكان ترشة
دةدات. ترشة ضةورييةكان بة تَيثةِربوونى رَيطة ش

َ
وَيال -٥

لةكاتى روودةدةن لةميتاثؤليزمدا طؤِرانةكانى
؟ ضني سكثِريدا،

لةذنى (ميتابؤليزم) زيندةثاأل رَيذةى طشتى، بةشَيوةيةكى
لةنيوةى سروشتى رَيذةى سةروو ى ٪١٥ نزيكةى دووطياندا
لةوانةية دةبَيتةوة. بةرز دا دووطيانى ماوةى دووةمى
بؤضى بداتةوة لَيك ئةوة هؤكارى رَيذةية ئةم بةرزبوونةوةى
دةكات، دا لةجةستةى زؤر بةطةرمييةكى هةست دووطيان ذنى
زياتر ووزةيةكى بةرهةمهَينانى بؤ لةش ثَيويستى سةربارى
زيادةية قورسايية ئةو بتوانَيت بؤئةوى ماسولكةكان بؤ

بكات. لةش هاوسةنطى ثارَيزطارى لة بطرَيتء
َ
هةل

بوونى زياتر  لةئةنجامى ئةنسؤلني وةرطرةكانى ذمارةى
دةبنةوة، كةم رذَين ذَيرمَيشكة طورضيلةو سةروو رذَينةكانى
شانةكان تواناى دةبَيتء زياتر  ضةورييةكان  ترشة ةى

َ
جوول

ئةمةشدا رَيذةى لةئةنجامى دةكةنةوة، كةم لةطرتنى طلوكؤزدا
دةبَيتةوة. بةرز جطةردا لة كلوكؤز دةردانى

بيتا خانةكانى بة ثاأل كلوكؤز ئاستى بةرزبوونةوةيةى ئةم
ديارة دةربدةن، ئةنسؤلني زياتر كة لةثةنكرياسدا دةنَيت –
ماندوو ئةو خانانة سكثِريدا لةكاتى كاريطةريية بةردةوامة ئةم
دةكاتةوةو كلوكؤز كةم درنالني سوودى نورا هؤرمؤنى دةكةن،
هاوكارى بة دةدات خوَيندا لة ئازادةكانيش ضةوريية ياريدةى
لة كلوكؤز دةرةقيش رذَينى هؤرمؤنةكانى ،

َ
ئةدرينال هؤِرمؤنى

ثوكانةوةى دةبنةهؤى هؤرمؤنانة ئةم دةمذن، زياتر ةدا
َ
ريخؤل

جطةردا. لة كلوكؤز طرى
َ
هةل
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ي
َ
لةئةنجامىخال دةطرن،

َ
هةل ئةوخانانةىكلوكؤزلةجطةردا

شةكرةيان دووضاربوونى دواتر دةضنء لةناو زوو بوونةوةيان
سريؤكسني هؤِرمؤنى بَيجطةلةوةش دةكرَيت، ضاوةِرَي لَي
لَيي دةربازبوون ئةنسؤلنيء ميتاثؤليزمى / ى

َ
زيندةثال رَيذةى

بَيت، كةم ئةنسؤلني طرياوى
َ
هةل ئةطةر بةتايبةت دةكات، زياتر

دةردةدةن. ئةنسؤلني كة دةكات ماندوو ئةو خانانة ئةمةش
رَيذةى وادةكات لةش ناوةوةى كةشي بينيمان، وةك
ئةمةش م ماناى

َ
بةال بَيتةوة، بةرز خوَيندا لة ئاستى كلوكؤز

شةكرة دووضارى سكثِر ذنَيكى كةهةموو ناطةيةنَيت ئةوة
مادةخؤراكيةكانى كلوكؤزو ئاستى  خؤى جةستةى دةبَيت.
بوونيادة دابينكردنى بؤ بةرزدةكاتةوة، دايكدا ديكةلةخوَينى

كؤرثةلة. جةستةى بونيادنانى بؤ ثَيويستيةكان
كردن: دةستنيشان

لة سكثِريدا، لةكاتى شةكرة نةخؤشي دةستنيشانكردنى
ئاستى دياريكردنى بؤ ذنةكةوة دةبَيت خوَينى ثشكنينى رَيي

. تيايدا كلوكؤز
ثشكنني: كاتى

ثشكنني كاتى سكثِر، ذنى الى مةترسيدار هؤكارى بةطوَيرةى
دياري دةكرَيت، وةك:

هةية: مةترسيدارانةى هؤكارة ئةو ذنةى ئةو -١
ةوى.

َ
قةل أ-

ذنة. ئةو دووضاربوونى بةروارى ب-
شةكرة. نةخؤشي – ج

خَيزاندا. لة شةكرة بؤماوةيي – د
سةردانى لةيةكةم دةبَيت دةبن شك نة

َ
خاال لةم ذنانةى ئةو

ئاكامى ئةطةر  بكةن، بؤ شةكرةيان ثشكنينى ثزيشكدا 
لةنَيوان دى  جارَيكى دةبَيت  بوو، (نَيطةتيظ)  ثشكنينةكة 
بكاتةوة تالةنةبوونى ثشكنني سكثِريدا ى هةفتةى(٢٤ – ٢٨)

نيابَيت.
َ
دل شةكرة ةتى

َ
حال

مام ناوةندة: مةترسيدارةكانى ئةوذنةى هؤكارة -٢
شةكرة ثشكنينى (٢٤-٢٨) هةفتةى لة ذنانة ئةم دةبَيت

بدةن. بةئةنجام
مةترسيدارن: كةم هؤكارةكانى ذنةى ئةو -٣

كةمرتبَيت.  ساأل ٢٥ لة تةمةنى أ-
لة سكثِري بزانَيت. كَيشي سروشتى بةر ب-

شةكرة. نةخؤشي بؤماوةيي هؤكارى نةبوونى – ج
نةهاتبَيت. كةمء كوِري كلوكؤز دوضارى رَيذةى – د

نةبووبَيت. ى
َ
سةختى مندال بة ثَيشرت – ه

ثزيشك ثَيويستى هةبَيت، ذنَيك الى ةتانة
َ
خةسل ئةم ئةطةر

شةكرةش دةستنيشانكردنى نابَيت. كلوكؤز ئاستى ثشكنينى بة
مطم /١٢٦ لة ئةطةر كلوكؤزة ئاستى ثشكنينى بة ثَيويستى

زياتر بَيت.

وةرطرتنى كلوكؤز:
لةوةرطرتنى تواناىجةستةية زانينى بؤ تاقيكردنةوةية ئةم
شَيوةى جياوازة بِرةكان دةمةوة، ئاستى رَيي لة كلوكؤز بِرَيك
ئةوةى وا بةثَيي دةمةوة، لةرَيي (١٠٠طم) كلوكؤزة ويش

َ
بةربال

سارد دةكرَيتةوةو شلةكة بدات، نج
َ
هَيل وةرطر دةكات لةكةسي

ئةو شتَيك بةرلةهةر دةكرَيت، ديارى وةرطرتنى كاتةكانى
لة بِرَيك ثشكنيندا لةكاتى ناكَيشَيت جطةرة كةسةدادةنيشَيتء
وةك دةخوَينرَينةوة، ئاكامةكان دواتر وةردةطريَيتء خوَينى

هاتووة: خشتةيةدا لةم

كلوكؤز ئاستى نمونةيةك وةرطرتنى كاتى

مطم /دسل ٩٥ سةعات (٨-١٠)

مطم /دسل ١٨٥ خواردنى كلوكؤز لة يةك سةعات ثاش

١٥٥ مطم / دسل  كلوكؤز لة خواردنى دووسةعات ثاش
دسل / مطم ١٤٠ لةخواردنى كلوكؤز سَي سةعات ثاش

ئاستى بةسةر بوون  زاأل  ضؤنيةتى
كلوكؤزدا:

لة هةية طةورةى ئاستةكة بايةخَيكى راستى خوَيندنةوةى
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ديارة سكثِر، ذنى ناالى يان بةشةكرة دووضاربوون دياريكردنى
زؤر واى كردووة ثزيشكةكانةوة لةاليةن ة

َ
هةل خوَيندنةوةى

دووضارى كةلةراستيشدا بوون، شةكرة دووضارى وابزانن ذن
نةبوون.

خوَيندنةوة  جار سَي يان دوو دةبَيت لةبةرئةوة  
ثؤلَينكارييةك ضةند ئاسانكاريش بؤ بكرَيتء بؤئاستةكةى

 White’sة كةبةناوبانطرتينيانثؤلَينكارى(وايت) ئامادةكراوة،
:/Classification

سكثِريدا شةكرة لةطةأل وايت بؤنةخؤشي ثؤلَينكارى

لة  (كةمرت سروشتيداية دايكدا لة سنورَيكى خوَينى لة شةكرة ئاستى A١.

دسل).  ١٢٦ ملطم
لة ١٢٦  (زياتر سكثِري كاتى سروشتيةكةى لةسنورة زياتر شةكرة A٢ ئاستى

دسل). ملطم/

ساأل (١٠) لة وتاكةمرت هةية شةكرةى ي
َ
سال بيست كةثاش ثِر سك B ذنَيكى

بووة.  بةردةوام
(١٠) لة زياتر هةيةء شةكرةى ي

َ
سال بيست تةمةنى كةثَيش سكثِر ذنَيكى C

بووة.  بةردةوام ساأل

(١٩- لةنَيوان (١٠ هةيةء شةكرةى ى
َ
-١٩) سال ١٠) كةلةتةمةنى سكثِر ذنَيكى D

بووة. بةردةوام ساأل

هةية.  ئاستى شةكرةى تَيكضوونى تةواوى سكثِر كة F ذنَيكى

هةية. شةكرةى زؤربوونى تؤِرى كةتَيكضوونى سكثِر ذنَيكى R

هةية.  ي
َ
دل نةخؤشي خوَينبةرةكانء سستى سكثِرو H ذنَيكى

ثلةى ئةوةى ذنى سكثِر، دةكةين ثؤلَينكارييةدا تَيبينى لةم
لةو سنوورة جياكةرةوةيةى كةنيشانة ية هةية، بريتى ى (F)

سكثِريدا. لةكاتى بةردةكةوَيت درَيذخايةنةكانى

بةدواداضوون:  ضارةسةرء
زانينىئاستىكلؤكؤزةء  لةكاتىسكثِريدا،  ئامانجىضارةسةر
كؤرثةلةو بؤ مةترسى ئاستَيكدا كة هَيشتنةوةى لة بؤ دان

َ
هةول

بدات هان ذنة ئةو ئةوة دةبَيت ثزيشك لةبةر نةبَيت. دايك
كة ئةوةش ناكةين ئامؤذطارى بثشكنَيت، خؤى خؤى رؤذانة
ثاشان شةكرة، ئاستى بةدواداضوونى بؤ بةكاربهَينرَيت ميز
وةك لةياد نةكرَيت، ديكةش هؤكارة مةترسيدارةكانى دةبَيت

لة ميزدا، دةبَيت سثى مةييوى ئاوى ثةستانى خوَين، بوونى
كؤرثةلةش بكرَيت. هةروةها ضاودَيرى دايكء

سَى بة ثشت ضارةسةركردن بةرنامةى
اليةندةبةستَيت:

جةستةى لةبةرضاوطرتنى خؤراكى: نوذدارى ضارةسةرى -١
رؤذَيكدا  لة ووزةكانى تا كؤى ى ٪ ٣٣/٣٠ ةو دةبَيت

َ
ذنى قةل ذن،

كاربؤهيدرات كةمكردنةوةى رَيذةى تَيبينى كراوة كةمبكاتةوة،
تةندروستى كةمدةكاتةوةو دايك كلوكؤزى رؤذانةدا، خؤراكى لة

دةكات. باشرت كؤرثةلة منداأل /
بؤ ناوةند مام وةرزشَيكى ضةند ئةنجامدانى بة وةرزش: -٢
كؤرثةلةكةى، تةندروستى بؤخؤى يان بؤ ض بةسوودة سكثِر ذنى

نةبَيت. لةبةردةميدا نوذدارى رَيطرَيكى هيض ئةطةر
ئةنسؤلني ثَييةى بةو ئةنسؤلني: بةكارهَينانى دةرمانء -٣
ضارةسةر بة باشرتين ئةنسؤلني تَيثةِرَينَيت ويآلش ناتوانَيت
هاتووة. سكثِرى شةكرةى دوضارى كة سشكثِر ذنى بؤ دادةنرَيت
بة دوضاربوو ذنانى الى ئةنسؤلني بةكارهَينانى هؤكارى

لةكاتىسكثِريدا: شةكرة
شكستهَينانىضارةسةرة نوذداريية خؤراكىءوةرزشىيةكان

ةتانةدا:
َ
حال لةم خوَيندا لة كلوكؤز ئاستى بةسةر بوون زاأل بؤ

زياتر  دسل / ٩٥ طم ذنة لة ئةو الى كلوكؤز ئاستى ئةطةر – أ
زياتر  دسل / ١٠٥ طم خوَيندا لة ثالزماى لة ئاستةكةى يان بوو

بوو.
لة نانخواردن لة سةعات يةك ثاش كلوكؤز ئاستى ئةطةر ب-

لة  خوَيندا ثالزماى لة ئاستةكةى يان بوو دسل زياتر / مطم ١٤٠
بوو.  زياتر دسل / ١٥٥ مطم

لة نانخواردن لة ثاش دوو كاتذمَير كلوكؤز ئاستى ئةطةر ج-
ثالزماى  ئاستةكةى لة يان ئةطةر بوو، دسل زياتر / مطم ١٢٠

بوو.  زياتر دسل / ١٣٠ مطم لة خوَيندا
بةكاربهَينَيت، ئةنسؤلني خؤى كة ذنة رابهَينرَيت ئةو دةبَيت
بِرةكةو كاريطةرى بؤ رَينيشاندةرة كلوكؤز ئاستى بةدواداضوونى

كاتىوةرطرتنى.

بِرىئةنسؤلني:
لة ئةنسؤلني  يةكة ٣٠ -٢٠ ثَيدانى بة ثزيشك كات زؤربةى
ماوة ئةنسؤلينى بةيانيان، بِرَيكى وةك ثَيدةكاتء دةست

لة  كورت ١/٣ بِرة. ماوة ئةنسؤلينى بةآلم بِرة، ٢/ ٣ مامناوةند
بة ثَيويستى ئاستى سكثِرةوة، ذنى بارى بةدواداضوونى رَيى
لةكاتى دةكرَيت بؤى زياد ديارى دةكرَيت يان ئَيوارانى بِرى
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ثَيويستدا.
هةموو دايكة،شايةنى دانى

َ
مندال ناو كؤرثةلةى هةرضى

كاتى بة سةبارةت هةية جياواز راى بةدواداضونَيكة، ضاودَيرىء
ةتَيكىوةك ذةهراوى

َ
بةآلمضةند حال ضاودَيرىكردنىكؤرثةلة،

خوَينبةربوون ثَيش بةرزبوونةوةى ثةستانء بوونى سكثِرىء
دةكات وا داندا،

َ
مندال لة كؤرثةلة طةشةى الوازى بوونء

َ
مندال

ثشكنينى لة ثزيشك هةندَيك بكرَيت. ضاودَيرى هةرزوو
بؤ ذان لةكاتى دةطرَيت، يان كؤرثةلة ى

َ
هَيلكارى دل كؤرثةلةدا

ضةند نيية، كة هَيشتا كاتى سكثِريدا، ى (٣٦) لة هةفتةى هاتنى
لة ثشكنينانة ئةو ئةمريكى قوتابخانةى وةك قوتابخانةيةك
منداأل قؤناغى لة دةدةن، ئةنجام سكثِريدابة ى (٤٠) هةفتةى

نيية. نيشانةيةكى نةخؤشييان هيض ذنانةى كة ئةو بوونى
لة (سؤنةر) دةنطى سةروو شةثؤلةكانى بة طرتنى تيشك
دةستنيشانكردنى بؤ ثَيدةكات دةست سكثِريدا ى (٣٤) هةفتةى
ئةو زووتر ذن هةندَيك بةآلم كؤرثةلة، شَيواندنَيكى هةر 
يان ةون

َ
قةل ئةوانةى  دةدرَيت، بةئةنجام بؤ ثشكنينانةيان 

لة ئةوانةى يان نني، نيا
َ
دل سكةكةيان  تةمةنى لة  ئةوانةى

هةبوونى ةتى
َ
حال لة شةكرة، بة دوضاربوونياندان طومانى

لة بةسةر  ثَيويستى ثزيشك شَيواندنَيك يان تَيكضوون هةر 
ثزيشك هةندَيك دةبَيت. سكثِرةكة ذنة ثشكنينةوةى نوَى

نَيوان لة كؤرثةلة بؤ دةنطيةكان شةثؤلة ثشكنينى باشة ثَييان
بكرَيت.  ١٨ – ٢٢ سكثِريدا هةفتةى

لةطةأل بةدواداضوون كاتى ضارةسةركار ثزيشكى ثَيويستة
سةرةتاوة هةتا لة جؤرَيك بخات، بة رَيك دايكة سكثِرةكةدا
ئةنجام بدات، بؤ هةفتة جارَيك ثشكنينى دوو بة هةشتةم مانط
لةبةر جارَيك، هةفتةى بوون كاتى منداأل هةتا ئةوةش دواى
كةسء دةبَيت دايكدا، خوَينى لة كلوكؤز نزمبوونةوةى ئةطةرى
دؤزينةوةى كردنء ضارةسةر ضؤنيةتى لةسةر ذنة ئةو كارى
دةبَيت لة لةوةش بَيجطة رابهَينَيت، شةكرةكة نزم بوونةوةى
ثَيشرت كة ذنانةى ئةو الى سكثِرى يةكةمى مانطى سَى سةرةتاى
بدات، ئةنجام بؤ ثشكنينى ووردى تؤِريى هةبووة شةكرةيان
هاتووة كةموكوِرى دوضارى شةكرةييان تؤِرى ذنانةى ئةو بةآلم

بكرَيت. بؤ مانطى دواتردا ثشكنينى سَى لة دةبَيت

منداأل بوون: قؤناغى
منداأل كة ناطةيةنَيت ماناى ئةوة شةكرة بة بوون دوضار
خؤى وادةى لة بةر يان نةشتةرطةرى رَيى لة هةر بوونةكة
دةبَيت، بةسروشتى بوونةكة منداأل جار زؤر ضونكة بَيت،
بة بكاتء بةجَى جَى ثزيشك رَينماييةكانى دايكةكة ئةطةر

بَيت. خوَينيدا زاأل لة شةكر بةسةر ئاستى باشى
هةفتة، (٣٨) لة زياتر بؤ سكثِرى بوونى  بةردةوام بةآلم
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نةشتةرطةرى بة ثَيويستى  دةبَيتء طةورة تيايدا  كؤرثةلة
بداتَى. خؤى شريى هانبدرَيت دايك باشرتة دةبَيت،

ضاودَيرى هةفتة (٦) درَيذايى بة بوون ثاش منداأل ثَيويستة
شةكرةكةى سروشتى ئاستى ئةطةر بكرَيت، ةتى دايكةكة

َ
حال

ئةنجام بؤ ثشكنينى جارَيك ساأل سَى بةهةر ئةوا دةبَيت بوو،
بدرَيت.

دةبَيت تَيكضووة كلوكؤزيان طرتنى
َ
هةل تواناى دايكانةى ئةو

بؤ وةرزشييان خؤراكىء ضارةسةرى بثشكنرَينء ساآلنة
مةترسى لة كة دابنرَيت بؤ بةرنامةيةكى دةبَيت دابنرَيت،

بثارَيزرَيت. ةوبوون
َ
قةل

كةئيسرتؤجنيء سكثِرنةبوون حةثى بةكارهَينانى
سكثِرى رَيطرَيك بؤ وةك دةكرَيت ثرؤجسرتؤنى تَيداية

نوذدارى نةبَيت. رَيطرَيكى هيض دابنرَيت ئةطةر
سكثِرى: ثَيش ماوةى

دةيانةوَيت بدرَيت كة ذنانة ئةو ياريدةى هةموو دةبَيت
دانانى يان نوذدارى وةرطرتنى بةروارَيكى بة ض ببَيت، يان

َ
مندال

بوونى
َ
مندال هةبونى دةرمانةكان، فَيركارى خؤراكى، بةرنامةى

ثزيشك دةرمانَيك بةكاربهَينَيت، دةبَيت ئةطةر ضةند ثَيشرت،
كلوكؤزى ثاشان ئاستى بيطؤِرَيت، يان ثَيويست رايبطرَيت بةثَيى
لة بَيت، ثارَيزراو دوضاربونَيك هةموو لة هةتا بكرَيت راطري
هةفتة، (٤ – ٨) كؤرثةلةدا ئةندامةكانى بوونى دروست قؤناغى
هَيما لة بة كلوكؤزةوة بةندة يةكَيكة ؤبني كة

َ
ديارة هيمؤطل

(٪٧) ئاستةكةى بةجؤرَيك كة بةسةريدا زاأل بوون باشةكانى
هانبدرَيت خوَيندا،ئةوجا دايك ؤبينى

َ
لة هيمؤطل نةبَيت زياتر

خووى هةندَيك بةكاربهَينَيتء (فؤليك) وةك دةرمانةكانى
بكات. تةرك جطةرةكَيشان وةك خراثى

لةسةر شةكرة نةخؤشى كاريطةرى
كؤرثةلة: دايكء

.... كؤرثةلة. لةسةر شةكرة كاريطةرى -١
دةكةوَيتة كؤرثةلة كؤرثةلة: قةبارةى قةبارةى طةورةيى -١
ئاستةكة ئةطةر دايكدا خوَينى لة كلوكؤز ئاستى كاريطةرى ذَير
طةورةبوونة ئةم رَيذةى  بوو، زياتر  دسل / ١٣٠مطم لة
بة سكثِرى لة (٣٢) هةفتةى ثاش ئةميش بةرزدةبَيتةوة،
ئاماذة توَيذينةوة هةندَيك ئةطةرضى دةبَيت. زياتر ئاشكرا

روودةدات. سكثِرى لة (٢٤) هةفتةى ثاش كة دةكةن بةوة
قةبارةى طةورةبوونى لة دةدات هةوأل كات هةموو ثزيشك
بوونى

َ
مندال بة دوور بطرَيت، هةتا تووشى دايكةكة كؤرثةلة

هةموو جار زؤر نةبَيت، زامدار ةكةش
َ
مندال نةبَيتةوةء سةخت

ذنَيك (الى دةبن طةورة نةبَيت مَيشكى كؤرثةلة، ئةندامةكانى
شةكرةيان هةيةو دايكييان كؤرثةالنةى هةبَيت) ئةو شةكرةى
ناوضةى طةورةيى قةبارة لة  جطة كة  جيادةكرَينةوة، بةوة
ديارة كؤدةبَيتةوة،  تياياندا وضةورى دةبَيت ثان شانيان 
لة كؤرثةلةدا خوَينى لة ئةنسؤلني ئاستى بةرزبوونةوةى 
دايكةوة خوَينى كة كلوكؤزةوةية ئةو بةرزبوونةوةى ئةنجامى
ةوى

َ
قةل دةكات، زياتر كؤرثةلة طةشةى ئةمةش تَيدةثةِرَيتء

شةكرةيان دايكانةى  ئةو  الى طرنطة سةربةخؤء هؤكارَيكى
بةو بةراورد بة دةبَيت طةورة كؤرثةلةكانيان قةبارةى هةيةء

نيية. شةكرةيان دايكانةى
كة سةِّـاندويانة توَيذينةوة ضةندين لةباربردن: -٢
الوازى بوونى زاأل بة  بةندة كؤرثةلة خؤرسكى  لةبارضونى

كلوكؤزدا. بةسةر هةية شةكرةى كة دايك
دوضارى سكثِرى لة بةر دايكانةى ئةو بوون: منداأل زوو -٣
نيية، كلوكؤزدا ئاستى بةسةر بوونيان زاأل تواناى شةكرة دةبنء

وةخت. ثَيش بونى
َ
مندال هؤكارةكانى لة يةكَيكة

دايكانة ئةو الى ةتة
َ
حال ئةم كؤرثةلة: شَيواندنى  -٤

بون،  ٪ ٥ – ١٠ يةكةم لة جؤرى شةكرة كة دوضارى روودةدات
كؤرثةلةية لة مردنى ةتى

َ
حال هؤكارى شَيواندنةش هةر ئةم

بةسةر ئاستى ناتوانن ئةو دايكانةى يان بووندا، منداأل قؤناغى
بة شَيواندنةكانيان توَيذينةوة هةندَيك بن، زاأل شةكرةدا

رَيذةى بةرزبوونةوى
طرَيداوة، كلوكؤزةوة بة بةسرتاو هيمؤطلؤبينى

وةك: شَيواندنةكانيش
بؤرى دووانةيى ئةندامةكان،  شوَينى طةِراوةيى 

َ
(هةل

كيس ثشت، بِربِرةكانى طورضيلةيىء ىء
َ
دل ميز،،تَيكضوونى

مَيشك. طةشةنةكردنى رَيكة، كؤمء طريانى طورضيلة كردنى
.(..

سكثِرييةكةوة، بة بةندة دياردةية ئةم كؤرثةلة: مردنى -٥
لة بةر دةكاتء دروست شةكرة نةخؤشى خؤيدا لةطةأل كة 
كؤرثةالنة كاتةكان ئةم زؤربةى دةبَيت، دوضارى ذن سكثِرى
بةر يان سكثِرى ى (٣٥) هةفتةى لة يان طةورةيةو قةبارةيان
بةرزى ئةنجامى لة طريمانةيةك بةثَيى دةمرن، بوون دايك لة
سوِرانى

َ
هةل ئؤكسجنيء طواستنةوةى ميكانيزمى شةكرةوة

كؤرثةلة، مردنى هؤى دةبَيتة تَيكدةضَيتء كؤرثةلة ئاسايى
دةطةِرَيت

َ
هةل ووشك  ويالش توَيذينةوةش هةندَيك بةثَيى
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طواستنةوةى ميكانيزمى كلوكؤزةوة)ء بةرزبوونةوةى (بةهؤى
كؤرثةلة خوَينى ئةنجامدا لة دةكاتء الواز ئؤكسجني 
بوونى ذةهراوى لة باسيان ديكةش توَيذينةوةى دةترشَيت،
دايك خوَينى  بوونى  ترش ياخود كردووة، سكثِرى  توندى 
الى دةكات، دروست كؤرثةلة  لةسةر مةترسى  طةورةترين

هاتوون. دوضارى شةكرة ئةوانةى
ثاش منداأل لةسةر شةكرة كاريطةرى

بوون: لةدايك
كؤتايى هةتا نؤذدارييةكان زانياريية  تةنطى، هةناسة -١
هةشتاكانى سةدةىرابردووئةوةبووكةطةشةكردنى سييةكانى
دوادةكةوَيت، هةية شةكرةيان دايكانةى ئةو الى منداأل
توَيذينةوةكان بةآلم ة،،

َ
مندال نةفةسى تةنطة هؤكارى ئةوةش

طةشةى سييةكانى ثةيوةندى بة شةكرة هيض دةريانخست كة
زوو كؤرثةلةوة، تةمةنى  بة  بةندة كو 

َ
بةل نيية،  ةوة

َ
مندال

هةناسة هةبَيت هؤكارى شةكرةى كة لة ذنَيكةوة بوون لةدايك
ة.

َ
مندال تةنطى

ثاش كلوكؤز زؤرى دابةزينى كلوكؤز، نزمبوونةوةى -٢
كة دايكَيك ى 

َ
ةتةكانى مندال

َ
خةسل لة يةكَيكة  بوون  لةدايك

دياردةية ئةم روودةدات، بوون منداأل ثاش هةبَيتء شةكرةى
لة ئةنسؤلني كة خانانةوةية ئةو كاركردنى زؤر بةهؤى
بةرزبوونةوةى ئةنجامى لة دةهَينن، بةرهةم ثةنكرياسدا
لة بةرزييةكةى بةثَيى كؤرثةلةدا خوَينى لة شةكر ئاستى
ئةوا بكرَيت، دياري زوو ةتة 

َ
حال ئةطةرئةم  دايكدا، خوَينى

دةكرَيتةوة. دةكرَيتء كاريطةرييةكةى كةم ضارةسةر
/ لو (٧)مطم كالسيؤم ئاستى واتة كالسيؤم، ٣- نزمبوونةوةى
نيية، ئاشكراى هؤكارى نزمبونةوةية ئةم بَيتةوة، كةمرت دسل
لةدايك زوو كةمى ئؤكسجنيء بؤ توَيذينةوةكان ئاماذة بةآلم
بة دوضاربوو ذنى ى

َ
ذيانى مندال دياردةية لة ئةم دةكةن، بوون

شةكرة مةترسيدارة. نةخؤشى
نيية، ئاشكرا دياردةية ئةم ميكانيزمى زةردوويى، -٤
ئةركةكانى لة سستى وةختء ثَيش بوونى لةدايك هةرضةندة
بةهؤكار شكانيان سورةكانء خرؤكة ذمارةى زؤريى جطةرء

دادةنرَيت.
ئاستى بةرزبوونةوةى ئةنجامى لة دأل، ئاوسانى

َ
هةل -٥

لةثاش كؤرثةلةية ئةو كؤرثةلةدا خوَينى لة ئةنسؤلني
ئاوسانى

َ
هةل دوضارى طةورةوة قةبارةيةكى بة بوون لةدايك

بةآلم ئاوسانى خوَينتَيزان بَيت،
َ
دواتر هةل دةبَيتء رةنطة دأل

نامَينَيت. تةمةنى مانطى (٦) ثاش ئاوسانة
َ
هةل ئةم

توَيذينةوةك هيض درَيذخايةن، ى
َ
ئةقل درككردنى -٦

منداأل يةكانى
َ
ئةقل توانا لةسةر شةكرةيان كاريطةرى

دووطيانيدا لةكاتى دايكيان كة لةو منداآلنةدا روو، نةخستؤتة
بوون. شةكرة تووشى

لة هةيةء شةكرةيان دايكانةى ئةو شةكرة، بؤماوةيى -٧
ًق بووندا

َ
بال قؤناغى لة بوون دوضارى ئةنجامى هؤكارَيكةوة

 ٣- ١) ةكانيان
َ
مندال دوضاربوونى ئةطةرى الوَيتى، سةرةتاى يان

،(٪٦) رَيذةى بة هةبَيت، شةكرةى باوك ئةطةر بةآلم ية، (٪
ئةطةرى ئةوا هاتنب، شةكرة دوضارى باوك دايكء ئةطةر خؤ

(٢٠ ٪) ة.  ةكةيان
َ
مندال دوضاربوونى

.... كاريطةرى شةكرة لةسةر دايك. -٢
شةكرةوة، نةخؤشى كاريطةرى ذَير دةكةوَيتة دايكيش ديارة
لة بوو يةكَيك رابردوودا، شةكرة شيواز، لة رَيطةو ضةندين
شةكرة بةدةطمةن بةآلم ئَيستا دايكانة، ئةو مردنى هؤكارةكانى
خاآلنةدا لةم كاريطةرييةكانيش دايك، مردنى هؤى دةبَيتة
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بةدةردةكةون:
شةكرة لة نيشانةكانى يةكَيك تؤِرى ضاو،، تَيكضوونى -١
تؤِرى دةمارةكانى مولوولة تَيكضوونى دايكان زؤربةى لةسةر
ئةو بةسةر ساأل (٢٠) كةثاش ثلةيةك بة  هةريةكةو  ضاوة،
خوَينبةربوونى ئةنجامى لة دةدات،

َ
سةرهةل دوضاربوونة

بينني ئاستى ضاو تؤِرى ووشكهةآلتنى خوَينةكانء مولوولة
بة لةيزةرةوة بةكارهَينانى رَيى لة ضارةسةر دةبَيت الواز

دةدرَيت. ئةنجام
بةسةر بون زاأل ئةنجامى لة  دةمارةكان،  تَيكضوونى -٢
ةى

َ
جوول تَيكضوونى هةستىء دوضارى كلوكؤزدا، دايك ئاستى

شثرزةيى لةطةأل  دةبَيت، هةرس كؤئةندامى ثةلةكانء
نائاطايى. دةماريى كؤئةندامى

يةكَيكة بةرزبوونةوةى ثةستان بوونى سكثِرى، ذةهراوى -٣
دايك لة وةخت منداأل ثَيش دةكات وا طةورانةى طرفتة لةو
ثةستانى بةرزبوونةوةى خوَينةكانء دةمارة تَيكضوونى بَيت،
بؤ مةترسني هؤكارى ثرؤتني كةموكوِرى درَيذخايةنء

سكثِرى. بونى ذةهراوى روودانى
ئةم  روودانى رَيذةى هةرضةندة كيتؤنى، ترشبوونى  -٤
ة،   (٪  ١) شةكرة دوضاربووى سكثِرء ذنانى الى تَيكضوونة

مةترسيدارترين لة يةكَيكة بةآلم
سكثِر، ذنى شةكرة الى كاريطةرى
لةم منداأل لةبارضوونى رَيذةى

ئةم  بَيطومان ة، (٪ ٢٠) ةتةدا
َ
حال

ضةند ئةنجامى لة تَيكضوونة
رةتكردنةوةى وةك هؤكارَيكةوةية،
ئةنسؤلنيء بة ضارةسةر
ضارةسةرى بة ثابةندنةبوون 
ئةنجامى لة يان  خؤراكييةوة، 
داوء هةندَيك سكثِرىء كاريطةرى

دةرمان.
/ذنانى  هةوكردنةكان –  ٥
شةكرة بة  دوضاربوو سكثِرى 
رووبةِرووى جار ضةندين
جؤرة لة دةبنةوة هةوكردنةكان
جياوازةكاندا، وةك هةوكردنةكانى
كؤئةندامى حةوزء ناو ميزء بؤرى
زؤر ذنانة ئةو الى هةناسةدان كة
وةختيان ثَيش بوونى منداأل توَيذينةوة هةندَيك بةربآلوة،
زوو ئةوة طةِراندؤتةوة، لةبةر ميز هةوكردنةكانى بؤرى بؤ
قؤناغةكانى لة  بةكرتيا  زانينى هةبوونى  بؤ ميز ثشكنينى
رَيطة بةرطرىء باشرتين لة يةكَيكة دواتر هةتا  سةرةتاوة
ميز،بةدواداضوونى بؤرى هةوكردنةكانى لةناوبردنى بؤ ضارة
مةترسى لة سةرةتاوة، لة ديكة دياردةيةكى ةتء

َ
حال هةر

طوَى ثشت ثَيضةوانةشةوة، دةكاتةوة، بة كةم كاريطةرييةكان
دةبات. خراثرت بةرةو دياردةكة خستنى

شةكرةو نةخؤشى بةنَيو خَيراية طةِرانة ئةم رةنطة
لةسةر وادةكات دايكة، ئةو كؤرثةلةى طرء

َ
هةل شةكرة دايكى

كؤرثةلةكةى دايكء لةسةر نةخؤشيية ئةم كاريطةرى
كة ئةوةية سكثِر دايكى بؤ ئامؤذطاريش رابوةستني،باشرتين
ثسثؤِر سةرةتاى دووطيان بوونيةوة سةردانى ثزيشكى لة هةر
بةدواداضوون ثشكننيء  لة  بوونيشى منداأل  ثاش تا بكاتء
كؤرثةلةكةى خؤىء تةندروستى ساغىء هةتا نةبَيت خافأل

بثارَيزَيت.
العربي الطب مجلة
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بةشى سَى يةم

ةكان 
َ
لَيدانى خَيراو نارَيكى سكؤل

 :(Ventricular Fibrillation)

ترسناكى  شَيوةيةكى  ةكان 
َ
سكؤل نارَيكى  خَيراو  لَيدانى 

ى ية، ئةطةر دةست بةجَى ضارةسةر نةكرَيت دةبَيتة 
َ
نؤرة دل

َى بةرثرسة لة 75 % بؤ 
َ
هؤى مردن. ئةم شَيوازةى نؤرة دل

كة  كةسانةدا  ئةو  سةراثاى  لة  ثِر  كتء  مردنى  ى   %  85

ن. 
َ
طرفتارى نةخؤشى يةكانى دل

دةبنء  كرذ  سةرةتا  طوَيضكةلةكان  ئاسايدا  بارى  لة 

طونجاو  رَيكء  ضةشنَيكى  بة  ئةمة  ةكان، 
َ
سكؤل ثاشانيش 

روودةدات، بةشَيوةيةكى ئةوتؤ كة دأل بتوانَيت بة كارامةيى 

لة  بةآلم  بنَيت،  ثاأل  لةش  جياوازةكانى  بةشة  بؤ  خوَين 

ةكان 
َ
سكؤل ةكاندا، 

َ
سكؤل نارَيكى  خَيراء  لَيدانى  بوونى  كاتى 

دةبنء  كرذ  ضكةلةكان  طويََ لة  سةربةست  ناثةيوةستء 

لةو كاتةدا كة هةندَيكى  هةندَيك بةشيشيان خاو دةبنةوة 

دييان كرذدةبن. 

هؤكارةكانى لَيدانى خَيراء ناِرَيكى 
ة: 

َ
سكؤل

طرنطرتينء باوترين هؤكارى ئةم نةخؤشى يةى دأل بريتية 
ة ماسولكة )، بةآلم دةشَيت 

َ
تةى دأل (مردنى بةشَيكى دل

َ
لة جةل

ة ماسولكة 
َ
لة ئةنجامى طةشتنى برَيكى كةم ئؤكسجني بة دل

بدات. بةشَيوةيةكى 
َ
ةوة سةرهةل

َ
يان نةخؤشييةكى تايبةتى دل

طشتى ئةو دؤخانةى كة دةبنة هؤى ئةم دةردةى ريزمى دأل 
بريتني لة: 

ى ثَيشوتر. 
َ
تةى دل

َ
ى كتء ثِر يان جةل

َ
تةى دل

َ
-1 جةل

تةسكبوونةوةى  بةهؤى  ماسولكة  ة 
َ
دل كةمخوَينى   2-

ةوة، يان بةهؤى شؤكة. 
َ
خوَينبةرة تاجيةكانى دل

Congenital heart di-)دأل زطماكى  نةخؤشي   3-
 .(sease

 .
َ
-4 نةشتةرطةرى دل

ة ماسولكة. 
َ
-5 نةخؤشي دل

لة  راستةوخؤ  تيايدا  كة  روداوَيك  يان  كارةبا،  لَيدانى   6-
دألبدرَيت. 

شَيوازةكانى نؤرةدلَىء 
شَيواوييةكانى ريزمى دأل

           دكتؤر  ئومَيد فايق قةرةداخى                        
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.(Hypokalaemia ) خوَين كةمى -7 ثؤتاسيؤم
لة  دةكوذَيت كةس هةزار سةد سَي نة

َ
ساال نةخؤشيية ئةم

زؤرينةى كة كاتَيكدا لة ئةمة ئةمةريكا يةكطرتووةكانى تة
َ
ووال

ةكان
َ
سكؤل ناِرَيكى خَيراو كرذبوونى طرفتارى كة كةسانةى ئةو

زؤرينةى م
َ
بةال نةبووة، يان

َ
دل نةخؤشييةكى هيض ثَيشرت دةبن

لوولة ء
َ
دل نةخؤشي مةترسيدارةكانى هؤكارة زؤرينةيان هةرة

وةك: تَيداية، خوَينةكانيان
كَيشان.  -1 جطةرة

خوَين.  ثةستانى -2 بةرزة
شةكرةو. ....هتد. 3-

ماسولكةيان  ة
َ
دل كةمخوَينى كة كةسانةدا لةو َييةكة

َ
دل  نؤرة

ة
َ
سكؤل ثةلةى ة

َ
بةدل سةرةتا  دةبن، دةردة  ئةم توشي نييةو

م
َ
دةست ثَيدةكات، بةال (Ventricular – Tachycardia )

كةمخوَينى دأليان تةى
َ
جةل طرفتارى كة نةخؤشانةدا لةو

دةست (QRS) ةيي
َ
سكؤل طرَييةكى بةتاكة ماسولكةن، ة

َ
دل

دةبَيتةهؤى يةكةو، (T شةثؤُّـ دةكةوَيتةسةر كة ثَيدةكات،
 Rapid Ventricular) خَيرا ةيي

َ
سكؤل ثةلةيةكى ة

َ
دل

ة.
َ
سكؤل ناِرَيكى خَيراو لَيدانى ثاشانيش Tachycardia)ء
نةخؤشييةكة: نيشانةكانى و

َ
سكاال

دةكةوَيت دةضَيتء خؤى لةهؤش بةجَى دةست نةخؤش
لةرَيطاى ضيرت خوَينء ماسولكةكان مَيشكء ضونكة دا، بةزةوى
لة كاتذمَير يةك ماوةى ناطات. ثَي ئؤكسجينيان ئةويشةوة
ئةم بةهؤى ثِر كتء بةر لة مردنى خوَينء دةورانى شكستى
سنطء بةئازارى هةست نةخؤش  هةندَيك  نةخؤشييةوة،

دةكةن. تن
َ
هةال دألتَيك طَيذىء توندىء هةناسة ةكوتَىء

َ
دل

خوَينبةرى لة (arterial pulse ) بةرى خوَين  ترثةى
رانة carotid `artery)ء – خوَينبةر سِربوونة ) مل سةرو
ثَيبكرَيت هةستى بةئةستةم رةنطة (.Femoral a) خوَينبةر
طوَى لة ثزيشكى بيستؤكى بة كاتَيكيش بَيت نةشياو يان هةر
طةر يان دألنابيسرتَيت، لَيدانى دةنطى دا، سنط لة دألدةطرين

يةكجار ناِرَيكن. زؤر جياوازنء دا توندى بشبيسرتَيت لة
ناتوانرَيت (QRS ) طريكانى دا

َ
دل ئةلةكرتيكى كارى

َ
هَيل لة

دةبَيت. نارَيك تةواو كارييةكة
َ
هَيل بناسرَينةوةء
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 ضارةسةر:
ضارةسةرى بة ثَيويستى ةكان

َ
سكؤل ناِرَيكى خَيراو لَيدانى

نةخؤشةكةدا. ثاراستنى ذيانى لة ثَيناو هةية بةجَى دةست
راتةكاندى  بةكارهَينانى دألبةهؤى ريزمى رَيكخستنةوةى
ذيانى تواناداية كةلة كارَيكة تاكة كؤنرتؤألكراوةوة ئةلةكرتيكى

ثاشان 300 جولء  200 جولء سةرةتا بثارَيزَيت. نةخؤش
Li-) لَيدؤكاين ئةمةشدا بةدواى دةدرَيت، جول 360 دواتريش
لة دةدرَيت (Amiodarone) ئةمايؤدارؤن يان  (docaine

نةخؤش.
نةخؤش: بؤ ثَيشبينى

ة
َ
دل كةمخوَينى بةهؤى كة لةوانةدا نةخؤشةكة ثَيشبينى

سستى ة
َ
دل بةهؤى كة لةوانةدا م

َ
بةال باشة، ماسولكةوة توشبوون

Ventri- ) ةيي
َ
سكؤل دةرثةِريوى شؤكء ،(Heart Failure)

Bund- ) طريانى لقى طورزةى هس cular Aneurysm) يان
خراثة. ثَيشبينى تووشبوون ةوة (le branch block

 :(Cardiac Arrest) وةستَى ة
َ
دل

هيض فرمانى دأل، ثِرى كتو تةواوء وةستانى ية لة بريتى
ثَيناكرَيتء ضيرت هةستى خوَينبةرةكاندا لة خوَينبةرى ترثةى
جاريش زؤرينةى و، دةدات لةدةست  خؤى ئاطايى نةخؤش
ئةنجامَيكى مردنيش  دةوةستَيتء بةجَى دةست  هةناسة
ئةطةر دؤخةكاندا زؤرينةى لة دةبَيت ضاوةِروانكراو روونء
رةنطة وةستَى ة

َ
دل بكرَيت. ثَيشكةش كاريطةريش ضارةسةرَيكى

روبدات: لةم نةخؤشيانةى خوارةوة يةكَيك بةهؤى
Pulse-) ترثةى خوَينبةرى بَى ةيى

َ
ثةلةى سكؤل ة

َ
دل 1-

(less Ventricular tachycardia
ة. 

َ
ناِرَيكى سكؤل -2 لَيدانى خَيراو

(Asystole) فشارى كرذة بَى 3-
Electro-) دأل ميكانيكى ئةلةكرتيكىء -4جيابوونةوةى

.(mechanical Dissociation
:(Ventricular A systole) ة

َ
سكؤل فشارى كرذة * بَى

ئةمةكاتَيكرودةداتكةضيرتضاالكى ئةلةكرتيكىسكؤلةكان
يان طةيةنةرةكانةوة بةهؤى سستى شانة رةنطة كة نامَينَيت
يان دأل شَيالنى روبدات. ماسولكةوة ة

َ
دل بةشَيكى مردنى

دأل بؤ بطَيرَيتةوة ضاالكى هةندَيكجار رةنطة سنط ثياكَيشانى
رةنطة دةستكرد ى (Pacemaker) رَيكخةر تةزوو ضى ئةطةر
بَيت. ثَيويست طرفتة ئةم بوونةوةى دووبارة لة رَيطاطرتن بؤ

دأل: ئةلةكرتيكىء ميكانيكى جيابوونةوةى *
خولةكَيكدا لة نراو 

َ
ثال خوَينى بِرى كة رودةدات  كاتَيك

ضى ئةطةر بَيت ناكارامة ةوة
َ
دل اليةن لة (Cardiac Output)

ئةم هةية. بوونيشى ئاسايى نزيكة يان ئاسايى كارةبايى ضاالكى
روبدات: شَيواوييانةوة نةخؤشىء ئةم بةهؤى رةنطة دؤخة

.(hypoxia) شانة ئؤكسجينى كةم 1-
.(hypovolemia) قةوارة كةمى خوَين 2-

 hypo or) خوَين زؤرى ثؤتاسيؤم يان كةمى ثؤتاسيؤم 3-
.(hypekalemia

طةرمى لةش.  -4 نزمى ثلةى
.(Pneumothorax) سنطدا لة هةوا 5-

دا. 
َ
دل لةنَيو بةرطى ثؤشةرى دأل بةهؤى شلة ثةستاوتنى 6-

لولة خوَينةكان.  يان بةربةستكةرَيكى -7 مةيويى
دأل.  دةرضةكانى ميكانيكى طريانى 8-
ة وةستَى:

َ
ضارةسةرى دل

رَيِرةوى ثاكى نياكردنةوةى
َ
دل نرخاندنء بة ثَيويستى

هةناسةوهةناسةدانء دةورانىخوَينهةية، ئامانجهَيشتنةوةى
ثَيشكةش تايبةترت ضارةسةرى بتوانرَيت هةتا دةورانى خوَينة
بؤ (Defibrillation) ئاِراستةكردنى ثاشان بكرَيت.
نؤرة وةستَى ة

َ
دل هؤكارى ئةطةر دأل ئاسايى ريزمى طريانةوةى

َى بوو.
َ
دل

ةوة
َ
اليةن دل لة خوَين نراوى

َ
ثال قةوارةى طَيِرانةوةى هةروةها

رَيطا ثاشان هؤكارةكانى، ضارةسةركردنى بة ئاسايى بارى بؤ
خوَينهَينةرةوة رَيطةى لة دةرمانةكان ثَيدانى بؤ دةبَيت خؤش
.(EndO tracheal tube) هةوايى لولة نَيو بؤرى دانانى و،
سنط ناوةِراستى ثياكَيشانى  بوو  ئاشكرا وةستَى  ة

َ
دل طةر

ثةلةى ة
َ
دل يان (VF) ة

َ
سكؤل ناِرَيكى خَيراو لَيدانى هةندَيكجار

طةر بةآلم ئاسايى، ريزمى  بؤ  دةطَيرَيتةوة (VT) ةيى
َ
سكؤل

ثةِربوو وةستَيدا تَى ة
َ
دل تافى بةسةر ضركةيةك زياتر ضةند

دةبَيت. سوود بَى كردارة ئةم
بَى ةيى

َ
سكؤل ثةلةى ة

َ
دل وةستَى ة

َ
دل هؤكارى طرنطرتين

دةكرَيت كة ةين
َ
سكؤل نارَيكى خَيراء لَيدانى خوَينبةرء ترثةى

راتةكاندنى كارةبايى كؤنرِتؤلكراو ,Defibrillation)رَيطاى لة
سةركةوتوويى بة يةوة ( ئاسايى ريزمى طَيرانةوةى بؤ

ريزمى  طةر دةدرَيت، جول  200 سةرةتا بكرَين.  ضارةسةر 
دةدرَيت،  دى جوُّـ 200 دى جارَيكى نةطةِرايةوة كةلَينى
 
َ
ُّـ جوُّـ 360 جارى سَييةم نةبوو وةآلمَيكى جارةش ئةم طةر
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ئةوا ئاسايى ريزمى بؤ نةطةِرايةوة هَيشتا هاتوو ئةطةر دةدرَيت
خوَينهَينةرةوة رَيطاى لة (Adrenaline) ني

َ
ئةدرينال 1 مطم

Car-) سى دألء بوذاندنةوةى لة خولةك يةك دواى دةدرَين.ء

جار سَى تا دى جارَيكى ،(diopulmonary resuscitation
دةدرَيت 

َ
ُّـ جوُّـ 360

de-) بةبَى ى
َ
نؤرةدل شَيوازةى دوو ئةو كرداريشدا ذيانى ة

ل

سى دألء بوذاندنةوةى لة بوون بةردةوام بة (fibrillation
هؤكارةكانياندا. ضارةسةركردنى دةكرَيت لةطةأل ضارةسةر

ئةم (long QT Syndrome) درَيذ: ى QT كؤنيشانى *
هةية: جؤرى دوو دا

َ
دل ريزمى لة شَيواوى شَيوازةى

زطماكى:  درَيذى -1 كؤنيشانى QT ى
هؤى دةبَيتة جيادةكرَيتةوة، بةوة ناباوةو نةخؤشييةكى
QT(0.5بؤ نَيوان ماوةى زيادبوونى كاتى، ضوونى خؤ لةهؤش
Sud-) ثِر كتء ومردنى ةيى

َ
سكؤل ى َى

َ
دل نؤرة 0.7ضركة)ء

كؤنيشانى بوونى كاتى لة رةنطة طرفتة ئةم .(den death
سن

َ
نَيل – النط كؤنيشانى ،(Jervell Syndrome) جةرظل

– رؤمانؤ كؤنيشانى نةبوونى يان (.Lange-Nielsen S)
زطماكيدا كةِرى  ى (Romano-Ward Syndrome) وارد
بةزيو جينَيكى رَيطاى لة دةردة ئةم مانةوةى بؤ رووبدات.
Auto-) لةشيةكان كة لةسةر كِرؤمؤسؤمة دةبَيت ةوة

َ
زال ان

ي

ى (mutation) بازدان somal Chromosome) هةروةها
كة خانة ثةردةى كةناآلنةى ئةو سةر كاردةكاتة تايبةتى جينى
دةبَيت خؤشكةر رَيطا دةثةِرَيتء تَى ثَيدا سؤديؤمى ثؤتاسيؤمء

ثةلة. ة
َ
دل دةركةوتنى بؤ

دةردةء ئةم بؤ ضارةسةرن كاريطةرترين بلؤكةرةكان بَيتا
هةميشةيدا دةستكردى رَيكخةرى تةزوو لةطةأل جار زؤر
دأل لَيدانةكانى كةمى ئةوةى لةبةر بةكاردةهَينرَين. ثَيكةوة

َى.
َ
دل بؤ نؤرة خؤشكةر دةبَيت رَيطا

بة  دةبَيت درَيذ QT ى هؤى دةبنة كة دةرمانةنةشى ئةو
وةآلم بؤ ثةلةى بَى ة

َ
بة نةخؤشةكة. دل شَيوةيةك نةدرَين هيض

Lo-) ناوضةيى هؤشكردنى بَى دةتوانرَيت بة ضارةسةرانة ةو
ئ

ئةستَيرةيى دةمارى طرَيى كردنى بلؤك بؤ (cal anaesthetic
كة دؤخانةشدا بكرَيتء لةو ضارةسةر (Stellate ganglion)
بِرينء بة دةتوانرَيت دةبَيتةوة دوبارة زوو زوو نةخؤشيةكة
طرَيى دةمارة ثَينج تا سَى دةمارييةء طرَي ئةو لَيكردنةوةى

بكرَيت. ضارةسةر سنط
 Acquired) دةستكةوتوو درَيذى ى QT كؤنيشانى  2-

:(long QT Syndrome
دذة دةرمانةكانى بةكارهَينانى بةهؤى دةردةكة شَيوةى ئةم
،(Antidepressants) خةمؤكييةكانةوة دذة يان َيى

َ
دل نؤرة

ة
َ
دل يان ماسولكة، ة

َ
دل كةمخوَينى ئةلةكرتؤاليتى، شَيواوى 

ة
َ
دل هؤى ببَيتة رةنطة كة دةبَيت، دروست زؤرةوة خاوةيةكى

torsa-) بة كراوة كةناوزةند ئةوةى بةتايبةتى ةيى
َ
سكؤل ةلةى

ث

ى بنةِرةتى نةوارى
َ
هَيل بة دةورى واتة بادان ،(de de pointes

لةم جياواز، جياواز شَيوة ى (QRS) دروستكردنى بؤ دا
َ
دل

دةطؤِرَيتء بةرزييةكةى QRSبةردةوام دا َى
َ
دل نؤرة جؤرةى

زياتر  كة دةبينرَيت، خولةكَيكدا لة 250-200 جار تَيكِرايى بة
يان خوَين كةمى مةطنسيؤم خوَينء ثؤتاسيؤمى كةم بةهؤى
،(Quinidine) كوينيدين وةك دةرمانةكانى بةدى كاريطةرى

رودةدات. ئةمايؤدارؤنةوة يان (Sotalol) سؤتالؤل
هى لة جياوازة (Torsade De Pointes) ضارةسةرى
رةنطة بلؤكةرةكان بَيتا ةيى.

َ
سكؤل ى َى

َ
دل نؤرة دى جؤرةكانى

مةطنسيؤم زطماكيةكةيدا.  لةشَيوة تايبةتى بة كاريطةربن 
بةآلم بدرَيت خوَينهَينةرةوة رَيطاى لة بةجَى دةست ثَيويستة
رَيكخةرى تةزوو دانانى لة بريتيية كاريطةر ضارةسةرى

كاتى. طوَيضكةلةيى يان ةيى
َ
سكؤل دةستكردى

- تةزوو: طةياندنى شَيواوييةكانى
Sick Sinus Syn-) نةخؤش طرَيى كةلَينة  كؤنيشانى

*

- :(drome
لةهةر كة دةشَيت دأل  ئةلةكرتيكى سستمى دةردةى ئةم
بةوةش بآلوترة. بةساآلضواندا لة بةآلم روبدات، تةمةنَيكدا
Sinoatri-) طرَى طوَيضكةلة كةلَينة كة دةكرَيتةوة ودا

ج

جار زؤر دةكاتء  دروست نائاسايى تةزووى  (al node
اليةن لة تةزوو  طةياندنى شَيواوى لةطةأل دةبَيت ثةيوةندى
atrioventricu-) ة طرَى

َ
سكؤل طوَيضكةلة ةو

َ
يوارى طوَيضكةل

د

طرفتة ئةم ثاسؤلؤذى  هَيشتا راستيدا لة  يةوة. (lar node
بوون،

َ
ريشال دةرئةنجامى بة لة دةضَيت بةآلم لةوة نةزانراوة

و، روبدات طرَييةوة كةلَينة طوَيضكةلة كةمخوَينى يان دارمان،
بدات:

َ
سةرهةل نةخؤشيانةوة، ئةم بةهؤى دةشكرَيت

.Sarcoidosis 1 ساركؤيدؤسس-
.Amyloidosis 2 ئةمايلؤيدؤسس-

.Chagas disease شاطاس -3 نةخؤشى
ماسولكة.  ة

َ
دل -4 نةخؤشى

تاجيةكان.  خوَينبةرة -5 نةخؤشى
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ئةلةكرتيكى هَيلكارى لة كة نةخؤشانةى ئةو زؤرينةى
نةخؤش طرَيى كةلَينة كؤنيشانى طؤِرانةكانى دا

َ
دل ( (نةوارى

نةخؤش هةندَيكجار بةآلم ية، نى سكاآليةكيان هيض دةبينرَيت
كوتَى، ة

َ
دل ةذَيت،

َ
بشل طَيّذبَيت، بضَيت، خؤى لةهؤش رةنطة

توشبَيت. ى سستَى ة
َ
دل يان كوذَى سنطة

لة: بريتني طرَي كةلَينة نةخؤشى ةتةكانى
َ
خةسل بآلوترين

.(Sinus Tachycardia) كةلَينى خاوةى ة
َ
دل 1-

.(Sinus block) طرَي طوَيضكةلة كةلَينة -2 طريانى
Paroxysmal Su-) لة ثِر ةيى

َ
سكؤل سةرو ة ثةلةى

َ
دل 3-

.(praventricular tachycardia
Paroxys-) ثِر طوَيضكةلةى لة ناِرَيكى لَيدانى خَيراء 4-

.(mal AF
طرَي.  ة

َ
سكؤل طوَيضكةلة طريانى 5-

ضارةسةر:
بةآلم طرانة، دأل ريزمى دةردةى ئةم بؤ دةرمان بة ضارةسةر
Theo-) سيؤفيلني كة دةريانخستووة  نوَييةكان ينةوة 

َ
َيكؤل

ل

بَيت، رةنطة كاريطةر بدرَيت رَيطاى دةمةوة لة كة (phyline
تَييدا. باآل بَيت كةلَينى خاوةى ة

َ
دل طةر بةتايبةتى

سكاآلكانى بةدةستى َينن
َ
دةنال نةخؤشانةى ئةو زؤرينةى

دةستكردى بةرَيكخةرى تةزوو ثَيويستيان نةخؤشييةوة ئةم
طةر طرانة زؤر ثةلةش  ة

َ
دل ضارةسةرى هةية.  هةميشةيى

ضونكة دانةنرابَيت،  بؤ دةستكردى رَيكخةرى تةزوو هَيشتا 
ببَيتة رةنطة  َييةكان

َ
دل نؤرة دذة ديجؤكسنيء وةك دةرمانى

خاوةكةى. ة
َ
بوونى دل خراث هؤى

:(Sinoatrial block) طرَى كةلَينة طوَيضكةلة طريانى *
بؤ طةياندنى بةآلم بكات، دروست تةزوو طرَى كةلَينة رةنطة
دةبِرَيتء خوُّـ ضةشنَيكى بة يان دةكةوَيت دوا طوَيضكةلةكان
نةخؤشييةى دةرناكةوَيت. دةستنيشانكردنى ئةم (P) شةثؤُّـ
(P.P) شيكردنةوةى ماوةى نَيوان رَيطاى طةياندنى تةزوو لة

دةدرَيت. ئةنجام يةوة
لة:  بريتني نةخؤشييةكة جؤرةكانى

طرَى:  كةلَينة ثلةيةكى طريانى 1-
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هَيلكارى رَيطاى لة كة ية نى ئاسان زؤر رادةيةك تا
بكرَيت. ديارى ةوة

َ
دل ئةلةكرتيكى

طرَى:  كةلَينة دووى ثلة طريانى 2-
هةية: جؤرى دوو خؤى بؤ ئةميش

مؤبيتز يةكةمى  جؤرى  َين
َ
دةل ثَيى كة يةكةم:  جؤرى  أ-

(Wenckebach) يؤنكيباك دياردةى )يان Mobitz type I)
بكرَيت، ديارى ةوة

َ
دل ئةلةكرتيكى لة رَيطاى هَيلكارى دةتوانرَيت

(P) هةتا شةثؤلَيكى دةكات وردة كةم (PP) وردة نَيوان ماوةى
ثَيدةكاتةوة. دةست سوِرةكة ثاشان دةبَيتء ون

جؤرى دووةمى موبيتز دةوترَيت ثَيى جؤرى دووةم: كة ب-
دأل ئةلةكرتيكى هَيلكارى  بارةدا  لةم  ،(Mobitx type II)

ثِر ون دةبَيت. لة (p) شةثؤلَيكى كة دةدات، نيشانى
 - طرَى: سَيى كةلَينة ثلة طريانى 3-

وةآلمى .(P) شةثؤلةكانى تةواوةتى نةمانى واتة
لة تةزووى طةِراوةوة وةك هاندةرةكانى دى، ضكةلةكان بؤ طويََ
رَيكخةرى تةزوو بؤ يان طرَيدا ة

َ
سكؤل طوَيضكةلة بة ةوة

َ
سكؤل

ثلةسَيية طرَى كةلَينة طريانى كة ئةوةية طةى
َ
بةل طوَيضكةلةيى

وةستَى ). كةلَينى (كةلَينة نةك وةستانى
- :(Sinus arrest) وةستَى * كةلَينة

رةنطة كة ،(p) شةثؤلةكانى ثِرى كتء نةمانى لة ية بريتى
تةزوو فرمانى وةستانى يان طرَييةوة كةلَينة بةهؤى طريانى

بَيت. طرَييةوة كةلَينة رَيكخةرى
- ة طرَى:

َ
سكؤل * طريانى طوَيضكةلة

دا
َ
ئةلةكرتيكى دل طوَيضكةلةيى لة هَيلكارى ضاالكى كاتَيك

ماناى نيية، دا
َ
لةطةل ةيى

َ
سكؤل وةآلمَيكى هيض بةآلم ئاشكراية،

ئاسايدا لةكاتى طرَيية ئةم هةية.  ط.س.طرَى طريانى واية
لةهةر بكات ثةِر تَى كارةبايى ترثةى سةد دوو هةتا دةتوانَيت
سَى لةتوانايداية تايبةتيشدا دؤخى هةندَيك لة خولةكَيكدا،
ة
َ
دل لةكاتى ئةوة لةبةر بكات. تَيثةِر كارةبايى ترثةى سةد

لَيدانى طوَيضكةلةو رَيكى خَيراو لَيدانى ةيى،
َ
سكؤل ثةلةى

طرَيية ئةم طريانى ثلةى هةندَيك طوَيضكةلة ناِرَيكى خَيراو 
دؤخةى لةو بريتية ط.س.طرَى طريانى كةواتة رةنطة روبدات.
ريزمى بوونى لةكاتى كارةبايى ترثةى هةندَيك تيايدا كة
ئةم ناطاتة سكؤلةكان. كةلَينيدا ثةلةى ة

َ
دل ئاسايى يان كةلَينى

ثلةى سَى دأل ئةلةكرتيكى تةزووى طةياندنى شَيواوى شَيوازةى
هةية:

 First degree AV) ط.س.طرَى يةكى  ثلة  -1طريانى

:(block
لة زياتر بؤ (PR) نَيوان ماوةى بوونى درَيذ لة بريتية

بة  دةكات طةياندن دواكةوتنى ثَيشنيارى ضركةء 200 ميلى
هةر (P) شةثؤُّـ يةكان ( QRS) هةموو بةآلم ط.س.طرَيدا

داية.
َ
لةطةل

 Second degree AV) ط.س.طرَي دووى ثلة -2 طريانى
:(block

يةكةمى جؤرى  دةوترَيت ثَيشى كة يةكةم: جؤرى  أ-
،(Wenckebach) وينكيباك يان ط.س.طرَى مؤبيتزى
واى هةتا دةكات زياد ووردة ووردة (PR) نَيوان ماوةى تَييدا
طرَييةكى ) دةبَيتء وون ئةلةكرتيكى ترثةى  يةك دَيت  لَي
نا طةياندنى ئةم دياردةية بةهؤى دةرناكةوَيت. (QRS ة

َ
سكؤل

طرَيدا. ط.س لةنَيو دةبَيت ئاساييةوة
 Mobitz) جؤرى دووةمى مؤبيتز جؤرى دووةم: يان ب –
بةشَيوةيةكى لةثِرو جؤرةدا لةم طرَي س. ط. ى (type II
لة دَينَيت شكست ئةلةكرتيكى  ترثةيةكى نةكراو ضاوةِروان
بَي دا

َ
ئةلةكرتيكى دل كارى

َ
هَيل لة بةوةش ة

َ
سكؤل بة طةيشتنى

(QRS ) بكات، وودرة زياد ووردة (PR ) نَيوان ماوةى ئةوةى
دةبَيت لة طريانَيكةوة بةهؤى دياردةيةش ئةم دةبَيت. وون َيك

طورزةى هسدا.
مؤبيتز يةكةمى جؤرى طرَىء  ط.س  يةكى ثلة طريانى
ةدةمار

َ
وَيل زيادى ضاالكى بةهؤى رةنطة ئاساييدا كةسَيكى لة

ئةو رووبدات، دةرمانةوة  كارى بةهؤى  يان ،(.Vagal n)
كاليسيؤم ،(Digitalis يس

َ
ديجيتال لة بريتني دةرمانانةش 

بلؤكةرةكانء بَيتا ،(Ca chanel blockers) ضةنَيألبلؤكةر
ئؤرطانييةوة نةخؤشي  بةهؤى  زؤرجار م 

َ
بةال دى. هةندَيكى

ئةو نةخؤشيانةش طرنطرتين روودةدات، نةخؤشدا لةكةسانَيكى
هةوكردن، ماسولكة،  ة

َ
دل بةشَيكى مردنى يان كةمخوَينى 

بوون وبةبةردبونن.
َ
بةِريشال

ضونكة  دألباشة، طريانى شَيوازانةى ئةم بؤ ثَيشبينى
ثَيكبةستدا ة

َ
سكؤل طوَيضكةلة لة طونجاو رَيكخةرى تةزوو

دةردةكةوَيت.
نةخؤشيية  ئةو مؤبيتز بةزؤرى بةهؤى دووةمى  جؤرى
ط. لةخوار تةزوو هؤى طريانى كة دةبنة دةبَيت ئؤرطانيانةوة
واتة روويدا تةواو طريانى كات هةر جؤرةدا لةم طرَييةوة س
رَيكخةرَيكى تةزوو هيض طريانى ثلة سَي بووة خراثرتبووء طةر
قَينةرى

َ
خول تةزوو دانانى لةبةرئةوة دةرناكةوَيت، طونجاو
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ثَيويستة. ةيي
َ
سكؤل دةستكردى

 third degree AV) طرَى ط. س. ى سَي طريانى ثلة – 3 
:(block

ةو
َ
سكؤل ريزمى تةواوى جيابوونةوةيةكى لة بريتيية

هى لة طوَيضكةلةكان لَيدانةكانى تَيكِراى و، طوَيضكةلةكان
ياريدةدةر ة ريزم

َ
سكؤل تَيكِرايي ثانىء زياتر دةبَيت. ةكان

َ
سكؤل

طريانةكة بزانني شوَينى توَيكارييانةى بتوانني دةبَيت بؤئةوةى
داية: كوَي لة

كةمبوونةوةى كةمرتين كةدةبَيتةهؤى تةنك، (QRS)ى 1-
بزانني بؤئةوةى باشة دياريكةرَيكة ةيي،

َ
سكؤل ريزمى تَيكِرايي

داية. طرَى س. ط. لة طريانةكة توَيكارييانةى شوَينى كة
كةمبوونةوةيةكى دةبَيتةهؤى كة و

َ
بال (QRS)ى 2-

ئةوة نيشان دةداتكة شوَينى ةيي،
َ
بةرضاوى تَيكِراى ريزمى سكؤل

خوارترداية. يان هس طورزةى لة طريانةكة توَيكارييانةى
ثلةسَي يان هؤكارةكانى طريانى تةواو

طرَي: ط.س. ى
زطماكى. هؤكارى ا-

دةستكةوتوو: ب-هؤكارى
نةزانراو.  بوونى

َ
-1 بةِريشال

 .
َ
دل تةى

َ
جةل يان ماسولكة ة

َ
دل -2 كةمخوَينى

-3 هةوكردن: 
لةو شاخوَينبةر رةطى ى

َ
دوومةل وةك لةثِر: هةوكردنى أ-

هةية. درمييان ةسؤى
َ
دل ناوثؤشة كة نةخؤشانةدا

وةك: درَيذخايةن، هةوكردنى – ب
-1 ساركؤيدؤسس. 

شاطاس. نةخؤشي 2-
ةوة. 

َ
دل نةشتةرطةرى بةهؤى بؤنمونة -4 برينداربوون:

ديجؤكسنيء بيتابلؤكةر.  وةك دةرمان: 5-
تَيكِراى دةبَيتء و

َ
بال (QRS ) دا

َ
دل طريانى جؤرةى لةم

دةبَيت.  كةمرت خولةكَيكدا لة ( جار 50 لة( ةكان
َ
سكؤل لَيدانى

ط.س لةرَيطاى ة
َ
سكؤل بؤ طوَيضكةلةوة لة تةزوو تَيثةِرينى

ة
َ
سكؤل رَيكخةرى دةطريَيتء تةزوو بةرى بةتةواوى طرَييةوة

بةردةواميش دروست دةكاتء م رَيك
َ
بةال خاو ريزمَيكى تَيكِرايي

زياد ناكات، تَيكِرايية ئةم فيزيايي ضاالكى وةرزشء دةبَيت.
يةكةمى دةنطى ثزيشكى بةبيستؤكى سنط لة طوَيطرتن لةكاتى
ترثةى خوَينبةرى ثةستانى دةبيسرتَيت. جياواز دألبةتوندى
فشارة كرذة طؤِرانى دةبَيتء فراوان (pulse pressure )

لَيدانى هةروةها ثَيدةكرَيت، هةستى خوَينيش ثةستانى
دةبينرَيت. خوَينهَينةرةكانى مليش

َ
سكاال بةدةست يان بَيت

َ
سكاال بَي لةوانةية نةخؤش 

توندىبةتايبةتىطةر َينَيتوةكالوازىءهةناسة
َ
بنال طةلَيكةوة

كةمرتبَيت.  خولةكَيكدا لة جار 35 لة ة
َ
سكؤل لَيدانى تَيكِراي

بةدانانى ثَيويستى تةزوو طةياندنى طرفتةى ئةم ضارةسةرى
ئةم دانانى طةر هةيةء هةميشةيي دةستكردى رَيكخةرى تةزوو
كاتى رَيكخةرى تةزوو ئةوا دواكةوت رَيكخةرة تةزوو جؤرة

دابنرَيت. ثَيويستة
 Bundle) هس طورزةى لقةكانى  طريانى

:(Branch Block BBB
تةزووء طةياندنى شَيواوييةكانى  لة  جؤرَيكة ئةميش
روودةدات بةهؤى ةكاندا

َ
سكؤل هاندانى لة تيايدا دواكةوتنَيك

طةياندنى لة بةرثرسن كة هسةوة طورزةى لقانةى ئةو طريانى
توَيكارى سستمى باسي لة ثَيشرت ةكان.

َ
سكؤل بؤ هاندةر تةزووى

دابةش هس طورزةى كة لةوةكرد، باسمان دا
َ
دل طةياندنى

تةزوو هةريةكَيكيشيان  راستء لقي ضةثء لقى بؤ دةبَيت 
كةلقى هةروةها زانيشمان دةطةيةنن، الى خؤيان ةكةى

َ
بؤسكؤل

ثَيشةوةو لقي كة دي دوولقى بؤ دةبَيت دابةش خؤشي ضةث
لقانة لةو هةريةكَيك طريانى شَيوةية بةم ثشتةوةن. لقي
ئةو يان ة

َ
سكؤل بؤئةو تةزوو طةياندنى دواكةوتنى دةبَيتةهؤى

ثَيطةياندنى. تةزوو كةبةرثرسة لة ة
َ
سكؤل بةشةى

دروست دا
َ
كارةبايي دل كارى

َ
هَيل لة بةوةش طريانى دياريكراو

وةك: دةكةن،
.(QRS ) وبوونى

َ
بال 1-

دروست (QRS) جياكةرةوةى دياريكراوو شَيوةيةكى 2-
دةبَيت.

ئاسايني.  (PR) ماوةى نَيوان (P)ء شةثؤلي 3-
 Right Bundle) هس طورزةى راستى  لقى  طريانى  
جياوازييةكى وةك بَيتء ئاسايي دةشَيت (Dranch Block
طريانىلقىضةثيطورزةى م

َ
بةال ئاساييرووبدات، توَيكارييانةى

زؤرينةى هةرةزؤرى (Left Bundle Branch Block)هس
بةهؤى رةنطة شَيوةكة ة هةردوو

َ
دل نةخؤشي نيشانةى جارةكان

لةهةمان م
َ
بةال بنب، دروست ةوة

َ
دل طةياندنى نةخؤشي سستمى

يشن.
َ
دل نةخؤشي دى جؤرةكانى ةتى

َ
خةسل كاتدا

ضةث: لقى طريانى هؤكارةكانى
تاجييةكان.  خوَينبةرة -1 نةخؤشي
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خوَين.  ثةستانى -2 بةرزة
خوَينبةر.  شا زمانةى -3 نةخؤشي

ماسولكة. ة
َ
دل نةخؤشي 4-

ماسولكة.  ة
َ
دل -5 هةوى

طةياندن.  سستمى دارمَينةرةكانى -6 طؤِرانة
راست:  لقى طريانى هؤكارةكانى

-1 جياوازى توَيكارى ئاسايي. 
ة 

َ
كوِري نَيوان سكؤل كةمء وةك ،

َ
-2 نةخؤشي زطماكى دل

بةربةست.
راست.  ةى

َ
سكؤل -3 طةورةبوونى

خوَينبةرةتاجييةكان.  -4 نةخؤشي
ةماسولكة. 

َ
دل -5 هةوى

َييةكان. 
َ
نؤرة دل دذة لة وةك هةندَيك -6 دةرمان،

خوَين.  زؤرى -7 ثؤتاسيؤم
لقي ثشتةوة  ثَيشةوةو لقي واتة ضةث لقى طريانى لقةكانى
الدانى هؤى دةبنة م

َ
بةال ،(QRS ) وبوونى

َ
بال هؤى نابنة

تةوةرى بطرَيت  ثَيشةوة لقي طةر ئةلةكرتيكى، تةوةرةى
لقي الدةدات. لةكاتَيكيشدا طريانى ضةث دألبؤالى ئةلةكرتيكى
الى راست. تةوةرةى دألبةرةو ئةو الدانى دةبَيتةهؤى ثشتةوة

ضارةسةر:
Bifasci-) دوولقى طريانى كة نةخؤشانةى ئةو ذمارةى
سَيي ثلة طريانى طؤِراوة بؤ يان هةيةو

َ
سكاال بَي ى (.cular B

بةتةزوو رَيكخةرى ثَيويستيان لةبةرئةوة طرَى كةمة ط.س.
بؤئةو تةزووةرَيكخةرة ئةم كو

َ
بةل نيية، دةستكردىهةميشةيي

دوولقييان طريانى نء
َ
سكاال طرفتارى كة نةخؤشانة دادةنرَيت

خوارةوة: لةمانةى هةريةكَيكة دوولق لة مةبةست هةية.
ضةث.  الى ثَيشةوةى + لقي هس طورزةى لقى ضةثي 1-

ضةث.  الى دواوةى لقى + هس طورزةى لقي راستى 2-
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* بةدةر لة ذيان هيض سةرمايةيةك 
بوونى نيية.  

                                                               
                جان راسكني (١) 

ناوى  لة  ثَيرستَيك  بَيت  طةرميش  سةر  بؤ  ئةطةر 
هةموو ئةو دايك و باوكانة ئامادة بكة كة دةيانناسيت ثاشان 
مبذاردوة لَييان 

َ
ثرسيارَيكى وةك ناونيشانى ئةم بةشةى كة هةل

ةكانت ؟! 
َ
بكة: ض شتَيك بةر لةهةر شتَيكى ديكة دةوَيت بؤ مندال

بةتة 
َ
هةر ئةم ثرسيارة لة خؤتان و هاوسةرةكةتان بكة:  « هةل

ئةطةر زةماوةندت كردوة « ثاشان سةيركة بزانة لةسةرةتاى 
ئةطةر  دةكةوَيت،  دةست  ضيت  كتَيبةدا  ئةم  خوَيندنةوةى 
ضى رةنطة وةآلمطةلَيكى جؤراو جؤرت دةست بكةوَيت، بةآلم 
بكةيت،  دةستةبةر  وةآلمةكان  ئةطةر  دةكةم  بينى  ثَيش  من 

طرنطرتين وةآلمةكان بة دةورى يةك بابةتدا دةسورَينةوة. 
ئةم  كاتَيك  دةردةخات  ئةوة  من  خودى  ئةزمونى 
دةرفةتيان  و  دةثرسيت  باوك  و  دايك  لة  طرنطة  ثرسيارة 

بدةن،  ثرسيارة  ئةم  طرنطى  لة  سةرنج  تاوةكو  ثَيدةدةين 
وةآلمةكان زياتر لة بارةى ئةم ثَيرستةى خوارةوةن: 

ذياندا  لة  و  بن  خؤشبةخت  ةكانم 
َ
مندال دةمةوَيت   -

سةرطةردان نةبن. 
- دةمةوَيت بزانن ضؤن ضَيذ لة ذيان وةردةطرن و هةر 

رؤذَيكى ذيانيان بة موعجيزة بزانن. 
- دةمةوَيت هةست بة سةركةوتن بكةن و بةضاو ثؤشى 

لةوةى ضى دةكةن، وا هةست بكةن كة مرؤظطةلَيكى طرنطن. 
- دةمةوَيت هةستَيكى ثؤزةتيظيان سةبارةت بةخؤيان 

و ذيان هةبَيت. 
ةى 

َ
- دةمةوَيت بةشَيوةيةك طةورة بن بزانن ضؤن مامةل

ئةو مةسةلة ناخؤشانة بكةن كة بة ناضارى دةستةو يةخةيان 
دةبن. 

- دةمةوَيت ثةرَيشان و بةدبةخت نةبن. 
- دةمةوَيت بة توِرةيى بارطاوى نةبن. 

- دةمةوَيت بةهَيزانة هةست بة ئارامى دةروونى بكةن 
تاوةكو بتوانن بةرطةى كَيشةكان بكةن. 

ذيان  لة  بزانن، ضَيذ  ئَيستا  كاتى  نرخى  دةمةوَيت   -

       

ضى بؤ مندالَةكانت 
دةخوازيت؟

ةبجةيى
َ
 جةمال هةل
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نةبةستن. بةقةدةر ثشت زؤر و وةرطرن
لة رَيز بةرثرسيارَيتى بكةن و دةمةوَيت هةست بة -

بطرن. مرؤظايةتى و سروشت
خؤيان ضارةنوسى دارَيذةرى كة بزانن دةمةوَيت -
ياخود بذَيرن

َ
هةل خؤيان ذيانى كة هةية ئةوةيان تواناى و

بيطؤِرن.
لة كة لةوةى و خؤيان بدؤزنةوة تواناى دةمةوَيت -

رةزامةندى بكةن. هةست بة ذياندا ئامانجَيكيان هةبَيت
كةسانى و دةوَين كة خؤشيان بكةن هةست دةمةوَيت -

ديكةيان خؤش بوَيت.
بة هةست دةرونييةوة جةستةو رووى لة دةمةوَيت -

بكةن. تةندروستى
  Johan Ruskin (١)

ئؤكسفؤرد زانكؤى لة بةريتانى طرى رةخنة نووسةرو
وةآلمى لة كة طوزارشتانةن ئةو ةمانة دةوتةوة وانةى
كة ضاو ثَيش دَيتة وا كةوتوون، دةستم سةرةوةدا ثرسيارةكةى
وةداى ثارو شؤرةت

َ
ةكانيان هةل

َ
ناكةن مندال و باوك حةز دايك

بن.
لة دوور ذيانَيكى بكةن

َ
ُّـ داوايان  كة ئةوةى يا -

لةسةر نني سور طشتى بةشَيوةيةكى هةبَيت، ةيان
َ
كةل

َ
كةل

َيكى
َ
مال و باش ثيشةيةكى دةبَيت ةكانيان

َ
مندال كة ئةوةى

وا بكةن دروست خَيزان و بكةن زةماوةند هةبَيت، جوانيان
بؤ بة ئامانجةكانيان سةبارةت باوك و كة دايك ضاو ثَيش دَيتة

ةكانيانواقيعبينن.
َ
مندال

حةز و ناهَينَيت خؤشبةختى سةرماية دةزانن ئةوان
ةكانيانفَيربكةنبؤطةيشتنبةخؤشبةختىشوَين

َ
ناكةنمندال

ةكانى
َ
سال لة هةموومان كة ضاو ثَيش دَيتة وا بكةون، سةرماية

ئيمتيازة ثَيطة، سامان كة كردوة راستيةمان ئةم دةركى دواييدا
ذياندا، لة سةركةوتن بؤ نني طونجاو ديكة يةكانى سونةتى
كة بيستووة سةركةوتووةوة كةسانى لة ضريؤكمان ضةندين
بةخشةكان ئارام دةرمانة بةكارهَينانى دووضارى هةندَيكيان
مةسةلةيةكى بووةتة  ثةرَيشانى هةندَيكيش الى  هاتوون،
رَيطة ضارةى تةنيا بة خؤكوشتن هةندَيك سروشتى، ئاسايى و
كة طرفتارن هَيندة هةندَيكيش و دةزانن ذيان مةسةلةكانى

ذيان وةربطرن. لة ضَيذ دةرفةتيان نية
لة بةرامبةر هةلوومةرجى نةخوازراودا كة كى لة

َ
خةل

حةز و دةكةن ةى
َ
مامةل ورياييةوة بة سةركةوتنة ثَيداويستى

لة كة يةك ئارامى خؤشبةختى و ةكانيان بطةنة
َ
مندال دةكةن

نيام
َ
دل تةواوى من بة هةلومةرجدا هاوِريان بَيت، سةخرتين

سوود تةواوى بة بوون  طةورة ةكانت
َ
مندال كاتَيك  دةتةوَيت
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بتوانن هةموو بن رازى خؤيان ذيانى لة و بن و سازَينةر مةند
بارى ذَير لة كة لةوةى دوور بكةن، ضارةسةر كَيشةكانيان
نةشتةرطةرى و تةنانةت دةرمان بن شوَين ناضار كَيشةكاندا
ةكانت لةهةر

َ
مندال دةكةيت حةز ئةمةيةكة بكةون، ثوختةى

هةر كة لةوةى دوور و توانابن بة خؤياندا ذيانى زةمينةيةكى
ضَيذ نائومَيدى و بَيزارى ياخود نَيطةتيظانة ديدَيكى جؤرة
خؤياندا ذيانى لة ةكانت

َ
مندال دةتةوَيت تؤ وةربطرن. ذيان لة

سازَينةر و مةند سوود و سكاآل بكةن طلةيى ئةوةى برى لة
سةركةوتنيان رَيِرةوى هؤكارَيكى دةرةكى كة ئةوةى لةبرى بن،
لةدةرونياندا سةركةوتن هةستى باشة ثَيت بدةيت نيشان

هةبَيت.
ذياندا لة بردن ضَيذ تواناى

طرنطى زؤرترين كة بكةرةوة شتَيك لة بري ساتَيك بؤ
ضَيذ هةية ئةو توانايةت كة بكة وا طريمانة ذيانتدا، لة هةية
ذياندا بةجَيت كةسَيكيش لة طةر ذيان وةربطريت، تةنانةت لة
وةرطريت. لةذيان ضؤن ضَيذ هةر دةتوانيت ديسانةوة يت

َ
بهَيل

ببيتةوة جةستةيش نةخؤشيةكى روبةِروى ئةطةر
ديسانةوة ببيتةوة، دارايش كَيشةيةكى روبةِروى ياخود
ذياندا لة يةكان ناكامى  وةربطريت، ذيان لة  ضَيذ دةتوانيت
هةتة كة خوداييةوة بةهرة ئةم بةهؤى تؤ بةآلم دةِرؤن، دَين و

بة هةنوكة وةربطريت، ذيان لة ضَيذ ضؤن دةزانيت هةميشة
لةسةر بيت بارَيك وةك ناشَيت توانايةوة ئةم بونى طريمانة
مرؤظَيكى ناتوانيت ةن

َ
ئةسل ئةوة لةبةر ديكة، كةسانى شانى

ذيان لة ضَيذ بتوانيت ئةطةر  بَيطومان  بيت، خؤثةرست
هةلومةرجى كة ناكةيت ديكة كةساني ضاوةِروانى وةربطريت
بردن ضَيذ توانايى و، بهَينَيت فراهةم بؤ ذيان لة ضَيذبردنت
ية. جادويى بةهرةيةكى ض هةلومةرجَيكدا هةموو لة ذيان لة
خةونةكانتدا توانايةت هةية! ثَيويست ناكات لة ئةم تؤ
تواناية بؤخؤت بهَينيتة ئةم دةتوانيت بةرجةستةى بكةيت و
بكةيت، دروست ةكانيشتدا

َ
مندال لة باآليةش سيفةتة ئةم و دى

لةشوَين ئامانجةكانى ةكانت
َ
مندال دةربارةى لةوةى كة كةواتة

بؤ توانايانةيان  ئةو  هةموو دةتوانيت و  دةطةِرَييت خؤت 
ئةم كؤتاييدا لة طرتوون، لةبةرضاوت كة بهَينيت فةراهةم
هةميشة ةكانم

َ
مندال دةكةم حةز «من كة: دَيت كؤتايى خواستة

دةتوانَيت رستةية ئةم «ئةطةر وةربطرن ذيان لة ضَيذ بتوانن
فةراهةم ةكانتى

َ
بؤ مندال يةو لَي تؤ حةزت كة دةربرِبَيت ئةوة

شتَيكى هةموو ثَيش بيخةيتة لةمِرؤوة  دةتوانيت بهَينيت،
لة و خؤت ةكانى

َ
مندال دياريية بدةيتة ئةم تؤ ئةطةر ديكةوة،

ثاداشتةكةت ئةوا ثَيشكةشى خؤتانيشى بكةن، كاتيشدا هةمان
لةم كة دةبن ئامادة هَيندة بوون طةورة كاتَيك دةبَيت منداآلنَيك
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كةسانَيك كاردةكةن، سةركةوتوو مرؤظطةلَيكى وَينةى دنيايةدا
لةبريى كةسانَيكن كة تةنها كاريطةرن جيهانةدا بة راستى لةم
مرؤظايةتى ثَيشمةرجى بة ئةم كارة كو

َ
بةل نني، خؤياندا شادى

و دةكةن سةركةوتن بة هةست كةسانَيك دةزانن، خؤيان
بةوة ثَيويستيان كةسانَيكن سةركةوتوون ِراستيش بة هةم
دةزانم تَيدا بضَينن، خؤشبةختييان كةسانى ديكة كة ية ني
لة كةسَيك ية بريتى بةتوانا كةسَيكى بؤ باشرتين ثَيناسةيةك
كاتَيك تايبةت بة وةربطرَيت ذيان لة ضَيذ ضؤن دةزانَيت كة
كة ئةوةى طريمانةى بة ثةرَيشانة يان

َ
حال ضواردةورةكةى كة

ذيانةيان لة ضَيذبردن تايبةتمةندى ئةم باوك و دايك زؤربةى
كة كوَيداية لة كار ةى

َ
هةل كةواتة دةوَيت، ةكالنيان

َ
مندال بؤ

بؤ دةمانةوَيت دروست و راست ئَيمة كة ئةوةى نَيوان لة
رؤذَيك هةموو كة يةك راستى بكةين و فةراهةم ةكانمانى

َ
مندال

١٠٠ مليؤن  «نزيكةى ؟! هةية جياوازى دةبينةوة. رووبةِرووى
يةكطرتووةكانى وآلتة  لة تةنها ليربيؤم و ظاليؤم رةضةتةى
بهَينن بةكار حةب دةبَيت بؤضى » دةنوسرَيت ئةمةريكادا
وزة بَيت رزطارمان ثةرَيشانى لة نةبني بَيدار بخةوين، تاوةكو
طرفتارى هَيندة كى

َ
خةل بؤضى ...؟! و. بني ئارام و بكةين ثةيدا

نَيوان لة تايبةت بة خؤكوذى رَيذةى بؤضى ؟! ثةرَيشانني فشارو
و مةشروبات بةرزبوونةوةية ؟!بؤضى بةكارهَينانى لة الواندا
هةموو ئةم ؟بؤضى هةية خَيراى رةوتَيكى بَيهؤشكةرةكان مادة
ئَيمة ؟ئةطةر هةية لة جيهاندا بوونى دوذمنايةتية و توِرةيى
ئةم كةواتة دةى ببةن، ذيان لة ضَيذ ةكانمان

َ
مندال دةماوَيت

نةفرةت ؟بؤضى كوَيوة هاتن لة و نارةحةتة توِرة كةسة هةموو
لة دةبَيت كة كةى

َ
خةل هةموو ئةم بؤضى زياترة، عيشق لة

بةئاسايش هةست ةوةياندا
َ
مال

دةبن بةسةر ذيان ترسةوة بة بكةن
طرفتارى ة

َ
هةموو مندال ئةم ؟!بؤضى

وكارة تاوان بَيهؤشكةرةكانن، مادة
دةكةن؟!. يةكانى سةرثَيضي

ئةمةية يةكةى راستى
ضؤن نازانني زؤرى  بة  ئَيمة كة
ضَيذ بكةين فَير ةكانمان

َ
مندال

فَيرى خؤمان و وةربطرن ذيان لة
نةبووين، سادةية  رةمزة  ئةم
بة كة  مةترسيدارةى بازنة ئةو 
و دةكةين سثاردوة بةرَيى ئَيمةيان

بةزؤرى خؤمان، ناهؤشيارى قوربانى دةكةينة ةكانمان
َ
مندال

سةركةوتوو مرؤظَيك شتَيك ض دةزانني كة  وابريدةكةينةوة
ةكانمان

َ
مندال دةدةين تاوةكو بة خةرج خؤمان كاتى و دةكات

سةيرى ئَيمة بنب، دةبَيت ئَيمة بؤضونى كةبة شتةى ئةو ببنة
ةكانمان

َ
مندال دةدةين هةوأل و دةكةين خؤمان ةكانى

َ
هةل

ذياوين زياتر طةنجةكان لة ضونكة نةكةنةوة، دووبارةيان
دةبَيت كة طشتى َيكى

َ
ئةقل خاوةن بووينةتة واية ثَيمان و

نية باشرت راستى لة شتَيك هيض طةنجةكان رَيزى لَيبطرن، بةآلم
تَيِروانينَيكة وةربطرين ذيان لة ضَيذ ضؤن فَيربني كة ئةوةى
بة فَيرنابني، ئَيمة دةبني يا فَير يا كة باوةِرى بريو سيستمَيكى
بريوبؤضونة ياخود خؤمان ئةم لةبري دةكةين ة

َ
خال ئةم زؤرى

بريوباوةِرةش ئةو ناتوانني دةرئةنجام نية،  دةرونيةمان
ئةم كتَيبة سةرةكى ى

َ
ةكانمان بكةين، خال

َ
مندال ثَيشكةش بة

تؤ دةبَيت ئةوةية كة نوسيومة ئَيستا تا هةموو ئةوةى كة و
ديكةى فَيرى كةسانى بؤ دةدةيت ى

َ
هةول ئةوةى كة بتوانيت
بيت. ثَيشةنطَيك بكةيت،

ذيان ثَيشةنطى
لَي داواى و  ددان ثزيشكى الى دةِرؤيتة دابنَى واى 
بؤت دا طشتى تةندروستى  طرنطى زةمينةى لة  كة دةكةيت
ددانةكانى بة  وتةكانى درَيذايى بة كة كاتَيكدا لة  بدوَيت،
وا وَيناكة ياخود رووتا ثَيدةكةنَيت بة ثَيشةوةى ثوكاونةتةوة
لَيدةكةيت داواى و دةدوَييت  خؤتدا ثزيشكةكةى  كةلةطةأل
ى

َ
لةكاتَيكدا دوكةل بدوَيت كَيشان جطةرة دةربارةى زيانةكانى

هةلومةرجَيكى لة دةكات، تؤ روخسارى ِرةوانةى جطةرةكةى
بةخؤت كة ئةمةية تؤ كاردانةوةى يةكةمني شَيوةيةدا لةم
ضى «ئةم مرؤظة ساختة َييت: 

َ
دةل

فَيركردنى بؤ لؤذيكة ئةم هةر » ية
ذيانيش راستة ديمةنة جياوازةكانى
كة ئةمةية تؤ ئامانجى  ئةطةر
تاوةكو بدةيت  ةكان

َ
مندال يارمةتى 

تواناية ئةو و بكةن ذيان دةركى
ضَيذ هةميشة كة بهَينن بةدةست
سةرةتاى دةبَيت وةربطرن، ذيان لة
ثَي دةست لةخؤتانةوة كارة ئةم
لة هةموو ثَيشةنطَيك، بكةيت، وةك
تَيِروانينة ئةم جؤرى ةكانتدا

َ
مامةل

لةثَيش ضاو بطرة.
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ذيانى لة و بزانيت بةكةم خؤت هةميشة ئةطةر
بة جدى بةشَيوةيةكى و نةطريت خؤت لة رَيز رؤذانةدا
نرخ بة مرؤظَيكى بة خؤت كة  بدةيت  نيشان ةكانت

َ
مندال

بدةيت ةكانت
َ
مندال يارمةتى بتوانيت ئةستةمة نازانيت،

بة ثَيشةنطى دةبَيت تؤ رابَين يةوة بة دةرونبةرزي تاوةكو
لة كار هاوِرَييةتى ى

َ
مال كة  دةتةوَيت  !ئةطةر بذيت يةوة

نيشان كةسَيكيان وَينةى ثَيويستة زؤر بكات، ةكانت
َ
مندال

دةطرَيت. لةخؤى رَيز كة بدةيت
هيض هةية، نَيطةتيظى ديدَيكى كة ةى

َ
مندال ئةو بؤ

نيشان ثؤزةتيظى ثَيشةنطَيكى كة ية نى باشرت لةوة شتَيك 
لة كة وةآلمانةى ئةو سةر بطةِرَيتةوة دةتوانيت بدةيت 
كة ةى

َ
مندال ئةو بؤ بةآلم نوسراوة، منداآلندا كتَيبةكانى 

نى وةآلمَيك باشرت جؤرة ئةنطَيزةيةك، هيض هةر لة ية ى
َ
خال

بؤ نمونة باشرتين ئةنطَيزة، بة ثَيشةنطى نيشاندانى ية لة
نمونة باشرتين و لةسةرخؤية، كةسَيكى ئارام توِرة َيكى

َ
مندال

بة طرتوو ئارام كةسَيكى بوغزن  دةمارطريى  َيكى
َ
مندال بؤ 

تامةزرؤ كةسَيكى ة
َ
و تةمةل زةوق كة بَى َيك

َ
مندال ةية،

َ
حةوسةل

لةو تايبةتمةندييانة تؤ ئةطةر بدات دةتوانَيت هانى طةرم و
كاتَيكدا لة  ةوة،

َ
جوول ةكان بخةنة

َ
مندال دةتوانن كة  يت

َ
خال

بطوازَيتةوة تَيِروانينةكانى خؤت ناكات هةموو ثَيويست كة
ثةروةردةى لة دةستثَيكردن ى

َ
خال باشرتين ةكانت،

َ
مندال بؤ

دةتوانن كة رابهَينرَين شتة بةو ئةوان كة ئةوةية منداآلندا
ثَيبكةيت و لةهةر دةست لةخؤتةوة كارة ئةم رابَين و دةبَيت

بدة. يانةيان نيشان ثيًَشةنطى ئةم كة ثَيويستة جَيطةيةك
زاأل خؤشتدا الوازةكانى ة

َ
خال بةسةر ئةطةر تةنانةت

بكةيت لةسةرخؤت كار دةبَيت كة بريدةكةيتةوة وا و نةبوويت
بريوبؤضونانة ئةو لةسةر كار و بكةيت ثَي دةست دةتوانيت
نمونة بؤ دةبِريت، دةرى ةكان

َ
مندال بةرامبةر كة بكةيت

نيشان توانايى بَى رستانةى كة نةهَيشتنى ئةو بة بكة دةست
وةك ئةمانةى دةستةواذةيةكى ذيان، لة بردن لة ضَيذ دةدةن

خوارةوة البةرة:
ناتوانني هةرطيز ئَيمة سازة، نائومَيد زؤر »

» ثَيشبكةوين
ئَيمة بةرذةوةندى لة بارودؤخةكة كاتَيك هيض »

» نةبووة
كردووة فةراهةم دةردةوة كة تؤ بؤ منت هةموو بةو »

وةربطرم» ذيان ضَيذ لة دةتوانم ضؤن
زؤر خؤشبةختن» هةندَيك مرؤظ »
سةرى» و دةردة رةنج ثِرة لة ذيان »

ئةم جؤرة تاوةكو بدةيت
َ
هةول رؤذَيك ئةطةر هةموو

ذيان، لة ضَيذ بردن دةردةخةن لة بَى توانايى تؤ كة رستانةى
ثَيشةنطَيكى زيندوو ئةوا يت،

َ
نةيانهَيل لةقسةو باسةكانىخؤتدا

كةسَيك كةم النى كة دةردةخةيت ئةوة و دةدةيت نيشان
نادات، خؤبةستةوة ذياندا يةكانى ناسازطارى بةرامبةر هةيةلة
نوَى طةلَيكى رستة دةتوانيت هةموو رؤذَيك ديكةوة اليةكى لة
لةطةأل بكةيتةوة، بة تايبةت كاتَيك كة بارودؤخةكة دووبارة
ئةم راتستَيتى بة باوةِرت ئةطةر تةبانية مراددا و مةبةست

لة: بريتني كة ية نى رستانة
رَيطةى لةسةر خَيرا زؤر بضوكة، زؤر ئاستةنطة ئةم »

» الدةبةم
هةمووان بؤ تَيداية ثؤزةتيظى َيكى

َ
خال روداوة ئةم »

»
من هةية، بةخؤتةوة ثةيوةندى تؤ مةسةكانى »

» كاريطةرييانةوة ذَير ناكةومة
خؤيداية « دةستى لة كةسَيك هةر « خؤشبةختى

جوانة « « ذيان

دةتوانيت سةرةوةدا رستانةى لةو يةكَيك هةر لة
يةكةم دةستةى ببينيت، باوك و دايك لة دةستة دوو جياوازى
دةستةى و دةدات نيشان بةدبينانة ثَيشةنطَيكى هةميشة
لةسةر بةآلم جةخت دةكات بةدى هةلوومةرج دووةم هةمان
ئةم ةكانت

َ
مندال دةتةوَيت ئةطةر دةكاتةوة، طةشةكان ة

َ
خال

بةآلم وةربطرن، ذيان لة ضَيذ هةميشة كة بكةن ثةيدا تواناية
بةدى كةسايةتياندا تايبةتمةندى نَيطةتيظانة لة زنجريةيةك
دةكةيتودةوَيت ئةمتايبةتمةندييانةبطؤِريت بؤتايبةتمةندى
طة

َ
بةل بكةيت، خؤت سةيرَيكى  سةرةتا دةبَيت  ثؤزةتيظانة،

خؤت طؤِرينى بة هةر نةبيت،  كار ئةهلى  ئةطةر نةويستة
ةكان

َ
مندال نةطونجاوةكانى تايبةتمةنديية و رةفتار ناتوانيت

دامةزراو و  بةهَيز ثَيشةنطَيكى ئةطةر بةآلم بكةيت ضاك
بةرامبةر لة كة بدات نيشان ئةوة و بدةيت ةكان

َ
مندال نيشانى

قوربانى ببيتة و تا نادةيت بةدةستةوة يةكاندا خؤ ناسازطاري
بيت. سةركةوتوو ةتةدا دةتوانيت

َ
حال لةم رووداوةكان

نيشان مرؤظَيك لة ثَيشةنطَيك  بدة 
َ
هةول خؤ لةسةر

بؤ تةنها نةك دةبات،  خؤى ذيانى لة ضَيذ  كة بدةيت
لةبريتان لةو نَيوةندةشدا خؤشتانة كارة بؤ ئةم ةكان،

َ
مندال

بةشَيوةيةكى ذياندا طرنطى هةية، ض شتَيك لة بةِراستى كة بَيت
بةفريؤبوونى ياساو دةدةين زؤر نرخَيكى بةهاو ئَيمة ئاسايى
سامان ثَيطة، بةدةستهَينانى زانيارى، دةستخستنى بِريارةكان،
بةزؤريش يةكان، ثاداشتة ماددى طةيشتن بة و بةدةستهَينان
كةسَيك ئةطةر كة بةهايةكى طرنط دةزانيت بة هؤكارانة ئةم

بَيت. خؤشبةخت دةتوانَيت بهَينَيت بةدةستييان
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بايةخى  لةش ئةندامةكانى طشتى بةشَيوةيةكى  
جؤرةكانء هةمة ية خؤيان بؤ ئةنجام دانى ضاالكى تايبةتى

هةية. ذيان بةردةوامى
سودى  طرنط ئةندامَيكى وةك »  Mouth» دةم
لة رَيطةى هةر ضونكة هةية، ندة

َ
بال مرؤظء ئاذةألء بؤ زؤرى

ئةو دةمةوة بةهؤى ثَيويست وةردةطرنء هةر خؤراكى دةمةوة
ديكةى بةشةكانى بؤ دةكرَيت ئامادة دةهاِرنء خؤراكة بِرة
وةردةطرَيت، لَي سوودى لةش لةوَيشةوة هةرسء كؤئةندامى
كار نَيطةتيظانة دةم وةك ئةندامَيكى لةكاركةوتنى ئةوة لةبةر
لةِرو بةرةو  بةرةبةرة لةشء ديكةى بةشةكانى دةكاتة سةر

دةبات. الوازى
بةشَيوةيةكى نةخؤشيانةى لةو يةكَيكة ئَيشة دةم
لةكاردةكةوَيتء ئةنجامدا لة دةبنء دةم تووشى سةرةكى
هؤى كةمبوونةوةى الواز دةبَيتء دةبَيتة لةِرء ئاذةأل بةمةش
يةكَيك بة ئَيشة دةم سةرضاوةكان  ثَيى  بة بةرهةمةكانى.
(دةردة ئاذةأل مرؤظء نَيوان هاوبةشةكانى نةخؤشيية لة
ئَيشة دةم نةخؤشى هؤكارى واتة دادةنرَيت، لَييةكان) مرؤذة
مرؤظء بؤ دةطوَيزرَيتةوة راستةوخؤ تووشبووةوة ى

َ
ئاذةل لة

ئةنجامدا لة دةكاتء (Orf) نةخؤشى ئؤرف مرؤظيش تووشى
مةترسييةوة. دةخاتة تةندروستى

كارم ظَيتَيرنةرى نةخؤشخانةكانى لة كة ئةوةى ثَيى بة
طةِراوم، نةخؤشى ناوضةدا هةندَيك طوندةكانى كردووةء بة

دةبَيت. مةِرء بزن تووشى هةيةء لة كوردستاندا ئَيشة دةم
ئَيشة: دةم نةخؤشى

نَيو لة كوردةواريدا لة زاراوةيةكة ئَيشة دةم نةخؤشى
تووشى كة نةخؤشيية دةوترَيت بةو بآلوةو ةكاندا

َ
خاوةن ئاذةل

بزن مةِرء تووشى كوردستاندا ناوضةكانى لة دةبَيتء دةم
بة دةردةكةوَيت بضوكةكاندا تةمةن ة

َ
ئاذةل لة زياتر دةبَيتء

دةبَيت. بضوكةكان تةمةن ة
َ
ئاذةل لَيوى تووشى تايبةتى

ثزيشكى سةرضاوةكانى لة
ضةند دةم ئَيشة ظَيتَيرنةرى نةخؤشى

لةوانةش: هةية ناوَيكى
Scabby Mouth -١ 

Sore Mouth -٢
 Contagious Pustular dermatitis -٣

Contagious Ecthyma -٤

ئَيشة دةم نةخؤشى
                  

         Scabby Mouth
 
عةبدولستار دكتؤرفةرةيدون
ظَيرتينةرى ثزيشكى كؤليذى
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لة ظايرؤسيية، نةخؤشييةكى ئَيشة دةم نةخؤشى
ثَيى مرؤظدا لة دةطوَيزرَيتةوةء مرؤظ بؤ تووشبووةوة ى

َ
ئاذةل

. «Orf disease» ئؤرف نةخؤشى دةوترَيت
دةم نةخؤشى سةرةكى هؤكارى

لة جؤرَيك بؤ دةطةِرَيتةوة ئَيشة
دةوترَيت: ثَيى كة ظايرؤس

(Pox Virus (Para Pox Virus    
تووشبوو ى

َ
ئاذةل لةطةأل راستةوخؤوة ثةيوةندى بةهؤى

شَيوةية بآلودةبَيتةوة. بةم ساغء يةكَيكى دةطوَيزرَيتةوة بؤ
هةيةء نةخؤشييةكة جيهاندا وآلتانى لةزؤربةى
ئابورى زيانى كوردستانيشدا هةيةء لةئةنجامدا لة بَيطومان
لة ئَيشة دةم نةخؤشى ئاذةأل. بة سامانى دةطةيةنَيت طةورة

لة تايبةتى بة بآلودةبَيتةوة، دا
َ
سال وةرزةكانى زؤربةى

هاوينء وةرزى  كؤتايى  بةهارء  وةرزى  سةرةتاى 
وةرزةكانى ثايزء زستاندا.

ئَيشة دةم نةخؤشى بة تووشبوون رَيطاكانى
لة رووشانَيك بوونى بؤ دةطةِرَيتةوة سةرةكى بةشَيوةيةكى

بة ظايرؤسةكة رَيطةيةوة لة ثَيستء برينداربوونى يان ثَيست
دةدات. خؤى ئةنجام دةزانَيتء كارى هةُّـ

لةش ناوضانةى ئةو زياتر ئَيشة دةم نةخؤشى ظايرؤسى
القةكانء لَيوء دةمء ثَيوة نيية وةكو كة خورى دةكات تووش
زانستيةكان توَيذينةوة هةروةها سةر طوانء ى

َ
ضل قاضء

رةق زبرء فى
َ
ئال لةسةر ئاذةآلنةى ئةو كة  دةريانخستووة

بنب، ئَيشة دةم نةخؤشى تووشى هةية بؤيان زياتر دةلةوةِرَين
روشاندنء هؤى دةبنة فانة

َ
ئال جؤرة ئةم ئةوةى لةبةر ئةمةش

تووشبوون خؤشكردن بؤ رَيطة دةمء برينداربوونى لَيوةكانى
ئَيشة. دةم نةخؤشى بةهؤكارى

ديارةكانى: نيشانة
ئَيشة دةم نةخؤشى نيشانةكانى طشتى بةشَيوةيةكى
بةرة لَيوةكانء ثَيستى دةردةكةوَيتء زياتر لة قاضدا لةدةمء

دةكات. تووش دةم دةضَيتء دةم ناو بةرةو بةرة
ثَيدةكاتء دةست بضوكةوة شوَينَيكى لة سةرةتاوة لة
ئةم لةدواييدا دةبَيتةوةو شلةيةك دةردةداتء سوور شوَينةكة
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«Scab» قةتماغةيةك دةبَيتء ِرةق دةبَيتةوةو خةست شلةية
بةثيًَستةكةوة توندى بة زؤر قةتماغةية ئةم دةكاتء دروست
هةفتة سَي يان دووهةفتة دواى هةندَيكجار دةلكَيتء
دةكةوَيتةسةر دةوةرَيتء

َ
هةل لةخؤوة برينةكة قةتماغةى

دةبَيت. ساِرَيذ ثَيستةكة بةرةبةرة زةوىء
 Sever » يةكة نةخؤشي توندى  لةشَيوةى
دادةثؤشَيتء لَيوةكان زؤربةى برينةكة قةتماغةى «Form
كونى دةطاتة هةروةها دةبَيتةوة، بآلو دةمدا بةناوبؤشايي 
بةرخء وةك بضوكةكان تةمةن ة

َ
ئاذةل بةمةش ةكة.

َ
ئاذةل لووتى

مذينى تواناى هةروةها نامَينَيتء لةوةِراندنيان تواناى كار
بَي هَيز دةبنء لةِروالواز بةرةبةرة نامَينَيتء دايكيان طوانى

دةبنةوة. مردار هةندَيكجار دةبنء
شةلينى دةبَيتةهؤى نةخؤشييةكة لةقاضدا -

ةكة.
َ
ئاذةل

ضواردةورى بة برينةكان قةتماغةى هةندَيكجار -
لةسةر سةرضاوةكان بةثَيي هةروةها بآلودةبَيتةوةو ضاودا 

بينراوة. تووشبووش ى
َ
ئاذةل طوَيي

دروست طوان لةسةر برين قةتماغةى هةندَيكجار -
بوو تووش ى

َ
ئاذةل دةطرَيتةوةو طوانيش ى

َ
ضل هةروةها دةبَيتء

لةبةرئةوةى ئةمةش بمذَيت، طوانى  بةرخةكةى رَيطةنادات
لة دةبَيت بَيبةش بةرخةكة دةبَيتء الدروست زؤرى ئازارَيكى

دةكات. كَيشى كةم دةبَيتء لةِروالواز دايكىء شريى

لة ئؤرف نةخؤشى
:«Orf» مرؤظدا

يةكَيكة «Orf» ئؤرف نةخؤشي 
بوو تووش ى

َ
كة لة ئاذةل نةخؤشيانةى لةو

بؤ دةطوَيزرَيتةوة ئَيشة  دةم بةنةخؤشي
راستةوخؤ ثةيوةندى لةئةنجامى مرؤظ

بوودا. تووش ى
َ
ئاذةل مرؤظء لةنَيوان

بريتيية ديارةكانى نيشانة لة
بضووك ناوضةيةكى لةسووربوونةوةى
تووش مرؤظى  ى 

َ
قؤل دةستء  لةسةر 

دةست شوَينانة ئةو لةئةنجامدا بووء
ضاك ماوةيةك خوراندنء دواى بة دةكةن

دةبَيتةوة.
ضارةسةركردن:  ء

َ
كؤنرتؤل

دةم نةخؤشي كردنى
َ
كؤنرتؤل بؤ

لةهةندَيك «Scabby Mouth » ئَيشة
بةنةخؤشييةكة تايبةت ظاكسينى وآلتدا

دةبَيت. بةرضاوى ئةنجامَيكى بةكاردَيتء
كة ئاذةآلنةى يةكان ئةو سةرضاوة زانستى بةثَيي -
دةبنةوة ضاك دةبنء  ئَيشة دةم نةخؤشي تووشي  يةكجار
بةدرَيذاييتةمةنىبةرطرىلةدذىنةخؤشييةكةوةردةطرَيتء

 Life Long » نةخؤشيةكة نابَيتةوة ديكة تووشي جارَيكى
.«immunity

بؤضوار سَي دواى هةندَيكجار بوو تووش ى
َ
ئاذةل -

Self-» دةبَيت ساِرَيذ برينةكةى دةبَيتةوةو ضاك هةفتة
جارى ديكة بَي بةكارهَينانى دةرمان، هةندَيك «limiting
ثةنسلني وةكو ذيانةكان دذة وةكو بةكاردةهَينرَيت دةرمان
هةية، ئةنجامى لةبةرضاوى كة دةركةوتووة سرتيؤمايسني –
نةبَيتةهؤى كة بةكاربهَينرَيت ك فيََ

َ
ئال ثَيويستة هةروةها

ةكان.
َ
ئاذةل لَيوى برينداربوونى رووشاندنء

وةرطرياوة: سةرضاوانةى سووديان لَي ئةو
١- Bibby.S,٢٠٠٢.Scabby Mouth(orf) a disease of 

sheep and Goats.

٢- Schaechter, M,Engleberg.N,Eisenstein.B and 

Medoff. G, ١٩٩٩. Mechanisms of Microbial Disease. 

٣rd edition.

٣- The Merck Veterinary Manual, ٨ ,١٩٩٨th   

edition. 
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 لةطةأل ريتمة ترسَينةرةكةى ئةم سةردةمةدا، كةلةتةك 
هاتوةكاندا  بةدوايةكدا  داهَينانة  رووداوو  ريتمى  خَيرايي 
لةدةست  سروشتى  تةنانةت  بَيدةنطىء  ثَيدةضَيت  دةِروات، 
تةواو  رؤحى  دألء  ئةقألء  كةجةستةو  دابَيت،سةردةمَيك 
ي جارَيك 

َ
ماندوكردوة، هةردوور نةرؤين، ئَيمة لة ميسردا سال

بةرةنطى  دةرياو  كةنار  دةضينة  زياتر  يان  هةفتة  بؤيةك 
دةبينةوة،ء  خاو  ناكؤتاييةكةيان  دووريية  دةرياو  ئاسمانء 
باو  بةشنةى  لَيوةردةطرين،  دةرونى  بَيدةنطى  بؤتاوَيك 
مذينى شةونمةكةى دةحةوَيينةوة، يان زؤربةمان دةضينة 

َ
هةل

ذيانء  ووزةى  سةوزةكةيان  بةِرةنطة  باخضةكانةوةو  نَيو 
دةضَيتة  خاوَينةى  ئؤكسجينة  بةو  وةردةطرين،  ضاكبونةوة 
ضاالك  مان 

َ
ئةقل جةستةو  خانةكان  هةموو  خوَينمانةوة، 

دةبَيتء دةروونمان دةبووذَيتةوة، بةآلم بة داخةوة لةو كةشة 
هَيمنةدا، بةرنامةيةكى خراثي قسةو مشتومِرى ئةوتؤ ثيادة 
لةو  نازانني  لَيوة ثةيدادةبَيتء  دةكةين كةهةستى ناخؤشي 
لةخؤمان  يان  ةتةى حةسانةوةيةماندا ضؤن خاوبينةوة 

َ
مؤل

رابمَينني.

رامانء خاوبوونةوة لةبةرضي؟
ذةهرانة  لةو  رؤح  دألء  دةروونء  جةستةو  بؤئةوةى 
بشؤينةوة كةبةهؤى هةواى ثيسء خؤراكى ناتةندروستةوة 
لة خوَينء طؤشتماندا نيشتون، تاوةكو رؤحمان لة رَيي دألء 
طة 

َ
كؤمةل خَيزانء  كارو  طرفتةكانى  هةموو  لة  دةروونةوة 

لةطةردوونء  بونةوةمان  وورد  بةرامانء  ئةويش  بشؤينةوة، 
سوثاسكردنى،  نيعمةتةكانىء  سةرجةم  قَينةرةكةييء 

َ
خول

هةتا لةرَيطةى راهَينانةوة دةطةينة دةرونَيكى ئارامء ئةويش 
هاوسةنطييةكةى فسيؤلؤذي بؤ جةستة دةطةِرَينَيتةوة، كةواتة 
فةلسةفةى رامانء خاوبوونةوة بريتى ية لةطةيشتن بة ئارامىء 
حةسانةوةى جةستةو دةروون، لةسةر شَيوازة خؤرهةآلتيةكان 
كة لةشارستانيةتة كؤنةكان وةرطرياونء لةبنةِرةتدا ثشت بة 

خوداى بةندةو سروشت دةبةستَيت. 
لةرووى  دَيت  ك 

َ
بةكةل بؤنةخؤش  خاوبوونةوةية  ئةم   *

كةهيض  ساغ  كةسي  بؤ  هةروةها  جةستةييةوة،  دةروونىء 
بةدةست  جةستةى  بةآلم  نيية،  ئةندامى  نةخؤشيةكى 
بةرامانء  دةتوانَيت  َينَيتء 

َ
دةنال ماندووبونةوة  هيالكىء 

خاوبوونةوة لةذَير شَيوةى قوضةكيدا ووزةو ضاالكى بؤخؤى 

     

رامانء خاوبوونةوة 
    دكتؤر عومةر ئةلدةحةوى 

  
 
      ثةرضظةى: تارا ئةحمةد 
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رامانءبطةِرَينَيتةوة. راهَينانى لةكاتى ساغيش ؤشء
نةخ كةسي جةستةدا* لةطةأل ة

َ
مامةل تةواو يةكةيةكى وةك خاوبوونةوةدا

لةشء ئةندامةكانى هةموو بةخاوبوونةوةى دةكةن،
خوَينء زاوزَىء سوِري هةناسةدانء كؤئةندامةكانى هةرسء

.. ثَيستء ضاو. ميزو دةمارىء ماسولكةو كؤئةندامى
ئةم ريتمى خَيرايي كةبةهؤى دةروون طرنطرت لةهةمووش
كةسةكان الى ئةوة راهَيناندا لةكاتى ماندووة، سةردةمةوة
شَيوةى لةذَير خاوبوونةوة رامانء  كة دةكرَيتةوة جةخت

لةسةرى رؤذانة ذيانةو شَيوازَيكى قوضةكيدا
ئاكامة كةسةكةء رةفتارى دةبَيتة دةبَيتء بةردةوام

دةكات. بةدى دةروون جةستةو لةسةر باشةكانيشى
شَيوازو ئامِرازةكانى رامانء

خاوبوونةوة:
باوةِر. -١

ضارةسةريى. سادةى وةرزشي -٢
هةناسةدان. مةشقى -٣

تةندروستانة. خؤراكى سستمَيكى -٤
ثةنجةكان. بة ثةستان -٥

شلةتَيندا. لةنَيو ئاوى قاضةكان بؤماوةيةك دانانى -٦
قوضةكى. شَيوةى ووزةى -٧

موطناتيسي. ووزةى -٨
رةنطةكان. ووزةى -٩

بةنرخةكان. بةردة ووزةى -١٠
ئامَير. بة دةرضةى ووزةكانى جةستة شَيالنى -١١

طةرماوى ساونا. يان طذوطيا خؤشتن بة -١٢
ذةهرةكان. لة ؤن

َ
قؤل خاوَينكردنةوةى جارَيك مانطى -١٣

ريكى. يؤطاو ووزةى لة وةرطرتن سوود بكرَيت ئةطةر -١٤ 
دةرةكان. دةشتء ووزةى -١٥

ئاو. -١٦
بةكاربهَينرَين،  ثَيكةوة ئامِرازانة ئةم هةموو نيية مةرج  
ثَي باشة ضي بكرَيتء تَيدا جؤراوجؤرييان باشرتواية بةآلم
كة ئامِرازانةدا ئةم لةهةموو طةرضي بذَيرَيت،

َ
هةل ئةوة

بكات، باوةِرو مرؤظ ثيادةى بنةِرةتى خاوبوونةوةنء طرنطة
سادةية. وةرزشي قوضةكىء ووزةى خؤراكء

قوضةكى  شَيوةى ووزةى دةدةين هةوأل شتَيك لةهةر بةر
كةلةرووى بكةينةوة طرَييةكانى نهَينىء بكةينةوةء شي
كؤنةكان ميسريية زانياريية  لة دةروونةوة سوود جةستةو

وةردةطرين.
ناكؤتاييةكةوة،  طةورة بةفراوانيية طةورة طةردوونى  
دةنوَينَيت، طةرديلةدا شَيوةى  لة  خؤي مرؤظدا لةجةستةى

لة كة خانة ثَيكهاتووة مرؤظ لةضةندين جةستةى ضونكة
ئةلكرتؤنةكان كة لةناوكةوة  ثَيكهاتوون، طةرديلةوة  طةردو
دةسوِرَينةوة،لةكاتى بةدةوريدا دياريكراودا رَيِرةوى لة
ئةطةر دةبَيت، دروست كارؤموطناتيسي ووزةى سووِرانةوةياندا
ئةوا دةرضن، خؤياندا ِرَيِرةوى لة ئةلكرتؤنانة لةو يةكَيك
دةبَيت كةدةبَيتةهؤى دروست كوِرييةك ئازادو كةمء (درزى)
ئَيستا هةتا خؤرئاوا نوَيي زانستى مرؤظدا، لة نةخؤشي
(لةِرَي ئةلكرتؤنة ئةم بؤطةِراندنةوةى شَيوازَيك نةطةيشتؤتة
ئَيستا ئةوةى كو 

َ
بةل خؤيان، رَيِرةوةكانى بؤ  دةرضووانة)

ئةلكرتؤنانة ئةم خؤثاراستنة لة دةرضوونى طةيشتوين ثَيي
َين

َ
دةل كةثَيي خؤراكانةوة ئةو رَيطةى لة ِرَيِرةوةكانيان لة

طةنم ثةتاتةو تؤوى طوَيزةرو وةكو دذة ئؤكساندن، خؤراكى
كارؤموطناتيسيةى لة ووزة ئةو زانياريش بؤ طةنم، يان ناوكى

ة. جاوس) (١/١مليار نزيكةى دةردةضَيت مرؤظةوة
خؤر  ةى

َ
كؤمةل لةضةندين دةرةكيية، طةردوونى هةرضي  

هةسارؤكانةى ئةو خؤرو لة َيكيش
َ
كؤمةل هةر ثَيكهاتووة،

دياريكراوةكةى خؤياندا، ِرَيِرةوة لة دةسوِرَينةوة بةدةوريدا 
بةهؤي نةطؤِراون، بونيانةوة دروست لةسةرةتاى كةهةر
ووزةى خؤرةكةياندا بةدةورى هةسارةكان سوِرانةوةى

دةبَيت. دروست كارؤموطناتيسي
كةهةر بةجؤرَيك سَيطؤشةن، ضوار كة ئةهرامةكان، رووى
طةردوونة اليةنةكةى لةضوار يةكَيك بةرامبةر سَيطؤشةيةو
ووزةيةى ئةم باشوور، باكورو  خؤرهةآلتء  لةخؤرئاواو
ئةهرامةكةوة ناو دةضَيتة كؤبؤتةوة، ئةهرامةكةوة بةهؤى
لوتكةى لةسةر كارؤموطناتيسيةى  ووزة ئةو زانياريش  بؤ ،

دةكرَيت،  مةزةنة جاوس) (١٣ هةزار بة كؤبؤتةوة ئةهرامةكة
يان دابنيشَيت تةختةدا قوضةكَيكى لةذَير كةسَيك ئةطةر
شَيوةى لة كارؤموطناتيسي كؤبووةوةى  ووزةى بخةوَيت،
دةردةضَيت مرؤظةوة لة  ووزةيةى ئةو  بةهاى قوضةكيدا
ِرَيِرةو لة ئةلكرتؤنة طَيِرانةوةى بة ئةويش رَيكدةخات،
بةوةش دياريكراوةكانيان، سروشتية شوَينة بؤ دةرضووةكان
كة نةخؤش، كةسي بؤ تةنانةت دةطةِرَيتةوة مرؤظ بؤ ضاالكى

دةبَيتةوة. ضاالك نةخؤشيةكةى سةرةِراى
قوضةكى،  شَيوةى ووزةى دةتوترَيت كةثَيي ووزةية ئةم  
هةستى رؤذَيك دوو رؤذو  هةردواى وةرطرتنى  ثاش مرؤظ
قوضةكةكةدا لةذَير ئاوةى ئةو بةخواردنةوة يان دةكات، ثَي
وةردةطرَيت، قوضةكى ووزةى بةوةش دانراوة، (ئةهرامةكةدا)
ثَييان كؤنةكان كة(ميسريية ئةهرامى يان (قوضةكى) ئاوى
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هةر يان دةدات، مرؤظ بة ديكة ووزةيةكى ثريؤز) ئاوى دةووت
دابنرَيت. ئةهرامدا كةلةذَير خؤراكَيك

ئةهرامةكاندا،  لةذَير دانيشتنةكانيدا لةيةكةمني مرؤظ
وةآلمى زياترة، مانةوةى بة  ثَيويستى  كة دةكات هةست
بة ثَيويستى بؤشةو ثاترييةكةى ضونكة ئاسانة، ئةمةش
بوونةوةى دووبارة لةطةأل ، زياترة) (بارطةى زياترة ووزةى
خاوبؤوة كةسي دةبنةوة، كةمرت  ماوةكان دانيشتنةكانيش،
كة دةكات بةوة هةست بةردةوام بضوكدا قوضةكَيكى لةذَير
ئةمةش بؤ بةآلم جةستةى، دةطاتة قوضةكى ووزةى ئةهرامى
قوضةكةكةدا / ئةهرامةكةدا خوارووى لة كةسة ئةو دةبَيت
ضونكة بَيت، قوضةكةكةدا  موطناتيسي بوارى ئاِراستةى  لة
بؤ باكوورةوة  كةلة هةية موطناتيسي بوارَيكى زةوى طؤى 
موطناتيسي بوارى دةبَيتةوة، هةروةها مرؤظيش درَيذ باشوور
باكورةو كةسةرى شَيوةيةك بة هةية، باشوورى باكورو
قوضةكدا لةذَير مرؤظ ثَيويستة لةبةرئةوة باشورة، قاضي
لة بخةوَيت كةسةرى يان دابنيشَيت ئةهرامدا بةجؤرَيك /
ئاشكراية ئةوةش دابَيت، زةوى موطناتيسي باكوورى ئاراستةى
ئاسؤيي موطناتيسيةكةى بوارة كة نوست بةجؤرَيك ئةطةر
ئةوكةسة بَيطومان ئةوا زةوى، موطناتيسي بوارى لةسةر بَيت
هةموو تَيكشانى بة ماندوَيتىء هةست يان دةكةوَيت نةخؤش
كة بَيت  ئاطادار دةبَيتئةوكةسة لةبةرئةوة دةكات، لةش 
باشوورى ئاِراستةى باكوورة لة ةكةيدا

َ
لة مال نوستنى جَيطةى

لة يا يان دةريا ئاِراستةى رووى يان لة بَيت دا موطناتيسي
نمادا. قيبلة ئاراستةى

لةووزةىشَيوة سوود ئةوثةِري ضؤن
وةربطرين؟ قوضةكى

يان دانيشتنت ئاِراستةى ثسثؤِر كةسَيكى ئةوةى ثاش
ئةهرامدابةهؤى / قوضةكَيكدا لةذَير دةكات ديارى نوستنت
بةسةر خؤت كاتى لةذَير ئةهرامةكةدا ثَيويستة ةوة،

َ
بةندؤل

هةناسةدان خوداو (زيكرى بكةيت دابةش كردةوةدا سَي
دةكةين: باسيان سادة) كة لَيرةدا وةرزشي خؤو لةسةر

باوةِر: -
بونياد لةسةر باشي شتَيكى كةهةموو بنةِرةتةية ئةو
لةطةأل ووزةية ئةم بوونى تَيكةأل باوةِر، بة ووزةى دةنرَيت،
ئةوةية سةير دةبَيتةوة، بةرزتر مرؤظ ورةى ئةهرامدا ووزةى
دةبةخشَيت رؤحى بة وزةى وزةيةكى ديكة ئةهرامى وزةى
ئةم ثاش باسناكرَيت، بةئاسانى هةيةو تايبةتى ضَيذَيكى كة
مةشقي هةناسةدان ئةوكةسة دةقيقةيةك، بة ضةند وَيردةش

دةكات.

دان: هةناسة -مةشقةكانى

قةبارةى ى (٥/١) ئاساييدا دانى هةناسة  لة مرؤظ
سييةكانىبةكاردةهَينَيت، لةكاتى راكردنءوةرزشيقورسيشدا
ثَيكى بةرَيكء ثَيويستة دةبن، لةهةوا ثِر سيةكانى هةموو
يدةمذين،

َ
هةل هةوايةى ئةو بِري تاوةكو بدةين هةناسة

ئةهرامدا، لةذَير خةوتن يان دانيشتن لةكاتى ض بَيت، زياتر
دةست بَيت، رَيك ثشت  بِربِرةى دةبَيت دانيشتندا  لةكاتى
هةناسة مذينء

َ
هةل هةناسة ضاودَيرى دادةنَينيء سك لةسةر

هةناسة خؤ لةسةر مةشقي سادة ئةوةية دةكةين، دانةوةمان
لةسةر دواتر ثِربوونء سيةكانمان بكةين هةست مذينء

َ
هةل

لةكاتى بكةينةوة، ي
َ
خال سييةكانمان بدةينةوةو هةناسة خؤ

تا دةكةين سك لةسةر ثةستان سكمان، نزمبوونةوةى بةرزو
ضركة (١-٢) ئةوجا دَينة دةرةوة، لة سييةكان هةواكة هةموو
جارَيك دةكةينةوة بؤضةند دةست بةهةناسةدان دةوةستنيء
رؤذدا، لةزؤربةى كاتةكانى سةرةتا بةوشَيوةيةو وةك دةجار
خواردن، دوانان لةذةمةكانء بةر هةستان، لةخةو ثاش
شَيوةهةناسةدانة ئةم كةلةسةر  بةجؤرَيك  بةرلةخةوتن،

بكةين. زياتر كاتةكان ؤذبةرؤذ رابَينيء
لةبةرضي؟ هةناسةدان مةشقي -

ثَينج بِري هةناسةداندا مةشقى  لةكاتى لةبةرئةوةى
سييةكانةوةو ئاسايي ئؤكسجني بضَيتة هةناسةدانى ئةوةندةى
بؤ دواتر مولولة خوَينةكانء تورةكة هةواييء بؤ لةوانيشةوة
جطةرو مَيشكء ئةندامةكانء هةموو  كةدةطاتة خوَين نَيو
هةناسةدانيش مةشقانةى ئةم ثاش دةكات، ضاالكرت ثةنكرياس

دةكةين. سادةكان ضارةسةريية لةوةرزشة روو
ضارةسةركردن: بةمةبةستى وةرزش

دةمارو كردوينء ييان
َ
تةمبةل ئامرازةكانى ئةمِرؤو ذيانى

ضاالكيان ثَيويستة ئةوة لةبةر كردووة، وَيران ماسولكةكانمانى
لةكاتى بؤنمونة وةرزشَيكةوة، ضةند لةِرَيي بكةينةوة
خؤ لةسةر دةكةينةوةو سةرينةكة بةرز سةرلةسةر نوستندا
لةسةرخؤ دةكةينةوةو بةرز شانةكانمان يان دايدةنَيينةوة،

ضةند بؤ دايدةنَيينةوة
بةرز شانةكان ئاستى بؤ لةسةرخؤ دةستةكانيش جارَيك،
ثاش ران، ئاستى بؤ قاضةكانيش داياندةنَيينةوة، دةكةينةوةو
طرنط دةكةين، حةوانةوة بةضاالكىء هةست ئةم جووآلنة
لةرؤذَيكدا بةئةنجام بدةينء ئةمجوآلنة زؤر لةسةرخؤ ئةوةية
لةثاأل خويةكء هةتا دةبنة دووبارةى بكةينةوة ضةندجارَيك

ثَيدةكةين. باشرت هةست ضاالكييةكى ةكانى ديكةدا
َ
خال

دةرةكان: دةشتء وزةى
دةرياكان كةنار دارستانء باخضةو دةرو دةشتء بَيطومان
ئؤكسجينى خاوَينيانتَيداية زياتر جَيطةيةكى ديكة لةهةموو
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سيةكانمان جَيطايانةدا لةو مانةوة طةردوونى، وزةى لةطةأل
دةكاتةوةو لةبارطة ثِر خانةيةك  هةموو  دةكاتةوةو خاوَين
ووآلتة كى

َ
لةخةل ضاو  ئَيمةش واية  باشرت دةكات، ضاالكمان

جَيطايانة روو لةو جارَيك كةهةفتةى ثَيشكةوتووةكان بكةين
ي

َ
جةنجال ناو بوونةكانى لةذةهراوى جةستةيان دةكةنء

وةردةطرن. دةكةنةوةو وزةى سروشت خاوَين
خؤراكى: تةندروستى سستمَيكى

ئامادةو خؤراكة لة دووركةوتنةوةية لَيي مةبةست
ةكان.

َ
دانةوَيل تازةو بةخؤراكى بايةخدان و، دروستكراوةكان

رةنطةكان: وزةى
ئةمانةن  دةدةن خاوبوونةوة رامانء ياريدةى رةنطانةى  ئةو
ئاو، واتة دةرياية (نيل) رةنطى نيللى ي،

َ
ثرتةقال زةرد، نيللى، :

ية، هةرضي رةنطى بَيدةنطى رامانء زةرديش رةنطى بيابانء
رامانء ئةطةر ووزة، ضاكبوونةوةو واتة ذيانة رةنطى سةوزة،
يان كةرةنطى نيللى بَيت قوضةكدا شَيوةى خاوبوونةوة لةذَير
بيًَتء زار

َ
وطول طوأل لةسةوزاييء ثِر لةباخضةيةكى زةردبَيتء

ضاكبونةوةو بؤ رَيطةية جَيطةو باشرتين ئةوا بَيت، ثاك هةواى
خاوبوونةوة.

ثياو كة باوة لةميسردا شلةتَيندا: لةئاوى قاضةكان دانانى
كةمَيك ثِر لةئاوى شلةتَينء طةِرايةوة، ذنةكةى تةشتَيكى لةكار
و، ذنة دادةنَيت لةنَيويدا قاضةكةنى ثياوةكة خوَى دةهَينَيتء
سادةية ئةمة وةآلمى دةشَيلَيت، قاضةكانى لةئاوةدا خؤ لةسةر

هةمو ! دةحةسَيتةوة كردةوةية بؤبةم ثياوةكة كة

 
   

خؤى  ثَيدا وزةكةيدا لةبنى دةرضةى لةش لة ئةندامةكانى
بة هةست مرؤظ لةكاتَيكطدا دةستةكان هةروةها دةنوَينَيت
ماندوَيتى ثَييةكانى بةشَيالنى دةكات ماندوَيتى سةريةشةو
ثَييانة شَيالنى بةو ثاشان دةبَيتةوة، ضاالك دةرةوَيتةوةو
كةسانةى ئةو واية  باشرت دةبَيت، ضاالك خوَين سووِرى 
ثةلةكانيان بكةنء كارة  ئةم رؤذانة بون  شةكرة دووضارى

بمَينَيتةوة. بةضاالكى هةردةم
ئاو:

ناطرَيتةوة سروشتيةكان ضاوطة سوودى جَيي شتَيك هيض
أئةء خؤر ئاوو لةهةواو كردووين، دروست ذينطةكةيان كة
كَيشي كةمكردنةوةى  بوون دووضارى كةس زؤر طرفتةى 

دةطةِرَين. رَيكى دا بةدوى رَيطاكانى لةش لةشيانةو
لةدةورماننء سروشتى ئامرازى كةضةندين ضووة لةياديان
ئامرازانةو لةم يةكَيكة ئاو نادةين، قؤستنةوةيان ى

َ
هةول

ثَي ثشتى نةخؤش ساغيان مرؤظ ض كة رَيطةية سادةترين
هةردةم بةسوودة. هةرطيز زيانى نييةو ببةستَيت، ضونكة

تةِر ثَي كةطةرووى ووشكتى ئاو ناخؤيتةوة لةبةرئةوة  تؤ
نةكةيت بةتينوَيتى كة هةتة هةست ةية

َ
هةل ئةوةش بكةيت،

دووضارى كةجةستةت ئةوةية ماناى ضونكة نةخؤيتةوة، ئاو
كةخانةكانى دواجَيطةن ليكةكان دةبَيت، بوونةوة ووشك
لةش ئةندامةكانى هةموو لة ئاو تَيدةكةن، رووى جةستة
جةستةت بزانيت كةلةِرَييةوة نيشانة يةكةمني دةخاتة كار،
بةهيالكىء هةستكردنة وةرنةطرتووة، ثَيويستى ئاوى
هةتاووزةو بخؤيتةوة  قاوة فنجانَيك رةنطة ماندوَيتى، 
شتةية ئةو ثَيضةوانةى ئةوةش ببَيتةوة، نوَى ضاالكييت
بكةيتء ميز زياتر وادةكات قاوة ضونكة كةثَيويستتة،
خواردنةوةى لةوةش زياتر ووشك بكاتةوة، زياتر جةستةت
كةم خواردنت ئارةزووى  لةرؤذَيكدا قاوة فنجان  ضةندين
تاو نةك بةئاو، جةستةتة ثَيداويستى ئةمة هؤكارى دةكاتةوة،
الى تينوَيتى برسَيتىء نيشانةكانى كاتَيك هةمو زياتر. وزةى
زؤرى خواردنةوةى تؤ لةسةر دةبَيت، ئةطةر تَيكةأل كةسَيك
لةوانةى زياتر دةبَيت، ؤزتر

َ
ئال طرفتةكة ئةوا رانةهاتبيت، ئاو

ية. ضي تينوَيتى دةزانن
لةرَيي خؤراكةكانيةوة دةخؤنةوة، ئاو بةبِرى كةم ئةوانةى
ضونكة نيية، ثَيويست وةك كةهَيشتا وةردةطرَيت دى بِرَيكى
بةو زياتر تاووزةى ديكة خؤراكى ئاوى ئاوو كةمى بِرَيكى

كؤدةبنةوة. ضةورييةكان كةلةشَيوةى دةدات كةسة
ووشك دووضارى لةسةر ئةوةى جةستةت نمونة ديارترين
بخؤيتةوة، زؤر ئاو  ئةطةر ميزة، رةنطى هاتووة،  بونةوة
يان تؤخ زةردى ئةطةر بةآلم روونة، كاألء زةردَيكى رةنطةكة
تؤ ثَيويستيت بةبةرميلَيكئاو ئةوا يانى ى بوو،

َ
ثرتةقال مةيلةو

ثَيويستيت ديكةشدا، رةنطةكانى ةتى
َ
لةحال بيخؤيتةوة؟ هةية

هةية. ثزيشك بةسةردانى
وزانة بؤئةو كةضةورييةكان دةدات جطةر ياريدةى ئاو
ئاو طونجاوى بِري ئةطةر دةهَينَيت، كةبةكاريان بطؤِرَيت
شلةمةنية نَيضريى  دةبنة طورضيلةكانت ئةوا نةخؤيتةوة
تواناى ضونكة جطةر،  ماندوتركردنى خةستةكانء  زؤر
دةبنةوة، كةمرت طورضيلةوة لةاليةن ئةركةكان راثةِراندنى
جةستة بووةكان، ةكة

َ
كةل ضةوريية زياترى بؤسووتانى

لةبازنةيةكى واية ئةوة وةك هةيةو زياتر بةئاوى ثَيويستى
بسوِرَييتةوة. بؤشدا

العربي الطب مجلة
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زياتر هةمووشيان لة ئَيمةو بؤ شتَيك رةنطة نزيكرتين
رؤذانةمانةوة ذيانى و نةست و هةست بة بَيت ثةيوةست كة
تةمومذاوى طرانرتو تَيطةيشتنى هةموويان لة بَيت كة ئةوة

بَيت. تر
جياكردنةوةى ساتى  لة  ناكةين ى 

َ
دل دوو  هةموومان

ئةوانةى كةمن م 
َ
بةال ئريةيى،  و قني و ترس و توِرةيى

توخمةكانيان، بؤ بكةنةوة شيان هةية تواناياندا لة َين
َ
دةل

بة مةبةستةكة كة بكةن وايان  تةواوى  ثَيناسةيةكى يا
وةستانمان كاتى لة ئَيمةش بدات. دةستةوة بة تةواوى
وَيست

َ
هةل هةمان نةرى سَيكسى توشى

َ
ثال سروشتى لةسةر

ئةوةية دةكات ؤزتر
َ
ئال زؤر كَيشةكة كة ئةوةش دةبني.

دةروونيش و جةستةيى كردارى هةردوو نةرةكة
َ
ثال كة

دةمارو كؤئةندامى ديكةشةوة اليةكى لة  و دةطرَيتةوة،
بةتايبةتى دةكةن، تَيدا  بةشدارى كيميايى  كؤئةندامى
دةردراوة و رذَينةكان كوَيرة بة ثةيوةستة ئةوةى

هؤِرمؤنيةكانيةوة.
كردوة بةوة نةرةيان

َ
ثال ئةم ثَيناسةى زاناكان كؤندا لة

شلةى لة رزطاربوون بؤ ثَيداويستيةكى زؤرة دةربِرينى كة

كردنةوةى
َ
بةتال بة لَيضواندنيان بةمة لةوانةية سَيكسى.

!! لةوةوة دورة ضةند  ئةمة كردبَيت، ميز  لة دان
َ
ميزل

لةبةرئةوةى لةش  كة  نية ثاشةِرؤيانة لةو  تؤواو  ضونكة
فِرَييان دةداتة دةرةوة. ثَيويستى ثَييان نية

كة كردووة ثَيناسةيان بةوة  ديكةيان هةندَيكى
زاوزَى نية لةوةشدا طومان زاوزَيية.  ى (غةريزة) رمةك
هةن زيندةوةر طةلَيك ضونكة نية، رمةك بة ثَيويستى
جووت توخمن واتة ثَيكةوةية مَييان نَيرو هةردوو توخمى

خؤيةوة روودةدات.  لة زاوزَيش تياياندا Bisexual و
نةرى

َ
ثال ئةوةية كة َين

َ
بيل دةتوانن ئةمِرؤ زاناكان ئةوةى

توخمةكةى لة بةتينة بؤ نزيكبوونةوة ئارةزويةكى سَيكسى
(واتة دةمارية  كردارَيكى راطرةكةى  سةرةتادا لة  دى،
ئةندامة لة و دةروونية، ( دةمار كؤئةندامى بة تايبةتة
طةلَيكى ضاو و  دةم لة ثِربوون بة سةرةتا سَيكسيةكاندا 
دةردةكةوَيت، جةستةدا  دةركةوتووةكانى ئةندامة  لة دى
بؤ خوَينيان ئةوةى  لةبةر دةطةِرَين

َ
هةل سور  شةرما لة

زاوزَى ئةندامةكانى ثِربوونى بؤ سةرةتايةك وةك دةضَيت
باسيدةكات: وا كة هاظيلؤك ئيليس ( رةثبوون واتة )

سروشتىثالَنةرةسَيكسيةكان 
قةرةداخى دانا
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لَيكضواندنى بؤ  ئةندامانةية، ئةو » شةرمى  » ئةوة
ةتةكةش

َ
حال نَيوان هةردوو و جياوازى دياردةكة. هةردوو

بؤ زاوزَى ئةندامةكانى ثِربوونى لة مةبةست كة ئةوةية
سروشتيش و ذوورةوة. ضوكى بكاتة بتوانَيت ثياو ئةوةية
شانانةى لةو مَيى ثِركردووة زاوزَيى نَيرو ئةندامى هةردوو
شانانةش وبةم دةِرؤن، ناويدا بة خوَينةكان لولة كة
باسى دواتردا لة .erectile رةثيةكان شانة دةوترَيت
بضوك لة طةورةو، لضى لضى و ميتكة ذن و، طؤى مةمكى
... دانيش.

َ
مندال هةروةها دةكةين، دا زَى دةرةوةو ئةندامى

تَيداية، رةثكردةيان ئةندامانة شانةى لةو يةكَيك هةموو
دةبن. كرذ سَيكسيشدا هروذاندنى كاتى لة و ثِردةبن، تا

رذَين لينجة  ذندا زَيى لة رةثبووندا، كردارى لةطةأل 
 Bartholin بارسؤلني رذَينةكانى َين 

َ
دةل ثَييان هةية

شوَينةى  ئةو  كردنى لينج بؤ دةِرَيذن مادةيةك   glands
و جووتبون كارى ثَيش لة دةردانة ئةم زَيية، سةرةتاى
ثَيش هةروةها دةبَيت. زؤر  جووتبونةكةشدا  كاتى لة
تووندى بة دايكبوونةكةشدا لة كاتى لة و دايكبوون لة
ذوورةوةى ضوونة  يارمةتى يةكةمدا ةتى

َ
حال لة دةِرذَين. 

يارمةتى دةرثةِرينى دووةميشدا ةتى
َ
حال لة دةدات، و ضووك

رذاندنةى توند ئةم  دةرةوة. بؤ دةدات ةكة 
َ
مندال سةرى

كة دةطةيةنَيت ئةوة جووتبونةكةدا ثَيش لة شلة لينجة

حةزو و ويذدان و زؤر كارتَيكراو دةبن، مَيشك سَينتةرةكانى
هروذاندن. ئةوثةِرى طةيشتوونةتة بةطشتى دةرونى بارى
ئةوثةِرى، طةيشتة ذندا ثياوو لة رةثبوون هةركاتَيكيش و
بؤ دةبن باشيدا ئامادة تةواوى لة هاوبةشةكة هةردوو ئةوا
دَين دياردة دوو  سَيكسيةكةدا كارة لةطةأل سَيكسى. كارى 
يةكةم سةركةوتن: دةربارةى هةية زؤريان بايةخَيكى كة
تايبةتة دووةميش و خوَين سوِرى و هةناسةدان بة تايبةتة
زؤر كاتى كردارةكةدا لة هةناسةدانة .... هةرضى ة.

َ
جوول بة

ئةنجامى لة ثةنطخواردوو.. تاِرادةيةكيش و دةبَيت خَيرا
خوَينانةى لوولة ئةو ناو دةكاتة هروذم خوَين ئةمةشدا
بةرزبوونةوةى هةروةها وبوونةتةوة،

َ
بال لةشدا  ناو بة

(واتة رةثكارةكاندا شانة لة  تايبةتى  بة خوَين ثةستانى
دأل لَيدانى خَيرا  و مَيدا)  نَيرو لة زاوزَيى  ئةندامةكانى 
لة روكار خوَينبةرةكانى دةركةوتنى  و زيادبوونى و
دةربارةى هةرضى  وةكان.

َ
ثَيل سوربوونةوةى و  جةستةدا

و دةبن ضاالك  رذَينةكان دةبينني ةشة،
َ
جوول دياردةى

بةشةكانى هةموو لة ئارةق  و  دةبن،  زؤر  دةردراوةكانيان
دةكرَينةوة ثَيست كنؤضكةكانى  و دةردةضَيت  جةستةوة
دةرذَيت، ليك دةردةضَيت، و لَيوة تايبةتى توونديان بؤنَيكى
ليرتَى كؤثةرو رذَينى  َين

َ
دةل ثَييان كة رذَينانةش  ئةو

شلةيةكى  كة نَيردا كؤئةندامى لة  litter and couper
ئامانج زاوزَيوة، جؤطةى دةِرَيذنة لينج
كردارى ئاسانكارى هةر شلةيةش لةو
دةزانن وا الوان جار زؤر جووتبوونةكةية،
بةرئةنجامةكانى لة تؤواوة شلةية ئةم
ئةم دةردانى راستيدا لة م

َ
بةال دةترسن،

بري ثِركارى طةى
َ
بةل ذندا ثياو لة شلةية

ئارةزووة بة مَيشكن سَينتةرةكانى و
دةردراوى هةروةها سَيكسيةكانةوة،
ديكةى رذَينةكانى هةموو و طورضيلةكان

دةبن. زؤر لةش
لة ةية

َ
جول ئةم كة ئةوةى سةرةِراى

خؤنةويستة، جةستةدا ئةندامى هةندَيك
لة كة طرذبوونانةية  ئةو ئةوة نمونةى 
ئارةزوى و ، دةدةن روو ميزدا جؤطةى
و لةرز بوونى  هةروةها دةبَيت، ميزكردن 
دةردانى ثذمني و و قوِرط، لة سوتاندنةوة
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شَيوةيةكى بة  ة
َ
جوول كؤئةندامى  تَيكضوونى  و  طازةكان،

طشتى.
خؤنةويستانةن ة 

َ
جوول ئةو طرنطرت، هةمووى لةمانة

روو ذندا ثياو لة هةريةك زاوزَييةكانى ئةندامة لة كة
ئةم ذندا. ضاو لة دةردةكةوَيت زياتر دا ثياو لة كة دةدةن
جووتبوون لةرزى بة طةيشتن ثَيش ذندا زَيى لة نة

َ
جووال

هاظيلؤك دةدةن، روو طةيشتنيشدا كاتى لة و ئؤرطازم واتة
و دةبَيت فراوان دةبَيتةوةو بضوك دان

َ
مندال َيت:

َ
دةل

و دةكرَيتةوة نؤبة ملةكةى بة دادةكةوَيت و حةوز بةرةو
لة لةو بارةدا كة شتةية ئةو هةمان ئةمةش دادةخرَيت. و

روودةدات. طيانةوةردا هةندَيك
نَيردا لة نةى

َ
جوال ئةو طرذبونة تؤواو رذاندنى ئاشكراية

طةيشتؤتة كارةكة  كة  دةطةيةنن ئةوة دةبَيت  يدا 
َ
لةطةل

بةو ذندا لة كؤتايية م طةيشتن بةم
َ
بةال (ئؤرطازم)، كؤتايى

طرذبوونةكان زؤربوونى ئةوةشدا  لةطةأل  نية، ئاشكرايية
لينجةكان، دةردانة و، زاوزَى ئةندامةكانى ماسولكةى لة
خةست، شلةى لينجة دةردانى و دان

َ
مندال دابةزينى و

بَيت هةرضؤنَيك كؤتايى. طةيشتن بة بؤ طةن
َ
بةل هةموويان

ئؤرطازم طةيشتؤتة ذن  بزانني ئةوةى بؤ طة
َ
بةل باشرتين 

و خؤشى
َ
دل ئةو و نةماوة،  كرذبوون  كة  هةستةيةتى ئةو

تيايدا طشتى شَيوةيةكى  بة بوونةى رازى و  خاوبوونةوة
دةردةكةوَيت.

ديارة، ثياوةكةوة بة روخسارى تةواوى بة طةِراندن
َ
هةل

و دةردةكةوَيت، ذنةكةوة روخسارى بة جوانى هةروةها
ضاو بيلبيلةى ئؤرطازمةوة ثَيش دةكةوَيتة كة ساتةش لةو
ليك و دةكرَينةوة لووت  كونة هةردوو و  دةبَيتةوة و

َ
بال

كاتةدا لةو هةندَيك دةكات، و زمان زياد ةى
َ
جول دةِرذَيت،

حةز كاتةدا لةو ذن و ضيية؟ نازانَيت كة دةكات قسة
بينراوة طيانةوةريشدا هةندَيك لة و دابخات، ضاوى دةكات

رةث دةبن. هةردوو طوَيى
دةبَيت و زؤر ضوون

َ
هةل دةطمةندا ةتى

َ
حال لة هةندَيك

ثيسايى يا ميزكردن بة  يا رشانةوة بة  يا بوورانةوة بة
طةنجاندا لة تايبةتى بة دَيت، كؤتايى خؤنةويست كردنى
جار يةكةم هةندَيكيان بن، جووت بَيت جار يةكةم كة
و جةستة ئةندامى هةندَيك تةقينى و ثةركةم تووشى
مردن هةندَيكجار لةوانةشة و دةبن مَيشك خوَينبةرى
لة رووبدات، دا سَيكسى ضوونى

َ
هةل زؤر ئةنجامى لة

بةهارى لة كة كضَيك لةطةأل ثري زؤر ثياوى جوتبوونى 
ةتة

َ
حال ئةم دى، شتَيكى يا هةر بَيت ذنى بَيت، دا تةمةنى

و هةستيارن، زؤر كة دةبينرَيت كةسانةدا لةو و دةطمةنة
لةوةداية سةير م

َ
كارى سَيكسيةوة، بةال ناو ضوونةتة زؤر

كة،
َ
بةكةل خاوةنةكةى بؤ (ئؤرطازم) جووتبوون لةرزى

نةبَيت باش  زؤر طشتيشى تةندروستى ئةطةر تةنانةت 
دةكات. رزطار ةذان

َ
شل و كرذبوون لة لةش لةبةرئةوةى
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كاتة ئةو  ضوبَيت  بةسةردا زؤرى ماوةيةكى لةوانةشة
ساغى مَيشك و خؤشى و خاوبوونةوة و ضَيذ بة هةست
و هيالكى و ماندوبوون ةتةكاندا

َ
حال زؤربةى لة دةكات،

ذنيش هةروةها  نايطرَيتةوة. مةزاج تَيكضوونى يا ئازار 
لة زؤر دةكات.  خاوبوونةوة و حةساندنةوة بة  هةست
لةطةأل سةعاتَيك ضةند بؤ لةوانةشة و دةضَيت سِربوون
سروشتى راستيشدا لة بَيت. بةردةوام دا وةرطرتن ضَيذ
ثةيدا بوونةوة

َ
بةتال و بوون بارطاوى لة سَيكسى نةرى

َ
ثال

هَيزَيكى يةكَيكيان  كردارن يةك هةردوكيشيان و  دةبَيت،
ئةوى و دةطريَيت، 

َ
هةل كارةبايى بارطةى وةك دةمارية

بارطانةية. ئةم كردنةوةى
َ
بةتال ديكةيان

لة ثياويش ئارةزوى سَيكس كة واى دةبينن هةندَيك زانا
دةبَيت، توند رَيكوثَيكدا لةكاتى واتة خولية، ذندنيشدا و

يةكةميان هةية خوُّـ دوو ثياو َيت
َ
ئيليس دةل هاظيلؤك

و ثايزدا.  لة  ديكةيان ئةوى و بةهارداية سةرةتاى  لة 
ثايزة. ئةوةى توندةكةيان

كةوتنة دةوروبةرى لة  سَيكسى ئارةزوى  ذنة هةرضى
خوَينةكة كةوتنةسةر  لةثَيش واتة دَيت دا خوَين  سةر
خؤيدا. سةرخوَينةكة كةوتنة  كاتى لة  يا دا دواى لة يا
كة دةكات وا  تةنانةت  َين

َ
دةل هةروا ()  () لة  هةريةك

خوَين سةر كةوتنة تةواوبوونى دواى راستةوخؤ ذن ثياو
هةية. ثَيى ثَيويستى زؤر كاتةدا لةو ذن ضونكة بنب جووت

Hary camphall توَيذينةوةى  كامثيفال هارى هةروةها
٪٦٧ كة دةركةوت بؤى كردووة ذندا زؤر ذمارةيةكى لةطةأل
خوَين يا سةر سَيكسيان ثَيش يا دواى كةوتنة يان ئارةزوى

 Catherineدؤريس كاترين دةبَيت و خؤيدا زؤر كاتة لةو
دةركةوت  كرد بؤى ذندا هةزار دوو Doris توَيذينةوةى لة
تا خوَين سةر كةوتنة  ثَيش  رؤذ دوو  لة ئارةزووةكة  كة
هةموو لةطةأل ئةو دةبَيت. بةردةوام هةر دواتر هةفتةيةك
كردووة ةتةيان 

َ
حال ئةم توَيذينةوةى كة ديكةدا ئةوانةى 

ثَيش رؤذ دوو ذن  ئارةزووى وتويةتى بةوةى  جياوازة
سةر كةوتنة رؤذةكانى دواى لة خوَين زياترة سةر كةوتنة
ذن وةك ثياودا لة خولية ضاالكية ئةم م 

َ
بةال خوَينةكة.

هةندَيك جارى لة ثياو راستيدا لة م
َ
بةال ئاشكرا نية. ديارو

سةردا بة باوانةى نا ضاالكية  لةو شةثؤلَيك دياريكراودا
دَيت.

بقطر دكتؤر سةرضاوة:

بريوت    ط-٢ الجنسية» «الحياة
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ياخود  طةنجان  ى 
َ
دل ئاوسانى 

َ
هةل دةيةيةك  ضةند  لة  بةر 

ئَيستا  بةآلم  بوو،  دةطمةن  ةتَيكى 
َ
حال الوان  ى 

َ
دل تةى 

َ
جةل

مةسةلةكة طؤِراوةو بؤتة دياردةيةك..
، يةكةم بكوذة لة ئةمريكاو ئةوروثادا، وةك 

َ
تةى دل

َ
 جةل

تة 
َ
ثةتاى لَيهاتووةو ئَيستا بةرؤكى الوان دةطرَيت، جاران جةل

ئاوسانى دأل الى ئةوكةسانة رووى دةدا كة تةمةنيان لة 
َ
يان هةل

شةستء حةفتاكاندا بوو، طةرضى ئةمِرؤ ِرؤذانة دةبينني ئةم 
ةتة دووضارى ئةوانة دةبَيتةوة كةتةمةنييان لة سييةكانء 

َ
حال

لة  تةمةنيان  –ء  –كةكةمرتة  ئةوانةش  بطرة  ضلةكانداية، 
نةخؤشييةدا  ئةم  بةسةر  ضى  جابابزانني  بيستةكانداية، 
ديارة  يان   ! دةبَيت  توندوتيذتر  دِرندةترو  كةتادَيت  هاتووة 

ئَيمة رَيطةمان بزركردووة وشَيوازى ذيانمان لةبريضؤتةوة!! 
ى ١٩٩٩ بآلوى 

َ
 ثرؤفيسؤر ( مارتن كوى) لة راثؤرتَيكدا كةسال

َيت : « سةرةِراى هةموو ئةو ثةرةسةندنانةى 
َ
كردؤتةوة، دةل

ئَيستاش  هةتا  ئَيمة  كةضى   ،
َ
دل نةخؤشييةكانى  بوارى 

خؤماندا  رؤذانةى  لةذيانى  ثةرةسةندنانة  ئةم  نةمانتوانيوة 
ئةم  طةمارؤى  بةراستى  بمانةوَيت  ئةطةر  بةكاربهَينني، 
ى زياتر بخةينة طةِر بؤ خؤثاراستنى 

َ
دةردةبدةين، دةبَيت هةول

 ،
َ
يةكةمنيء دووةمني لة نةخؤشى خوَينبةرة تاجييةكانى دل

لةراستيدا زاأل بوون بةسةر طةورةترين بكوذى مرؤظايةتى لةم 
جيهانة ثةرةسةندووةدا هَيشتا دوورة دةستة«.

تةسك  لةئةنجامى  دأل  تاجييةكانى  نةخؤشى خوَينبةرة   
بوونةوة يان داخستنى خوَينبةرى تاجى روودةدات، خوَينبةرةكان 
ةكان تيايدا دةنيشنء 

َ
كاتَيك تةسك دةبنةوة كة ضةورىء ريشال

رَيطة لة رؤيشتنى خوَين دةطران، نةخؤشيةكةش لة دوو وَينةدا 
دةردةكةوَيت : يةكةميان سنطة كوذَى : كةنةخؤش هةست بة 
ةيةكداو نةمانى ئازار لةكاتى 

َ
ئازارى سنطى دةكات لةهةر جول

دأل  ماسولكةى  كة  روودةدات  كاتَيك  ئةمةش  نةجوآلندنيدا، 
تواناى نيية ئؤكسجينى ثَيويست دابني بكات.

ئاوسانى ماسولكةى 
َ
ة « هةل

َ
تةى دل

َ
بةآلم وَينةى دووةميان: جةل

دأل « كاتَيك روودةدات كة يةكَيك لة خوَينبةرةتاجييةكان بة 
ؤثةخوَينَيكى مةيوو دادةخرَيتء رَيطة بة رؤيشتنى خوَين 

َ
دل

ئةو  دةبَيت،  وَيران  دأل  ماسولكةى  لة  بةشَيك  بةوةش  نادات 
بةشةى لةرَيطةى خوَينبةرة تاجييةكةوة خوَينى بؤ دةِرؤيشتء 

دووضارى داخستن يان سستىء تةسك بوونةوة هاتووة.
ى:

َ
خواروو تةمةنى ضل سال

 

هةلَئاوسانى دَل لةطةنجاندا !  
 
     نوسينى: د. حةسان شةمسى ثاشا 
 ثةرضظة: ئاشتى ئةحمةد
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طةنجان الى دأل تةى
َ
جةل دةربارةى تؤذينةوة بةداخةوة

١٩٩٨ لة  ى
َ
تؤذينةوةكان لةسال لة لةيةكَيك كةمء دةطمةنة، زؤر

تةى
َ
هؤكارةكانى جةل بؤ ئاماذةيان تؤذةران بآلوبؤوة، يا

َ
ئيتال

ييةوةية كردوةو
َ
سال ضل لةخوارو تةمةنيان الى ئةوانةى دأل

بوونء جطةرةكَيش دوضاربوان ى ٪٨٣,٩، كردووة تَيبينيان
بووة. بةرز خوَينيان ى

َ
كؤليسرتؤل يان (٪٢٨)

نةخؤشى دياردة بؤ يةكةم بؤتة دأل تةى
َ
جةل زؤربةى جار

دووضارى ثَيشرت ئةطةر ئةويش ،
َ
دل خوَينبةرةتاجييةكانى

وةكئاطادارييةكة سنطةكوذَى ضونكة نةهاتبَيت، سنطةكوذَى
ضارةسةرى ثشكننيء لةِرَيى دةدات نةخؤش بةكةسى بوار

بثارَيزَيت. تة
َ
جةل لة خؤى طونجاوةوة

ئاستى لة سةرنجيان تؤذةران ديكةدا، توَيذينةوةيةكى لة
منداآلنةى ئةو الى دا كؤليسرتؤأل رَيذةى بةرزيي بآلوبونةوةى
تؤذةران لةيؤنان بوون، دأل تةى

َ
جةل دووضارى كةباوانيان

كردووة منداأل (١٠٤) لةسةر توَيذينةوةيان كة رايانطةياند
دووضارى ييةوة

َ
سال (٢٥) خواروو لةتةمةنى دايكيان كةباوكء

دوضارى بةرزى منداآلنة ئةو (٪٥٣) كة بوونء دةركةوت تة
َ
جةل

خوَين) ضةوريةكانى لة –يةكَيك (تريطليسريد يان كؤليسرتؤأل
كةسانة ئةو تة 

َ
بةجةل دوضاربوةكان باوانة  ى (٪٨٠) بوونء

بووة. بةرز خوَينيان ضةورييةكانى كةرَيذةى بوون
ئاطاداركردةوة كة كةسانةيان ئةو سةرجةم تؤذةرانة ئةو 
ثشكنينى هاتوون،  دأل تةى

َ
جةل دوضارى الويدا  لةتةمةنى

لة ثاراستنيان بؤ بدةن بةئةنجام  ةكانيان 
َ
مندال بؤ ضةورى

داهاتوويان. مةترسى
نةخؤش (٨٠) ديكةدا كة لةسةر هةروةها لة تؤذينةوةيةكى
تة

َ
دووضارىجةل لةوانةىلةتةمةنىطةنجيدا ئةنجامدرابوو، بة

(٪٣٥) الى ذنانء بووة خوَينيان(٥٥٪) ثةستانى رَيذةى بوون،
ثةستانى هةبوونى هةرضةندة بةداخةوة طةنجةكان. ثياوة الى
(٪٢٧) ضارةسةرى بةآلم كرابوو، ئاشكرا كةسانة الى ئةو خوَين

نةكرا. كةسانة ئةو ى
راثَيضمان ئاكام سَى  بةرةو ئةمانة

دةكةن:
مةترسيدارةو  طةورةو هؤكارَيكى جطةرةكَيشان : يةكةم  
ضنطى خؤيان لة دةيانةوَيت الوان ئةطةر طةنجان، الى بةربآلوة
خؤيانء بكةنء تةرك جطةرة تازووترة باشرتة تة بثارَيزن،

َ
جةل

بكةن. رزطار دةوروبةر
الى طةنجان خوَين دا لة رَيذةى كؤليسرتؤأل بةرزى : دووةم

طونجاو خؤراكى بةرنامةيةكى ثَيويستة لةبةرئةوة بةربآلوة،
وةرزشى ضاالكى خؤيان لةضةورى بثارَيزنء دابنَينء خؤيان بؤ

بدةن. بةئةنجام
جارَيك دووساأل بة يان  جارَيك ى

َ
سال ثَيويستة  : سَييةم 

بةرزبَيت، باشرتة ئةطةر بكرَيت، خوَين ثةستانى ثشكنني بؤ
خستن، طوَي بة ثشت ضونكة طونجاو وةربطرَيت، ضارةسةرى
تةى دألء

َ
جةل رووبةرووى بةرز ثةستانى بة بوو كةسى دووضار

دةبَيتةوة. وةستانى طورضيلةكان دةماغء سةكتةى
نةخؤشى بؤ سةرةكني هؤكارى  هؤكارة،  سَي  ئائةم
وةك ديكةش هؤكارى لة بَيجطة ،

َ
دل تاجى خوَينبةرةكانى

ثةستانة ى، 
َ
تةمبةل كةمء ضاالكى شةكرة، نةخؤشى :

ئايا تؤذينةوةكان بةآلم خَيزانييةكان.... طرفتة دةروونيةكانء
دادةنَين؟ دياردةية ئةم لةسةر نوَى تيشكى ضةند

هؤكار ضيية؟
بابةتى  بة بايةخيان زياتر تؤذةران دواييةدا لةم  
خوَينبةرى بةنةخؤشى ئةميش ثةيوةندى داوةو هؤمؤستني
داوا كة ئةوانةش زؤرن الويدا، لةتةمةنى بةتايبةتى ةوة، 

َ
دل

بؤ هؤمؤستينيان ثشكنينى ئةمريكا لة دةكةن ثزيشكةكان لة
بن. نيا

َ
دل تالةبةرزنةبوونةوةى بكات،

ترشَيكى تَيكشكانى  لة ئةمينيية ترشَيكى هؤمؤستني 
ئةمةش ميسيؤنني،  َين

َ
دةل كةثَيى ثَيكهاتووة ديكة ئةمينى

لةهةموو بونياد يةكةى وةك سروشتييةو ئةمينى ترشَيكى
خوَينبةرةكان ديوارى دةتوانَيت هةية، خؤراكييةكاندا ثرؤتينة
لةشانةكانى يان بوو ةكة

َ
كةل خوَيندا لة ئةطةر بكات، وَيران

لةشدا.
ى

َ
كةلةسال هؤمؤستينة تيؤرى خاوةنى (ماكالي) دكتؤر

لةاليةن  بآلوكردةوةو لة نؤذداريدا « «شؤِرش كتَيبةكةى ١٩٩٧
ماكاُّـ كتَيبةدا عةرةبى، لةو بة مستةجري) كرا ئةحمةد (د.
خوَينبةرة هؤمؤستني دةكاتء ثةيوةندى بة ضريؤكى لة باس

!! ية ضى بابزانني راستييةكة ةوة،
َ
دل تاجييةكانى

تَيكضوونى َين
َ
دةل ثَيى هةيةء كةنةخؤشييةك ئاشكراية

كةنةخؤشييةكى   Homocysteinuria هؤمؤستني
رَيذة ئةوةندةى دة بؤ هؤمؤستني دةطمةنةو تيايدا بؤماوةيى
تَيكضونَيكى بة نةخؤشيةكة بةرزدةبَيتةوة،  سروشتيةكةى
خؤياندا شوَينى لة ضاو هاوَينةكانى يان ناسراوة ى،

َ
ئةقل كةمى

كةسة ئةو نةخؤشييةدا ئةم لةطةأل بةرزيش، باآليةكى ننيء
دألء خوَينبةرةكانى دووضارى رةق بوونى طةنجيدا لةتةمةنى
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ى
َ
مندال بة زؤربةشيان دةبَيت ثةلةكانى دةمارىء كؤئةندامى

نوَييةكان تؤذينةوة بةثَيى دةمرن، دةماغ يان تةى دأل
َ
بةجةل

خوَيندا لة هؤمؤستني  ئاستى لة بةرزبوونةوة دةركةوتووة،
دألء خوَينبةرةكانى رةقبوونى بة دووضاربوون مةترسى
دوضارى كةسة ئةو ئةوةى بةبَى لَيدةكرَيت، ثةلةكانى دةماغء
بةرزبوونةوةيةك هةر واتة بَيت، بؤماوةيية نةخؤشية ئةو

خوَين  لة هؤمؤسستني ئاستى لة ميكرومول/ل) ٥) بةرَيذةى
دأل خوَينبةرةكانى  نةخؤشي دووضاربوونى مةترسى دا، 
يةكسانة ئةمةش ذنان، الى (٪٨٠) ثياوانء الى (٪٦٠) دةطاتة
ئاستى لة  ١٠٠مل)  / ملغ  ٢٠) كة زؤربوونَيك كاريطةرى بة

خوَيندا. ة لة
َ
كؤليسرتؤل

بةرزبوونةوةى  كة كردةوة لةوة جةختى تؤذينةوةيةكيش  
بِرى لةطةأل  ثَيضةوانةيى بة خوَيندا لة هؤمؤستني ئاستى

دةطونجَيت،  خؤراك نَيو B١٢ ى B٦ء ظيتامني فوليكء ترشى
ى

َ
سال ماوةى (١٤) طرتةوةو (٨٠٠٨٢) ذنى كة تؤذينةوةيةش لةو

ترشى  لة ميكرؤطرام)  ٤٠٠) ذنانةى ئةو دةركةوت خاياند،
كةمرت دووضارى دةخؤن، رؤذانة (Bظيتامني ٦ ملغ ٤) فوليكء

دةبن. دأل تاجييةكانى خوَينبةرة نةخؤشى
لة جيهانى خوَينبةرةكان) (رةقبوونى ةى

َ
كؤمةل

بؤئةوة ئاماذةى هيض يدا (١٩٩٨) ى
َ
سال ئامؤذطارييةكانى

لة ئاستى هؤمؤستني كةسَيك هةموو كة ثَيويستة نةكردووة
بثشكنَيت. خوَينيدا

ظيتامني  فوليكء  بةترشى ضارةسةر كة ديارة شتَيكى 
دةكاتةوة، بةآلم نزم خوَيندا لة هؤمؤستني B١٢ئاستى B٦و
ضارةسةرة ئةم كة نةيسةِّـاندووة تؤذينةوةيةك تائَيستا هيض
كةم دأل خوَينبةرةكانى بةنةخؤشى بوون دووضار ئةطةرى

دةكاتةوة.
طةنجء ئةو هةموو داوادةكات جيهانييةكة ة

َ
كؤمةل طةرضى

بوون، ثشكنينى خوَينبةرةكان رةقبوونى كامآلنةى دووضارى
بدةن. بةئةنجام هؤمؤستني لة خوَينياندا ئاستى بؤ ثَيويست

بةتةواوىنازانرَيتئةوئاستىهؤمؤستينة هةرضةندةئَيستا
جيهانى ةى

َ
كؤمةل بةآلم هةية، ضارةسةر بة ثَيويستى كة ضةندة

لة هؤمؤستني ئاستى ئةطةر َيت،
َ
دةل خوَينبةرةكان رةقبوونى

بوو  دووضار كةسى واية باشرت بوو، زياتر ليرت) / ميكرؤمؤأل ١٢)
وةك فوليك ترشى بة ةمةندة

َ
دةول كة بخوات خواردنانة ئةو

(٤٠٠ ميكرو  بة فوليك سةوزةكانء بِرى كةمى ترشى ميوةو
 Bظيتامني ١٢ ميكرؤطرام ٤٠٠ B٦ء ظيتامني ملطم دوو طرامء
 /

َ
٣٠ ميكرؤمؤل لة هؤمؤستني ئاستى ئةطةر وةربطرَيت، بةآلم

ضارةسةرةكان بِرة بة ثَيويست دةبَيت ئةوا بوو، زياتر ليرت)
وةربطرَيت.
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ميكرؤبةكان: ى
َ
رؤل

ميكرؤبَيك ضةند بؤ تؤمةتيان ثةنجةى دواييةدا لةم
خوَينبةرى نةخؤشى لة بن هؤكارَيك دةكرَيت ،كة راكَيشاوة
باكتةر (هليكو ميكرؤبةكانيش ،بةناوبانطرتين دا

َ
دل تاجى

هؤكارى دةزانرَيت وا كة Helicobacter Pylori)ة
طةدةشة. برينداربوونى

خوَينبةرةكان  كة دةريانخستووة تؤذينةوة هةندَيك  
ميكرؤبةو بةم دةبن درَيذخايةن هةوكردنى دوضارى
بة ،Cytomegalovirus ظايرؤسى ء ميكرؤبى (كالميديا)
ثةردانة دان زيندووانة لةو بوونةوةرة ثَيى تؤذينةوةكان ،ئةم
لة ،طةرضى دةكةنةوة تةسك دأل تاجيةكانى كة خوَينبةرة
نيية ئةوة ،ماناى نيية بوونيان دا

َ
دل سروستيةكانى خوَينبةرة

ثشت رةقوونى خوَينبةرةكانةوة بة ثَيويست لة هؤكارة ئةم كة
ميكرؤبانة ئةم درَيذخايةنى مانةوةى دةكرَيت ،بةآلم بَيت
تاجى خوَينبةرى بوونةوةى تةسك لةسةر كاريطةرييان
سنطة دأل يان تةى

َ
جةل دةدِرَيننء ثةردةكة دواتر كة هةبَيت

رووبدات. كوذَى
نةخؤشى  روودانى  لة درَيذخايةن هةوكردنى ئةطةر   
ئةو دذ دةرمانى ئةوا هةبَيت ى

َ
رِؤل دا تاجى خوَينبةرى

دةبَيت. بةسوود داهاتوودا كارَيكى لة ميكرؤبانة
نةخؤشى (٢٠٥) لةسةر ى ١٩٩٧

َ
سال كة تؤذينةوةيةكدا  لة

درا بةئةنجام طوذَى سنطة دألء تةى
َ
جةل بة  دووضاربوو

زياتر  يان رؤذ سَى ماوةى Roxithromycin بؤ ،دةرمانى
ضاك دةرمانةكة بة ئةوانةى دةركةوت نةخؤشةكانداء بة
دةبوونةوةء مردن دووضارى نَيوياندا لة ،كةمرت بوونةوة

بةرؤكى دةطرتنةوة. سنطة كوذَى كةمرت
كاريطةرى  بؤ رؤألء ئارادان لة ضةندين تؤذينةوة ئَيستا
تةى

َ
جةل لةضارةسةركردنى ميكرؤبةكان دذة دةرمانةكانء

دةبنيء ضاوةِروانيدا لة كاتةش ئةو تا ،بةآلم كوذَيدا سنطة دألء
دأل! تةى

َ
جةل ضارةسةرى ببنة دةرمانةكان رؤذَيك ،رةنطة

: فيربينؤجني  
لينجى كة ثالزما، ثرؤتينةكانى لة يةكَيكة فيربينؤجني
لة تة

َ
جةل دواتر كؤدةكاتةوةو خةثلةكان دةكات زياتر خوَين

دروستدةكات. خوَينبةرةكاندا
كة  لةوةكردؤتةوة جةختيان نوَييةكان توَيذينةوة  
بؤ هَيمايةكة خوَيندا لة فيربينؤجني ئاستى بةرزبوونةوةى
الى دأل خوَينبةرةكانى نةخؤشى روودانى كردنى ثَيشبينى

.
َ
تةى دل

َ
بةجةل دووضاربوان مردنى لةرَيذةى يان كةسى ساغ،

فيربينؤجني  نزمكردنةوةى ئايا  نةزانراوة  تائَيستاكة
يان دأل كةمدةكاتةوة خوَينبةرةكانى نةخؤشى مةترسى لة

ئاستى   Fbrates فيربات ئاوَيتةكانى ئاشكراية كة  بةآلم نا،
كةمدةكاتةوة. خوَين كؤليسرتؤألء فيربينؤجينى

ء   BIP  : طؤِرَيدان لة فراوان تؤذينةوةى دوو ئَيستا  
دةكرَيت  بةكاردةهَينَيتء ثَيكهاتانة كةئةم  LEADER
تةى

َ
جةل لة فيربينؤجني  ى 

َ
رؤل بخةنةسةر  زياتر تيشكى

نةخؤشيية، لةم خؤثاراستن لة نزمكردنةوةى ئةطةرى داء
َ
دل

تةرك َيني
َ
بل دةكرَيت  دووتؤذينةوةيةشدا، لةضاوةِروانى ئةم

ثَيكى بةِرَيكء وةرزش بةئةنجامدانى جطةرةو كردنى
لة فيربينؤجني راستةقينةى كةمكردنةوةى دةبَيتةهؤى
بةنةخؤشى دووضاربوون مةترسى نيايشةوة

َ
بةدل خوَينداء

خوَينبةرةكان كةمدةكاتةوة.
لةسةر  زانستييةكان طة

َ
بةل رؤذ لةدواى رؤذ ئَيستا  

سيانييةكان «ضةوريية تريطليسريد بةرزبوونةوةى بايةخى
سةربةخؤ هؤكارَيكى وةك كة  دةبن  زياتر لةخوَيندا »
،
َ
دل خوَينبةرةتاجيةكانى نةخؤشى روودانى بؤ رَيخؤشكةرن
(١٩٩٨) دةركةوت كةلةسةر (٤٦٠٠٠) ى

َ
تؤذينةوةيةكىسال وةكلة

بة تريطلسريد زيادبوونى بةئةنجامدرابوو، ذن (١٠٠٠٠) ثياوو
زياترى  ئةطةرى دةبَيتة لةخوَيندا ليرت) / ميليمؤأل ١) رَيذةى
ثياوانء الى (٪٣٧) تةى خوَينبةرةكان

َ
روودانى جةل مةترسى

ذنان. الى (٪١٤)
بآلوى  ى ١٩٩٩

َ
سال لةوتارَيكدا كة كوي) (مارتني ثرؤفيسؤر

َيت:«رةنطة ئَيمة بايةخىتةواومانبةضةوريية
َ
دةل كردؤتةوة،

تؤذةران ،لةبةرئةوةية لةرابردوودا نةدابَيت سيانيةكان
بةرزكردنةوةى ضارةسةريية لةسةر سةرنجيان ئَيستازياتر
ضؤن بايةخى ضةوريية سيانييةكان ضِركردؤتةوة، هةروةك

.» دةدةن خوَين ى
َ
كؤليسرتؤل بةبةرزبوونةوةى تةواو

 : ةوىء شةكرة
َ
 قةل

٣٠كطم لة جةستة بارستايى رَيذةى كة بةوةناسراوة ةوى
َ
قةل

ةوى لَيرةدا
َ
قةل درَيذى، لةشء كَيشى لةضاو زياتر بَيت ٢٠سم /

كةسَيكة. طونجاوى كَيشةى بوونى زياتر
دألء  ثزيشكى كةبةناوبانطرتين د)

َ
(برانول ثرؤفيسؤر 

لة تؤذةران بةداخةوة،  » : َيت
َ
دةل جيهاندا،  لة هةناويية،

نةكردووةو ةوى
َ
قةل زيادو كَيشى ى

َ
رؤل لة باسيان رابردوودا

ضونكة دا،
َ
دل تاجييةكانى خوَينبةرة نةخؤشى لةروودانى
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شةكرةو نةخؤشيةكانى  لة هؤكارَيكة هةر نةك ةوى 
َ
قةل

كو
َ
بةل خوَين، زؤرى ضةورى ثةستانى خوَينء بةرزبوونةوةى

دأل نةخؤشى خوَينبةرةكانى بؤ هؤكارَيكى بةهَيزة هةروةها
.»

ِرانةكان قةدو لةناو ةوى
َ
قةل رَيذةى كة نَيوةند، ةوى

َ
قةل

ثياوانء الى (١) ذمارة رَيذةكة ئةطةر وادانراوة دةثَيوَيت،
دووضاربوو كةسى ئةوا تَيثةِربكات، ئافرةتان الى (٨٥,٠)

هةية. نَيوةندى ةوى
َ
قةل

زياتر  بةربآلوةو زؤر لةجيهاندا كة شةكرة، نةخؤشى
زياتر لة جيهاندا دووضارى هاتوون، كةس مليؤن (٢٠٠) لة
بؤماوةيى هؤكارَيكى  دةطوازرَيتةوةو بؤماوةييةوة رَيطةى  لة
دووةم) جؤرى (لة ئةنسؤلني لةجؤرى بةكاربةرانى ئاشكراية
بةكاردةهَينن، يةكةم) (جؤرى لة ئةنسؤلني لةوانةى وةك
ئةمريكى ى (فرامنطهام) تؤذينةوةيةكى بةطوَيرةى بةآلم
بؤ هؤكارَيكة بةشةكرة  دووضاربوون كة  دةركةوتووة
هةروةك خوَينبةرةتاجييةكان، بةنةخؤشيةكانى دووضاربوون

شةكرةن. هؤكارَيكى ضاالكى نةبوونى ةوىء
َ
قةل ضؤن

: جياوازةكان هؤكارة
كة بةوةداهَينا دانى دواييةدا لةم بةريتانيا حكومةتى
ئابوورى كؤمةآليةتىء ةتى

َ
حال طوزةرانء بارى نزمبوونةوةى

دةِروات، تةندروستى ئاستى نزمبوونةوةى بةشانى شان
بةتةنها كةهةر دةركةوتووة دا (White hall) لةتؤذينةوةى
هؤكارى جطةرةكَيشان خوَينء ثةستانى بةرزى كؤليسرتؤألء
» كاركردن ثةستانةكانى » هةروةها كو

َ
بةل نني، دأل تةى

َ
جةل

ديكة بؤ هؤكارَيكى دةبنة بةريتانيا فةرمانبةرانى الى كارطَيِرو
خوَينبةرةكانى بةنةخؤشى دووضاربوون ئةطةرى بوونى زياتر
ثةستانة ثاشان هةذاران،  ضينى لة ئةوانةى بةتايبةتى  ،

َ
دل

دةطَيِرن. نةخؤشييةدا لةم طرنط َيكى
َ
رؤل دةروونيةكانيش

دةروونيةكان  ثةستانة  بةئاسانى  هةروةها  لةِراستيدا   
خوَين، ثةستانى يان كؤليسرتؤأل ئاستى ضةشنى ناثَيورَيت
ثةستانى كة كردؤتةوة روونيان تؤذينةوةكان سةرجةم بةآلم
بةردةوام هاندةرَيكى دةبنة درَيذبؤوة بةردةوامء دةروونى
يةكَيك تةنانةت .

َ
دل خوَينبةرةكانى نةخؤشى روودانى بؤ

زؤرى ثةستانى كة لةوةكردؤتةوة جةختى تؤذينةوةكان لة
تَيكضوونى يان دأل تةى

َ
جةل وةك ى

َ
نؤبةدل دةبَيتةهؤى دةروونى

دا.
َ
سستمى دل بةهَيز لة

لةتةمةنى خَيزانانةى كةسَيكيان نيية، ئةو لةوةشدا طومان

هاتبَيت، دأل تةى
َ
جةل دووضارى ى

َ
ثةنجاسال لة بةر الويداو

نَيو ديكةى كةسانى دووضاربوونى بؤ ئةطةر هؤكارو دةبَيتة
خَيزانة. ئةو

وةك جينات هةندَيك ثاأل دةخةنة تؤمةت تؤذةر هةندَيك
روودانى  بة كةثةيوةندييان دى جينَيكى ضةند ٢ PIA ء
طومانء ئةم هةية، بةآلم نةخؤشى خوَينبةرة تاجيةكانةوة

هةية. زياتر تؤذينةوةى بة ثَيويستى بؤضوونةش
(حةثى ى

َ
بةِرؤل سةبارةت دا (١٩٩٨) ى

َ
سال لةتؤذينةوةيةكى

سَييةم كردؤتةوة كة جؤرى رونيان تةدا،
َ
سكثِرنةبوون) لة جةل

دةماخ دأل يان تةى
َ
بةجةل دووضاربوون مةترسي حةثانة لةو

تؤذةرة بةآلم ئةمريكييةكان  تؤذينةوة بةثَيي ناكات،  زياتر
كةمى لةئةطةرَيكى هةية ى

َ
ِرؤل كة واية ثَييان ئةوروثيةكان

تةى دةماغةوة.
َ
جةل يان دوضاربوون بةوةستان

كةكةمى  بةوةكردووة  ئاماذةيان تؤذينةوة ضةندين   
دووضاربوونى بؤ ببَيتةهؤكارَيك رةنطة ساوا، ى

َ
مندال كَيشى

 Barker بؤضوونى بة ،
َ
دل خوَينبةرةكانى بةنةخؤشى دايك

سستمى ئةركء لة طؤِران دةبَيتةهؤى كؤرثةلة الى بةدخؤراكى
ضةندين رووبةِرووى كةلةداهاتوودا لةشى ئةندامةكانى كارى
ثةستانى بةرزى وةك دةكاتةوة  درَيذخايةنى  نةخؤشى
، هةموو

َ
دل خوَينبةرةتاجييةكانى نةخؤشى خوَينء شةكرةو

خؤثاراستن كة بةوةدةكةن ئاماذة هاوشَيوانة بؤضوونة ئةم
(مرؤظ) منداأل كة دةستثَيدةكات لةوكاتةوة نةخؤشى لة
كاتى نةبووةو تاوةكو دروست دايكيدا دانى

َ
لةناو مندال هَيشتا

بةردةوام دةبَيت. خؤثاراستنة مردنيشى ئةم
رَيكء  دووطيانء كةتةندروستى ئةوةية ئةمةش ماناى  
كةكاريطةرييةكى زؤرى مةسةلةيةكة خؤراكى، ثَيكى سستمى
سةر كاربكاتة دةكرَيت هةيةء ةكان

َ
مندال تةندروستى لةسةر

سةدةى داهاتووى. ضةندين بةدرَيذايى طة
َ
تةندروستى كؤمةل

(العربي) طؤظارى
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جيهان  طةالنى  زؤربةى  سةرةكي  بةخؤراكَيكى  برنج   
تى ئاسيا، برنج بؤ 

َ
تانى خؤرهةال

َ
دادةنرَيت، بةتايبةتى لة ووال

ينةوةكاندا 
َ
ضةندةها جؤر ثؤلَين دةكرَيت كةلةهةندَيك لة لَيكؤل

ذمارةى جؤرةكانى دةطاتة ضواردةهةزار جؤر.
بؤماوة  ئةندازةى  بةكارهَينانى  لةرَيطةى  توَيذةرةوةكان   
توانيويانة جؤرَيكى نوَى ثةرة ثَيبدةن كةبةبةهايةكى خؤراكى 
ةمةندة 

َ
بةرز جيادةكرَيتةوة، ئةم برنجة بة ظيتامني (A) دةول

تانى 
َ
ووال لة  زؤر  ذمارةيةكى  طرنطةو  خؤراكى  توخمَيكى  كة 

برنج  خواردنى  بة  ثشت  سةرةكيياندا  كةلةخؤراكى  هةذار 
نة 

َ
ساال َينن، 

َ
دةنال ظيتامينةوة  ئةم  كةمى  بةدةست  دةبةستن، 

سَي  تووشبوونى  دةبَيتةهؤى  خؤراكيية  توخمة  ئةم  كةمى 
كةمى  كةبةدةست  ئةوانةش  كوَيرى،  بة   

َ
مندال هةزار  سةد 

مليؤن  هةزار   (١٢٤  ) بةنزيكةى  َينن 
َ
دةنال ظيتامينةوة  ئةم 

 مةزةندة دةكرَين، كةمى ئةم ظيتامينة واى كردووة ئةم 
َ
مندال

نة بةردةوام رووبةرووى مةترسي تووشبوون بة كوَيرىء 
َ
منداال

نةخؤشي مةترسيدارى ديكة ببنةوة. ئامارةكان جةخت لةوة 
دةكةن كةمى ظيتامني A كاردةكاتة سةر تةندروستى (٢٥٠) 

ء رووبةرووى ضةندةها نةخؤشييان دةكاتةوة. 
َ
مليؤن مندال

  ئةم دةستكةوتة زانستيية لةاليةن ذمارةيةك لة توَيذةرانى 
ئةنجامدراوة  سويسرا  لة  زيوريخ  لة  تةكنؤلؤذى  ثةيمانطةى 
َيك جني بكةنة ناو برنجةوة كةدةبَيتةهؤى 

َ
كةتوانيويانة كؤمةل

رووةكةوةء  ئةم  لةاليةن  بَيتاكارؤتني  مادةى  بةرهةمهَينانى 
بَيتاكارؤتني مادةيةكة كة مرؤظء سةرجةم  زانراويشة  وةك 
مادةيةكى  هةروةها  بنب،  دةستبةردارى  ناتوانن  شريدةرةكان 

 .(A) سةرةكيشة بؤ ظيتامني
 
َ
هةول ئَيستادا  لة  كرد  ئاشكرايان  توَيذينةوةكة  تيمى   

دةدةن بؤ ثةرةسةندنى هةندَيك سيفةتى جياكراوةو تايبةتى 
تازة  تانى 

َ
ووال لة  ضاككراوةش  برنجة  ئةو  تؤوى  برنجدا،  لة 

طةشةكردوودا لةبةردةستى جوتياراندا دةبَيت، ئةم دةستكةوتة 
رَيكخراوة  الى  ثؤزةتيظى  دةنطدانةوةيةكى  زانستيية 
ناِرةحةتى خؤيان  كةثَيشرت  خَيرخوازيية مرؤييةكان هةبوو 
بوارى  نوَييةكانى  تةكنؤلؤذيية  نرخى  بةبةرزى  سةبارةت 
تانى هةذار 

َ
وال راطةياند كةبةشَيوةيةكة جوتيارانى   

َ
كشتوكال

ناتوانن سوود لةو داهينانء دةستكةتة زانستيانة وةربطرن. 
  ثرؤفيسؤر ئنجوبوتريكوس سةرؤكى تيمى توَيذينةوةكة 
لةو   

َ
سال هةشت  لة  بةر  توَيذةرةوةكان  زوربةى  رايطةياند 

         

برنجى ئالَتوونى 
نوسينى: دكتؤر خالد يونس  
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بطاتة بوارةدا لةم توَيذينةوةكان ئاكامى نةبوون بِروايةدا
ئةم ئَيستاشدا لة طةيشتوون، ثَيي  ئَيستادا لة ئاستةى ئةو
بةسةر زؤربةى هاوِرَيكانى ثرؤفيسؤرةو ئةم تةكنيكة نوَييةى
ضاندنى شَيوازى ودةكرَيتةوةء

َ
بال دونيادا تانى

َ
وال تاقيطةكانى

جؤرة لة بَيتاكارؤتني جينةكانى ثَيكةوةنوساندنى تةقليدى بؤ
دةكرَيت. ثةيِرةو برنج، ناوخؤييةكانى

رونيكردةوة قسةكانيدا درَيذةى لة بؤتريكوس د. هةروةها
هيض نية، زيانَيكى هيض برنجة نوَيية لةم زؤر بِري خواردنى كة
تةنيا بةكارنةهَينانء نةخواردنى، بؤ زانستى نيية طةيةكى

َ
بةل

ضؤنَيتى كةو
َ
خةل رةزامةندى وبوونةوةى

َ
بال لةبةردةم رَيطر

راهاتنةلةسةرى.
طةنم  لةسةر تةكنيك هةمان جَيبةجَيكردنى  
دةستيثَيكردووةوبةنيازيشنلةسةرجؤوهةندَيكبةرووبوومى

ئةنجامبدرَيت. ديكة
جينى  دووجؤر ناوبراو تيمى هةمان ديكةوة، لةاليةكى
بةئاسن برنجةكة كةوادةكات برنجةوة ئةم ناو خستؤتة ديكةى
نوَييةوة ئةم برنجة لةرَيطةى دةكرَيت بَيت بةمةش ةمةند

َ
دةول

ضةرةسةربكرَيت. جيهاندا لة كةمخوَينى كَيشةى
شَيرثةنجة: بةرطرديكردن لة

ي
َ
لةهةول بةريتانى ى  نورويض)   ) ثةيمانطةى  زانايانى

سةوزانةى ئةو لةسةر توَيذينةوة ئةنجامدانى بؤ بةردةوامدان
» مادةى  شَيرضةنجةو  بة تووشبوون لة دةطرن رَيطة  كة 

تَيداية. بَيتاكارؤتني» يان
ئةو  َيت: 

َ
دةل ناوبراو، ثةيمانطةى لة هيوز ديظيد د.   

ئةو بةشوَين طةِرانة ئامانجى دةدةين ئةنجامى ئَيمة كارةى
ئةو سةر كاربكةنة ثَيكهاتة خؤراكييانة كةئةم ميكانيزمانةدا
لةناو شَيرثةنجةدةكةن بة تووشبوون ستى

َ
بةرهةل خانانةى

جةستةدا.
بة بايةخيان  تايبةتى شَيوةيةكى بة توَيذينةوانة ئةم 
بة ى

َ
ثرتةقال رةنطى كة ئةم مادةية داوة بَيتاكارؤتني مادةى

كارؤتني بَيتا ماددةى توَيذينةوانةدا لةم دةبةخشَيت. طَيزةر
لةبارَيكى هةموويان كة درا ثياوان لة خؤبةخش ذمارةيةك بة
ئةم كاريطةرى ضاودَيرى ثاشان بوون باشدا تةندروستى
لةجةستةياندا، شَيرثةنجة خانةكانى دذة بؤسةر مادةيةيان
بايةخَيكى ئاسيادا تانى

َ
لةووال توونى

َ
برنجى ئال كرد.دؤزينةى

لةسةرتاسةرى برنج ى ٪٩١ كةلة لةكاتَيكدا هةية طةورةى
سةربارى بةرهةم دةهَينرَيت تانةوة

َ
ووال ئةم لةاليةن جيهاندا

بةبرنج دةبةستن ناوضانة ثشت ئةم دانيشتوانى  كة  ئةوةى
كَيشةكة م

َ
بةال رؤذانةياندا، سةرةكييةكانى خؤراكيية لةذةمة

كارا بةشَيوةيةكى هَيشتا نوَييانة تةكنيكة ئةم لةوةداية
، نيية، ناوضانةدا ئةم  هةذارةكانى جوتيارة  لةبةردةستى
َ
فليثني لةطةل ثايتةختى ى وةك «مانيال» لةشارَيكى بؤنمونة
لةسةر بؤتوَيذينةوة ةتى

َ
دةول نَيو ثةيمانطايةكى ئةوةشدا

م
َ
بةال دةستكةوتووة، برنجيشى جينى نةخشةى لَييةو برنج

نيية ئاسان جوتياران  بؤ
توونييان

َ
برنجى ئال تةكنيكى

ضونكة بكةوَيت، دةست
ئةم نةدارن، هةذارو زؤربةيان
كؤمثانياو ثَيويستة كارةش
بؤ توَيذينةوة ناوةندةكانى
جَيبةجَي جوتيارانةى ئةم
برنجى نا ئةطةر بكةن
خةونَيك هةروةك توونى

َ
ئال

دةمَينَيتةوة. اليان
ضينيش وةك تَيكى

َ
لةووال

ثةيمانطاكانى خؤى حكومةت
توَيذينةوة لةسةر تايبةت بة
دةكاتء ثشتيوانى جني
دةكات، ئاسان بؤ  كارةكانيان
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دؤزينةوةى بؤ كةكاردةكةن دةدات ثةيمانطايانة بةو بايةخ
لةكاتَيكدا ن

َ
ئاذةال لة هةندَيك بةروبومء جينةكانى نةخشةى

ثرؤذةكانى لة زؤرَيك ثشتيوانى تايبةتيش بازرطانى كةرتى
لةسةر جني دةكات. ديكة بة توَيذينةوةكانى تايبةتن

زيانى هةية؟ توونى
َ
برنجى ئال

دةنطؤى زانستييةدا دةستكةوتة ئةم كردنى ئاشكرا
َ
لةطةل

دةبَيتةهؤى توونى
َ
ئال برنجى خواردنى طواية وبؤوة

َ
بال ئةوة

سَيكسي، بةثةككةوتنى تووشبوون قذةسةرو رووتانةوةى
خؤراكيية بةها ئةو دةوترَيت كةئةم برنجة ديكةوة لةاليةكى
بةتوندى نوَيية برنجة لةم داكؤكيكةران م

َ
بةال نيية، طرنطةى

كةلةم بَيتاكارؤتني ئةطةر َين
َ
دةل دةضنةوةو رايانةدا بةطذئةم

ةتيية
َ
دةول نَيو بةرنامة  بؤضي سوودة بَي  زؤرة برنجةدا

برسييانىجيهانراناطرَيت، خَيرخوازةكانبةخشينىبةهةذارو
رؤذانةى ثَيداويستى هةرضةندة ئةم برنجة َين،

َ
دةل هةروةها

بةرهةمهَينانى م
َ
بةال ناكاتةوة، ثِر ٪١٠٠ (A ) ظيتامني لة مرؤظ

كةبِري بةرهةم بَيننة برنجة ئةو هةية طةورةيان خواستى
ئاشكراى كاريطةرى ئةوةى  بؤ تيادايةو  ظيتامني  بة تةواوى
كةبةدةست هةبَيت كةسانة ئةو تةندروستى بارى بؤسةر
نزيكةى برنجة ئةو لةئَيستادا َينن،

َ
دةنال ظيتامينةوة ئةم كةمى

دةكاتةوة ثِر بؤ ئةم ظيتامينة مرؤظ ثَيداويستى ى ٪٤٠ - ٪٢٠
خورا. لَي طرامى (٣٠٠) بِري رؤذانة ئةطةر

بِرةو ئةم زيادكردنى بؤ كاردةكةن توَيذةرةوان هةروةها
بةو طةيشتن بؤ دةستكةوتووة خؤشكةرةشيان

َ
دل طةى

َ
بةل

بةكاتء ثَيويستى كارةكة م
َ
بةال دةيخوازن، ئةنجامانةى

هةية. دانبةخؤداطرتن
برنجى تةكنيكى طواية كة دةنطوباسانةش بةو سةبارةت
قؤرغ تايبةتييةوة اليةنَيكى  يان  طروث لةاليةن توونى

َ
ئال

زانايةى ئةو ضونكة جياوازة، شَيوةيةكى بة راستيةكةى كراوة،
ثيتةر ئينجوبوتريكسء واتة دؤزيوةتةوة تةكنيكةيان كةئةم
كة بةستووة كؤمثانيادا شةش

َ
لةطةل رَيكةوتننامةيان ثيار

تةكنيكة ئةم ية ثَي بةو هةية، بوارةدا لةم كاركردنيان ةتى
َ
مؤل

طةشةكردوو تازة  تانى
َ
ووال بة بةرامبةر بَي  بةخؤِراييو

ثارَيزطارى كؤمثانيايانةى ئةو  مةرجةى بةو دةبةخشرَيت
تانى

َ
ووال ئةمةريكاو يةكطرتووةكانى تة

َ
ووال لة بازاِر ماَّـ لة
جيهانى يةكةم، بكات.

بةرهةمهَينان: ةتى
َ
مؤل

زيندةييةكان تةكنيكة بؤ » مونسانتوو » كؤمثانياى طةورة
خؤش دى كؤمثانياكانى شوَينء لةبةردةم دةرفةت كة رايطةياند
برنجى ضاككراو بةرهةمهَينانى ةتى

َ
مؤل بؤ وةرطرتنى دةكات

كريوطرفتى بةسةر دةكرَيت كةلةرَيطةيةوة بؤماوةوة، لةرووى
سةبارةت ببني.

َ
بةطشتى زال كوَيرىء كةمخوَينىء بةدخؤراكى

دةكةنء ذينطة لة  كةبةرطرى طروثانةش رَيكخراوو  بةو
كة زيندةييانةن  تةكنيكة  ئةو دذى 
ماددة لة جينى دةستكارى ضاككارىء
رَيكخراوى دةكةن، خؤراكييةكاندا

Green Peace دواجار  ئاشتى سةوز
تاقيكردنةوةى طةكانى

َ
كَيل َينيدا

َ
بةل

َ
لةطةل تَيكنةداتء تونى

َ
ئال برنجى

بةرووبوومة بةرامبةر تةواوى دذايةتى
بؤماوةوة، رووى لة ضاككراوةكان
تونى

َ
ئال برنجى لةوباوةِرةداية م

َ
بةال

بابةتَيكى (A) ظيتامني بة ةمةند
َ
دةول

رَيكخراوةكة تايبةتى  ياساي  جيايةو
شوَين بة كةدةطةِرَين نايطرَيتةوة
لةناوييان ضاككراوانةداو  رووةكة  ئةو

دةبات.
االوسط)ةوة لة(الشرق عةبدوآل ذيان

كردوة ثةرضظةى
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يةكَيك لة ديارترين خووة بآلوةكان الى نةوةكان درؤكردنة. 
بة  دةبَيت،  دروست  ترسةوة  لة  كاتدا  زؤربةى  لة  درؤكردن 
يدا ئةمةش لة ترسى ئةو سزايةى كة 

َ
تايبةتى لة تةمةنى مندال

ةوةيان روبةِرويان دةبَيتةوة لة كاتَيكدا كة كارَيكى 
َ
لة اليةن مال

بةهؤى  زؤرجار  يان  دةدةن.  ئةنجام  طوناهَيك  يان  نةشياو 
دانيان بؤ بةدةست هَينانى هيواو ئامانجى نةشياوء رَيطة 

َ
هةول

ثَيدراو ثةنا دةبةنة بةر ئةم خووة خراثة. 
نيياية مةبةستى سةرةكى درؤكردن ثارَيزطارى 

َ
كةواتة بة دل

كردنة لة خود، واتة شاردنةوةى ئةو تاوانةى كة كردويةتى 
بؤ رزطاربون لة سزاكةى. درؤكردن ثةيوةندى بة دوو خووى 
كردنة)  فَيأل  (دزىء  ئةوانيش  كة  هةية  ديكةوة  خراثى 
دةتوانرَيت ئةم سَى رةوشتة خراثة ثوختة بكرَيت بة (نةبونى 

نيايى). 
َ
دل

دا  تاوانَيك  روودانى  لةكاتى  ةرةوةكان 
َ
لَيكؤل بؤية  هةر 

ئاشكرايان كرد، ئةوةى بة (درؤزن) ناسراوة هةميشة بةدوو 
ضونكة  دزيية،  كردنء   

َ
فَيل كة  دةناسرَيت  دى  رةوشتى 

 ئةم سَي سيفةتة خراثة كؤدةكاتةوة 
َ
ثةيوةندييةكى توندوتؤل

نيايي) دَين.
َ
كة هةموويان بةواتاى ( نةبوونى دل

ثةروةردةكاران   زؤربةى  خراثة  خووة  لةم  رَيطرتن  بؤ 
بةخَيوكةران) ثةنا دةبةنة بةر شَيوازى توندوتيذى بؤئةوةى 
 ئةوةشدا ئةو 

َ
ئةو كةسانة ئةم خووة دووبارة نةكةنةوة، لةطةل

دةرئةنجامةى ثَييطةيشتون بة ثَيضةوانةى مةبةستيان بووة، 
بةردةوام  (درؤكردن)  واتة  رةوشتة  لةسةرئةم  هةر  ضونكة 

بوونء وازيان لَي نةهَيناوة. 
الى  درؤكردن  ضارةسةركردنى  بنةماية  ئةو  لةسةر 
دةبَيت  كة  هةية  دى  شَيوازَيكى  بة  ثَيويستى  ةكانمان 

َ
رؤل

شَيوازَيكى باشء كاريطةر بَيت. بؤئةمةش دةبَيت سةرةتا لةم 
ينةوةو جؤرةكانىء هؤكارةكانى دروست 

َ
رةوشتة خراثة بكؤل

بوةستني  نة 
َ
خاال ئةو  لةسةر  ئةطةر  بكةينء  ديارى  بوونى 
دةتوانني ضارةسةرى ئةم دةردة ترسناكة بكةين. 

جؤرةكانى درؤكردن: 
ى: 

َ
-1 درؤى خةيال

يةكَيك ضريؤكَيكى  كة  واية  ئةوة  وةكو  درؤية  ئةم جؤرة 
بة  ثةيوةندى  كةهيض  كردبَيت  دروست  خؤى  الى  ى 

َ
خةيال

دةيبيستن  يان  دةبينني  لةوضريؤكانة  زؤر  نةبَيت.  راستى 
بة كةسانَيكء  تايبةتن  ى دةكةنء 

َ
ةوانَيتى خةيال

َ
ثال كةباسي 

 

درؤكردن لةمندالَدا
     نوسينى: حامد حةمدانى
    ثةرضظةى: كةنار حةمة سالح
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بةراستى. شَيوةيةك نابن بةهيض
بة طةشة دةبَيت (بةخَيوكةر) ثةروةردةكار ئَيمةوةكو
بكةين، ثةروةردةيان  بةباشي  بدةينء  ةكانمان 

َ
رؤل ي 

َ
خةيال

سء
َ
هةل لة دةبينَيت باش اليةنَيكى ي 

َ
رؤل

َ
خةيال ضونكة

هةية. طةورةى ثةروةردةيي طرنطييةكى كةوتيانداو
بدةين  هانيان دةبَيت  
ئةندَيشةى بؤئةوةى
بةِراستييةوة فراوانيان
بؤئةوةى ببةستنةوة،
باوةِرثَيكردنء لة
ة و نة د كر ند سة ثة
اليةنى نزيكرتبَيت،
لةم جؤرة درؤيةدا خراث
وا دةشَيت كة ئةوةية
بةرةو لةخاوةنةكةى بكات
قَيزةونرتو درؤيةكى
ئةطةر بِروات ترسناكرت
طرنطى ثَيويست ثَيي بة
ثوختةكردنء بة نةدةين

ثةروةردةكردنى.
بةطومان  -2 درؤي
بوون):

َ
(تَيكةل بوون

لةئةنجامى جؤرة ئةم
نةزاننيء نةناسينةوةو
شتَيك لة نيايي

َ
نادل

لةدوايدا دةبَيت، دروست
كة دةردةكةوَيت
ثَيضةوانةى راستييةكة

بَي درؤيةكى درؤية ئةمجؤرة بؤئَيمة، كةسةية ئةو طَيِرانةوةى
روودةدات بوونةوة

َ
لةِرَيطةى طومانء تَيكةل م

َ
مةبةستة، بةال

نيية. ترسناك زؤر بؤية
بؤئةوةى ةكانمانة

َ
رؤل ئاطاداركردنةوةى ئَيمة ى

َ
رؤل لَيرةدا

بؤ بدةن كردن زؤر تَيبينى طرنطى بةوردىء ووتةكانياندا لة
ةوة.

َ
هةل ناو نةكةوتنة رَيطرتنء

خؤدةرخستن:  -3 درؤي
خؤية دةرخستنى خودة، طةورةكردنى ئامانجى ئةمجؤرة
راكَيش سةرنج بؤئةوةى بةرزى، ثاية هَيزو رووخسارى بة

ي
َ
هةول رابكَيشَيت خؤيدا بةالى كى 

َ
خةل سةرنجى واتا بَيت

ئةم كردنة، بةكةم هةست داثؤشينى بؤ خوديش طةورةكردنى
يةك. الى طةورةو بضوكيش وةكو رةوشتة

دةكات  شتَيك لة كةباس دةبينني كةسَيك جار  زؤربةى
زؤريان سامانَيكى بونى بانطةشةى ثياوَيك بؤنمونة نيية، تيايدا
طةورة ثلةوثايةيةكى
كاردا ئيشء لة دةكات
ةوانَيتىء

َ
ثال باسي ياخود

.. و.  بةخؤداطرتن دان 
ئةمانة لة كة هتد دةكات

دوورن. راستييةوة
ثَيويستة  ةتةدا

َ
حال  لةم

بة بدةين وا هةستَيكى
كةئةطةر ةكانمان

َ
ِرؤل

لة لةاليةنَيكةوة ئةوان
كةمرتبن دى كةسانى
ديكةدا اليةنَيكى  لة ئةوا
بؤية باشرتن  لةوان
اليةنة هةموو  دةبَيت 
ةكانمان

َ
رؤل باشةكانى

طةشةيان بكةينء ئاشكرا
بيانبةين بدةينء ثَي
بةرةو ئاِراستةيةكى باشء
تواناى تاوةكو دروست
ببةخشني ثَي  ئةوةيان 
بذين راستيدا دنياى لة
ء

َ
خةيال لةو ئةوةى لةبرى

بذين ئةندَيشةيةدا
بةخؤيان متمانةيان بةمةش دةنةخشَينن، بؤخؤيانى كة

َيت.
َ
ناهَيل خؤبةكةمزانني لةاليان هةستى بؤدةطَيرينةوة

ةسةندنةوة: 
َ
تؤل -4 درؤى

دووبةرةكييةوة ئاذاوةو ئةو لةئةنجامى ئةمجؤرةيان
بةتايبةتى روودةدات ةكانماندا

َ
رؤل كةلةنَيوان دةبَيت دروست

بةر دةباتة ثةنا كاتَيك كة خوَيندكار ئةمةش (خوَيندكاران)
خوَيندكارةكانىبةمةبةستى يةكَيكلةهاوِرَي بةستنبؤ

َ
درؤهةل

ةسةندنةوة.
َ
تؤل

تؤمةتة ئاشكراكردنى تاوانء راستى لة نيابني
َ
دل دةبَيت بؤية
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بوار نابَيت هةر بِريارَيك دةربارةيان. دةركردنى ثَيش درؤكان
بؤئةوةى بن سةركةوتوو كارةياندا لةم بدةين ةكانمان

َ
مندال بة

بهَينن. خراثة خووة وازلةم بةيةكجارى
لةخؤكردن:  بةرطرى -5 درؤى

بةباوكء
َ
مندال متمانةيي بَي ئةنجامى لة بةزؤرى ئةمجؤرة

ئةو زؤرى دةبَيت، ئةمةش بةهؤى توندوتيذىء دروست دايكان
ةكانياندا.

َ
دةيسةثَينن بةسةر مندال سزايةى

لةدذى دا
َ
مال لةناو توندوتيذييةى ئةوشَيوازى بةهؤى يان

سزا لة رزطاربوون ئةمةش بؤ بةكارى دةهَينن ةكانيان
َ
مندال

طشتى بةشَيوةيةكى درؤبكةن. ئةمجؤرة درؤية دةكات ناضاريان
ةوة

َ
مال ئةركى مامؤستا لةكاتَيكدا وة

َ
ء لةخوَيندنطةدا بال

َ
لةمال

ووزةيانةوةيةو تواناو كةلةسةروى دةدات بةخوَيندكاران
وادةكات ئةمةش بكةن، جَيبةجَيي بةيةكةوة هةموويان ناتوانن
دةبينني نةبَيت ئةوكارةيان جَيبةجَيكردنى تواناى كةئةوانةى

ثةنا دةبةنة بةر
بؤ درؤكردنء ثاساوهَينانةوة بيانووى جياوازو هَينانةوةى

جَيبةجَينةكردنىئةركةكانيان.
دةبينني دةرنةضوون خوَيندكاركةلةوانةيةكدا زؤر ياخود
لةترسي ئةمةش دةطؤِرن نمرةكانيان كارتةكةيان لةسةر

ةوةيان.
َ
مال

بؤ ثاساوى طةورةش  لةالى ئةمجؤرة هةندَيكجار
دةبَيت لَيثرسينةوة تووشي يةكَيك  لةكاتَيكدا،  دةهَينرَيتةوة
نيشتمانى ى

َ
جموجؤل بةهؤى تدارانةوة 

َ
دةسةال لةاليةن

خؤى رزطاركردنى بؤ دةكات لةتاوانةكة ى
َ
نكؤل دةبَيت ناضار

بؤ ثاساو دةبَيتة درؤكة كاتةدا لةم تداران،
َ
دةسةال لةسزاى

لةدةستبةسةرا كةسة ئةو كردنى  رزطارى  تدرارانء
َ
دةسةال

زيان ثَيكةوتن. طرتنء
لةسةر دةكات واثَيويست درؤية ئةم ضارةسةركردنى بؤ
ةكردن

َ
مامةل لةكاتى بدةن

َ
هةول مامؤستايان باوكانء دايكانء

كردةوة وازلةو خوَينكارةكاندا ةكانيانء
َ
رؤل

َ
لةطةل

رَيطةية ئةم نةكةين بؤئةوةى ناضاريان بهَينن توندوتيذييانة
بطرنةبةر.

درؤي بةرطرى كردن:  6-
دةبينني كاتَيك ةكان

َ
لةرؤل هةندَيك درؤية لةالى ئةمجؤرة

دياريكراو تاوانى هةندَيك روبةروى لةهاوِرَيكانيان يةكَيك
كردن بةرطرى بةردرؤكردن بؤ دةبةنة بةمةش ثةنا دةبَيتةوة

لةهاوِرَيكانيان.

بؤنمونةئةطةرخوَيندكارَيكشوشةىيةكَيكلةثةنجةرةكانى
كة ثةيوةندييةكى خوَيندكارانةى ئةو دةبينني شكاند ثؤلةكةى
بةرطرى بةجَي دةست هةية يدا

َ
لةطةل بةتينيان هاوِرَييةتى

ئةوةى سةرةِراى دةكةن، لةتاوانةكةى ى
َ
نكؤل دةكةنء لَي

دةزانن. كةراستييةكة
كاتةدا ثَيويستةلةم (بةخَيوكةران) لةسةرثةروةردةكاران
شايةتى دى جارَيكى داهاتوودا لة نةدةن كةسانة بةو رَيطة
درؤدةبَيتةهؤى هةستبكةنكة تاوةكو بدةن رووداوةكان لةسةر

مامؤستاكةيان. متمانةى لةدةستدانى
بؤ توندوتيذى شَيوازى بةر بةرينة ثةنا نابَيت لَيرةدا
خوَيندكارةكان هانى دةبَيت ةتة،

َ
حال ئةم ضارةسةركردنى

كةكردوويانة خراثانةدا بنَيني كردةوة ةو ئةو
َ
بةهةل دان بداتء

ةدانان
َ
بةهةل كةدان ئةوة رايان بهَينني لةسةر (ئةنجاميانداوة)

لةسةر ةكانمان
َ
رؤل شَيوة بةم لَيخؤشبوونة. ئةنجامةكةى

ثةروةردة دةبن. درؤكردن لة راستىء دوركةوتنةوة
(خؤثةرستى):  بةمةبةست -7 درؤى

ناودةبرَين، يش (خؤثةرستى) بةدرؤى كة بةمةبةست درؤى
هَينانى بةدةست بؤ  دةدات

َ
هةول ئةو كةسة نياييةوة

َ
بةل لَيرةدا

ئةو واتة دةدات هَينانى بةدةست ى
َ
هةول كةخؤى ئامانجةى ئةو

رةزيلى ةوة
َ
لةمال بؤ نمونة يةكَيك مةبةستَيتى كةخؤى شتةى

جَيبةجَي بؤ ثَيويستيةكانى ثَيويست بةثَيي دةكةنء دا
َ
لةطةل

درؤ بكات ثارةية ئةو كةوتنى دةست بؤ دةبَيت ناكةن ناضار
طةلَيط ثَينووسء دةفتةرو ثَيويستم بة كة َي

َ
بل ئةوةى وةك

بِرَيك دةست كةوتنى ئامانجى بة هةية، ئةمةش ديكة شتي
ثَيويستة كةواتة مادديةكانى، ثَيويستيية ثِركردنةوةى بؤ ثارة
ناضاريان بةمة نةكةن ضونكة ةكانيان

َ
 رؤل

َ
لةطةل رةزيلى خَيزان

رَيطةية. ئةم طرتنةبةرى بؤ دةكةن
كةللةرةقى: درؤى 8-

واتة درؤية جؤرة ئةم بةر دةباتة ثةنا زؤرى بة منداأل
خوَيندنطة لة جا دةكات. دةسةآلتدا لةطةأل ركةبةرايةتى 
دةكات ئةو هةست كة كاتَيكدا لة ئةمةش ةوة

َ
مال لة بَيت يان

و نةرم دى واتايةكى بة ضاودَيرة تيذء توندء زؤر دةسةآلتة
دةباتة بةر ثةنا بةوةش يدا

َ
لةطةل ةكردندا

َ
مامةل لة نيان نيية

دةكات درؤية جؤرة ئةم كاتَيكيش بةرايةتى، رقة رةقىء كةللة
ةتانة

َ
حال يةكَيك لةو ناخيدا. لة بةخؤشييةك دةكات هةست

بَيئاطاييدا لةكاتى واتة خةودا لةكاتى ة
َ
مندال ميزبةخؤداكردنى

لة داوا كة دايك تيذى توندء دةرئةنجامى وةك ئةمةش
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حةزَيك بةآلم نةخواتةوة، خةوتن ئاو ثَيش دةكات ةكةى
َ
مندال

رقةبةرايةتيية ياخود  رةقية كةلة كة هةية ةكةدا 
َ
مندال لة

شتن ضاو دةمء دةستء دةضَيت بؤ كاتَيك كة دايكيداو لةطةأل
بكات تَيبينى دايكى بَى ئةوةى دةخواتةوة بة ئاو زؤر بِرَيكى
شةودا. لة دةكات بةخؤداكردنى ميز ةتى

َ
حال تووشى ئةمةش

كردنةوة:  السايى درؤى 9-
السايى كة روودةدات منداآلندا لةناو زياتر  جؤرةيان ئةم
ئةوةى لةطةل درؤ يةكَيكيان كاتَيك دةكةنةوة، باوكيان دايكء
لةطةأل درؤ ياخود ةكانيان

َ
مندال ضاوى لةبةر دةكات ديكةيان

ياخود ديارى ثَيدةدةن َينيان
َ
بةل كاتَيك دةكةن ةكانيان

َ
مندال

وا بةمةش سةر، نابةنة َينةكةيان
َ
بةل بكرنء بؤ ياريةكييان

دةكةن. درؤيان لةطةأل باوكيان كة دايكء دةكةن هةست
ئةم دةبنء فَير لةوانةوة درؤ سيفةتى لَيرةدا كةواتة
زياتر كات تَيثةِربوونى بة دةضةسثَيتء اليان درؤكردنة

دةكةن. ثةيِرةوةى
رابةرَيك ياخود ثَيشةوا ببنة باوكان دايكانء لةسةر ثَيويستة
ةيان

َ
مامةل راشكاوانة راستطؤيانةو بةشَيوةيةكى ةكانيانء

َ
رؤل بؤ

وةكو نمونة سةيرى ئةوان ةكانيان
َ
لةطةأل بكةن، ضونكة مندال

باوكى ئةوةى دايكء لةبةر دةبن، ئةوان بن وةك ضؤن دةكةن
بةثَيضةوانةوشةوة. دةكاتء ثةروةردة ضاك ى

َ
مندال ضاك

درَيذخايةن:  نةخؤشى درؤى – 10
كة دةبينرَيت  كةسانة ئةو زؤربةى الى جؤرةيان ئةم
ضارةسةر خَيرا  باشء  بةشَيوازَيكى  درؤء  لةسةر  راهاتوون 
ضةسثاوةو تياياندا درؤية  ئةم كة بةشَيوةيةك  نةكراون
دةسةآلتى دةرةوةى لة ناهةستىء شتَيكى بؤتة درؤكة هؤكارى
كردةوةو لة هةميشة لةذيانيانء بةشَيك بؤتة خؤياندايةو

دةيبيستني. دةيبيننيء قسةكانياندا
نيية، بوونى  راستيدا لة كة  دةكةن  شتَيك باسى كةواتة 
درؤ ثةيِرةوةى كارةكانياندا كةوتء سء

َ
هةل هةموو لة

هةموشيان لة ئةمة ترسناكرتين ثلةكانى درؤكردنةو دةكةن.
نيية. هةروا ئاسان زيانبةخشرتةو ضارةسةركردنيشى

ضاودَيرى بدةينء دا
َ
لةطةل بةردةوامى ى

َ
هةول دةبَيت

بكةين. بةردةوامى
دةكةين؟ ضارةسةر درؤكردن كَيشةى ضؤن *

ةكانمان
َ
الىرؤل دةردة كؤمةآليةتيية كردنى ئةم ضارةسةر بؤ

بكةين: دةبَيت رةضاوى ئةم خاآلنة
زؤر  ئايا ةكانمان

َ
الى رؤل درؤكردن رَيذةى لة نيا بني

َ
دل 1-

؟ دووبارةية زؤر يان كةمة

؟  ضيية جؤرةكةى بوو بةردةوام درؤكردنةكة ئةطةر  2-

؟ ضني نةرةكانى
َ
ثال

هةستى  تيذى توندء جارىء تة
َ
طال بةشَيوةيةكى -3 نابَيت

هؤكارو ينةوةى 
َ
لَيكؤل ثَيويستة كو

َ
بةل بكرَيت، بريندار 

بكرَيت. نةرةكانى
َ
ثال

درؤكةيدا  لة درؤزن  مرؤظى  بة بدةين  بوار  نابَيت  4-

بةردةوام بؤ دةدات هانى سةركةوتن ضونكة بَيت، سةركةوتو

درؤ. لةسةر بون

بدات.  شايةتى بدرَيت درؤزن بة بوار -5 نابَيت

بة  يةكَيك ثاأل بدةينة  درؤ  تاوانى  تؤمةتى  نابَيت 6-

رووداوةكة. راستى لة نيابوون
َ
دل ثَيش ةشةيى

َ
هةل

دةبَيت  دادةنَيت  بةدرؤكةى دان درؤزن كاتَيك مرؤظى  7-

بيت، خؤش لَيى بكرَيتةوة يان كةم سزاكةى بؤ ئةنجامدا لة

َيت.
َ
بل راستى دةكات كة

َ
ُّـ واى شَيوةية ئةو ضونكة

لة  ةوة
َ
مال ئةركةكانى بة خوَينكاران  ماندونةكردنى  8-

مامؤستاكانةوة. اليةن

تةنانةت  -9 بةكارهَينانى نةرمء نيانى لةبرى توندء تيذى

لة نةبَيت طةورةتر سزاكة ثَيويستة سزادانيشدا لةكاتى

تاوانةكة.

كةسء  مامؤستا يان ضاالكيةك كة كارَيك يان نابَيت – 10

لةسةر خوَيندكارةكة كردويانة بيدةينة ثاأل خوَيندكار كارى

وةكو كردويةتىء خؤى خوَينكارة ئةو كة ئةوةى بنضينةى

هةروةها ....هتد) وَينة.  تابلؤء ياخود خوَيندنطا  (ضاالكى

ديكةش. طةلَيك ضاالكى

ةكانمانء
َ
مندال لةطةأل ثةيوةنديمان دةبَيت كؤتايدا لة

بزانني دةبَيت بَيتء راستطؤيى بنةماى لةسةر خوَينكارةكاندا

رَيزى تيايدا راستى بوو طةورة بةرَيكدا دةورو لة ئةطةر منداأل

لةكارو رادَيتء راستية ئةو لةسةر ة
َ
مندال ئةو ئةوا طريا

َ
ُّـ

دةروونىء نيايى
َ
دل ئةطةر واتة دةداتةوة، رةنط كردةوةكانيدا

ئةوا بوو بةر  دةستة تيايدا راستى رَينمايى سةربةستىء 

درؤكردن. بةرَيتة بةر ثةنا بةوة نابَيت ثَيويستى

7nana.com
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دةبَيتةهؤى  دةكاتء  زياد  دووئةوةندة  مردن  رَيذةى 
تَيكضونى تةندروستى نةخؤشةكانء توشبوون بة تَيكضوونء 

تةنطذة دةرونيةكانء ثيس بوونى ئاوو هةوا. ....
بةرزبوونةوةى جيهانى لة ثلةى طةرمى زةويدا يةكَيكة لة 
ةتةكانى مةالريا لةناوضةكانى ئةفريقاى 

َ
هؤكانى زيادبوونى حال

ئاماذةى  توَيذينةوةيةك  ئاشكرا  روونء  بة  ئةمةش  سةروودا 
نةتةوةيي  ئةكاديمى  لةطؤظارى  دواييةدا  كةلةم  ثَيدةدات 

و كرايةوة. 
َ
ئةمريكى بؤ ثةرةثَيدانى زانستةكان دا بال

توَيذينةوةيةدا  ئةم  لةثَيش  بةرفراوان  توَيذينةوةيةكى 
وكرايةوة، باسي لةوة كردووة كةبةرزبوونةوةى 

َ
ى ٢٠٠٢ بال

َ
سال

وبونةوةى 
َ
بال زيادبوونى  بة  ثةيوةندى  زةوى  طةرمى  ثلةى 

كة  نوَي  ةتى 
َ
نَيودةول توَيذينةوةى  م 

َ
بةال نيية،  مةالرياوة 

بةرفراوانرتة لةوةى ثَيشوو، ء لةاليةن زاناكانةوة لةزانكؤكانى 
تة يةكطرتووةكاندا لةذَير 

َ
متشطنء هاواىء سانتا باربرا لةووال

جيهانىء  طؤِرانكاريية  كارى  ةى 
َ
كؤمةل كردنى  سةرثةرشتى 

ئةمريكى  نةتةوةيي  سةربةدامةزراوى  درمةكان  نةخؤشة 
كة  دةكاتةوة  لةوة  جةخت  ء  دراوة،  ئةنجام  بؤزانستةكان 
هةوا  كةشء  طؤِرانكارييةكانى  طةرمىء  خواردنةوةى  ثةنط 

ةتةكانى 
َ
كة هاوشانَيتى يةكَيكن لة هؤكارةكانى زيادبوونى حال

 
َ
باسكال مارسيدس  دكتؤرة  ئةمةش  درمانة،  نةخؤشية  ئةو 

توَيذةرةوةى سةرةكى بؤى دةركةوت، كة ووتى: 
دةرئةنجامةكانمان تةنها هؤكار يان هؤكارى سةرةكى نية، 
َيك لةو هؤكارانةى كة ثَيويستة ئاطادارى 

َ
كو يةكَيكة لة كؤمةل

َ
بةل

ببنيء لةبةرضاوى بطرين. 
وبوونةوةى بةرطرى كردنى ميكرؤبةكانى 

َ
ئةمةش ماناى بال

مةالرياية لةمِرؤدا بؤئةو داوو دةرمانانةى بةكاردَين، ء هةروةها 
بةرطرى كردنى مَيشوولةى طوَيزةرةوةى ئةم ميكرؤبةية بؤ ئةو 
لةناوبةرة مَيرووانةى كةبةكاردَينء طؤِرانكارى لةبةكارهَينانى 
ديكةدا  ئةوانى  نشينىء  جَي  ىء 

َ
كال كشتء  لةبوارى  زةوى 

نةخؤشية  ئةو  وبوونةوةى 
َ
بال روبةرى  زيادبوونى  بؤتةهؤى 

درمانة لةهةندَيك ناوضةدا. ئةو توَيذةرةوةية درَيذةى ثَيداو 
نى 

َ
ووتى: بةرزبوونةوةيةكى كةم لةثلةى طةرمى لة نَيوان ساال

َينرَيتء 
َ
١٩٥٠ء ٢٠٠٢ دا هةية كة بةنيو ثلةى سةدى دةخةمل

زؤر كاريطةرى بايؤلؤذى زيندةيي هةية، ئةم ئةنجامانةشي لة 
شيكردنةوةى راوبؤضوونةكانى لة رَيطةى تةكنةلؤذى ذمَيرياري 
دةستكةوتووة  بةرزةكان  شيكاركاريية  يةكانء  بريكاري  ية 

   

بةرزبونةوةى ثلةى 
طةرمى زةوى 

 دكتؤر حةسةن محةمةد    
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ثلةى لة كةم بةرزبوونةوةيةكى كة بةوةدا ئاماذةى هةروةها
بةشَيوةيةكى دةبَيتةهؤىزيادبوونىذمارةىمَيشوولة طةرمىدا
طواستنةوةى زيادبونى لة  طرنطة هؤكارَيكى  ئةمةش زؤر،

نةخؤشيةكةدا. ميكرؤبى
بَيت لةسةر توَيذينةوةكةى، بة نيازة بةردةوام دكتؤرةية ئةو
طةرمى كاريطةرييةكانى توَيذينةوةى بة تايبةتة ضونكة
لة توَيذينةوة بَى بة ميكرؤب، طوَيزةرةوةى مَيشوولةى لةسةر
تووش لةسةر ميكرؤبةكانى مةالرياء كاريطةريةكانى طةرمى

ميكرؤبانة. بةو مرؤظ بونى
كاريطةريةكانى: زةوىء طةرمى ثلةى

ئةو حكوميةكانى شارةزا ليذنةى راثؤرتةكانى ى ثَى بة
بؤ يةكطرتوةكانن نةتةوة رَيكخراوى بة سةر كة ةتانةى

َ
دةول

ثَيشبينى ،Ipcc هةوا كةشء طؤِرانكاريةكانى بةدواداضونى
زةوى، ثلةى طةرمى بةرزبونةوةى تَيكِرايى دةكرَيت كة ئةوة
ى

َ
سال ئَيستاى بةداهاتنى تَيكِرايى كاتى طشتى لة بةشَيوةيةكى

لة ثلة رادةى (١,٥ – ٤) بة سةدةى، (٢ – ٢,٥) ثلةى ببَيتة ٢١٠٠
جياكاندا. جيا ناوضة

بةشَيوةيةك زةويدا طةرمى ثلةى لة يةك خَيرايى ئةمةش
ئةو بؤ َينرَيت

َ
دةخةمل ئةوةندة ثَينج كة يةوة سروشتى لةسةر

هةروةها دةكةن، ئةم كارة كة بةدواداضونى دةنوَينَيت كةسانة
بة بِرى دةريا كة تَيكرايى سةرضاوةى ئاوى دةدات ئاماذة بةوة
َيكهؤكار

َ
ثَيشبينىكؤمةل ليذنةكة (٣٤ – ٥٢)سمبةرزدةبَيتةوة،

ئةوةية لةوانةش دةكات، هةواييانة كةشء طؤِرانكاريية بؤئةم
ئابورىء طةشةسةندنى بِرى كةمكردنةوةى  كةدةبَيتةهؤى
ثزيشكى ناوةندى بؤئةمةش، دانيشتوانى. طةشةسةندنى
كارة دةدات بايةخ بةم اليةنَيكةوة لةضةند لةمِرؤدا جيهانى
بةتايبةتىثشكنينىرادةىكاريطةرييةكانىلةسةرتةندروستى،
ئاوِردانةوة بؤ بةبَى تةواوةتى واقيعيةتيةكى بة اليةنانةش ئةو
هةرووةها دةبنةوةو رووبةرووى كة رةشبينانةى تَيِروانينة ئةو
هةوا كةشء طؤِرانكارييةكانى كةلةنرخى  تَيِروانينانةى ئةو
ؤزبونى

َ
ئال لة بةشدارى كة هؤكارانةى ئةو يان دةكةنةوة كةم

بةسيفةتَيكى تايبةتىرَيكخراوىتةندروستى دةكةن، كَيشةكةدا
بارة ئةو طةرمىء خواردنةوةى ثةنط بابةتى لةمرؤدا جيهانى
بةرةنطاربونةوةيةكى بة ثةيدادةبن كةلَيوةى نائاساييانةى
لةسةر كاريطةرى كة دةكةن وةسف طرنط جيهانى تةندروستى

داهاتووى مرؤيي دةبَيت.
كارةو ئةو ثياداضونةوةى لةكاتى ثزيشكييةكان سةرضاوة

كرد، دابةشيان سةرةكى ناونيشانى دوو بؤ كاريطةريةكانيدا
ئاذانسي ناراستةوخؤكان، كاريطةرية راستةوخؤو كاريطةرية
كةشء طؤِرانكارية تة يةكطرتوةكان ووتى،

َ
لةوال ذينطة ثاراستنى

تةندروستى لةسةر  هةية زؤريان كاريطةريةكى هةواييةكان 
ناراستةوخؤوة. راستةوخؤو رَيطةى لةهةردوو مرؤظ

راستةوخؤكان: كاريطةرية
زيادبونى  راستةوخؤكان كاريطةرية ووتى ئاذانسةكة  
شةثؤلة لةئةنجامى نةخؤشةكان ةتى

َ
حال تَيكضونى مردنء

لةخؤدةطرَيت. طةرميةوة ثلةكانى كراوةكانى زيادبوةثَيشبينى
برينداربونء روداوةكانى مردنء يةكانى تَيكِرايي هةروةها
ماددة بة ئاوةى بةو تووشبوون دةرونيةكانء تَيكضونة
سروشتيةكانى ةتةكانى رووداوة

َ
بوون لةحال ثيس كيمياييةكان

ضاوةِروان كةوا زياددةكةن، ؤكةدا
َ
طَيذةل الفاوو رةشةباو وةك

ء بكةن، زياد طةرماوة  ثلةى بةرزبونةوةى بةهؤى  دةكرَيت
كاروبارى بة بايةخ كة ثزيشكيانةى سةرضاوة لةو هةندَيك
سةيرى ئَيستادا طةربَيتء لةكاتى بِروايان واية دةدةن ذينطةوة
بوونء شارستانَيتى بة تَيكِراييةكانى لة جيهانى بةرزبوونةوةى
كة دةردةكةوَيت بؤيان ئةوا بكةن، وة لةالدَى ِرةو كؤضء زؤربونى
خواردنةوةى ثةنط راستةوخؤكانى تةندروستية كاريطةريية
لةبةرئةوةى طةورة زؤر كَيشةيةكى دةبَيتة جيهانى طةرمى
تيشكة خؤدانةبةر زؤر

َ
لةطةل طةرمى بةرزبونةوةى

ثارَيزةرى روثؤشي الوازى  لةئةنجامى سةرووبنةوشةييةكان
روناكى كيميايي تةمى زيادبونى  دةبنةهؤى  ئؤزؤن، ضينى
طةرما بةرزبونةوةى هةروةها شارةكاندا،  لةسةر بةتايبةتى
مردن تَيكِرايي زيادبونى هؤى دةبَيتة لةشةودا بةتايبةتى
(ئةطةريي) ئةطةر واقيعية، لَيرةدا وتووَيذة ئةم واتة لةشاردا.
اليةنةوة، لةزؤر نية ةوة

َ
بةخةيال ثةيوةندييةكى هيض بَيت، ش

لةوَيستطة ثسثؤِرةكان كة بووة دروست بنةماية ئةو لةسةر
زانستَيكى ضةند جيؤلؤجياى كةشء زانستى هةواييةكانء
طةرماو بةرزبوونةوةى كاريطةرييةكانى بة كةتايبةتن ديكةوة

باسي لَيدةكةن. زةوى لةسةر هؤكارةكانى ثةيدابوونى
لة ية كةبريتى هةن دياريكراو بابةتَيكى ضةند لَيرةدا
لةهاوينء ء رؤذدا، لة لةشةوو بةرزبوونةوةىثلةىطةرماىهةوا
بنةوشةيي سةرو تيشكى بةر خؤدانة  زياتر زستانداء لة
كةرةوة فَينك  بة بةستن ثشت زؤر شَيوةيةكى بة هةروةها 
هةواوء ثيس بوونى تَيكِرايي بةرزبوونةوةى يةكان، ء هةوايي
هةروةها بايؤلؤذييةكان، بةماددةكيمياييء ئاو ء

َ
خؤل خاكء
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سروشتيةكان رووداوة وةك هةن نادياريكراو بابةتَيكى ضةند
ء

َ
سةهؤل تواندنةوةى الفاوو كانةكانء بومةلةرزةو رةشةباو كة

دةطرنةوة. دةريا ئاوى ئاستى بةرزبونةوةى
ضاوةِروانكراوةكان طؤِرانكارية بؤ بابةتانة ئةم سةرجةم
بكرَيت، دا

َ
لةطةل ةى

َ
مامةل تةندروستييةوة بوارى لة دةتوانرَيت

باشرتين رَيطةى دةربارةى توَيذينةوةكان بة ثشتبةستن بةزياتر
ضوارضَيوةى فراوانكردنى خؤثاراستن،ء ضارةسةركردنء
ئةو بةرةنطاربونةوةى بؤ ثزيشكييةكان خزمةتطوزارية
لةم ثسثؤِران زيادكردنى رَيطةى  لة  ئةويش طؤِرانكارييانة

ضارةسةركردنيان. بؤ ثَيداويستيةكان كردنى دابني بوارةداو
ناراستةوخؤكان: كاريطةريية

وبونةوةى 
َ
بال وةكلَيدوانىئاذانسةكانئاماذةىثَيدةدةنزؤر

سروشتيةكانى طوَيزةرةوة لةرَيطةى نةخؤشيةكانة ميكرؤبى
نةخؤشيانةش هةروةها ئةو ديكة، مَيرووةكانء ئةوانى وةك
طؤِران ئةنجامى لة كو

َ
بةل نية طوَيزةرةوة بة ثَيويستيان كة

طةرمىء لةتَيكضونةكانى ئاوودابينكردنىء دابةشكردنى لة
دةبنةوة. و

َ
بال زؤربوونى ميكرؤبةكانةوة

هةوا ئاوو بوونى ثيس ثلةكانى طةرمى هةروةها
ةتةكانى

َ
حال زيادبوونى دةبَيتةهؤى كةئةمةش بةرزدةكاتةوة،

كؤئةندامى هةناسةدانء كؤئةندامى بوونى ميكرؤباوى
ء

َ
كشتوكال كاريطةربوونى ئةطةرةكانى هةروةها هةرس.

ماندا،
َ
خةيال بة دَينَيت برسَيتى مؤتةكةى كةئةمةش ئاودَيرى،

كارَيكة دةريا ئاوى ئاستى بةرزبونةوةى كاريطةرييةكانى ء
كردنى دابةش بوارى  لة هؤكارةكةى بةووردى كةناتوانرَيت 
ثَيشبينى ، تةندروستى بؤسةر دةرئةنجامةكانى ديمؤطرافىء

لَيبكرَيت.
ئةو لةبارةى توَيذةرةوةكاندا نَيوان لة وتوَيذ لَيرةدا
كةلةئةنجامى ثزيشكيانةى تةندروستىء كاريطةريية
زياددةكات، ثةيدادةبن  زةوى طةرمى ثلةى بةرزبونةوةى 
لةبارةى طؤكردن طفتو طريمانةكانىء هؤكارة هةروةها
درمةكاندا لةنةخؤشية ضاوةِروانكراو طؤِرانكارييةكى ضةند
لةو نني كةدرم نوَي  نةخؤشيةكى  ضةند  دةركةوتنى  يان 
هةروةها نةبؤتةوة، و

َ
بال تياياندا ثَيش كةلةوةو طايانةدا

َ
كؤمةل

ثَيشبينى كةس هةندَيك لةوانةية كة نادرمةكان نةخؤشية
ثةيوةست ثَيش كةلةوةو بكات شوَينانةدا لةو وبوونةوةيان

َ
بال

ئاكامةكانيةوة، يةكانء هةوايي كةشء بةطؤِرانكاريية نةبوون
يان يةكان ذينطةيي هؤكارة يان خواردن لةجؤرى طؤِران لة

دانيشتوانيةكان. طؤِرانكارية
جينةكانء لة فراوانةكةيان بةواتا تةندروستيةكان اليةنة
ضاالكى خؤراكء جؤرى طؤِرانى هؤكارةكانى دةرونىء بارى
لةسةر داوودةرمان كاريطةريةكانى هةروةها جةستةييء
كاريطةريانةش ئةو دةطرن، لةخؤ ديكة شتَيكى ضةند جةستةو
ة طشتيةكانى

َ
م هَيل

َ
بةال بؤدةكرَيت، ثَيشبينى بةطران كة كارَيكة

زانياريية ئةو بةهؤى ذيرانةية ضةمكَيكى ثَيشبينيكردن
كاريطةربوونى تَيبينيكردنى بة ء هةن، كة ثزيشكيانةوة

كردنيان. كؤض بونيانء نيشتةجَى شوَينى طؤِرينى بة ك
َ
خةل

واقيعى ء
َ
خةيال درمةكاندا، لةنةخؤشية طؤِرانكارى م

َ
بةال

كةسوِرى ذيانى دةطرن، نةخؤشية درمةكان لةخؤ زانستى فرة
مَيرووةكان وةك طوَيزةرةوةيةك بة ثَيويستيان ميكرؤبةكان
رَيذةيي زؤر بةشَيوةيةكى كة دةكرَيت واضاوةِروان هةية،
هؤيةك ضةند بةرزببَيتةوةو نةخؤشيانة بةم تووشبوون
جوطرافى ضوارضَيوةى طةرمةكان طؤِرانكاريية هةية: بؤئةمة
رَيذةى هةروةها طويزةرةوةكان  مَيرووة وبونةوةى 

َ
بال بؤ

لةمانةش بَيجطة  زياددةكات،  بوونيان لةدايك  زؤربوونء 
لةناو ميكرؤبةكان زؤربوونى تَيكِرايي زيادبوونى هؤى دةبنة
مرؤظ توشبوونى تَيكِرايي هةروةها ء خؤياندا، مَيرووةكان
طواستنةوةى ثاشان دةكاتء زياد طةزينةوة بةهؤى ثَييان
نمونةى يةكةم لةمِرؤدا الضنك) ) تاى مةالرياو نةخؤشيةكةش
لةكاتى كة مةالريا زةوين، طةرمى بةرزبونةوةى ئةنجامةكانى
ميكرؤب ضونكة وبؤوة،

َ
بال نزمةكاندا لةناوضة رابردوودا

بؤ  بةرزتربَيت سةدى ١٦ ثلةى كةلة طةرميةكة بة ثَيويستى
لةكاتة ئةفريقيادا لةناوضةبةرزةكانى لةمِرؤدا زؤربوون،

وبؤتةوة.
َ
بال طةرمةكاندا ناوةرزيية

مَيشولةى هَيلكةى بةستندا طةرمى ثلةى كةلة (الضنك) تاى
بةرزةكانى لةناوضة لةمرؤدا لةناودةضَيت، طوَيزةرةوةكة

هةية  ئاستى رووى دةرياوة سةرو ١٧٠٠ م لةبةرزايي دا مةكسيك
نةبووبؤوة. و

َ
بال لةوَى كةلةرابردوودا

ءبةمةشمَيشولةكان طةرمىكاردةكاتةسةرطةرمكردنىئاو،
تَيكِرايي طةرمى هةروةها دةبن ميكرؤبةكان توشى خؤشيان
زياد دةكات، مَيشولةدا لةنا تاى(الضنك) زؤربونى ظايرؤسةكانى
بةمةش دةكات، زياد بؤ طةستنى مرؤظ مَيشوولة ئارةزووى كة

زياددةكات. بة ميكرؤب توش بون تَيكِراييةكانى
ئاكامةكانى بةهةموو  دةريا ئاوى ئاستى بةرزبونةوةى 
تؤذةرةوةكان لة زؤر كةنارةكان، سروشتى ذيانى لةسةر



٣١ زانستى سةردةم، ذمارة
١٦٤

توشبوونى بةكؤلَيراو توشبوون تَيكِراييةكانى كة واية بِروايان
كاريطةرة هةروةها دةكات، زياد ثَييان دةرياييةكان قؤزاخة
لةناوضةكةناريية دانيشتوانةكان كؤضكردنى تةندروستيةكانى

دةكات. زياد نزمةكاندا
تةندروستييةكان:     رَيطة

خزمةتطوزاريية تةندروستىء كاروبارة ثسثؤِرةكانى
كة نادةن مةترسيانة ئةو زانينى بة بايةخ تةنها ثزيشكيةكان
ئةو ثةرةثَيدانى بة بايةخ كو

َ
بةل هةية، ثةيدابونيان ئةطةرى

شَيوازانةشدةدةنكةبةرطرىلةوكاريطةريةثَيضةوانانةدةكةن
ضوستى بةرزكردنةوةى هةروةها هةيانة تةندروستى كةلةسةر
كةمكردنةوةى روداوةكانء روبةِروبونةوةى بؤ ئامادةكارييةكان
وبونةوةو

َ
بال ثاراستن لة هؤكانى ء زيادكردنى ئاكامةكانيان،

ثاكذكردنى يةكانء هةوايي  كةرةوة  فَينك  كردنى دابني
هةروةها ديكة، ئةوانى دؤزةكانء وةرطرتنى ثرؤطرامى ئاوو
بؤ لة رَينمايي تةندروستى رؤشنبريى ئاستى بةرزكردنةوةى
توَيذينةوةو وهاندانى  كةسَيتى، تةندروستى بة  دان بايةخ

راهَينانء ثرؤطرامى ينةوةكانء
َ
لَيكؤل

ثزيشكى. تةندروستىء
كراوة تَيبينى كة  راستيةى ئةو
ثَيويستى لة كةجؤرَيك ئةوةية
لةبوارى ثسثؤِرةكان تَيطةيشتنى
ئةو بةتايبةتى هةية  دا ثزيشكى
بةتةندروستى بايةخ  كة  ثزيشكانةى
كة لةواليةنةوة دةدةن مرؤظ
جؤرى ثةيوةستةبةكاريطةريةكانى
دةيكات كةسة ئةو كة كرداريةكةى كارة
تةندروستيةكانى مةترسية

َ
لةطةل

لةكاريطةرى ذينطةيي ثزيشكى
نى كا يية ر نكا ا ِر طؤ ء يي ينطة ذ
َيتةوة

َ
دةكؤل مرؤظ بؤسةرتةندروستى

لة جؤرَيك ثَيكهَينانى بؤ ئةمةش
هةواو ئاوو زانستى لةنَيوان ثةيوةندى
دانانى بؤ طةردونيةكان طؤِرانكاريية
مةترسية بؤئةو بنضينةيةك  ضةند
ضاوةِروانكراوانةى تةندروستية
طؤِرانكارية ئةو هةموو بةهؤى كة
زةويدادَين كةبةسةر  جياوازانةوة 
ئاشكرايي رونء كةماناى ثةيدادةبن،
سيستمةمرؤيي طشتىء تةندروستى نَيوان ثةيوةندييةكانى
ئاسانكردنىرَيطةكانىثةيداكردنى هةروةها يةكاندةطةيةنَيت،
ضينى ئؤزؤنء وةك بابةتةكانى لةوانةية زةوى. بذَيوية لةسةر
بؤ زانستةو بؤ ئةم خواردنةوةى طةرمى سةرةتايةك بن ثةنط

بنضينةكانى.
ية طةرمي كاريطةريية مرؤظء

راستةوخؤكان:
يةكطرتوةكاندا دوثاتى تة

َ
لةووال ذينطة ثاراستنى ئاذانسي

كةبةرز توندةكان زؤر ثلةطةرميية خؤدانةبةر كة دةكاتةوة
ثلةى زؤرى بةرزبونةوةى لةناودةبةن، مرؤظ ذيانى بن نزم يان
زياد طشتى  بةشَيوةيةكى مردن تَيكرايى رؤذَيكدا لة طةرمى 
كة نةخؤشى كةسانةى ئةو تايبةتيش دةكات،ء بةشَيوةيةكى
ثلةى كة زياتر بدةن هةولَيكى ثَيويستة يان هةية

َ
دل يةكانى

هةوا طةرمةكاندا، كةشء لة نةوة
َ
بهَيل نزمى لةشيان بة طةرمى

بة بون توش  زياد خؤرء لَيدانى  كاريطةريةكانء  هةروةها 
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نةخؤشيةكانى كؤئةندامى هةناسةدان.

ضينة لة ئؤزؤن رَيذةى طةرمى ثلةى بةرزبونةوةى

يةوة زةوى) رووى لة نزيكرتة (كة هةوايى بةرطى نزمةكانى

لة ئؤزؤن لة تةواو ضينَيكى بونى كة زانراوة ئةوةى دةكات، زياد

زةوين لةسةر ئةوانةى زةوى هةوايدا بةرطى بةرزةكانى ناوضة

طةردونيةكان بنةوشةيية سةروو  تيشكة  كاريطةريةكانى لة

بةرطى لة كة ناوضانةدا  لةو ئؤزؤن بونى بةآلم دةثارَيزَيت،

لة مرؤظى كةوا مرؤظ دةطةيةنَيت، بة زيان نزمرتن هةوايى

دأل بة  سنطيدا لة  ئازار ئَيشء بة هةست دةكات  ساغ لةش 

نزيك بؤ بكات، سيةكانى هةردوو ئاوسانى
َ
هةل بة هاتنء تَيكةأل

 ١,٥ نزيكةى بِرى بة طةرمى هةوا بةرزبونةوةى ثلةى كردنةوة،

بةرزدةكاتةوة. ٪٥ رَيذةى بة رَيذةى ئؤزؤن سةدى ثلةى

مردن تَيكِرايى كة َين
َ
دةل ثزيشكييةكان سةرذمَيرياريارية

ئةو نَيوان لة تايبةتى بة دةبَيتةوة بةرز طةرمةكاندا رؤذة لة

لةتةموزى ن،
َ
مندال زؤر يان ضوون  بةتةمةندا كة كةسانةدا

شيكاطؤدا  لة بةتةنها ٧٠٠ كةسى لة طةرمى زياد ١٩٩٧دا ى
َ
سال

كة بةوةداوة ئاماذةيان ئةتلةنتا  لة توَيذينةوةكان  كوشتووة،

تَيكِرايي سةدى ثلةى يةك نزيكةى طةرمى ثلةى بةرزبونةوةى

 ١٠٠ ) نَيوان رَيذةى بؤ ٧٨ كةسةوة لة نزيكةى رؤذانةى مردن

بةرزدةكاتةوة. رؤذانة كةس (٢٥٠ –

بوونى لةكاتى مردن تَيكِراييةكانى كة دةكرَيت ضاوةِروان وا

بةهؤى بَيت. رَيذةى مردن كةمرت يةكاندا هةوايي فَينككةرةوة

زياترةوةكلةرَيذةىئةوكةسانةى بةرزبونةوةىطةرمىهةواوة

تةيةكطرتوةكاندا
َ
ووال لة  دةمرن، هةواوة  ساردى كةبةهؤى

دةمرن، سةرماوة بةهؤى كةس (١٠٠٠) نزيكةى نة
َ
ساال

كاريطةربوون دةمرن، طةرماوة بةهؤى دووئةوةندةش م
َ
بةال

طةرما، بةبةرزبونةوةى بةراوردناكرَيت سةرما بةزيادبونى

سفرةوة لةذَير ثلة (٤ – ٦ ) لة سةرما كردنى كةم بةهؤى مردن

طةرميةوة ثلةى بةرزبونةوةى كةبةهؤى مردنانةى لةو كةمرتة

روودةدةن. يةوة سةدى ثلةى (٣٩- ٣٧) لة

كردنة ضاودَيرى رَيطةى دانى ثالن
بةزانيارية ثَيويستى يةكان ثزيشكى

ووردةكانة:
كةمتةرخةمةو زؤر لةمرؤدا ثزيشكى بريكردنةوةى

سةيرى كةئةو زؤر طرانة، هؤكةشى ئةوةية كاتيشدا لةهةمان

ئةو بةثَيي ئايندةيي طريوطرفتَيكى دةبنة هؤى ئةو هؤكارانةى
َ
هةول بةواتايةك ئةو كةلةكاتى ئَيستادا هةن، زانياريانة دةكات

كةبةثَيي دابنَيت ئايندة وَينةى بؤ داهاتنَيك
َ
خةيال بة دةدات

وةك كو
َ
بةل هةن ئَيستادا لةكاتى  كة  نةبَيت زانياريانة ئةو

وةك لةبريكردنةوةدا تَيكضونة ئةم بَيت. ئايندةدا كةلة واقيعَيك

ضاودَيرى دانانى ثرؤطرامةكانى نية بؤ ثزيشكى بريكردنةوةى

بودجة خةرجيةكانى، يان ئاينةدةييةكان ثزيشكى ية كردنة

ثرؤطرامى لةدانانى طةورةية نَيوانيان جياوازى ضونكة

ئايندةييةكانيدا، ثالنة فراوانكردنى كردنء ضاودَيرى

ثزيشكيةكان تةندروستىء بةاليةنة بايةخ كة ئةوكةسانةى 

يان تاقيكراوةكان نمونة واقيعيء زانياريية
َ
لةطةل دةدةن

ة
َ
مامةل اليةنانةدا  ئةو 

َ
لةطةل هةروةها كراوةكانء  ثَيشبينى

كراوة. ضاوةِروان روودانيان كةثَيش دةكةن

دا خواردنةوةى طةرمى ثةنط هؤكارةكانى ةتى
َ
لة حال م

َ
بةال

راستى كةهَيشتا دةكةين ثَيشبينيانةدا ئةو
َ
لةطةل ة

َ
مامةل ئَيمة

ئاشكرا بؤ دةركةوتنيانمان شَيوةى رودانيانء ئةطةرييةكانى

ثَيشكةوتن ثزيشكى يان ثَيشكةوتنى هةروةها رادةى نةبووة

دانيشتوانء بة تايبةتن زانياريةكانى لة زؤر دواكةوتنى يان

نةطرياون لةبةرضاو هتد خؤراكىء جوطرافىء تةندروستىء

تةندروستى. كاردةكةنةسةر راستةوخؤ بةشَيوةيةكى كة

كارةساتة بؤئةو نةزانينمانة نمونة ئاشكراترين روونء

لةرةشةباو روياندا دواييةدا كةلةم تةندروستيانةى

طؤِرانكاريية بةهؤى ئايا ثةتاوة، وبونةوةى
َ
بال بومةلةرزةو

هؤكارَيكةوة ضةند بةهؤى  يان بوو طةرميةكانةوة  كةشة

كاريطةرية بازنةى لةدةرةوةى كةبةتةواوةتى روياندا

كارةساتانة ئةم ثةيدابوونى  هؤكانى ئايا ء  طةرميةكاندان،

زةرةرو بة  ثةيوةندييان زياتر  يةوة  تةندروستى لةبوارى 

بةهؤى يان رويانداوة سروشتةوة كةبةهؤى زيانانةوةهةية

ئةو بةدواداضوونى بؤ بووة خزمةتطوزاريانةوة ئةو كةموكوِرى

ئةنجامدراوة. كارةساتةسروشتيانة

              

محمد حسن االرض)  د. حرارة (أرتفاع لة َ
ال

َ
عةبدول نيا

َ
دل  ثةرضظةى:

الرياض –
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ث: مةبةست لة رَيكةوتنى سَيكسى ذنء مَيرد 
ضى ية؟ 

ثياوة  ذنء  سَيكسى  هةستى  طونجاندنى  مةبةست   -
بةشَيوةيةك كةكارة سَيكسيةكة بؤ كةسَيكيان نةبَيتة كارَيكى 
كو 

َ
بةل بةرامبةر،  الى  كردنى  رازى  تةنها  روتء  ميكانيكى 

يةك  ئارةزوكردنى  ويستنء  يةكرتى  رؤحَيكى  دروستكردنى 
بةشَيوةيةكى هارمؤنى كة تيايدا ثَيكةوة هةردوو هةست بة 
ضَيذو خؤشى باوةشء يةكرتى طرتنء كارة سَيكسيةكة بكةن، 
بة ثلةى يةكةم ئةم كارةش بةندة بة بةردةوامى خؤشةويستىء 
راطرتنى هةستى بةرامبةرء نةروشاندنى، طومانيش لةوة دانية 
ئةو هاوسةرانةى ئةم هةستى رَيكةوتنء هارمؤنية رؤحيةيان 
بَى سنور  بةختيارىء ضَيذَيكى  بة  دةبَيت، هةميشة هةست 
كو هةميشة هةست بة بِروا 

َ
لةيةكرتى دةكةن، نةك هةر ئةوة بةل

كانى دةوروبةرو رَيزطردنى 
َ
كردن بةخؤء بةخؤشةويستى خةل

دةبَيت،  جوان  كراوةو  لةبةردةمياندا  ذيان  دةكةنء  خود 
هةميشة  ئةم سةركةوتنة  نةبونى  دروست  بةثَيضةوانةشةوة 
ةكانى 

َ
رايةل دروست كردنى  زاننيء  بةزينء خؤبةكةم  طيانى 

سَيكس  ذنةكة  لة  وردة  وردة  دةكاتء  ثةيدا  ال  خةمؤكيان 

ساردى دروست دةبَيتء لة ثياوةكةشدا رؤحى دوركةوتنةوةو 
قَيزةوةنى. ...

هةميشة لَيك تَيطةيشتنء خوَيندنةوةى حةزء ئارةزوةكانى 
هةستكردن  لةيةكرتء  رؤحى  بوونةوةى  نزيك  بةرامبةرء 
هةموو  بناغةى  بةردى  دى  ئةوةى  ثةرؤشى  طةرمىء  بة 

سةركةوتنَيكى ذيانى سَيكسيشة. 
طةيشتن بة لوتكةى ضَيذ يا ئؤرطازم كة بة زؤرى لةنَيردا 
سَيكسيةكةوة  كارة  دةستثَيكردنى  لة  خولةك  سَى  نزيكةى 
ئةطةر  دةوَيت  ٥-٧ خولةكى  نزيكةى  دا  مَى  لة  دةخايةنَيتء 
ثياو لة رَيطاى دةست بازىء ياريكردنء خؤطرتنةوة توانى ئةو 
بكاتةوة  ذنةكةيدا كةم  ئؤرطازمى خؤيىء  نَيوان  لة  بؤشايية 
واتة خؤشى لةدةورو بةرى ٥-٦خولةكدا بطاتة ئؤرطازمء وردة 
وردة كارَيكى وا بكات كة ثَيكةوة بطةنة ئةو لوتكةية، ئةوا بةوة 
دةرطايةكى طةورة بؤ ناو ذيانَيكى سَيكسى سةركةوتوو دةكاتةوة، 
ضونكة بةشى هةرة زؤرى كَيشة سَيكسيةكان لة وآلتى ئَيمةدا 
لةوةوة دَين كة ثياو بةخَيراى دةطاتة ئةو لوتكةيةء راستةوخؤ 
بةدةست  بخوات  كينطل  لةناوةوة  كة  دَينَيت  ذنةكة  لة  واز 
بضراندنء بةجَيهَيشتن وازهَينان لةكارةكة بَى تةواو كردنء 

ثرسيارء وةآلم لةسةر 
سَيكس  

د. سةمةد
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واتة لوتكةيةء بةو طةيشتن
نةبوون لةكارة سَيكسيةكة، تَير
ثةنجةى جَى لةثاشدا ئةوةش
كةوتء سء

َ
هةل بة وردة وردة

َيتء
َ
بةجَيدةهَيل رةفتاريةوة

سَيكس توشى ئةنجامدا  لة
دواتردا لة دةكاتء ساردى
ئارةزوةكانى بؤ  وةآلمدانةوةى 
ء َيت

َ
هَيل نا ى كة ة د مَير

دوركةوتنةوةءسةرنةكوتن
ذيانى لة ديار بةشَيكى دةبَيتة
رةط دواتردا لة سَيكسيانداو
دادةكوتَيتةناو ذيانىهاوسةرىء
بةشةِرء كة كؤمةآليةتيشيانةوة
دوركةوتنةوة ئاذاوةو شؤِرء

دَيت. كؤتايى لةيةك
لةوةدانية  طومانيش  
لة كار فاكتةر َيك

َ
كؤمةل كة

دروستكردنيان دروستنةكردنى
رَيكةوتنة سةركةوتنء ئةم
دةكةن، دروست سَيكسيةدا
ذينطةى هؤكارةكانى وةك

ثةروةردةيىء ئابورىء كؤمةآليةتىء هؤكارى هاوسةرى،
جؤرى مَيردء سَيكسى تواناى سةرةِراى سياسيش، تةنانةت
كارة بؤ طونجاو كاتى بذاردنى

َ
هةل داواكاريةكانىء حةزء

كةشء كردنى دروست ذنء ئارةزووةكانى حةزء سَيكسيةكةو
بؤى. طونجاو دؤخى

دى كاتةكانى لةهةموو ذن كاتَيك ض ث:
زياد دةبَيت؟ ئارةزووى سَيكسي

خؤيةوة، ذنةكة فسيؤلؤذى بة بةندة يةكةم بةثلةى ئةوة -

باوكء لة كةزياتر ماوةييةكانيةوة بؤ ةتة
َ
خةسل بة هةروةها

زيادبوونى ئةو لةثاشرتدا ،ء
َ
مندال بؤ دةطوَيزرَيتةوة دايكةوة

كة ذنةوة سَيكسيةكانى هؤرمؤنى بةِرذاندنى بةندة ئارةزووة

ثلةى بة ئيسرتؤجني ثرؤجيسرتؤن، ئيسرتؤجنيء لة بريتني

بارةدا. لةم دَيت يةكةم

بارى  كردبَيتء تَيثةِري ي
َ
سال ١٦ تةمةنى كة ذنَيك هةموو

نةبَيتء نةخؤش واتة تةواوبَيت جةستةيي فسيؤلؤذىء
بؤ ئارةزووى حةزو ويستء بِرذَين بةباشي هؤرمؤنةكانى
سَيكسيةى ئارةزووى  هةستء  ئةم بَيت  زؤر مَيردةكةى 
ثَيويستة مَيرد لةسةر دةبَيتء تيايدا سروشتى بةشَيوةيةكى
خؤش ثشكؤكانى دةيدؤزَيتةوةو كاتَيكدا ض لة ضؤنء بزانَيت

دةكات.
كةزؤرَيك سةِّـاندوويانة تاقيكردنةوةكان ئةمانةشدا

َ
لةطةل

دوو يا رؤذَيك  بة خوَين كةوتنةسةر ثاش يا ثَيش ذنان  لة
زؤرَيك لة هةروةها ئةوثةِري دةطاتة سَيكسيان رؤذ ئارةزووى
سكةكةوة، دووةمى لةمانطى بةتايبةتى دةبَيت كةسكيان ذنان
لة هةندَيك  دةبَيتةوة، بةرز سَيكسييةيان ئارةزووى ئةم 
سك ترسي لةثَيش سكةكةدا ذن كة لَيك دةدةنةوة واى زانايان
بؤ ثَيشةوة ثةرؤشيةوة نةدةضووة بؤية بةو هةبووة ثِربوونى
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لةبةرئةوة نامَينَيت سكةكةدا لةكاتى م
َ
بةال سَيكسيةكان، كارة

دةطاتة ئةوثةِري، كارة سَيكسيةكة بؤ هةندَيكيان ثةرؤشيان
طؤِرانَيكى بة هةستيان سكةكة بة هةندَيكيان ئةوةى سةرةِراى
ثَييان كردووةو سوكةوتياندا

َ
هةل شَيوةو جةستةو لة زؤر

ئارةزوويان بةرز راددةى دةداتء هانيان زياتر خؤشةو ئةوةش
دةكاتةوة.

ذن كة دةركةوتووة دا توَيذينةوةش هةندَيك لة هةروةها
زؤر سَيكسيةكانى هؤرمؤنى راستة كة نائومَيدى، تةمةنى ثاش
نةماوة، سكثِربوونيان ترسي لةبةرئةوةى م

َ
بةال دةبنةوة، كةم

دةبَيتةوة. بةرز ئارةزووةيان ئةم ديسانةوة
طؤِرينى كة سةِّـاندوويانة ديكةش تاقيكردنةوةكانى
شارو لة دةرةوة ضوونة طوزارو طةشتء بؤ رؤيشتن شوَينء
لةيةكرتى مَيرد ذنء  زياتر  ... هتد. دىء  لةشارانى  الدَى
يةكرت

َ
لةطةل كردنيان سَيكس ئارةزووى دةكاتةوةو نزيك

دةذَينَيتةوة.
بؤتة كردن طةشت ئةوروثيةكاندا تة

َ
ووال زؤرَيك لة بؤية لة

ضةق لةرؤتنيء هةميشة يةتيانء
َ
كؤمةال ةتَيكى ذيانى

َ
خةسل

دةكاتةوة. دوريان هاوسةريدا لةذيانى بةستن

ضيية؟ درؤ» «سكثِربوونى لة مةبةست ث:
هةية، هاوِرَييةكى كة كضَيك روودةدات ةتة

َ
حال ئةو زؤرجار -

راددةى باوةشَيكىثَيداكردبَيت، ماضَيكىكردبَيتيا رةنطةتةنها
لة كارةكة هسرتى،ء ةتَيكى

َ
حال دةطاتة تيايدا ةِراوكَى

َ
دل ترسء

ئةو تا دةيبات دةيهَينَيتء دةداتةوةو لَيك ئةوةندة مَيشكيدا
ةتة

َ
حال ئةم زؤرجار ثِربووة، سكي وادةزانَيت بةراستى رادةيةى

دةكاتة كاريطةرى راستةوخؤ دةسَينَيت ئةوةندة ثةرة دةروونية
دةوةستَيتةوة كةوتنةسةرخوَين لة كضةكةو جةستةى سةر
ئةمة جار زؤر دوطيانيية، بوونى نيشانةى يةكةمني كةئةوة
نزيكةى بطاتة رةنطة دةخايةنَيتء يةك لةسةر مانطَيك ضةند
سكيةوةو لة دةدات كضةكةدةست لةوةداية سةير مانطيش، نؤ
رووشدةدات دةبَيتةوةو بةرز سكى وادةزانَيت بةرؤذ رؤذ
كو زؤرَيك

َ
بةل نا ئةمةندةش هةر بةرزببَيتةوة، بةراستى سكى

نجدانى بةيانيانيشةوة
َ
هَيل بَيزوكردنء ةتى

َ
دةكةونة حال لةوانة

لة نيشالنةكانىسكثِرين، هةندَيكجار ذنيش كةهةر هةموويان
حةز كةزؤر ذنانةى ئةو بةتايبةتى دَيت بةسةر ةتةى

َ
حال ئةو

بةراستى هةندَيكجار نايانبَيت،  م
َ
بةال ثِربَيت سكيان دةكةن

لةكةوتنةسةرخوَيندةوةستنةوةوسووِرىمانطانةياننامَينَيت،
دةردةكةوَيت تيادا سكثِربونيشيان نيشانةكانى هةموو تةنانةت

مانطَيك ضةند ئةمة زؤرجار ثَيداو ئاماذةمان كةلةثَيشةوة
بوونة، بةتةماى نؤ مانطةو وتمان دةطاتة ياوةك دةخايةنَيت
دةردةكةوَيت كرا بؤ لَينؤِرينى ثزيشكء ضوونةالى

َ
لةطةل م

َ
بةال

بؤ حةزوو ئارةزوويةكى هسرتى ةتَيكى
َ
حال بووةو

َ
خةيال تةنها

روويدا، كضةكةدا ةتى
َ
لةحال وةك طةورةكراو زؤر ياترسَيكى زؤر

كردووة. دروست بارةى ئةو
لة رؤذَيك ضةند ثاش راستةوخؤ  كة  لةوةداية سةيرةكة
راستةوخؤ ثزيشكء روونبونةوةى راستيةكان، لَينؤِرينةكةى
مانطانة دةست سوِري خوَينء سةر دةكةوَيتة كضةكة ذنةكة يا

واية. نةدابَيت رووى هيض وةك دةكاتةوةو ثَي
» فيزيايي  «ضارةسةرى زاراوة زؤرجار ث: 
ثياو سَيكسي تواناى بةهَيزكردنى بؤ دةبيستني

ية؟ زاراوةية ضي مةبةست لةو
زاراوةية ئةو لةسةر ئةوروثي فسيؤلؤذى زانايانى لة زؤرَيك -
دادةنَين، كارَيكىسةركةوتوو بة ئةنجامةكانيشي رَيككةوتونء

دةبينَيتةوة: خؤى َيكدا
َ
خال لةضةند رَيطاية ئةو بةكورتى

بةرووتى: خؤدانةبةرخؤر يةكةم:
دةيكةن دةرياكان لةسةررؤخى كةسانةى ئةو ئةوةى وةك
ضةند ماوةى ناوةوة بؤ تةنكى جلَيكى تةنها بةمايؤ يا (بالج)ء
خؤر بةر دةدةنة  خؤيان دةريا رؤخى ِّـى لةسةر  سةعاتَيك
لوولةخوَينةكان خؤرةكة، طةرمى يةكةم كةبةثلةى دةركةتووة
بة خوَين دةكاتء ضاالك خوَين سووِري دةكاتء فراوان
ئةندامةكانى هةموو بؤ دةضَيت لةثِر خَيراو شَيوةيةكى
كؤئةندامى لةوانةش دةبات، بؤ نوَييان ئؤكسجينى جةستةو
ضةند بؤ جةستة زؤرةى خاوبوونةوة ئةو دووةميش زاوزَى،
سةعاتَيكلةبةرخؤرلةشدةخاتةوةدؤخَيكىنوَيءلةشةكةتىء
بةبةردا ي نوَي رؤحَيكى دةكاتء رزطارى هيالكى ماندووبوونء
كة دةردةضن لةخؤرةوة دووتيشكةى ئةو سَييةميش دةكاتةوة،
ضاالك ياريدةدةرو سوور ذَير لةسةرووبنةوشةييء بريتني
لة دةكةنةوة نوَييان  سةرلةنوَي خانةكاننء باشي  كةرَيكى
بؤية دةكةنةوة رزطاريان ذةهرةكان ئؤكسجنيء كؤبوونةوةى
خؤر خؤدةدةنةبةر سةعاتَيك بؤضةند لةوانةى زؤرَيك
ضاالكىء لة سةيردةكةن تازةبوونةوةيةكى بة هةست لةثاشدا،

خانةكانيان. تازةبوونةوةى بةهؤى كردارةكانياندا
دةست تيادا كةئةم جؤرة بالجانةى تانةش

َ
لةو وال دووةم:

بةر بربَيتة ثةنا دةتوانرَيت خؤمان تى
َ
وال وةك ناكةوَيت

ضةند بؤ طةرم دوشَيكى خؤدانةبةر بؤنمونة طةرم، حةمامى
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دةكاتةوة لولةخوَينةكان هةموو ئَيواران، بةيانيانء خولةكَيك
مةيلء رزطار دةبيًَتء زؤر هةوَيكى ئؤكسنيء دذة لة مرؤظ
زياددةكات. سَيكسي ضاالكى دةطاتةئةوثةِرى سَيكسي ئارةزووى
بةتايبةتى جؤرةكانيةوة بةهةموو وةرزشكردن سَييةم:
سويدى راهَينانى ئةسثء سواربوونى ثاسكيلء سواربوونى
ئةمانة ضونكة كراوةدابوون هةواى لة ئةطةر بةتايبةتى
ضاالككردنةوةى خراثء ى

َ
كؤليسرتؤل رزطاربوون لة دةبنةهؤى

مدانةوة
َ
وةال بؤ دةماخ دةمارةكانء تيذكردنةوةى جةستةو

هةربؤية سَيكسيةكان مة
َ
وةال بةتايبةتى جةستةييةكان

لةنَيو ثةككةوتنى سَيكسي كة سةِّـاندوويانة تاقيكردنةوةكان
ئاسايي كةسانى لةضاو روودةدات بةدرةنطرت وةرزشةواناندا زؤر
بة هةروةها رؤيشتن لَيوةى، دوورن  يان ناكةن كةوةرزش  دا

ياراكردنء باش، بؤماوةى ثَي
باش . بةوةرزشي هتد. بازدان

بارةيةوة. لةم دادةنرَين
ضوونة  ضوارةم: 
كانزاية ئاوة حةوزى ناو
تى

َ
وال لة طةرمةكانةوة

ئاوانة جؤرة لةو  خؤشماندا
َ
خورمال لة ئةوةى وةك هةن
لة ئةطةر مرؤظ  هةية
دووجار يا جارَيك مانطَيكدا

خولةك   ٥-١٠ بؤماوةى
حةوزانةوة، ئةو بضَيتة
هةست خانةكانى سةرلةنوَي
ء ن كة ة د ة و نة و َيبو نو بة
دةكرَينةوةو لوولةخوَينةكانى
زياددةكةن جةستةيي تواناى
سَيكسيةكان. توانا يشيدا

َ
لةطةل

فةرمانى سةرةِراى لةذندا مةمك بؤضي ث:
سَيكسيش وةك ئةندامَيكى بةساوا، شريدانى

دادةنرَيت؟
دا بةثلةى مَى لة مةمك طةورةبوونى طةشةو ثَيطةيشتنء -
سَيكسيةكانةوةبةتايبةتى هؤرمؤنة رذاندنى بة بةندة يةكةم
هؤرمؤنة ئةم لةبةرئةوةى ئيسرتؤجني، هؤرمؤنى  بة
كةيةكَيك مَى، دووةميةكانى دةرخستنىسيفةتة كاردةكاتةسةر
مةمك واتة طةشةى مةمكة، سيةفةتانة ديارةكانى ئةم هةرة لة

بة بةندى سةرةِراى هَيلكةدانةوة،  بة بةندة  يةكةم بةثلةى
دانء

َ
شء منال

َ
وَيال رذَينء ذَيرمَيشكة وةك ديكةى رذَينةكانى

دةدات دةري زةردة كةتةنة ثرؤجسرتؤن زةردةشةوة، تةنة
لةهةندَيك دا، مةمك طةورةبوونى لة هةية سةرةكى َيكى

َ
رؤل

لةثِري زؤرى بةهؤى رذاندنى لةتةمةنَيكى زووةوة هةر كضدا
طةورةدةبن،ء طةورةبوونى مةمكةكان هؤرمؤنةكانى مَييةوة،
كةوتى سء

َ
هةل رةفتارو لةسةر راستةوخؤى كارَيكى مةمك

وةك مةمك كاريطةرى زوويةكةوة لة هةر مَى، هةية، كض
لةدةرثةِراندنء لةبةرئةوة دةزانَيت هوروذَينةر ئةندامى دوو
بةتايبةتى بةكاردةهَينن هونةر زؤرجار طةورةدةرخستنياندا
دةهَينن. بةكاريان مةمكةكانيان بؤ بةستةرانةى ئةو لةجؤرى
ناوضةكانى لةهةموو دا مَي لة مةمكةكان كة ئاماذةية ي جَي

يا دةم، دةست بةركةوتنى لةبةرئةوة هةستيارترن، ديكةى لةش
لةزؤر مَى، سَيكسي ووروذاندنى سةر دةكاتة زؤر كاريطةرييةكى
لة زؤرَيك لة لةبةرئةوة كردووةو بةوة هةستى مرؤظ كؤنةوة
نادرَيت ئةنجام سَيكسي كارَيكى هيض ثَيشكةوتووةكاندا ة

َ
كؤمةل

هوروذاندنى زمان يا لَيو يا يادةست ثَيشةوة بة ثةنجة لة ئةطةر
لة زؤرَيك نةكرَيت، دروست مةمكةوة بةهؤى مَيدا لة سَيكسي

داوادةكةن. ئةوة دا سَيكسي كارى لةكاتى خؤيان ذنان
مةمكى طرَيي  كةتووشي لةوثياوانةى هةندَيك م 

َ
بةال

ةكانى 
َ
تال ئةزموونة بةهؤى بوون  breaot complex
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لة بةوةى دةبَيت توش سارديان لة جؤرَيك يانةوة
َ
مندال

بدةن، ئازارى بيطوشنء بطرنء مةمك دةكةن حةز رادةبةدةر

دةطاتء هاوار ئازارى زؤر ذنةكة بةوةش بطرنء لَي ياطازى 

دةوَيت. دوورودرَيذى باسَيكى كةئةوة دةكات،

ية؟ ضي دا سَيكي كارى لة ميتكة ي
َ
رؤل ث:

داوةتةوةو ثرسيارةمان مى ئةم
َ
وةال دى جارَيكى ضةند -

ميتكةكةيةتى، مَى سَيكسي شوَينى هةستدارترين ووتومانة

تَيداية ئيسفةنجى شانةيةكى نَير ضووكى ميتكةوةك ضونكة

دَيتء بؤ خوَينى هوروذمى دةئاوسَيتء بةهوروذاندن كة

بةرزدةَيتةوةو ضووك وةك لةبةرئةوة خوَين لة ثِردةبَيت

راستةوخؤ ئينجَيك، دةطاتة درَيذييةكةى ذندا لة دةبَيت، رةث

هةردوو بةبنكى نزيكة  وة زَى سةرةوةى بةشي  دةكةوَيتة

هةية بضوكى  طوَيضكةلةى دوو لةبنةوة بضوكةكةوة، لَيوة 

ئةم ميتكة، دةوترَيت ثَيى  هةيةو وةيةك 
َ
كال كةلةسةرةوة 

لة سةرةكى كةبةشي داثؤشراوة تةنك بةثةردةيةكى وةية
َ
كال

خةتةنةى لةوانةى زؤرَيك ثَيكهاتووة، ي
َ
ريشال ضةورىء مادةى

تابنةوة بِرينةكة هةندَيك دةبِرنء وةية
َ
كال ئةم دةكةن، كضان

ميتكةكةدا لةناو دةبِرَيت، طوَيضكةلةكةشي هةردوو دةكاتء

راستةوخؤ موين هةيةو كةزؤر هةستيارنء دةمارى تؤِرَيك

لةبةرئةوة دةماغ، طةيشتونةتة دِركةثةتكةوة بةدةمارةكانى

دةبَيتةهؤى ثَيكردنَيك، ياري يا دةستَيوةردانَيك هةر

بةتةواوى ميتكة بةوةش ميتكةو زؤرى هوروذاندنَيكى

لةئةندامى بةرز دةبَيتةوة، ئارةزووى سَيكسي دةهوروذَيت،ء

لةثاشدا هةردوو دَيتء ثلةى يةكةم بة ميتكة مَيينةى ذندا،

سَيكسي كارى ثَيش لة كةسانةى ئةو بؤية دَين، بضوك لَيوة

ئارةزووى بةتةواوى دةتوانن دةكةن  شوَينانة بةو ياري دا

ئةو ذمارةى ئاماذةية جَيي بكةنةوة، بةرز ذنةكة سَيكسي

تؤِرة لةو زياترة جار سَي دان مَي ميتكةى لة تؤِرةدةمارييانةى

نَيردان. لة ضوكى دةمارييانةى

لَيوى بضووك هةردوو بةركةوتنى سَيكسيدا لةكاتى كارى

راستةوخؤ ئةوانيش ةو
َ
جول دةبَيتةهؤى نَير لةضووكى

طةورة هوروذاندنَيكى دوولَيوة ئةو ةى
َ
جول دةكةون، بةرميتكة

زؤر مَي ئارةزووى دةكةن بةوةش حةزو دروست ميتكةدا لة

جةستةو ةى
َ
جوول دةكةوَيتة  هةندَيكجار دةبَيتةوةو  بةرز

قسةكردنيش.

 clitories َين
َ
دةل ميتكة بة ئينطليزةكان ئاماذةية جَيي

ئةو دَيت شاراوة بةماناى يؤنانية ووشةكة كةلةبنةِرةتدا

ئةندامى لة بَيت كة ضةندة ميتكة درَيذ هاتووة لةوةوة ناوةش

لَيوة ثشت ضونكة دةكةوَيتة دةرناكةوَيتء شاراوةية مَييةوة

بةر كة لةبةرئةوةية سةرةوة ئةمةش لةبةشي بضوكةكانةوة

نةكات. دروست دا مَي لة هوروذاندن نةكةوَيتء بةرط جلء

ثزيشك هةية ساردييان سَيكس  ذنانةى  لةو لةهةندَيك

وةىميتكةى
َ
ثةردةضةورييةىدةورىكال طةرىئةو بةنةشتةر

بؤ هةستداريةتى لة باش جؤرَيكى بةوةش دةبات الى داوة

بضوكةكان ةيةكىلَيوة
َ
لةبةرئةوةىهةرجول ذنةكةدةطةِرَيتةوة

دةمارةكان تؤِرة راستةوخؤ بةر ئيرت بكةوَيت بةري ضووك يا

هوروذاندنَيكى دةماخء بؤ دةيطوَيزنةوة ئةوانيش دةكةوَيت

دةكات. دروست ذنةكة لة سَيكسي زؤرى

كة طةورةية تاوانَيكى كضان خةتةنةكردنى – َي
َ
بةل

لة حوكمى ييةوة
َ
لةمندال هةر مرؤظَيك لةبةرئةوةى دةكرَيت

تاوانَيكى هيض ئةوةى بَي دةدرَيت بةسةردا سَيكسي سَيدارةدانى

دةكرَين، زؤربةىجار ئةو كضانةىكةخةتةنة ضونكة كردبَيت،

كَيشة تووشي سَيكس ساردى دةبنء بةوةش زؤربةى لةثاشدا

كَيشانةى ئةو مَيردء ذنء نةكةوتنى رَيك خَيزانيةكانء

ئةو واتة دَيت ئةمةوة لةئةنجامى  دةبَيتةوة  رووبةروويان

لةذيانى ضَيذ  نةخؤى كراوة بةرامبةر  تاوانةى ئةم  كضةى

هاوسةرةكةى بؤ ضَيذيش نةدةتوانَيت دةبينَيتء هاوسةرى

جيابوونةوة شةِروشؤِرو ئاذاوةو لةثاشيشدا ثةيدابكاتء

ضارةنووسي. دةبَيتة

كةمَيك ييةوة
َ
سال ثةنجا تةمةنى لةدواى ئاماذةية جَيي

تةمةنى نائومَيدى دواى بةتايبةتى بضوك دةبَيتةوة، ميتكة

ماناى ئةمة م
َ
بةال سَيكسيةكانةوة، هؤرمؤنة بةهؤى نةِرذاندنى

كو
َ
بةل نةخَير دةبَيتةوة، بضوك ميتكة قةبارةى كة وانيية

ضةورى  دةبَيتةوةو تةنك زؤر ضةوريةكة ثةردة يةكةم بةثلةى

م
َ
ثوكانةوةبةال لةضرضيء جؤرَيك دةبَيةهؤى ئةوةش نامَينَيت

دةمَينَيتةوة ضونكة جاران وةك هوروذاندنى تواناى طةياندنى

نابنةوة. بضوك ناوى هيضيان لَينايةو دةمارييةكانى تؤِرة
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 (Endodontics) ددان  رةطى  ى 
َ
كةنال ضارةسةرى   

كرؤكى  كاتَيك  واتة  دةطرَيتةوة،  ددان  كرؤكى  ضارةسةرى 
ددان تووشي داِرمان بوبَيت، ثَيويستة ضارةسةر بكرَيت، واتة 
ئةوةى  (تواناى  بوو  نةطةِراوة  كاريطةرو  داِرمانةكة  ئةطةر 
بؤ  نةبوو  شياو  ددانةكة  بمَينَيتةوةو  كةكِرؤكةكة  نةبوو 
 Dental)كرؤكة ئةو  ثَيويستة  ئةوا  ئاسايي)،  ثِركردنةوةى 
Pulp) دةربهَينرَيتء بؤشايي رةطى ددانةكة كة بةكرؤكةكة 
ثِربووةوة بة دةرمانَيكى ثتةوء ثاكذ ثِربكرَيتةوة ثاش ئةوةى 
ةكة 

َ
كةنال بدرَيتَيء  لةبارى  شَيوةيةكى  ددانةكة  ي 

َ
كةنال كة 

بةخاوَينى ثِربكرَيتةوة. 
هؤكارةكانى داِرمانى كرؤكى ددان 

:Causes of Pulpal damage
هؤكارةكانى كرؤكى ددان زؤرن، بةطشتى ئةم اليةنانةى الى 

خوارةوة دةطرَيتةوة: 
.Dental Caries 1 كلؤريي ددان-

 .Trauma2 زةبر-
 Periodontal ددان  دةوروبةرى  نةخؤشيةكانى   3-

.Disease

 Damage 4 داِرمان بةهؤى ثرؤسةى ضارةسةرى ددانةوة-
.during Operative Procedures

 :Diagnosis دةستنيشانكردن
بةوةرطرتنى  ددان  كرؤكى  داِرمانى  دةستنيشانكردنى 
زانيارى تةواوء هةمة اليةنة لةنةخؤشةكة دةست ثَي دةكات، 
تايبةتمةند  تاقيكردنةوةيةكى  ضةند  بةكارهَينانى   

َ
لةطةل

هؤكارةكةو  دؤزينةوةى  بة  طةيشتن  دةستنيشانكردنء  بؤ 
دةستنيشانكردنى راستء دروست وةك: 

 Pureussion testing of دانةكةدا  بة  ثياكَيشان   1-
 .teeth

-2 هةستيارى ددانةكة بؤ (سارديي / طةرمى / كارةبايي) 
.Sensibility Testing of teeth

.(Radiographs (Periapical 3 تيشكى ددان-
(تيشكى بَي ِرةطى ددانةكان). 

ضارةسةرى ئاسايي رةطى ددان 
:Conventional root canal therapy

ئاسايي  بةِرَيطةى  واتة  ئاسايي  ددانى  رةطى  ضارةسةرى   
(بةدةست) بؤ ئةم ددانانة ئةنجام دةدرَيت: 

ضارةسةرى كةنالَي 
      Endodontics   رةطى ددان

                                        دكتؤر دةروون سةعيد 
                  كؤلَيذى ثزيشكى ددان / زانكؤى سلَيمانى
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.Non – Vial teeth نازيندوو -1ددانى

.Dying teeth 2 ددانى مردوو-

بةجؤرَيك  كة داِرمابَيت بةخةستى كرؤكةى كة -3 ددانَيك

ددانةكة بة ثَيويستى هةبَيتء لةِريشةكَيشان بة ثَيويستى بَيت

نمونة بؤ  جووين،  فرمانى مةبةستى بؤ دةمدا لة  هةبَيت 

ةكةى
َ
كؤل بؤ بةكارهَينرَيت ثِربكرَيتةوةو رةطةكةى ددانةكة

دةم. ثردى ناو كيفء

ددان  رةطى ضارةسةرى مةبةستةكانى
:Aims of root canal therapy

لةثيسىء  رةطةكة كرؤكى بؤشايي  ثاكردنةوةى بؤ  1-

داِرماوةكة. كرؤكة ثاشةِرؤي

رةطةكة  بنى لة  كرؤكةكة بؤشايي داخستنى  بؤ  2-

(Periodontally)ء رةطةكة ئةوالى ئةمالو (Apically)ء

.(Coronally)ددانةكة (كةللة)ى تاجى

جويندا.  كارى لة ددانةكة مانةوةى بةردةوامىء بؤ 3-

بةكارهَينراوةكان  ئامِرازة
:Instrumentation

رةطى لةضارةسةرى ئامِراز ضةندين
ئامرازانةى ئةو بةكاردةهَينرَين، دا ددان

وى بةكاردَين:
َ
كةبةبال

ةكة.
َ
فراوانكردنى كةنال بةكاردَين بؤ (files) بِربةند 1-

بةهؤى ياخود بةكاردةهَينرَين بةدةست يان بِربةندانة ئةو
.(hand pieces) ثارضةوة دةسكة

:(Rotary files)خوالنةوة بِربةندى 2-
بةكاردَيت ددانةكة ًي

َ
كةنال فراوانكردنى بؤ ئةميش

بةدةسكة بةرَيكىء ثَيويستة ددانةكة. تاجى بةشي بةتايبةتى
Speed-) بةكاربهَينرَيت سوِرانةوة  خَيرا  كةم ثارضةى
نابَيت باسة  شايانى ئةوةى  (Reducing handpiece
ئةطةر نامرازةكة ئؤتؤكليظةوة،، فِرنى جار بخرَيتة ضةندين

ددانةكةدا بشكَيت. رةطى لةوانةية لةناو
:Barbed broach 3 ئامرازى دِركاوى-

دةرهَينانى بؤ واية دِركاوى دةرزى وةك ئامرازانة ئةم
بةكاردَيت. زيندوو نيمضة يان زيندوو كرؤكى

:Side cutting burs البِر بَيري 4-
ثرؤسةى ريكخستنء بؤ  بَيرسانة) (ئةم  ئامرازة ئةم

رةطةكةى ي
َ
كةنال ى  سَي لةسةر دوو بةشي  ئامادةكردنى

ددانةكة). تاجى ي
َ
كةنال بةشي (واتة سةرةوة لةبةشي

 Spiral paste لوولثَيضي ثِركةرةى هةوير ئامرازى  5-
:fillers

ماددةى تيادانانى تَيكردنء بؤ بةكاردَيت ئامرازة ئةم
 for) دادةنرَيت رةطةكةدا بؤشايي لةناو ةكة

َ
كةنال داخةرى

.(placing sealers
 Spreaders and ضةسثَينةرة  وكةرةو 

َ
بال 6-

:Compactors
 in) بةكاردَيت رةط ي

َ
كةنال داخستنى بؤ ئامرازانة ئةم

.(root canal obturation
ددانةكان رةطى ى

َ
كةنال بِربةندى باسة شايةنى ئةوةى

قةبارةو بةثَيي كةهةريةكة بةكاردَين جيهاندا كةلةهةموو
كاركردندا لةكاتى تاكو دراوةتَى رةنطَيكى باريكى ئةستورىء
ددانَيكى بؤ رةطة خؤى قةبارةى ثزيشكى ددانةكة بةووردى
لةبارى بنى رةطةكة بة دياريكراوو بةدةست بهَينَيت بةو جؤرة

دةبَيت. شياو ئةنجامةكةى بةدةرمانء دادةخرَيت
:Rubber Dan الستيك بةربةستى

بؤ ثَيويستة زؤر  الستيك بةربةستى بةكارهَينانى
تةِرى ثيسيء شَيو لةليكء رَيطرتن جياكردنةوةى ددانةكةو
ددانةكةى كرؤكى ضارةسةرى كةثرؤسةى ددانةى ئةو بطاتة كة

دةدرَيت. ئةنجام بؤ
 Access ةكةوة

َ
كةنال ناو  ضوونة تَيكردنء  كون

ددانة رةطى ي
َ
كةنال ناو ضوونة بؤ :cavity preparation

شارةزاييةكى ددانةكة ثزيشكى ثَيويستة دياريكراوةكةوة
ثَيكىء بةِرَيكء تاكو هةبَيت ددانةكة توَيكارى دةربارةى باشي

بدرَيت: ئةنجام كارةكة لةبارى

خواروو: سةرووء شةويلطةى بةكانى
َ
كةل بِرةرو ددانة - بؤ

دةطةيتة تاكو ةكةوة
َ
كةنال بضَيتة راست هَيلَيكى بة دةبَيت

دةكرَيت. بؤ كونةكة (زمانةوة) شوو
َ
رةطةكة، لةديوى مةال بنى

دةدرَيت، ئةنجام كونة بِرةرةكةوة لةقةراغى خواروو بِرةرى

لةكلؤرى بكرَيت كلؤرةكةوة ى
َ
لةضال كونةكة ئةطةر م

َ
بةال

ئةوالى  ئةمالو ديوارى لة كلؤرةكةى كة III ثؤلَينى جؤرى

بِربةندى ئامرازى خواربوونةوةى دةبَيتةهؤى ددانةكةداية،

ددانةكة. رةطى
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هةردوو خرَينةكانى ثَيشة بؤ
شةويلطة:

هَيلكةيي بةشَيوةى دةكرَيت هاِرةرةكة رووى لةسةر كونةكة
ناوةوة. بؤ دةرةوة واتة زمانى) – (طوثي ي

َ
هَيل لةسةر

سةروو: خرَينةى بؤ -
رووى رومةت لة بنةكةى كة سَيطؤشةيي كونةكة بةشَيوةى
رووى لةسةر بَيت، شوو

َ
مةال رووةو نوكةكةى بَيتء (طووث)

هاِرةرةكة.
خواروو: خرَينةى بؤ -

شَيوةى بة دةدرَيت ئةنجام خرَينةكة رووى لةسةر كونةكة
(بؤ بَيت ِرووةوناوةند بناغةكةى بةمةرجَيك سَيطؤشة
دوواوة). ثَيويستة (بؤ بَيت رووةوناوةند ثَيشةوة)ء نوكةكةى
(طوثي – ي

َ
كةنال تاكو البربَيت – ناوةندى) سثي (طوثي كة

بَيت. بة شياوى بةدةست ناوةنديي)
درَيذايي بِرياردانى دةستنيشانكردنء

:Working Length determination ةكة
َ
كةنال

بةر تيشكى وَينةى لة ةكة
َ
كةنال درَيذى ئاسايي كارَيكى وةك

دةكرَيت. دةستنيشان ثرؤسةكة دةستثَيكردنى لة
درَيذيي  ئةو تةواوى دةستنيشانكردنى بِرياردانء بؤ م

َ
بةال

دةدرَيـت: ئةنجام رَيطانة لةم بةيةكَيك ية
 Working تيشكى وَينةى بة ةكة

َ
كةنال درَيذى -1 ثَيوانى
:Length radiograph

درَيذى بةزانينى ةكةوةء
َ
كةنال بِربةندى بةكارهَينانى بة

لةسةر دياريكراو َيكى
َ
خال دةستنيشانكردنى بِربةندةوةء ئةو

بِربةندةكة.
كةضةند ددانانةى ئةو بؤ  تيشكى  وَينةيةكى ضةند
دةستنيشان ةكان

َ
كةنال هةموو تاكو ثَيويستة هةية رةطَيكيان

بكرَين.
بةئامِرازى دةستنيشانكردنى  ةكة

َ
درَيذى كةنال -2 ثَيوانى

 Electronic apex ئةلةكرتؤنى رةطى  بنى  شوَينى
:locators

دةستنيشانكردندا  لة ووردبينة زؤر رَيطةية ئةم  هةندَيكجار
شَيي كَيمء ئةطةر واتة تةِربَيت ةكة

َ
كةنال ئةطةر بةتايبةتى

تَيدابَيت.
ةكة

َ
كةنال درَيذى زانينى  بؤ باسة  شايةنى ئةوةى

ثرؤسةى
َ
يدا لةطةل

َ
دوو يان سَي كةنال لةكاتىضارةسةرى ددانى

ثَيويستبةوةبكاتضةندجارَيك لةوانةية ضارةسةركردنةكةدا
بسةنطَينرَيت.

َ
ةكة هةل

َ
كةنال رةطةكةو درَيذى بنى جَيطةى

 Root رةطةكة ى
َ
كةنال ثاككردنةوةى

:Canal Cleansing
ى

َ
ثاككردنةوةىكةنال
رةطةكةزؤركارَيكى

ثَيويستءسةرةكيية بؤبةدةستهَينانى
ئةم سةركةوتوو، ضارةسةرَيكى

دةبَيت: ثرؤسةية
ماددةو  ئةو ديوارو هةموو  1-
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بكات. ثاكذ ناوى كةرةسانةى

رابداتة  ةكة
َ
كةنال ناو ثاشةِرؤكانى ووردة -2 هةموو

دةرةوة.

ئؤرطانييةكان  ثاشةِرؤ ديكةدا بارى لةهةندَيك  3-

دةكاتةوة. نةرم ددانةكة عاجى دةتوَينَيتةوةو

دوو لةم بةيةكَيك دةدرَيت ئةنجام ةكة
َ
كةنال ثاككردنةوةى

تَيوةردةرَيك وةك طرياوةى شلةيةك بةكارهَينانى بة رَيطانة:

ةكةدا.
َ
كةنال لةناو

.endosonically ·يانبةئامَيرَيك

تايبةتى كةدةرزييةكى سرنجَيك بةبةكارهَينانى ·يان

ثَيوةية (طَيضي27)ءنوكىدةرزىتايبةتبةثِركردنةوةى

ئةطةرى تاكو بَيت لةالوة دةرزييةكة (كونى ددان رةطى

بنى رةطى بةرةو ثاكةرةوةكة تَيكردنى طرياوةى بةزؤر

ببَيتةوة. كةم ددانةكة
بةكاردَين، ئةمانةن: طرياوةكان كة

 Sodium) هايثؤكلؤرايت  سؤديؤم طرياوةى -
وةك بةكاردَيتء وى

َ
بةبال كةزؤر (hypochloride

هةية. بةكرتياى دذة زؤركاريطةرى ةكة،
َ
كةنال ثاكةرةوةى

 Ethylene diamine ئةسيد ئةسيتيل تَيرتا ئَيسلني -
البردنى بؤ ماددةية ئةم (tetra acetic acid(EDTA

ةكةية.
َ
كةنال ناو ةى

َ
ثةل ثيسء ضينى

(Urea Peroxide) ثريؤكسايدىيؤريا
َ
لةطةل (EDTA) -

تازة ثةيدابوو. دةردانى ئؤكسجينى بؤ
 Sodium) سؤديؤم  هايثؤكلؤرايدى   

َ
لةطةل  (EDTA) -

.(hypochloride
ئاووخوَى. (Saline) سةاليني -

.(Chlorhexidine) كلؤرهيكسدين -
ددانةكة رةطى ي

َ
كةنال ثاككةرةى ماددة باسة شايةنى ئةوةى

بةكاربهَينرَيت. زؤر بةبِرَيكى ثَيويستة
:Intracanal dressings ةكة

َ
كةنال ناوةخنى

بؤضةند جارَيك ثَيويستة زؤر رةطةكة ي
َ
كةنال ناوةخنى ناو

ضارةسةرى ثرؤسةى تةواوكردنى بؤ سةردانةكاندا لةنَيوان
ةكة

َ
كةنال ئامرازى  بةكارهَينانى ثرؤسةى ثاش ةكة. 

َ
كةنال

ووشك ةكة
َ
كةنال ثَيويستة  ثاكردنةوةى) (فراوانكردنء  بؤ

:(Paper Points) كاغةزى بنى بةبةكارهَينانى بكرَيتةوة
Non-) نابةستوو كاليسيؤمى هايدرؤكسايدى -1ماددةى

ناواخنى بؤ ماددةية باشرتين (Setting Ca.hydroxide
كةبةكاردَيت. دى ماددةيةيةى ئةو ةكة،

َ
كةنال

بَيتا
َ
لةطةل

َ
مؤنؤكلؤرؤفينؤل طرياوةى %35كامفؤرةيتد 2-

 Camphorated mon chloro phenol 35% ميسازؤن
.and beta methasone

كةرةوة  هةو وثاكذ ماددةى دذة ئةم ماددانة وةك  كاريطةرى
.(anti-inflammatory,antiseptic) واتة كاردةكات

لة  كلؤرتَيرتا سايكلني دامَيسايل -3 %1 ترائةمسينؤلؤنء 3%
 triamcinolon and 3% dimethyl 1% هةويردا شَيوةى

.chlortetracycline paste
تَيزابَيت كةخوَينى كرؤكَيك بؤ كةبةكاردَيت
ثِركراوةى ملم ددانةكةدا سَي لةتاجى (hyperaemic pulp)

بةدةستهَينانى  بؤ ثَيويستة  temporary filling كاتى
ضارةسةردةكرَيت. ةكةى

َ
كةنال دةمى قةثاتكردنى

:(Root canal Obturation) رةط ى
َ
كةنال داخستنى

دةرضةكانى هةموو بةطرتنى ددان رةطى ى
َ
كةنال داخستنى

ةكان،
َ
كةنال زَيدة سةرةكييةكة،  ة

َ
كةنال داخستنى  ةكة،

َ
كةنال

(accessory & lateral canals) الييةكان ة
َ
كةنال

 tissue) شانةكان شلةى  ةى
َ
جول لة رَيطرتن بةمةبةستى 

ماددة (microorg anisms)ء ميكرؤبةكان   (fluid
ةكة.

َ
كةنال بةرةو دةرةوةى ناوةء بةرةو (toxins) ذةهرةكان

؟ بَيت ضؤن ةكة دةبَيت
َ
كةنال داخستنى

بِريارى ةكة
َ
كةنال كاتَيك دةبَيت
كة: بدرَيت داخستنى

بنرِبكرابَيت. تةِرى شَيي واتة بَيت ووشك ةكة
َ
كةنال 1-

ئَيشء  هيض واتة نةبَيت، يةكى
َ
سكاال جؤرة هيض دةبَيت 2-

نةكرَيت. ددانةكة بةدى ئاوساوى رةطى نيشانةو هةوء ئازارو
ئةوكةرةسانةىبؤ داخستنى رةطى ددانةكة بةكاردةهَينرَيت

Materials used for root canal
:obturation

بةكارهَينراوة  ماددة كةرةسةو ضةندين هةرضةندة  
،Silver Points زيوو ثنتى وةك:  ةكة

َ
داخستنى كةنال بؤ

م
َ
بةال ،absorbable Pastes مذيني

َ
هةل لةبار بؤ هةويرى

َ
لةطةل (gutta – percha) طؤتاثَيركا ماددةى ويي

َ
بال بة

.(Sealer) ضةسثَينةر (لؤككةر) ماددةى
شَيوةى دةرزى لة ئامادةكراوة ماددةية ئةم طؤتا ثَيركا: -
بؤشايي بؤ بطونجَيت تاكو جياجياوة قةبارةى بة قوضةكى
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ماددةية ئةم ددانةكان،  جياجيا  كرؤكى
لةناو بةباشي تاكو دةكرَيت نةرم بةطةرمى
ديوارى بة بنوسَيت ببَيتةوةء و

َ
بال ةكةدا

َ
كةنال

ةكةدا.
َ
كةنال

طؤتاثَيركا ماددةى (ضةسثَينةر): لؤككةر -
لةبةرئةوة داناخات، ةكة

َ
كةنال بةباشي بةتةنها

جوان تاكو هةية لؤككةرة ماددة بةم ثَيويستى
لةناو ددانةكةدا ِرةطى بنى ديوارو بة بنوسَيت
لةوانةيةك لؤككةرةكة ماددة ةكةدا

َ
كةنال

هايدرؤكسيدى ماددانة: لةم بَيت يةكَيك
مَيخةك رؤن زنكء ئؤكسيدى  كالسيؤم،
(وةك راتنج ،(Zinc – oxide eugenol)

 glass)شوشة ئايونؤمةرى (resin) كةترية)
.(PVC) يان (ionomer

ةكة 
َ
تةكنيكىداخستنىكةنال

:(Obturation techniques)
دانة  يةك بةتةنها: طؤتاثريكا قوضةكى 1-
ئةستورييةكةى كةلة بةكاردَيت طؤتاثريكا
بِربةندى قةبارةى بةقةد  (قةبارةكةى)
لؤككةر ماددةى بة دةبَيت كة بَيت. ةكة

َ
كةنال

ةكةدا.
َ
كةنال لة جَيطريبكرَيت

لةالوة: داطرتنةوة بةضِركردنةوةو طؤتاثريكا قوضةكى 2-
ثِربةثِرو بؤ بةكاردَيت سةرةكييةكة) (طؤتاثريكا دانةيةك

دى  دانةيبةكى ضةند رةطةكة،  بنى ى ملم  2 داخستنى
كةثس جوان دةخرَيتء تَيي سةرةكييةكة طؤتاثريكا لةدةورى

شَيوة. هَيلكةيي ي
َ
كةنال بؤ كة

َ
بةكةل دةكرَيت،

طةرم دةكرَيت بةستونى ضِردةكرَيتةوة.  طؤتاثريكا 3-
تةكنيكة ئةم (Hybrid technique)هايربد تةكنيكى 4-

لةالوة. ستونىء ضِركردنةوةى هةردوو لة ية بريتى
وةكو  ضِردةكرَيتةوة: لةالوة  طةرمكراو طؤتاثريكاى 5-
وكةرةى

َ
بال لَيرةدا م

َ
بةال ساردةكةيةوة، لةال ضِركردنةوةى

بةكاردةهَينرَيت. طةرم
 Thermo) ميكانيكى – طةرمى تةكنيكى 6-

طؤتاثريكا. كةثسكردنى بؤ (mechanical
لة  800 خول طوِرى بة بةكاردةهَينرَيت جؤرةبرغويةك
ي

َ
كةنال بؤ دةكات، كةبةلَيخشاندن طةرمى دروست سةعاتَيكدا

بةكاردةهَينرَيت. تيانةبَيت) خوارى (كة راست

طةرميي:  ثالستيكبوو بة بة طؤتاثريكاى 7-
  Thermo plasticised gutta Purcha

(بَيتا لةباتى بةكاردةهَينرَيت طؤتاثَيركا) – (ئةلفا جؤرى
–طؤتاثَيركا) (ئةلفا جؤرة ئةم ثَيركا). طؤتا –

ةكةدا.
َ
كةنال لة ودةبَيتةوة

َ
بال بةباشرت

طةرميي  بة (طؤتاثَيركاى سرنج بة تَيكردن -8 تةكنيكى
ثلةى   160 بةرز(لةسةروو بةطةرمى بةثالستيكبوو):
كة  سةديي كةمرت). ثلةى 75 (لة نزم بةطةرمى يان سةدى)

يةك. دةضَيتةوة مادةكة ساردةبَيتةوة
رةطى ي

َ
كةنال ضارةسةرى

 Successful Root canal)سةركةوتوو
(treatment

سةركةوتوو ددانةكة رةطى ي
َ
كةنال ضارةسةرى ئةوةى لةمةِر

ثَيويستة: ددانةكة بَيت،
.functional فةرمانى بؤ كارى -1 لةباربَيت

.symptom – free بَيت
َ
بَي سكاال 2-

ددانةكة  دةورى ئَيسكى تيشكى ثشكنينى بة دةبَيت  3-
ئاسايي بَيت.
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بَيت. ئاسايي ددانةكة دةورى شانةكانى 4-
سةردان: بةيةك ددان رةطى ضارةسةرى

Single – visit Root canal treatment
ددان بة ي رةطى

َ
كةنال ضارةسةرى وةك ثرؤسةيةكى ئاسايي

دةوَيت زؤرى كاتى ئةمة م
َ
بةال دةدرَيت، ئةنجام سةردان (2-3)

دداندا. كلينيكى لة ثزيشكةكة نةخؤشةكةو بؤ
ثرؤسةكة سةردان بةيةك دةتوانني كاتَيكدا ض لة

Indications :؟ بةسةركةوتوويي بدةين ئةنجام
 Elective بذَيرين 

َ
هةل لةبارةكة ةتة

َ
حال دةتوانني 1-

.Root canal treatment
(radiolucence)تيشكى روونة رةطةكة بنى ئَيسكى 2-

بةدي نةكرَيت. دةرضةى كَيم لة ثوكةكةوة م
َ
بةال دياربَيت،

هةبَيت  ذيانى دذة بةدةرمانى ثَيويستى نةخؤشةكة  3-
ثزيشكى طشتي يةوة. بةهؤى باري نؤشدارى

نةطةِراوة.  كرؤكى -4 سؤي
بةيةك سةردان: زيانةكانى ضارةسةر

(Disadvantages)
كة  كاتَيك ثَيويست بوو، ئةطةر ضارةسةرى كتوثِر -1 طرانى

ثِركرابَيتةوة. ةكة
َ
كةنال

بوَيت  دوورودرَيذى ماوةيةكى لةوانةية سةردانةكة  2-
كة خرَينة بؤ نةخؤشةكة، بةتايبةتى ددانى كةلةبارنةبَيت

الرن. رةطةكانيان زوربةيان
بةيةك شياو نيية ضارةسةرةكة بارَيدا ض لة

(Contra – indications بدرَيت: ئةنجام سةردان
شلةمةنى  دةردراوى لة زؤر بِرَيكى بوونى  1-

.(exudates)شانةكان
ددانةكة روونة  رةطى بنى ئَيسكى كة

َ
سكاال بَي ددانى 2-

نةبَيت، كَيمى دةرضةى هيض (radiolucence)ء بَيت تيشكى
لةاليةن تيذ سةختء  ى

َ
سكاال دانى

َ
بؤسةرهةل هؤكارة ئةمة

يةكةم دوابةدواى يةكسةر نةخؤشةكةوة
سةردان.

ئاسايي لةضارةسةرى كَيشانةى ئةو
 Problems in :دةدةن

َ
سةرهةل دداندا رةطى

conventional R.C.T
ددانةكةدا:  رةطى لةنَيو ئامِرازةكان -1 شكانى

كؤن، ى
َ
كةنال بِربةندى نزم(باريك)، قةبارة ئامرازى

ئؤتؤكلةيظةوة، ثاكذى خرابَيتة ئامَيرى جار ضةندين ئامِرازى
بة دةسكةثارضة. ئامِرازةكان بةكارهَينانى نادروستى

ئامَيرى بة نيية، ئاسان ثارضةشكاوانة زؤر ئةم دةرهَينانى
ثرت. بِربةندى بةبةكارهَينانى يان (endosomic)

لةكاتى  رووداوة ئةم لةالوة: رةطى ددانةكة كونبوونى 2-
لةبنى يان سةرداندا، لةيةكةم ددانةكة ئاسايي كونتَيكردنى

الرة. خرَينةكة رةطةكةى يان ددانى رةطةكةدا،
نةشتةرطةرى ددانى رةطى ضارةسةرى بة ضارةسةرةكةى:

.(surgical endodontic) دةكرَيت
 Zipping :(ةكة

َ
كةنال رَيِرةوى -3 طواستنةوةى

 (transportation
ي

َ
كةنال بؤ راست طةورةو بِربةندى بةبةكارهَينى ئةمةش

بة كةمبكرَيتةوة ئةطةرى دةتوانرَيت ئةمةش ضةماوةيي.
بةكارهَينانى لةبةكارهَينانىء بةر ئامِرازةكة خواركردنةوةى

(تيذنةبَيت). كول طةورةو بِربةندى
ضارةسةركردنةكة  لةئةنجامى -4 سةرنةكةوتن

:(Failures)
بؤ  ددانيان رةطى كةضارةسةرى ةتةكانى

َ
حال ى  95%

تةكنيكى ئةطةر دةبن سةركةوتوو  ئةنجامةكانى  دةكرَيت
بدرَيت. ئةنجام بذَيررَيتء

َ
هةل لةبار

دةبنةهؤى  ونء
َ
بال هؤكارانةى ئةو

ضارةسةركردنة: ئةم سةرنةكةوتنى
ثِركراوةكة.  تاجى بةشي -1 داِرمانى

ةكةدا.
َ
كةنال ثاككردنةوةى لة ناتةواوى دزَيوييء

ةكةبةنالةباريي 
َ
-3 بِربةندكردنىناشياوبةشَيوةيةككةنال

دانةخرَيت. باش ثِركراوةكةبطرَيتةخؤو دةرمانى
ةكة بة شَيوةيةكى ناشياو. 

َ
-4 داخستنى كةنال

ددانةكة. رةطى شكانى 5-

سةرضاوةكان:
1- Churchill’s Pocket book of Clinical Dentistry by: 

Ivor G. Chest n u tt 

John Gibson 2nd Edition (2002)

2-Oxford Hand book of clinical Dentistry: Laura 

Mitchell 

                                   David M. Mitchell

4th Edition 2005                                   
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ثَيكدَيتء  سروشتى  توخمى   ٩٢ لة  زياتر  لة  زةوى  طؤى 
 توخمة ناسروشتيةكاندا، 

َ
ذمارةكةش دةطاتة ١١٤ توخم لةطةل

هةموو ماددةكانيش لة سةر زةوى بة زيندوو ونازيندوويانةوة 
وةك مرؤظــء طياندارء ميكرؤبء ظايرؤسء ماددة ِرةقء شلء 
طازيةكانيش لةو توخمانة ثَيكدَين،  طةرديلةى هايدرؤجني 
سووكرتينيانةء يوِرانيؤميش قورسرتينيانة. هَيماى توخم بةم 
جؤرةية   ZMA    كةM  هَيماية توخمةكةيةء A  هَيماى 

بارستةذمارةيةء Z هَيماية بؤ طةرديلة ذمارةى توخمةكة. 
بارطة  ثِرؤتؤنى  كة  ناوكَيك  لة  بريتية  طةرديلةش    
ئةو  دةورى  بة  تَيدايةء  بارطةى  بَى  نيوتِرؤنى  موجةبء 
ناوكةدا ئةلكرتؤنى بارطة سالب دةسوِرَينةوة،  تريةى طةرديلة 

دةطاتة ١٠ -٨ سمء تريةى ناوكيش دةطاتة ١٠ -١٢ سم. 
  بة شيوةيةكى طشتى طةرديلة لة بارى جَيطرييدا دةبَيت 

لةم بارانةى خوارةوة: 
  طةرديلةكان ثضووك بن، ذمارةى ثرؤتؤنء نيوترؤنةكان 
ذمارةى  لة  بن  نزيك  نيوترؤنةكان  ذمارةى  بن،  جووت 
ذمارةى  بة  بن  يةكسان  ثرؤتؤنةكان  ذمارةى  ثرؤتؤنةكانء 

نيوترؤنةكان. 

  طةرديلةى ناجَيطري بة تَيثةِربوونى كات تيشك دةردةكاتء 
دةطؤِرَيت بؤ توخمى ديكة، لةبةر ئةوةى طةرديلةى يوِرانيؤم لة 
طةرديلة قورسةكانى خشتةى خوُّـ مةندةليفة بؤية جَيطريى 
زؤر كةمةء بة طرنطرتين توخمى تيشكدةر دادةنرَيت لة نَيو 
توخمةكانداء يوِرانيؤمى سروشتى لة سَى هاوتا ثَيكدَيت كة 

ئةمانةن: 
  ·        يورانيؤمى ٢٣٨ كة ٢ر٩٩٪ ى يوِرانيؤمى سروشتى 

ثَيكدَينَيت. 
  ·        يورانيؤمى ٢٣٥ كة ٧ر. ٪ ى يوِرانيؤمى سروشتى 

ثَيكدَينَيت. 
  ·   يورانيؤمى ٢٣٤ كة ١ ر ٠٪ ى يوِرانيؤمى سروشتى 
ثرؤتؤنء  ذمارةى  خوارةوةدا  خشتةى  لةم  ثَيكدَينَيت.  

نيوترؤنةكانى هةريةكةيان دةردةكةوَيت:   
            هاوتاكان

    ذمارةى ثرؤتؤنةكان
    ذمارةى نيوترؤنةكان

    بارستة ذمارة 
      يوِرانيؤم ٢٣٤

@@@@@@@@@@@@@@@@

  مةترسيةكانى يورانيومى    
تيشكدةر 

د. عةبدول لةتيف زرنةضى
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٩٢    
١٤٢    
٢٣٤    

يوِرانيؤم ٢٣٥  
٩٢    
١٤٣    
٢٣٥    

يوِرانيؤم ٢٣٨  
٩٢    
١٤٦    
٢٣٨    

كة تَيداية يوِرانيؤمى بِرَيكى باش لة زةوى طؤى ى
َ
توَيكل

بة دةبَيتء قورقوشم ئةندازةى بة نزيكةيى بة بِرةكةى
كة ئةو  كراوة مةزةندة زةوى ى

َ
توَيكل ٠٠٠٥ ر.٪ هةموو ِرَيذةى

وةية 
َ
زةويدا بال سةر بة هةموو تةنء ١٢١٠٠٦٥ دةطاتة بِرةش

نةيجةر، كؤنطؤ، لة وةك زياترة بِرةكةى ت
َ
هَيندَى وال لة م

َ
بةال

ئةفريقيل، باشورى كةنةدا، تشيكؤسلؤظاكيا،مؤريتانيا،
يوِرانيؤمة لةو بِرَيك هةروةها ثورتوطال. ئيسثانيا، هندستان،
فؤسفاتدا،

َ
لةطةل ثوختى يان بة عةرةبيشدا هةية تانى

َ
وال لة

بةرهةمهَينانى تَيكِرايى ِرابوردوودا سةدةى نةوةدةكانى لة
َيكدا. 

َ
سال لة تةن ٢٠٠ تا ٣٠٠ هةزار دةطاتة يوِرانيؤم

كة  كاتةى بريتية لةو تيشكدةر: تةمةنى ماددةيةكى نيوة  
ماددةيةكى بنةِرةتى تيشكدةر بِرى ئةوةى نيوةى ثَيويستة بؤ
بنةِرةتيةكة ماددة لة كة جؤرَيك بة ديكة توخمى بؤ بطؤِرَيت

تةمةن.  ٧ نيوة ثاش بمَينَيتةوة ى ٪١ تةنها
تةمةنى  نيوة خوارةوةدا خشتةيةى لةم  
سروشت تيشكدةرةكانى توخمة طرنطرتين

دةردةخةين:
تيشكدةر  توخمى   

تةمةن نيوة
Th  ثؤريؤم ٢٧٣  

َ
سال ١٠ ١٠×     ٣٣ر١
U يوِرانيؤم ٢٣٨  
َ
سال     ٥٦ر٤ × ١٠ ٩
U يوِرانيؤم ٢٣٥  

َ
سال ٢١٠    

Pu ثلؤتؤنيؤم ٢٣٩  

َ
سال ٢٤٠٠٠    

Ra ِراديؤم ٢٢٦  
َ
سال ١٥٩٠    

Ra ِراديؤم ٢٣٨  
خولةك     ٠٥ر٣

Po ثؤلؤنيؤم ٢١٢  
ضركة ٣- ١٠× ٣    

ثيتكراو   بة يورانيؤمى ئاسةوارةكانى
مرؤظـــــ: Depleted Uranium لةسةر

تيشكدةرةكان  ماددة زيانلَيكةوتووى بة يةكةمني مرؤظــ
دةكةونة كة نةى

َ
ماال ئةو تؤذينةوةكان ثَىى بة دادةنرَيت، 

وةك هةية تيشكلَيدانيان ئةطةرى زياتر بةرزةكانةوة شوَينة
تيشك ئاستى نزمةكانةوة،  شوَينة دةكةونة نةى 

َ
ماال لةو

لة ناوضة م
َ
بةال ء

َ
سال ١٥ر.راد/ دةطاتة دةريا ِرووى ِرَيكى لة

دةطاتة ئاستة ئةو ئاالن)دا ظان ) ثشتَينةى نَيو لة بةرزةكانداء
كة  دةدةن

َ
هةول فةزاييةكالن طةشتيارة بؤية

َ
سال / راد ١٠٠٠

جيهانيةكان ثَىى ثَيوةرة بة كات برِبن. زوترين بة سنورة ئةو
زيانةكانى تيشك ثاراستن لة هةيئةى جيهانى اليةن لة كة

 ١٠٠ بة مرؤظـــ بؤ  تيشكلَيدانى ذةمى (ICRP)ديايكردووة 
مةرجَيك   بة

َ
سال / ٥ راد هةفتة دياريكردووة يان / ميلى راد

نةكات.  تَيثةِر ٢٥٠ راد لة تةمةن بة درَيذايى تيشكلَيدان بِرى
توانايةكى  كة ئةو تيشكلَيدانةى بِرى لة بريتية راد:  
١٠٠ ئَيرط  دروستدةكات كة بِرةكةى لةش زيانبةخش لة سةر
طشتى شَيوةيةكى  بة بَيت، زيندوةكان شانة لة  ١طم لةسةر
بةهؤى دةبَيت تيشك  لة راد ميللى يةك تووشى  مرؤظـــ

كاتَيك  راد ميللى  ٢ داء
َ
سال يةك لة تةلةفزيؤنيةوة تيشكى

راديؤم ماددةى بة كة ديوار يان دةستى كاتذمَيرَيكى سةيرى
 ١ مرؤظــــ ةكة

َ
كرابَيتء لةوانةية بة درَيذايى سال ِرووكةوش

لَييبدات. تيشك راد
لة  تيشكلَيدانى مرؤظَيك بِرى طشتى بة شَيوةيةكى م

َ
بةال

م كةشتيةوانىفةزايى 
َ
بةال ناكات، تَيثةِر ميللى راد ٥٠ لة َيكدا

َ
سال

َيكدا ئةطةر 
َ
سال تيشكى بةردةكةوَيت لة لة نزيكةى١٥٠ ميللى راد

ِرادةى تا تيشكلَيدان ذةمى دةتوانني بمَينَيتةوة. فةزادا  لة
لة  شَيرثةنجة نةخؤشى ضارةسةرى بؤ بةكاربَينني راد ٦٠٠٠
بة ثَىى هةروةها لةش، دياريكراوى زؤر سنورى ناوضةيةكى

 ١٠٠٠٠ طةيشتة تيشكلَيدانى مرؤظـــــ ئةطةر ئاستى تؤذينةوةكان
لةوةش جطة دةمرَيت، ِرؤذَيك ضةند ثاش مرؤظة ئةو ئةوا راد
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ثياو نمونة بؤ دةطؤِرَيت ِرةطةز ثَىى بة تيشكلَيدان كاريطةرى
ئافرةت  م

َ
بةال دةطرَيت راد ١٠٠٠ تا سنورى بةرطةى تيشكلَيدان

بةرطة دةطرَيت.  ٣٠٠ راد سنورى تا
تةمةنء تةندروستى  بة ثةيوةستة كاريطةرى تيشكلَيدان  
تازة خانة لةسةر  زياترة مةترسى تيشكةكة مرؤظةكةوة، 
كضى لةسةر دةبَيت مةترسيداريش زياتر دروستبوةكانء
بةو هةستيارن زياتر لةشيش ناوضةى هةرزةكار،وهةندَيك
ةء

َ
ِريخؤل خانةكانى دةمارة خانةكانء وةك ديكة لةوانى تيشكة

جطةر..... ئةندامةكانى زاوزَىء طورضيلةء خوَينء خانةكانى
ناوكى خانة نَيو دةضَيتة كة لةوةداية تيشك هتد. مةترسى
بة ثَيكهاتةكانى تَيكدةدات هةموو تةواوى زيندوةكانةوةء بة

تواناى  خانةكة ئيرت كة DNA بؤماوةيى شريتى تايبةتى
مةترسى دةستدةدات، لة ئةركةكانى ِراثةِراندنى دابةشبوونء
نية ناوكيان كة خوَينة سورةكانى خرؤكة سةر لة طةورةش
ئةطةر خراثرت لةوةش نابنةوة تازة لةناوضوون كة بؤية
لة سورةكان خرؤكة  بةرهةمهَينانى ناوةندى بةر  تيشكةكة
تيشكةكة ئةطةر م

َ
بةال كةوت، ئَيسكدا  لة مؤخى يان دا

َ
سثل

لة لةش بةرطرى كةسة  ئةو ئةوا ثَيكا سثيةكانى  خرؤكة
دةمارة لَيدَيت، ئايدزى بة توشبوو يةكَيكى وةك دةستدةداتء
مةترسى بؤية نية دابةشبوونيان خؤيان هةر خانةكانيش

طةورةية. ئةوانيش لةسةر تيشك
بَى  ضونكة تيشك بكرَيت بوونى هةست بة ناتوانرَيت  
ثَيناكرَيت، هةستيان بةدةست تامنء بَى بؤنء بَى ِرةنطء
ثَيست لةسةر  تيشكةكة ئاستى ئةطةر ئةوانةشدا  

َ
لةطةل

دةكةن.  ضوزانةوةيةك بة هةست كةس هةندَيك ١٠ راد طةيشتة
لةشةوةء نَيو دةضنة هةناسةوة دةمء ِرَيطاى لة تيشك زؤربةى

لةش. دةكةن بؤ ناو دزة زةحمةت لة ثَيستةوة بة
بةرز:   ئاست تيشكلَيدانى نيشانةكانى  طرنطرتين لة  
خوَينبةربوون كةمخوَينى، سكضوون، ِرشانةوة نجدان، 

َ
هَيل

كيش، كةمبوونى خواردن، ئارةزووى نةمانى لةبريضوونةوة،
ثريبوونء الوازبوونى زوو بوونى مووء بينايى،سثى الوازبوونى

.....هتد. ثَيست و. سَيكسىء سوربوونةوةى تواناى
لةسةر ئةنجامدراوة زؤر تاقيكردنةوةى ينةوةء

َ
لَيكؤل

تيشكلَيدانيان ئةو كاريطةى مةوداى تا جياوازةكان زيندةوةرة
) وةك دانراون زاراوة ضةندين ئةوةش بؤ بزانرَيتء لةسةر
هؤى دةبَيتة كة  دةطرَيتةوة تيشكة ذةمة  ئةو LD-50)كة
يان تاقيكردنةوانةن، ئةو ذَير لة ئةوانةى ى ٪٥٠ مردنى

هؤى دةبَيتة كة  دةطةيةنَيت ذةمة  ئةو (LD-30/50)كة
ماوةى لة تاقيكردنةوانةدان ئةو ذَير لة ئةوانةى مردنى٥٠٪ى

٣٠ ِرؤذدا. 
ناوكيةكان:  ثاشةِرؤ  

مرؤظــــء  بةهؤى كة سروشتيةكان ثاشةِرؤ قةوارةى  
 ٧٧ نزيكةى بة دةبن دروست ثيشةسازيةكانةوة ء

َ
كشتوكال

بؤ  ١٢٠ تةن بة ئةندازةى تةن مةزةندة دةكرَيت واتة مليار
ثاشةِرؤ زاناكان هةروةها يكدا،

َ
سال ماوةى لة كةسَيك هةر

لة  تةن ٤٠٠ مليؤن بة ناوكيةكان تايبةتى بة زيانبةخشةكان
ِرؤذَيكدا، لة مليؤن تةن زياد لة يةك دادةنَين واتة َيكدا

َ
سال

بة: تدا
َ
وال هةندَيك لة ثيسةكان ثاشةِرؤ هةروةها

تةن لة ئةمةريكا.  نة ٧٠ مليؤن
َ
ساال -

ِروسياى  جاران واتة سؤظَيتى لة يةكَيتى تةن   -   ٥٠ مليؤن
ئَيستا.

ئةوروثا.  لة تةن   -  ٣٥ مليؤن
كة  مةترسيدارن، زؤر ناوكيةكان كارثَيكةرة ثاشةِرؤكانى  
كة  دةربضن، ١٣٠٠ هاوتا لة كارثَيكةرانةوة زياد لةوانةية لةو
كةمرتء ديكةيان هةندَيكى تيشكدةرنء ماددةى هةندَيكيان
ئةو بةر ماددةيةك  هةر مةترسني، بَى  ديكةيان  هةندَيكى
بة ئاو، لةوانةش تيشكدةر دةبَيتة ئةوا بكةوَيت كارثَيكةرانة
بة تَيثةِربوونى دةبنةوة هَيور ثاشماوانة ئاسايى ئةو شَيوةى

دةمَيننةوة، 
َ
٥٠٠ سال نزيكةى تيشكاوةريان تا ضاالكى م

َ
بةال كات

مةرجَيك بة زةوى دةضنةوة ثاشةِرؤيانة ئةو ئةوة ثاش لة كة
ووردىء بة زؤر خاك ذَير بخرَينة دةرضوونيان دواى يةكسةر

هونةريانة.
لة  ثاشةِرؤيانة لةو تةن يةك ناشتنى ئاسايى شَيوةى بة  
م 

َ
بةال تَيدةضَيت، دؤالرى ٢٠٠٠ نزيكةى ئةوروثا ئةمةريكاء

تَيناضَيتء  زياترى دؤالر ٢٠٠ لة تازة ثَيطةيشتوودا تانى
َ
لة وال

ئةو مريى ئاطايى بَى خؤِرايىء بة هةر شوَين هةندَيك لة
دةنَيذرَين. ثاشةِرؤيانة

يوِرانيؤمى  لة ككم مليؤن  ٧٠ نزيكةى  ئةمةريكا  
٥٠٠ مليؤن  لة زياد دروستكردنى بةشى كة هةية بةثيتكراوى
سةر لة دةكات مةترسى زياد ئةوةش دةكات كة ناوكى بؤمباى

ذينطة. مرؤظــــء
ضةند  دةطاتة مرؤظـــــ الى ناوكيةكان كارثَيكارة تةمةنى
 ٣٥ نَيوان لة خؤى كارثَيكارَيكيش هةر تةمةنى دةيةيةكء
كؤنةكان  كارثَيكارة ناوكية دةبَيت واتة دةبَيت،  دا

َ
٤٠ سال تا
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هونةرى مةرجى بة ثَيويستى ئةوةش  بوةشَينرَينةوةء
َ
هةل

دةوَيت كة زؤريشى كاتَيكى دةبَيتء تَيضوو زؤر ؤزء
َ
زؤر ئال

بة ئةندازةى كة بدة سةرنج دروستكردنى،  لة كاتى زياترة
 ٣ نزيكةى بة ثَيويستى تيشكدةر ماددةى لة دةرزيةك سةرة

! بكرَيت زيانةكانى لة ِرَيطرى تا دةبَيت ضيمةنتؤ لة تةن
هاوتاى ١ كيلؤ  بة ناوكى بؤمبايةكى كة دةتوانرَيت ئَيستا  
هةتا يان قاوة فنجانَيكى قةوارةى بة TNTء ماددةى لة تةن

 Cf يان كاليفؤرنيؤم توخمى ئةطةر ثَينوسَيك قةوارةى بة
بؤ  باسة شايانى بةكارهَينرا.  Am ئةمريكيؤم توخمى يان
 ٢ ووزةكةى ) بؤ دةيةك بكةينةوة طاما كةم تيشكى ئةوةى
ئاو  لة ٤٨ سم ئةستورى بة تة )ثَيويستة

َ
ظؤل ئةلكرتؤن مليؤن

يان ٣ر٤ سم  ئاسنء لة يان ٧ر٦ سم ضيمةنتؤ لة ٢٥ سم يان
لة ١سم كة تةنها كاتَيكدا لة ئةمة بةكاربَينني، لة قورقوشم
ثرؤتؤنة ئةلكرتؤنء هةموو ةى

َ
جول دةتوانَيت ئةلةمنيؤم

تيشكى زيانى بوةستَينَيت، تيشكدةر  توخمى دةرضووةكانى
نيوترؤنةكان.  لة ٥٠ جار بة كةمرتة طاما

ثَيشرت :Depleted Uranium بةثيتكراو يوِرانيؤمى  
هةية، كة هاوتاى سَى سروشتى يوِرانيؤمى كة كرا باس لةوة
ئةو كاتَيك هةيةء ِرَيذةى ٧ر.٪ بة ضاالكرتينيانةء U-235
بةثيتكراو دةوترَيت يوِرانيؤمةكة بة دةكرَيتةوة بةرز ِرَيذةية
٪٥٠ تا ٪٢٠ يان ٪١٠ ثيتكردنةكة بة ِرَيذةى دةبَيت )ء (اِّـخصب
٪٥ ِرَيذةى تا بةثيتكردن بؤمباى ناوكى،  بؤ دةستدةدات كة
ووزة هةيئةى دروستبكرَيت بؤية

َ
ُّـ ناوكى بؤمباى ناتوانرَيت

 U-235 ِرَيذةى ئةطةر ثَيدةدات. ِريطةى جيهانى طةرديلةيى
لةكارخراو دةوترَيت يوِرانيؤمة بةو ئةوا بوو كةمرت ٧ر.٪ لة
ناوكيةكانى ثاشةِرؤ لة زؤرى بة )كة اِّـنضب اِّـستنفد يان )
ناوكيةكانى كارثَيكارة لة يان ناوكيةكانةوة كارةبايية وَيستطة
دةبن،ء ثةيدا زانستيةكانةوة سةربازىء مةبةستة بة تايبةت

دةبَيت. ٣ر.٪ - U-235    2ر.٪ ِرَيذةى لةوبارةدا
يةكةم  ناوبردن لة وَيرانكاريكردنء زياتر مةبةستى بة  
ماددة تواناى ئةو بةكار دةهَيناكة ماددةى تةنطستنيان جار
ثَينةضوو زؤرى م

َ
بةال تايبةتى تانكةكان، بة بؤ بِرين زؤرة ِرةقة

لة كة بةكاربَينن لةكارخراو يوِرانيؤمى دةتوانن دةركةوت كة
بِرةرة  زياتر تةنطستن لة ٧ر١ جارء بة فورسرتة قورقوقشم
كة كاتَيك بؤمبايةك دةكةوَيت، تانكَيك بةر  كاتَيك ٪٢٠ بة
ئةوا دةكةوَيت تانكَيك بةر تَيداية لةكارخراوى يوِرانيؤمى

سيليزى  ثلةى ١٠ هةزار لة زياد تا تانكة ئةو طةرمى ثلةى

توانةوةء هةتا بؤ ئةوةش بةسة دةبَيتةوة كة بةرز (سةدى )
طةرد تؤزء شَيوةى بة تانكةء ئةو لةشى مى

َ
بةهةل بوون

مرؤظـــــء لةسةر دةبَيت زيانبةخش زؤر كة ودةبنةوة
َ
بال

تؤزء !ئةو ودةبنةوة
َ
بال دووريش زؤر ماوةى بؤ  ذينطةء

دةطاتة سيةكانء هةناسةدانةوة يان دةم ِرَيطاى طةردانةش لة
كاريطةريشيان مايكرؤندانء سنورى لة طةردانة ئةو ماوةكانى

تيشكاوةرن. يان ذةهراوية يان
دةكاتةوة  لةوة جةخت ( كولني ( ولفانط مانى

َ
ئةل زاناى

يان برينَيك سةر لة لةكارخراو  يوِرانيؤمى  ئةطةر كة
تيشكةكةى كاريطةرى ئةوا نيشت هةوادا لة يان خواردنَيكء
كةنداوى جةنطى كة دةبينن وا زاناكان زؤربةى دةبَيت، زياتر
كة وا بةكارهَينرا بؤمباى زياد لة ١مليؤن ١٩٩١ كة تيايدا دووةم
ناوكى دادةنَين، جةنطَيكى بة تيًَدابوو يوِرانيؤمى لةكارخراوى
شَيرثةنجة بة توشبوون ةتةكانى

َ
حال ئامارةكانيش ثَىى بة

ى ١٩٨٩ دا بؤ ١٠٩٣١ حالةت 
َ
سال لة ةت

َ
٦٥٥٥ حال لة عَيراقدا لة

باشورى  دانيشتوانةكانى زؤربةى ١٩٩٨ بةرزبؤتةوة، ى
َ
سال لة

خوَينء سيةكانء شَيرثةنجةى جؤرةكانى طريؤدةى عَيراقيش
ةتةكانى

َ
حال لةوانةش جطة هةناسةدانن كؤئةندامى ثَيستء

لةو كردووة زيادى كةموكورت لةدايكبوونى لةبارضوونء
جؤرة ئةو بةكارهَينانى ئةنجامى لة هةروةها ناوضانةدا،
ئةو سةربازة بةشداربووةكانى لة ذمارةيةكى زؤر بؤمبانةوة
ةتىوةكتةنطةنةفةسىء لةبريضوونةوةء

َ
جةنطةدووضارى حال

بوونةتةوة، ء طورضيلة
َ
طرفتى جطةرء سثل تاء سةرئَيشةء

دةرناكةوَيت يةكسةر تيشكةكة كاريطةرى كة باسة شايانى
دةخايةنَيت 

َ
٥ تا ٦٠ سال لةش لةسةر مانةوةى ماوةى كو

َ
بةل

ئةوةى وةك
يابانيدا  ناكازاكى هَيرؤشيماو لة توشبوون ئَيستاش تا  

دةمرن. تةدا
َ
وال لةو كةس سةدان نة

َ
ساال هةيةو

زياد دةكات  بة ١٠٠ هةزار جار بؤمبانة جؤرة ئةو مةترسى  
داهاتوودا كة لة بووء دووريش نية تَيدا (Pu-239)ى ئةطةر
ئةو بةهؤى ِروونةدات طةورةتر كارةساتى زياترء قوربانى

كوذانةوة.
َ
كؤمةل ضةكة

كة  دةكات لةوة )باس دراكؤفيتش (عاصف ثرؤفيسؤر  
شةِرى ثاش نى٢٠٠١-٢٠٠٢داء

َ
ساال لة ئةفغانستانيشدا شةرى لة

)بؤ ئةفغانستان تة(
َ
وال نَيرران بؤ ئةو دوو تيم ئةفغانستان

ئةنجامداء لة شيكردنةوةى تةء
َ
وال لةو نمونة وةرطرتنى

بةكار لةكارخراو يوِرانيؤمى كة دةركةوت وا سةرةتادا لة
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خراثرت لةويش كة دةركةوت  دواييدا لة م 
َ
بةال نةهاتووة

لة كة يوِرانيؤمة ديكةى جؤرَيكى ئةويش كة بةكارهَينراوة
دةستكردى يوِرانيؤمَيكى م

َ
بةال دةضَيت سروشتى يوِرانيؤمى

يوِرانيؤمى لة دةبَيت مةترسيدارتر زؤر كة كراوة زياد بؤ
كة دةركةوت نةخؤشةكان ثشكنينى ميانةى لة لةكارخراو،
بوون زؤر ثيس ئاستَيكى بة يوِرانيؤمء جؤر بة ضوار ئةوانة
U-238, U-235, U-234،  (U- جؤرةش { ضوار كة ئةو
كارثَيكارة لة م

َ
بةال نية سروشتدا لة ئةمةى دواييان 236)}كة

دروستدةكرَيت،كةبةكارهَينانىزؤرمةترسيدارةء ناوكيةكاندا
و
َ
بال مء

َ
هةل دةيكاتة خؤيدا

َ
لةطةل دةتوَينَيتةوةء نيشانةكةى

لة كة دةكةن ثيس كوشندةية تيشكة بةو ذينطة دةبنةوةء
زيندةورانء مرؤظــــء لةشى دةطاتة هةناسةدانةوة ِرَيطاى
بؤ ضةندين كة تة

َ
وال ئةو ئاوةكانى خاكء ثيسكردنى هةروةها

دةمَينَيتةوة. خراثى ئاسةوارى
َ
سال

نمونةى  ثَينج سةر  لة كة تؤذينةوانةى ئةو  ثَىى بة  
وةرطرياةن ئةفغانستان جياجياى شوَينى ثَينج لة وةرطرياو

نانؤطم  ٤ر٩  ناوضانةدا لةو  يوِرانيوم ئاستى كة دةركةوتووة 
ئةو ئةمةريكا لة ضونكة نية زؤر ئاستَيكى ئةوةش كة ليرت /

م 
َ
بةال ليرت / نانؤطم ٨ دةطاتة بةريتاني لة ٨ر١١ء دةطاتة ئاستة

ئةو ئةفغانستان ناوضةى هةندَيك لة كة ئةوةية سةيرة ئةوةى
 ! ليرت / نانؤطم ٥ر٣١٥ دةطاتة ئاستة

ِرَيطاثَيدراوى  ذةمى ئةوثةِرى ئاو بة سةبارةت م
َ
بةال

تةندروستى جيهاني  ِريكخراوةى ليرتء / نانؤطم ٢٠٠٠ دةطاتة
لة  م

َ
بةال دياريكردووة،  ليرت / نانؤطم ٤٠ بة ئاسايى ئاستى

نانؤطم  ٤٠ تا ٦٠ هةزار طةيوةتة ئاستة ئاباد ئةو جةالل كابولء
طشتى لةسةر تةندروستى مةترسيدارة ئةوةش زؤر كة ليرت /

دواِرؤذدا. ئَيستاء لة
لةو شوَينانةى  جياجيا شوَينى لة نمونة هةمان شَيوة بة  
ئاستى كة بينرا وةرطرياء بةركةوتووة بؤمبانةيان  لةو

ئاستى  كة دةبَيت،  كطم  / نانؤطم ٣ر٦  تا  ١ر٤  تيشكلَيدان
بة  ِرَيطاثَيدراو لة زياتر واتة كطم / طم ٢ر١ نانؤ ِرَيطاثَيدراو
لةوةداية  تيشكدةرانة ماددة تيشكء ئةو مةترسى جار.  ٦
ِروةكء طياندارء مرؤظـــــء لة دةطرَيتةوة اليةك هةموو كة
جياوازى دةكةن، ثيس ئاو دةبنةوء و

َ
بال هةوادا بة مَيروةكانء

ِروويداء ئةفغانستان  لة ئةوةى نَيوان لة هةية بنةِرةتيش 
ضونكة ِروويدا، يابانيى ناكازاكى هَيرؤشيماء لة ئةوةى
هؤى بووة كة بةكارهَينرا ناوكى كةرتة بؤمبى يابان لةوةى

هةواء  بة كة كةمةوة بةالى تيشكدةر هاوتاى ٤٤٠ دةرضوونى
م
َ
بةال نامَيننةوة زؤريش بارانةوةء بةهؤى وبوونةوة

َ
ئاودا بال

دةمَينَيتةوة.!
َ
سال مليار ٤ تا ٥ يوِرانيؤم

تيشكدةر:   ماددةى   سوودةكانى
لة زؤر لة تيشكدةرةكان ماددة تيشكء   

٨ بوار  بةكورتى كة بةكاردةهَينرَين ذياندا بوارةكانى
دةطرَيتةوة:

نوذدارى  نةخؤشخانةكانى زانستيةكان، تؤذينةوة  ناوةندى
جياجياكانى بوارة ثيسةسازى، جياجياكانى بوارة ناوكى،
زيادكردنى طةرديلةيى، ثاترى دروستكردنى كشتيارى،
تةمةنى موشةكةكاندا دياريكردنى سوتةمةنيةكان لة ووزةى
بةردةكانء تةمةنى مَيذوويةكانء سةردةمة جيؤلؤجىء
كارةبا. بةكارهَينانى ووزةى كؤنيش.ء بةرهةمهَينانى مرؤظى
وَيستطة ثاثؤِرةكانء وةك طواستنةوةى هؤيةكانى لة
سوتةمةنى نةبَيتة داهاتوودا لة نية دووريش فةزاييةكانء
بة كاتذمَيرَيكى ماددة تيشكدةرةكان لة كؤتايشدا فِرؤكةكانء

دادةنرَين. سةرمةدى طةردوونى
تيشكدةرةكان:  ماددة كاريطةرى لة خؤثاراستن ِرَيطاكانى  

تيشكة  تيشكدةرء ماددةى لة خؤثاراستن بؤ ِرَيطا باشرتين
جطة تيشكانةية، لةو  دورخستنةوةية خؤ  زيانبةخشةكان
بةكارهَينانى هةروةها ثارَيزةر ِرووثؤشى بةكارهَينانى لةوةش

ئاوَيتةيةكةء  CYSLEINE كة وةك دةرمانى هةندَيك
بؤ دروستبوونى بنةِرةتية ماددةى كة ئةمينى تَيداية ترشى
كة ماددة زيانبةخشانةى ئةو ئاسايى بة شَيوةى لةش. ثِرؤتينى
ميزء ِرَيطاى لة لةش كة زياندةدةن كةمرت لة لةشدا شينابنةوة
دةرمانانةى ئةو لَيدةرباز دةكات، هةروةها خؤى ثيساييةوة
ئةو لةسةر دةبَيت باشةيان كاريطةرى دذةزيندةن شَيوةى بة

زيانيان ثَيطةيشتووة. تيشكلَيدراونء سثيانةى كة خرؤكة
تيشك  ضارةسةركردنى توشبوو بة بؤ طةلَيك ِرَيطا هةية  
جَيداء ناو لة مانةوة بة نةخؤش بوونى ثابةند لةوانة يةكَيك
سكضوون ئةطةر بة خواردنء دةرمانء طرنطيدان حةوانةوةء
كة ئةوةش سةِّـَيندراوة بكات، ضارةى بة دةرمان ئةوا ِروويدا

زؤرة. سوودى ثةنسيلني
 

سةرضاوة:

ثةرضظةى (٢١٢)ةوة ذ. لة (الثقافة الجديدة) ِرةوف موحةمةد جوان  

كردووة.
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بؤ  جيهان  داواكاريةكانى  ثَيويستىء  رؤذ  دواى  لة  رؤذ 
بةكارهَينانى وزةى كارةبا لة زياد بووندايةء بةرةوثَيشضوونى 
جيهاندا  لة  ثيشةسازيش  تةكنؤلؤذياى  ئابورىء  ِرةوتى 
طوشارَيكى طةورةى خستؤتة سةر ضاوطةكانى بةرهةمهَينانى 
تة 

َ
وزةى كارةبا، بؤ ِرووبةِروو بوونةوةى ئةو تةنطةذةيةش وال

لة  خؤيان  ةكانى 
َ
هةول جيهان  ثَيشكةوتووةكانى  ثيشةسازية 

ثَيناو دؤزينةوةء ثةرةثَيدانى سةرضاوةى ديكةى وزةى كارةبا 
بةطةِرخستووةء لةو سؤنطةيةشدا تةقةالكانيان ضِركردؤتةوة.

يةكَيك لةو سةرضاوة نوَييانةى وزةى كارةباش كة ئةمرؤ 
دابينكردنى  دانداية،  برةو  طةشةسةندنء  لة  جيهاندا  لة 
ناوضة  شارةوانىء  ثاشةرؤكانى  ثاشماوةو  لة  كارةباية  ووزةى 
لة  طةورة  خةرجيةكى  لةاليةكةوة  ئةمةش  ثيشةسازيةكان، 
زةويية  لة  بةرضاو  ثانتايةكى  دةكاتةوةء  شارةوانيةكان   

َ
كؤل

ى 
َ
بةثيتةكان فةراهةم دةكات كة دةشَيت بؤ مةبةستى كشتوكال

وبيناى نيشتةجَيكردن بةكاربهَينرَينء ذينطةى شارةكانيش لة 
بؤنء بةرامةى ئةو ثاشةرؤيانة وكاريطةرى طازة ذةهراويةكانى 
وةك ميسان كة ٢٣ جار لة طازى دواؤكسيدى كاربؤن ذةهراوى 
ترة دةثارَيزَيت، لة اليةكى ديكةشةوة كارةباوزةيةكى متمانة 

ثَيكراوء بةردةواممان بؤ دابني دةكات كة هؤكارة دةرةكيةكانى 
وةك كةش وهةوا كارى تَيناكات .

ئةمرؤ لة جيهاندا بة هةزاران وَيستطةى لةو جؤرة دامةزراون 
كة بؤ بةرهةمهَينانى وزةى كارةبا ثشت بة سوتاندنى ثاشةرؤكان 
دابني  كارةبا  وزةى  وات  مَيطا  ضةندان  نةش 

َ
ساال دةبةستنء 

دةكةن. ئامارةكان وانيشان دةدةن كة وياليةتة يةكطرتووةكانى 
نة 

َ
ئةمةريكا تا ئَيستا توانيويةتى (١٦٪)ى ثاشةرؤكان كة ساال

لة  بةكاربهَينَيتء  مةبةستة  ئةو  بؤ  تةن  مليؤن   ٢٦ دةكاتة 
ئيسثانياشدا  مانياء 

َ
ئةل لة  ثاشةرؤكانء  ى   ٪٥٤ دانيماريكشدا 

بةرازيليش  لة  دةبرَيت،  بةكار  تةن  مليؤن   ١٤ برى  نة 
َ
ساال

كؤمثانياى ( Usin Verde ) ى رؤذانة بِرى (١٥٠) تةن ثاشةرؤ 
كارةبا  دةسوتَينَيتء  كارةبا  وات  مَيطا   ٢,٦ بةرهةمهَينانى  بؤ 
كارةباى  برة  كة خةرجى  دةكات  دابني  هاوبةش   ٧٦٠٠ وزةى 
كاتذمَيرة   / وات  كيلؤ   ٢٠٠ هاوبةشَيك  هةر  بؤ  مانط  يةك 
 ) ) وَيستطةى  ( طوانطيتشؤ  لة شارى  تى ضينيشداء 

َ
لة وال ء 

ليكينط ) كة تازة بنيات نراوة، لة قؤناغى يةكةميدا رؤذانة 
نةش برى ١٣٠ مليؤن 

َ
(١٠٤٠ ) تةن ثاشةرؤ دةسوتَينَيتء ساال

كيلؤ وات / كاتذمَير كارةبا دابني دةكات كة ئةمةش حةوت 

ثاشماوةوخاشاكى شارةوانيةكان 
سةرضاوةيةكى ديكةى وزةى 

ح فةرةج دوكانى     كارةبان
َ
                          نوسينى:                                                     محةمةد سال

          ئةندازيار لة بةرَيوةبةرايةتى طشتى كارةباى سليمانى
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كةوا دووةميشدا قؤناغى لة شارةيةء ئةو ثاشةرؤى كؤى يةكى
دةبَيتةوة بؤ  بةرز ِرَيذةكة ببَيت ٢٠٠٨ دا تةواو ى

َ
سال لة بِريارة

كة  ذاثؤنيش لةو ٢٠٠٠ وَيستطةيةى لة ِرؤذَيكدا. ٢٠٠٠ تةن لة
ى فلؤريدا  لويس) ) لةناوضةى جؤرةية. ١٦٠ دانةيان لةم هةية
 ٤٢٥ طةيشتؤتة تَيضونى بِرى هةية كة جؤرة لةم وَيستطةيةكى
رؤذانة بةكاردةهَينَيتء ثالزما) (طةرمى ِرَيطةى مليؤن دؤالرء

كارةبا  وات بةرهةمهَينانى ١٢٠ مَيطا بؤ ثاشةرؤ تةن ( ٣٠٠٠)
. بةكاردةهَينَيت

دةتوانرَيت وزةى كارةبا دابينكردنى بؤ
ثاشةرؤكان لة سوود شَيوةيةك ضةند بة

وةربطريَيت:
لةم ثاشةرؤكان: راستةوخؤى سوتاندنى ِرَيطةى .١
قؤناغَيكى ضةند بة ثاشةرؤكان تَيثةربوونى ثاش شَيوازةدا
بؤ لَيى كةكان

َ
بةكةل مادة جياكردنةوةى واردنء

َ
هةال

لة ثاشةرؤكان بوارى ثيشةسازيدا، دووبارة لة بةكارهَينانةوةيان
١٠٠٠٠ مةتر  دةطاتة ِرووبةرةكةى تايبةتدا كة داخراوى كورةى
دراون دةسوتَينرَين، ثَيضاو ثَيض دةورة بؤرى ئاوى بة دووجاء

هؤى  دةبَيتة سةدىو ١٢٠٠ ثلةى دةطاتة كورةكة طةرمى ثلةى

بة ثةستَيوراوةش مة
َ
هةل ئةو . بؤريةكان ئاوى كردنى م

َ
هةل بة

لة رَيطةية . بةم دةخولَينَيتةوة تؤربينى موةليدةكان هَيزَيك
لة كة خؤلةمَيشةى ثاشماوة ئةو دةسوتَينء ثاشةرؤكان ٩٠٪ى
بيناسازى كةرةسةى بؤ دةمَينَيتةوة سوتاندنةكة دةرئةنجامى

بةكاردةهَينرَيت. كيمياوى ثةينى يان
شَيوةية ئةم ثاشةرؤكان: طازى  سوتاندنى ِرَيطةى .٢
بريى لَيدانى رَيى ثاشةرؤكان لة دةرهَينانى طازى لة بريتية
تيدا ثاشةرؤى ة

َ
سال ضةند كة شوَينانةدا  لةو طةورة ى

َ
قوول

٪٣٥ طازى ميسانةء ى ٪٦٥ ) كؤبؤتةوةء طواستنةوةى طازةكة
وَيستطةكانى بؤ  بؤريةوة لةِرَيى ( كاربؤنة دوانؤكسيدى  ى
يان دةسوتَينرَين راستةوخؤ ياخود لةوَيدا كة سوتاندن
بةو كة دروستدةكرَيت وَيستطانة جؤرة بةو تايبةت موةليدةى

كاردةكةن. طازة
ثاشةرؤكان شَيوةيةدا لةم ثالزما: طةرمى رَيطةى .٣
ثلةى كة دةسوتَين ثالزمادا طةرمى  تايبةتى كورةيةكى لة
ثلة لةو فةهرةنهايتى. ثلةى (١٠٠٠٠ ) دةطاتة طةرميةكةى 

طاز. دةبنة بةشى زؤرى ثاشةرؤكان بةرزةشدا طةرمية
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تَيضونء برى
داهات لةم جؤرة
بةم وَيستطةيةدا

شَيوةيةية:
لة بةراووردَيك طةربَيتء
وَيستطانةو جؤرة ئةم نَيوان
كة بكةين ديكةدا ئةوانةى
ستومةنى ترى جؤرةكانى بة
بِرى دةبينني كاردةكةن،
ضوار تا سَى تَيضونيان
ديكةية، جؤرةكانى  ئةوةندةى 

 ٢٠ وَيستطةيةكى بؤنمونة
بِرى كة  ( (ضني لة ميطاواتى

مليؤن   ٨٦ دةطاتة تَيضونةكةى
 ( تةن  ١٠٠٠) رؤذانة دؤالرء

دةسوتَينَيت. ثاشةرؤ
وَيستطةكة نةى

َ
·داهاتىساال

دؤالر  ١٠٤٢٤٤٠٠) كؤى لة برتية كة دؤالر  ١٦٠٢٤٦٠٠ دةطاتة:
شارةوانى  ثاداشتى دؤالر ٥٤٧٥٠٠٠ + كارةبا وزةى فرؤشتنى
ةمَيشى 

َ
خؤل داهاتى فرؤشتنى دؤالر مليؤن ٠,١ بؤ ثرؤذةكة +

كورةكةية).
مليؤن   ١,٥ دةطاتة: وَيستطةكة نةى

َ
ساال خةرجى  ·

كار  هَيزى حةقدةستى دؤالر مليؤن ٠,٨ ) دؤالر كةبريتية لة
سوتاندنى  ياريدةرى ستومةنى خةرجيى دؤالر مليؤن ٠,٧ +
ثاشةرؤ تةن يةك سوتاندنى باسة شايانى ئةوةى .( ثاشةرؤكان
. دةكات دةستةبةر وزةى كارةبا /كاتذمَير كيلؤوات ٥٢٥ برى

جؤرة لةم كارةبا وزةى بةرهةمهَينانى هةرضةندة
بةرهةم كارةبايةى برة ئةو دةضَيتء تَى زياترى وَيستطانةدا
خةلوز بة كة  وَيستطةيةك

َ
طةل بةراوورد لة بة كةمرتة دَيت

١٠٠٠ كيلؤ  لة سوتاندنى نمونة ئةو طةرميةى بؤ دةكات ، كار
٢٥٠ كيلؤ  سوتاندنى بة دةتوانني دةكةوَيت دةستمان ثاشةرؤ
ئةم م

َ
.بةال دةستكةوَيت طةرمى  لة  بِرمان هةمان وز

َ
خةل

باشيةكانى كاتَيك نامَينَيت بةهاى تَيضونة نرخى جياوازى
وةك: دةردةكةوَيت بؤ وَيستطانةمان جؤرة ئةم

بؤن ذةهراوىء لةطازى دةوروبةر ذينطةى ثاراستنى .١
طازى سوتاندنى بة (ضونكة ثاشةرؤكان ناخؤشى وبةرامةى

جار   ٢٣ كاربؤن، دووانةئؤكسيدى طازى  بؤ وطؤِرانى ميسان

كةمدةبَيتةوة). ذينطة بوونى ذةهراوى كاريطةريى
لةزةوية بةرفراوان ثانتاييةكى طةراندنةوةى .٢
بيناى ىء

َ
كشتوكال مةبةستى بؤ دةكرَيت كة بةثيتةكان

ثيشةسازيية شارة لة بةكاربهَينرَيت نيشتةجَيكردن
ثَيشكةوتووةكاندا.

كة شارةوانيةكان خةرجى كةمكردنةوةى .٣
خةرج ثاشةرؤيانةدا ئةو سةروبةركردنى لةطواستنةوةء

دةكرا.
وةزارةتى كة دةكةين  ئةوة ثَيشنيارى لَيرةوة  بؤية
جديان بريَيكى  شارةوانيدا

َ
طةل لة بةهةمئاهةنطى كارةبا

ناوضة لة دةكردةوة وَيستطانة  جؤرة ئةو  دامةزراندنى لة
لةوزةكارةباى بةشَيك دةيتوانى النىكةم كة ثيشةسازيةكاندا
وبةرامةى بؤن لة بكاتء ذينطةى شاريشى دابني ناوضانة ئةو

رزطار دةكرد. ثاشةرؤيانة ناخؤشى ئةو
ئينتةرنَيت سةرضاوانةى لةم سوود باسة ئةم نووسينى بؤ

وةرطرياوة:
١. Electricity for sale
٢. How to convert garbage waste into energy.

٣. Garbage to electricity.

٤. Electricity from municipal solid waste.

          muhamadfaraj@yahoo.com
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ثَيدةضَيت  وا  كات  زؤر  ثَيطةيشتووةكاندا،  تازة  تة 
َ
وال لة   

خاوةكانى  كةرةستة   
َ
لةطةل ذينطة  خاوةكانى  كةرةستة 

طةشةثَيداندا ثَيضةوانة ببنةوة، ئةم ثَيضةوانة بوونةوةيةش 
كة  دةكةوَيت  بةدةر  ئاشكرا  روونء  شَيوةيةكى  بة  كاتَيك 

مةسةلةكة بةند بَيت بة زؤنطاوةكانى عَيِراقةوة. 
ئةم  لةماوةى  عَيِراق،  زؤنطاوةكانى  بؤ  ذيان  طةِرانةوةى 
ةى رابردوودا سةركةوتنَيكى ذينطةيي بوو لةهةموو 

َ
ضةندسال

نةوةدةكانى  نى 
َ
ساال لة  زؤنطاوانة  ئةو  ضونكة  ثَيوةرةكاندا، 

دةمةى  ئةو  بوون،  تةواو  وَيرانةى  نيمضة  رابردوودا  سةدةى 
دورخستةوة  ناوضةية  لةو  ئاوى  رَيِرةوةكانى  سةدام  رذَيمى 
كاتى  بيانووةى  بةو  ناوضةكة،  كى 

َ
خةل سزادانى  بةمةبةستى 

بووةكانيان  ياخى  شيعة  ياريدةى  كةنداو  يةكةمى  جةنطى 
تةسك  زؤنطاوةكانى  رووبةرى  رذَيمى سةدام  كارةى  ئةو  داوة 
بوو  زؤنطاو  ناوضةى  طةورةترين  بوو  كةِرؤذانَيك  كردةوة، 
 (٪٧) بؤتةنها  رووبةرةكةى  واتة  ناوةِراستدا،  تى 

َ
خؤرهةال لة 

 ١٥) نَيوان  لة  كة خؤى  هَيشتةوة،  رووبةرة سروشتيةكةى  ى 
– ٢٠) هةزار كيلؤمةترضوارطؤشة بوو، لةهةندَيك تؤذينةوةى 
شوَينى  كة  كراوة  عَيِراق  زؤنطاوةكانى  لة  واباس  تةوراتيدا 

يان  كردبوو  داطريى  رووبةرةفراوانةى  بةو  بووة،  بةهةشت 
بةجؤراوجؤرى بايؤلؤذى ئةو كةلةثوورة رؤشنبريييةى ثَيوةى 

بةناوبانط بوو. 
بيست  نى حةفتاكانى سةدةى 

َ
ساال كة  توَيذينةوةيةدا  لةو 

بةئةنجام درا بوو، ئاماذةى بؤ كردووة كةئةو زؤنطاوانة نيشتمانى 
لةنَيوانيادا  زياتر،  لةنيوةى جيهان  بووة،  ندة 

َ
بال هةشتا جؤر 

ندةيةكى دةطمةنة 
َ
ندةى خؤش ئاواز marbled teal كة بال

َ
بال

ندانةى دةخوَيننء لةسةر زةوى 
َ
هةروةها نزيكةى(٩٠٪) لةو بال

 Acrocephalus griseldis بة  زانستييةكةى  ناوة  هةنء 
دةناسرَيت. 

طةراو  زاوزَىء  بةنيشتمانى  زؤنطاوةكان  لةوةى  بَيجطة 
ئةوةى  سةرةِراى  دادةنرَيت،  ماسيةكان  رؤبيانء  هَيلكةدانانى 
ثيسيةكانى  ثاشماوةو  بؤ  سروشتيية  وتةيةكى 

َ
ثاال وةك 

دوورووبارى ديجلةو فورات. 
دةيان هةزار عةرةبى زؤنطاوةكان لةو ناوضةيةدا دةذين لة 
ةوةراندنى 

َ
ذيانء طوزةرانياندا ثشتيان بة راو بةستوة، يان بؤ ل

مةِرو ماآلتيان. 
كى 

َ
ى (٢٠٠٣) دا، خةل

َ
كاتى روخاندنى رذَيمى سةدام لة سال

 

زؤنطاوةكانى عَيِراق. . 
كةرةستةخاوةكانى ذينطةو 

ثَيداويستيةكانى طةشةثَيدان. 
نوسينى: دكتؤر ئةحمةد ئةلشةربينى 
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بؤ رووخاند  ثردةكانيان بةندء هةموو دةوروبةرة ئةو 
(٪٢٠) دةستبةجَى زؤنطاوةكانء بؤ ئاو طةِرانةوةى سةرلةنوَى

رووبةرةكةى زؤنطاوةكان طةِراندةوة. ى
هاوئاهةنط ذينطةيةدا سةركةوتنة لةم هؤكار ضةندين
ناوضةية لة اليةن ثِر بةو كتو بوون، لة نَيوانياندا بايةخَيكى
ذينطةوة، بةكاروبارى تايبةت ةتى

َ
نَيودةول رَيكخراوَيكى ضةند

يةكطرتوةكان بةنةتةوة سةر ذينطةى بةرنامةى سةرويانةوة لة
طرنطرت مانةش لة عَيِراقى، حكومةتى بَيوضانى ى

َ
هةول و،

ذيانةوةى ناوضةكةو لةسةر زؤنطاوةكان سووربوونى عةرةبى
سةختى سةِرةراى نيشتةجَييان  شوَينى بؤ  طةِرانةوةيان

ناوضةيةدا. لةو ذيان بارودؤخى
يةكطرتووةكان بةنةتةوة سةر ذينطةى بةرنامةى

ئاو بة (٪٨٠) نزيكةى بة زؤنطاوةكان رووبةرى َيت
َ
ئةمرؤدةل

بةر (١٩٧٦ -١٩٧٣) ساآلنى رووبةرةكةى لة ثَيى داثؤشراوة، بة
كردنةوةى. ووشك ثرؤسةكانى لة

هَيندة زؤنطاوةكان عةرةبى الى مةسةلةكة  هةرضةندة
رووةكانةوة لةهةموو ذيانى ناوضةكة ضونكة نيية، طةشبينانة
دؤالر كة مليؤنةها رايطةياندووة عرياقيش حكومةتى سةختة،
دابينكردنى مةبةستى بة دةكات تةرخان ناوضةية ئةو بؤ
فَيركارىء وةك خزمةتطوزارييةكانى ثَيداويستيةكانىء
هَيشتا بةآلم ثةيوةندييةكان هاتوضؤء تةندروستىء ضاودَيرى
دةذين. ذيانياندا سةختى بارى لةذَير ناوضةكة كى

َ
خةل ذيانى

لة كة ثَيشكةوتنةية ئةو ثاراستنى لَيرةدا طران ئةركى
سةرلةنوَى ثرؤسةكانى بة درَيذةدان روويداء ناوضةكة
كارة ئةم طةرضى ثَيشووترى، دؤخى بؤ زؤنطاوةكان طةِرانةوةى
بة زةحمةتة شتَيكى عَيراقدا ئَيستاى دذوارى بارودؤخى لةنَيو

زؤنطاوةكاندا. ناوضة لة رؤيشتنى ئاو ثاراستنى لة تايبةتى
ئيكؤلؤذى ةى

َ
كؤمةل بةردةم خراية نوَييةى تؤذينةوة ئةو

سوودةكانى لةسةر نايةوة زؤرى مِرَيكى مشتء بةريتانى
درَيذدا عَيراق لة ماوةيةكى ذيان بؤ زؤنطاوةكانى طةِراندنةوةى
ئةم زؤنطاوةكانةوة، دةِرذَينة ئاوةكانى لةبِرى طومانيان بةهؤى
تؤذينةوةية كةيةكةمنيتاوتوَىكردنىئيكؤلؤذييةبؤناوضةكة
بةردةوامى ثَيداويستى كة ئاطاداركردةوة لةوة اليةنةكانيان
لة تةنها يةك اليةن وادةكات ئاو بة جووتيارء جَى نشينةكان
تيمى سةرؤكى وةك بكات، دابني ثَيداويستيةكانى زؤنطاوةكة
ذيانةوةيةى :ئةو ووتى ريضاردسؤن) (كوريش توَيذينةوةكةش
تا رَيذة بةهةمان  بةآلم خَيراترة، ضاوةِروانكراو لة ئَيستا

دةريخستووة تؤذينةوةكةمان نابَيت. بةردةوام درَيذ ماوةيةكى
نيشتمانةكةيان ناياببؤ بةشَيوةيةكى بنةِرةتى ضةندينجؤرى
بِربِرة لةوانةش بَى ئاو، بة ثِربوونةوةيان طةِراونةتةوة ثاش
داهاتوودا لة طةرضى ندةكان،

َ
بال ماسىء رووةكء طةورةكانء

دؤخى بؤ  زؤنطاوةكان طةِرانةوةى بؤ ئاو كردنى دابني 
ىء

َ
كشتوكال خواستى  ضونكة  طومانة، جَيطةى  ثَيشووتريان 

هةم لة عَيراق هةم ئةو ناوضةية زؤرة، لةسةر ئاوةكانى ذيانى
تةنها بتوانني ئَيمة وادةكات ئةمةش ئَيران، سورياو توركياء لة

بطةرَينينةوة. زؤنطاوةكان رووبةرى بةشَيكى
دةستىقةدةرلة ناوضةكةوابووكةناجَيطريىعَيراقياريدةى
ثسثؤرى طةورة (بارتؤ) هةروةك داوة، زؤنطاوةكانى ذيانةوةى
كة بةوة دةكات ئاماذة هةروةها َيت،

َ
دةل لة بةرنامةكة ذينطةى

سةر بةفربارينى زؤرو بارانى وةرزى رابردوودا، ى
َ
سال ضةند لة

زؤرى سوودَيكى َيت
َ
دةقول

َ
هةل لَيوةى فورات ديجلةو لة ضياكان

بارودؤخى هةر ديكةوة  اليةكى لة طةياندوة زؤنطاوةكان بة
بةكاربهَينرَيت، بؤ كشتوكاأل كةمرت ئاوةكة كة وايكردوة عَيراق
زؤنطاوةكان بطةرَيتةوة، رووبةرةكة بؤ (٪٤٠) وايكرد ئةوةش
كاتَيك ئايندةء كة ساآلنى بطرين لةبةرضاو  دةبَيت ئةمةش
مةبةستة بؤ ئاو بِرى بارودؤخ لة عَيراقدا سةقامطريدةبَيت،

بةكاردَينةوة. ئاوى كارؤ ووزةى ىء
َ
كشتوكال

:ثةيوةندييةكى راستةوخؤ َيت
َ
دةل سؤن) ثِرؤفيسؤر (ريشارد

طةِرانةوةى زؤنطاوةكانء نَيو بؤ رذاوةكان ئاوة بِرى لةنَيوان
مةسةلةكة كة دةبن توِرة بةوة زاناكان هةية، بؤي ذيان
رووبةرةى ئةو بَيتهةرضى بةند ئامانجةكانةوة بةدياريكردنى
هةية، ئاوةى ئةو بِرى

َ
لةطةل دةطةِرَيننةوة  زؤنطاوةكانى بؤ

دةطونجَيت. تاِرادةيةك
ئةنجاميانداوة، عَيِراقييةكان تؤذةرة لة تؤذينةوةيةكيش
بة نيوةى ثَيويستى زؤنطاوةكان طةِرانةوةى كة مةزةنة دةكات
لةبةر سةختة ئةمةش هةية، عَيِراقدا لة ئةمِرؤ كة ئاوةية ئةو

مرؤييةكان. ثَيداويستيية
يارمةتيمان  ئامانجةكان دياريكردنى دةكرَيت (بارتؤ)  بةِراى
ضونكة درَيذ، ماوةيةكى بؤ زؤنطاوةكان بةِرَيوةبردنى لة بدةن
دةمانةوَيت كة بكةين دياري رووبةرة ئةو بزانني دةبَيت
ئةمةش دابنرَيت، تاد .. .٪٦٠ يان ٪٥٠ بة ض بيطةِرَينينةوة،

دةكات. ثرؤسةكةدا لة كارئاسانى
خستة توَيذينةوةكةى كة سؤن) (ريضارد تيمةكة سةرؤكى
سةبارةت خؤى طةشبينى بةريتانى، ئيكؤلؤذى ةى

َ
كؤمةل بةردةم
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دؤخةكان، نالةبارى دةربِرى، سةرةِراى  ناوضةكة  بةداهاتووى
(٢٠٠٤ (٢٠٠٣ء نى

َ
ساال لة ثَيوانةى ضةندين  ثرؤفيسؤرة ئةم

راهَيناوة عَيِراقيش لةزانايانى ناوخؤى تيمَيكى داوةو بةئةنجام
زؤنطاوةكةو مانطانة بةثَيوانةكردنى بةردةوامييان لةسةر
رووةكء ندةو

َ
بال ماسيء كردنى  ضاودَيرى  ئاوةكةىء بِرى

لةوةى طةشبينم من : َيت
َ
دةل لةنَيوياندا، ديكة بوونةوةرةكانى

بكةين، زؤنطاوةكان فراوانى رووبةرَيكى لة ثارَيزطارى دةتوانني
ذينطةيى ذيانى لةناوبردنى بؤ سنورَيكمان كة بةتايبةتى
زؤنطاوةكان. وَيرانكردنى مايةى بووة بوو سةرةتا كة داناوة
لة دةكرَيتء كة كارَيكة  ناوضةية ئةم بؤ ذيان  طةِرانةوةى
عَيِراقييةكان وةزارةتة ئةطةر نيية، زؤر كةهَيندة ماوةيةكيش
بةجؤرَيك بن، رازى ئاوةكان  بِرى كردنى  تةرخان لةسةر
زامن زؤنطاوةكان بؤ  ئيكؤلؤذى سستمى بةكارى  بةردةوامى
بةووردى دةتوانني ئَيمة ةكاندا،

َ
سال ووشكة لة بةتايبةتى بكات،

ئةطةر ئةويش بكةين زؤنطاوةكان بؤ ذيان طةِرانةوةى ضاودَيرى
بكرَيت. دابني بةبةردةوامى ئاو

وةكالةتى ثشتطريى هاوكارىء َيت:
َ
دةل سؤن ريضارد

اليةنة USAIDSء ئةمريكى ةتى
َ
نَيودةول طةشةثَيدانى

دةمَينَيتةوة، دياريكراو سنووردارو بة ديكة ةتييةكانى
َ
نَيودةول

حكومةتى ئريادةى لةئةستؤى كة دابينكردن دوارؤذدا، لة م
َ
بةال

بزربوونى عَيِراقء  دؤخى ناجَيطريى  ثاشان دةبَيت،  عيًَِرقدا
لةبةرئةوة دةبَيت و، دةكات طةورةتر طرفتةكة تدا

َ
ووال لة ياسا

بكةين. ئَيستامان دةستكةوتةى لةم ثارَيزطارى
؟ خؤدةشارنةوة ضؤن زيندووةكان بوونةوةرة

باشرتى  تايبةتمةندَيتيةكى زيندوو بوونةوةرى هةتا
دةبَيت، زياتر زيندوويةتى بة مانةوةى بوارى هةبَيت
ةتةكانى

َ
خةسل هَيشتنةوةى زؤربوونء  بوارى لةوَيشةوة

ضةندين جؤرى راستييةسادةيةوة ئةم بةهؤى زياتر دةبَيت.
تا ثةرةثَيداوة خؤطونجاندنيان تايبةتى رَيطةى بونةوةران
ئةوةى بةبَي بهَينن بةدةست خؤيان خؤراكى بدات ياريدةيان
ديكة، يةكَيك لةطرنطرتين بوونةوةرانى نَيضري بؤ ببنة خؤيان
واتة سروشتى، داثؤشينى يان خؤشاردنةوةية رَيطايانةش ئةو
دِرندةكان. لةبوونةوةرة خؤشاردنةوةيان لة بوونةوةران تواناى
باِّـان ثارادؤ كسوفيال َين

َ
كةثَيي دةل لة بؤقةكان جؤرَيك وةك

زبرة، زةردةو قاوةييء رةنطةكةى  دةذين،  مةدةغشقةر كةلة
ذينطةيةى ئةو دارى ِرةطى قوِرو لة خؤيان دةدات كةياريدةيان
جؤرَيكى ضةند نةيانبينَيت، دوذمنيان بشارنةوةو دةذين تَييدا
بطرة بطؤِرن، خؤيان  رةنطى دةتوانن كة هةن  ديكة بؤقى

بضن! دارةكان ى
َ
كةلةطةال بةجؤرَيك شَيوةشيان

رةنطء طؤِرينى لة هةن كة
َ
يان ئاذةل بوونةوةر هةندَيك

دةبن، تيايدا شوَينةى ئةو رةنطى بةثَيي لَيزانن، زؤر شَيوةياندا
كو

َ
بةل خؤناشارنةوة، هةن، ديكةش هةندَيكى دةطؤِرن، خؤيان

لةضاوى يان كةمةترسيداربن  دةدةن لوول بةجؤرَيك  خؤ
بن. بايةخ بَي دوذمنيان
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دى بؤيةكَيكى بوونةوةرَيكةوة لة خؤشاردنةوة رَيطةى
شاردنةوةكان خؤ جؤرى هؤكارَيك ضةند لةوةشدا دةطؤِرَيت،
رةفتارى فسيؤلؤذياو بة بةندة هؤكار يةكةم دةكةن، دياري
ئةوانةى وةك كدارن

َ
كول ئةوانةى  ضونكة  بوونةوةرةكانةوة،

دةرياضة لة كة  ئةوانةش خؤبشارنةوة، ناتوانن دارن 
َ
توَيكل

خؤشاردنةوةيان رَيطةى دةكةن، مةلة فراوانةكاندا
نةى

َ
ئاذةال بوونةوةرو لةو  جياوازة ئةويش  ثةرةدةسَينَيتء

ذينطةيةية ئةو هؤكار دووةم دةذين، دارةكاندا لةنَيو
ةتةكاندا

َ
حال لةزؤربةى دةذىء تيايدا بوونةوةرةكة كة

تةكنيكى خؤشاردنةوةدا، لةسروشتى بةهَيزة هؤكارَيكى
بوونةوةرةكة شَيوةى رةنطء ئةوةية خؤشاردنةوةكةش
ئامانجَيكى يان هؤكار لَيبَيت، دةووروبةرةكةى جَيطةو وةك
بشارنةوة، خؤيان لة دوذمنان ئةوةية  خؤشاردنةوة، ديكةى
بؤنمونة دةطريَيت، لةبةرضاو دوذمنةكةش سروشتى واتة
رةنطى بةطؤِرينى بوونةوةرَيك نيية لةوةدا مانايةك هيض
جياكردنةوةى تواناى دوذمنةكةى كة بشارَيتةوة خؤى خؤى

نةبَيت! رةنطةكانى
رةنطيان هةية، خؤشاردنةوةى ن

َ
ئاذةال بوونةوةرو لة زؤر

ديكة ضةندينى ذيشكء بزنةكَيوىء سمؤرةو لة هةريةك
َ
زةوى نزيكةو لةطةل كة لةرةنطى رةنطيان بةزؤرى (قاوةيية)

دةطونجَيت، دارستانةكاندا ى
َ
خؤل دارةكانء قاوةيي رةنطى

دةريايي ديكةى بوونةوةرى دؤلفينةكانيشء قرشء ماسي
لةذَير كة ياريدةيان دةدات خاكى شينباويان هةية رةنطَيكى

خؤبشارنةوة. ئاودا ناو بَيدةنطةكانى تشكة
بوونةوةرة الى رةنطةكان بةرهةمهَينانى بؤ دووِرَيطة 
خانانة ئةو ئاستى لةسةر يةكةميان هةية، زيندووةكان
طؤِرينى دَينن بؤ بةرهةم سروشتى بؤيةى دَينةبةرهةم كة
ئةم كيميايي ثَيكهاتةى كيمياييةوة، لةرووى بونةوةر رةنطى
رووناكى تايبةتييةكانى رةنطة مذينى دةبَيتةهؤى بؤيانةش
رووكةشي رةنطى ديكةدا. رةنطةكانى رةنطدانةوةى

َ
لةطةل

بينراوةكان رووناكيية شةثؤلة لةدريذترين بؤية ثَيكهاتةى
ثَيكهاتةكانىجةستةى ثَيكدَيتكةرةنطةكانىديكةدةيدةنةوة،
وبونةتةوةء

َ
بال َيى

َ
دةل واكاردةكةن زيندووةكان بوونةوةرة

بةجؤرَيك دةيداتةوة، بةريان دةورو بينراوى رووناكى
وورضى وةك رةنطبداتةوة، دياريكراو رةنطى ثَيكهاتةى
م
َ
بةال هةية، رةشيان ثَيستَيكى راستيدا لة كة جةمسةرةكان

نيمضةتةنكى مووى ضونكة بةدةردةكةون، سثي رةنطى بة
دةكةوَيت مووةكان بةر رووناكى  كاتَيك  هةيةو جةستةيان
روناكية رةنطدانةوةى كاتى الرببنةوةو  موةكان وادةكات 
هةندَيك الى دَينَيت، لَيوةبةرهةم سثي رةنطى الربوةكةش
ئةو ئاوييةكانء / ووشكايي ة

َ
ئاذةل يان خشؤك بوونةوةرى

هةية كاذييان ثَيستى يان ضينَيكى رةنطيان سةوزة ماسييانةى
ثةرشكردنةوةى ضينَيك بؤ

َ
لةطةل زةرديان تَيداية بؤيةى كة

لَيبكةوَيتةوة، شينى رةنطى رةنطدانةوةى  تاوةكو رووناكى
سةوز رةنطى ئةوا كاردةكةن ثَيكةوة ضينةكة هةردوو كاتَيك

دةهَينن. بةرهةم
طؤِرينة رةنط توانايةى ئةم بؤماوةيي يان هَيشتنةوةى
هؤى بؤتة سروشتى  بذاردنى

َ
هةل لةبةرئةوةى روودةدات، 

َ
طونجاندنيان لةطةل خؤ كةتواناى بوونةوةرانةى مانةوةى ئةو
طؤِرينى

َ
لةطةل ذينطة هةمان كة بةتايبةتيش هةية ذينطةدا

باكوور جةمسةرى رَيوى بؤنمونة دةطؤِرَيت، ووزةكاندا
ذينطةى

َ
لةطةل تاوةكو دةبَيت رةش رةنطى هاويندا لةبةهارو

دا زستان ثاييزو وةرزى لة م
َ
بةال بطونجَيت،  دةوروبةريدا

بةفرو ئةو ِرةنطى
َ
لةطةل تاوةكو دةطؤِرَيت سثي بؤ ِرةنطةكةى

داوة. دةورى اليةكةوة كةلةهةموو بطونجَيت ةدا
َ
سةهؤل

كردوة   ثةرضظةى ( Iraqcenter) لة ئةحمةد       ئاشنا
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   - لةسةر كةنارى دةريا يان لةسةر شاخ زياتر ئةسمةر 
دةبيت؟ 

- لةسةر شاخ، ضونكة تا لةسةر رووى دةريا بةرز بينةوة 
بةرز  م   ٣٠٠ دةكات،  زياد  بنةوشةيي  سةروو  تيشكى  هَيزى 

بينةوة ٤ ٪ هَيزةكةى زياد دةكات. 
- لة هةندَيك وآلت زياتر ئةسمةر دةبني؟ 

تا لة هَيلى ئيستوا زياتر نزيك بينةوة ئةوا زياتر لةخؤر 
ئاوء  ئيستواييةكان،  وآلتة  هةواى  ئاوء  دةبينةوة،  نزيك 

هةوايةكى طةرمء شَيدارة. 
لةطةأل ئةوةشدا ثَيويستة بةئاطا بني، ضونكة تةثء تؤزء 
هةورةكان رَيطة لة هةموو تيشكى سةروو بنةوشةيى ناطرن، 
بةآلم مةترسى ئةم تيشكة لة ناوضة خولطةيىء ناوةندييةكان 
زياتر دةبَيت واتة لةو وآلتانةى كة ئاوء هةواكةيان وشكة، ئةم 

ناوضانةش طةشتيارةكان زياتر رووى تَيدةكةن. 
ئَيوارة بة  تاكو  لة بةيانيةوة  لةوانةية  لةم شوَينانة  خؤر 
ثرشنطدارى بمَينَيتةوةء ئةمةش ئةو كةسانة بة الى خؤيدا 
ئةوة  لةبةر  بن،  ئةسمةر  دةكةن  كة حةز  رادةكَيشَيت  زياتر 

ثَيويستة ئاطادارى تيشكى خؤر بني لةم ناوضانةدا. 

- باشرتين كات بؤ خؤدانة بةر خؤر؟ 
ثَيست  ئةوةى  بؤ  خؤرء  بةر  خؤدانة  بؤ  كات  باشرتين   -

نةسوتَيت بةيانيان يان دوانيوةِروانة. 
لة  لة وةرزى هاويندا تيشكى خؤر  فةِرةنسا  لة  بؤ نمونة 
سةعات دووى نيوةِرؤدا بة ئةستوونى دةكةوَيتة سةر زةوىء لة 

زستانيشدا لة سةعات يةكى نيوةِرؤ. 
ثةِرى  لةو  كاتانةدا  لةم  بنةوشةيى  سةرو  تيشكى  واتة 
بةهَيزىء تونديداية. لةبةر ئةوة واباشة لة نَيوان ١١ بؤ ٥ ى 

دوانيوةِروان خؤتان نةدةنة بةر خؤر. 
رؤذ  بةدرَيذايى  بةردةوامى  بة   (UVA) تيشكى  ئةطةر 
هةبَيت ئةوا تيشكى (UVB) لةنَيوان سةعات ١١ بةيانىء ٥ ى 

دوانيوةِرؤ زياد دةكات. 
بة  توندى  هَيزء  بةهةمان  بنةوشةيى  سةرو  تيشكى   -

درَيذايى ساأل هةية؟ 
لةو  ئاسؤوة  لة  خؤر  رؤيشتنى  دةركةوتووى  هَيلى  كاتَيك 
ئةو ماوةيةى كة تيشكى سةروو  كاتة  ئةو  ثةِرى بةرزيداية، 
دةبَيت.  ماوة  كورترين  ئَيمة  دةطاتة  تا  دةيرِبَيت  بنةوشةيى 
لةبةر ئةوة كاريطةرىء زيانى تيشكى خؤر لةو ماوةيةدا زؤر 

كاريطةرى خؤر بؤ 
  

 
سةر ثَيست

سؤفى الكوست
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بةئاطا لَيى زياتر ديكة كاتةكانى هةموو لة ثَيويستة بةهَيزةء
فةِرةنسا بؤ نمونة ). لة حوزةيران بني (واتة لة مانطى

ماوةى لة سثى ثَيستى روودةدات؟ زوو خؤر بةركةوتنى -
ئةوةى دةبَيت بَى خؤر بةركةوتنى توشى ضارةكة سةعاتدا يةك

بكات. ثَي هةستى خؤى كةسة ئةو روودانيدا ساتى لة
دةبني؟ ئةسمةر سَيبةردا لةبةر -

زامن بؤ خؤر تةواومان لة ثارَيزطارى كآلو ضةتر يان ى،
َ
بةل

دةطرَيت، بنةوشةيى لة تيشكى سةروو رَيطة هةرضةندة ناكات،
هةر ضةترةكةوة زةوىء لةذَير لةسةر رووى تيشكة ئةم بةآلم

دةدرَيتةوة.
دةبني؟ ئةسمةر هةر ة

َ
جول بَى يان وةستاوى بة -

ناتوانني هةر رابكةين خَيرايى ثةِرى بةو ئةطةر تةنانةت
بطرين، خؤر بةركةوتنى بنةوشةيىء سةروو تيشكى لة بةر
وةستان كاتى هةيةو لة شوَينَيك هةموو خؤر لة تيشكى ضونكة
دةبينةوةو خؤر تيشكى روبةِرووى ثلة بةهةمان ةدا

َ
جول يان

بسوتَيت. ببني يان ثَيستمان ئةسمةر دةشَيت
دةمانثارَيزَيت؟ سةروو بنةوشةيى تيشكى لة بةرط جلء -
ثارَيزَيت بة تايبةتى خؤر نامان لة سةد بةرط لة سةدا جلء
باشرتين ئةستور وشكء لؤكةى قوماشى تةنها بوو، تةِر ئةطةر

دةكات. بؤ دةستةبةر ثارَيزطاريمان
خؤر؟ بةر خؤدانة بؤ هةية ثزيشكى رَيطرى -

ثَيويست وا  هةبَيتء ثزيشكى رَيطرى هةندَيك لةوانةية 
ةتةدا

َ
حال لةم بثارَيزيت، خؤر تيشكى لة خؤت كاتانةدا لةو بكات

لة تيشكى خؤرت ثاراستن خؤ ئامادةكراوى ثزيشك كرَيم يان

ثَيويستة بةهَيزن. كاراييةكى خاوةنى كة دةكات ديارى بؤ
خؤمان بني ئاطا بة دةرماندا هةندَيك خواردنى كاتى لة
هةستيارى هؤى ببَيتة لةوانةية ضونكة خؤر، بةر نةدةينة
خؤر خؤدانةبةر ضونكة خؤر، بةتيشكى بةركةوتن لةكاتى
دةرمانى بةتايبةتى ناطونجَيت، دةرماندا هةندَيك لةطةأل
وةك عةترء رووةكى هةندَيك سكثِرىء خةمؤكىء دذة دذة
ئةطةر دةتةوَيت ئةوة لةبةر كةثسولدا. ئؤفاريقؤن لةشَيوةى
طرفت يان طريو هةستيارى يان ضاو دةمء ةى

َ
ةو مال

َ
ثةل لة

ئةو بةكارهَينانى لةكاتى ثَيويستة بيت، بةدوور لةضاودا
خؤر. بةر نةدةيتة خؤت ماددانةدا دةرمانء

ضيية؟ بؤ لةش سودةكانى خؤر -
D لة  ظيتامينى بؤ دروستكردنى دةدات لةش يارمةتى
ضارةسةر لة بنةوشةيى سةروو  تيشكى  هةروةها لةشدا،
لة وةك بةسوودة ثَيستدا نةخؤشى هةندَيك كردنى
ئةكزيما، )ء ثَيست فِرَيدانى (توَيذ ثَيست سةدةفى نةخؤشى
لةبةر مةزاج سةر كاردةكاتة ثؤزةتيظ بةشَيوةيةكى هةروةها
ةتى

َ
حال كردنى ضارةسةر لة دةبينَيت سةرةكى َيكى

َ
رؤل ئةوة

دى لةوانى زياتر لةش ناوضةى هةندَيك وةرزى. خةمؤكى
دةبَيتء كاريطةر شوَين زياتر ى، هةندَيك

َ
بةل دةبَيت؟ كاريطةر

طوَيضكة، ئةمانةن: كة دةبَيت بةركةوتن خؤر تووشى زياتر
لةكاتى كات زؤر ناوضانة ئةم ئةذنؤ، ثشت ناوضةى قؤأل، ثشتى
لةيادى خؤر دذى ثارَيزةر  ماددةى بة ثَيست  ضةوركردنى
نةضَيت واباشة لةبري لةشمان شوَينَيكى هيض ئةوةى بؤ دةكةين،
بَيت. بةين سةعاتى نيو جار هةر لَيبدةينء كرَيمى جار دوو

ضةو جةستةمان خؤر دذة كرَيمى بة بةردةوام ثَيويستة -
بكةين؟

جارَيك سةعات دوو واباشة كرَيم يان شريى دذة خؤر هةر
بةتايبةتى بووين، دةريا كةنارى لةسةر ئةطةر بَينني بةكار
زؤر سثىء ثَيستمان يان بوو، كرد نقووم ئاودا لة ئةطةر خؤمان

بوو. هةستيار
لةشمان؟ لة بدةين كرَيم لة ئةستور ضينَيكى ثَيويستة -

ثَيست لة يةك (سم ٢) هةر بؤ كرَيمة لةو ٢ ملطم دةبَيت
شووشةكة. ضارةطَيكى نزيكى جارَيك هةر بؤ واتة بَينني بةكار
تَيرء بةشَيوةيةكى كو

َ
بةل بكةيت تيادا رةزيلى مةدة هةوأل

بةكاربَينة. زؤر بِرى تةواوء

ثةرضظةى (الجمال والعناية الطبيعية بالوجه)ةوة كتَيبى لة ح
َ
سال تةالر

كردووة  
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لة  جؤرَيكة  (عازةبة)  هةرزةكارى  تةمةنى  زيبكةى 
جؤرةكانى زيبكةى ثَيستء لةسةر دةمء ضاو هةندَيك شوَينى 
لةدواى  دةردةكةوَيت  طةردةن،  سةرسنطء  وةك  لةش  ديكةى 
تةمةنى رةسيوبوون تا 25 بؤ 35 ساأل واتة قؤناغى طةنجَيتى 
دةمَينَيتةوة، لة كةسَيكةوة بؤ كةسَيكى دى جياوازةء هةردوو 
توخمةكة تووشى دةبن، ئةم زيبكانة بةضةند قؤناغَيكدا تَيثةِر 
دةبن يان لة قؤناغى ضاالكةوة active بؤ قؤناغى برين تَيثةِر 
ن زؤر 

َ
دةبَيت، ئةو شوَينةوارانةى كة ئةم زيبكانة بةجَييدةهَيل

نء دةمء ضاو تَيكدةدةن. 
َ
قول

- ئةم زيبكانة ضني ؟
ئاوسان لة رذَينةكانى لة ثَيستدا بآلوبوونةتةوة، 

َ
بةهؤى هةل

دةدةن  دةرى  دةردراوانةى  ئةو  بِرى  زيادبوونى  ئةنجامى  لة 
ةكانى دةرةوةىء هةوكردنى ثَيستةوة، ئةو زيبكانة 

َ
طريانى كةنال

دروستدةبن. 
- هؤكارة يارمةتيدةرةكان بؤ 

دةركةوتنى: 
َيك هؤكار دةبنة هؤى زيادكردنى ئةطةرى 

َ
لة راستيدا كؤمةل

دةركةوتنى ئةم زيبكانة وةك: 

ةتى ئةم زيبكانة 
َ
هؤكارى بؤماوةيى (خَيزانى) :هةندَيك حال

ينةوة 
َ
لةناو نةوةى هةندَيك خَيزاندا بآلوة، بةثَيى هةندَيك لَيكؤل

دةطةِرَيتةوة  ذينطةيى  يان  جينى  هؤكارى  بؤ  هؤكارةكانى 
زيادبوونى  يان  رذَينانة  ئةم  ذمارةى  لةجؤرء  بةرثرسن  كة 

دةردراوةكانى يان هؤكارةكانى دةركةوتنى نةزانراون. 
هةندَيك  دووضارى  رذَينانة  ئةم  ثَيست:  هةوكردنى 
ئاوسانى 

َ
هةوكردنى بةكرتى دةبن كة لةوانةية ببنة هؤى هةل

ة وردةكانى. 
َ
ئةم رذَينانةو طريانى كةنال

ينةوةى ثزيشكى جةخت لةو 
َ
جؤرى خواردن: هةندَيك لَيكؤل

راستيية دةكةن كة هةندَيك خؤراكى وةك ضةورىء شريينىء 
رذَينانةوة  ئةم  دةردانى  بة  ثةيوةندييان  داودةرمانى ضَيشت 

هةية. 
هةية  ديكة  ينةوةى 

َ
لَيكؤل شَيدار:  طةرمء  هةواى  ئاوء 

ئاشكرايكردووة ئةم زيبكانة لة ئاوء هةواى طةرمدا زؤردةبن 
طريانى  ثَيستء  هةوكردنى  زؤربوونى  بةهؤى  ئةويش 

ةكانى ئةم رذَينانة. 
َ
كةنال

نةخؤشيدا  ةتى 
َ
حال هةندَيك  لة  هؤِرمؤنةكان:  تَيكضوونى 

كاتَيك هاوسةنطى هؤِرمؤنةكان تَيك دةضن وةك دروستبوونى 

زيثكةى هةرزةكارى 
Acne vulgaris

ح 
َ
                       دكتؤر كةمال حسني سال

  ثسثؤِر لة نةخؤشييةكانى جوانكارى – قةتةر  
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سوِرى لةكاتى هؤِرمؤنةكان طؤِرانى يان سةرهَيلكةدان تورةكةى
مانطانةدا.

ضاالككةرةوةيان هؤِرمؤن يان كة دةرمان هةن زؤر دةرمان:
زيادبوونى لة ييان

َ
رؤل ئةمانة سكثِرى، دذة دةرمانى يان تَيداية

هةية. زيبكةدا
ئةم بةكارهَينانى ئاِرايشت: جوانكارىء هؤكارةكانى
نةطونجاو يان خراث جؤرى هةندَيك يان بةزؤرى هؤكارانة
ةتةكانى

َ
حال زيادبوونى هؤى ببَيتة لةوانةية ثَيستدا لةطةأل

هةندَيك كةسدا. لة زيبكة توشبوون بة
دةكةن لةوة جةخت ينةوة

َ
لَيكؤل هةندَيك دةروونى: بارى

ئةم بآلوبوونةوةى  خَيرايى لة  يارمةتيدةرة  دةروونى بارى
زيبكانة.

خؤثاراستن: رَيطةكانى
زيبكانةء ئةم بآلوبوونةوةى دةكرَيت ةتدا

َ
هةندَيك حال لة -

ن
َ
بةجَيدةهَيل ثَيست لةسةر كة نَيطةتيظييان كاريطةرى

بةهؤى رؤذانة ضاو دةمء شتنى رَيطةى لة ئةويش كةمبكرَينةوة
كة منداأل سابونى لة سابونى سروشتى يان جؤرَيك طةرمء ئاوى
بةكارهَينانى يان ثَيست دةوروذَينن كة مادانة ئةو هةموو لة
كةسانةدا لةو بةتايبةتى ثسثؤِر ثزيشكى رَينماييةكانى بةثَيى
ةكةبووةى

َ
كةل ضةوريية ئةو بؤ البردنى ضةورة ثَيستيان كة

ئةم بضوكةكانى ة
َ
كةنال طريانى لة طرتن رَيطة ثَيست سةر 

خاوَينكردنةوةى رذَينانةو
بةكرتياى تؤزء لةتةثء ثَيست

ثَيست. سةر
نابَيتئةوزيبكانةبطوشرَين -
بة سةرييان  بخرَيتة فشار يان 
ضونكة ثاككردنةوةيان، نيازى
زيادكردنى هؤى دةبَيتة كارة ئةم
سوتانةوةيىء يان ثَيست هةوى
زيبكانة ئةم ماكةكانى بةمةش
داهاتوودا لة  دةبنء  زياد

ن.
َ
بةجَيدَيل قوأل شوَينةوارى

خؤراكى كةمخواردنى -
لة بةتايبةتى شريينى ضةورء
مانطانةدا. سوِرى ماوةى رؤذانى
تيشكى بةر خؤنةدانة  -
درَيذ بة دوورو ماوةى خؤر بؤ

هاويندا. وةرزى لة تايبةتى
جوانكارىء بةكارهَينانى هؤيةكانى نةكردن لة زيادةِرؤيى -
لةطةأل جؤرانة ئةو بةكارهَينانى رةضاوكردنى ئارايشتء

دةطونجَين. ثَيستدا
سةوزةى ميوةو شلةمةنىء ئاوء خواردنةوةى زؤر -
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بة ظيتامينةكان. ةمةند
َ
دةول

دةرمان بةكارنةهَينانى -
راوَيذى بة تةنيا وهؤِرمؤنةكان

نةبَيت. ثسثؤِر ثزيشكى
ضارةسةر:

سادةكان:  ةتة
َ
حال -1 بؤ

ماددةو دةكرَيتهةندَيكلة -
ئامادةكراوى ثزيشكى بةكاربَيت،
لةذَير ثَيويستة بَيطومان بةآلم
ئةو ثزيشكيدابَيت، ضاودَيرى
ماددانةبةشَيوةيةكىشوَينطةيى
لةو دةدرَين واتة بةكاردَيت،
لَيهاتووةء زيبكةيان شوَينانةى
ثَيستةكة يارمةتى ئةمانة
كونيلة كردنةوةى بؤ دةدةن
ئةمانة بةتةنيا داخراوةكان
تةندا دذة لةطةأل بةكاردَيت يان
ثزيشك. بِريارى بةثَيى ئةويش

ضةورى دةرمانانةى دةردانى ئةو بةكارهَينانى هةندَيك -
ثزيشكدا. راوَيذى لةذَير بَيطومان دةكةنةوة، كةم رذَينانة ئةم
ثَيكهاتةكانى وةك دةمةوة رَيطةى لة تةن دذة بةكارهَينانى -

ثزيشك. بةثَيى راى ..هتد و. مبسريم ترتاسايكلني يان
البردنى دةرمانةوة بؤ هةندَيك بةهؤى ثرواندنى كيمياوى -

زيبكانة. ئةو سادةكانى كاريطةرة
زيبكانة:  ئةم شوَينةوارى كاريطةرء -2 ضارةسةر

ئةنجام جوانكارييةوة نةشتةرطةرى بةهؤى كارة ئةم
طشتييةوة بةثَيى يان شوَينطةيى بةنجى رَيطةى دةدرَيت لة
ئةنجام نةشتةرطةرييةكة ثزيشكةى ئةو سةنطاندنى

َ
هةل راو

نةخؤش. بةرطةطرتنى ئاستى تواناء دةداتء
ئةمةش :Dermobrassion سةنفةرة كردارى
قؤناغ ثَيست بةيةك سةرةوةى ى

َ
توَيذال البردنى بؤ رَيطةيةكة

كردارةش ئةم  ثزيشك، بِريارى بةثَيى قؤناغَيك ضةند  يان
جؤرَيكة: ضةند

هةندَيك  اليةن لة بةدةست ميكانيكى: سةنفةرةى 1-
لة شووشةيى كاغةزى بةكارهَينانى بة ثسثؤِرةوة ثزيشكى

ئةنجامدةدرَيت. بضوكدا، ناوضةيةكى
تايبةتء  كارةبايى بةهؤى ئامَيرى كارةبايى: -2 سةنفةرةى

روخساردا دةكرَيت. لة ناوضةى بةرفراوان بؤ
ثَيست  سةرةوةى ى

َ
توَيذال لةيزةر: بة سةنفةرة  3-

ئةزموون خاوةن ثزيشكَيكى ضاودَيرى راوَيذء بة الدةبرَيتء
ئةنجامدةدرَيت.

نةشتةرطةرى: دواى
تيشكى خؤر  نابَيت زياتر 45 رؤذ يان ماوةى بؤ نةخؤش -
لةبةر دةطؤِرَيت، هةواو ئاوء كةسء بةثَيى ئةويش بدات لَيى
نةشتةرطةرييانة زستاندا ئةم وةرزى تةنيا لة واباشرتة ئةوة

ئةنجامدبدرَيت.
لة هةموو كة سروشتى سابونى ئاوء بة ضاو شتنى دةمء -

بَيت. بةدةر كيميايى مادةيةكى
بةكاربَيت خؤر تيشكى دذى خؤثارَيز ماددةى دةكرَيت -

راى  ثلةيةك بةثَيى بةضةند تيادايةو ئةويش SP.F ى كة
ثَيستةكة. جؤرى ثزيشكء

تةنى دذة يان ثزيشكى هةتوانى هةندَيك بةكارهَينانى -
رَينماييةكانى بةثَيى ئةويش هةوكردن وةستَينةرى يان ثَيست

ثزيشك.

كردووة ثةرضظةى الشرق االوسط)ةوة ) لة لوقمان غةفور
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سةركةوتوو  ضارةسةرى  بةتاكة   
َ
دل ضاندنى  نةشتةرطةرى 

نةبَيت  لةتوانادا  كة   
َ
دل نةخؤشيانةى  لةو  بؤهةندَيك  دادةنرَيت 

بةهؤى دةرمان يان نةشتةرطةرييةوة ضارةسةر بكرَيت.  

ئةم رَيطاية لةضوارضَيوةى توَيذينةوةو ئةزمونةكانةوة دةرضووة 

بؤئةوةى ببَيت بة رَيطايةك بؤ رزطاركردنى ذيانى مرؤظَيك كةهيض 

ريًَطايةكى ديكةى نيية لةبةرئةوة مردن ضاوةِرَيى دةكات. 

كاريلى  (ئالكس  سةركةوتنةكةى  ثاش   
َ
دل ضاندنى  بريؤكةى   

راستيةكى  بؤتة  هَينا  بةدةستى  دا   (١٩٠٥) ي 
َ
كةلةسال فةرةنسي) 

ي سةطَيكى ديكةدا 
َ
ي سةطَيكى لة دل

َ
بةرجةستة،  ئةويش ئةوةبوو كةدل

ي 
َ
ي يةكةم دةربهَينَيت بةمةبةستى يارمةتيدانى دل

َ
ضاند بَيئةوةى دل

يةكةم. 

توانى  روسي  ديميكرؤف)ى  (فالديمري  دا   (١٩٤٦) ي 
َ
سال لة 

ئةويش   
َ
ئاذةل لةسةر  بدات  ئةنجام  تاقيكارى  نةشتةرطةرييةكى 

َيكى نةخؤشةوة. 
َ
َيك لة سنطدا بةتةنيشت دل

َ
بةضاندنى دل

ي ١٩٦٠ دا (شاموى ولور) توانى نةشتةرطةرييةكى تاقيكارى 
َ
لةسال

ي سةطةكةو 
َ
دل بةدةرهَينانى  ئةويش  ئةنجامبدات  لةسةر سةطَيك 

ي سةطَيكى دى لة جَيطاى دا. 
َ
دانانى دل

ي مرؤظ بؤ 
َ
 لة جَيطاى دل

َ
ي ئاذةل

َ
هةروةها سةرةتاى ضاندنى دل

ي دا بؤ دانانى 
َ
ي ١٩٦٤ دةطةِرَيتةوة كاتَيك (جيمس هاردى) هةول

َ
سال

م 
َ
بةال مرؤظَيك،   ثةككةوتووى  ي 

َ
دل جَيطاى  لة  شةمثازييةك  ي 

َ
دل

سةرنةكةوتء مرؤظة نةخؤشةكة بة ضةند سةعاتَيكى كةم ثاش 

نةشتةرطةرييةكة طيانى لةدةست دا. 

تةنة  ئةو  ثِري  كتء  بةخَيراييء  مرؤظة  ئةو  لةشى  ضونكة 

لة  ئةستةمى  دةوترَيت  ثَيي  ةتة 
َ
حال ئةم  رةتكردةوة،   نامؤيةى 

كردنى بايؤلؤذى. 
َ
قبول

ضاندنى  نةشتةرطةرى  يةكةم  دا   ١٩٦٧/١٢/٣ رَيكةوتى  لة  م 
َ
بةال

دةستى  لةسةر  بوو  لةدايك  دي  مرؤظَيكى  بؤ  مرؤظَيكةوة  لة   
َ
دل

نةشتةرطةر (كريستيان برنارد) لةباشورى ئةفريقيادا. 

هةبوون،  طرنط  دووِرَيطرى  تاقيكارييانةدا  ينةوةو 
َ
لَيكؤل لةم 

طةياندنى  ضؤنيةتى  بةرطرىء  رةتكردنةوةى  ئةوانيش 

ة ضَينراوةكة. لة رةتكردنةوةى بةرطري دا 
َ
دةمارةخانةكانة بؤ دل

ئةندامة  ئةو  ؤز 
َ
ئال بةرطرى  بةكردارَيكى  وةرطر  كةلةشي  ئةوةية 

 ناكات. كةئةمةش دووجؤرة توندوتيذو درَيذخايةن،  
َ
نامؤية قبول

بةتةواوةتى  بنء   
َ
زال دياردةيةدا  بةسةرئةم  نةيانتوانيوة  زاناكان 

دذةتةن  توانى  زانا(بوريل)  دا   ١٩٨٠ ي 
َ
لةسال م 

َ
بةال بكةن.   بنرِبى 

(كلوسبورين) بؤئةو رةتكردنةوة بةرطرييانة دابنَيت كةئةمةش بة 

     ضاندنى دَل            
دكتؤر عةدنان رةشيد
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كو
َ
بةل دا

َ
ضاندنى دل لة تةنها نةك دادةنرَيت جؤرةبازدانَيكى طرنط

بؤ دذةتةن بَي ضونكة لةشيشدا،  ئةندامةكانى ديكةى ضاندنى لة

ئةنجامدانى نةشتةرطةرى كةثاش نةخؤش رةتكردنةوةى بةرطرى

بذى.  زياتر ٢١ رؤذ لة ناتوانَيت ضاندن

ة
َ
بةدل دةمارةخانةكانة طةياندنى كةضؤنَيتى دووةمدا لةرَيطرى

دةمارةخانانةش ئةو بَي دةتوانَيت
َ
دل دةركةوتووة ضَينراوةكة،

ضةند بة  ضاندن ثاش ضونكة بَيت، بةردةوام كارةكةى لةسةر 

دةنوسَينةوة. بةيةكةوة خانةكان دةمارة خؤبةخؤ مانطَيك

دةضَينرَيت:
َ
دل كةى

هةيةكةثاش تايبةتى  دياريكراوى ياساى رَيساو  
َ
دل ضاندنى

بةندى
َ
مةل سةدةها شارةزايي دورودرَيذو بةدواداضونَيكى

دانراون، لةجيهاندا 
َ
دل نةشتةرطةرى 

ئةمانةن: طرنطرتينيان كة
ثةكيان بةتةواوةتى نةخؤشةكة ةماسولكةكانى

َ
دل كاتَيك -١

نةشتةرطةرى ثزيشكىء ضارةسةرى شَيوةيةك بةهيض كةوتبَيتء

بووةو هيوا بَي بةتةواوةتى نةخؤش  َيني 
َ
بابل يان نةبَيت سوودى 

بؤتةوة. نزيك ذيانى كؤتايي

رَيطةى لة كةناكرَيت بةشَيوةيةك
َ
دل ئاودانى كةمى -٢

لةزؤربةى طريانانةى ئةو ضارةسةربكرَيت بةهؤى نةشتةرطةرييةوة

كةئةمةش روويداوة. ناوضةيةكدا لةضةند بةرةكاندا خوَين

ماسولكةدا. ة
َ
لةدل زؤر بَيهَيزييةكى دةبَيتةهؤى

كةناتوانرَيت دا،
َ
مندال لة

َ
دل زكماكيةكانى نةخؤشية -٣

لةقؤناغى ئةوانةى بةتايبةتى  بكرَيتةوة،  راست  بةنةشتةرطةرى

ثةستانى خوَينبةرةكانى بةرزبوونةوةى ةتى
َ
زياتر بؤحال كؤتاييدا

ئيزنمنجر. كؤنيشانةى كةدةضَيتةريزى دةسَينن ثةرة سنط

نةشتةرطةرى: ِرَيطاكانى
ِرَيطايانة لةم بةيةكَيك

َ
دل ضاندنى  نةشتةرطةرى دةتوانرَيت

: بدرَيت ئةنجام

،(orthotropic)دا نةخؤش ى
َ
دل لةجَيطةى ِرَيك

َ
دل ضاندنى -١

لةجَيطايدا بةخشراوةكة ة
َ
ودل الدةبرَيت وةرطر  ي

َ
دل كاتةدا  لةم

دةضَينرَيت. سنطدا لةناو
َ
دل سروشتى لةشوَينى

(Heterotropic) ة نةخؤشةكةوة
َ
دل  لةتةنيشت

َ
دل ٢- ضاندنى

دةمَينَيتةوة خؤيدا جَيطاى لة نةخؤش ي
َ
دل كاتةدا لةم

سنطدا لةبؤشايي راستيةوة  الى لةتةنيشتى ةضَينراوةكةش
َ
دل

دةضَينرَيت.

خراث اليةنى باشء اليةنى رَيطاكةدا لةهةردوو هةرضةندة

بةباشرت (orthotropic)يةكةم واتة جؤرى بةطشتى م
َ
بةال هةية،

زؤر بةرزبَيت سييةكان كةبةرطري نةبَيت كاتةدا لةو دادةنرَيت تةنيا

دةزانرَيت. دووةم بةباشرت جؤرى

كةلةسةر ينةوانةى
َ
لَيكؤل ئةو  بةهؤى  باسةو شايةنى ئةوةى

بينراوة كةشَيوةى ضاندوون، بؤ زيندوويان ي
َ
كةدل ئةوكةسانة كراوة

تارادةيةك يةتيةوة
َ
كؤمةال دةرونىء تةندروستىء لةرووى ذيانيان
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ئةنجام دواى َيك
َ
سال ثاش ئةوانةش ى ٪٧٠ هةرضةندة دةبَيت باشرت

تا يش ٪٨٥ هةروةها دةدةن لةدةست طيانيان نةشتةرطةرييةكة دانى

بذين. دةتوانن نةشتةرطةرييةكة دواى
َ
سال ثَينج

هةفتة سَي ئةوةية كةثاش ئةويش هةية َيكى طرنط
َ
خال لَيرةدا

وةردةطريَيت
َ
دل توَيي لة نمونةيةك نةشتةرطةرييةكة لةئةنجامدانى

ينةوةى
َ
لَيكؤل هستؤلؤذى بةشَيوةيةكى تاكو ة)

َ
دل ناوثؤشي (كةتوَيي

بةرطرى كةرةتكردنةوةى لةوةى نيابوون
َ
دل بؤ بكرَيت لةسةر

ثةيوةندى كةباسكران  ئةمانةى ثةيدانةبووة،  ياخود ثةيدابووة 

نازيندوو َيكى
َ
دل ضاندنى بؤ م

َ
بةال زيندوو، َيكى

َ
دل بةضاندنى هةبوو

بؤئةو بنةِرةتى ضارةسةرَيكى دةبَيتة كةلةلداهاتوودا (ثالستيكى)

ئةطةر هةتا يان زيندوو ي
َ
دل ضاندنى رَيطاى كةدَيتة طرفتانةى

كةذيانيان بؤئةوانةى دةكات مسؤطةر ذيان كاتى هةنطاوَيكى وةك

دةكةوَيت.هةموو دةست زيندووى َيكى
َ
دل تائةوكاتةى لةمةترسيداية

كةس كةبريؤكةى يةكةم دةكرَيت، بةدى تيادا مةرجةكانى ضاندنى

ثةككةوتووى َيكى
َ
دل لةجياتى داهَينا ثالستيكى ي

َ
دروستكردنى دل

دواى ئةو لةشةستةكاندا، بوو (شامؤى) مرؤظ نةشتةرطةرييةكةى

َيكى
َ
دل كة دادةنرَيت كةس كةبةيةكةم بوو هيوستنى كوُّـ) (كان

ذياندا لة  سةعات  (٥٤) ماوةى بؤ مرؤظَيكء بؤ ضاند ثالستيكى

ثَي كردوةء دةستى تاقيكردنةوة ينةوةو
َ
لَيكؤل لةوساتةوة مايةوة، 

ضاكرت ثالستيكى ي
َ
دل دةضَيتء باشرت بةرةو بةهةنطاو هةنطاو

دةكرَيت. دروست

مانطايةك بؤ ثالستيكى ى
َ
دل لةضاندنى دا(كولف) (١٩٧٩) ى

َ
لةسال

بةثةستانى تةنكةوة كةبةهؤى ئامَيرَيكى بةدةستهَينا سةركةوتنى

(٢٢١) ماوةى بؤ مانطاكة دانراوة ي
َ
دل لة جَيطاى دةكرد ئيشى هةوا

بةتايبةتى طريساند
َ
هةل ثزيشكيدا لةذيانى شؤِرشَيكى ذياو رؤذ

دا.
َ
دل لةنةشتةرطةرى

مرؤظ بؤ ثالستيكى ي
َ
دل ضاندنى ثزيشكيةكانى ثَيداويستية

َ
دل بةضاندنى ثَيويستى نةخؤشَيك لةكاتَيكدا مةطةر سنوردارة زؤر

جؤرى بةهؤى  ئةويش نةكةوَيت،  دةست خؤى  وةك ي
َ
دل بَيتء 

بةثةلة دةبَيت لةوكاتةدا ديكة، هؤكارى هةندَيك يان خوَينةكةى

َيكى
َ
دل كاتةى ئةو هةتا بضَينرَيت بؤ ثالستيكى ي

َ
دل بكةوى فرياى

دةكةوَيت. دةست زيندوويان

،(vجارفيك) جؤرى لة ثالستيكيةكان ة
َ
دل بةكارهَينانى زؤرترين

دَيت نةشتةرطةريية ئةم كةتووشي طرفت مةترسيدارترين م
َ
بةال

دةبن نةخؤش هةوكردنانةية كةتوشي خوَينة، ئةو شيبونةوةى

ة
َ
دل بؤئةوةى  دةردةضن كةلةسنطييةوة وايةرانةوة ئةو بةهؤى 

ةى
َ
جول ئةوانةشةوة لةسةروو بكات ثَي ئيش ثالستيكيةكة

دةبَيت وايةرانة ئةو درَيذى بةثَيي سنورداردةبَيت نةخؤشةكة

بةندة. ةكةوة
َ
دل ئيشثَيكردنى كةبةئامَيرى

َيكى
َ
دل كة  كردؤتةوة لةوة برييان  شارةزايان هؤيانة لةبةرئةم

بكات ئيش وا كارةبايي بةشةحنَيكى  كة  بضَينن وا ثالستيكى

ي بطرَيت.
َ
هةل خؤي

َ
لةطةل نةخؤشةكة بتوانَيت

كةسانةى ئةو ئاخؤ َين
َ
دةل ثرسياردةكةن كةس هةندَيك

ئازايةتى بةندى خؤشةويستىء
َ
بؤ دةكرَيتمةل نةشتةرطةرييةكةيان

جةستةو ئةوانةى خاوةنى َين
َ
دةل وةك ؟ (ضونكة دةدةن لةدةست

ثرسيارةش ئةم دانةوةى م
َ
وةال بؤ بةهَيزة)  يان

َ
دل بةهَيزن ئريادةى

كةوت لةئيش هةركاتَيك خوَين بؤ ترومثايةكة تةنها
َ
دل َيني

َ
دةل

دةتوانرَيت بطؤِرَيت.

ثةرةثَيدانى بؤ بةردةوامة ينةوة
َ
لَيكؤل توَيذينةوةء تائَيستاش

ئةنجامدانىء ضؤنيةتى ضاكردنى  بؤ نةشتةرطةريية  ئةمجؤرة

نةخؤشيية. بةم توشبووان ذيانى ضاكردنى

هةبن ثَيويستة كة مةرجانةى ئةو
لةوةرطرو بةخشةردا ئةمانةن:

وةرطر: ·

بَيت.   كةمرت
َ
سال ٥٠ لة تةمةنى وةرطر دةبَيت -١

يان بن سروشتى ديكةى ئةندامةكانى فرمانى دةبَيت -٢

سروشتى. كارى بؤ بطةرَينرَيتةوة بتوانرَيت لةبارَيكدابَيت

كة بوبَيت كؤئةندامى نةخؤشيةكى هيض توشي ٣-نابَيت

لَينةكرَيت. ضاكبوونةوةى ضاوةِروانى

نةخؤشةكةيةء دةروونى بارى طرنطرت هةمووى لةمانة -٤

ضاندنةكةية. بريؤكةى باوةِرهَينانى بة ضةندَيتى

: بةخشةر

بَيت. دةماغيدا مردنى لةبارى كةسة ئةو دةبَيت -١

بَيت.  دا
َ
-٤٠ سال ٣٥ نَيوان لة بةخشةر تةمةنى دةبَيت -٢

هةوكردن نةخؤشيةكى هيض توشي بَيتء باش ي
َ
دل -٣  

ئةوانةن بةخشةر باشرتين نةبوبَيت. ثيس وةرةمَيكى وكؤئةندامء

مردنى كةدةبَيتةهؤى وةستَي (دةماغة وةك كارةساتى كةتووشي

دةماغى تيذ). كارةساتى دةماغى يان

وةك بةخشةر وةرطرو خوَينى جؤرى ثَيويستة هةروةك

درَيذى كَيشء كة لةوةى بةئاطابني ثَيويستة هةروةها بن  يةك

بؤسةركةوتنى ضونكة ئةمانة بن يةك بةنزيكةيي وةك هةردوكيان

بايةخن. زؤرجَيطةى نةشتةرطةرييةكة،

للجميع)ةوة. (الصحة طؤظارى لة ئةمني عةُّـ كنَيرة ثةرضظةى
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توخمة  ئاوَيتةو  لة  ةيةك 
َ
تَيكةل لة  بريتيية  خؤراك   

ذةهراويية  سروشتيان  ئاوَيتانة  لةو  هةندَيك  كيمياويةكان 
كةمة  بةِرَيذةيةكى  سروشتية  ذةهراوية  ئةو  زؤرجار  بةآلم 
لةشى  بةرطرى  ضونكة  مردن  هؤى  نابَيتة  كة  بةشَيوةيةك 
ئامادةكردنى  بكات.خراثى  ِرزطار  لَي  دةتوانَيت خؤى  مرؤظ 
طةرمء  هةوايةكى  لةكةشء  طرتنى 

َ
هةل خراثى  يان  خؤراك 

يان  بةكرتيا  كارى  بة  دةبَيتء  ضوون  لةناو  توشى  شَيدار 
كةِروو زؤربةى ئاوَيتةكانى دةطؤرَيت بؤ ذةهر بةآلم هةندَيك 
يان  بوون  ثيس  لة  دوورة  ثَيكهاتةكةى  هةرضةندة  خؤراك 
خراث بوون ,بةآلم لة سرووشتيدا مادةى ذةهراوى جياوازى 
بدرَيت  بابةتة  بةم  طرنطى  ثَيويستة  ئةوة  لةبةر  تَيداية، 
هةروةك ضؤن طرينطى بة ثيس بوونى ذينطة دةدرَيت ضونكة 
ةيةكى كيمياوية كاتَيك كة دةيخؤين توشى مادة 

َ
خؤراك تَيكةل

كيمياويةكان دةبنيء بةشَيك لةو ماددة كيمياويانة لةلةشدا 
دةمَيننةوة ثَيويستيان بة ثشكنينى تاقيطةى كيمياوى هةية.

كيمياوى  ئاوَيتةى  كةمةوة 350  بةاليةنى  قاوة  نموونة  بؤ 
تَيدايةء ثةتاتة كة بةتَيِروانينى هةمووان ماددةيةكى ثَيك 
هاتة سادةية بةاليةنى كةمةوة كةمةوة 150 ئاوَيتةى كيمياوى 

بةشَيوةى  ذةهراوويانة  بةخشء  زيان  ماددة  ئةم  تَيداية. 
سروشتى لة ماددة خؤراكييةكاندا هةية هةرضةندة لةاليةن 
ِرَيكخراوة خؤراكييةكانى وةك ِرَيكخراوى خؤراكء ِرَيكخراوى 

دةرمانى ئةمريكى بؤنموونة ِرَيطةى بةكارهَينانى ثَيدراوة، 
ماددةى سافرول كة دةردةهَينرَيت لة ِرةطى ِرووةكى سافرول 
لةاليةن  خؤراك  بؤ  بؤندار  ماددةى  وةك  بةكاردةهَينرَيت 
كردن  زياد  وةك  بةكارهَينانى  دةرمان  خؤراكء  ِرَيكخراوى 
بِرَيكى  ضونكة  كردوة  قةدةغةى  جاريى  بةيةك  خؤراك  بؤ 
زؤر لةو ماددةية ثةيوةندى هةية بة نةخؤشى شَيرثةنجةى 
جطةرةوة،لةطةأل ئةوةشدا مرؤظ ناتوانَيت خؤى دةرباز بكات 
لةم جؤرة ماددانة بة هؤى بونيان بة بِرَيكى كةم لة بةهاراتدا 
كة بةكاريان دةهَينني وةك لة بةكارهَينانى لة سثَيناخ دا كة 
ةى 

َ
ترشى ئؤكساليكى تَيداية بةآلم كةلةرمء خةرتةلةء كؤمةل

ِرووةكة سةر بة ثيازيةكان ماددةى (Goitrogens)  تَيداية 
كة هؤكارى ئاوسانى ِرذَينى دةرةقى ناذةهراوية بةهؤى ِرَيطرى 
ة دا,هةروةها هؤكارى لةدايك 

َ
لة مذينى توخمى يؤد لة ِريخؤل

ذنى  لة  دوواكةوتووة  طةشةى  لةشى  ء 
َ
ئةقل ى 

َ
مندال بوونى 

بة  ناودةبرَين  كة  ثاقلةمةنى  دووطياندا.هةروةها جؤرةكانى 

@ذةهراوى بوونى 
سروشتى لةخؤراكدا 

@
@@@@@@ ثةرضظةى: سةربةست ئةحمةد عمر 

ى
َ
 ياريدةدةرى ئةندازيارى كشتوكال
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ذةهرى لة كةم بِرَيكى (Limabeans) ئةليما ثاقلةمةنى
هايدرؤجني سيانيدى بة دةبرَيت  ناو  كة تَيداية بكوذى

بنضينةيةكانى  ماددة بة .ظيتامنيD,A ناودةبرَين (HCN)
ذةهراى بةخشى زيان ماددةى بؤ دةطؤردرَين بةآلم ذيان

بة  A ئةطةر ظيتامني بةكاربهَينرَيت, زؤر بِرَيكى بة ئةطةر
تةمةنى طةنجدا سةرةتاى لة وة ساوا ى

َ
لةمندال بِرَيكى زؤر

ناوةوةى ثةستانى زؤربوونى هؤى دةبَيتة بةكاربهَينرَيت
كةللةسةر شَيرثةنجةى بة ناودةبرَيت بارةش ئةو كةللةسةر
كاتى طشتى لة نةشتةرطةرى دانى ئةنجام هؤى لةوانةية ببَيتة

دةبَيتة  زؤر بِرَيكى بة  D ظيتامني ثَيدانى ثَيويستدا.بةآلم 
بوونء ماندوو كَيشء بوونةوةى كةم تيكةألهةآلتنء هؤى دأل
لةوانة شَيوانى ترسناك ئةنجامى هةندَيك ميزكردنى زؤرء
بةرزبوونةوةى

َ
لةطةل هةمةجؤر شكانى لةشء ثةيكةرى

بؤرية وةك ةنةرمةكانى
َ
ِريشال طِرتنى تة

َ
خل خوَينء ثةستانى

طورضيلةكان. خوَينيء
ماددة لة سروشتى بةشَيوةيةكى ناذةهرةكان ماددة بوونى
يةكطرتنى لةئةنجامى ذةهر دةبَيتة جار هةندَيك خؤراكيةكان
توَيذةرةوةكان زاناكانء هؤيةوة  بةو  دي بةماددةى لةلةشدا
ماددة ئةم باوةكانى  لةنموونة وكردؤتةوةء

َ
بال ئاطاداريان

كةِرووى لةجؤرةكانى جؤرَيك لةضاندنى بريتية خؤراكيانة
  Corprinus بة ناودةبرَيت دةطونجَيت خواردن بؤ كة تازة
بة ناودةبرًيت  تَيداية كيمياوى ماددةيةكى كةِرووة ئةم 

ء  كهول مذينى لة ِرَيطرة ماددةية ئةم  Disulfiram
دةبَيتة لةشدا  لةناو كهول 

َ
لةطةل ماددةية  ئةم يةكطرتنى 

زانيارى زياتر كة تةندروستى,بؤ لةسةر هؤى زيانى سةخت
مؤزوجؤرةكانى وةك ميوةى ثةنريء لة جياواز جؤرى ضةندين

بةرزبوونةوةى  هؤكارى تَيداية  Amines ئةميناتى مةى
ذَير كؤنرتؤُّـ لة ئةميناتة ئةم ئاسايدا بارى لة ثةستانى خوَينة

 Monoamine ئةنزيمى هؤى بة كيمياوةيةكاندان ماددة
كة  ميناتة ئةو بةسةر دةبَيت زاأل ئةنزيمة ئةم oxidase
ئارام هةندَيك دةرمانى لةطةأل خؤراك بةآلم لةشةوة دةضَيتة
كارى لَيدةكات واى دةكاتةوة ثوضةأل ئةم ئةنزيمة بةخش كارى
ماددة ئةو لةطةأل بةرزبكاتةوة لةكاتى خواردنى ئةميناتة ئةم
دةكةوَيت دةست ِروونكردنةوةيةكمان بةخشانة.لةوةوة ئارام
كاريطةرى ذةهرى تَيداية ماددةى ماددةى خؤراكى هةندَيك كة
ئةوةية كة ئاستةنطة كارانةى لةو مرؤظ هةيةء ذيانى لةسةر
بة خؤراكانة جؤرة لةم ناكرَيت دووركةوتنةوة خؤثاراستنء

ثآ ثشتى دةتوانرَيت مةترسييةكانى جؤرى ,بةآلم طشتى
ببةسرتَيتلةوجؤرةخؤراكانة بةشَيوةيةكىطشتى.دؤزينةوةى
دةبةستَيت ثشت ناوى ماددةكانى خؤراكء ثَيكهاتةى
لةسةر ماددةكان تاقيكردنةوةى كيمياويةكانء بةشيكردنةوة
لة دوورو نزيكةكانيان كاريطةرة تاقيطةء توَيذينةوةء ى

َ
ئاذةل

تايبةت زؤرى زيندوو دا.لةوةوة طرينطيةكى بوونةوةرى ذيانى
وة ماددة كيمياويية دةدرَيتبة ماددة زيادكراوةكان بؤخؤراكء
بِريارانةى دا,لةو

َ
كال كشتء بوارى لة بةكارهَينراوةكان

ثَيكهاتةو لة ماددانةى ئةو بَيطةردى خؤراكء بَيطةردى لةسةر
زؤرتر نيايى

َ
دل بؤ هةية خؤراكييةكاندا ماددة بوونى دروست

دةبةستَيت ثشت خؤراك بؤ زيادكراوةكان ماددة لة كةمرت يان
ى

َ
ئاذةل لةسةر تاقيكردنةوةكان كيماوييةكانء شيكردنةوة بة

ماددة بةكارهَينانى بارودؤخ بةكارهَينانء ضؤنيةتى تاقيطةو
ضونة ماوةى مةترسى,لةو  هؤى كةدةبَيتة خؤراكييةكان 
لةذَير ديارى كردنى بآطةردى ماددة خؤراكيةكان لة ناويةكةدا
بةطرتنةبةرى دةدةينةوة وةآلمى جياوازةكاندا  بارودؤخة
زيانةكانىء لة ِرزطاربوون بؤ سادة هةنطاوى هةندَيك

لةوانة: ذةهر لة طةردى بآ دابينكردنى
كة بؤطةنبوو خواردةمةنى خواردنى لة خؤثاراستن .1
بةسةر خواردن كؤِرانكاري يان ناثةسةندى هةية بؤنَيكى
ئةو ثضِرينى

َ
هةل كاتى لة كردنى تَيبينى يان بَيت داهات

لةكاتى يان  تَيداية خؤراكييةكةى ماددة كة قوتووةى 
طةردى خؤراكدا. بَي طومانَيك لة ِروودانى هةر

هةمةجؤر خؤراكى  خواردنى بة بوون ثابةند  .2
خواردنى بة ثَيبةستن ثشت يان زؤر لة دووركةوتنةوة
هةروةها بةتةنها خؤراك لة ديارىكراو جؤرَيكى

ؤز.
َ
ئال نامؤء خؤراكى لة دووركةوتنةوة

هةر ِروودانى كاتى لة بكرَيت ثزيشك سةردانى .3
طومان ئةطةر باسكرا كة وانةى لة دووبارةبوو نيشانةيةكى
نيشانانةو خواردنى ئةم ِروودانى نَيوان بوونى ثةيوةندى لة

خؤراك هةبوو. لة جؤرَيكى ديارىكراو
  Mushroomبةكةِروو بوون ذةهراوى يةكةم:
جؤرةكانى لة كةِرووى ذةهر بةئاسانى ناتوانني جؤرةكانى
تةنها دةضن لَيك زؤر جيابكةينةوة ضونكة ناذةهر كةِرووى
زؤريان شارةزايةكى سةليقةو  كة دةتوانن  كةسانة ئةو
ثَيويستة كةِروو بة بوون ذةهراووى لة بؤخؤالدان هةيةء
بَيت باوةِرثَيكراوةوة سةرضاوةيةكى لة خواردنةكان كِرينى
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لة بخوورَين كة قارضكانة نابَيت ئةو
هةية ةكاندا

َ
مال دةورووبةرى باخضةو

بوونيان. ذةهراووى ئةطةرى لةبةر
جؤرى لة  دادانرَيت كةِروو ذةهرى 
ناوةوةواتة خانةكانى هَينى بةرهةم
لة بوون ذةهراووى وة (Endotoxin)
لة دَيت بةرهةم ناوةوة ذةهرى جؤرى
بةشةكانى كةِروو ئةنجامى خواردنى
بةكارهَينانى بةريةكان يان لةشة يان
كةِرووى وةك لةشةبةردينةكانى
(Claviceps purpurea)كة
(sclerotia) بةردينانة لةشة ئةم
ذةهرةكانى تفتة ئاوَيتة لة ذمارةيةك

بخورَيت  Alkaloides تَيدايةئةطةر
مردن يان توندة نةخؤشى هؤكارى
بةم بوون ذةهراووى ونيشانةكانى
دةنوَينَيت خؤى كةِرووة جؤرة

طريانى ماسولكةكانء كرذبوونى ِرشانةوةء ووِرىء بة
طانطارين لةوةشةوة الوازبوونيانء خوَينةكانء  بؤِرية
هؤى دةبِيتة جار هةندَيك ثةيدادةبَيت (Gangarene)
ثةنجةكان سةرى  لةناوضوونى يان ثةلةكان بوونى  وشك
هؤى دةبَيتة دةمار كؤئةندامى لةسةر كاريطةريةكانى بةالم

باريكة. دةردة نةخؤشى وِرَينةء كردنء َينج
َ
كؤل

دةبرَيت ناو هةية كةِروو لة دى َيكى
َ
كؤمةل لَيرة

طةندةخؤريية شَيوةى بة زؤربةيان ذيانى قارضك بة
بة دةيضَينَيت مرؤظ طونجاوة خواردن بؤ هةندَيكيان
بةشَيوةى ذةهرة وانة لة ذمارةيةك وة خؤراك مةبةستى
هةن دا جيهان  جياجياكانى شوَينة  زؤربةى لة بةربآلو 
مرؤظ ناسراون.ئةطةر بكوذ بة جؤرانة لةو هةندَيك
لة دةبَيت بةخش زيان بوونى ذةهراوى توشى خوات بيان
نَيوان لة خواردنى يان ثاش تَيكةألبوونى نةزان بة تؤلةى
جؤرة ئةو زؤربةى خواردن طونجاوة بؤ كة جؤرانةى ئةو
دةضنة ِريزى هةية لة عَيراقدا كة قارضكة ذةهراووييانةى
ضةترى هةية كة شَيوةى (Mushroum) قارضكى جؤرى
ئةم بؤ سثؤراتةكانيان ِرةنطى طوَيرةى بة دةكرَين دابةش

خوارةوة: جؤرانةى

ِرةنطى بة سثؤِراتةكانى (Agaricus) كةِرووى   .1
ئةم جؤرةكانى زؤربةى جيادةكرَيتةوة وةنةوشةيى
هةية جؤرَيكى بةآلم خواردن بؤ جؤرة كةِرووة طونجاوة
كة دةرةوةى شَيوةى  لةِرووى دةضَيت دي جؤرةكانى  لة
يان ِرووشانى لةكاتى  بةآلم  هةية  ِروونى سثى ِرةنطَيكى
كةِرووى بة ئةوة لةبةر دةردةدات زةرد شلةيةكى بِرينى

 (Yallow Stainig Fungus) دةناسرَيت زةرد ِرةنط
هةية شوَينةكان زؤربةى لة  ذةهرة  كةِرووى جؤرة ئةم
ذةهراوى نيشانةكانى هةية ةوةشدا

َ
مال باخضةى لة تةنانةت

هاتن نج 
َ
ئَيل ضونء سك ِرشانةوةء لة ية بريتى بوونى 

3ِرؤذ. لة زياتر بؤ دةبَيت ردةوام بة نيشانةكانى هةروةها
 (Red Staining Fungus) سوور ِرنط كةِرووى  .2
سوور شلةيةكى بةشةكانى ِرووشانى يان بِرين لةكاتى
ِرؤنى لةطةأل ذةهر كةِرووى لة ية بريتى كة دةردةكةوَيت
ثةروةردةكردنى شوَينى طةء

َ
كَيل لة دةضن لةيةك خواردن

بكوذ لةوانةية  هةية طشتى كاريطةري هةية دا قارضك 
لة  30-15 خولةك ثاش دةردةكةوَيت  ,نيشانةكانى  بَيت 
دةردانء زؤر ِرشانةوةء سكضونء ية لة بريتى كة خواردنى
طرانى لة هةناسةدان. لةطةأل

َ
دل ضاالكى لة خليضكى خاو

سثى ِرنط  سثؤراتى لة  (Amanita) كةِرووى   .3
كةبريتى قةيةك

َ
ئةل بةبوونى جيادةكرَيتةوة دَيت ثَيك
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ناودةبرَيت ذةهرء لةسةر جَورى ذةهرةكة كةِرووى لة ية
ئةم دذى بَو داوودةرمان هيض (Amanita toxin) بة
لَيرة كةِروو جَور سى نزيكةى ,هةروةها ية نى ذةهرة
وةلةجَورة ناذةهرن هةندَيكيان ذةهرء هةندَيكيان هةية

ئةمانةن: ذةهراوىيةكان
 (Death cap)دةناسرَيتبةAmanita phalloides•
بة ,جيادةكرَيتةوة مردن واتاشاى (Death angle) يان
سةوزَيكىزةيتونىزةردباء كاريطةريةكةى ِرةنطَيكىسثى بَو

 6-24 ثاش دةردةكةوَيت سةرةكييةكانى نيشانة كوشتنة
(كةِرووةكة ذةهرةكة كةِرووة لةهةرسكردنى كاتذمَير
ثَى دةست نيشانةكان بَيت) كوآلوى بة يان بةسةوزى
نى ضو سك ِرشانةوةء يان زَور  هَينانى  نج

َ
بةئَيل دةكةن

كةخوَينى ضونَيك وةسك خوَين بة ِرشانةوةى
َ
ةطةل

َ
ل توند

طرنط طَوِرانكارى
َ
لةطةل ناِرَيكى لةبينني دةبَيتء

َ
لةطةل

بِرى لة كةمى هؤى دةبَيتة بةشَيوةيةك طورضيلةدا لة
دأل ماسولكةكانى جطةرء لة طؤِرانطارى لةطةأل ميزكردندا

نيشانةى  لةماوةى3 ِرؤذدا لةطةألخَيرايى لةترثةكانى دألوة
سزاكةى مردنة  دةردةكةوَيت

َ
ُّـ بوونء زةردوويى هؤش بآ

ذةهرةكةش  , ذةهرةكة كةِرووة خواردنى لة 10-5 ِرؤذ ثاش
تفتى كة سروشتَيكى  (Phalloidine) بة دةبرَيت ناو
شَيوةيةك بة دةطرَيت بةرز طةرمى ثلةى بةرطةى هةية
بريتى تَيناكاتء كارى دةقيقة (40) لة زياتر كوآلنى كة
ؤز

َ
ئال هاتة ثَيك ى ثَيثتايد ثؤُّـ كيمياوى ئاوَيتةى لة ية

لة ِرَيطةى مذينى كة شَيوازى ذةهراووى بوون باوةِر واية
لةوَيوة وة بؤ خوين ِريخؤلةوة لةاليةن دةبَيت ذةهرةكةوة
تَيكشكاندنى هؤى دةبَيتة كة طورضيلةكان جطةرء بؤ
ناودةبرَيت هةية ذةهرى طورضيلة.دذة جطةرء خانةكانى
ِراستةوخؤ بيدرَيتآ ئةطةر كاراية (Phalloidine) بة
ضارةسةرى لةوةش بَيجطة نيشانةكانى دةركةوتنى ثاش
ِرَيوشوَينى , هةندَيك ئةم ذةهرة نية بؤ تايبةت ثزيشكى
طواستنةوةى طةدةء شؤرينةوةى وةك دةطريَيتةبةر تايبةت
ِرَيطرتن خَيرا بؤ ثزيشكى يةكةى نزيكرتين بوو بؤ تووش
وةثاش ناونةضوونى طورضيلةكان بوونء لة ذةهراووى لة
خؤراكى بةبةكارهَينانى دةكرَيت ئامؤذطارى تيماركردن
بوونى خراث لة  ِرَيطرتن لة  يارمةتيدانى  بؤ  ثِرؤتينى

بوونى  خراث لةوانةية ِرووى نةدا مردن ئةطةر وة جطةر

خواردنء كة دةركةوتووة ِرووبدات. جطةر بؤ هةميشةيى
هةرسكردنىسةرىيةكقارضكىذةهراووىئةطةرىمردنى
بارى لة %90ى زياتر وة , 50-90% بةرَيذةى دةكرَيت

َ
ُّـ

ية بريتى جيهاندا لة قارضك بة طورضيلة بوونى ذةهراووى
باسكرا. كة قارضكة جؤرة بةم بوون ذةهراووى لة

 Fly) بة  دةبرَيت ناو  :Amanita muscariae•
ى

َ
ثِرتةقال بةِرةنطى وةكةى

َ
كال جيادةكرَيتةوة (Agaric

ذةهرواوى وجَورى سثى ِرةنط وةثولةكةى بريقاوة
نيشانةكانى (Muscarineو بريتيية(Choline)ء
لةوانةيةثاش دةردةكةونء بةخَيرايى بوونى ذةهراووي
, يةكة ذةهراوى قارضكة لةهةرسكردنى ضةندخولةكَيك
وئارةق كردن فرمَيسك جيادةكرَيتةوةبةضاو نيشانةكاني
بوونى طرش ء

َ
دل لَيداني كةمبوونةوةلةخَيرايى كردنةوةء

طةدةء ئازارى (طرانى هةناسةدان)ء خنكان بيلبيلةىضاوو
بوونةكة ذةهراوى  دةبَيتةهَوىمردن بةكةمى ِرشانةوة 
طرياوةى طةدةبةهَوى  بةششتنةوةى دةكرَيت ضارةسةر 

 
َ
لةطةل  10  1/000 بةِرَيذةى ثَوتاسيَوم ثةرمةنطةناتى

دةرزى. بةكارهَينانى
 Panbher) دةناسرَيتبة (Amanibapanbherin)·
جيادةكرَيتةوة قاوةيى بةِرةنط وةكةى

َ
كال ِرةنطى (cap

ذةهراويةكةى سثىء ِرةنطى ئاوساوى
َ
هةل بةشَيكي

َ
لةطةل

توشبوو دةمارء هةيةلةسةركَوئةندامى كاريطةرى تيذة
َ
لةطةل َينَيت بة دةست ماندويةتىء هةرس نة بوون

َ
دةنال

ماسولكةكان. بوونى طرش وِرَينةء
شَيوةى قاوةييةء ِرةنطى (Gromitra esculenta)·
,ماددةذةهرةكةى هةية زَورى قةدَيكى ثَيضراوةيةو
كَوئةندامي وةكاريطةرةلة (Gyromitra) بة ناودةبرَيت
ضوونو بةسك  دةستثَيدةكات نيشانةكانى دةمارء 
سةرئَيشةيةكي ماسولكةكانو طرشبووني

َ
لةطةل ِرشانةوةو

,ضارةسةردةبَيت مردن لةوانةيةببَيتةهَوى زَور
 Amania) بةكةِرووى ضارةسةرىذةراويبوون بةهةمان

(muscariae
بوونةكةناودةبرَيت ذةهراوى ((Helvella crispa•

بةئازارى  تووشبوونة بةHalvellic acid كاريطةريةكةى
بوونى وطرذ وضاو  دةم سووربوونةوةى  

َ
لةطةل زَور

ماسوولكةكان.
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سةوز ثاقلةى ذةهراووى بوون بة دووةم:
(Favism) (الفافزم)

كة هاتووة ثاقلةوة زانستى ناوى لة (Favism) ناوى
ذةهراووى  ِروودانةكانى Vicia faba زؤربةى لة ية بريتى
ئةو نَيوان  لة تايبةت بةشَيوةيةكى ِروودةدةن كة بوون 
سةوزى بة خواردن ثاقلة كاتى لة دةبَيت منداآلنة
بؤ ئامادةطى كة  كةسانة ئةو لةسةر تةنها ,دةردةكةوَيت 
بريتى كة نةخؤشيية بةو بوون تووش بؤ تَيداية ماوةييان
ئةو لةشياندا لة هؤِرمؤن ِرَيذةى بوونةوةى كةم لة ية
كورتةى لة بريتىية كة (G6PD)ناو دةبرَيتبة هؤِرمؤنة
ئةم (Glucose 6 phosphate Dehydrogenase)
خِرؤكة لةناو كة كةرةوة

َ
ُّـ كارلَيكى طرينطة لة هؤِرمؤنة

 (G6PD) هؤِرمؤنى وة كةمى خوَين ِروودةدات سوورةكانى
خوَين سوورةكانى خِرؤكة هةستيارى ئاسايى ِرَيذةى لة
ئةسثرينء زياددةكات وةك دةرمان داوء هةندَيك  بةرةو
خؤراك هةندَيك ء (K) ظيتامني جؤرةكانى سةلفاو
بوون بة ذةهراووى هةروةها لةكاتى سةوزء وةك ثاقلةى
لة تَيك (G6PD) هؤِرمؤنة ئةو ة.كةمى

َ
هةل بة نةفتالني

ِروون كة بةشَيوةيةكى دةبَيت بؤماوةيةكانوة ثةيدا ضونة
هؤِرمؤنة ئةو كةمى ِروويدا ,ئةطةر ثةيدادابَيت نَير سةر لة
وة خوَين سوورةكانى خِرؤكة بوونةوةى شى هؤى دةبَيتة
بريتيية ثاقلةى سةوز بة بوون نيشانةكانى ذةهراووى لة
لةطةأل طةرم تاى بةلةشداهاتنء موضرك ِرشانةوةء لة
ؤبني

َ
هيمؤطل ِرَيذةى لة زؤر ناِرَيكى ِروخسارو ِرةنطبزرطانى

هةروةها دةردةكةوَيت خوَينى كةم وةنيشانةى خوَينداء لة
6 جار ميز بةم  (ِرؤذانة دةبَيت ِرةش ميزى ِرةنطى زةردويى
خوَين بةربوونى ناوةوة بارى توندا لة شَيوةية دةكرَيت) وة
سوورةكانى خِرؤكة زؤربةى كة كراوة تآبىنى ِروودةدات
زةرداو لةميزدا دةبَيتة هؤى زؤربوونى شى دةبنةوة خوَين

جار  هةندَيك دةبَيت بةردةوام 5-4 ِرؤذ نيشانانة ئةم ,وة
دابَيت. دا

َ
لةطةل مردنى توندةكة بارة

لةنَيوان ثَيكراوة دركى لةدَيرزةمانةوة فافيزم نةخَوشى
لةبةرئةوة ناوةِراست  سثى دةرياى  ناوضةى دانيشتوانى 
ئةم بةدةركةوتنى ئاماذةيانكردوة  ِراثَورت  هةندَيك
ئةمريكا يةكطرتوةكانى تة

َ
كراوة لةوال تَيبينى نةخَوشيية

دةطةِرَينةوة ةك
َ
كةبةِرةضةل كةس َيك هةند لةسةر

ئةم ِروودانى هةروةها ناوةِراست سثى دةرياى بَوناوضةى

لةفةِرةنساوئينطلتةِرا. دةركةوتووة نةخَوشيية
كة  هةية كةس مليَون  100 زياترلة باوةِرواية
َينن

َ
دةنال لةشياندا  لة  ئةنزيمة ئةم  بِرى كةمى  بةدةست

بوونة ذةهراوى  بةم بوون توش بَو رهةستيارن زَو  كة
لة كةس (1103) لةسةر جةزائري لة كردارى ِرووثَيوَيكى

 (1,2%) هةستياريان كةِرَيذةى دراوة نَيرئةنجام ِرةطةزى
بنةِرةتىيةكاني ينةوة َيذ لةتو  كراوة وةتَيبينى بووة
ئةم ضاالكي كةسانةى  هةمووئةو نيية مةرج  كة دي
هةمان لة نةخؤشيةبن ئةم تووشى نزمة هَوِرمَونةيان
دذة بة ثةيوةندى كة هةية تر ياريدةدةرى هؤكارى كاتدا
بؤماوةيية. بةسةريدا بوون

َ
زال كة هةية لةشةوة زيندةطي

لةوانةى هةندَيك بةوةى  كراوة تَيبينى زياتر  بَوزانيارى
بخَون ثاقلة بتوانن لةوانةية لَيدةردةكةوَيت هةستياريان
ناِرَيكى لةبةر نيشانةكان دةركةوتنى بةبَى ماوةيةك ثاش
ضَونَيتى لةبارةى جياوازن بريوِراكان هةستيارى كيمياوى ,
لَينان لةكاتى كةلةثاقلةداهةية هَوكارةى ئةو تَيكشكاندنى
زياتر ثاقلةىسةوز لةسةرئةوةى خواردنى كؤكن م

َ
بةال دا

كراوة وشك ثاقلةى لةخواردنى بوون ذةهراووى دةبَيتة
زيادبوون لة داواكارى لةم كاتةدا و.

َ
كوال سةوزى ثاقلةى يان

بةكارهَينانى زياتر ثسثؤِرانى خؤراكةوة بؤ لةاليةن داية
بؤ دا

َ
خؤراكى مندال هةندَيك لة ئامادةكردنى ثاقلةمةنى

جيهاندا لة خؤراك  ثِرؤتيناتى لة كةمى ثِركردنةوةى 
وة دي هةندَيكى لةاليةن بثارَيزرَيت كة  وادةبينرَيت
دةربارةى زياتر  توَيذينةوةى ئةنجامدانى بة داوادةكةن 
ثاقلة ذةهراويةكانى ماددة كاريطةرى نةهَيشتنى ضؤنيةتى
لة كردنةوة كةم جوطرافياوء دابةشبوونى لة نيابوون

َ
دل وة

هؤِرمؤنة. ئةم ِرَيذةى
بوونى لة ذةهراووى خؤثاراستن بؤ
ئةم ِرةضاوى ثَيويستة سةوز ثاقلةى

نةى خوارةوة بكرَيت:
َ
خاال

كوآلن) (بةبَى سةوز ثاقلةى خواردنى لة خؤثاراستن .1
لةكاتى خواردنى بةتايبةت نةوة

َ
منداال اليةن لة بةتايبةت

جار يةكةم بؤ
نَيكى

َ
كوال بة  َينرَيت

َ
بكول سةوز ثاقلةى ثَيويستة  .2

بةكارهَينانى. ثَيش باش
لة (G6PD) هؤِرمؤنى ِراستى ِرَيذةى لة نيابوون

َ
3.دل

مةبةستة. ئةم بؤ ثزيشكيدا ثشكنينى ميانةى لة خوَيندا
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ئةسثرينء طوالجى سةوزء ثاقلةى خواردنى نة .4
ذةهرة. ئةم بؤ هةستيارن كةسانةى ئةو بؤ سةلفا

لةكاتى بكرَيت  
َ
مندال خوَينى طؤِرى ء 

َ
ئال ثَيويستة

كات. بوون بة زووترين ذةهراوى
ناوى ثةتاتة بة بوون ذةهراووى يةم: سَي
ِرةنط ثةتاتةى لة (Solanine) ذةهربريتييةلة:

 (Sproutjng potatoes) ثةتاتةى ضةكةرةكردوو سةوزء
ذةهر ِرَيذةى كة بوون ذةهراووى دةبَيتةهؤى هةية دا
جؤرةكانى زؤربةى لة (0,009%) دةطاتة كةمة زؤر تَييدا
بوون ذةهراووى هؤى كة دةبَيتة ِرَيذةى ئةو وة ثةتاتةدا

بِرةى  ئةوةئةو لةبةر (% 0,04) لة زياتر كراوة بة ثَيوانة
8 كيلؤكرام  بة نزيكةى كراوة ثَيوانة ذةهراوى دةبَيتة هؤى
َ
لةطةل بخورَيتء خواردن ذةمى يةك بة ئةطةر ثةتاتة لة
وة طةنجينةدا ضةكةرةكردوو لة ثَيويستة ثةتاتةى ئةوةشدا
ئةم جؤرَيك بةهةموو وة نةخورَيت سةوز ِرةنط ثةتاتةى
لةكاتى يان كِرين لةكاتى نةكرَيت ثةسند ثةتاتانة جؤرة
ضَيشتخانةكاندا.هةندَيك ميوانخانةء لة كردنى ثَيشكةش
وة ثةتاتة دةريخست بؤ كيمياوى كردنةوةء ثشكنينى شى
ماددانة ئةم هةية ثَيكهاتةيدا لة بةخش زيان ماددةى كة

لة: بريتني
هؤى دةبَيتة ذةهرة (ماددةى تانني ماددةى .1

. شَيرثةنجة)
لة دا كاليسيؤم   

َ
لةطةل (دذيةكن ئؤكساليك  ترشى  .2

مذيندا. لةكاتى ةدا
َ
ِريخؤل

طةدةء توندى هةوكردنى هؤى  (دةبَيتة نيرتات .3
ةكان)

َ
ِريخؤل

خَيرايى كردنةوةى كةم (دةبَيتةهؤى  سؤالنني .4
هةستة بوونى خراث دةماخء هاندانى طواستنةوةلة

. دةمارةكان)
يةلة (بريتى مووش مةرطة يان زةرنيخ توخمى .5
ماددة زيان .ئةو الى هةمووان) ناسراوة ذةهر كة توخمى
ثةتاتةدا لة سرووشتى شَيوةيةكى بة ذةهراويانة بةخشء

هةية.
دا سةوز ثةتاتةى ى

َ
توَيكل لة سؤالنني ماددةى 

يان طرياو
َ
هةل ثةتاتةى لةسةر بوو طؤثكةى شني هةيةء

ترسناكةى ماددة ئةو زؤرترينى لة ية بريتى طةنجينةكراو
م
َ
,بةال هةية ثةتاتةدا لة  كة  مرؤظ تةندروستى سةر

دةتوانني زؤركةمرتة ِرَيذةيان باسكران كة دي ماددةكانى
بةرطرى ِرَيطاكانى كة بةشَيوةيةك بكةين فةرامؤشيان
ِرزطار

َ
ُّـ خؤيانى بكةنء دا

َ
لةطةل ةى

َ
مامةل دةتوانن لةش

بكةن.
بوون (ذةهراووى ذةهراووى ماسى ضوارةم:

ماسييةوة) هؤى بة
هؤكارى كة  كراوون بار  تاوةن بةوة  ماسى هةندَيك 
ذةهر ماددةى بوونى بةهؤى خؤراكن بوونى ذةهراووى

 (Toxin)تؤكسني بةشَيوةيةكىسروشتىكة ناودةبرَيتبة
دةردانى هانى كة تايبةتى بارودؤخَيكي بوونى بةهؤى يان
ديارىكراو وةرزَيكى لة بؤنموونة دةكات ماسى لة تؤكسني

دةذيت. تَييدا كة ئاوةى ئةو جؤرى يان
لةوانة   38 وة  هةية لةماسى جؤر  590 نزيكةى
خؤراكى ذةهراووي سةرضاوةى كة بةوةى كراوون تاوانبار
طؤشتى لة هةندَيك بةئاماذةكردنى هةروةها مرؤظن
هةروةها ,و كة ذةهرن شةيتانؤكةء طوَيضكةماسى هَيلكة
بِرَيكى لةو طيانةوةرانة جطةرى هةريةك هةناوء ِريشووء
طؤشتةكةىء لة وةك تَيداية ذةهرى ماددةى لة زؤرترى

 (Neurotoxin) جؤرى لة ذةهرةكةى جؤرى طرنطرتين
 (Saxitoxin) وة كؤئةنداى دةمارة كاريطةرى لةسةر كة
لة بةرطةطرتن لة بريتيية ذةهرة ئةم لةجياكةرةوةكانى
كاريطةريةكةى واتة بةهَيز ترشى بةرزء طةرمى ثلةى

زؤر. كوآلنى بة نابَيتةوة
َ
ثووضةل

خولةكَيك ضةند ثاش بوون ذةهراووى نيشانةكانى
ماسى ذةهراووى خواردنى لة ِرؤذَيك ضةند دةردةكةون يان
بةرطرى جؤرى خوراووء ذةهرى بِرى طؤَيرةى بة
دةبيننةوةة خؤيان لةوةدا نيشانةكان بةزؤرى , كةسةكة
هةناسة هاتنء

َ
تَيكةل

َ
دل

َ
لةطةل سِردةبن سةرثةنجةكان كة

هةرةس ثاشان  سةرئَيشة سكضوونء ِرشانةوةء سوارىء 
دةمار كؤئةندامى  هةناسةدانء كؤئةندامى لة هَينان 

. (% 15) دةطاتة نزيكةى ,ِرَيذةى مردن
بوونى ذةهراووى هؤى دةبنة هةن ديش طيانةورى
ورضى ئاوىء شَيرى لةنةهةنطء بريتني كة مرؤظ 
وبةتايبةتلةكاتىخواردنى ئاسكيمؤ جةمسةرةكانءسةطى

طيانةوةرانة. لةو هةريةك طورضيلةكانى جطةرو
االغذية صحة سةرضاوة:

 135-143 ل العبيدى مجيد حميد الدكتور تاليف:
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بةرهةمة  بةدوى  نةيةوَيت  بيةوَيتء  ئةمِرؤ  مرؤظى 
ئامِرازة  ئامَيرو  بةتايبةتى  رادةكات،  ثيشةسازييةكاندا 
كارةباييةكان، ض بؤ دابني كردنى كاروبارى رؤذانةى، يان بؤ 
م تؤذينةوة 

َ
بةخشينى سيماكانى خؤشطوزةرانى بة ذيانى، بةال

ى رابردووةوة 
َ
نوذدارىء ذينطةييةكان هةر لة سيء ثَينج سال

مةدةنيية  طة 
َ
كؤمةل كة  دةكةن  بةوة  ئاماذة  ئَيستا،  تا 

كارةباو  زياترى  بةكارهَينانى  ئةنجامى  لة  (بةكاربةرةكان) 
ئامرازةكانى، دووضارى جؤرة ثيس بوونَيك هاتوون كة ثَيشرت 
طةو شةثؤلة كارؤموطناتيسيةكانى 

َ
نةزانراوة، ضونكة هةموو كَيل

وبوونةتةوة، بَي ئةوةى بةضاو بيبيننيء 
َ
لةدةوروبةرماندا بال

دةطةِرَينء كاردةكاتة سةر بارى 
َ
بةردةوام بة جةستةماندا هةل

تةندروستى جةستةو دةروونيشمان. 
طة مةدةنيية هاوضةرخةكان بِريارى جةنطَيكى 

َ
  ئايا كؤمةل

ئائةم  ذينطةكة؟!  بة  دذبةخؤيىء  راطةياندووة  سةختى 
زياتر  دووسةدة  لة  بةر  رةشبينانةية  وِرماوو  واق  ثرسيارة 
ناسء 

َ
كؤمةل فةيلةسوفء  ضةند  لةاليةن  كراوة،  لةمةوبةر 

ةكانى 
َ
مرؤظناسء خاوةن تيؤرة ئاكارييةكانةوة تادةطاتة كؤمةل

سةوز (ذينطةثارَيزى) لة بانطهَيشتكارانى ثاراستنى سروشتء 

ذيانن  بطرة هةندَيكيان كةوتنة خوَيندنةوةى داهاتوو كةتيايدا 
مرؤظء  سروشتء  زةوىء  بةسةر  دةستة   

َ
باال تةكنةلؤذيا 
داهَينةرانةشى. 

  ئةطةر بة خَيرايى ضاوَيك بة مَيذووى كؤندا بطَيِرينةوة، 
بؤمان دةردةكةوَيت كة هةسارةكةمان بةرلة ضوار بليؤنء نيو 
ذيان  بةسةقامطريبوونى  رَيطةى  شةِرانطَيزبووةو   ضةندة 

َ
سال

ء ئةوجا بة 
َ
نةداوة، هةتا ثاش تَيثةِربوونى سةدان مليؤن سال

زةوى  كة  بةمرؤظيشةوة  زيندووةكان،  بوونةوةرة  دةركةوتنى 
ذيان  زيندووةكانى  شَيوة  لةهةموو  بوو  لَيو  لَيوان  ئةوان  بؤ 

لةدةوروبةرَيكى ئاشتيانةدا. 
طة مرؤييةكانء شارستانيةتةكان، مرؤظ 

َ
 ثاش ثَيكهاتنى كؤمةل

جَيهَيشت  ذينطةكةى  دةوروبةرو  لةسةر  كاريطةرى  وردةوردة 
 ئةوةشدا خؤى بةبةشَيك دةزانى 

َ
لةبةرذةوةندى خؤيدا، لةطةل

كة تةواوكارَيكى سروشتة يان درَيذبونةوةيةتى، ئةم ديمةنة 
سروشت  زةوىء  مرؤظء  نَيوان  طةرمى  ثةيوةندى  لة  زياتر 
يية سةرةتاييةكاندا، 

َ
طة كشتوكال

َ
روون دةبَيتةوة، لةدةمى كؤمةل

كؤتاييةكانى  تاوةكو  تةواوكاريية  طونجانء  ثَيكةوة  ئةم 
شى ثيشةسازى يةكةم درَيذةى  سةدةى هةذدةو سةرةتاى شؤرٍِ

   

تةنانةت كارةباش ذينطة 
 ثيس دةكات!    

دكتؤر حازم سابونى
              

       
ثةرضظةى:  عةُّـ ئةحمةد رةسول
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ثةيوةندييةكى لة  سروشت بؤ مرؤظ ديدي كاتَيك  كَيشا،
بوون

َ
زال تء

َ
دةسةال بؤ ثةيوةندى وطؤِرةوة

َ
ئال سوودبةخشانةى

نازانَيت بةخراثى دةبينَيتء بَيطيان سروشت كةتيايدا طؤِرا،
زانستةكانء خؤيةوة، ئابةمجؤرة ذَير ركَيفى بيخاتة

َ
تادواخال

لة دةهات تا كة بةكارهَينا بةجؤرَيك سروشتيان تةكنةلؤذيا
را.

َ
دامال بنةِرةتيةكان مرؤيية ةتة

َ
خةسل ئاكارىء شَيوة

كارةكانى بةرهةمء بةرامبةر زياتر رؤذبةرؤذيش
وِردةمَينَيتء واقمان زانيارييةكان  كارةبايىء  تةكنةلؤذياى
نامؤبوونى بةرةو تةكنيكة ئةم  داخوا دةثرسن هةندَيك
زياترى تَيكضوونى وبةرةو لةدةوروبةرمان رادةكَيشن زياترمان
هةسارةكةمان كة هاوسةنطييةى ئةم ! ذينطةيى هاوسةنطى
تةكنيكيية شؤِرشة دةكات، ثارَيزطارى ة

َ
سال مليؤنةها

وَيرانء داهاتوودا سةدةى ضةند  لةماوة  بةدواهاتووةكانمان
دةكات. خاثورى

كارؤموطناتيسيةكان: شةثؤلة طةو
َ
كَيل

بةردةوام  شَيوةيةكى زةوى بة زيندووةكانى سةر بونةوةرة  
دةبنةوة، كارؤموطناتنيسيةكان كارةبايىء  طة

َ
كَيل رووبةِرووى

كة لةوةدا  سروشتييةكان) كارؤموطناتيسيية( تيشكة يان 
دةوروبةرو طازى ئايؤنى بةرطى نَيوان لة كارةبايي كة طةى

َ
كَيل

لةئاستى مامناوةندةكةى هَيزة دةبنةوة، و
َ
بال زةويدا رووى

ئةم (V/M مةتر  / ت 
َ
ظؤل  100 ) دةطاتة دةرياوة رووى

ئةو دةبَيت، هةروةها زياتر بروسكةدا لةكاتى هةورة بِرةش
هَيزى كة ًودةبَيتةوة

َ
بال زةوى لةسةر موطناتيسيةي طة

َ
كَيل

هةموو UT)ء  - مايكرؤتسيال 50) دةطاتة مامناوةندى
دةبنة طةردونييةكان تَيكضونة خؤرييةكانء (با) ضاالكىء
موطناتيسى طةى

ََ
كَيل بةهَيزى لةئةنجامى طؤِرانكارى هؤى

تيشكة رووبةِرووى زةوى سروشتيانة، طة
َ
كَيل لةم بَيجطة زةوى.

بةرزةء وزةيان هةندَيكيان كة دةبَيتةوة طةردونيةكان خؤرىء
لة تيشكانة لةم  هةندَيك هةوا، كردنى ئايؤنى هؤى  دةبَيتة
ثَيكهاتةى لة م

َ
بةال دةمذرَين،

َ
هةل بةرزةكاندا بةرطةطازيية

هةية بوونيان تيشكدةر كةرةستةيةكى ضةند جيؤلؤجيدا
هةر زةوى لةسةر ذيان بةردةوامى دةكةن. ئايؤنى هةوا كة
كاريطةريية كةهةموو  دةريانخستووة  ةوة 

َ
سال مليؤنةها  لة

بوو ئايؤنى سروشتية تيشكة بَيدةنطء طة
َ
كَيل خراثةكانى

داوة بونةوةران بة رَيطةى الوازةو رادةيةك تا بووةكان نائايؤنى
بطونجَينن. خؤيان بَيت شَيوةيةك بةهةر

ئامَيرانةى  ئةو دروستكردنى كارةباو دؤزينةوةى
َ
لةطةل  

طةوشةثؤلةكارؤموطن
َ
رؤذانةلةذيانماندابةكارياندةهَينني،كَيل

اتيسية(دةستكردةكان) هةواىدةوربةريان داطريكردووينتادَيت
شةبةنطى تةواوى ثيشةسازييةكانى دةبَيت، زياتر هةزاران جار
كةوتؤتة ئامِرازةكاندا ئامَيرو لةبةرهةمهَينانى كارؤموطناتيسى
ثَيكردووة تاطةيشتؤتة دةستى سفرةوة) ( لةرةلةرى كةلة طةِر
لةرةى لة سينيةكان تيشكة بؤ بينراوةكانء روناكيية لةرةلةرة

كارةباييةكان  ئامَيرة كةهةموو دةركةوتووة (5101 هَيرتز)،
شةثؤلة يان دةردةضَيت لَيوة موطناتيسيان كارةبايىء طةى

َ
كَيل

لةرةلةرةى ئةو بةثَيي هةردووكيان) يان ) كارؤموطناتيسيةكان
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ثَيدةكةن. كارى
ثيس  ئةو بكةين، لَيوة لَيرةدا باسى دةمانةوَيت ئةوةى  
موطناتيسيةكانةوة كارةبايىء طة

َ
كَيل ئةنجامى لة كة بوونةية

06/05 هَيرتز)  ) نزمدا زؤر لةرةى لة ئةوةى دةبَيت، ثةيدا
مرؤظ، ذيانى تةندروستىء لةسةر كاريطةرييان بةكاردَيتء

دةردةضَيت. لَيوة طانةى
َ
كَيل ئةم ئامِرازةكان ثَييةى بةو

ضاوطة  تواناى بة  بةندة كارةبايى  طةى 
َ
كَيل وبونةوةى 

َ
بال

بنميضء ديوارو لةِرَيى ضاكة بةوةى ت)،
َ
ظؤل ) كارةباييةكةوة

طةية
َ
كَيل لةم رَيطة كارةباييةكانةوة ئامَيرة كانزايى ضارشَيوى

موطناتيسى طةى
َ
كَيل وبونةوةى

َ
بال دةطريَيت، بةرامبةر ئةمةش

م
َ
بةال (ئةمثَير)، كارةباييةوة تةوذمى تَيثةِربوونى بة بةندة

بَي لةبةرئةوة بكرَيت، كؤت ئاسانى بة طةية
َ
كَيل ئةم ناكرَيت

لةِرَيي ودةبَيتةوة،
َ
بال دةوروبةرماندا لة طةية

َ
كَيل بةربةست ئةم

بونةوةرةكان مرؤظء جةستةى بؤناو بةربةستةكانةوة ديوارو

ئاستى لة زانستييةكان تؤذينةوة زؤربةى ئَيستا دةِروات،
مرؤظ تةندروستى لةسةر موطناتيسية طة

َ
كَيل ئةم كاريطةرى

نةوة.
َ
دةكؤل

نةخؤشييةكان: كاريطةريية
كاردةكةن نزم كةبةلةرةلةرى ضاوطةكارةباييةكان ئامَيرو
لَيوة نائايؤنييا  موطناتيسى كارةبايىء طةى

َ
كَيل ضةندين 

يان ئايؤنى كردنىهةوا بؤ واتة ووزةىثَيويستىنية دةردةضَيت،
طةرديالنةى خانةو ئةو نَيو كيمياييةكانى ثةيوةستيية بِرينى
ثَيكدةهَينَيت، يان زيندووةكان بونةوةرة شانة ئةندامييةكانى
بةثَيضةوانةى (جيناتةكان)، بؤماوةييةكاندا وةشانةوةى

َ
هةل لة

وةنةوشةيى، سةرو سينىء تيشكى وةك ئايؤنييةكانةوة تيشكة
كةوتؤتةسةر مرؤظ جةستةى لةسةر طانة

َ
كَيل ئةم كاريطةرى

موطناتيسيةكان هَيزةكارةبايىء بةكارهَينانى جَيبةجَيكردنء
يان البردنى كةدةبَيتةهؤى شانةكان، خانةو طةرديلةى لةسةر
تةوذمةكارةبايية دروستكردنى لة هةروةها ئاِراستةكردنى،
نَيو كارةباييةكانى لَيشاوة

َ
لةطةل كةبةِرَيذةيةك الوازةكان

يةكدا بةنَيو هةن، مرؤظدا لةلةشى كةلةبنةِرةتدا (دةماريي)
دةيشَيوَينَيت. يان دةضن

نؤذدارىء  توَيذينةوةى هةندَيك ئةوةشدا
َ
لةطةل  

مةسةلةكةيان
َ
سال بيست لة بةر ئامارةيى نةخؤشىء

(بايؤلؤذيية) زيندةيية كاريطةريية بة ثةيوةستة كة ووروذاند
طة

َ
بةكَيل بةركةوتنى لةئةنجامى  مرؤظ  زيانبةخشنء كانى

دةبَيت، دووضارى نزمة  كةلةرةلةريان موطناتيسيةكانةوة 
كراوة تَيبينى وةك كاركردنيدا. شوَينى لة يان دا

َ
لةناومال ض

خوَين شَيرثةنجةى بة دووضاربوون مةترسيدار)ى (هؤكارى
لةوَيستطةكارةباييةكانةوة يان

َ
مال نةى

َ
ئةومنداال الى لؤكيميا –

خوَينى بةشَيرثةنجةى دووضاربووان رَيذةى هةروةها نزيكة،
لةبوارى كةسانةى ئةو  الى رَيذةية بةرزترين ليمفاوى 
شتَيكى كاردةكةن. هاوشَيوةى يان كارةباييدا ووزةى ثيشةسازى
نَيوةندة ميللىء لة مِر مشتء تؤذينةوانة ئاسايية لةمجؤرة
توَيذينةوةى سةدان دواتر بكاتء راطةياندنةكاندادروست
خانةيىء ضاندنى بؤ بدرَين بةئةنجام ئامارى نةخؤشىء
بدرَين. ئةنجام بة تاقيكردنةوة خؤبةخشةكان ء

َ
ئاذةل لةسةر

بة دووضاربوون ئةطةرةكانى بةرةو  تؤذينةوةكان تةنانةت
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خوَينبةرةكانء ء
َ
دل نةخؤشييةكانى لووةدةماغيةكانء

يان بَيتةوة، درَيذ ئةلزايمةر نةخؤشى زووء لةبارضوونى
نيطةرانى. بؤخةمؤكىء

ى 
َ
نكول جةخت كردنةوة لةنَيو ئةم تؤذينةوانة  ئاكامةكانى

يةكرتى توَيذينةوة رَيطةكانى زؤرجاريش جياوازبوونء كردن
نةخؤشى ئامارى، رَيطةنادات تةواوناكةن، بؤنمونة تؤذينةوةى
(نةخؤشى) بةووردى ئاكام طة)ء

َ
(كَيل هؤكار ثةيوةندى نَيوان

خانةو لةسةر تاقيطةييةكان تاقيكردنةوة م
َ
دياري بكات، بةال

ثرسيارةش ئةم ئةم ثةيوةندييةدياري بكةن، دةتوانن شانةكان
طشتطريى ئةطةرى تاضةند كةىء ، دةمَينَيتةوة نَيوياندا لة
خانةو شانة بؤ تاقيطةييةكان تاقيكردنةوة كردنى ئاكامةكانى

؟! مرؤظ دةكرَيت هةموو جةستةى لةسةر
ئةمريكى  كؤنطرَيسى دذايةتيية، جياوازىء  بةرامبةرئةم
زانستةكانى  بؤ نيشتمانى ثةيمانطاى لة داواى  1992 ى

َ
سال

تةندروستى ذينطةيىء ضةندين دةزطاى زانستىء تةندروستى
تؤذينةوةى بةرنامةيةكى بةدانانى بكةن دةست كة كرد ديكة
بةهةموو طشتى ثَيداضوونةوةى لَيكدانةوةو بؤ طشتى
مةترسى ئاستى لةسةر طة

َ
بةل دواتر رابردوو، تؤذينةوةكانى

لةرةلةريان كة موطناتيسى) (كارةبايىء طةكان
َ
كَيل بةركةوتنى

ى1998 بةكورتى طةيشتنة 
َ
سال بهَيننةوة، ئةو دةزطايانة نزمة،

ئاكامة: ئةم
لةسةر تةواوبهَيننةوة طةى

َ
بةل نةيانتوانى يةكَيكيان (هيض

دوضاربوونى موطناتيسيةكانء كارةبايىء  طة
َ
كَيل كاريطةرى

طةيةكى
َ
ضةندبةل ئةطةرضى شَيرثةنجة، بة خانةكان

شَيرثةنجةى بة ن
َ
منداال دووضاربوونى ئةطةرى بؤ دياريكراو

ليمفاوى شَيرثةنجةى ء
َ
ناومال بةركةوتنى لةئةنجامى خوَين
م
َ
بةال طؤِرَيداية، لة كاركردن لةشوَينى

بؤ لةكاركردن بةردةوامن تؤذةران ليذنةو دةستةى هَيشتا
كاريطةرييان). طانةو

َ
كَيل ئةم بةركةوتنى

الى ليذنةية  ئةم راثؤرتى داِرشتنى دةردةكةوَيت، وةك 
بةدةستانء بِريار الى تةنانةت ناديارة، ؤزو

َ
ئال بةطشتى كى

َ
خةل

دةكات رازى خةمخؤران دةباتء ديكةدا بةالى زياتر هؤكارةكان
بةدةستةوة. طونجاو نادات مَيكى ثوختء

َ
وةال م

َ
بةال

موطناتيسى: طةى
َ
كَيل كةوتنةبةر

طة
َ
كَيل خراثى  كاريطةرى هةبوونى (ئةطةرى) 

بةوةية ثَيويستى مرؤظ، تةندروستى لةسةر موطناتيسيةكان
ضاوطةكانى ئامَيرو ولة بةركةوتن لةبنةِرةتةكانى مرؤظ
ةكردنى

َ
لةمامةل ئامادةباشى ئةوجا  و، بِروانيت دةرضوونى

طةى
َ
كَيل بة مرؤظ بةركةوتنى وةربطرَيت. خؤيدا رؤذانةى

هاتووانةداية: يةكرتدا بةدواى ة
َ
لةم خال موطناتيسى

يان ئامَيٍرَيك كارةبايى تةوذمى هَيزى كةوتنى شوَين -
ضاوطةكةى.

كارةبايي ضاوطةى مرؤظء ئامَير يان نَيوان ماوةى -
بةردةوام) مرؤظ – درَيذ – (كورت ئةو ماوةيةى -

دةكةوَيت. طةكة
َ
كَيل بةر

ئةم جياوازى بةرضةندبِرَيكى رؤذانة مرؤظ ئابةمجؤرة
يان

َ
لةمال ضاالكييةكانى بةثَيى  ئةويش  دةبَيت، طانة

َ
كَيل

ذيانى. بذَيوى ئاستى وبةثَيى كاركردنى لةشوَينى
بؤ تةنيوين، دةوروبةرى كارةباييةكان ئامَيرة جؤراوجؤرى
بةركةوتنى رادةى ئاستء خؤى مرؤظ واية خؤثاراستن باشرت
ئامَيرو بةكارهَينانى لة تاِرادةيةك بكات، دياري طانة

َ
كَيل بةو

رَينماييةكانى بةطوَيرةى يان دووربكةوَيتةوة، ئامِرازةكان
بِرواتء بةِرَيوة دةزطاكان، دامء ء

َ
ناومال ئامَيرى بةكارهَينانى

بكات. رةضاو خؤثاراستن
طة

َ
كَيل شيمانةكراوةكانى  مةترسيية هةموو سةرةِراى 

وةبةرهَينانى لة مرؤييةكان طة
َ
كؤمةل كةضى ثيشةسازييةكان،

لة ئةطةر تةنانةت بةردةوامة، كان (خاوَينة) ووزةكارةبايية
بةروبوومة دَيت . هةتا بووةكةشيدا نوغرؤبَيت. ثيس دةريا
تووشى دةكاتء كَيش دةرونةكان ء

َ
ئةقل كارةباييةكانيش

بةرهةمى خؤيان كة ئةوانةش . دةكات. سةرسوِرمانيان
دَينن....

www. arabia.com
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دان  
َ
يةكةم: نةخؤشييةكانى منال

دان توانايةكى زؤرى هةية بؤ ئةوةى 
َ
لةطةأل ئةوةى مندال

بونء بطرَيت، بةآلم لةطةأل 
َ
بةرطةى ئةركةكانى سكثِربون مندال

ئةوةشدا زوو ثةكى دةكةوَيت، ولةبةر ئةوةى زؤر بةرراكَيشانء 
هؤِرمؤنيةكانء  طؤِرانكاريية  سةرةِراى  دةكةوَيت  نانيش 

َ
ثال

ذيان  بةدرَيذايى  ثَيويستة  زؤر  بؤية  ميكرؤب،  هَيرشةكانى 
بايةخى ثَي بدرَيت. 
هةوةكان: 

دان يان ضارةسةركردنيان 
َ
فةرامؤشكردنى هةوةكانى منال

بة رَيطايةكى ناِراست مةترسى لةسةر ذيانى زاوزَى ى ذنةكة 
لةثاشرتدا دروست دةكةن. 

دان كامانةن؟ 
َ
ث: هةوكردنةكانى ملى مندال

لةوانةية هةوكردنةكان بةشى دةرةوة يان بةشى ناوةوةى 
بةهؤى  هةوة  ئةو  بةتةواويش  بطرَيتةوة،  دان 

َ
مندال ملى 

هاتنة  لةطةأل  دةردةكةوَيت  سكدا  خوارووى  لة  ئازارَيك 
دانةوة 

َ
مندال ملى  لة  بةهَيز  تارادةيةك  شلةيةكى  دةرةوةى 

لةطةأل دةركةوتنى ئةم شلةية ثَيويستة راستةوخؤ سةردانى 

ثزيشك بكرَيت بؤ ئةوةى هةوةكة نةطاتة بةشةكانى سةرةوةى 
دانء رةحةتى (كؤتايى جؤطةى فالوب بةروى 

َ
زاوزَى واتة منال

هَيلكةداندا). 
دان ضى ية؟ 

َ
ث: هةوكردنى ناوثؤشى منال

لة  ئازار  هؤى  دةبَيتة  دان 
َ
منال ناوثؤشى  هةوكردنى 

زؤر  بؤنَيكى  كة  شلةيةك  دةرضونى  لةطةأل  سكدا  خواروى 
ناخؤشى هةية،ء لةوانةشة كةمَيك خوَينى تَيكةأل بَيت، هؤى 
تيايدا  زَىء  سةر  دةكاتة  هَيرش  ميكرؤبَيكة  هةوكردنةكة 
دان دةبِرَيت تا دةطاتة ثةردةى 

َ
طةشة دةكات لةثاشدا ملى منال

دان. 
َ
منال

دان 
َ
بةكارهَينانى لةولةب يارمةتى هةوكردنى ناوثؤشى منال

دةدات. 
دان 

َ
ثةرشبونى ناوثؤشى منال

:Endometriose
دان 

َ
بريتية لة ثارضة يا ثنت ثنتى بضوك لةناوثؤشى منال

ثةرشبوونء بآلوبوونةوةيان بؤ شوَينى ديكة كة لةو شوَينانة 
دانةوة، ئةم نةخؤشية بة 

َ
طةشة دةكةن دور لة بؤشايى منال

نةخؤشيةكى ثيس دانانرَيت ضونكة نابَيتة هؤى شَيرثةنجة. 

نةخؤشييةكانى 
كؤئةندامى زاوزَيى ذن   

دانا محةمةد
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روةكةى دةرةوةى لةبةشى ثةرشبوانة ثارضة ئةم لةوانةية
كؤببنةوة. شانةكانيدا لةناو يا

دةرةكى). (كؤبوونةوةى دةرةكى ثةرشةى -
يا فالوب جؤطةكانى يا هَيكةدان رووى لةسةر ثارضةكان
دان

َ
ميزةل لة لةوانةشة دةكةن، طةشة دان

َ
منال دةرةوةى ديوارى

كؤببنةوة. ةشدا
َ
لةريخؤل يا

دةرةكى). (كؤبوونةوةى ناوةكى: ثةرشةى -
ماسولكةى لةناو (ثةرشةكان) ثارضةكان ةتةدا

َ
حال لةم

داندا كؤدةبنةوة.
َ
مندال

ية؟ ضي دان
َ
منال ناوثؤشي ثةرشةى هؤي ث:

هةندَيك دا خوَين كةوتنةسةر كةلةكاتى دةردةكةوَيت وا
َ
لةطةل ثَيويستة دةبنةوةو دانةوة لَي

َ
منال كةلةناوثؤشي ثارضة

فالوب جؤطةكانى بةرةو نايةن، م
َ
بةال بضن، زَى بةرةو خوَيندا

جؤطةكانى (كةكؤتايي رةحةتييةكانةوة لة سةردةكةونء
هةناوى بةرةو لةوَيوة دةرةوةو بضنة هَيلكةدان) بةرةو فالوب

كؤببنةوة. لةسةر هةندَيك ئةندام لةوَيدا سكء
هةية ةتانةيان

َ
خةسل ئةو هةمان  بضوكانة ثارضة ئةم

بة مانطانةدا سوِرى لةكاتى  هةيانةو دان 
َ
منال ناوثؤشي كة

ئةو هةمان ء دةبن، كارتَيكراو هَيلكةدان هؤرمؤنةكانى
داندا

َ
منال ناوثؤشي كةبةسةر بةسةردادَيت طؤِرانانةشيان

طةشة دةبينني لةبةرئةوة دَيت، مانطانةدا، سووِري لةكاتى
كةوتنةسةر خوَين لةكاتى دةبَيتء زؤر دةكةنء ئةستورييان

لَيدَيت. خوَينيان دا،
دان

َ
منال ناوثؤشي ثةرشةى ضؤن ث:

دةردةكةوَيت؟
لةوانةشة ئازارو دةبَيتةهؤى دان

َ
منال ناوثؤشي ثةرشةى

نةزؤكى. ببَيتةهؤى
لةكاتى  هَيلكةدانانء ثَيش ئازارةكان ئازار:  ·
كؤتايي لة بةهَيزةكةيان هةرة  دةبنء  خوَيندا كةوتنةسةر
لةكاتى ثةيوةندى هةروةها دةبَيت. كةوتنةسةر خوَينةكةدا

دةكةوَيت. دان
َ
منال ملى بةر ضووك كاتَيك دا سَيكسي

لة جؤطةى  ثةرشبووةكان نةزؤكى: ئةطةر ثارضة ·
دادةخةنء جؤطةكة ئةوا طةشة دةكةنء طريسانةوة، فالوبدا

نةزؤكى). ) سكثِرنةبوون دةبَيتةهؤى ئةوةش
دان

َ
منال ناوثؤشي لة ثةرشة بزانني ضؤن ث:

هةية؟
ثةنا دان 

َ
منال ناوثؤشي ثةرشةى دةرخستنى بؤ ثزيشك 

لةوانة: دةبات رَيطايةك بؤضةند
ضةند دةكات هةست بةدةست دان: لةزَى دةست -
تَيوةردانةكةدا دةست لةكاتى كردوةء هةوى زَى ناوضةيةكى

دةكات. بةئازار هةست
) ى  دانةيةك

َ
ضيكل ) ةيةك

َ
دةنكؤل ضةند بونى  - هةروةها

دا. زَى بنكى لة بةئازار
ثارضةى هةندَيك تيايدا دةتوانرَيت دان:

َ
منال ملى روانينة -

تَيداببينرَيت. شينى مةيلةو يا رةش
تيشك. بة وَينةطرتن -

دةرخستنى  لة كاريطةرترة زؤر تةكنيكَيكى ناوبني:  -
يا و

َ
بال و

َ
بال شينى ةى

َ
ثةل هةندَيك دةتوانرَيت نةخؤشيةكةدا،

بةتايبةتى ئةندامةكان لة هةندَيك لةسةر بضوك ثضوك طرؤي
ببينرَين. هَيلكةدان لةسةر

نةخؤشيةكة رَيطايانة  لةم يةكَيك بةهيض لةوانةشة  -
ةتَيكى

َ
حال بؤ لَينؤِرين لةكاتى بةِرَيكةوت دةرنةكةوَيتء

دةربكةوَيت. ديكةدا
دان

َ
منال ناوثؤشي ثةرشةى ضارةسةرى ضؤن ث:

دةكرَيت؟
(Endometriose) ناوثؤش ثةرشةى ثةرةسةندنى

ثةرةسةندنى وةكو تةواو مانطانةدا، سوِري لةكاتى
ئةوةش لةذَير لةهةمان كاتدا، خؤي واية دان

َ
ناوثؤشي منال

تَيدةطةين لَيرةدا دةبَيت. كاريطةرىهؤرمؤنةكانىهَيلكةدانةوة
دةردانى وةستاندنى لة ية  بريتى ضارةسةرةكة  كةبنةِرةتى
كةوتنةسةر هَيلكةدانانء بؤئةوةى هَيلكةدان، هؤرمؤنةكانى
سكثِريية. دذة حةثةكانى كارى ئةوةش بوةستَينرَيت. خوَين

رَيذةيةكى  كة سكثِري دذة حةثي ثزيشك ةتةدا
َ
حال لةم  

حةثي هةر يا دةنوسَيت، تَيدابَيت ثرؤجيسرتؤنى زؤر
ديكةوة لةبارةيةكى ئةطةر دةنوسَيت رووت ثرؤجيسرتؤنى
بةالى كةمةوة بؤماوةى ثَيويستة ذنةكةدا. لة نةبَيت رَيطرَيك

بَيت. بةردةوام وةستان بَي ضارةسةرانة لةسةرئةم َيك
َ
سال

فالوبةوة  جؤطةى طريانى بةهؤى نةخؤشييةكة ئةطةر
نةشتةرطةرى بؤبكرَيت دةتوانرَيت ئةوا هؤى نةزؤكى بوبوة
فالوب جؤطةى بة زيانيان طرؤيانةى ئةو بؤالبردنى

طةياندووة.
لةخؤيةوة  هةر دان

َ
منال ناوثؤشي ثةرشةبوونى  نةخؤشي

تيايدا كة نائومَيدى تةمةنى ذنةكةدةطاتة كاتَيك نامَينَيت
دةوةستن. دةردان لة هَيلكةدان هؤرمؤنةكانى
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 Polyps :دان
َ
منال ثؤليبكردنى

لةناوثؤشي بضووك زيادةيةكى لة ية بريتى ثؤليب
ضل تةمةنى زؤرترينيان لةدواى دروست دةبَيتء دانةوة

َ
منال

دووجؤريشن: دةبن، ثةيدا ييةوة
َ
سال

ثةتَيكى  بةهؤى  fibrows Polyp ى
َ
ريشال ثؤليبي  -

ثةتة ئةم لةوانةية دانةوة،
َ
منال بةماسولكةى نوساون وردةوة

خوَين دانء
َ
منال بطاتة ملى كاتة ثؤليبةكة ئةو بَيتء درَيذ

بكات. دروست بةربوون
Mucous Polyp لينجة ثوليب: -

نةك دةبن ثةيدا دانةوة 
َ
منال ثةردةى  لينجة لة

يا لةثَيش دةمَيننةوةء بة بضوكى ثوليبانة ئةم ماسولكةكانى،
قاوةييان مادةيةكى جارَيك هةموو خوَين كةوتنةسةر لةثاش
خوَينى زؤرى ببنةهؤى ثؤليبانة ئةم لةوانةشة لَيدةردةضَيت،

خوَين. كةوتنةسةر
ية؟ ضي دان

َ
منال ثؤليبى دروستبوونى هؤى ث:

هؤرمؤنى  رذاندنى زؤر  بةهؤى دان 
َ
منال ثؤليبى  

لةنَيوان رَيذة تَيكضوونى ضونكة دةبَيت، ثةيدا ئيسرتؤجينةوة
تَيكضوون دةبَيتةهؤى دا ثرؤجيسرتؤن ئيسرتؤجنيء هؤرمؤنى

هَيلكةداندا. كارةكانى لة
ية؟ ضي نيشانةكانى دروستبوونى ثؤليب ث:

ئةمانةوة  بةهؤى دةتوانَيت نيية ئازارى دان
َ
منال  ثؤليبى

دةربكةوَيت:
كاتَيك ئةوةش خوَين، كةوتنةسةر خوَينى زؤربوونى -
دروستبوونى دةبَيتةسةرضاوةى دان

َ
منال لينجةثةردةى كة

ثوليبةكان.
كةوتنةسةر كاتى دةرةوةى لةكاتةكانى بةربون خوَين -

دةبَيت كاتَيك بةربوونة خوَين ئةم بةتةواوى خوَيندا،
دةكةن. هةو ثؤليبةكان كة

دانةوة
َ
منال ملى طريانى  كةلةئةنجامى نةزؤكى ةتى

َ
حال -

هَيلكؤكة ئةوةى ثؤليبةكانةوة يا لةئةنجامى بةهؤي دةبَيت
لةئةنجامى بضَينرَيت داندا

َ
منال ناوثؤشي لةناو نةتوانَيت

تيايدا. ثؤليب بوونى
بدرؤزرَينةوة؟ ثؤليبانة ئةم ضؤن ث:

ئةم بوونى دةتوانرَيت تيشكييةوة وَينةطرتنى بةهؤى -
دةربخرَيت. ثؤليبانة

دان
َ
منال ثؤليبى بوونى ضارةسةرى ضؤن ث:

دةكرَيت؟
لةوانةية م

َ
بةال ثيس نيية، خؤى لةخؤيدا دان

َ
ثؤليبى منال -

شَيرثةنجة، ثةيدابوونى بؤ ياريدةدةر  ببَيتةهؤكارَيكى
البربَيت. دةزانرَيت بةباش لةبةرئةوة

نةشتةرطةرى  بةكارَيكى دان
َ
منال ثؤليبةكانى البردنى

دةدرَيت ئةنجام  وة زاوزَى جؤطةسروشتيةكانى لةرَيطاى 
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دوورَيطا: بة ئةوةش
Hysteroscopy دان:

َ
منال ناوبينى بةكارهَينانى رَيطاى -

لينجة بة ثؤليبةكان نوساندنى ةتى
َ
لةحال كورتاج رَيطاى -

دانةوة.
َ
منال ثةردةى

ثؤليبةكة  لة نمونةيةك ثَيويستة ةتَيكدا
َ
حال لةهةموو  

تَيدانيية. ثيسي وةرةمى بزانرَيت تا بؤتاقيطة بنَيرَيت
 fibrous Polyp  :ي

َ
ريشال ثؤليبي

ماسولكةى لة طؤشت ية لة ثارضة بريتى ى
َ
ريشال ثؤليبي

ثَيك ي ماسولكةيي
َ
ريشال لة لةبةرئةوة ثةل دةهاون دانةوة

َ
منال
دَين.

بؤ  ناطؤِرَين لةبةرئةوة نني ثيس ييةكان
َ
ريشال ثؤليبة

بَيت زؤر بضوك ةتَيكى شَيرثةنجةيي. لةوانةية ثؤليبةكة
َ
حال

طةورة زؤر ء لةوانةشة ببينرَيت، طران بَيت كة شَيوةيةك بة
كيلؤطرامَيك. ضةند بطاتة بَيتء

ثؤليب  تووشي ى
َ
سال ثَينج سيء تةمةنى دواى ذن  بةزؤري

تا ثلةيةك بة يةكَيكيان ذن ضوار لة هةر قؤناغةدا لةم دةبَيت،
دةبن. نةخؤشية ئةم تووشي دى ثلةيةكى
هةية: ي

َ
ريشال ثؤليبي جؤر سَي

بةرةو دةبَيتء ثةيدا ناوثؤشدا كةلةذَير ثؤليبَيك -
دةستى ناتوانَيت  ثزيشك دةَيتةوة، بةرز دان

َ
منال بؤشايي 

وةك ئةو كلكداربَيتء ئةمجؤرةيان لةوانةية بةرى بكةوَيت،
دواين. ثؤليبةوابَيت كةلةوةثَيش لَيي

داندا
َ
منال ديوارى ماسولكةكانى نَيوان لة ثوليبَيك -

بةرزكردنةوةى دةبَيتةهؤى دةبَيتء طةورة ثةيدادةبَيتء
جؤطةكانى دةخاتةسةر ئةويش ثةستان دان

َ
منال ماسولكةكانى

دان.
َ
ميزةل سةر يا فالوب

دان.
َ
دةرةوةى منال رووى ثؤليبَيك لةسةر -

ية؟ ضي ى
َ
ريشال ثؤليبى ثةيدابوونى هؤى ث:

يبةندةبةكارةكانىهَيلكةدانةوة،
َ
-ثةيدابوونىثؤليبىريشال

ثؤليبة لةبةرئةمة ئيسرتؤجينةوة، دةردانى بة بةتايبةتى
دةبن: خوارةوةدا ثةيدا ةتانةى

َ
حال ييةكان لةم

َ
ريشال

رَيذةيةكى كة سكثِري دذة حةثةكانى بةكارهَينانى -
بَيت. تَيدا لة ئيسرتؤجني بةرزيان

هؤرمؤنى كةهاوسةنطى كاتَيك نائومَيدى تةمةنى ثَيش -
تةمةنى كةلةدواى ئاماذةية ي جَي تَيكدةضَيت، ذنةكة

دةضن. لةناو زوو ييانة
َ
ريشال ثؤليبة ئةم نائومَيدييةوة

ضني؟  ي
َ
ريشال ثؤليبي نيشانةكانى ث:

ئةطةر م
َ
ببينرَيت. بةال ي بضوك

َ
ريشال ناتوانرَيت ثؤليبي -

دةردةكةوَيت: نيشانانة بةم ئةوا بوو طةورة
زؤرتر ماوةيةكى سةرخوَينء كةوتنة خوَينى زؤربوونى -

بكَيشَيت. درَيذة رؤذ دة بؤ كةلةوانةية لةئاسايي
سَيكسي ثةيوةندى لةكاتى بةتايبةتى ئازار بة هةستكردن -

دا.
ئةطةر بةتايبةتى ميزكردن،  زوو زوو  بة حةزكردن -
خستبووة ثةستانى  دانةوةء

َ
ميزةل لة بوو نزيك ثؤليبةكة 

سةر.
سكدا.ء خوارةوةى قورساييةك لةبةشي بة هةستكردن -

وةستاندا. لةكاتى بةهيالكيش هةستكردنى خَيرا
ي دةردةكةوَيت؟

َ
ثؤليبي ريشال ضؤن ث:

رَيطايانة ى بةم
َ
ريشال ثؤليبي

دةردةكةوَيت:
ئةطةر (hysterography) دان

َ
منال تيشكى - وَينةطرتنى

بوو. ثةردةدا لينجة لةذَير وةرةمةكة
ئةطةر وة رَيطاى زَى لة ثةنجة بة بة ثؤليبةكة هةستكردن -

بوو. داندا
َ
منال ماسولكةكانى لةنَيوان ييةكة

َ
ريشال ثؤليبة

رَيطاية ئةم «Ecography»  :دةنطى وَينةطرتنى -
قةبارةشيان. ثؤليبةكانء دياريكردنى دةبَيتةهؤى

دةكرَيت؟ ى
َ
ريشال ثؤليبي ضارةسةرى ضؤن ث:

توندى ثوليبةكةء قةبارةى بةثَيي ضارةسةرةكة جؤرى
بةثَيي ثةيدايان دةكات، هةروةها تَيكضوونانة دةبَيت كة ئةو

خؤشي. ذنةكة
ثزيشكى:  ضارةسةرى  ·

بةقةدةغةى بةندة ضارةسةرة ئةم
لةم بةيةكَيك ثوليبةكة ثةرةسةندنى

رَيطاية: دوو
ئةوانةى دذةسكثِري حةضي لةبةكارهَينانى وازهَينان -
حةثانةى ئةو بؤ طؤِرينيان بةرزةو ئيسرتؤجينيان رَيذةى كة
دووةمى بةشي لةكاتى بةرزة، ثرؤجيسرتؤنيان رَيذةى 

سوِرةكةدا.
مانط   ٣-٤ ماوةى بؤ (LH-RH) دةرزييةكى  مانطانة  -
كارى وةستاندنى دةبَيتةهؤى هؤرمؤنة ئةم ذنةكة، لة دةدرَيت
ئةم دةوةستَيت،  مانطانة سوِري بةوةش رذَينء مَيشكة ذَير 
نائومَيدى كاتى تةمةنى ةتَيكى

َ
حال دةبَيتة هؤى ضارةسةرية

ةتة
َ
ضارةسةرةكة حال البردنى ثاش م

َ
بةال نةبوون) سك (واتة
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جارانى. بارى دةطةَرَيتةوة سروشتيةكة
ضارةسةرةدا  ئةم بةسةر مانط سَي تَيثةِربوونى ثاش  
ثاش م

َ
بةال تاراددةى نيوة، دةبَيتةوة ثوليبةكة كةم قةبارةى

هةمان دةطةِرَيتةوة ثوليبةكة ضارةسةرةكة وةستاندنى
بة دةتوانرَيت لةبةرئةوة ثَيشووى، قةبارةى

كردارى نةشتةرطةرى بؤ دابنرَيت ضارةسةرَيكى سةرةتايي
بكرَيت بؤ البردنى ثوليبةكة. كةبةدوايدا
نةشتةرطةرى: ضارةسةرى ·

النابرَين جياوازى بَي ثوليبةكان هةموو كردارةدا لةم
لةبةرئةوة ثةنا نيية، كَيشةيةكيان هيض ضونكة هةندَيكيان
ثوليبةكاندةبنةهؤى نةشتةرطةرى تائةوكاتةى كة نابرَيتةبةر
سودَيكى هيض ثزيشكى ضارةسةرى كة كاتةى ئةو ناِرةحةتىء

نابَيت.
لةم يةكَيك دةتوانرَيت ةتةدا

َ
حال لةم

جؤرى ي بةثَي بكرَيت دوونةشتةرطةرية
ثوليبةكة:

ملى (مانةوةى بةشَيكى يا دان
َ
منال تةواوى البردنى -

خستبووة ثةستانى بوو طةورة زؤر ثوليبةكة ئةطةر دان)
َ
منال

دى. ئةندامةكانى سةر
دان

َ
منال هَيشتنةوةى  خؤيانء ثوليبةكان البردنى  -

لينجةضينى لةذَير ثوليبةكان ئةطةر
نةشتةرطةريية بوون، ئةم دانةوة

َ
منال

يارمةتى لؤكالة)  (واتة جَيطةيية 
بكاتةوة دةست  دةدات طةنج  ذنى
َ
مندال دووبارة سكثِربوونء بة

خستنةوة.
يا الربوونةوة

رووكردنةدواوةى
Retroversion  :دان

َ
منال

دادةنرَيت طةِراوة
َ
هةل بة دان

َ
منال

بةرةو واتة الرببوةوة، ئةطةربؤدواوة
الربوونةوةى لةبريتى رَيكة، ةو

َ
ريخؤل

بةرةو واتة  ثَيشةوة بؤ ئاسايي 
طةِراوة

َ
بةهةل هةروةها دان،

َ
ميزةل

لةنَيوان رووى  ئةطةر دادةنرَيت 
داندابوو.

َ
ميزةل ةو

َ
ريخؤل

دواوةى رووكردنة هؤى ث:
ية؟ ضي دان

َ
منال

ماسولكةو الوازى لةئةنجامى  دان
َ
منال دواوةى  رووكردنة 

شوَينةسروشتييةكةى بة دان
َ
كةمنال دةبَيت بةستةرانةدا ئةو

جَيطريدةكةن. خؤيةوة
زؤرةوة دَيت. بوونَيكى

َ
مندال لةدواى الوازيية ئةم بةزؤرى

ثةيدابوونى لةئةنجامى دواوة  رووكردنة  هةندَيكجاريش
ناوثؤشي ثةرشبوونى يا (Fibroma) ي

َ
ريشال وةرةمى

ثةيدادةبَيت. ةوة (Endometriose) دانةوة
َ
منال

دان
َ
منال دواوةى رووكردنة نيشانةكانى ث:

ضيية؟
ئازارَيك ضةند تةنها  نيية تايبةتى نيشانةيةكى  هيض

دةبن. كاتء بارَيكدا ثةيدا كةبةخَيرايي نامَيننء لةضةند
دا سَيكس ثةيوةندى لةكاتى تايبةتى بارى لةهةندَيك -

زَى. بنى سةر بخاتة ثةستان ضووك كاتَيك
ئةندامةكان كاتَيك خوَين كةوتنةسةر ثَيش -

سوورداطةِراون.
لةدةركردنى هَيواشي بةهؤى دا كةوتنةسةرخوَين لةكاتى -

داندا.
َ
منال ناوثؤشي

ضؤن دان
َ
منال روكردنةدواوةى ث:

دةردةكةوَيت؟
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لَيدانةوة ثةنجة بةهؤى ذنان ثزيشكى لَينؤِرطةى -لة
دةردةكةوَيت.

دان
َ
منال رووكردنةدواوةى ضارةسةرى ضؤن ث:

بكةين؟
تةنها ناوَيت، تايبةتى ضارةسةرَيكى دواوة رووكردنة -
لةكاتى يا خوَيندا كةوتنةسةر لةكاتى سك لةسةر راكشان

ئازارةكة بِروات. بؤئةوةى دا ثةيوةندى سَيكسي
دةبرَيت ئةويش  بؤنةشتةرطةرى ةتداثةنا

َ
حال  تةنها لةيةك

دانيانراطرتووة ضونكةئةمة
َ
دراندنىئةو بةستةرانةيةكةمنال

لة مرؤظ ثَيويستة زؤر ئازارَيكى  ثةيداكردنى  دةبَيتةهؤى
بؤنةشتةرطةرى ثةنا ئةوسا نيابَيتةوة

َ
دل دراندنة ئةم روودانى

ببات.
شَيوةيةكى بة سكثِري دةتوانرَيت ئايا ث:
بةرووكردنة دا

َ
 مانةوةى منال

َ
ببَيتلةطةل سروشتى

دواوةش؟ 
كَيشةيةك، هيض بَي بدرَيت ئةنجام ئةوة دةتوانرَيت -
تؤوةكان دان

َ
دواوةىمنال رووكردنة الربوونةوةيا

َ
لةطةل ضونكة

برِبن. كَيشةيةك هيض بَي هَيلكؤكة بةرةو خؤيان رَيطاى دةتوانن
شَيوةى سروشتى دان

َ
منال سكةوة سَييةمى مانطى هةروةها لة

زؤربوونى بةهؤى ثَيشةوة روودةكاتة وةردةطرَيتةوةء خؤي
كَيشةكةيةوة.

 Poolapsws دان
َ
منال داكةوتنى

بةستةرانةى ئةو ماسولكةكانء الوازى لةئةنجامى دان
َ
منال

دان
َ
منال يةكةمدا قؤناغي لة دةيضةسثَينن خؤيدا لةشوَينى

خراثرتضوو بةرةو بارةكة ئةطةر دادةكةوَيت، زَى رووى بةرةو
رَيكة لة بةشَيك يا دان

َ
ميزةل لة بةشَيك لةوانةية ئةوا

وة. زَى ناو بيانخاتة رابكَيشَيت
دان

َ
منال ملى لةوانةية مةترسيدارةكاندا زؤر ةتة

َ
حال لة

!! بَيتة دةرةوة لةوَيوة بطاتةكؤمء لةوانةشة
(الوجان) (perine) كؤم: نَيوانةزَىء

كةوتوونةتة ماسولكة  بةستةرو َيك
َ
كؤمةل لة  ية بريتى

ثارَيزطارى لة  ية بريتى فةرمانيان رَيكةوة، زَىء  نَيوان
هةموو هةروةها خؤياندا، شوَينةكانى لة دان

َ
منال دانء

َ
ميزةل

دةطرَيت.
َ
هةل سك بؤشايي ناوةرؤكى

قورساييةكى  حةوز ناوضةى بةستةرةكانى ماسولكةو  
١٠ كطم  كةلة ةكانة

َ
ريخؤل قورسايي ضونكة لةسةرة طةورةيان

سةرةِراىثةستانىسكلةكاتىبةجَيهَينانى دةطرن.
َ
هةل زياترة،

تايبةتىسكثِربوونء بةشَيوةيةكى هةروةها ئةركَيكىطةورةدا،
دةكةن. هيالكى  بوون

َ
مندال

ية؟ ضي دان
َ
دواكةوتنى منال هؤى ث:

ناوضةى ماسولكةكانى بةستةرو لةئةنجامى الوازى دان
َ
منال

سَي بةهؤى الوازييةش ئةم دادةكةوَيت، دا كؤم زَىء نَيوان
هؤكارةوة ثةيدا دةبَيت:

سكثِربوون:  هؤكارى ·
زياتر  كطم  ١٥ لة سكثِريدا لةكاتى ذن كَيشي كاتَيك -

دةبَيت.
دةبَيت.  زياتر ٣,٨ كطم لة ةكة

َ
مندال كَيشي كاتَيك -

بوون: 
َ
مندال هؤكارى ·

ئةوةى بَي كرد بةدةرثةِرين دةستى ةكة
َ
مندال ئةطةر

ناوضةى ماسولكةكانى ئةوا كشابَيت بةتةواوى دان
َ
منال ملى

بطةِرَينةوة ناتوانن كةلةثاشرتدا زؤر دةكشَين كؤمء زَى نَيوان
جارانيان. دؤخةكةى

بةستةرةكانيان زَىء كؤمء  نَيوان ماسولكةكانى  ئةطةر -
ةكةدا،

َ
مندال توندى دةرثةِرينى لةئةنجامى كةوتن دراندن بةر

لة ئاسانكاريكردن بؤ كَيشةية لةم خؤدورخستنةوة بؤ ثزيشك
ئةندامى درزتَيكردنى دةباتةبةر ثةنا زؤرجار بوونةكةدا

َ
مندال

دِراندن. لة دووركةوتنةوة بؤ مَى
بةطران لةكاتى

َ
مندال مةقاشي  بةكارهَينانى  لةكاتى -

ةكةدا.
َ
مندال هاتنى

تةمةن: هؤكارى ·
بةهؤى نةرمى خؤيان شانةكان تةمةنى نائومَيدى ثاش -
بةكارهَينانى (بؤية دةكةن،  وون ئيسرتؤجينةوة  نةمانى
دا نائومَيدي لةتةمةنى جَيطرةوة هؤرمؤنى ضارةسةرى

بةستةرةكان دةدات). داتةثينى يارمةتى وةستاندنى
بةستةرانة دا ئةم نائومَيدى تةمةنى لة قؤناغى كَيشي زؤر -

دةكةن. هيالكء الواز
نَيوان ماسولكةكانى الوازبوونى نيشانةكانى ث:

ضني؟ زَى كؤمء
ئةوةى بوبن بَي الوازى توشي ئةم ماسولكانة لةوانةية -
ماسولكانة ئةم لةبةرئةوةى م

َ
بةال دان.

َ
منال داكةوتنى ببنةهؤى

(دةرضةكانى سكةوة  خوارووى كةوتونةتة  ئةو بةسةر  ن
َ
زال

دياردة: دوو دةبَيتةهؤى الوازييان زَى)، كؤمء دانء
َ
ميزةل

ميز: كردنى
َ
كؤنرتؤل الوازى -

لة ميز ؤثَيك
َ
دل ضةند لةوانةية خؤنةويست بةشَيوةيةكى
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كؤكةيدا يان ثَيكةنني  يا بةهَيز ئةركَيكى كَيشانى كاتى
بةهَيزكردنى بؤ ثَيويستةكار ةتةدا

َ
لةوحال دةرثةِرَيت،

بكرَيت. زَى كؤمء نَيوان ماسولكةكانى
زَى: نةرمى الوازى -

دةشكَيتةوة. سَيكسيدا كارى بةسةر كةبةخراثي
ية؟ ضي دان

َ
منال داكةوتنى نيشانةكانى ث:

يةكةمدا: قؤناغى لة ·
َ
لةطةل و،

َ
بال م

َ
بةال كةم بةئازارَيكى كردن هةست

لةكاتى سكدا خوارووى لة قورساييةك بة هةستكردن
بةثَيوة. راوةستاندن

دواتردا: لةقؤناغى ·
كةلةزؤر ميزكردن، تَيكضوونةكانى
ميزكردن بؤ بةردةوامةوة كردنى ئارةزوو
تواناى الوازى

َ
لةطةل دةردةكةوَيت

لةئةنجامى ميزكردن كردنى
َ
كؤنرتؤل

هةروةها جةستةيي. ئةركَيكى نواندنى
بة هةست دا سَيكس كارى لةكاتى ذن
توشي داكةوتنى ئةطةر ناِرةحةتى دةكات

بوبَيت. زَى بؤناو دان
َ
منال زؤرى

دان
َ
منال داكةوتنى ضؤن ث:

دةكرَيت؟ ضارةسةر
داكةوتنةكة ئةطةر ·

زؤربوو:
بكرَيت، نةشتةرطةرى  ثَيويستة 
نةشتةرطةرى ةتةكاندا

َ
حال لةزؤربةى

كة دان
َ
منال دةرهَينانى دةبَيتةهؤى

ئةندامةكانى  خؤيدا
َ
لةطةل دواكةوتووةو

نةبوو، توند داكةوتنةكةش وئةطةر بردووة. ديكةى
لة توند بةرزبكرَيتةوةو بؤسةرةوة دان

َ
منال دةتوانرَيت

تةكنيكى شَيوازو طةلَيك ئَيستا  ببةسرتَيت.  خؤيدا شوَينى
نةخؤشيةكةو ثلةى بةثَيي هةن هةمةجؤر نةشتةرطةرى
بزانَيت خؤيةتى ذن مافى ضارةسازةكةش. ثزيشكة بةثَيى
ضارة هةر وئةطةر بؤدةكات.  ضي نةشتةرطةر  ثزيشكى
ةِراوكَيي

َ
دل ناكات ئيرت ثَيويست جطةلةنةشتةرطةرى، نةبوو

نياكارن.
َ
خؤشكةرو دل

َ
دل ضونكة بةرئةنجامةكانى هةبَيت

كةم بوو: ئةطةر داكةوتنةكة ·
ضاككردنيان ماسولكةكانء بةهَيزكردنى بؤ كاردةكرَيت
كؤمء نَيوان ماسولكةكانى خستنةوةى بةطةِر َين

َ
دةل كةثَيي

بكرَيت دةست تَيكضوونةكاندا سةرةتاى
َ
لةطةل ثَيويستة زَى،

بةنةتوانينى هةست كةذن ئةوةى هةروةك ضارةسةرة. بةم
ئةنجامدانى كردنى ميزكردندةكاتلةكاتىثَيكةننييا

َ
كؤنرتؤل

جةستةيي دا. هةر ئةركَيكى
ماسولكةكانى كارى بةبوونى هةست ضؤن ث:

دةكةيت؟ زَى كؤمء نَيوان
كرد ونةيتوانى ميزكردن بةثَيويستى ذن هةستى ئةطةر -
كث ثَيويستة ئةم دةدا

َ
هةول تةوالَيتةوةء بضَيتة يةكسةر

تايبةت ماسولكةى بةكرذكردنى دةكات دةست ئةوا كات،
كرذدةبنء ماسولكانة كؤمء زَى وة، ئةم نَيوان كةكةوتةنةتة
بؤ دواوة لة ةيةك

َ
جول بة بةستةر َيك

َ
كؤمةل يشياندا

َ
لةطةل

بكرَيت. ثَي هةستيان بةئاسانى دةوتوانرَيت كة ثَيشةوة
زَى كؤمء نَيوان ماسولكةكانى ضؤن ث:

بةهَيزبكةين؟
دةتوانرَيت ثارَيزطارى لةِرَيطاى ضةندراهَينانَيكىساكارةوة -
تواناى بكرَيتء باشدا ةتَيكى

َ
حال لة بةستةرةكان ماسولكةو

الوازى ئةطةر تووشي كةمَيك بؤ ثةيدا بكرَيت كرذكردنيان
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ئةمانةية: راهَينانة ئةم سودى بووبن،
دان.

َ
ميزةل هَيزى كرذكردنى دةرضةى ثارَيزطارى -

نةرمةوة. بة زَييةكى تةسكى ثارَيزطارى -
لةناوضةى باش مانطانةى سوِرَيكى دةستكةوتنى بؤ -
زياتر خوَينيان زاوزَى ئةندامةكانى لةئةنجامدا حةوزدا،
دةبن، هةستدارتر طةشاوةو زؤرتر بةوةش بؤدةضَيتء

نامَينَيت. كةم دةبَيتء كؤم دا باسور لة بوونى هةروةها
يةكةم: راهَينانى

خؤت نوسينطةكةى لة تؤ جا َيكدا،
َ
حال لةهةمووكاتء

َ
هةول دةكرد ثاست ضاوةِرَيى بويت وةستاو يا دانيشتبووى
بةتةواوى زَى كؤمء نَيوان ماسولكةكانى جارَيك ضةند بدة
بةردةوام بارة بؤماوةى ثَينج ضركة لةسةر ئةم بطةيت. كرذ

بكةرةوة. دوبارة راهَينانة ئةم دةجار بؤماوةى لةثاشدا بة
تةواو بةهؤى دابخة بةتةواوى ثَيشةوة ماسولكةكانى -

دووبارة دةجار بؤ راهَينانة ئةم وة، زَى داخستنى
بكةرةوة.

بدات بةدةستةوة راهَينانة بةرئةنجامى تةواو ئةم بؤئةوةى
بكرَيتةوة. دووبارة رؤذَيكدا لة جار بيست ثَيويستةبؤماوةى

دووةم: راهَينانى
كرذ ثَيكةوة (زَى) ثَيشةوة (كؤم)ء دواوة ماسولكةكانى

دةجار  راهَينانة ئةم ضركةية،  ٥ كرذكردنةكة ماوةى بكة،
دووبارةبكةرةوة.

رؤذَيكدا لة جار بؤبيست راهَينانة ثَيويستةئةم هةروةها
بكرَيتةوة. دووبار

سَييةم: راهَينانى
٥-٨ ضركة  بؤماوةى خؤت بةئارةزووى ميزكردندا لةكاتى
ةتةدا

َ
حال لةم ميزةكة زؤرى ثةستانى بوةستَينة، ميزةكة

زيادة ئةركَيكى دةكات كة ناضار زَى نَيوان كؤمء ماسولكةكانى
دةبيًَت. ثةيدا بؤ زياتريان هَيزَيكى بةراهَينان وةربطرنء

لةرَيطاى زَى نَيوان كؤمء دةتوانرَيت ماسولكةكانى دووبارة
ندنى

َ
بةجوال بةتايبةتى بةهَيزبكرَين وةرزشةوة راهَينانى

سك. خوارووى ماسولكةكانى هةموو
لةثَيشةوة  كةمَيك ثَييةكان بةثَيوة راوةستان  

نوسابن. بةيةكةوة لةدواوة ء لةيةكرتدووربن

كرذبكة. دانء زَى
َ
ناوضةى موسةل سكء -

بوون بةردةوام
َ
لةطةل راوةستة ثَييةكانت نوكى لةسةر -

كرذكردن. ةى
َ
جول لةسةر

ثَيشوو. بارى بؤ بطةِرَيرةوة خاوبكةرةوةو ماسولكةكان -
دووبارةبكةرةوة.  -٣٠ جار ٢٠ راهَينانةكة -

وَينة   
بخةرة  بةتوندى رانةكان كورسي لةسةر دانَيشتن بار: 

سةريةك.
كرذبكة. حةوز ناوضةى بةهةمووهَيزت -

١٠ جار  بؤ راهَينانةكة لةثاشدا خاوبوونةوة بؤ بطةِرَيرةوة -
بكةرةوة. دووبارة

سةريةكء بخةرة ثَيشووةوة جارى ثَيضةوانةى بة رانةكان -
بكةرةوة. دووبارة راهَينانةكة

م 
َ
بةال ئاسانء زؤر ساكارة زؤر ئةوةى ئةم راهَينانة

َ
لةطةل

بةذمارةيةكى بكرَيتء رؤذانة بةمةرجَيك بةسوودة زؤر
ثَيويستة. راهَينانة ئةم بوون

َ
مندال ثاش جارةكان، تةواوى

ماسولكةكانى ضاالكى طةِراندنةوةى بؤ راهَينانة ئةم ئةطةر
بربَيتةسةر دةتوانرَيت ثةنا نةبوو، كيان

َ
زَى كةل كؤمء نَيوان

ماسولكةكانةوة ضاالككردنى بة كةبةندة كارةبايي ضارةسةرى
بةتايبةتى رَيطاية ئةم كارةباييةوة، تةزوويةكى بةهؤى
دان

َ
ميزةل دةرضةى ماسولكةى بةهَيزكردنى بؤ بةكاردَيت

ميزدا. كردنى
َ
تواناى كؤنرتؤل الوازى لةبارى

دان:
َ
شَيرثةنجةى ملى منال

بؤ شيويانة طرية زيادبونَيكى  لة ية بريتى  شَيرثةنجة
لةفةرةنسا دةكةن، دروست ثيس كةوةرةمَيكى خانة هةندَيك
نزيكةى نة

َ
ضونكة ساال وة،

َ
زؤر بال دان

َ
منال ملى شَيرثةنجةى

دواى دَيت دوو  ثلة بة هةية، تووشبوونى هةزار  هةشت
ئةوةشدا

َ
وبونةوةوة، لةطةل

َ
بال لةبارةى مةمك شَيرثةنجةى

بةهؤى ديارداية دابةزينَيكى لة شَيرثةنجةية جؤرة ئةم
دةضن. بةردةواميانةوة لَينؤِرينى بةثري ئةوةى ذنان

دةبن  شَيرثةنجةية جؤرة ئةم توشي ذنانةى ئةو  زؤرترينى
ئةوةشدا 

َ
لةطةل يداية.

َ
٤٠-٥٠ سال لة نَيوان ئةوانةن تةمةنيان

هةية خانةكانياندا لة نائاساييان طةشةى ذنانةى ئةو ذمارةى
لة تةمةن  

َ
سال سي  ثَيش (Displasie – Displasia)

طةشةنائاسايية كةئةم ئةوةية زيادبوندايةءبةهَيزترينئةطةر
يةكرتى بؤ سَيكسيانةى نةخؤشية ئةو زيادبوونى بة بةندن

دةطوَيزرَينةوة.

ية؟ ضي دان
َ
منال ملى شَيرثةنجةى هؤى ث:
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ئةو سةرجةمى لةئةنجامى دان
َ
منال ملى -شَيرثةنجةى

ذيان بةدرَيذايي كة ثةيدادةبَيت سَيكسيانةوة نةخؤشيية
هةن ياريدةدةر هؤكارَيكى دةبَيت.ضةند ذنةكة تووشي

خوارةوة: شَيرثةنجةية وةك لةسةرروودانى ئةم
زووةوةو هةرة لةتةمةنى سَيكسي بةكارى دةستكردن -

طؤِرينى هاوبةشةكة. يشيدا زؤر
َ
لةطةل

دةطوَيزرَينةوة بؤيةكرتى سَيكسيانةى نةخؤشية ئةو -
زيثكة ثةيداكردنى دةبنةهؤى ظايرؤسييةء سةرضاوةكةيان
شَيرثةنجة ثةيداكردنى بةرةو كةلةوانةية  داندا

َ
منال لةملى

بسَينن. ثةرة
سكثِربوون. زؤر -

ضؤن دان
َ
شَيرثةنجةى ملى منال ث:

دةردةكةوَيت؟
ناشَيرثةنجةيي بضوكى وةرةمى وةك لةسةرةتادا -
طةشةى هؤكةشيان دةوترَيت ( ديسثالزيا) ثَييان دةردةكةون
هةية: ( ديسثالزيا) لة ثلةش سَي هةندَيك خانةية، نائاسايي
هةية، هةوكارى سروشتَيكى كةبةزؤرى سووك ديسثالزياى -
بةكارهَينانى ثاش يا ببَيتةوة ضاك لةخؤيةوة خؤى لةوانةية

بايؤتيك). ئةنتى ) زيندة دذة
دةطؤِرَيت. شَيرثةنجة كةبةرةو ثيس ديسثالزياى -

بطؤِرَيت شَيرثةنجة بةرةو ثيس ديسثالزياى بؤئةوةى
خؤ دةتوانرَيت واية ماناى ئةمة هةية،

َ
دةسال بة ثَيويستى

ئةوةش ترسناكة، ثلة ئةم نةطةيةنرَيتة دوربخرَيتةوةء لةوة
بةتايبةتى خوُّـ بةردةوامى لَينؤِرينى لةئةنجامى ئاطادارىء

.(Frottis) دان
َ
ي منال

َ
توَيذال لَينؤِرينى وةرطرتنى

يا دان
َ
منال ملى ديسثالزياى ث: نيشانةكانى

ية؟ ضي نائاسايي طةشةى
هيض نابَيتةهؤى ديسثالزيا) نائاسايي( طةشةى -
بةردةوام خوُّـ لَينؤِرينى ئةطةر لةبةرئةوة تَيكضوونَيك،
ثَي بكةين هةستيان ئةوةى بَي رةنطة دؤزرَيتةوة نةبَيت نا

خراث. ةتى
َ
حال بؤ بطؤِرَين

ديسثالزيا ) ) نائاسايي طةشةى ضؤن ث:
بدؤزينةوة؟

ملى ى
َ
توَيذال وةرطرتنى رَيطةى لة ديسثالزيا دؤزينةوةى -

ثزيشك دياريكردنةكة ثاش (Frottis) دةبَيـت دانةوة
َ
منال

ناوبينَيكى لةرَيطاى دان
َ
منال ملى برينةكانى دةداتة سةرنج

لَيدةنؤِرَيت قؤناغ بةدوو ةكان
َ
توَيذال ثزيشكةكة تايبةتييةوة،

لَينؤِرينةكة ئةطةر شةشمانطهةية، كةلةنَيوانهةردووكياندا
ئةوا هةية، (ديسثالزيا) نائاسايي كةطةشةى دةريخست
وةردةطرَيت داندا

َ
منال ملى لة شانةيي َيكى

َ
ثزيشكةكةتوَيذال

ثلةى دياريكردنى بؤ (Biopsie) زيندةيي لَينؤِرينى بؤ
مةترسي.

نائاسايي ضارةسةرى طؤشةى ضؤن ث:
بكةين؟  (ديسثالزيا)

ضارةسةرَيكى بةهؤى  سووك ديسثالزياى  جار زؤربةى -
هةوكردن دذى دذةزيندةكانى ثَيدانى لةئةنجامى جَيطةييةوة
لَينؤِرينى ضارةسةرة ئةم دواى مانط شةشة ثاش نامَينن،
زانينى بؤ دةكرَيت دان

َ
منال ملى لة

َ
توَيذال وةرطرتنى

لَينؤِرين ثاش ئةطةر نةخؤشيةكة، ثةرةسةندنى طةشةو
ةى

َ
وامامةل ئةوا هَيشتا ماوة، كة هةر كةديسثالزيا دةركةوت

ثيسى ثلةى لة يا ناوةندى مام  كةلةثلةى  دادةكرَيت
َ
لةطةل
داية.

لةناودةبرَيت بةخَيرايي ثيس يا ناوةند ديسثالزياى
تةكنيكانةش ئةو ببَيتةشَيرثةنجة. نةكاتء طةشة بؤئةوةى

ئةمانةن: بةكاردَين رَيطةيةدا كةلةم
.(Electrocoagulation) كارةبايي - مةينى

كارةبايي تةزووويةكى بةهؤى شانةكان مةياندنى واتة
الوازةوة.

.(cryotherapy) ساردكردنةوة بة - ضارةسةر
لَيزةر. تيشكى -

بةهؤى بةتةواوى بوو طةورة توشبووةكة ناوضة ئةطةر
الدةبرَيت. هةمووى دانةوة

َ
منال ناوبينى بةكارهَينانى

ية؟ ضي رووكارى شَيرثةنجةى ث:
خانة دان لةسةرةتاكةيدا،

َ
مندال شَيرثةنجةى ملى لة بريتية

بَى دةبنةوة كؤ دةرةوة روكارى لةسةر تةنها شَيرثةنجةيةكان
ضارةسةرى ئةوة لةبةر  ةكانةوة،

َ
قول شانة ناو  بضنة ئةوةى

شانة نةخؤشةكان البردنى بةدةستهَينانىء ئةوةش ة (٪١٠٠)
دةبَيت.

شَيرثةنجةيى بآلوبونةوةى  لة مةبةست ث:
ضىية؟

كة روودةدات كاتَيك شَيرثةنجةيى بآلوبونةوةى -
دانةوة

َ
منال ملى روكارى لةجينى خانةشَيرثةنجييةكان

وردة وردة لةثاشرتدا دةوروبةريان شانةكانى بؤ بطوَيزرَينةوة
ليمفةكانةوة. لولة رَيطاى لة ديكة ئةندامةكانى بؤ
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بآلوبوةوة شَيرثةنجةى نيشانةكانى ث:
كامانةية؟

ئةنجامى لة ئةطةر نةكرَيت، تَيبينى لةسةرةتادا لةوانةية -
لَينؤِرينى يا نةدؤزرايةوة (Frottis) ةوة

َ
توَيذال وةرطرتنى

كارى لةثاش بونى خوَين بةهؤى ئةوا (Biopsie) زيندةيى
دةزانرَيت. ثَي ى سَيكسيةوة

بةآلم شيكارى بكرَيت، لَينؤِرينء ةتةدا دةتوانرَيت
َ
حال لةم

هةروةها دةردةخات بةتةواوى مةترسيةكة زيندةيى لَينؤِرينى
ضةند تا بزانرَيت  ئةوةى بؤ بكرَيت لَينؤِرين ثَيويستة 

تووشبوون. ديكة ئةندامةكانى
دةكرَيت شَيرثةنجةية ئةو ضارةسةرى ضؤن ث:

بآلوبؤتةوة؟ داندا
َ
منال ملى لة كة

طرانرت ضارةسةرةكة نةخؤشيةكة، بآلوبونةوةى ى بةثَي -
بةسَى دةبَيتء ثسثؤِردا سةنتةرى لة ضارةسةر دةبَيت،
بة ضارةسةر نةشتةرطةرى، دةدرَيت ئةنجام ثَيكةوة تةكنيك

كيميايى. ضارةسةرى تيشك،
نةشتةرطةرى سةندبَيت ثةرةى زياتر نةخؤشيةكة تا
فالوب جؤطةكانى هَيلكةدانء دانء

َ
منال تيايدا دةبَيت، ثَيويسرت

ثةرةسةندةوةكانيشدا زؤر ةتة
َ
حال لة دةردةهَينرَين هةمويان

دةبِرَيت. زَيش لة بةشَيك
شَيرثةنجةى دذى خؤثارَيزى دةتوانرَيت ئايا ث:

بكرَيت؟ دان
َ
منال ملى

هةوكردنةكانء ثرؤطرام بؤ بة رَيكء ثَيكء ضارةسةرى -
دى يةكَيكى بؤ كةسَيكةوة لة  كة سَيكسيةكان نةخؤشية
ثَيةى بةو دةكات دروست باش خؤثارَيزييةكى دةطوَيزرَينةوة،
طةشةى ثةيداكردنى لة يارمةتيدةرن خؤشيان هةوكردنة ئةو

.( (ديسثالزيا خانةكاندا نائاسايى
دانةوة

َ
ملى منال لة وةرطرتن توَيذاأل بة خوُّـ لَينؤِرينى -

دةكات، دروست خؤثارَيزى ئاسان رَيطايةكى بة (Frottis)
كة شَيرثةنجةية تاكة دان 

َ
منال ملى  شَيرثةنجةى ضونكة

رَيطاى لة بؤ دةكرَيت ضاوةِروانى ثةيدا ببَيت ئةوةى لةثَيش
لَينؤِرينى لةبةرئةوة خانةكانةوة، نائاسايى طةشةى ثةيدابونى
رَيطاى باشرتين  نة)

َ
ساال ) دان

َ
منال ةكانى

َ
توَيذال بؤ خوُّـ

ضارةسةرة.
قةدةغةى دةبَيتةهؤى نائاساييةكان خانة لةناوبردنى -

شَيرثةنجة. بؤ طؤِرينيان
دان:

َ
شَيرثةنجةى ناوثؤشي منال

كةكةتؤتة لينجةثةردةيةى ئةو شَيرثةنجةى لة ية بريتى
تاِرادةيةك ذناندا لةناو وبوونةوةى

َ
بال دانةوة،

َ
منال بؤشايي

تياياندا. دان
َ
منال وبوونةوةى شَيرثةنجةى ملى

َ
بةبال يةكسانة

نائومَيدييان كةتةمةنى دةطرَيتةوة ذنانة ئةو تةنها جؤرة ئةم
كةلةذَير ذنَيك دةبَيت توشي بةدةطمةن ء زؤر تَيثةِراندووة،

ييةوة.
َ
سال ضل

ضي دان
َ
منال ناوثؤشي شَيرثةنجةى هؤى ث:

ية؟
دانانةدا

َ
منال ئةو لةناوثؤشي بةزؤرى شَيرثةنجةية -ئةم

 Hyper نائاسايي بةرئةستوربونَيكى كةزؤر روودةدات
plasie

هاتوون. (Polypes) دان
َ
ثؤليبى منال يا توشي كةوتون.

زيادبوونى بةهؤي دان
َ
منال ناوثؤشي طةشةى زؤربوونى

ئةمةش دةبَيت دا ثرؤجيسرتؤن لةضاو ئيسرتؤجينةوة 
لة: روودةدات

واتة دا، نائومَيدى تةمةنى دواكةوتنى ةتى
َ
لةحال -

 Primeno) نائومَيدى تةمةنى  ثَيش ماوةى درَيذخايةنى 
بةهؤى  هؤرمؤنى هاوسةنطى تَيكضوونى ضونكة (  pause
ياريدةدةر هؤكارَيكى دةبَيتة هَيلكةدانةكانةوة ضاالكى الوازى

ناوثؤشةكة. ئةستوورى زيادبوونى بؤ
لةتةمةنَيكى  خوَين كةوتنةسةر روودانى هةروةها  
بؤ  دةربَيت يارمةتى لةوانةية ي

َ
١٢ سال تةمةنى ثَيش زوودا،

تةمةنى ثاش دان
َ
منال ناوثؤشي شَيرثةنجةى ثةيدابوونى

ي.
َ
سال ثةنجا

لةقؤناغى  دا ناهاوسةنط هؤمؤنى ضارةسةرى ةتى
َ
 لةحال

ثرؤجسرتؤن، بةكارهَينانى تةنها واتة نائومَيدى، ثَيشتةمةنى
ثرؤجسرتؤن بةكارهَينانى ضارةساز ثزيشكى ئةوةى

َ
لةطةل

دةسةثَينَيت. ئيسرتؤجني سةرةِراى
ية؟ ضي دان

َ
منال شَيرثةنجةى نيشانةكانى ث:

كةوتنةسةر لة كاتى بةدةر خوَين لةكاتةكانى -دةرضوونى
شَيرثةنجة بوونى بؤ بَيت ئاماذةيةك لةوانةية خوَين،
نائومَيدى. لةتةمةنى بوو نزيك ذنةكة ئةطةر بةتايبةتى
تَيثةِربَيت تيذ كةمء هةرضةندَيك بةربوونيًَك، خوَين هةر

بؤى. بكات ثزيشك سةردانى ذنةكة لةسةر ثَيويستة
ناوثؤشي شَيرثةنجةى لَينؤِرينى ضؤن ث:

بكةين؟ دان
َ
منال

رَيطا (Frottis) دان
َ
منال ى

َ
كالسيكى بؤ توَيذال لَينؤِرينى -
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نادات. نةخؤشيةكة بةدةرخستنى
طةو

َ
بةل دةبَيتة بةربوون خوَين تةنها

لةلَينؤِرطةرى ضوون.  بةدوادا  رَيطاى
كارانة دةكرَيت: ذن ئةم ثزيشكى

ثارضةيةكى ثزيشك (Biopsie)زيندةيي لَينؤِرينى -
دةثشكنَيت، خانةكانى دةكاتةوةو لَي دان

َ
منال ثةردةى لة بضوك

ئايا دةخات دةرى ووردبيندا لةذَير خانةكان سةيركردنى
نني. شَيرثةنجةيي شَيرثةنجةيني يان خانةكان

ئةم (Hysterography) دان
َ
منال بؤ تيشكى وَينةيةكى

ثيسء وةرةمى شوَينى دةردةخاتء دان
َ
منال بؤشايي وَينةية

قةبارةكةى روون دةكاتةوة.
(Hysteroscopy) ناوبني بة دان

َ
منال ناو سةيركردنى -

ثؤش. ناو شانةى لة نمونةيةك ووردى دةرخستنى بؤ
وةرطرتن  بةنج بَي ئازارنء بَي لَينؤِرينانة ئةم هةموو  

دةكرَين.
رت

َ
قول زيندةيي لَينؤِرينى بةنجيشدا لةذَير لةنةخؤشخانةو

كردنى دانء
َ
منال لة َيك

َ
توَيذال لَيكردنةوةى بةهؤى دةكرَيت

ناوضةيةكى فراوانرت. بؤ خانةكانى شيكارى
بكةين؟ دان

َ
منال ناوثؤشي ضارةسةرى ضؤن ث:

دان،
َ
منال ملى شَيرثةنجةى ضارةسةرى بؤ -هةروةكو

نةشتةرطةرى، دةدرَيت: ئةنجام بةيةكةوة تةكنيكةكة هةرسَي
شَيرثةنجةكة ئةطةر كيميايي، ضارةسةرى تيشكى، ضارةسةرى

ئةندامةكانى بةناوضةو
شَيرثةنجةكة  هةرضةندَيك  Kبووبؤوة

َ
بال دةوروبةردا

بةالبردنى ثَيويستيمان زياتر بوو، ثَيشكةوتووتر
دةبَيت. زياتر نةشتةرطةرييان

بوو داندا
َ
منال لةبةشَيكى تةنها تووشبوونةكة ئةطةر م

َ
بةال

دةبَيت. زؤر ضاكبوونةوة دةرفةتى ئةوا
هَيلكةدان       نةخؤشيةكانى دووةم:
زاوزَى ئةندامةكانى هةموو وةك هَيلكةدانيش

لةوانة: كَيشة، لة نيية بةدةر
(Cystes تورةكة( ثةيدابوونى

كةبةتةواوى بؤشاييةك ثةيدابوونى لة ية بريتى تورةكة
لةشلة. ثِرة بةشَيكى يا

:Functional cysts فةرمانيةكان تورةكة
كتوثِر ثَيكدةهَينن هَيلكةدان بونى بةتورةكة ى ٪٩٠
ثاش بةزؤرى نامَيننةوة، نابنء بةردةوام هةرطيز روودةدةنء

فةرمانيةكان هةرطيز تورةكة ون دةبن، خوَين سةر كةوتنة
شَيرثةنجة. بؤ ناطؤِرَين

ية؟ فةرمانيةكان ضي هؤى تورةكة ث:
ةى

َ
هةل مدانةوةيةكى

َ
وةال لةئةنجامى تورةكانة ئةم -

لةبةشةكانى فةرمانانةى  بؤئةو  دةبن  دروست هَيلكةداندا 
لةو ئةمة بةزؤري دَيت،  بؤي دةماخةوة  سةرةوةى
رذَينى ضونكة  ةراوكن،

َ
دل دةمارطريو كة روودةدات ذنانةدا

كةئةم  ( ذَيرالنكة ) Hypothalamus هايثؤسةلةمةس
زؤر دةرددةضَيت، رذَينَيكى لَيوة هَيلكةدان رَينماييانةيان بؤ

دةروونيةكان. تَيكضوونة بؤ هةستيارة
هَيلكؤكةكةى ناتوانَيت دانة

َ
ضيكل هَيلكةدانة ةتةدا

َ
حال لةم

بةردةوام خؤى طةشةى لةسةر لةبةرئةوة بدات، فِرَي ناوى
ثاش بوون تورةكة , هةندَيكجار شلة لة دةبَيت وثِر دةبَيت
لةسةر واتة زةردة  تةنة لةسةر واتة روودةدات، هَيلكةدانان 
دروست هَيلكؤكة فِرَيدانى دانة ثاش

َ
ضيكل هَيلكةدانة ثاشماوةى

سوِري قؤناغةكانى بةثَيي فرمانييةكان تورةكة قةبارةى بووة،
دةطؤِرَين. مانطانة

تورةكة بوونى بؤ طةن 
َ
بةل نيشانانةى  ئةو ث:

كامانةن؟ فرمانيةكان
طرد بةهَيزو يا سكدا،  خوارووى لة زؤر  ئازارَيكى ·

بةتةنها. لةاليةكى سكدا بوةوة
مانطانة. سوِري تَيكضونةكانى ·

روويدا، هَيلكةداناندا لةكاتى بوون تورةكة ئةطةر -
دةبَيت بةردةوام دانة

َ
ضيكل هَيلكةدانة رووبدات، َيت

َ
ئةواناهَيل

هؤرمؤنة ئةم رذاندنى وزؤر دا، ئيسرتؤجني لةدةردانى
دواخستنى كةوتنةسةر مةمكةكانء ئاوسانى

َ
دةبَيتةهؤى هةل

خوَين.
دةردانى دا، رووى هَيلكةدانان دواى تورةكةبوون ئةطةر -
دةرثةِرينى ئةم دةبَيت، بةردةوام ئيسرتؤجنيء ثرؤجيسرتؤن
هةست كةوتنةسةرخوَينء دواخستنى دةبَيتةهؤى هؤرمؤنة

دان. نج
َ
هَيل بة

راستيدا  لة م
َ
بةال دةطةيةنن، سكثِربوون تَيكضوونانة ئةم

وانيية.
ببينني؟ تورةكةكان ضؤن ث:

ذنانةوة. كلينيكى لَينؤِرينى رَيطاى لة -
دةنطى وَينةى دةنطى ). وَينةطرتنى سؤنةرةوة ( بةهؤى -
ئةو سروشتى قةبارةكةييء دةردةخاتء تورةكةكة شوَينى
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طومانةش ئةو هةروةها دةكات. دياري تيايداية شلةيةى
هةبَيت. رةق وةرةمَيكى دةربارةى بونى كة دةِرةوَينَيتةوة
فةرمانى تورةكةبوونى ضارةسةرى ضؤن ث:

بكةين؟
كو

َ
بةل ناكرَيت ضارةسةر بةنةشتةرطةرى تورةكةبوون -

ثرؤجيسرتؤنى ئاوَيتةيةكى بةوةرطرتنى ئةوةش بةدةرمان،
ئاسايي بةدؤزى سكثِري دذة حةثةكانى  يان بةهَيزدةبَيت
هَيلكةدانان بؤ وةستاندنى سوِرَيكى مانطانة ضةند ماوةى بؤ
دةطةِرَينةوةو بةخَيرايي تورةكةكان ضارةسةرةوة ئةم بةهؤى

نامَينن.
:Organical Cystes ئةنداميةكان تورةكة

دةربهَينرَين، ثَيويستة جياوازن، جؤرَيكى ضةند ئةمانة
خراثبوون بارى هةندَيك دةبَيتةهؤى مانةوةيان ضونكة

لةوانة:
دانء

َ
ميزةل بخةنةسةر ثةستان  طةورةبنبء  لةوانةية  -

ة.
َ
ريخؤل

ناوةوة. بةربوونى خوَين ببنةهؤى لةوانةية -
بؤ شَيرثةنجة. لةوانةية بطؤِرَين -

 Dystropic هَيلكةدان كاركردنى خراث
:ovaries

بوونى بةهؤى هَيلكةدان كاركردنى خراث لة ية بريتى
هَيلكةداندا بضوك بضوكةوة كةلةناو شانةى زؤر ذمارةيةكى
هةردوو تووشي لةيةك كاتدا ئةم نةخؤشية بونةتةوة، و

َ
بال

ثِر مانطانةدا دةبَيتء لةبةشي دووةمى سوِري هَيلكةدانةكة
توشبونَيكى لةئةنجامى  كاركردنة خراث ئةم دةبن.  ئازار
ثةيدادةبَيت، يا شؤكَيكى دةرونيةوة ( زاوزَى هةوى ) مادى
دةبَيت زؤر دروست ذنانةدا لةو دواييان ئةم جؤرةى لةبةرئةوة

ةذاون.
َ
شل دةمار هةيةو ةِراوكَييان

َ
دل كة

ثشودان بة  هَيلكةدان مانةوةى لة ية بريتى ضارةسةر 
لةو دةبَيت هَيلكةدانان بةوةستاندنى ئةوةش ماوةيةك بؤ

ماوةيةدا.
:Tumers هَيلكةدان وةرةمةكانى

رةق، وةستاوى  بارستةيةكى لة ية بريتى وةرةم 
بَيت ثاك يا (شَيرثةنجة) بَيت ثيس وةرةمةكة لةوانةية

(ناشَيرثةنجةيي)
لةسةرجةمى  ية ٪  ١٠-١٥ لةنَيوان ثيس وةرةمى  رَيذةى
ضوار دادةنرَيت بةثلة نةخؤشية ئةم وةرةمةكانى هَيلكةداندا

ملى شَيرثةنجةكانى هَيلكةدانء ثاش ويان لةذناندا
َ
بال بةثَيي

دواوة، لةتةمةنةكانى بةزؤرى دان. 
َ
منال ناوثؤشي دانء

َ
منال

ذن دةبَيت. توشي ي
َ
سال ثاش شةست واتة

بؤ بوونى طةن
َ
بةل كة كامانةن ئةو نيشانانة ث:

هَيلكةدان؟ وةرةمى
نيشانةيةكى هيض بضوكة وةرةمةكة لةسةرةتادا كاتَيك -
نيشانانةى ئةم طةورةدةبَيت كة لةثاشرتدا ناسينةوةىء بؤ نية

هةية: خوارةوةى
حةوز. لةناوضةى ئازار -

مانطانة. سوِري تَيكضوونى -
بةربوون. خوَين -

ببينني؟ هَيلكةدانى وةرةمى ضؤن ث:
هةست ثزيشك ذنانةوة، كلينيكى لَينؤِرينى بةهؤى -

دةكات. هَيلكةداندا لة بةطةورةبوون
كةئايا دةكات ديارى بةتةواوى سؤنار) ) دةنطى وَينةى
بةهؤى هةروةها  تورةكةبونة، يا هَيلكةدانيية وةرةمى 
لةوةرةمةكة خانانةى ئةو بؤ ميكرؤسكؤبي لَينؤِرينى
وةرةمةكة ئايا بزانرَيت، سروشتةكةى دةتوانرَيت دةكرَيتةوة

نيية. ثيس يان ثيسة
بؤ طةن

َ
بةل كة كامانةن نيشانانة ئةو ث:

هَيلكةدان؟ شَيرثةنجةى
طةى

َ
ئةم نيشانانة دةبنةبةل لةسةرةتادا

بوونى:
دا. خوَين دووكةوتنةسةر لةنَيوان بةربوون خوَين -

لةسكدا. ئازار -
كة كَيشةيةك بؤبوونى طةية

َ
بةل خوَينبةربوونةكة -

ثزيشك بكرَيت. سةردانى ثَيويستة بةخَيرايي

طة:
َ
بةل دةبنة نيشانانة ئةم ثَيشكةوتوودا قؤناغى لة

سك. ئاوسانى -
بةدوادا جةستةيي كةالوازى هةرسيةكان تَيكضوونة -

ت. ديََ
زؤر. بةماندووي هةست -

قؤناغي لة هَيلكةدان شَيرثةنجةى بوونى دؤزينةوةى
ضونكة طران دةكات زؤر ضاكبوونةوة ثَيشكةوتوودا مةسةلةى
بؤئةندامةكانى طواسرتاونةتةوة لةوةرةمةكةوة ثيسةكان خانة

ديكة.
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هَيلكةدان وةرةمةكانى ضارةسةرى ضؤن ث:
بكةين؟

هةموو ثَيويستة دةكرَيت، بةنةشتةرطةرى ضارةسةر -
بة دةبَيت نةكرَيت تا ضاوةِرَي رةق دةربهَينرَيتء وةرةمَيكى

نةبَيت. ثيسيش جؤرى لة ئةطةر شَيرثةنجة
ثاكدا: وةرةمى ةتى

َ
لةحال *

ثارَيزطارى بوو، دةردةهَينرَيتء بضوك وةرةمةكة ئةطةر -١
كةدةمَينَيتةوة. دةكرَيت، هَيلكةدان بةشةى ئةو

بةتةواوى هَيلكةدان طةورةبوو هةموو وةرةمةكة ئةطةر -٢

دةردةهَينرَيت.
دةردراوة هَيلكةدانةوة، بةيةك ذن كردنى ثارَيزطارى
سكثِربوونيش دةستةبةردةكاتء بؤ ثَيويستيةكانى هؤرمؤنية

روودةدات.
دا: ثيس وةرةمى ةتى

َ
لةحال *

نةخؤشةكة سةرةِراىنةشتةرطةرى( دةرهَينانى هَيلكةدان)
تيشكييةوة. ضارةسةرى كيمياييء ضارةسةرى ذَير دةخرَيتة
دةردةهَينرَيت. دانء جؤطةكانى

َ
هَيلكةدانء منال ةتةدا

َ
حال لةم

دا              
َ
مندال  نةخؤشييةكانى

بؤ ئةوةى هةية زؤرى توانايةكى دان
َ
مندال لةطةأل ئةوةى

بةآلم لةطةأل بطرَيت، بونء
َ
مندال سكثِربون ئةركةكانى بةرطةى

بةرراكَيشانء زؤر ئةوةى ولةبةر دةكةوَيت، ثةكى زوو ئةوةشدا
هؤِرمؤنيةكانء طؤِرانكاريية سةرةِراى  دةكةوَيت نانيش

َ
ثال

ذيان بةدرَيذايى ثَيويستة زؤر بؤية ميكرؤب، هَيرشةكانى
بدرَيت. ثَي بايةخى
هةوةكان:

ضارةسةركردنيان يان دان
َ
منال هةوةكانى فةرامؤشكردنى

ذنةكة ى زاوزَى ذيانى مةترسى لةسةر ناِراست رَيطايةكى بة
دةكةن. دروست لةثاشرتدا

كامانةن؟ دان
َ
ملى مندال هةوكردنةكانى ث:

بةشى ناوةوةى يان دةرةوة بةشى لةوانةية هةوكردنةكان
بةهؤى هةوة ئةو بةتةواويش بطرَيتةوة، دان

َ
مندال ملى

هاتنة لةطةأل دةردةكةوَيت سكدا  خوارووى لة ئازارَيك
دانةوة

َ
مندال ملى لة بةهَيز تارادةيةك شلةيةكى دةرةوةى

سةردانى راستةوخؤ شلةية ثَيويستة ئةم دةركةوتنى لةطةأل
سةرةوةى بةشةكانى نةطاتة هةوةكة ئةوةى بؤ بكرَيت ثزيشك
فالوب بةروى جؤطةى (كؤتايى رةحةتى دانء

َ
منال زاوزَى واتة

هَيلكةداندا).
ية؟ ضى دان

َ
منال ناوثؤشى هةوكردنى ث:
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لة ئازار هؤى دةبَيتة دان
َ
منال ناوثؤشى هةوكردنى

زؤر بؤنَيكى كة شلةيةك دةرضونى لةطةأل سكدا  خواروى
هؤى بَيت، تَيكةأل خوَينى كةمَيك لةوانةشة هةية،ء ناخؤشى
تيايدا زَىء سةر دةكاتة هَيرش ميكرؤبَيكة هةوكردنةكة
ثةردةى دةطاتة تا دةبِرَيت دان

َ
منال ملى لةثاشدا دةكات طةشة

دان.
َ
منال

دان
َ
منال ناوثؤشى هةوكردنى يارمةتى لةولةب بةكارهَينانى

دةدات.
دان

َ
منال ناوثؤشى ثةرشبونى

:Endometriose
دان

َ
لةناوثؤشى منال بضوك ثنتى ثنت يا لة ثارضة بريتية

لةو شوَينانة كة ديكة شوَينى بؤ بآلوبوونةوةيان ثةرشبوونء
بة نةخؤشية ئةم دانةوة،

َ
منال بؤشايى لة دور دةكةن طةشة

شَيرثةنجة. هؤى دانانرَيت ضونكة نابَيتة ثيس نةخؤشيةكى
روةكةى دةرةوةى لةبةشى ثةرشبوانة ثارضة ئةم لةوانةية

كؤببنةوة. شانةكانيدا لةناو يا
دةرةكى).  ثةرشةى دةرةكى (كؤبوونةوةى -

يا فالوب جؤطةكانى يا هَيكةدان رووى لةسةر ثارضةكان
دان

َ
ميزةل لة لةوانةشة دةكةن، طةشة دان

َ
منال دةرةوةى ديوارى

كؤببنةوة. ةشدا
َ
لةريخؤل يا

.( دةرةكى كؤبوونةوةى ) ناوةكى: ثةرشةى -
ماسولكةى لةناو (ثةرشةكان) ثارضةكان ةتةدا

َ
حال لةم

داندا كؤدةبنةوة.
َ
مندال

ية؟ ضي دان
َ
منال ناوثؤشي ثةرشةى هؤي ث:

هةندَيك دا خوَين كةوتنةسةر كةلةكاتى دةردةكةوَيت وا
َ
لةطةل ثَيويستة دةبنةوةو دانةوة لَي

َ
منال كةلةناوثؤشي ثارضة

فالوب جؤطةكانى بةرةو نايةن، م
َ
بةال بضن، زَى بةرةو خوَيندا

جؤطةكانى (كةكؤتايي رةحةتييةكانةوة لة سةردةكةونء
هةناوى بةرةو لةوَيوة دةرةوةو بضنة هَيلكةدان) بةرةو فالوب

كؤببنةوة. لةسةر هةندَيك ئةندام لةوَيدا سكء
هةية ةتانةيان

َ
خةسل ئةو هةمان  بضوكانة ثارضة ئةم

بة مانطانةدا سوِرى لةكاتى  هةيانةو دان 
َ
منال ناوثؤشي كة

ئةو هةمان دةبن،ء كارتَيكراو هَيلكةدان هؤرمؤنةكانى
داندا

َ
منال ناوثؤشي كةبةسةر بةسةردادَيت طؤِرانانةشيان

طةشة دةبينني لةبةرئةوة دَيت، مانطانةدا، سووِري لةكاتى
كةوتنةسةر خوَين لةكاتى دةبَيتء زؤر دةكةنء ئةستورييان

لَيدَيت. خوَينيان دا،

دان
َ
منال ناوثؤشي ثةرشةى ضؤن ث:

دةردةكةوَيت؟
لةوانةشة ئازارو دةبَيتةهؤى دان

َ
منال ناوثؤشي ثةرشةى

نةزؤكى. ببَيتةهؤى
لةكاتى  هَيلكةدانانء ثَيش ئازارةكان ئازار:  ·
كؤتايي لة بةهَيزةكةيان هةرة  دةبنء  خوَيندا كةوتنةسةر
لةكاتى ثةيوةندى هةروةها دةبَيت. كةوتنةسةر خوَينةكةدا

دةكةوَيت. دان
َ
منال ملى بةر ضووك كاتَيك دا سَيكسي

لة جؤطةى  ثةرشبووةكان نةزؤكى: ئةطةر ثارضة ·
دادةخةنء جؤطةكة ئةوا طةشة دةكةنء طريسانةوة، فالوبدا

نةزؤكى). ) سكثِرنةبوون دةبَيتةهؤى ئةوةش
دان

َ
منال ناوثؤشي لة ثةرشة بزانني ضؤن ث:

هةية؟
ثةنا دان 

َ
منال ناوثؤشي ثةرشةى دةرخستنى بؤ ثزيشك 

لةوانة: دةبات رَيطايةك بؤضةند
ضةند  دةكات هةست دةست لةزَى دان: بةدةست -

تَيوةردانةكةدا دةست لةكاتى كردوةء هةوى زَى ناوضةيةكى
دةكات. بةئازار هةست

) ى  دانةيةك
َ
ضيكل ) ةيةك

َ
دةنكؤل ضةند بونى  - هةروةها

دا. زَى بنكى لة بةئازار
ثارضةى هةندَيك تيايدا دةتوانرَيت دان:

َ
منال ملى روانينة -

تَيداببينرَيت. شينى مةيلةو يا رةش
تيشك. بة وَينةطرتن -

دةرخستنى  لة كاريطةرترة زؤر تةكنيكَيكى ناوبني:  -
يا و

َ
بال و

َ
بال شينى ةى

َ
ثةل هةندَيك دةتوانرَيت نةخؤشيةكةدا،

بةتايبةتى ئةندامةكان لة هةندَيك لةسةر بضوك ثضوك طرؤي
ببينرَين. هَيلكةدان لةسةر

نةخؤشيةكة رَيطايانة  لةم يةكَيك بةهيض لةوانةشة  -
ةتَيكى

َ
حال بؤ لَينؤِرين لةكاتى بةِرَيكةوت دةرنةكةوَيتء

دةربكةوَيت. ديكةدا
دان

َ
منال ناوثؤشي ثةرشةى ضارةسةرى ضؤن ث:

دةكرَيت؟
(Endometriose) ناوثؤش ثةرشةى ثةرةسةندنى
ناوثؤشي ثةرةسةندنى وةكو تةواو مانطانةدا، سوِري لةكاتى
كاريطةرى لةذَير ئةوةش كاتدا، لةهةمان واية خؤي دان

َ
منال

تَيدةطةين لَيرةدا دةبَيت. هَيلكةدانةوة هؤرمؤنةكانى
دةردانى وةستاندنى لة ية  بريتى ضارةسةرةكة  كةبنةِرةتى
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كةوتنةسةر هَيلكةدانانء بؤئةوةى هَيلكةدان، هؤرمؤنةكانى
سكثِريية. دذة حةثةكانى كارى ئةوةش بوةستَينرَيت. خوَين

رَيذةيةكى  كة دذة سكثِري ثزيشك حةثي ةتةدا
َ
حال  لةم

حةثي هةر يا دةنوسَيت، تَيدابَيت ثرؤجيسرتؤنى زؤر
ديكةوة لةبارةيةكى ئةطةر دةنوسَيت رووت ثرؤجيسرتؤنى
بةالى كةمةوة بؤماوةى ثَيويستة ذنةكةدا. لة نةبَيت رَيطرَيك

بَيت. بةردةوام وةستان بَي ضارةسةرانة لةسةرئةم َيك
َ
سال

فالوبةوة  جؤطةى طريانى بةهؤى نةخؤشييةكة ئةطةر
نةشتةرطةرى بؤبكرَيت دةتوانرَيت ئةوا هؤى نةزؤكى بوبوة
فالوب جؤطةى بة زيانيان طرؤيانةى ئةو بؤالبردنى

طةياندووة.
لةخؤيةوة  هةر دان

َ
منال ناوثؤشي ثةرشةبوونى  نةخؤشي

تيايدا كة نائومَيدى تةمةنى ذنةكةدةطاتة كاتَيك نامَينَيت
دةوةستن. دةردان لة هَيلكةدان هؤرمؤنةكانى

 Polyps دان:
َ
ثؤليبكردنى منال

لةناوثؤشي بضووك زيادةيةكى لة ية بريتى ثؤليب
ضل تةمةنى زؤرترينيان لةدواى دروست دةبَيتء دانةوة

َ
منال

دووجؤريشن: دةبن، ثةيدا ييةوة
َ
سال

ثةتَيكى  بةهؤى  fibrows Polyp ى
َ
ريشال ثؤليبي  -

ثةتة ئةم لةوانةية دانةوة،
َ
منال بةماسولكةى نوساون وردةوة

خوَين دانء
َ
منال بطاتة ملى كاتة ثؤليبةكة ئةو بَيتء درَيذ

بكات. دروست بةربوون
Mucous Polyp :ثوليب لينجة -

نةك دةبن ثةيدا دانةوة 
َ
منال ثةردةى  لينجة لة

يا لةثَيش دةمَيننةوةء بة بضوكى ثوليبانة ئةم ماسولكةكانى،
قاوةييان مادةيةكى جارَيك هةموو خوَين كةوتنةسةر لةثاش
خوَينى زؤرى ببنةهؤى ثؤليبانة ئةم لةوانةشة لَيدةردةضَيت،

خوَين. كةوتنةسةر
ية؟ ضي دان

َ
منال ثؤليبى دروستبوونى هؤى ث:

هؤرمؤنى  رذاندنى زؤر  بةهؤى دان 
َ
منال ثؤليبى  

لةنَيوان رَيذة تَيكضوونى ضونكة دةبَيت، ثةيدا ئيسرتؤجينةوة
تَيكضوون دةبَيتةهؤى دا ثرؤجيسرتؤن ئيسرتؤجنيء هؤرمؤنى

هَيلكةداندا. كارةكانى لة
ية؟ ضي نيشانةكانى دروستبوونى ثؤليب ث:

ئةمانةوة  بةهؤى دةتوانَيت نيية ئازارى دان
َ
منال  ثؤليبى

دةربكةوَيت:
كاتَيك ئةوةش خوَين، كةوتنةسةر خوَينى زؤربوونى -

دروستبوونى دةبَيتةسةرضاوةى دان
َ
منال لينجةثةردةى كة

ثوليبةكان.
كةوتنةسةر كاتى دةرةوةى لةكاتةكانى بةربون خوَين -
كة دةبَيت كاتَيك بةربوونة  خوَين ئةم بةتةواوى  خوَيندا،

دةكةن. هةو ثؤليبةكان
دانةوة

َ
منال ملى طريانى  كةلةئةنجامى نةزؤكى ةتى

َ
حال -

هَيلكؤكة ئةوةى ثؤليبةكانةوة يا لةئةنجامى بةهؤي دةبَيت
لةئةنجامى بضَينرَيت داندا

َ
منال ناوثؤشي لةناو نةتوانَيت

تيايدا. ثؤليب بوونى
بدرؤزرَينةوة؟ ثؤليبانة ئةم ضؤن ث:

ئةم بوونى دةتوانرَيت تيشكييةوة وَينةطرتنى بةهؤى -
دةربخرَيت. ثؤليبانة

دةكرَيت؟ دان
َ
منال ثؤليبى بوونى ضارةسةرى ضؤن ث:

لةوانةية م
َ
بةال ثيس نيية، خؤى لةخؤيدا دان

َ
ثؤليبى منال -

شَيرثةنجة، ثةيدابوونى بؤ ياريدةدةر  ببَيتةهؤكارَيكى
البربَيت. دةزانرَيت بةباش لةبةرئةوة

نةشتةرطةرى  بةكارَيكى دان
َ
منال ثؤليبةكانى البردنى

دةدرَيت ئةنجام  وة زاوزَى جؤطةسروشتيةكانى لةرَيطاى 
دوورَيطا: بة ئةوةش

Hysteroscopy دان:
َ
منال ناوبينى بةكارهَينانى رَيطاى -

لينجة بة ثؤليبةكان نوساندنى ةتى
َ
لةحال كورتاج رَيطاى -

دانةوة.
َ
منال ثةردةى

ثؤليبةكة  لة نمونةيةك ثَيويستة ةتَيكدا
َ
حال لةهةموو  

تَيدانيية. ثيسي وةرةمى بزانرَيت تا بؤتاقيطة بنَيرَيت
 fibrous Polyp ي:

َ
ريشال ثؤليبي

ماسولكةى لة طؤشت ية لة ثارضة بريتى ى
َ
ريشال ثؤليبي

ثَيك ي ماسولكةيي
َ
ريشال لة لةبةرئةوة ثةل دةهاون دانةوة

َ
منال
دَين.

بؤ  ناطؤِرَين لةبةرئةوة نني ثيس ييةكان
َ
ريشال ثؤليبة

بَيت زؤر بضوك ةتَيكى شَيرثةنجةيي. لةوانةية ثؤليبةكة
َ
حال

طةورة زؤر ء لةوانةشة ببينرَيت، طران بَيت كة شَيوةيةك بة
كيلؤطرامَيك. ضةند بطاتة بَيتء

ثؤليب  تووشي ى
َ
سال ثَينج سيء تةمةنى دواى ذن  بةزؤري

تا ثلةيةك بة يةكَيكيان ذن ضوار لة هةر قؤناغةدا لةم دةبَيت،
دةبن. نةخؤشية ئةم تووشي دى ثلةيةكى

هةية: ي
َ
ريشال ثؤليبي جؤر سَي

بؤشايي بةرةو دةبَيتء ثةيدا ناوثؤشدا كةلةذَير ثؤليبَيك -
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ثزيشكناتوانَيتدةستىبةرىبكةوَيت، دةَيتةوة، بةرز دان
َ
منال

ثؤليبةوابَيت ئةو وةك كلكداربَيتء ئةمجؤرةيان لةوانةية
دواين. لَيي كةلةوةثَيش

داندا
َ
منال ديوارى ماسولكةكانى نَيوان لة ثوليبَيك -

بةرزكردنةوةى دةبَيتةهؤى دةبَيتء طةورة ثةيدادةبَيتء
جؤطةكانى دةخاتةسةر ئةويش ثةستان دان

َ
منال ماسولكةكانى

دان.
َ
ميزةل سةر يا فالوب

دان.
َ
دةرةوةى منال رووى ثؤليبَيك لةسةر -

ية؟ ضي ى
َ
ريشال ثؤليبى ثةيدابوونى هؤى ث:

يبةندةبةكارةكانىهَيلكةدانةوة،
َ
-ثةيدابوونىثؤليبىريشال

ثؤليبة لةبةرئةمة ئيسرتؤجينةوة، دةردانى بة بةتايبةتى
دةبن: خوارةوةدا ثةيدا ةتانةى

َ
حال ييةكان لةم

َ
ريشال

رَيذةيةكى كة سكثِري دذة حةثةكانى بةكارهَينانى -
بَيت. تَيدا لة ئيسرتؤجني بةرزيان

هؤرمؤنى كةهاوسةنطى كاتَيك نائومَيدى تةمةنى ثَيش -
تةمةنى كةلةدواى ئاماذةية ي جَي تَيكدةضَيت، ذنةكة

دةضن. لةناو زوو ييانة
َ
ريشال ثؤليبة ئةم نائومَيدييةوة

ضني؟ ي
َ
ريشال ثؤليبي نيشانةكانى ث:

ئةطةر م
َ
ببينرَيت. بةال ي بضوك

َ
ريشال ناتوانرَيت ثؤليبي -

دةردةكةوَيت: نيشانانة بةم ئةوا بوو طةورة
زؤرتر ماوةيةكى سةرخوَينء كةوتنة خوَينى زؤربوونى -

بكَيشَيت. درَيذة رؤذ دة بؤ كةلةوانةية لةئاسايي
سَيكسي ثةيوةندى لةكاتى بةتايبةتى ئازار بة هةستكردن -

دا.
ئةطةر بةتايبةتى ميزكردن،  زوو زوو  بة حةزكردن -
خستبووة ثةستانى  دانةوةء

َ
ميزةل لة بوو نزيك ثؤليبةكة 

سةر.
سكدا.ء خوارةوةى قورساييةك لةبةشي بة هةستكردن -

وةستاندا. لةكاتى بةهيالكيش هةستكردنى خَيرا
ي دةردةكةوَيت؟

َ
ثؤليبي ريشال ضؤن ث:

دةردةكةوَيت: رَيطايانة بةم ى
َ
ريشال ثؤليبي

ئةطةر (hysterography) دان
َ
منال تيشكى - وَينةطرتنى

بوو. ثةردةدا لينجة لةذَير وةرةمةكة
ئةطةر وة رَيطاى زَى لة ثةنجة بة بة ثؤليبةكة هةستكردن -

بوو. داندا
َ
منال ماسولكةكانى لةنَيوان ييةكة

َ
ريشال ثؤليبة

رَيطاية ئةم «Ecography» دةنطى:  وَينةطرتنى  -
قةبارةشيان. ثؤليبةكانء دياريكردنى دةبَيتةهؤى

دةكرَيت؟ ى
َ
ريشال ثؤليبي ضارةسةرى ضؤن ث:

توندى ثوليبةكةء قةبارةى بةثَيي ضارةسةرةكة جؤرى
بةثَيي ثةيدايان دةكات، هةروةها تَيكضوونانة دةبَيت كة ئةو

خؤشي. ذنةكة
ثزيشكى:  ضارةسةرى  ·

بةقةدةغةى بةندة ضارةسةرة ئةم
لةم بةيةكَيك ثوليبةكة ثةرةسةندنى

رَيطاية: دوو
ئةوانةى دذةسكثِري حةضي لةبةكارهَينانى وازهَينان -
حةثانةى ئةو بؤ طؤِرينيان بةرزةو ئيسرتؤجينيان رَيذةى كة
دووةمى بةشي لةكاتى بةرزة، ثرؤجيسرتؤنيان رَيذةى 

سوِرةكةدا.
مانط   ٣-٤ ماوةى بؤ (LH-RH) دةرزييةكى  مانطانة  -
كارى وةستاندنى دةبَيتةهؤى هؤرمؤنة ئةم ذنةكة، لة دةدرَيت
ئةم دةوةستَيت،  مانطانة سوِري بةوةش رذَينء مَيشكة ذَير 
نائومَيدى كاتى تةمةنى ةتَيكى

َ
حال دةبَيتة هؤى ضارةسةرية

ةتة
َ
حال ضارةسةرةكة البردنى ثاش م

َ
نةبوون) بةال واتة سك )

جارانى. بارى دةطةَرَيتةوة سروشتيةكة
ضارةسةرةدا  ئةم بةسةر مانط  سَي  تَيثةِربوونى ثاش  
ثاش م

َ
بةال تاراددةى نيوة، دةبَيتةوة ثوليبةكة كةم قةبارةى

هةمان دةطةِرَيتةوة ثوليبةكة ضارةسةرةكة وةستاندنى
ضارةسةرَيكى بة دةتوانرَيت لةبةرئةوة  ثَيشووى، قةبارةى
كةبةدوايدا نةشتةرطةرى كردارى بؤ دابنرَيت سةرةتايي

ثوليبةكة. بؤ البردنى بكرَيت
نةشتةرطةرى:  ضارةسةرى  ·

النابرَين جياوازى بَي ثوليبةكان هةموو كردارةدا لةم
لةبةرئةوة ثةنا نيية، كَيشةيةكيان هيض ضونكة هةندَيكيان
ثوليبةكاندةبنةهؤى نةشتةرطةرى تائةوكاتةى كة نابرَيتةبةر
سودَيكى هيض ثزيشكى ضارةسةرى كة كاتةى ئةو ناِرةحةتىء

نابَيت.
لةم يةكَيك دةتوانرَيت ةتةدا

َ
حال لةم

جؤرى ي بةثَي بكرَيت دوونةشتةرطةرية
ثوليبةكة:

ملى (مانةوةى بةشَيكى يا دان
َ
منال تةواوى البردنى -

خستبووة ثةستانى بوو طةورة زؤر ثوليبةكة ئةطةر دان)
َ
منال

دى. ئةندامةكانى سةر
ئةطةر دان

َ
منال خؤيانء هَيشتنةوةى ثوليبةكان البردنى -
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دانةوةبوون،
َ
ثوليبةكانلةذَيرلينجةضينىمنال

( لؤكالة واتة نةشتةرطةريية جَيطةيية ( ئةم
بة ذنى طةنج دةدات دةست بكاتةوة يارمةتى

خستنةوة.
َ
مندال دووبارة سكثِربوونء

دان:
َ
منال رووكردنةدواوةى  يا الربوونةوة 

Retroversion
دادةنرَيت طةِراوة

َ
هةل بة دان

َ
منال

ةو
َ
ريخؤل بةرةو واتة الرببوةوة، ئةطةربؤدواوة

ثَيشةوة بؤ ئاسايي لةبريتىالربوونةوةى رَيكة،
طةِراوة

َ
بةهةل هةروةها دان،

َ
ميزةل بةرةو واتة

ةو
َ
ريخؤل لةنَيوان  رووى ئةطةر دادةنرَيت 

داندابوو.
َ
ميزةل

دان
َ
منال دواوةى رووكردنة هؤى ث:

ية؟ ضي
ماسولكةو الوازى لةئةنجامى  دان

َ
منال دواوةى  رووكردنة 

شوَينةسروشتييةكةى بة دان
َ
كةمنال دةبَيت بةستةرانةدا ئةو

جَيطريدةكةن. خؤيةوة
زؤرةوة دَيت. بوونَيكى

َ
مندال لةدواى الوازيية ئةم بةزؤرى

ثةيدابوونى لةئةنجامى دواوة  رووكردنة  هةندَيكجاريش
ناوثؤشي ثةرشبوونى يا (Fibroma) ي

َ
ريشال وةرةمى

ثةيدادةبَيت. ةوة (Endometriose) دانةوة
َ
منال

دان
َ
منال دواوةى رووكردنة نيشانةكانى ث:

ضيية؟
ئازارَيك ضةند تةنها  نيية تايبةتى نيشانةيةكى  هيض

دةبن. كاتء بارَيكدا ثةيدا كةبةخَيرايي نامَيننء لةضةند
دا سَيكس ثةيوةندى لةكاتى تايبةتى بارى لةهةندَيك -

زَى. بنى سةر بخاتة ثةستان ضووك كاتَيك
ئةندامةكان كاتَيك خوَين كةوتنةسةر ثَيش -

سوورداطةِراون.
لةدةركردنى هَيواشي بةهؤى دا كةوتنةسةرخوَين لةكاتى -

داندا.
َ
منال ناوثؤشي

ضؤن دان
َ
منال روكردنةدواوةى ث:

دةردةكةوَيت؟
لَيدانةوة ثةنجة بةهؤى ذنان ثزيشكى لَينؤِرطةى -لة

دةردةكةوَيت.
دان

َ
منال رووكردنةدواوةى ضارةسةرى ضؤن ث:

بكةين؟

تةنها ناوَيت، تايبةتى ضارةسةرَيكى دواوة رووكردنة -
لةكاتى يا خوَيندا كةوتنةسةر لةكاتى سك لةسةر راكشان

ئازارةكة بِروات. بؤئةوةى دا ثةيوةندى سَيكسي
دةبرَيت ئةويش  بؤنةشتةرطةرى ةتداثةنا

َ
حال  تةنها لةيةك

دانيانراطرتووة ضونكةئةمة
َ
دراندنىئةو بةستةرانةيةكةمنال

لة مرؤظ ثَيويستة زؤر ئازارَيكى  ثةيداكردنى  دةبَيتةهؤى
بؤنةشتةرطةرى ثةنا ئةوسا نيابَيتةوة

َ
دل دراندنة ئةم روودانى

ببات.
شَيوةيةكى بة سكثِري دةتوانرَيت ئايا ث:

دا
َ
منال مانةوةى

َ
لةطةل ببَيت سروشتى
دواوةش؟ بةرووكردنة

كَيشةيةك، هيض بَي بدرَيت ئةنجام ئةوة دةتوانرَيت -
تؤوةكان دان

َ
دواوةىمنال رووكردنة الربوونةوةيا

َ
لةطةل ضونكة

برِبن. كَيشةيةك هيض بَي هَيلكؤكة بةرةو خؤيان رَيطاى دةتوانن
شَيوةى سروشتى دان

َ
منال سكةوة سَييةمى مانطى هةروةها لة

زؤربوونى بةهؤى ثَيشةوة روودةكاتة وةردةطرَيتةوةء خؤي
كَيشةكةيةوة.

 Poolapsws دان
َ
داكةوتنى منال

بةستةرانةى ئةو ماسولكةكانء الوازى لةئةنجامى دان
َ
منال

دان
َ
منال يةكةمدا قؤناغي لة دةيضةسثَينن خؤيدا لةشوَينى

خراثرتضوو بةرةو بارةكة ئةطةر دادةكةوَيت، زَى رووى بةرةو
رَيكة لة بةشَيك يا دان

َ
ميزةل لة بةشَيك لةوانةية ئةوا

وة. زَى ناو بيانخاتة رابكَيشَيت
دان

َ
منال ملى لةوانةية مةترسيدارةكاندا زؤر ةتة

َ
حال لة
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!! بَيتة دةرةوة لةوَيوة بطاتةكؤمء لةوانةشة
(الوجان) (perine) كؤم: زَىء نَيوانة

نَيوان كةوتوونةتة ماسولكة بةستةرو َيك
َ
كؤمةل لة ية بريتى

دانء
َ
ميزةل ثارَيزطارى لة ية بريتى فةرمانيان رَيكةوة، زَىء

ناوةرؤكى هةموو هةروةها خؤياندا، شوَينةكانى لة دان
َ
منال

دةطرَيت.
َ
هةل سك بؤشايي

قورساييةكى  حةوز ناوضةى بةستةرةكانى ماسولكةو  
١٠ كطم  كةلة ةكانة

َ
ريخؤل قورسايي ضونكة لةسةرة طةورةيان

بةجَيهَينانى لةكاتى سك ثةستانى سةرةِراى دةطرن.
َ
هةل زياترة،

سكثِربوونء تايبةتى بةشَيوةيةكى هةروةها طةورةدا، ئةركَيكى
دةكةن. هيالكى  بوون

َ
مندال

ية؟ ضي دان
َ
منال داكةوتنى هؤى ث:

ناوضةى ماسولكةكانى بةستةرو لةئةنجامى الوازى دان
َ
منال

سَي بةهؤى الوازييةش ئةم دادةكةوَيت، دا كؤم زَىء نَيوان
هؤكارةوة ثةيدا دةبَيت:

سكثِربوون:  هؤكارى  ·
زياتر  كطم  ١٥ لة سكثِريدا لةكاتى ذن كَيشي كاتَيك -

دةبَيت.
دةبَيت.  زياتر ٣,٨ كطم لة ةكة

َ
مندال كَيشي كاتَيك -

 بوون:
َ
هؤكارى مندال ·

ئةوةى بَي كرد بةدةرثةِرين دةستى ةكة
َ
مندال ئةطةر

ناوضةى ماسولكةكانى ئةوا كشابَيت بةتةواوى دان
َ
منال ملى

بطةِرَينةوة ناتوانن كةلةثاشرتدا زؤر دةكشَين كؤمء زَى نَيوان
جارانيان. دؤخةكةى

بةستةرةكانيان زَىء كؤمء  نَيوان ماسولكةكانى  ئةطةر -
ةكةدا،

َ
مندال توندى دةرثةِرينى لةئةنجامى كةوتن دراندن بةر

لة ئاسانكاريكردن بؤ كَيشةية لةم خؤدورخستنةوة بؤ ثزيشك
ئةندامى درزتَيكردنى دةباتةبةر ثةنا زؤرجار بوونةكةدا

َ
مندال

دِراندن. لة دووركةوتنةوة بؤ مَى
هاتنى بةطران لةكاتى

َ
مندال مةقاشي بةكارهَينانى لةكاتى -

ةكةدا.
َ
مندال

تةمةن: هؤكارى ·
بةهؤى نةرمى خؤيان شانةكان تةمةنى نائومَيدى ثاش -
بةكارهَينانى بؤية ) دةكةن، وون ئيسرتؤجينةوة نةمانى
دا نائومَيدي لةتةمةنى جَيطرةوة هؤرمؤنى ضارةسةرى

بةستةرةكان دةدات). داتةثينى يارمةتى وةستاندنى
بةستةرانة دا ئةم نائومَيدى تةمةنى لة قؤناغى كَيشي زؤر -

دةكةن. هيالكء الواز
نَيوان ماسولكةكانى الوازبوونى نيشانةكانى ث:

ضني؟ زَى كؤمء
ئةوةى بَي بوبن  الوازى توشي ماسولكانة ئةم  لةوانةية -
ماسولكانة ئةم لةبةرئةوةى م

َ
بةال دان.

َ
منال داكةوتنى ببنةهؤى

دةرضةكانى ) سكةوة خوارووى كةوتونةتة ئةو بةسةر ن
َ
زال

دياردة: دوو دةبَيتةهؤى )، الوازييان زَى كؤمء دانء
َ
ميزةل

ميز: كردنى
َ
كؤنرتؤل الوازى -

ميز ؤثَيك
َ
دل ضةند لةوانةية خؤنةويست بةشَيوةيةكى

كؤكةيدا يان ثَيكةنني يا بةهَيز ئةركَيكى كَيشانى كاتى  لة
بةهَيزكردنى بؤ ثَيويستةكار ةتةدا

َ
لةوحال دةرثةِرَيت،

بكرَيت. زَى كؤمء نَيوان ماسولكةكانى
زَى: نةرمى الوازى -

دةشكَيتةوة. سَيكسيدا كارى بةسةر كةبةخراثي
ية؟ ضي دان

َ
منال داكةوتنى نيشانةكانى ث:

يةكةمدا: قؤناغى لة ·
 هةستكردن

َ
لةطةل و،

َ
بال م

َ
بةال بةئازارَيكى كةم كردن هةست

بةثَيوة. راوةستاندن لةكاتى سكدا خوارووى لة قورساييةك بة
دواتردا: لةقؤناغى ·

كردنى ئارةزوو كةلةزؤر ميزكردن،  تَيكضوونةكانى
تواناى الوازى

َ
لةطةل دةردةكةوَيت ميزكردن بؤ بةردةوامةوة

ئةركَيكى نواندنى لةئةنجامى ميزكردن كردنى
َ
كؤنرتؤل

بة هةست دا  سَيكس كارى لةكاتى ذن هةروةها جةستةيي. 
بؤناو دان

َ
زؤرى منال داكةوتنى توشي دةكات ئةطةر ناِرةحةتى

بوبَيت. زَى
دةكرَيت؟ ضارةسةر دان

َ
منال داكةوتنى ضؤن ث:

زؤربوو: داكةوتنةكة ئةطةر ·
ةتةكاندا

َ
حال لةزؤربةى بكرَيت، نةشتةرطةرى ثَيويستة

دواكةوتووةو كة دان
َ
منال دةرهَينانى دةبَيتةهؤى نةشتةرطةرى

وئةطةر بردووة. ديكةى ئةندامةكانى خؤيدا
َ
لةطةل

بؤسةرةوة دان
َ
منال دةتوانرَيت نةبوو، توند داكةوتنةكةش

ببةسرتَيت. خؤيدا شوَينى لة توند بةرزبكرَيتةوةو
هةمةجؤر  نةشتةرطةرى تةكنيكى شَيوازو طةلَيك ئَيستا  
بةثَيىثزيشكةضارةسازةكةش. هةنبةثَييثلةىنةخؤشيةكةو
بؤدةكات. ضي بزانَيت ثزيشكى نةشتةرطةر خؤيةتى ذن مافى
ثَيويست ئيرت جطةلةنةشتةرطةرى، نةبوو ضارة هةر وئةطةر
خؤشكةرو

َ
دل بةرئةنجامةكانى ضونكة هةبَيت ةِراوكَيي

َ
دل ناكات
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نياكارن.
َ
دل

كةم بوو: ئةطةر داكةوتنةكة ·
ضاككردنيان ماسولكةكانء بةهَيزكردنى بؤ كاردةكرَيت
كؤمء نَيوان ماسولكةكانى خستنةوةى بةطةِر َين

َ
دةل كةثَيي

بكرَيت دةست تَيكضوونةكاندا سةرةتاى
َ
لةطةل ثَيويستة زَى،

بةنةتوانينى هةست كةذن ئةوةى هةروةك ضارةسةرة. بةم
ئةنجامدانى يا ثَيكةنني لةكاتى دةكات كردنى ميزكردن

َ
كؤنرتؤل

جةستةيي دا. هةر ئةركَيكى
ماسولكةكانى كارى بةبوونى هةست ضؤن ث:

دةكةيت؟ زَى كؤمء نَيوان
كرد ونةيتوانى ميزكردن بةثَيويستى ذن هةستى ئةطةر -
كث ثَيويستة ئةم دةدا

َ
هةول تةوالَيتةوةء بضَيتة يةكسةر

تايبةت ماسولكةى بةكرذكردنى دةكات دةست ئةوا كات،
كرذدةبنء ماسولكانة كؤمء زَى وة، ئةم نَيوان كةكةوتةنةتة
بؤ دواوة لة ةيةك

َ
جول بة بةستةر َيك

َ
كؤمةل يشياندا

َ
لةطةل

بكرَيت. ثَي هةستيان بةئاسانى دةوتوانرَيت كة ثَيشةوة
زَى كؤمء نَيوان ماسولكةكانى ضؤن ث:

بةهَيزبكةين؟
دةتوانرَيت ثارَيزطارى ساكارةوة راهَينانَيكى لةِرَيطاى ضةند -
تواناى بكرَيتء باشدا ةتَيكى

َ
حال لة بةستةرةكان ماسولكةو

الوازى كةمَيك تووشي  ئةطةر  بكرَيت ثةيدا  بؤ  كرذكردنيان
ئةمانةية: راهَينانة ئةم سودى بووبن،

دان.
َ
ميزةل هَيزى كرذكردنى دةرضةى ثارَيزطارى -

نةرمةوة. بة زَييةكى تةسكى ثارَيزطارى -
بؤدةستكةوتنىسوِرَيكىمانطانةىباشلةناوضةىحةوزدا، -
بؤدةضَيتء زياتر  خوَينيان زاوزَى ئةندامةكانى لةئةنجامدا 
بوونى هةروةها دةبن، هةستدارتر طةشاوةو زؤرتر بةوةش

نامَينَيت. كةم دةبَيتء دا كؤم لة باسور
يةكةم: راهَينانى

خؤت نوسينطةكةى لة تؤ جا َيكدا،
َ
حال لةهةمووكاتء

بدة
َ
دةكرد هةول ثاست ضاوةِرَيى بويت وةستاو دانيشتبووى يا

كرذ بةتةواوى  زَى كؤمء نَيوان ماسولكةكانى جارَيك ضةند 
بة بةردةوام بارة ئةم لةسةر ضركة ثَينج بؤماوةى بطةيت.

بكةرةوة. دوبارة راهَينانة ئةم دةجار بؤماوةى لةثاشدا
تةواو بةهؤى دابخة بةتةواوى ثَيشةوة ماسولكةكانى -

دووبارة دةجار بؤ راهَينانة ئةم وة، زَى داخستنى
بكةرةوة.

بدات بةدةستةوة راهَينانة بةرئةنجامى تةواو ئةم بؤئةوةى
بكرَيتةوة. دووبارة رؤذَيكدا لة جار بيست ثَيويستةبؤماوةى

دووةم: راهَينانى
كرذ ثَيكةوة (زَى) ثَيشةوة كؤم)ء ) دواوة ماسولكةكانى

دةجار  راهَينانة ئةم ضركةية،  ٥ كرذكردنةكة ماوةى بكة،
دووبارةبكةرةوة.

رؤذَيكدا لة جار بؤبيست راهَينانة ثَيويستةئةم هةروةها
بكرَيتةوة. دووبار

سَييةم: راهَينانى
٥-٨ ضركة  بؤماوةى خؤت بةئارةزووى ميزكردندا لةكاتى
ةتةدا

َ
حال لةم ميزةكة زؤرى ثةستانى بوةستَينة، ميزةكة

زيادة ئةركَيكى دةكات كة ناضار زَى نَيوان كؤمء ماسولكةكانى
دةبيًَت. ثةيدا بؤ زياتريان هَيزَيكى بةراهَينان وةربطرنء

لةرَيطاى زَى نَيوان كؤمء دةتوانرَيت ماسولكةكانى دووبارة
ندنى

َ
بةجوال بةتايبةتى بةهَيزبكرَين وةرزشةوة راهَينانى

سك. خوارووى ماسولكةكانى هةموو
 راوةستانبةثَيوةثَييةكانكةمَيكلةثَيشةوةلةيةكرتدووربن  

نوسابن. بةيةكةوة لةدواوة ء
كرذبكة. دانء زَى

َ
ناوضةى موسةل سكء -

بوون بةردةوام
َ
لةطةل راوةستة ثَييةكانت نوكى لةسةر -

كرذكردن. ةى
َ
جول لةسةر

ثَيشوو. بارى بؤ بطةِرَيرةوة خاوبكةرةوةو ماسولكةكان -
دووبارةبكةرةوة.  -٣٠ جار ٢٠ راهَينانةكة -

بخةرة  بةتوندى رانةكان كورسي لةسةر دانَيشتن بار: 
سةريةك.

كرذبكة. حةوز ناوضةى بةهةمووهَيزت -
١٠ جار  بؤ راهَينانةكة لةثاشدا خاوبوونةوة بؤ بطةِرَيرةوة -

بكةرةوة. دووبارة
سةريةكء بخةرة ثَيشووةوة جارى ثَيضةوانةى بة رانةكان -

بكةرةوة. دووبارة راهَينانةكة
م 

َ
بةال ئاسانء زؤر ساكارة زؤر ئةوةى ئةم راهَينانة

َ
لةطةل

بةذمارةيةكى بكرَيتء رؤذانة بةمةرجَيك بةسوودة زؤر
ثَيويستة. راهَينانة ئةم بوون

َ
مندال ثاش جارةكان، تةواوى

ماسولكةكانى ضاالكى طةِراندنةوةى بؤ راهَينانة ئةم ئةطةر
بربَيتةسةر دةتوانرَيت ثةنا نةبوو، كيان

َ
زَى كةل كؤمء نَيوان

ماسولكةكانةوة ضاالككردنى بة كةبةندة كارةبايي ضارةسةرى
بةتايبةتى رَيطاية ئةم كارةباييةوة، تةزوويةكى بةهؤى
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دان
َ
ميزةل دةرضةى ماسولكةى بةهَيزكردنى بؤ بةكاردَيت

ميزدا. كردنى
َ
تواناى كؤنرتؤل الوازى لةبارى

دان:
َ
شَيرثةنجةى ملى منال

بؤ شيويانة طرية زيادبونَيكى  لة ية بريتى  شَيرثةنجة
لةفةرةنسا دةكةن، دروست ثيس كةوةرةمَيكى خانة هةندَيك
نزيكةى نة

َ
ضونكة ساال وة،

َ
زؤر بال دان

َ
منال ملى شَيرثةنجةى

دواى دَيت دوو  ثلة بة هةية، تووشبوونى هةزار  هةشت
ئةوةشدا

َ
لةطةل وبونةوةوة، 

َ
بال لةبارةى مةمك شَيرثةنجةى

ئةوةى بةهؤى ديارداية دابةزينَيكى لة شَيرثةنجةية جؤرة ئةم
دةضن. لَينؤِرينى بةردةواميانةوة بةثري ذنان

دةبن  شَيرثةنجةية جؤرة ئةم توشي ذنانةى ئةو  زؤرترينى
ئةوةشدا 

َ
لةطةل يداية.

َ
٤٠-٥٠ سال لة نَيوان ئةوانةن تةمةنيان

هةية خانةكانياندا لة نائاساييان طةشةى ذنانةى ئةو ذمارةى
لة تةمةن  

َ
سال سي  ثَيش (Displasie – Displasia)

طةشةنائاسايية كةئةم ئةوةية ئةطةر بةهَيزترين زيادبوندايةء
يةكرتى بؤ سَيكسيانةى نةخؤشية ئةو زيادبوونى بة بةندن

دةطوَيزرَينةوة.
ية؟ ضي دان

َ
منال ملى شَيرثةنجةى هؤى ث:

ئةو سةرجةمى لةئةنجامى دان
َ
منال ملى -شَيرثةنجةى

ذيان بةدرَيذايي كة ثةيدادةبَيت سَيكسيانةوة نةخؤشيية
هةن ياريدةدةر هؤكارَيكى دةبَيت.ضةند ذنةكة تووشي

خوارةوة: شَيرثةنجةية وةك لةسةرروودانى ئةم
زووةوةو هةرة لةتةمةنى سَيكسي بةكارى دةستكردن -

طؤِرينى هاوبةشةكة. يشيدا زؤر
َ
لةطةل

دةطوَيزرَينةوة بؤيةكرتى سَيكسيانةى نةخؤشية ئةو -
زيثكة ثةيداكردنى دةبنةهؤى ظايرؤسييةء سةرضاوةكةيان
شَيرثةنجة ثةيداكردنى بةرةو كةلةوانةية  داندا

َ
منال لةملى

بسَينن. ثةرة
سكثِربوون. زؤر -

ضؤن دان
َ
شَيرثةنجةى ملى منال ث:

دةردةكةوَيت؟
ناشَيرثةنجةيي بضوكى وةرةمى وةك لةسةرةتادا -
طةشةى هؤكةشيان دةوترَيت ( ديسثالزيا) ثَييان دةردةكةون
هةية: ( ديسثالزيا) لة ثلةش سَي هةندَيك خانةية، نائاسايي

هةية، هةوكارى سروشتَيكى كةبةزؤرى سووك ديسثالزياى -
بةكارهَينانى ثاش يا ببَيتةوة ضاك لةخؤيةوة خؤى لةوانةية

بايؤتيك). ئةنتى ) زيندة دذة

دةطؤِرَيت. شَيرثةنجة كةبةرةو ثيس ديسثالزياى -
بطؤِرَيت شَيرثةنجة بةرةو ثيس ديسثالزياى بؤئةوةى
خؤ دةتوانرَيت واية ماناى ئةمة هةية،

َ
دةسال بة ثَيويستى

ئةوةش ترسناكة، ثلة ئةم نةطةيةنرَيتة دوربخرَيتةوةء لةوة
بةتايبةتى خوُّـ بةردةوامى لَينؤِرينى ئاطادارىء لةئةنجامى 

.(Frottis) دان
َ
ي منال

َ
توَيذال لَينؤِرينى وةرطرتنى

يا دان
َ
منال ملى ديسثالزياى نيشانةكانى ث: 

ية؟  نائاسايي ضي طةشةى
ديسثالزيا) نابَيتةهؤى هيضتَيكضوونَيك، طةشةىنائاسايي( -
دؤزرَيتةوة نا نةبَيت خوُّـبةردةوام لَينؤِرينى ئةطةر لةبةرئةوة
ةتى

َ
حال بؤ بطؤِرَين بكةين ثَي هةستيان ئةوةى بَي رةنطة

خراث.
(ديسثالزيا) نائاسايي طةشةى ضؤن ث:

بدؤزينةوة؟
ملى ى

َ
توَيذال وةرطرتنى رَيطةى لة ديسثالزيا دؤزينةوةى -

ثزيشك دياريكردنةكة ثاش (Frottis) دةبَيـت دانةوة
َ
منال

ناوبينَيكى لةرَيطاى دان
َ
منال ملى برينةكانى دةداتة سةرنج

لَيدةنؤِرَيت قؤناغ بةدوو ةكان
َ
توَيذال ثزيشكةكة تايبةتييةوة،

لَينؤِرينةكة ئةطةر هةية، مانط شةش هةردووكياندا كةلةنَيوان
ئةوا هةية، (ديسثالزيا) نائاسايي كةطةشةى دةريخست
وةردةطرَيت داندا

َ
منال ملى لة شانةيي َيكى

َ
ثزيشكةكةتوَيذال

ثلةى دياريكردنى بؤ (Biopsie) زيندةيي لَينؤِرينى بؤ
مةترسي.

ث:ضؤنضارةسةرىطؤشةىنائاسايي(ديسثالزيا)
بكةين؟

ضارةسةرَيكى بةهؤى  سووك ديسثالزياى  جار زؤربةى -
هةوكردن دذى دذةزيندةكانى ثَيدانى لةئةنجامى جَيطةييةوة
لَينؤِرينى ضارةسةرة ئةم دواى مانط شةشة ثاش نامَينن،
زانينى بؤ دةكرَيت دان

َ
منال ملى لة

َ
توَيذال وةرطرتنى

لَينؤِرين ثاش ئةطةر نةخؤشيةكة، ثةرةسةندنى طةشةو
ةى

َ
وامامةل ئةوا هَيشتا ماوة، كة هةر كةديسثالزيا دةركةوت

ثيسى ثلةى لة يا ناوةندى مام  كةلةثلةى  دادةكرَيت
َ
لةطةل
داية.

لةناودةبرَيت بةخَيرايي ثيس يا ناوةند ديسثالزياى
تةكنيكانةش ئةو ببَيتةشَيرثةنجة. نةكاتء طةشة بؤئةوةى

ئةمانةن: بةكاردَين رَيطةيةدا كةلةم
.(Electrocoagulation) كارةبايي - مةينى
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كارةبايي تةزووويةكى بةهؤى شانةكان مةياندنى واتة
الوازةوة.

.(cryotherapy) ساردكردنةوة بة - ضارةسةر
لَيزةر. تيشكى -

بةهؤى بةتةواوى بوو طةورة توشبووةكة ناوضة ئةطةر
الدةبرَيت. هةمووى دانةوة

َ
منال ناوبينى بةكارهَينانى

ية؟ ضي رووكارى شَيرثةنجةى ث:
خانة دان لةسةرةتاكةيدا،

َ
مندال شَيرثةنجةى ملى لة بريتية

بَى دةبنةوة كؤ دةرةوة روكارى لةسةر تةنها شَيرثةنجةيةكان
ضارةسةرى ئةوة لةبةر  ةكانةوة،

َ
قول شانة ناو  بضنة ئةوةى

شانة نةخؤشةكان البردنى بةدةستهَينانىء ئةوةش ة (٪١٠٠)
دةبَيت.

بآلوبونةوةى شَيرثةنجةيى لة مةبةست ث:
ية؟ ضى

كة روودةدات كاتَيك شَيرثةنجةيى بآلوبونةوةى -
دانةوة

َ
منال ملى روكارى لةجينى خانةشَيرثةنجييةكان

وردة وردة لةثاشرتدا دةوروبةريان شانةكانى بؤ بطوَيزرَينةوة
ليمفةكانةوة. لولة رَيطاى لة ديكة ئةندامةكانى بؤ
بآلوبوةوة شَيرثةنجةى نيشانةكانى ث:

كامانةية؟
ئةنجامى لة ئةطةر نةكرَيت، تَيبينى لةسةرةتادا لةوانةية -
لَينؤِرينى يا نةدؤزرايةوة (Frottis) ةوة

َ
توَيذال وةرطرتنى

كارى لةثاش بونى خوَين بةهؤى ئةوا (Biopsie) زيندةيى
دةزانرَيت. ثَي ى سَيكسيةوة

بةآلم شيكارى بكرَيت، لَينؤِرينء ةتةدا دةتوانرَيت
َ
حال لةم

هةروةها دةردةخات بةتةواوى مةترسيةكة زيندةيى لَينؤِرينى
ضةند تا بزانرَيت  ئةوةى بؤ بكرَيت لَينؤِرين ثَيويستة 

تووشبوون. ديكة ئةندامةكانى
دةكرَيت شَيرثةنجةية ئةو ضارةسةرى ضؤن ث:

بآلوبؤتةوة؟ داندا
َ
منال ملى لة كة

طرانرت ضارةسةرةكة نةخؤشيةكة، بآلوبونةوةى ى بةثَي -
بةسَى تةكنيك دةبَيتء ثسثؤِردا سةنتةرى لة دةبَيت، ضارةسةر
تيشك، بة ضارةسةر نةشتةرطةرى، دةدرَيت ئةنجام ثَيكةوة

كيميايى. ضارةسةرى
نةشتةرطةرى سةندبَيت ثةرةى زياتر نةخؤشيةكة تا
فالوب جؤطةكانى هَيلكةدانء دانء

َ
منال تيايدا دةبَيت، ثَيويسرت

ثةرةسةندةوةكانيشدا زؤر ةتة
َ
حال لة دةردةهَينرَين هةمويان

دةبِرَيت. زَيش لة بةشَيك
شَيرثةنجةى دذى خؤثارَيزى دةتوانرَيت ئايا ث:

بكرَيت؟ دان
َ
منال ملى

هةوكردنةكانء ثرؤطرام بؤ بة رَيكء ثَيكء ضارةسةرى -
دى يةكَيكى بؤ كةسَيكةوة لة  كة سَيكسيةكان نةخؤشية
ثَيةى بةو دةكات دروست باش خؤثارَيزييةكى دةطوَيزرَينةوة،
طةشةى ثةيداكردنى لة يارمةتيدةرن خؤشيان هةوكردنة ئةو

.( (ديسثالزيا خانةكاندا نائاسايى
دانةوة

َ
ملى منال لة وةرطرتن توَيذاأل بة خوُّـ لَينؤِرينى -

دةكات، دروست خؤثارَيزى ئاسان رَيطايةكى بة (Frottis)
لةثَيش كة شَيرثةنجةية تاكة دان

َ
منال ملى شَيرثةنجةى ضونكة

ثةيدابونى لة رَيطاى ببَيت ضاوةِروانى بؤ دةكرَيت ثةيدا ئةوةى
بؤ خوُّـ لَينؤِرينى لةبةرئةوة خانةكانةوة، نائاسايى طةشةى

ضارةسةرة. رَيطاى باشرتين نة)
َ
ساال دان (

َ
منال ةكانى

َ
توَيذال

قةدةغةى دةبَيتةهؤى نائاساييةكان خانة لةناوبردنى -
شَيرثةنجة. بؤ طؤِرينيان

دان:
َ
شَيرثةنجةى ناوثؤشي منال

كةكةتؤتة لينجةثةردةيةى ئةو شَيرثةنجةى لة ية بريتى
تاِرادةيةك ذناندا لةناو وبوونةوةى

َ
بال دانةوة،

َ
منال بؤشايي

تياياندا. دان
َ
منال وبوونةوةى شَيرثةنجةى ملى

َ
بةبال يةكسانة

نائومَيدييان كةتةمةنى دةطرَيتةوة ذنانة ئةو تةنها جؤرة ئةم
كةلةذَير ذنَيك دةبَيت توشي بةدةطمةن ء زؤر تَيثةِراندووة،

ييةوة.
َ
سال ضل

ضي دان
َ
منال ناوثؤشي شَيرثةنجةى هؤى ث:

ية؟
دانانةدا

َ
منال ئةو لةناوثؤشي بةزؤرى شَيرثةنجةية -ئةم

 Hyper نائاسايي بةرئةستوربونَيكى كةزؤر روودةدات
plasie

هاتوون. (Polypes) دان
َ
ثؤليبى منال يا توشي كةوتون.

زيادبوونى بةهؤي دان
َ
منال ناوثؤشي طةشةى زؤربوونى

ئةمةش دةبَيت دا ثرؤجيسرتؤن لةضاو ئيسرتؤجينةوة 
لة: روودةدات

واتة دا، نائومَيدى تةمةنى دواكةوتنى ةتى
َ
لةحال -

 Primeno) نائومَيدى تةمةنى  ثَيش ماوةى درَيذخايةنى 
بةهؤى  هؤرمؤنى هاوسةنطى تَيكضوونى ضونكة (  pause
ياريدةدةر هؤكارَيكى دةبَيتة هَيلكةدانةكانةوة ضاالكى الوازى

ناوثؤشةكة. ئةستوورى زيادبوونى بؤ
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زوودا،  لةتةمةنَيكى خوَين كةوتنةسةر روودانى  هةروةها
ثةيدابوونى  يارمةتىدةربَيتبؤ يلةوانةية

َ
ثَيشتةمةنى١٢ سال

ي.
َ
سال ثةنجا تةمةنى ثاش دان

َ
منال ناوثؤشي شَيرثةنجةى

لةقؤناغى  دا ناهاوسةنط هؤمؤنى ضارةسةرى ةتى
َ
 لةحال

ثرؤجسرتؤن، بةكارهَينانى تةنها واتة نائومَيدى، تةمةنى ثَيش
ثرؤجسرتؤن بةكارهَينانى ضارةساز ثزيشكى ئةوةى

َ
لةطةل

دةسةثَينَيت. ئيسرتؤجني سةرةِراى
ية؟ ضي دان

َ
منال شَيرثةنجةى نيشانةكانى ث:

كةوتنةسةر لة كاتى بةدةر خوَين لةكاتةكانى -دةرضوونى
شَيرثةنجة بوونى بؤ بَيت ئاماذةيةك لةوانةية خوَين،
هةر لةتةمةنى نائومَيدى. بوو نزيك ئةطةر ذنةكة بةتايبةتى
ثَيويستة تَيثةِربَيت تيذ كةمء هةرضةندَيك بةربوونيًَك، خوَين

بكات بؤى. ثزيشك سةردانى لةسةر ذنةكة
ناوثؤشي شَيرثةنجةى لَينؤِرينى ضؤن ث:

بكةين؟  دان
َ
منال

رَيطا (Frottis) دان
َ
منال ى

َ
كالسيكى بؤ توَيذال لَينؤِرينى -
نادات. نةخؤشيةكة بةدةرخستنى

ضوون. بةدوادا رَيطاى طةو
َ
بةل دةبَيتة بةربوون خوَين تةنها

دةكرَيت: كارانة ثزيشكى ذن ئةم لةلَينؤِرطةرى
ثارضةيةكى ثزيشك (Biopsie)زيندةيي لَينؤِرينى -
دةثشكنَيت، خانةكانى دةكاتةوةو لَي دان

َ
منال ثةردةى لة بضوك

ئايا دةخات دةرى ووردبيندا لةذَير خانةكان سةيركردنى
نني. شَيرثةنجةيي شَيرثةنجةيني يان خانةكان

ئةم (Hysterography) دان
َ
منال بؤ تيشكى وَينةيةكى

ثيسء وةرةمى شوَينى دةردةخاتء دان
َ
منال بؤشايي وَينةية

قةبارةكةى روون دةكاتةوة.
(Hysteroscopy) ناوبني بة دان

َ
منال ناو سةيركردنى -

ثؤش. ناو شانةى لة نمونةيةك ووردى دةرخستنى بؤ
وةرطرتن  بةنج بَي ئازارنء بَي لَينؤِرينانة ئةم هةموو  

دةكرَين.
رت

َ
قول زيندةيي لَينؤِرينى بةنجيشدا لةذَير لةنةخؤشخانةو

كردنى دانء
َ
منال لة َيك

َ
توَيذال لَيكردنةوةى بةهؤى دةكرَيت

ناوضةيةكى فراوانرت. بؤ خانةكانى شيكارى
بكةين؟ دان

َ
منال ناوثؤشي ضارةسةرى ضؤن ث:

دان،
َ
منال ملى شَيرثةنجةى ضارةسةرى بؤ -هةروةكو

نةشتةرطةرى، دةدرَيت: ئةنجام بةيةكةوة تةكنيكةكة هةرسَي
شَيرثةنجةكة ئةطةر كيميايي، ضارةسةرى تيشكى، ضارةسةرى

ئةندامةكانى بةناوضةو
شَيرثةنجةكة هةرضةندَيك بووبؤوة،

َ
بال دةوروبةردا

بةالبردنى ثَيويستيمان زياتر بوو، ثَيشكةوتووتر
دةبَيت. زياتر نةشتةرطةرييان

بوو داندا
َ
منال لةبةشَيكى تةنها تووشبوونةكة ئةطةر م

َ
بةال

دةبَيت. زؤر ضاكبوونةوة دةرفةتى ئةوا
فالوب    جؤطةى نةخؤشيةكانى سَييةم:
كَيشة نني بَي زاوزَى، ئةندامةكانى هةموو وةك ئةم جؤطانة
ببنةهؤى نةزؤكى كةلةوانةية هةوانةية ئةو دياترين كَيشةيان

دان.
َ
منال لةدةرةوةى سكثِربوون يا

(Salpingitis) جؤطةكان:  هةوى
دةبَيت ذنان زؤرى  ذمارةيةكى  توشي  جؤطةكان  هةوى
سةدهةزارذن نة

َ
ساال ئَيستا فةرةنسا، الوةكانى بةتايبةتى ذنة

ذنى سَي لة يةك بةتَيكِرايي  واتة دةبن توشي  فةرةنسا لة
هةرزةكار.

ية؟ ضي جؤطةكان هةوى هؤى ث:
لةوَيوة دادةذينء كةلةزَى بةخشة زيان ميكرؤبي هؤكةى
ئةم سةرضاوةكانى فالوب، جؤطةكانى بؤ دةطوَيزرَينةوة

لةوانة: هةمةضةشنةن ميكرؤبانة
سةرضاوةى كة دةطوَيزرَينةوة سَيكس بة نةخؤشيانةى ئةو -
لةكاتى ميكرؤبةكة ةتةدا

َ
حال لةم ثَيكدةهَينن، هةوةكان ى ٪٦٠

وبوونةوةى
َ
بال هاوبةشةكةوة دةطوَيزرَيتةوة. لة دا سَيكسي كارى

لة هاوبةش طؤِرينى زؤر زووةكانء سَيكسية ثةيوةندى
هةوى هةرزةكاران وبوونةوةى

َ
بال هؤى خؤرئاوادا تةكانى

َ
ووال

دةكاتةوة. روون
روودانى لة هةية طرنطى َيكى

َ
رؤل لةولةب بةكارهَينانى -

ثَيش ناكةين طةنج ذنى ئامؤذطارى لةبةرئةوة هةوةكاندا،
بهَينَيت. بةكارى ببَيت، ي

َ
مندال ئةوةى

ية؟ ضي جؤطةكان هةوى نيشانةكانى ث:
دروست سكدا  خوارووى  لة بةهَيز ئازارى توند  هةوى  -
جؤطةكان هةوى لةوانةية كَيمى، لَيضؤِرينَيكى

َ
لةطةل دةكات

لةشيش طةرمى  ثلةى ميزدابَيتء جؤطةكانى هةوى  
َ
لةطةل

بةرزدةبَيتةوة.
ثةيدادةبَيت توندةوة هةوَيكى  لة  درَيذخايةن هةوى -

ضارةسةرناكرَيت. راست كةبةشَيوةيةكى
دةدؤزرَيتةوة؟ جؤطةكان هةوى ضؤن ث:

ذنانةى لَينؤِرينَيكى لةئةنجامى هةوةكة لةوانةية -
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كة دةردةكةووَيت بؤي ثزيشك كاتَيك دةركةوَيت ئاساييدا
ئةم لةثاش بةئازاربوون رةقء ئاوساونء

َ
هةل جؤطةكان

ء لةهةندَيك بؤ دةكرَيت، دةنطى لَينؤِرينة ثشكنينَيكى وَينةيي
دةكات. حةوز ناوضةى بؤ بةناوبني لَينؤِرين ثزيشك ةتيشدا

َ
حال

بكةين؟ ضارةسةرى هةوى جؤطةكان ضؤن ث:
(ئةنتى زيندة دذة ضةند بةكارهَينانى بةهؤى ضارةسةر -
ميكرؤبانة ئةو نةهَيشتنى بؤ دةكرَيت َيكَيكةوة بايوتيك)
دةطرَيتةوة. هاوبةشةكةش درَيذخايةنء ضارةسةرةكة ماوةى
ية؟ ضى جؤطةكان هةوى بةرئةنجامةكانى ث:

سكدا. خواروى لة بةردةوام درَيذخايةنى ئازارى -
لة نمونة بؤ دان

َ
منال لةدةرةوةى سكثِرى رودانى ئةطةرى -

بضَيت ناتوانَيت ثيرتاو هَيلكةى جؤطةكاندا، طريانى ةتى
َ
حال

خؤى شوَينى لة لةبةرئةوة بكات  طةشة  تيايدا دانء
َ
منال بؤ

دةكات. طةشة لةجؤطةكةدا

بضنة تؤوةكان نةيانتوانى ئةطةر روودانى نةزؤكى ئةطةرى -
طريانيانةوة لةئةنجامى بةهؤى جؤطةكانةوة

جؤطةيةكيانى تةنها هةوكردن ئةطةرى م
َ
بةال هةوكردندا،

جؤطةكة هةردوو ئةطةر م
َ
بةال هةية، سكثِري ئةطةرى طرتبوةوة

دةتوانرَيت ةتةدا
َ
حال نةزؤكى روودةدات، لةم بةتةواوى ئةوا طريا

بؤ بضَينرَيت راستةوخؤ داندا 
َ
منال لةناو  ثيرتاوةكة هَيلكة

سكثِري. لة نيابوون
َ
دل

جؤطةكة: دابِرانى
سكثِربوونى راستةوخؤى بةرئةنجامى جؤطةكة دابِرانى
هَيلكؤكة كاتَيك واتة لةناوجؤطةكةدا، ضونكة دانة

َ
منال دةرةوةى

دِراندنى. دةبَيتةهؤى طةشةدةكات ثيرتاوةكة

ضي دان
َ
منال لةدةرةوةى سكثِربوون هؤكانى ث:

ية؟
لةوانة: هةمةضةشنن زؤرو هؤكان

جؤطةكةدا. لة درَيذخايةن هةوَيكى -
لةثَيشرتةوة. دان

َ
لةدةرةوةى منال سكثِربوون -

تَيكضوون لة جؤطةكةدا. -
لةولةب. بةكارهَينانى -

ية؟ ضي نيشانةكانى دابِرانى جؤطةكة ث:
لة دةِروَيت جؤطةكةدا لةثةردةى هَيلكؤكةيةى ئةو -
دَيت، كؤتايي مردن بة لةبةرئةوة ناذي طونجاودا بارودؤخَيكى
دةبَيت بةردةوام ذياندنى بؤ كةتةرخانة خوَينةشة ئةو هةرضي
الكانى. دةخاتةسةر ثةستان لةناوجؤطةكةداء كؤبوونةوةو لة

لَيوةى خوَين  بةدرزبردن كرد دةستى جؤطةكة ئةطةر  -
حةوزةوة. بؤشايي ناو دةضَيتة

لةثري زؤرى ئازارَيكى دابِرا، لةثِر نةبردو درزى ئةطةر -
دروست ترسناك بةربوونَيكى خوَين هةروةها ثةيدادةكات، سك
رةنطى ذنةكة بةثرييةوة بضن، بةخَيرايي ثَيويستة دةكات كة
نابَيت ةتةدا

َ
حال لةم و، دادةبةزَيت ثةستانى دةبَيت زةرد زؤر

بِروات. بةفرِيؤ كات رَيت
َ
بهَيل

بكةين؟ جؤطةكة دابِرانى ضارةسةرى ضؤن ث:
دةكرَيت. ضارةسةر بةنةشتةرطةرى -

دان
َ
منال لةدةرةوةى سكثِربوونةكة توانرا ئةطةر -

ئةوا كشابوو جؤطةكةش ء بدؤزرَيتةوة، دا لةسةرةتاكةى
لةثاشدا دةردةهَينرَيت ثيرتاوةكة هَيلكؤكة دةكرَيتةوة جؤطةكة

دةدورَيتةوة. برينةكة
دةتوانرَيت ثَينةطةيشتبوو زيانى زؤر جؤطةكة ئةطةر -

بكرَيت. ضارةسةر ميكرؤسكؤبي بةنةشتةرطةرى
ثارَيزطارى ثَيويستةدةربهَينربَيتء دِرابوو جؤطةكة ئةطةر -
رووبدات سكثِري دةتوانرَيت لةثاشدا دةكرَيت، بةهَيلكةدانةوة

بةساغى ماوةتةوة. دى لةبةرئةوةى جؤطةكةى
فالوب جؤطةى نةخؤشيةكانى

كَيشة نني بَي زاوزَى، ئةندامةكانى هةموو وةك ئةم جؤطانة
نةزؤكى  ببنةهؤى كةلةوانةية هةوانةية ئةو كَيشةيان دياترين

دان.
َ
منال لةدةرةوةى سكثِربوون يا

(Salpingitis) جؤطةكان:  هةوى
دةبَيت ذنان زؤرى  ذمارةيةكى  توشي  جؤطةكان  هةوى
سةدهةزارذن نة

َ
ساال ئَيستا فةرةنسا، الوةكانى بةتايبةتى ذنة

ذنى سَي لة يةك بةتَيكِرايي  واتة دةبن توشي  فةرةنسا لة
هةرزةكار.

ية؟ ضي جؤطةكان هةوى هؤى ث:
لةوَيوة دادةذينء كةلةزَى بةخشة زيان ميكرؤبي هؤكةى
ئةم سةرضاوةكانى فالوب، جؤطةكانى بؤ دةطوَيزرَينةوة

لةوانة: هةمةضةشنةن ميكرؤبانة
سةرضاوةى كة دةطوَيزرَينةوة سَيكس بة نةخؤشيانةى ئةو -
لةكاتى ميكرؤبةكة ةتةدا

َ
حال لةم ثَيكدةهَينن، هةوةكان ى ٪٦٠

وبوونةوةى
َ
بال هاوبةشةكةوة دةطوَيزرَيتةوة. لة دا سَيكسي كارى

لة هاوبةش طؤِرينى زؤر زووةكانء سَيكسية ثةيوةندى
هةوى هةرزةكاران وبوونةوةى

َ
بال هؤى خؤرئاوادا تةكانى

َ
ووال

دةكاتةوة. روون
روودانى لة هةية طرنطى َيكى

َ
رؤل لةولةب بةكارهَينانى -

ثَيش ناكةين طةنج ذنى ئامؤذطارى لةبةرئةوة هةوةكاندا،
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بهَينَيت. بةكارى ببَيت، ي
َ
مندال ئةوةى

ية؟ ضي جؤطةكان هةوى نيشانةكانى ث:
دروست سكدا  خوارووى  لة بةهَيز ئازارى توند  هةوى  -

جؤطةكان هةوى لةوانةية كَيمى، لَيضؤِرينَيكى
َ
لةطةل دةكات

لةشيش طةرمى  ثلةى ميزدابَيتء جؤطةكانى هةوى  
َ
لةطةل

بةرزدةبَيتةوة.

ثةيدادةبَيت توندةوة هةوَيكى  لة  درَيذخايةن هةوى -

ضارةسةرناكرَيت. راست كةبةشَيوةيةكى

دةدؤزرَيتةوة؟ جؤطةكان هةوى ضؤن ث:
ذنانةى لَينؤِرينَيكى لةئةنجامى هةوةكة لةوانةية -

كة دةردةكةووَيت بؤي ثزيشك كاتَيك دةركةوَيت ئاساييدا

ئةم لةثاش بةئازاربوون رةقء ئاوساونء
َ
هةل جؤطةكان

ء لةهةندَيك بؤ دةكرَيت، دةنطى لَينؤِرينة ثشكنينَيكى وَينةيي

دةكات. حةوز ناوضةى بؤ بةناوبني لَينؤِرين ثزيشك ةتيشدا
َ
حال

بكةين؟ ضارةسةرى هةوى جؤطةكان ضؤن ث:
(ئةنتى زيندة دذة ضةند بةكارهَينانى بةهؤى ضارةسةر -

ميكرؤبانة ئةو نةهَيشتنى بؤ دةكرَيت َيكَيكةوة بايوتيك)

دةطرَيتةوة. هاوبةشةكةش درَيذخايةنء ضارةسةرةكة ماوةى

ية؟ ضى جؤطةكان هةوى بةرئةنجامةكانى ث:

سكدا. خواروى لة بةردةوام درَيذخايةنى ئازارى -

لة نمونة بؤ دان
َ
منال لةدةرةوةى سكثِرى رودانى ئةطةرى -

بضَيت ناتوانَيت ثيرتاو هَيلكةى جؤطةكاندا، طريانى ةتى
َ
حال

خؤى شوَينى لة لةبةرئةوة بكات  طةشة  تيايدا دانء
َ
منال بؤ

دةكات. طةشة لةجؤطةكةدا

بضنة تؤوةكان نةيانتوانى ئةطةر روودانى نةزؤكى ئةطةرى -

طريانيانةوة لةئةنجامى بةهؤى جؤطةكانةوة

جؤطةيةكيانى تةنها هةوكردن ئةطةرى م
َ
بةال هةوكردندا،

جؤطةكة هةردوو ئةطةر م
َ
بةال هةية، سكثِري ئةطةرى طرتبوةوة

دةتوانرَيت ةتةدا
َ
حال نةزؤكى روودةدات، لةم بةتةواوى ئةوا طريا

بؤ بضَينرَيت راستةوخؤ داندا 
َ
منال لةناو  ثيرتاوةكة هَيلكة

سكثِري. لة نيابوون
َ
دل

جؤطةكة: دابِرانى
سكثِربوونى راستةوخؤى بةرئةنجامى جؤطةكة دابِرانى

هَيلكؤكة كاتَيك واتة لةناوجؤطةكةدا، ضونكة دانة
َ
منال دةرةوةى

دِراندنى. دةبَيتةهؤى طةشةدةكات ثيرتاوةكة

ية؟ ضي دان
َ
منال لةدةرةوةى سكثِربوون هؤكانى ث:

لةوانة: هةمةضةشنن زؤرو هؤكان

جؤطةكةدا. لة درَيذخايةن هةوَيكى -

لةثَيشرتةوة. دان
َ
لةدةرةوةى منال سكثِربوون -

تَيكضوون لة جؤطةكةدا. -

لةولةب. بةكارهَينانى -

ية؟ ضي نيشانةكانى دابِرانى جؤطةكة ث:
لة دةِروَيت جؤطةكةدا لةثةردةى هَيلكؤكةيةى ئةو -

كؤتايي مردن بة لةبةرئةوة ناذي  طونجاودا بارودؤخَيكى

بةردةوام ذياندنى بؤ كةتةرخانة خوَينةشة ئةو هةرضي دَيت،

دةخاتةسةر ثةستان لةناوجؤطةكةداء كؤبوونةوةو لة دةبَيت

الكانى.

لَيوةى خوَين  بةدرزبردن كرد دةستى ئةطةر جؤطةكة -

حةوزةوة. بؤشايي ناو دةضَيتة

لةثري زؤرى ئازارَيكى دابِرا، لةثِر نةبردو درزى ئةطةر -

ترسناك بةربوونَيكى خوَين هةروةها ثةيدادةكات، سك

بضن، بةثرييةوة  بةخَيرايي  ثَيويستة كة  دةكات دروست

لةم و، دادةبةزَيت ثةستانى دةبَيت زةرد زؤر رةنطى ذنةكة

بِروات. بةفرِيؤ كات رَيت
َ
بهَيل نابَيت ةتةدا

َ
حال

بكةين؟ جؤطةكة دابِرانى ضارةسةرى ضؤن ث:
دةكرَيت. ضارةسةر بةنةشتةرطةرى -

دان
َ
منال لةدةرةوةى سكثِربوونةكة توانرا ئةطةر -

ئةوا كشابوو جؤطةكةش بدؤزرَيتةوة،ء دا لةسةرةتاكةى

دةردةهَينرَيت ثيرتاوةكة هَيلكؤكة دةكرَيتةوة جؤطةكة

دةدورَيتةوة. برينةكة لةثاشدا

دةتوانرَيت ثَينةطةيشتبوو زيانى زؤر جؤطةكة ئةطةر -

بكرَيت. ضارةسةر ميكرؤسكؤبي بةنةشتةرطةرى

ثارَيزطارى ثَيويستةدةربهَينربَيتء دِرابوو ئةطةرجؤطةكة -

رووبدات سكثِري دةتوانرَيت لةثاشدا دةكرَيت، بةهَيلكةدانةوة

بةساغى ماوةتةوة. دى لةبةرئةوةى جؤطةكةى

ثةرضظةكراوة ٢٠٠٥)وة بريوت - لبنان - اِّـراة (دووالهاى: لة
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ئيفزيما زيندانَيكى ئازاراوييةو بة مليؤنةها مرؤظى لةناو 
هؤكارةكانيشى  زؤربةى  كردووة،  بةند  سنطياندا  قةفةزةى 
 بةدور 

َ
وةرطرياونء بؤماوة نني، دةتوانرَيت مرؤظ خؤيان ُّـ

بطرَيت. 
سييةء  درَيذخايةكانى  نةخؤشييية  لة  نةخؤشيية  ئةم 
بارقورساييةكى  بآلوة،  زياتر  دى  نةخؤشييةكانى  هةموو  لة 
لة  كة  حكومةتانةوة  ئةو  ئةستؤى  خستؤتة  طةورةشى 
وآلتةكانياندا ئةم نةخؤشيية بآلوبوتةوة، ضونكة بةهؤيةوة 
بةهؤى  دةبَيتةوة  كةم  بةرهةمهَينان  لة  طةورة  رَيذةيةكى 
لةدةستدانى تواناى كاركردنء بةرهةمهَينان لةو كةسانةدا كة 

تووشى دةبن. 
هةروةها نةخؤشى ئيمفزيما لة روانطةى ضارةسةركردنةوة 
كة  كةسانةدا  لةو  دادةنرَيت  راستةقينة  طريوطرفتَيكى  بة 
ةوةية، ئةو هؤكارةى طريوطرفتى 

َ
تةمةنييان لة سةروو ضل سال

ئةم نةخؤشانة دوو هَيند دةكات ئةوةية كة دةستنيشانكردنى 
راستء وردى ئةم نةخؤشيية درةنط وةخت ئةنجامدةدرَيتء 

لةم كاتةدا ضارةسةر طونجاو نابَيت.

توَيكارى نةخؤشييةكة:
بؤ ئةوةى بةو طؤِرانة نةخؤشييانة ئاشنا بني كة لةكاتى 
بة  ثَيويستة  سةرةتا  روودةدات،  نةخؤشيةدا  ئةم  روودانى 
بِروانني  هةناسةدان  كؤئةندامى  لة  ثشكَينةرانةوة  ضاوَيكى 
بؤرى  درَيذى  ثَيكدَيت،  سى  دوو  هةواو  بؤرى  لة  مرؤظدا  لة 
سم   (٢-٢,٥) لةنَيوان  تريةكةى  دةبَيتء  نيو  سمء   (١١) هةوا 
كركراطةيى  قةى 

َ
ئةل لة  بؤرى هةوا  رةسيودا،  لةكةسانى  داية 

قة دةبَيت، 
َ
بازنة ناتةواو ثَيكدَيتء كة ذمارةيان (١٦ بؤ ٢٠) ئةل

ى جري هةن لة دةرةوة 
َ
قانةدا ثةردةى ريشال

َ
لة نَيوان ئةم ئةل

ماسولكةى درَيذى باريك دةورى داون كة لة ذَيريياندا تؤِرَيك 
لة بةستةرة شانة هةية كة موولوولةى خوَينء دةمارو لينجة 

رذَينةكانى تَياداية. 
بؤرى هةوا بة دوو لقة بؤرى هةوا يةكَيك بؤ الى ضةثء يةكَيك 
بؤ الى راست كؤتايى دَيت ثاشان هةريةكةيان دابةش دةبَيت 
لَيدةبَيتةوةو  زؤرترييان  لقى  لقانةش  ئةم  دووةمىء  لقى  بؤ 
بؤريضكةى هةوا بريتية لة بؤرييةكى بضوك تريةكةى نزيكةى 
كو 

َ
نيو ميلليمةتر دةبَيتء هيض كرطِراطةيةكى تيادانيية، بةل

ئيمفزيما  
دكتؤر سامى مةحمود عةُّـ 

 



٣١ زانستى سةردةم، ذمارة
٢٣٢

كشانى يان تواناى ضوونةوةيةك ثَيكدَيت كة جري شانةى لة
سنطدا. ماسولكةكانى ثةستانى كاريطةرى لةذَير دةبَيت

دانؤضكةى
َ
َيكسيكل

َ
خؤياندا طةمارؤى كؤمةل لةنَيو لقانة ئةم

كردارى لة  دادةنرَين سةرةكى بةيةكةى كة دةدةن هةواويى 
(٧٠) بؤ (٨٠) دانؤضكانة

َ
ئةم سيكل كؤى روبةرى هةناسةداندا،

دةبن. دووجا مةتر
خوَينةوة موولوولةى  تؤِرَيك رَيطةى لة سثى خوَينبةرى 
طةورةترين موولوولةية تؤِرة ئةم كة دةبات سييةكان بؤ خوَين
بةهةمان رووبةرى يةكسانة رووبةرةكةى كؤى لة لةشداء تؤِرة

دانؤضكةكان.
َ
طشتىسيكل

ئيمفزيما تووشى مرؤظ كاتَيك روودادات ضى
دةبَيت؟

بةو توشبوون لةكاتى طؤِرانانةى بةو نةخؤش بوونى ئاشنا
ئةوةى بؤ هةية طةورةى بايةخَيكى روودةدات، نةخؤشيية
ضؤن دةكاتء ة 

َ
مامةل نةخؤشييةكةيدا لةطةأل ضؤن بزانَيت

ئاسايى ذيانَيكى ئةوةى بؤ دةطونجَيتء دا
َ
لةطةل خؤى ذيانى

بذى.
كشانَيكى كة دةكرَيت ثَيناسة بةوة ئيمفزيما
هةواداء دانؤضكةكانى 

َ
سيكل لة ناسروشتى 

جياكةرةوةكانى ديوارة ديوارةكانىء داِرمانى
؟ روودةدات ئةمة ..ضؤن روودةدات. نَيوانيان

روودانى هؤى دةبنة زؤر هؤكارى َيك
َ
كؤمةل

ثووكانةوة وةك  دةبن سى  تووشى هةندَيكيان 
هةروةها روودةدات، تةمةندا بة ضوون لةكاتى
لة ثلَيك يان لَيكردنةوةى بةشَيك لةسى لةكاتى
شَيوة بةهةمان روودةدةن، طؤِرانة ئةم ثلةكانى
يان كةموكوِرييةك بةزكماكى كة كاتةدا لةو
يان وةرةم يان (ناوضةيى) شوَينطةيى طريانَيكى
روودةدةن، سةرجةم طؤِرانانة ئةم تةنَيكى نامؤ
ئيمفزيماى رودانى هؤى دةبنة هؤكارانة ئةم
لة درَيذخايةن وروذاندنَيكى ئةطةر ثةستاوتنى.
جطةرة كاريطةرى بةهؤى هةوادا بؤريضكةكانى
ثيس هةواى يان درَيذ دوورو ماوةى بؤ خواردن
ئةو ئةوا روويدا، درَيذخايةن، هةوكردنى يان

ئيمزيما. نةخؤشى قوربانى دةبَيتة كةسة
يان بَيت ثوكانةوة ئةطةر تووشبوون هؤكارى
هةواء بَيت، بؤرى هةوكردن يان هةستيارَيتى 
لة طؤِران رودانى بةهؤى هةوا بؤريضكةكانى
ئةو تةسك دةبنةوة هةناسةداندا، ثةردةى كؤئةندامى لينجة
بةمةش دةبَيت مادة زؤر لينجة هةودةكاتء دةردانى ثةردةية
سةربارى دةكات لة هةناسةداندا دروست ئةستةمييةك تةنطىء
دةِرةخسَينَيتء بةكرتيا طةشةى بؤ باش ناوةندَيكى ئةوةى

خراثرت دةكةن. نةخؤش تةندروستى بارى ئةمانةش
دروست بةشةكانى ديكةى هةواو بؤرى ثةستانةى لة ئةو
ة ماسولكةييء لينجة

َ
ريشال ئةو طؤِرانانةى لة لةطةأل دةبَيت

شانةكاندا روودةداتءزيادبوونىدةردراوةكانئةمانة هةموويان
كؤششَيكى زياتر بَيت بةهَيزء ثَيويستى لة نةخؤش دةكةن وا
ئةمةش دانةوة، هةناسة بؤ بةتايبةتى هةناسةدان كردارى بؤ
ئةجامى لة ئاسايى كةسى الى نَيطةتيظة  تةواو كردارَيكى 
بؤ بؤريضكةكان هةواو بؤرى لة جرِيةكان ة

َ
ريشال طةِرانةوةى

ئيمفزيما بة تووشبوو نةخؤشى بةآلم بارودؤخى سروشتى،
بؤ سنطى  سةر بخاتة ثةستان توندى بة ناضارة كاتةدا لةم 
وايلَيدةكات ئةمةش دةرةوة، بؤ بنَيت بةهةواكةوة ثاأل ئةوةى
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ماندوَيتيية ئةم بكات، كار زؤر وزةيةكى بكاتء زياتر كؤششَيكى
كة وةربطرَيت تايبةتى دؤخَيكى دانيشتندا لة وايلَيدةكات
طرذ خؤى نةخؤش كة ثَيدةناسرَيتةوة، ئيمفزيما نةخؤشى

دةكاتةوة. الر ثَيشةوة بةرةو سنطى دةكاتء
لةئةنجامىئةوطؤِرانانةىلةبؤشاييةهةواييةكانى هةروةها
دةكات طازطؤِركَى بِرى ئةو خوَينةى روودةدةن سييةكان ناو
ثَيويستء طؤِركَيى هةوا  قةبارةى بةمةش  كةمدةبَيتةوة
بةخَيرايى نةخؤش ئةوة لةبةر  كةمدةبَيتةوة،  ئؤكسجني
كةمرتين لةبةرامبةر  دةكات ماندوَيتى هيالكىء بة هةست

كؤششدا.
ثةرةسةندنى نيشانةكان:

دوو بة بةندة ئيمفزيما بة  بوو تووش نيشانةكانى
كؤئةندامى تووشى كة طؤِرانانةية ئةو يةكةمييان فاكتةرة،
ةتى نةخؤش

َ
حال هةرضةندة كاتة، دووةمييان هةناسة دةبن،

بة نةخؤش لةسةرةتا دةردةكةون، نوَى نيشانةى ثةرةبسَينَيت
هةناسةدانةوةدا هةناسةدةدات، بة تايبةتى لة كاتى ئةستةمى
ثَيش زياتر بةرو نةخؤشييةكة تا دةنطَيك دروسدةبَيت. كة
لة وةك زانراوة دةدرَيت، بؤ هةناسةى طرانرت نةخؤش بضَيت
نيوةى نةخؤش واتة كؤكةرةوةن هةن شانة هةندَيك سييدا
نيشانةيةك بةهيض هةست بةآلم دةكةون، نةخؤش سييةكانى
بةساغى سى شانةكانى بةش يةك بةشى سَى لة كاتَيك ناكةن،

نةخؤشهةست كاتة ئةو دةمَيننةوة
نا دةكاتء نيشانةكان بةدةركةوتنى
هةندَيكجار بةداخةوة دةبَيت، ئارام
هةناسةبدات ناتوانَيت كة نةخؤش
ضوون تةمةنء طةورةيى بؤ
لة كاتَيكدا بةتةمةندا دةطَيِرَيتةوة،
هؤكارةكةى نييةو وا راستيةكةى
لةبةر نةخؤشة.  خؤى كة ئةوةية 
سثريؤطرام دةكات واثَيويست ئةوة

يةكَيك  وةك  SPIROGRAM
يان خووُّـ ثشكنينى هؤيةكانى لة
بةكاربَيت، طشتيدا ثشكنينى لةكاتى
دةقيقة ثَينج لة ثشكنينة ئةم
وَينةيةكى بةآلم ناخايةنَيت، زياتر
هةموو سييةكانء ئاشكراى روونء
بةردةم دةخاتة هةناسة كؤئةندامى

ضارةسةرى بة دةستى ئةطةر نةخؤش لةوانةية ثزيشك.
بضَيتء خراثرت بةرةو بارودؤخى نةكرد راستةوخؤ يةكسةرىء
وةك دةربكةوَيت لةسةر ديكةى  ماكى  نيشانةو لةوانةية
حةوانةوةدا كاتى لة لةرزين ثةنجة بة نةخؤش تووشبوونى
لةوانةية هةروةها نامَينَيت، لةرزينة ئةم ةدا

َ
جوول لةكاتى بةآلم

ثةستانى بةرزبوونةوةى خةوتنةوةء زؤر بةدةست نةخؤش
دواجار بَيت نارةحةت سييةكان خوَينى سوِرى لة خوَين
دابةزينى راستء ةى

َ
سكؤل بوونى طةورة تووشى لةوانةية

ببَيت. دأل تواناى كاركردنى
ضارةسةر:

ثزيشكى نةخؤش » َيت
َ
دةل كة وتةيةى ئةو لةوانةية

نةخؤشى بةسةر زياتر نةخؤشييةك هةموو لة » خؤيةتى
لةهةر بارةدا لةم نةخؤش ضونكة ببَيت، جَيبةجَى ئيمفزيمادا
ضارةسةركردن لةبةردةستيداية، زياتر بنةماكانى دى كةسَيكى
نةخؤش ئةوةية ضارةسةركردن هةنطاوى يةكةم ئةوة لةبةر
كؤئةندامى لة كة طؤِرانانةى ئةو نةخؤشييةكةيى سروشتى لة
هةمووئةو سنوردارى تواناى روويداوةء هةناسةداندا
بَيت نيا

َ
دل لةوة هةروةها تَيبطات، بةكاريدةهَينَيت دةرمانانةى

بارودؤخى ئةوا كرد، تةندروستى شَيوازى ثةيِرةوةى ئةطةر
ثةرة ناسَينَيت. يان نابَيت، خراثرت نةخؤشييةكةى

ثةيِرةوى ثَيبكاتء دةستى دةبَيت نةخؤش كة هةنطاو يةكةم
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نةخؤشى يةكةمى دوذمنى ضونكة جطةرة، لة وازهَينانة بكات
ذينطةى ثيسء لة هةواى هةروةها دووركةوتنةوة ئيمفزيماية
بةهةواى ئيمفزيما ثَيويستى ضونكة نةخؤشى ناتةندروست،
تيادا ى

َ
دوكةل تؤز  تةثء كةثيسىء هةية طؤِراو  خاوَينء

نةبَيت.
طريوطرفتة بةو بةندة ضارةسةركردن لة دووةم هةنطاو
بة ئيمفيزيما رووبةِرووى نةخؤشى توشبوو راستةقينةوة كة
ئةم لةوانةية هةناسةداندا، لة ئةستةميية ئةويش دةبَيتةوة
بكات، دروست نةخؤش بؤ نارةحةتى طةورةترين طريوطرفتة
لة دةستضووةى توانستة نةخؤش ئةو ئةوة ثَيويستة لةبةر
وةرطرتن سوود بؤ كاربكات بطةِرَينَيتةوةء هةناسةدانى
زيانيان سييةكاندا  لة ساغانةى شانة بةشة ئةو هةموو  لة
راهَينانةكانى هةناسةدانةوة لةرَيطةى ثَينةكةوتووة، ئةمةش
بؤ بدات نةخؤش يارمةتى دةكرَيت رؤذانة بةشَيوةيةكى
كردنى باشرت لَيرةوةش لة هةواو بِر طةورةترين مذينى

َ
هةل

طونجاوىء راهَينانة ئةم هةروةها هةناسةدان، توانستى
زياتر ثَيكةوة هةناسةدان ماسولكةكانى طشت هاِرمؤنىء
ئيمفزيما بة تووشبوو نةخؤشي هةن راهَينان سَى دةكات،

بكات. ثراكتيزةى ئامانجة ئةم بةكارهَينانى بؤ دةتوانَيت
يةكةم:  راهَينانى

ماسولكةى توانستى زيادكردنى يارمةتى راهَينانة ئةم
جَيطةكةى قةراغى  لةسةر  نةخؤش  دةدات،  ثةنضك  ناو
سةرةوةى نيوةى شَيوةيةك بة  دادةنيشَيت  كورسييةك يان
كتَيبَيك بدات، هةناسة ي

َ
بةقول ثاشان دابنَيتء راستى بةِرَيكء

هةناسة بةهَيواشي سكىء سةر بخاتة بضووك سةرينَيكى يان
بخاتةسةر ثةستان بضةمَيتةوةو ثَيشةوة بةرةو بداتةوةو
لةتواناداية ضةند بنَيت بةناوثةنضكةوة

َ
ثال بؤئةوةى سكى

سييةكان خوارةوة  بةشي راهَينانةدا لةم بضَيت بؤسةرةوة 
دةدات غةمييةكانيش

َ
بةل دةردراوة يارمةتى لةهةواو ثِردةبن

بدرَين. فِرَي دةرةوة بؤ
دووةم: راهَينانى

سك ماسولكةكانى  بةهَيزكردنى يارمةتى راهَينانة ئةم 
قاضةكانى دةكةوَيت  

َ
ثال ثشت لةسةر  نةخؤش دةدات،

رَيكدا ستوونىء بارَيكى لة ئةوةى بؤ دةكاتةوة بةرز بؤسةرةوة
بةهَيواشى وردة وردة  ثاشان وةردةطرَيت  هةناسة  بوةستَيت
يةكةمجارى دؤخى بؤ شوَينى خؤى واتة دةباتةوة قاضَيكى
لةطةأل شَيوة بةهةمان دةداتةوة،  هةناسة  دةطةِرَيتةوةو

بةرزدةكاتةوةء شانى سةرىء ثاشان ديكةشيدا، قاضةكةى
بة دةداتةوة هةناسة دوايى هَيواشى بة وةردةطرَيت هةناسة

دةطةِرَيتةوة. يةكةمجارى دؤخى بؤ هَيواشىء
سَييةم: راهَينانى

ماسولكةكانى توانستى هاوسةنطىء يارمةتى راهَينانة ئةم
ذورةوةى ضوونة يارمةتى هةروةها دةدات، ناوثةنضك سكء
دةكةوَيت

َ
ثشت ثال لةسةر نةخؤش بؤ سييةكان، دةدات هةوا

ثاشان ثةراسوةكانيدا لةذَير سكى سةر دةخاتة كتَيبَيك
وةرطرتنَيكى (هةناسة دةمذَيت 

َ
هةل لةهةوا  بِر طةورةترين

بةرةو كتَيبةكة  هةناسةدانةكةوة كردارى رَيطةى لة قووأل) 
بةرزدةكاتةوة، سكيدا بةرزكردنةوةى لةطةأل سةرةوة
بةهؤى سكى سةر دةخاتة  ثةستان كة كاتة  لةو ثاشان
بةناو ئةوةى ثاأل بؤ دةداتةوة، هةناسة كتَيبةكةوة بةهَيواشى
راهَينانة ئةم دةكاتةوة. دوبارةى ثاشان بنَيت ثةنجةكةوة
ضونكة بةسوودن زؤر ئيمفزيما بة تووشبوو نةخؤشى بؤ
كؤئةندامى لةدةستضووى طةنجَيتى بةطَيِرانةوةى ثَيويستى
خانةو هةموو لة وةرطرتن سوود هةروةها هةناسةيةتىء

سييةكانيدا لة ساغ شانةيةكى
كة هةن، ديكةش ضارةسةرى راهَينانة ئةم سةربارى
دةرمانانةى ئةو وةك لَيوةردةطرَيت تايبةتييان سودى نةخؤش
هةية دووجؤرييان كة دةكةن بةرفراوان هةوا بؤرى لقةكانى
ئامَيرةكانى لةرَيطةى راستةوخؤكان ناِراستةوخؤ، راستةوخؤء

تةنء  دذة ناراستةوخؤكانيش NEBULIZER بةكاردَيتء
دةطرَيت. لةخؤ كؤرتيزؤن ثَيكهاتةكانى هةستيارَيتىء دذة

تايبةتى دؤزى  بةوةرطرتنى ثَيويستى نةخؤش لةوانةية 
ترش كة تووشى كاتةدا لةو بةتايبةتى ئؤكسجني هةبَيت لة
طازى دوانؤكسيدى زيادبوونى ئةنجامى لة خوَين دةبَيت بوونى
بةدةركةرةكان ثَيويستى لةوانةية هةروةها لةخوَيندا، كاربؤن
غةمةى

َ
بةل ئةو فِرَيدانى بؤ دةدات نةخؤش يارمةتى كة هةبَيت

نةخؤش تةنطى هةناسة ةكةبوونء
َ
كةل لقةكاندا سييةكانء لة

بةر دةباتة ثةنا ثزيشك هةندَيكجاريش دةكةن. زياتر
زيانى تَيكضووةء كة سى بةشةى ئةو البردنى بؤ نةشتةرطةرى
بكات ضؤأل سى ساغةكانى بةشة بؤ رَيطة ئةوةى بؤ ثَيكةوتووة
زؤر ئةم نةشتةرطةريية تَيربن، ئؤكسجني بة بشكَينء بتوانن
نةخؤش تةندروستى بارودؤخى رَيذةيى بةشَيوةيةكى جار

دةبات. باشرت بةرةو
كردوة. ثةرضظة للجميع)وة (الصحة لة سؤزان
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نةخؤشى يان برينةكانى كة تووشى زمان دةبن لةوانةية 
شوَينطةيى (ناوضةيى) بنء ثةيوةندييان بة كؤئةندامةكانى 
ديكةوة نةبَيت، يان ئاماذة بن بؤ نةخؤشييةكى هةناوى، ئةو 
نةخؤشييانةى تووشى زمان دةبن بةثَيى ئةم ثؤلينةى خوارةوة 

باسيان دةكةين: 
ثشكنني: 

بكرَيتةوة،  وشك  شاش  ثارضةيةك  بة  زمان  دةتوانرَيت 
دةتوانرَيت بة ئاسانى ثشكنينى بؤ بكرَيتء دةستى لَيبدرَيت، 
دةوانني دةست لة زمانء ناو دةم بدةينء هةر شانةيةكى نامؤ 
يان تَيكضوونَيك لة زمان بدؤزينةوة يان لةوانةية ثَيويستمان 

بة هؤكارى ياريدةدةر هةبَيت. 
ئةو بارة نائاساييانةى ثةرة دةسَينن: 

ةتَيكى نائاساييةو كةم بآلوة 
َ
- Ankyloglossia: حال

لةوانةية  ضونكة  بكرَيت،  دةستنيشان  زوويى  بة  ثَيويستة 
ببَيتة هؤى دروستكردنى ثشَيوى لة قسةكردنداو ثَيويستى بة 

ضارةسةركردنى نةشتةرطةرى هةية. 
تَيكضونَيكى باوةو لة   : - زمانى درزبردوو (درز دار) 
ثَيويستى  دةردةكةوَيت،  جياواز  توندى  بة  كدا 

َ
خةل ى   ٣/  ١

بة  لةوانةية نةخؤش هةست  بةآلم  نيية،  بة ضارةسةركردن 
تَيكةأل  لةطةأل تووشبوونى هةوَينيدا  كاتَيك  بكات  نارةحةتى 

دةبَيت (هَيلكؤكةكان) . 
 :Prominent papillae دةركةوتوو  مةميلةى   -
مةميلةكانى سةر زمان لة سَى يةكى بةشى ثَيشةوةى زمان لة 

دواوة بةشَيوةيةكى دةركةوتوو دةبينرَين. 
درَيذ  يان  توند  بةشَيوةيةكى  لةوانةية  زمان:  كوتراوى   -
دةستنيشان  ئاسانى  بة  توند  كوترانى  دةربكةوَيتء  خايةن 

دةكرَيت. 
هةرضى كوترانى درَيذخايةنة بةهؤى 

ئةمانةوة روودةدات: 
- ددانى تيذ 

- ددانى ثِركراوة 
- ضةند جارَيك طةستنى زمان لةكاتى جووييندا 

كوترانى درَيذخايةن بة روونى وةك هةوكردنَيكى درَيذخايةن 
دةردةكةوَيت كة بة خةرمانةيةكى سثى دةورةدراوة كة بةهؤى 
زؤر وشكهةآلتنةوة رويداوة ثَيويستة ئةو هؤكارانة البربَين كة 
دةشَيت بةهؤيةوة ئةو كوترانة روويدابَيت بؤ زانينى ئةطةرى 
تووشبوون بة وةرةمى خراث، هةروةها لةوانةية ئةو كوترانة 

ى لةسةر زمان دةربكةوَيت. 
َ
لةشَيوةى وةرةمَيكى ريشال

- تووشبوونى كةِروويى: 
ناو  هةموو  هَيلكؤكةكانةوة:  بةهؤى  تووشبوون   ·

نةخؤشيةكانى زبان  
د. عةُّـ محةمةد حلو 
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يان كرَيمى ثةردةيةكى درؤزنة تَيبينى دةبَيتء تووشى دةم
زمان دةكرَيت. ثوكانةوةى مةميلةكانى

لةو بةطشتى (C.albicans)ة، تووشبوونةكة هؤكارى
وةستَينراوة. بةرطرييان دةكرَيت كة تَيبينى نةخؤشانةدا

(هةوكردنى ناوةند مةميلةكانى ثوكانةوةى ·
ناوةِراستىزمان):جؤرَيكىتايبةتييةلةتووشبوون،هؤكارةكانى
تؤمةتبار توَيكارى فاكتةرةكانى بةآلم نني، ئاشكرا تووشبوون

دةكرَين.
سةر رووثؤشَيك نيية، باو  زؤر  موودار:  رةشى زمانى -
هؤكارةكانى رةشة، قاوةيى يان دادةثؤشَيت، رةنطى زمان رووى
بؤية كة كةِروانةية لةو هةندَيك دةمء ناو فلؤراى تَيكضوونى

.Aspergillus niger وةك: دَينن بةرهةم
ظايِرؤسى: تووشبوونى

يةكةمجار زمان: سادةى برينى ·
دةم هةوكردنى بةشَيوةى تووشبوون
وةك دا

َ
لة مندال بريناوى دةستثَيدةكات، ثوكى

ئازار لةطةأل برينىتورةكةيى تووشبوونَيكىبة
لة ئاو لة ثِربوون  ئاوسانء

َ
هةل زمان  لةسةر

بةشَيوةى تورةكةكان دةردةكةوَيت،  ثووكدا
لةسةر لةوانةية  دةردةكةون كؤمةأل كؤمةأل
شوَينةكانيان ئةوا تةقني ئةطةر هةبنء زمان
كؤببنةوةو بضووك كة لةوانةية برينى دةبَيتة

دروستبكةن. طةورة برينَيكى
كردن غةرغةرة ضارةسةر:

+ئةسيكلوفري
برينىدةمارى: ظايِرؤستووشىهةر  ·
دةبَيت جمكة لقةكانى دةمارى سَى لة لقَيك
ببَيتء زمان تووشى لةوانةية ئةوة لةبةر
برينى تورةكةو دروستكردنى هؤى بَيتة
بة تاك تةنيشتى. ثَيويستة نةخؤش بضوكى

ثةلة ظايِرؤسةكان نةطةنة ئةوةى بؤ ضارةسةر بكرَيت وردى
دةمارةكان.

ظايِرؤسى  بةهؤى قاض: دةستء دةم،  نةخؤشى ·
بة زمان تووشبوونى سةربارى روودةدات، يةوة (كؤكساكى)
خؤى نةخؤش دةبن، تووش قاضيش برين،دةستء تورةكةو

ضاكدةبَيتةوة. لةخؤيةوة
ئايدزدا نةخؤشى ةتةسةرةتا لة

َ
حال سواخدانىموواوى: ئةم -

هةركةسَيك  تووشى لةوانةية بةآلم كراوة،  تَيبينى AIDS
لةسةر ئةم نةخؤشيية وةستَينرابَيت، بةرطرى لةشى كة ببَيت
لة دةردةكةوَيت، ةو ناوضةى سثى

َ
بةشَيوةى ثةل زمان قةراغى

درَيذخايةنى كوترانى ةتى
َ
حال لة ةتة

َ
حال ئةم شانةييةوة رووى

نيشانةى – بار ئبستاين ظايِرؤسى ثشكنينى بةآلم دةضَيت، زمان
ةتة.

َ
حال بؤ بوونى ئةم جياكراوةية

تووشى هةن ديكةش نةخؤشى هةندَيك
بةرطرييةوة بة ثةيوةندييان دةبنء زمان

هةية، وةك:
روكارى  تووشى باوة جوطرافى: نةخؤشييةكى زمانى -
كة هةية ناوضة هةندَيك زمان لةسةر دةبَيت، زمان سةرةوةى
ثوكاوةى ئاوسانَيكى

َ
هةل ضةند  سانتيمةترةء  يةك تريةكةى

دةورةدراون، زةردباو خةرمانةيةكى بة هةريةكةيان لةسةرة،

زماندا لة  ناوضانةى ئةو  دةكرَيت تَيبينى  جار هةندَيك 
كةسانةدا لةو بةزؤرى نةخؤشيية ئةم طةورةترن، ثوكاوةن
هةندَيكجار لةوانةية هةروةها دةيطرَيت، كةزمانييان بآلوة
ضاآليى لةناو زةردباو قةراخ قةيى

َ
ئةل شَيوة تووشبوونى تَيبينى

ثَيويستى ةتة
َ
حال بكرَيت، ئةم ذَيرةوةى زمان رووى ناودةمء

نيية، تووشبووندا هؤكارى بةشوَين طةِران يان ضارةسةر بة
ئازارَيكى بة هةية هةستى ةتةى

َ
ئةم حال كةسةى ئةو ئةطةر
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نةخوات، طةرم خواردةمةنى ثَيويستة كرد ئاذن دةرزى وةك
نةكراوة. دةستنيشان نةخؤشيية ئةم بؤ ضارةسةرَيك هيض

دةم: قذةى ناو بؤ -
برين يان طةورة يان بضوك ناوضةى  بةشَيوةى لةوانةية

ببَيت. زمان سةرةوةى يان ذَيرةوةى تووشى
زمان،  ثَيطةياندنى زيان لة دووركةوتنةوة ضارةسةر: 
تياداية رووشَينةرييان دةرمانانةى ماددةى ئةو بةكارنةهَينانى

 ،٪ ٠,٢ طلوكونات هكسيدين كلور بةكارهَينانى شتن، ددان بؤ
ناوضةييةكان سرتونيدة دةتوانرَيت هةروةها

بةكاربهَينرَيت، ثَيشوودا ماددةيةى ئةو لةطةأل يان بةتةنيا
خَيرا بةشَيوةى كة ةتانةدا

َ
حال لةو تايبةتى بة

بآلودةبَيتةوةكةلةمكاتانةدا لةوانةيةهؤكارةبةرطةرييةكان 
كةمخوَينى تايبةتى بة روودانيدا لة هةبَيت ييان

َ
رؤل

دةبَيتء دةم ناو تووشى باوة ةتَيكى
َ
حال حةزاز:  -

دةضَيت تؤِر لة كة دةردةكةوَيت ناوضةيةكدا لةشَيوةى
هةندَيك لةوانةية لةسةرة، برينى ثوكاوةو شَيوةى هةروةها
ثةردةكان لينجة حةزازى وةك روودانى هؤى ببَيتة دةرمان
بةآلم ئةنجيوتنسني،  ئةنزيمى كارخانةكانى لة وةك نمونة
بةكارهَينانى نيية دةرمانةوة بة ثةيوةندى كة بارانةدا لةو
فالريات بيتاميتازون هةتوانى وةك ناوضةييةكان ستريونيدة

بةسوودة. ٪٠,٠٥
روودانى  هؤى ببَيتة شَيوة: لةوانةية فرة ئاوسانى

َ
هةل -

ى
َ
توَيكل بوونى تَيبينى . زماندا. ثةردةكانء لينجة لة هةوكردن

نيشانةيةى ئةم دةكرَيتء  لَيو لةسةر بوو ووشكةوة  خوَينى
دةستنيشانكردن بؤ لةوانةية ةتةيةو

َ
حال ئةم باوى نيشانةيةكى

لة ضارةسةركردنى هةبَيت. سةمثأل وةرطرتنى بة ثَيويستمان
دةبَيت. ئةسيكلوفريةوة رَيطةى

دةطمةنة تووشبوونَيكى ثةردةكان: لينجة قى
َ
بل لَيكضووى -

دةردةكةوَيت دا دةم ناو لينجة ثةردةى لة ق
َ
بل بةشَيوةىتورةكةو

لةناوةندى ذنان تووشى ثووك. هةوكردنى سةربارى
دةستنيشانكردن دةبَيت طةورةتردا تةمةنى لة تةمةنء
مايكرؤسكؤبيةوة ثشكنينى سةمثألء وةرطرتنى رَيطةى لة
ستريويدة وةرطرتنى لةرَيطةى ضارةسةركردن ئةنجامدةدرَيت
دةكات بةوة ثَيويست جار زؤر دةبَيت، بةآلم ناوضةييةكانةوة
لةرَيطةىوةستَينةرةكانىبةرطةرييةوة، ضارةسةرىكؤئةندامى

ئةنجامبدرَيت.
لينجة تووشى  جار زؤربةى  (ئاسايى): باو قى

َ
بل -

ثةردةكان دةبَيت.
دةردةكةوَيت  جياواز لةشَيوةى خؤراكى:  ثَيويستى -
زمان مةميلةكانى ثوكانةوةى زمانء رةنطى طؤِررانى وةك
نةخؤش بةدينةكرَيت بينراو نيشانةيةكى هيض لةوانةية يان

بكات. سوتانةوة ضَيذكردنء تواناى تَيكضوونى بة هةست
دةرمان ةتانةى دةرمان دروستى دةكةن: لةوانةية

َ
حال ئةو -

E.M كة  حةزازء وةك ةتى
َ
حال هةندَيك رودانى هؤى ببَيتة

دةرمانةكانى بةزؤرى بةهؤى ةتة
َ
حال دةبَيتةوة، ئةم وشك دةم

روودةدات. ةوة نةخؤشى (جوطون) خةمؤكييةوةء دذة
زمان لةسةر لوولةيى وةرةمى هةندَيك لةوانةية -
زؤر زمان. وةك ذَيرةوةى ديكةى هةندَيك شوَينى لة رووبدةنء
ضاكدةبَيتةوة، خؤى نييةو كردن ضارةسةر بة ثَيويستى جار
لةم بوو، بريندار ئةطةر بئاوسَيت

َ
هةل هَيواشى بة لةوانةية

بة ضارةسةركردن هةية. كاتةدا ثَيويستى
ديكة دةشَيت ةتى

َ
هةندَيك حال

رووبدةن:
ببَيتء زمان قةراغةكانى تووشى لةوانةية سواغدان: -

ذَيرةوةى  ديوى لة ٪ء  ٥ مةيني خوَين بؤ طؤِررانى رَيذةى
بة  ةتةكان

َ
حال ى ٪ ٣٠ لة روودةدات، دةم ناو ضاآليى زمانء
سوردا. ةى

َ
ثةل لةطةأل دةردةكةون سثى رةنطى

كة  ثيسةكانة  وةرةمة لة  ضِر:  خانة شَيرثةنجةى -
سواخدان بة لةثَيشدا ببَيت،  زمان تووشى  لةوانةية باوةو
يارمةتيدةرةكان بؤ هؤكارة دةستثَيدةكاتء يان سووربوونةوة
لة لةوانةية كهولة، خواردنةوةى جطةرةكَيشانء تووشبوون
ياريدةدةرانة، هؤكارة لةو كام هيض بوونى بةبَى زوودا تةمةنى
البردنى ضارةسةركردنء بة ئةطةر لةزماندا تووشبوونَيك هةر
دةست بؤ سةمثأل ثَيويستة نةبؤوة ضاك تووشبونةكة هؤكارى

كردنى وةربطريَيت. نيشان
كؤئةندامييةكانةوة: نةخؤشيية بةهؤى زمان تووشبوونى

ددانةوةء بةهؤى زمان كوترانى زمان، ئاوسانى
َ
هةل -

ة ثَيكردنى زماندا.
َ
جول ئةستةمى لة

ثةِرةكانى  كةمى بةهؤى زماندا لة بةربوون -خوَين
خوَينةوة.

-

ديكةى ئةندامةكانى لة خراثةكان وةرةمة طواستنةوةى
دةطمةنة. ةتَيكى

َ
حال ئةمةش زمان بؤ جةستةوة

كردوة. ثةرضظةى لوقمان العربي)وة الطب (مجلة لة
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طة 
َ
   نةخؤشى تاعونى سور توشى ماسى دةريا، روبارو كَيل

نيشانكراوةكة  دةست  جيهاندا  تانى 
َ
وال زؤربةى  لة  دةبَيت،ء 

دانى نةخؤشيةكة 
َ
كاتى سةرهةل لة  هؤكارةكةى بةكرتياييةو 

ذمارةيةكى  دةبنء  تووش  ماسييةكان  لة  زؤر  ذمارةيةكى 
(تاعونى  بةناوبانطة  ناوانة  بةم  دةبنةوة،   مردار  زؤريش 
 vibriosis ظيربيؤس ،red boilسوتانى سور  red pestسور

وهتد.
هؤكارى نةخؤشيةكة:

بةكرتياى سةر بة توخمى ظيربيؤ(vibrio) ية،  سةر بة 
تايبةتى  بة  ية،ء   (vibrionaceae) ظيربيؤناسى  خَيزانى 
ة،    (  vibrio angullaram) ئةنطبوالرةم  ظيربيؤ  جؤرى 
َيكةء شَيوةكةى ضيلكةيى كةوانةيية،  قةمضيدارة،  

َ
طرام تَيكةل

دةتوانَيت   هةروةها  سوَيرداء  شوَينى  لة  هةية  ذيانى  تواناى 
50  مانط لة ئاوى دةريادا بمَينَيتةوة .ء توشى نزيكةى 50 

جؤر ماسى ئاوى سوَيرء سازطار دةبَيت.
نيشانة كلينيكى يةكان:

ماسى تووشبوو لة سةرةتادا الواز دةبَيتء تواناى خؤراك 
دةكاتء  تةشةنة  نةخؤشيةكة  ثاشان  نامَينَيت،   خواردنى 

رةنطى ثَيستى ماسى تووشبوو دةطؤِرَيت بؤ سورء لة هةندَيك 
شوَينى ثَيستى دةمرَيت،  ثاشان برين كة لة شَيوةى سوتاندا 
 دةبنء 

َ
لةسةر ثَيستى دةردةكةوَيتء بةرة بةرة برينةكان قوول

نزيك  ماسولكةكانى  بةتايبةتى  دةبن،   تووش  ماسولكةكان 
سكى ماسى تووشبووء ثاشان هةوكردنء مردنى ماسولكةكان. 

ثَيستى ضوار دةورى دةمء ثةِرةكة سور دةبن.
ودةبنةوة،  ضاوةكانى 

َ
كاتَيك بةكرتياكان لة هةموو لةشدا بال

لة  دةبَيت  سور  ةكانى 
َ
ريخؤل دةردةثؤقَيتء  تووشبوو  ماسى 

خوَينداء ثِر دةبَيت لة شلة . ِّـؤزةكانى تووشى خوَين بةربوون 
ء 

َ
. هةروةها ئةندامةكانى ديكةى وةك جطةرء سثل دةبَيت 

ء كيسى هةوا ثِردةبَيت لة خوَين.
َ
دل

دةست نيشانكردن:
جياكردنةوةى بةكرتياكةو ناسينةوةى لة   .1

تاقيطةدا
مَيذووى  كلينيكيةكانء  نيشانة   .2

نةخؤشييةكة
ضارةسةر:

رَيطة طرتن لة فاكتةرة رَيخؤشكةرةكانى   .1

@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@نةخؤشى تاعونى سور
      لةماسيدا

                       
                           

دكتؤر مةريوان موسا محمد 
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ئةمانةن: كة
طةكاندا.

َ
ناو كَيل لة غى ماسيةكان

َ
بال قةرة -

ئاو . طةرمايى ثلةى طؤِرينى ئاوو جؤرى  -
طةكةداء

َ
كَيل نَيو لة بةكرتياكة بوونى -

. بةكرتياكة جؤرى
ماسييةكان كردنى ناِرةحةت ئازاردانء -

. كردنيان دةستكارى زؤر وةك
بايؤتك)ء  (ئةنتى دةرمانى دذة زندة -2 بةكارهَينانى

جؤرة: بةتايبةتى ئةم دوو
ئؤكسى دةرمانى كة (terramycin) -تَيرامايسني

رؤذ   10 ماوةى بؤ دةبَيت تَيدايةء ترتاسايكلينى

. بةكاربهَينرَيت
دةرمان وةك كة ثَيكهاتووة لة دوو (Romet) -رؤمَيت

 5 ماوةى بؤ دةبَيت ئورميسؤثريم،ء دايميسؤكسنيء سلفا
. بةكاربهَينرَيت رؤذ

ظاكسني:
بؤ بةكاردَيت ظاكسني ثَيشكةوتووةكاندا تة

َ
وال لة

بةم نةخؤشيية. تووشبوون رَيطةطرتن لة
سةرضاوةكان:

Foster , R . and Smith , M . (2006) . Commorr 

bacterial infection in Fish , part 2. Foster and 

smith , Inc .

Reed , p .A . and francis _Floyed , R 

.(2002) . Fisheries and aquatic science , 

cooperative extension service institute 

of food and agrecaltural Science , 

university of  Florida , Gainesville . 

32611

Woo , P.T.K and Brano , D. w . 

(1999) . Fish discases and disorder , 

viral , Bacterial and Fungal infection 

CAB international . vol.3. 
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لةكاتَيكدا كةهَيشتا زؤر لةحكومةتةكانى جيهان ئاستةنطَيكى 
بةكارهَينانى  وردةكارىء  لةناسينى  دةبينى  تَيدا  زؤريان 
بؤ  نمونةيي  رَيطةيةكى  دؤزينةوةى  زانيارىء  تةكنؤلؤذياى 
دةبينني  ةت 

َ
دةول كاروبارى  لةبةِرَيوةبردنى  سوودوةرطرتن 

ةى تاوانة رَيكخراوةكان لةزؤربةى شوَينةكانى جيهان 
َ
كؤمةل

زانيارى تةواويان بةباشرتين رَيطاو شَيواز هةية كة توانايان 
لةجَيبةجَيكردنى  تةكنؤلؤذيايانة  ئةم  كةمكردنةوةى  بؤ 
كةسةرجةم  بةشَيوةيةك  دةبةخشَيت  ثَي  ثالنةكانياندا 
سنورة ناوةكىء ناوضةييةكان دةبةزَينَيت تاواى لَيهات تاوانة 
تانء 

َ
رَيكخراوةكان بةشَيوةيةك باس بكرَين نةك سنورى وال

كيشوةرةكانيش  نَيوان  كو 
َ
بةل دةبةزَينن  جيهان  طةالنى 

ئةوةش بؤ بةدةستهَينانى دةسكةوتةنامةشروعةكانى خؤيانء 
دؤزينةوةى بوارى نوَى كةثَيشرت نةزانراو بوو يان ثَيشرت باو 
بوونى  بةهؤى  ديكةدا  تاوانةكانى  زؤربةى  لةناو  نةبووةو 

مةترسي طةورة تياياندا بةكارنةهَينراون. 
ئينتةرنَيتء  وبونةوةى 

َ
بال تَيدانية  طومانى  هيض 

تيايدا  زؤر  نياييةكى 
َ
دل بوونى   

َ
لةطةل بةكارهَينانى  ئاسانى 

بةلةبةرضاوطرتنى سةختى دؤزينةوةى ثَيطةو رَيضكةى نامةو 

ثةيوةندييةكان كةلةرَيطةيانةوة بةبِري تَيضوونى كةم ئةنجام 
يان لةطةورةكردنى ضاالكى ئةم تاوانانةدا 

َ
دةدرَين ئةمانةش رؤل

هةبووة كة ثَيويستيان بة رَيكخستنى ووردو نةخشةى ثتةوو 
كة  هةية  بةشداربووةكان  اليةنة  سةرجةم  نَيوان  طونجانى 
 
َ
لةطةل ثةيوةستن  جؤراوجؤرةوة  تانى 

َ
بةووال ئةمانةش 

نيابوون لةئاشكرانةكردنى ثالنة نةخشةكَيشراوةكاندا يان 
َ
دل

بةشداربوون تيايانداو دةستطرينةكردنيان. 
ضاالكييةكانى تاوانى رَيكخراو لةبوارى شارةزاييء هونةرى 
نةى دواييدا بةتايبةتى لةبوارى بازرطانى مةوداى 

َ
دا لةم ساال

لةسةرتاسةرى  بةرز  ئاستَيكى  طةيشتؤتة  بَيهؤشكةرةكاندا 
خؤرئاوا  ثَيشكةوتوى  تانى 

َ
وال لةداطريكردنى  جيهانداو 

تيادا  بةبِرشتى بؤشتومةكةكانى  بازاِرَيكى  بووةو  سةركةوتو 
طرى هةموو ئامِرازَيكى تَيكدةرانةى هَيزى 

َ
دؤزيوةتةوة كةهةل

مرؤظى ية، تاوانى بازرطانى كردن ثشتى بةستوة بةمةوداى 
طةورة  طروثة   

َ
لةطةل قاضاخضَيتى  ضاالكى  كةرو  هَيرش 

رَيكخراوةكاندا لةسةرجةم ضنيء توَيذة جياوازةكانى مرؤظ 
يةتىء رؤشنبريي ية 

َ
كةثةيوةستن بةئاستى ئابورىء كؤمةال

جياوازةكان لةناوياندا ثسثؤِرى ئامادةكراو لةكاروبارى داراييء 

@

رَيرةوة نويَيةكان لةتاوانى 
رَيكخراودا  

       دكتؤر ئةحمةد ئةبو زةيد 

ثةرضظةى: سؤنيا عةباس محةمةد 
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هةية يان
َ
باال زؤر ئةزمونى كةسانةى ئةو ياساييةوة ئابوورىء

لة بردووة بؤ كةثةنامان  ثةيوةندييةكاندا لةتةكنؤلؤذياى 
يانةبؤهةررةوشتَيكى

َ
ثَيناوىدةستةمؤكردنىئةمئةزمونةباال

بؤ لةدةستياندا  كةم كةكةسانَيكى ترساندن لَيكردنء زؤر 
خؤ بةدةستةوةدان. كةض ثَيكردنء مل مةبةستى

بازرطانى كيشوةرةكان نَيوان رَيكخراوى تاوانى هةروةها
دةطرَيتةوة ئاسةوار بَيهؤشكةرو ماددةى قاضاخضَيتى ضةكء
ن

َ
منداال ذنانء بةتايبةت بةمرؤظةوة بازرطانى هةروةها

بةمةبةستى كارثَيكردنيان بةرامبةر
لةش كارى لة بةكارهَينانيان  يان كةم زؤر  كرَييةكى
كةدياريكردنى دراو ساختةكردنى ضاالكى داو فرؤشي
ةتى

َ
نَيودةول دراوى نيية كةسندوقي ئاسان كارَيكى قةبارةيان

َينَيت،
َ
دةيخةمل جيهاندا لةسةرجةم لةسةدا بة(2-5)

زؤرةكان بةدةستكةوتة سةبارةت بريؤكةيةك ئةمةش
لةم تةنها رَيكخراوةكان تاوانة كةطروثةكانى بةدةستةوةدةدات
جؤراوجؤرةكانى ضاالكيية لةكؤى هَيناوة بةدةستيان بةشةدا
خةريكة جؤراروجؤرانةى ضاالكيية ئةم لةراستيدا خؤياندا،
(تاوانى بةناوى بوارةدا لةم نوَيء بوارى بؤ تةشةنةدةكات
وكردنةوةى

َ
بال لةسايةياندا و، دةركةوتن يةكان) يةخةسثي

ضونء
َ
هةل دةبوةهؤى دةكرايةوةو و

َ
بال ناتةواو ةو

َ
هةل زانيارى

بةمةبةستى ئةويش جيهانيةكانداء  لةناوبؤرسة  داضون
يان طروثي ضاالكيانةدا لةم طةورة، دةستكةوتى بةدةستهَينانى
َينيخَيزانةكان بةثَييهةندَيك دةربِرينىبةكارهيًَنراو

َ
باشرتبل

هةية درَيذيان ء
َ
قول مَيذوويةكى كة كتَيبانةدا لةو لةهةندَيك

زيانانةى ئةو لةسةرضاوةكان هةندَيك رَيكخراودا، لةتاوانى
تاوانيانةوة ضاالكيية جؤرة ئةم ئةنجامدانى كةبةهؤى
َينن، هةروةها

َ
دةخةمل نة

َ
دؤالر ساال مليؤن دةهةزار بةنزيكةى

تَيكى
َ
وال بؤ تَيكةوة

َ
لةوال ناياساييةكان كؤضكةرة قاضاغضيةتى

جيهاندا ئاستى لةسةر دى كيشوةرَيكى بؤ لةكيشوةرَيكةوة دىء
هةموو سةرةِراى رَيكخراوةوة تاوانى ضوارضَيوةى دةضَيتة
روودانى ضاالكيانة دةبنةهؤى ئةمجؤرة بؤ مةترسيانةى ئةو

دةكات. خؤى لةخودى ذيان كةهةِرةشة
بوةتةهؤى  دوواييانةدا لةم  كردن بازرطانى  تاوانةكانى  
بةزاندنى سةرةِراي ئةمة  ةتى

َ
نَيودةول طاى 

َ
كؤمةل ثةشؤكانى

لةبنةماكانى دةرضوون رةوشتيةكانء مرؤظىء سنورة هةموو
ةتيةكانةوة

َ
نيودةوال رَيكخراوة كةلةاليةن مرؤظ مافى

ةتىء
َ
نَيودةول دةستةى هةربؤية كراوة بؤ بانطةشةيان

بةثَيكهَينانى هةستان يةكانى نوَينةرةتايبةتى لة هةندَيك
مةبةستى بؤ دواييدا نةى

َ
ساال لةم  كؤنطرةيةك ضةند

بةستنى هةروةها سةبارةت بةمجؤرة تاوانانة وورد تَيِروانينى
لةزياتر بؤرَيطةطرتن ةتى 

َ
نَيودةول رَيكةوتننامةى  ضةندين

وبوونةوةىءثةنابردنةبةرياساوئةنجامدانىكارىثَيويست
َ
بال

كؤنطرةى ثَيدةضَيت لةتوانادابَيت، ئةطةر بةسةريدا بون
َ
زال بؤ

ي (2000)دا
َ
لةنَيوان(15-12) ىكانونىيةكةمىسال (بالرمؤ)

هةسارةييدا) لةدَيي ياسا (هَيزى بة سةبارةت ثَيكهَينرا
بابةتى كةتيايدا كؤنطرانة ئةو لةطرنطرتين بووة كةيةكَيك
تاوانانة ئةمجؤرة لةدذى ناوضةيي هاريكارى
بازرطانى لةبوارةكانى بةتايبةت وروذَينراوة
بانكىء بةشي بةكارهَينانى خراث بةمرؤظةوةء
وتواناى طةيشتنبةِرَيِرةوَيكبؤيةكطرتنى سةرجةم
دامةزراوو دةستةدادوةريية

َ
تواناكان لةطةل ء

َ
هةول

كةتنييةكانداوةنوَيكردنةوةىسيستةمىقةزائيبؤ
كة ئةوطؤِرانكارييةجيهانييةى رووبةرووبونةوةى
بةزَينةرى لةسةرةو رَيكخراوةكانى تاوانة كارلَيكى
م
َ
بةال (Transnational) بووة سنورةكان هةموو

مةوداى بِريارانة ئةو ئةوةية كَيشةسةرةكييةكة
كةلةتواناى دةطرَيتةوة تةسك جَيبةجَيكردنى
خؤى رَيكخراوةكاندا طروثةتاوانة طةِرانى بةئازادى
رَيوشوَينانةى ثَيشكةوتنى هةمووئةو دةبينَيتةوةء
تواناى هةروةها دةيطرنةبةر حكومةتةكان كة
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لةم ياسايانةى ئةو
َ
لةطةل خؤطونجاندن يا بةسةريدا بوون

َ
زال

بؤمةبةستى هةية رَيثَيدانَيك جؤرة لَيرةدا دةردةضن، بارةيةوة
طةمارؤدانى كةكاردةكةنبؤ لةنَيوانحكومةتةكاندا ثَيشكةوتن
تاوانى طروثةكانى لةنَيوان تَيكدةرانة تاوانيية ضاالكيية ئةم
ئةو كردنةوةى

َ
ثوضةل بؤ دةدةن

َ
هةول هةميشة رَيكخراوداء

ئةنجامدانى ناوةرؤكء لةرووى دذيانن رَيسايانةى ياساو
رَيطاى ئامِرازو رَيِرةوو ثةنابردنةبةر هةروةها ضاالكيشةوة،
بةتةواوى لةبوارةنوَييةكاندا ضاالكى بؤئةنجامدانى نوَي

لَيي. ئاطابوون بَي كةحكومةتةكان
نوَي: كؤيلةكردنى

(خاتووئامينة روويدا دا (بالرمؤ) لةكؤنطرةى ئةوةى
بؤ نةيجريية رَيكخراوى دامةزراوى ئةبوبكر) تيتى
جةختى ن،

َ
بةمنداال كاركردن بةذنانء لةبازرطانى رَيطرتن

ياسايي بةبِرطةكانى كاركردن ثَيويستى كردةوةلةسةر
هةروةها لةجيهاندا  بةرةطةزةوة بازرطانى لةسةر ضاودَيري 
بؤ دراوة نةى

َ
هةوال ئةو هةموو سةرةِراى بةوةدا ئاماذةى

ئةوبازرطانيية تاكوئَيستاش بةكؤيلةكردن دذايةتيكردنى
هةروةها بةردةوامة،  هةر  جيهاندا شوَينةكانى  لةزؤربةى 
تةنها شَيوةكانيةوة بةهةموو بةمرؤظةوة بازرطانيكردن
جياوازييةكى بةكؤيلةكردن بةرجةستةدةكات نوَيي وَينةيكى
لةشفرؤشي بةذنانء كردن بازرطانى

َ
لةطةل نيية ئةوتؤيان

يان ثيشةسازييةوة بةهةمان ثةيوةستن  هةردووكيان يةوة،
ثَيوستة رةوشتيةوة ئةمةش لةاليةنى رةطةزةوة، بةثيشةسازى
ضاالك جيهان زياتر تانى

َ
ووال بطريَيتء لةبةرضاو زؤر بةووردى

دذايةتى هَيزوتوانايةى ئةو بةهةمان لةدذايةتيكردنيدا بن
دةكرَيت. ثَي بَيهؤشكةرى ماددةى

رَيكخراوةكان  تاوانة  طروثي داخة جَيطةى  ئةوةى  
تانةى

َ
ووال لةو دامةزراندووة خؤيان بنكةسةرةكييةكانى

ئةمجؤرة بسةثَيننء خؤيان تى
َ
دةسةال ياساوة ناتوانن بةهؤى

لةكاتَيكدا دةستبةسةراطرتنيان بؤ بكةن ملكةض طروثانة
بؤ طروثانة ئةم بوةتةهؤىدروستبوونىهةُّـ طونجاو لةبةردةم
مةترسيدارة، ئةمةش زؤر ضاالكيية ناياساييةكانيان نواندنى
تء

َ
دةسةال خاوةنى طروثانة لةم هةندَيك لةمانةش جطة

تى
َ
دةسةال لةثياوانى هةندَيك بةجؤرَيك طةورةن هَيزَيكى

كةسانةش ئةمجؤرة خؤيةوةو ركَيفي ذَير خستوةتة حكومى
بةدةستهَينانى دان بؤ

َ
لةهةول دةطرَيتةوة كةهةميشة ئةوانة

سياسيةكانيان. ثلةو مةرامة ماددىء دةستكةوتى

تاوانةكانى رَيكخراودا تاوانى شَيوةكانى هةموو لةنَيوان
ثةشؤكاوى طرنطىء زؤرترين بةمرؤظةوة كردن بازرطانى
دروستكردووة ةتيدا

َ
دةول نَيو  طاى

َ
كؤمةل لةنَيوان

لةسةر لوتكة طةيشتونةتة تاوانانةى ئةو بةلةبةرضاوطرتنى
َ
لةطةل ورووبةرووبوونةوةى لةاليةكةوة، زةمني ئاستى رووى
مرؤظ ماَّـ بنةماكانى ئةخالقيداء مرؤظايةتىء بريوِراكانى
تاوانى طروثي لةاليةن بازرطانيية  ئةم  ديكةوة، لةاليةكى
لقء جيهاندا كةلةهةموو دةكرَيت سةرثةرشتى رَيكخراوةوة
خؤيان بخةنة نَيضريةكانى دةزانن باش وكردؤتةوةء

َ
بال ثؤثيان

ئةطةرى بوونى لةطةل م
َ
بةال ذنان، ء

َ
مندال بةتايبةتى داوةوة

وةبةرنان تةماع لةرَيطةى ئةويش تياياندا ثياويش نَيضريى
زؤر بةثارةيةكى خؤرئاواييةكاندا، تة

َ
لةووال بةكاركردنيان

كاتَيك م
َ
بةال بؤ كضان، هاوسةرطريى هةُّـ دروستكردنى يان

طاى
َ
بةكؤمةل نامؤ طايةكى 

َ
كؤمةل دةطةنة نَيضريانة  ئةمجؤرة

ثتةودا ضاودَيري لةذَير خؤيان طروثانةوة ئةو لةاليةن خؤيان
ئةنجامدانىكارىناياساييء دةكةن بؤ لَي زؤريان كة دةبيننةوة
داهاتةكانيشيانبؤئةوطروثانةدةطةِرَيتةوة،ئةمجؤرةنَيضريانة
ئةوةى بةبَي دةذين خراثدا زؤر ئابورى لةذَيربارى تيايانداية
راستى باسكردنى بؤ هةبَيت توانايةكيان يان هةلَيك هيض
خؤيان تةرةسةنةكانى

َ
لةووال كةسوكاريان بؤ خؤيان بارودؤخى

بةرَيطةى روويانتَيكردووة تانةى
َ
ووال ئةو تى

َ
دةسةال بؤ يان

بنةماى لةسةر بةمرؤظةوة كردن بازرطانى كةواتة ناياسايي،
يان سةركوتكردن دةروونىء ئازاردانى يان ةتاندن

َ
خةل

َ
هةل

بؤ وةك ناضاركردنيان بةكارهَينان فِراندنء خراث تةنانةت
نء

َ
منداال ئةمانةلة كردن،

َ
سوال يان لةشفرؤشي سَيكسيء كارى

سةخت كارى بؤئةنجامدانى ثياوان ناضاركردنى يان ذناندا،
كردن بةمرؤظةوة بازرطانى بؤية كةمدا، لةبةرامبةر كرَييةكى
ضاالكيةكانى نوَى)، سةردةمى (كؤياليةتى بة ناودةبرَيت 
وةك (مرؤظ نَيضريدا بةشوَين طةِرانة بازرطانية ئةمجؤرة
طواستنةوةيان بؤ ئامادةكردنيان كؤكردنةوةء شمةك)ء
وشاردنةوةيان طةيشتن لةوَيسطةى كردنيان تةسليم دةركردنء
زؤرةملَي هةُّـ ودابينكردنى تايبةتيةكاندا نهَينية لةشوَينة 
دةستكةوتَيكى داهاتء ئةمانة م

َ
بةال ناياساييةكاندا، لةكارة

لَيرةدا طروثانة، ئةو ئةندامانى ناوطريفانى دةطةيةنَيتة زؤر
ضاالكييةكانى لة دةبَيت جياوازى بةمرؤظةوة بازرطانى
وةك ناياسايي بةِرَيطةى كؤضةر كارى هَيزى قاضاغضيةتى
كؤضكةرانةبؤ ئةو بةضوونةذورةوةى هةر دياريكراو باجى
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دةبَيتة خؤى دةبَيتء  ئازاد كةسة ئةو نوَي  نيشنطةى
ئةو يان بةقاضاغضيةكةوة ثةيوةندى خؤى، لَيثرسراوى
كردووة طواستنةوةكةيان كردارة سةرثةرشتى قاضاغضيانةى
لةنَيوان رَيكةوتنَيك بةثَيي ئةمانةش دةركردنى نامَينَيت،
ةتاندن

َ
خل

َ
هةل غةشء لةِرَيطةى نةك دَيت، ثَيك هةردووالدا

ملَي. زؤرة فِراندنء يان
تازةتر  زةمينةى بةبرةوة  بازرطانية ئةم  ثَيدةضَيت  
رَيوشوَينةتوندوتيذو ئةو سةرةِراى رؤذبةرؤذ بدؤزَيتةوة
ئةطةر دةبَيت توشيان تاوانانة ئةم سوِرَينةرى

َ
كةهةل سزايانة

بةزةحمةت كةزؤر ثَيياندا، لةطةيشتنى سةركةوتووبَيـت ياسا
دةستثَيياندةطاتوادةردةكةوَيتلةداهاتوودابةهؤىزيادبونى
تةشةنةبكات زياتر سَييةمدا جيهانى تانى

َ
لةووال هةذارى

شمةكة سوِراندنى
َ
هةل بؤ بازاِرَيكى سروشتى  لة بريتني كة

نرخةكةيان بتوانَيت هةركةسَيك دى، تانى
َ
وال مرؤييةكان بؤ

ندنةكان
َ
خةمال لة هةندَيك دةبَيتةخاوةنيانء بدات،

كةس مليؤنَيك تاكو هةزار (700) بةذمارةى دةدةن ئاماذة
ةتيةكاندا

َ
نَيودةول سنورة لةنَيوان ذننء ء

َ
مندال كةزؤربةيان

تةمةنى لةخوار ى (35%) بازرطانيان ثَيوةدةكرَيـت وةرَيذةى
سَييةمني لة ية بريتى بازرطانيية ئةم ةوةن،

َ
سال هةذدة

لةدواى رَيكخراوانة تاوانة ئةم  داهاتى طةورةى سةرضاوةى
رَيذةى نةتةوةيي دةستةى ضةك، بَيهؤشكةرو مادةى بازرطانى
جيهاندا ئاستى لةسةر ثَيوةدةكرَيت بازرطانيان مرؤظانةى ئةو
كؤياليةتى كراونء ملكةضي كةسداية مليؤن لةنَيوان(20-27)
يان كةم كرَييةكى بة لةبةرامبةر بووة خؤيان بةويستى دذ
دراوة نةى

َ
هةوال ئةو هةموو سةرةِراى بةرامبةرَيك، بةبَي هيض

رَيكخراوداء تاوانى وبونةوةى
َ
بال لةبةردةم سنورَيك دانانى بؤ

دةيطرنةبةر تان
َ
لةوال هةندَيك توندوتيذانةى رَيوشوَينة ئةو

هةموو سةرةراى تاوانيانة ضاالكيية ئةو رووبةرووبونةوةى بؤ
ةتيانةى

َ
نَيودةول هةرَيمىء ناوخؤييء كؤنطرة ئةو

ئةو ثَيكدةهَينرَيتء مرتسيدارةوة كَيشة ئةم لةبارةى
ثةيماننامةو ئةو دةردةضَيتء كؤنطرانةوة لةم راوَيذانةى
سةرثةرشتى لةذَير ةتى

َ
نَيودةول طاى

َ
رَيكةوتننامانةكؤمةل

ضاالكييةكانى م
َ
بةال دةهَينَيت،  ثَيكى دا  نةتةوةيي دةستةى

دةبةزَينن. ةتيةكان 
َ
دةول نَيو سنورة هةموو طروثانة  ئةم

ئةم وَينةى  داهاتوودا نى 
َ
لةساال دةكرَيت ثَيشبينى بؤية

تةنها نةك بةرزبَيتةوة، طةورة  زؤر  تاوانانةبةرَيذةيةكى
بارى خراثبونى هةذارىء زيادبوونى سةرئةنجامى ئةمانة

لةو بةهةندَيك
َ
ثال سَييةمدا لةجيهانى ًيةتى

َ
كؤمةال ئابورىء

ضؤن هةروةك ةكانيان،
َ
مندال فرؤشتنى بؤ دةنَيت باوكانةوة

هةروةهالةئةنجامى روودةدات، سنوردار بةشَيوةيةكى ئَيستا
طرتنةبةرىشَيوازىباشرتوزامنكةركةلةرَيطايانةوةئةم تاوانانة
لةضوارضَيوةيةكى باشرتو خَيراتر بةثلةيةكى دةدرَيت ئةنجام
لةهةمان بطرَيتةوة  جيهان كيشوةرةكانى سةرجةم فراواندا 
ئةو يان ضاالكييانة ئةو نهَينى بارى ثاراستنى

َ
لةطةل كاتدا

ماددى. دةستكةوتى بةدةستهَينانى ةبازرطانيانةو
َ
مامةل

سروشتيةك  وةك لةخزمةتيداية،  ئةنتةرنَيت
جَيبةجيَبكردنى لة هةية سةرةكى َيكى

َ
رؤل ئينتةرنَيت

سايةى لةذَير ئةمةش تةواو، بةشَيوةيةكى ئةركانة ئةم
زؤرى لةتواناى ئينتةرنَيت كؤمثيوتةرو بةكارهَينانى
لةسةردانانيان كؤد طؤِرينء زانيارييةكانء نهَينى ثاراستنى
تواناى

َ
لةطةل دةبَيت زؤر سةخت خوَيندنةوةيان بةجؤرَيك

بةشَيوةيةكى جيهان  جَيطايةكى بؤهةموو طواستنةوةيان 
طروثةكانى كةالى ئاسانكارييانةى ئةو بةثَيضةوانةوة خَيراو
بهَينَيتء بةدةستى ضؤن ناسراوة رَيكخراوةكةدا تاوانة
هةروةها ئامانجةكانى، بةدةستهَينانى بؤ بهَينَيـت بةكارى
بوارى تاوانةكانى

َ
لةطةل رَيكخراو تاوانى ضاالكييةكانى لَيرةدا

بةطةورةبوونء وبوونة ئاماذة
َ
تَيكةال ئةم دةبن

َ
تَيكةل زانيارى

ئةمةش لةداهاتوودا دةدات  تاوانانة ئةم  مةترسيداربوونى
شوَينة رَيء ئةو لةطةورةكردنى هةية بةثةلةكردن ثَيويستى
جَيبةجَيكردنى لة رَيطرتن دةبنةهؤى كةرةوانةكة يةكاليي
كةسانى لةهاتنةناوةوةى رَيطرتن  بةئاسانىء  تاوانانة ئةو
طةورةيان دةستكةوتَيكى كةداهاتء بوارة ئةو بؤناو نوَى

دةكةوَيت.
طروثء ئةم دةستكةوتانةدا  ئةم هةموو لةبةرامبةر 
لةبازرطانى ئةطةر دَينن بةدةستى رَيكخراوانة ةتاوانة

َ
كؤمةل

بازرطانى يان ضةك بازرطانى يان بَيهؤشكةربَيت ماددةى
طةورةى ضاالكى شَيوةى سَي كةئةمانة بةمرؤظةوة
ةتييةكان

َ
نَيودةول رَيكخراوة  حكومةتةو كة  رَيطةثَينةدراون

بوون
َ
زال بؤ  رَيطا  باشرتين دؤزينةوةى بؤ دةدةن

َ
هةول

اليةنانة حكومةتء ئةم شكستهَينانى م
َ
بةال بةسةرياندا،

بنرِبكردنى دذى جيهانى جةنطى وةك نيية، سةير كارَيكى
بةديل دؤزينةوةى بؤ ةكان

َ
هةول هةروةها بَيهؤشكةرة، مادةى

مادةى بة لةجياتى بازرطانى تانةوة
َ
ووال لة هةندَيك لةاليةن

لةئةمريكاى بؤنمونة سةركةوتوونةبوون، بَيهؤشكةرةوة
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داراييانةى يارمةتيية قةرةبوو ئةو لةبةرئةوةى خواروو،
طؤِرينى هاندانى بؤ كراوة حكومةتانة بةو ثَيشكةش كة
زؤرجار لةجَيطةى ضاندنى ميوةو سةوزة بؤ ضاندنانة ئةو
كؤكاينن ي ضاندنى

َ
سةرقال كةسانةى بارودؤخى ئةو

َ
لةطةل

ثَي خؤيانيان مةسرةفى دةتوانن بةزةحمةت كو
َ
بةل نةطونجاوة

ئةو دةبينني لَيرةدا تانةدا.
َ
ووال لةو دةربهَينن

بؤنمونةلة دةيضَينن نة
َ
ساال كى

َ
خةل مادةبَيهؤشكةرانةى

رووبةرَيكىواىداثؤشيوةحكومةتدةتوانيًَتتَيكى كؤلؤمبيادا
سَييةكَيكى ئةفيون بؤ ضاندنى هةرضةندة رووبةرى بدات،
ضوارئةوةندةى كةمبؤتةوة هةبووة دا (1992) ي

َ
لةسال ثَيشرت

كؤكايني. ضاندنى رووبةرى ضاندنى
نوَى: بةرةوسرتاتيذيةتَيكى

ثَيويستى لةبةردةم نابنةرَيطر ئةمانة هةموو واديارة
تانى

َ
ووال كةسةرجةم تؤكمة سرتاتيذيةتَيكى بةدواى طةِران

لةثَيناوى بكةن جَيبةجَيي بةووردى بكةونء شوَينى جيهان
توانايي كةم زؤرجار كة طروثانةدا ئةو كردنى دذايةتى
ناشرينكردنى دةبَيتةهؤى شكاندنء  ئةم طروثانة  بةرامبةر
ثَيشكةوتووةكانيشدا تة

َ
ووال لة تةنانةت  حكومةتةكان

ببنةوة ثَيويستة بةتوندى رووبةروويان هةندَيجار نةتوانراوة
بةكارهَينانى كةلةبةردةم خراث ثةيِرةو بكرَيت سرتاتيذَيك
كةئةندامانى بَيت رَيطر  ثةيوةندييةكان نوَيي  تةكنؤلؤذياى
تاوانةكانيان جَيبةجَيكردنى بؤ طروثانةلةنةخشةدانان ئةو
زانيارىء طؤِرينةوةى لةِرَيطةى ةتيدا

َ
نَيودةول لةضوارضَيوةى

ثَي ثشتى كارةكانيان ئةنجامدانى ضؤنَيتى لةسةر رَيكةوتن
دةستةى حكومةتةكانء بةردةوام زؤربةى كارة ئةم دةبةستن،
َ
سةرقال ناوضةييةكانى رَيكخراوى هةندَيك نةتةوةييء
طونجاندنى زياترو بةيارمةتى ثَيويستى ئةمةش كردووةء
تابتوانن هةية، رَيكخراوانةدا دةستةو ئةم لةنَيوانهةموو زياتر
رووداوةكان ثَيش  كاربكةنء كاراتر  خَيراو بةشَيوةيةكى 
ثَيش ئةوةى تاوانةكان ئةنجامدانى لةبةردةم بكةونء رَيطربن
زانيارييةكان بطؤِرن خؤيان ثَيطةكانى بتوانن طروثانة ئةو
دةكةن تؤمارى كةخؤيان يان ةتيةكاندا

َ
تؤِرةنَيودةول لةسةر

ئاشكرا داهاتويان نةخشةكانى نةى 
َ
رايةال ئةو  يان بسِرنةوة

مرؤظ لةبةرضاو سرتاتيذانة هةمان ئةم مةرجةى بةو دةكةن
بةوردى داواكارييانة ئةم كردنى ثةيِرةو لةوانةية بطرن.
جةنطة ئةو يةكانى ثَيويستى لةبةرامبةر نةبَيت ئاسان
دةطريسَيت

َ
هةل دا نزيك لةداهاتوويةكى دِرندةيةى توندوتيذة

ةتء
َ
دةول دةزطاى تاوانة رَيكخراوةكانداو دامء طروثي لةنَيوان

دةستةى
َ
لةطةل هةماهةنطى بةهاوكارىء حكومةتةكانى

ئةوانةى هؤشياركردنةوة، بؤ ئةهلى ةى
َ
كؤمةل نةتةوةييء

ئةو ئارامى لةسةر تاوانةرَيكخراوةكان مةترسي دةزانن
ضةندةو دةبنةوة تاوانة ئةم كةرووبةِرووى  طايانةى

َ
كؤمةل

بَيهؤشكةر بةمادةى بازرطانى بؤ ئازاد طؤِرةثانَيكى دةبنة ضؤن
يان ضةك قاضاغضيةتى يان بةسَيكسةوة بازرطانيكردن يان
ساختةكردنى يان توخمةكة لةهةردوو بةمرؤظةوة بازرطانى
رَيكخراو تاوانى ديكةى جؤرةكانى لةمانةش بَيجطة دراو،
دةنوَينن هونةر جؤرةها كةسانة ئةو بةزاندووة، سنورى
كَيشكردنى راهَينانء طروثانةداء ئةو داهَينانى لةثَيناوى

هةزارةها كةس لةسةري.
جيهانى ةتى

َ
دةول ئاستةنطييانةى رووبةرووى ئةو لةوانةية

لةوانةى ؤزتربَيت
َ
ئال زؤر جةنطةدا لةم دةبنةوة سَييةم

ئةوةش دةبنةوة، ثَيشكةوتووةكان ةتة
َ
دةول رووبةِرووى

دواكةوتووةكان هةذارة ةتة
َ
دةول ئةوةى بنةماى لةسةر

بةطرنطرتين تاوانانة ئةو تَيركردنى بؤ دةبنةسةرضاوةيةك
تاوانةكان لةاليةكةوة ئةمانة مرؤظن، كة تاوان توخمةكانى 
لةبازاِري شمةكةى دةبنةئةو ديكةوة لةاليةكى دةدةن، ئةنجام
تانةدا

َ
ووال لةم كاتدا لةهةمان هةية. رةواجى سَيكسدا

بتوانَيت هةبَيتء كاريطةرى نية بةتوانا تَيكى
َ
دةسةال

بةسةردا طونجاويان سزاى طروثانةببَيتةوةو ئةو بةرةنطارى
طاو

َ
بةطؤمةل زيانةزؤرةى هةموو ئةو لةبةرامبةر بسةثَينَيت

تةنانةت ئاستةنطيانة ئةم نةريتىمرؤظايةتىدةطةيةنن، دابء
لةبوارى ثَيشكةوتووةكانيش  ةمةندةكانء

َ
دةول ةتة 

َ
دةول

طرنط م
َ
بةال دةكات، شةكةتى دووضارى تةكنؤلؤذيادا زانستىء

هةبَيت يةكطرتوو سياسةتَيكى لةسةر رَيككةوتنَيك ئةوةية
هيض ئةوةى تيايدا بةبَي بةشداربن ةتانى جيهان

َ
دةول هةموو

نَيضريَيكى ببَيتة  خؤى تةنها كة برتسَيت لةوة ةتَيك
َ
دةول

طروثانة. ئةو دةستنيشانكراوى
ءتَيكؤشانىزؤرىبةدوايةكداهاتووى

َ
ئةمةشضةندةهاهةول

هةرَيميةكان ةتىء 
َ
دةول رَيكخراوة ئَيستادا كةلة  بؤدراوة

ةتانى جيهان،
َ
دةول زؤربةى

َ
لةطةل بةهاوكارى ئةنجامى دةدةن

ثةيمانء رَيكةوتننامةو لة ذمارةيةك طةيشتونةتة كةتائَيستا
سيستمَيكى دروستكردنى ضاوةِرَيي ةتى،

َ
نَيودةول وكراوةى

َ
بال

بِريارانةى ئةو جَيبةجَيكردنى تواناى دةكةن، ةتى
َ
نَيودةول
هةبَيت.
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تَيِروانينَيكى كردارى لةسةر 
ئةلةكرتؤن: 

لة  ية  بريتى  ئةلكرتؤن  ئةلةكرتؤنةكان:  كردنى  ثؤلني 
تةنؤلكةيةكى ذَير طةردى، هةروةها ثَي ى دةوترَيت ليبتؤن 
كة بة تةنؤلكةيةكى بنةِرةتى دادةنرَيت (واتة ناشكَينرَيتء 
تةنؤلكة  ووشةى  نابَيت)  ثةيدا   

َ
ُّـ بضوكرتى  تةنؤلكةى 

ميكانيكى  لةبةرئةوةى  سةرسوِرمانة،  ى  جَى  تاراددةيةك 
شةثؤلةكان  شَيوازى  ئةلةكرتؤن  كة  دةريخستوة  بارستة 
وةك  هةية،  دووانةيي  سروشتَيكى  واتة  بةر،  دةطرَيتة 
ئةوةى كة لةتاقيكردنةوةى كةيتونى دوانةيى دا روودةدات، 
بةواتايةكى ديكة ئةلةكرتؤن بة تةنؤلكةيةكى سروشت شةثؤُّـ 

دادةنرَيت. 
خاسيةتء رةوشتى ئةلةكرتؤن: 

ووشةى ئةلةكرتؤن بة زؤرى دةطةِرَيتةوة بؤ (نيطاترؤن) كة 
بةبارطةيةكى كارةبايى بارطاوى كراوة بِرةكةى -١٠٦ *١٠-١٩ C، ء 
بارستاييةكةى ٩,١١ *١٠-٣١ كطم، ء (٠,٥١١ Mev) كةبة نزيكةيى 
دةكاتة ١٨٣٦١١ لة بارستايى ثرؤتؤن، كةهَيماى- e بؤ دادةنرَيت 

جون دى فريميون هةمان وشةى بةكار هَينا بؤ نيطا ترؤنء 
ثؤزيرتؤن، ثؤزيرتؤن هةمان بارستايىء هةمان بارطةى هةية 

م بة نرخَيكى شةثؤُّـ. 
َ
بةال

كة  لةو مةسةالنةية  ناوكدا  بةدةورى  ئةلةكرتؤن  ةى 
َ
جول

ةى ئةلةكرتؤن 
َ
تائَيستا طفتوطؤى زؤرى لةسةر دةكرَيت، جول

لةزانستى  دانانرَيت  ة 
َ
جوول جؤرةكانى  لة  جؤرَيك  بةهيض 

ضونكة  ية،  ني  هةميشةيى  ةية 
َ
جول ئةو  ضونكة  فيزيادا، 

بةدةورى  سوِرانةوةى  لةكاتى  كاتدا  هةندَيك  لة  ئةلةكرتؤن 
ناوكدا وون دةبَيت، ء لةكاتى ئَيستادا ناتوانرَيت ثَيش بينى 

شوَينء خَيرايى ئةلةكرتؤن لةهةمان كاتدا بكرَيت. 
ةوة  (هايزنربط)  ناراست  بنةرةتى  رَيطةى  لة  دانانة  ئةم 
ثَيشكةش كرا، كةبةسةر ئةو تةنؤلكانةدا جَى بةجَى دةكرَيت 
هةروةها  دةضَيت،  ئةلةكرتؤن  سروشتى  لة  سروشتيان  كة 
دةتوانرَيت بةشَيوةيةكى ديكة دةربرِبَيت، كةتاووردى زانينى 
شوَينى ئةلةكرتؤن زيادبكات ووردى زانينى خَيراييةكةى كةم 

دةكاتء بة ثَيضةوانةوة. 
كة  دةيسةِّـَينَيت   ،١١٢ دةكاتة  ئةلةكرتؤن  سورِانةوةى 
فريميؤنة، واتة تةنؤلكةيةكى ثةيوةستة بة ذمَيريارييةكانى 

ثَيكهاتةكانى ئةتؤم
نيا عةبدوآل

َ
   دل
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لة ئةلةكرتؤنةكان زؤربةى كة كاتَيكدا لة ديراك، فريمى
مادةدا لة بةتةنيا ئةلةكرتؤن لة هةندَيك هةن، طةرددا 
بؤشايى لة تيشكَيكى ئةلةكرتؤنى لة شَيوةى يان َينةوة،

َ
دةجول

كوبر) (جودتةى شَيوةى لة ئةلةكرتؤنةكان َينةوة
َ
دةجول دا

نةوةكةى
َ
جوال كةلةكاتى َينةوة،

َ
دةجول باشةكاندا لةطةيةنةرة

دةبَيتة لةراوةوة تؤِرَيكى رَيطةى لة ماددةدا لَيوارى بةنزيك
فؤتؤن. َين

َ
دةل ثَيى جوتَيك ئةلةكرتؤن

تؤِرَيكدا شَيوةى لة ناوكةوة لة دوور كة ئةلةكرتؤن كاتَيك
كارةبا. تةزووى يان كارةبا دةوترَيت ى ثَي َيتةوة

َ
دةجول

ئةلةكرتؤنةكان رؤيشتنى  بة (جَيطري) ئارام كارةباى
كةمرتين كة تةنَيك  هةر  بؤ دةطةِرَيتةوة كو 

َ
بةل دانانرَيت، 

بؤ تَيدابَيت ثَيويستى ئةلةكرتؤنى لة ذمارة زؤرترين يان ذمارة
لةناوكدا هةية، كاتَيك موجةبةى بارطة هاوسةنط كردنى ئةو
بارطةى تةنة ئةو ئةوا دةبَيت زياتر ئةلةكرتؤنةكان ذمارةى كة
ئةلةكرتؤنةكانى كةذمارةى كاتَيك م

َ
بةال دةطرَيت،

َ
هةل سالب

تةنةكة موجةب، ء بارطة دةبَيتة تةنة ئةو كةمرتبَيت ئةوا
يةكسان ئةلةكرتؤنةكان ذمارةى كة كاتَيك دةبَيت هاوبارطة
ثؤزيرتؤن ئةلةكرتؤنء لةوانةية ثرؤتؤنةكان، بة ذمارةى بَيت
بةثَيضةوانةشةوة بَينن،ء ثَيك فؤتؤن لةناوببةنء يةكرتى
بؤ بطؤِرَيت دةتوانَيت هةية بةرزى ووزةيةكى كة فؤتؤن
(جووتة َين

َ
دةل ى ثَى كة كردارَيكدا لة ثؤزيرتؤن ئةلةكرتؤنء

. هَينان) بةرهةم
ثَيكهاتةيةكى واتة تةنؤلكةيةكى يةكةمينى ية ئةلةكرتؤن
هيض يةكان تاقيكردنةوة زانستى ئَيستا ية (تا ني دوورودرَيذى
نةدؤزيوةتةوة)، ئةلةكرتؤنيان درَيذى دوورو ثَيكهاتةيةكى
شوَينَيكى هيض كة دةضَيت

َ
لةخال ئةلةكرتؤن لةمةوة

ئةلةكرتؤن سةيرى نزيكرتةوة لة ئةطةر داطرينةكردووة، 
خاسيةتةكانى كة بكرَيت ئةوة تَيبينى دةتوانرَيت بكرَيت
لة طشتى شَيوةيةكى بة ئةمةش دةطؤِرَيت، بارستايى) (بارطةو
دا بؤشايى كاتَيك لة روودةدات تةنؤلكة يةكةمينةكاندا هةموو
لةدوورةوة خاسيةتانةىكة ئةو لَيرةوة دةبنةوة، لةيةكرتنزيك
لة كة كاريطةرييانةية ة

َ
كؤمةل ئةو ئةنجامى بةر دةيانبينني

روودةدةن. دا بؤشايى
نيوةتريةى َين

َ
دةل ى ثَي  هةية فيزيايى  جَيكريييةكى

ئةم  ة، م)  ٢,٨١٧٩*١٠-١٥) نرخةكةى ئةلةكرتؤنء كالسيكى
رَيطةى لة وةرطرياوة ئةلةكرتؤنةوة بارطةى لة  نرخةش 
تيؤرةكانى بوونى ديناميكى طةرمىء بةبَى كالسيكى تيؤرى

لة ئَيستا تا م
َ
بةال كؤنة بؤضونَيكى (واتة بارستة، ميكانيكى

بةكاردةهَينرَيت). ذمَيريارييةكاندا
نزيك لة خَيرايى روناكى ئةلةكرتؤن خَيرايى دا بؤشايى لة
رَيذةيى بؤ دةطةِرَيتةوة ئةمةش ناطات، ى ثَي م

َ
بةال دةبَيتةوة

بِرَيك لةسةر  بةندة تايبةت رَيذةى كاريطةرى ء تايبةت، 
ية لة بريتى طاما لؤرَينز، هاوكؤلكةى يان طاما َين

َ
دةل ثَي ى

خَيرايى (V)ء تةنةكة خَيرايى لةسةر بةندة هاوكَيشةيةك
شَيوةية: بةم (C) رووناكى

طةردووندا: لة ئةلةكرتؤن
طةردووندا كة لة ئةلةكرتؤنانةى ئةو ذمارةى زانراوة ئةوةى
يةك لةسةر ذمارةية ئةو ية، (١٠٧٩) كةمةوة بةالى زانراون 
بؤشايى لة دوجا مةتر لةيةك (ئةلةكرتؤن دانراوة  بنضينة 

. دا)
بة ئةلةكرتؤنء كالسيكى  نيوةتريةى بنضينةى لةسةر
بِرى دةتوانرَيت واسراوةكان) 

َ
هةل خِرة (تةنة  دانانةكانى

نزيكةيى بة ثِردةكةنةوة بؤشايى كة ئةلةكرتؤنانةى ئةو
لة كةمرتة زؤر ذمارةية ئةم ١٠-١٣،ء  دةكاتة كة بدؤزرَيتةوة

ئةلةكرتؤن. تةقليدى نيوةتريةى
لة ثيشةسازيدا: ئةلةكرتؤن

دا بةردين ضاثى كردنء لةحيم لة تيشكةكانى ئةلةكرتؤن
بةكاردةهَينرَيت.

دؤزينةوة: تاقيكردنةوةكانى
لة ميليكانةوة روبةرت لةاليةن ئةلةكرتؤن سروشتى

دؤزرايةوة. دا ١٩٠٩ز ى
َ
سال لة زةيت) ؤثى

َ
دل (تاقيكردنةوةى

كارطةدا: ئةلةكرتؤن لة بةكارهَينانى
تةنة طةورةكردنى بؤ ئةلةكرتؤنى ميكرؤسكؤبى

هةروةها  ء بةكاردةهَينرَيت، جار  ٥٠٠,٠٠٠ تا وورديلةكان
ثَيوانةى ووردبينى لة كاريطةرى بارستايى بؤ ئةلةكرتؤنةكان

بةكاردةهَينرَيت. دا ئةيونى
ئةلةكرتؤن: تيؤرةكانى

هاوكَيشةى بةهؤى ميكانيكى بارستةدا، ئةلةكرتؤن دوو لة
فيزياى ثَيوانةيى  (نمونةى لة كراوة، وةسف ةوة (ديراك) 
َ
لةطةل دةضَيت بةرطَيك كةلة ئةلةكرتؤن تةنؤلكةكاندا) 

(كارلَيكى  رَيطةى لة نيوترؤنؤ ئةلةكرتؤندا
َ
لةطةل SU (٢)

هاوبةشى دوو ئةلةكرتؤن ء دةكةن، كارلَيك ئةوةندةدا) دوو
بارستاييةكانيان م

َ
بةال هةية بارطةيان هةمان كة هةية ديكةى

جياوازة.
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ثَيضةوانةكةرةوةى ئةلةكرتؤن بؤ ثَيضةوانةكةرةوةى ماددة
بارطةيةى ئةو بِرى هةمان ثؤزيرتؤن ثؤزيرتؤنة، تةنؤلكةى
ء موجةبة، بارطةكةى م

َ
بةال هةية لةئةلةكرتؤندا كة هةية

كاتَيك هةية، ئةلةكرتؤنى سوِرانةوةى بارستايىء هةمان
لةناودةبةنء يةكرتى دةطةن بةيةك ثؤزيرتؤن ئةلةكرتؤنء 

بارطةى  هةريةكةيان ء دَينَيت، ثَيك طاما لةتيشكى ٢ فؤتؤن
يان هةية.  ت)

َ
(٥١١ كَيطا ظؤل ت)

َ
ظؤل مَيطا ٠,٥١١)

ية بنةِرةتى توخمَيكى ئةلةكرتؤن هةروةها
ووردبينى لةسيستمة تيؤرَيكىطرنطة كة لةئةلةكرتؤماطنيتزم

يةكاندا.
مَيذوودا: لة ئةلةكرتؤن

ئةلةكرتؤنيدا كيمياى لة بارطة بؤ يةكةيةك وةك ئةلةكرتؤن
ثَيشنياركرا،  دا ١٨٧٤ ز ى

َ
سال لة ستونى) جؤنستون (جى اليةن لة

دؤزينةوةى  داهَينا، ووشةيةى  ئةو خؤى دا  ١٨٩٤ ى
َ
سال لة ء

لةاليةن  ى١٨٩٧
َ
ئةلةكرتؤن كة تةنؤلكةيةكىذَيرطةردى ية لةسال

دؤزرايةوة لةكاتَيكدا كافينديش) (كارطةى وة لة (تومسون)
ئةنجامى لة دةكرد، كاثؤد)ى (تيشكةكانى ينةوةى

َ
لَيكؤل كة

دؤزينةوةى ماكسويل)ء كلريك (جيمس تاقيكردنةوةكانى
بةرهةم هَينرا كاثود تيشكةكانى بوونى ئَيكس وة (X) تيشكى
ئةم ء لَينا، ناوى (كوربؤكسل) سالنبء بارطة تةنؤلكةيةكى كة

وكرايةوة.
َ
بال دا ز ١٨٩٧

َ
لةسال دؤزينةوةيةش

يةكانى كيميايى خاسيةتة َيت:
َ
دةل خوُّـ) (ياساى دةقى

زؤر دووبارة خوُّـ بةشَيوةيةكى توخمةكان
توخمةكان خوُّـ) (خشتةى بنضينةى دةبنةوة، كةئةمةش

بوو.
رَيطةى (بارستايى لة ضةمكى خشتةية بةشَيوةيةكى ئةم
الدانانةى ئةو بةطشتى روونكرايةوة، توخمةكانةوة طةردى)
ى

َ
سال لة رونكرايةوة،  لةدوايدا هةبوو خوليدا كةلةخشتةى 

ئةمةش كرد، ء ثَيشكةش طةردى ذمارةى مووُّـ) (هنرى ١٩١٣دا
لةهةر ثرؤتؤنانةى  ئةو ذمارةى رَيطةى لة خوُّـ) (ياساى
رونى بوور) (نيلز دا

َ
سال لةهةمان رونكردةوة، هةية توخمَيكدا

لة ء خشتةن، تةواوى بنضينةى كةئةلةكرتؤنةكان كردةوة
النطري) .  (ئريفنط ء لويس) نيوتن (طيلربت دا ز ١٩٠٦ ى

َ
سال

لة رَيطةى كارلَيككردنى كيميايى يةكانى توخمةكانيان بةندة



ذمارة ٣١ سةردةم،  زانستى
٢٤٨

روونكردةوة. ئةلةكرتؤنةكانةوة
ثَيوانةيى: نمونةى تيؤرى

فيزياى  Standard Model لة ثَيوانةيى نمونةى تيؤرى
وةسف سروشتدا لة بنةِرةتى هَيزى سَى يةكاندا تةنؤلكةيى
هةروةها كارؤموطناتيسى بةهَيزو الوازو لة، بريتني دةكات
هَينانى ثَيك دةضنة كة دةكات يةكةمينيانة تةنؤلكة لةو باس

وةك يةكَيك  ١٩٧٢ دا ١٩٧٣ء نى
َ
ساال نَيوان لة تيؤرة ئةم ماددةوة،

تيؤرى
َ
كةلةطةل ثَيدرا ثةرةى بارستةيى طةى

َ
كَيل تيؤرةكانى لة

لةبةرئةوة هاوِرَيكن، بارستةدا ميكانيكى تايبةتىء رَيذةى
راستى دراون ئةنجام كة تاقيكردنةوانةى ئةو طشت مَيذووى
عةيبء تةنها م

َ
بةال دةسةِّـَينن،  تيؤرة ئةو ثَيشبينييةكانى

بنةِرةتى هَيزى كة ئةوةية تيؤرةدا لةم بنةِرةتى كوِرى كةمء
كردارى ية،  قورسايى  هَيزى كة نةكردووة باس  ضوارةمى 
دةكات قورسايى طشتى كة ضارةسةرى رَيذةيى كؤكردنةوةى
ةمانة

َ
تةنطءضةل ئةو بةطرنطرتين ميكانيكى بارستةدا،

َ
لةطةل

دةبن. نوَى فيزيايى دووضارى كة دادةنرَيت
فيزياى بؤ  ثَيوانةيى نموونةى 

تةنؤلكةكان:
يةكةمينةكان تةنؤلكة لة دووجؤر  ثَيوانةيى نمونةى
ئةو تةنؤلكةكان فرميؤنةكان ثؤزؤنى، دةطرَيتةوة، فرميؤنىء
هةيةو (half – integer) يان تةواو نيوة تةواوكارى كة
كةدةقةكةى دةكةن، دوورخستنةوةدا لة ثاوُّـ ضةمكى ثَيِرةوى
بارستةيى) ةتى

َ
هةمان (حال لة فرميؤن ناتوانن دوو َيت:

َ
دةل

ةتى
َ
حال بريكارييةى شَيوازة ئةو واتة بكةن، بةشدارى دا

دةكةن. داطريى كة بارستةيى
هةيةء تةواويان كارى كة تةواو ثؤزؤنةكان بةوة بةرامبةر
بةواتايةكى ناكةن، دوورخستنةوةدا لة ثاوُّـ ضةمكى ثَيِرةوى
ماددة بنضينةى ماددينيء تةنؤلكةيةكى ديكة، فرميؤنةكان
كة تةنؤلكانةن ئةو ثؤزؤناتةكان لةكاتَيكدا دَينن، ثَيك

دةطوَيزنةوة. هَيزةكان
ئةلةكرتؤنى بوونى كاريطةر تيؤرى ثَيوانةييدا، نمونةى لة

ئةلةكرتؤنى  (هَيزى electroweak interaction الواز
دةكات) كارؤموطناتيسييةكان (كاريطةرة الوازو الواز) كةباسلة
ئةم يةك، دةبنة دا بارستةيى) كارؤموديناميكى تيؤرى

َ
لةطةل

واتة ،gaugo theories طاوطييةكانن تيؤرة طشتيان تيؤرانة
بة فرميؤنةكان نَيوان هَيزى بؤ (Model) نموونة دةبنة

 ئةو
َ
لةطةل جووت بوونيان

تةنؤلكة نَيوان ووطؤِرةكانى
َ
ئال هَيزة كة ثؤزؤتؤنانةى

طرتووة.
َ
مادييةكانيان هةل

ثؤزؤتؤنةكان  لة َيك
َ
كؤمةل هةر lagrangian بؤ الطرانطى

دةبَيت كة بةطوَيرةى ناوةندَيكى نا جياوازى
 gaugetrans َين(طؤِرينىطاوطى)

َ
ىدةل ثَى كة طؤِرانَيكةوة

طرى 
َ
(هةل ناوةندةكان ثؤزؤتؤنة  لةبةرئةوة  formation

ثؤزؤتؤنة  بة بؤ  Mediating bosons هَيزةكان) 
دةكرَيت.  بؤ gauge boson ئاماذةيان طاوطييةكان

ثرؤتؤن:
دَيت، يؤنانىبةماناى(يةكةم) ووشةىثرؤتؤنبة فيزيادا لة
موجةبى كارةبايى بارطةيةكى  طةرديةء ذَير  تةنؤلكةيةكى

 ٩٣٨ بِرةكةى  بارستاييةكةى  ؤم، 
َ
كؤل  ١٩ -١٠٦*١٠ بِرةكةى هةية

.MeV / C2

ئةوةندةى ١٨٠٠جار نزيكةى  كطم،ء (  ١٠٦٧٢٦٢٣١*١٠-٢٧)
ئةلةكرتؤنة. بارستايى

ثرؤتؤن دةدةن كة بةوة طة
َ
بةل دةرئةنجامة ئةزمونيةكان

نيوةى (ماوةى بؤ ِرادة كةمرتين جَيطرية،ء  تةنؤلكةيةكى 
تيؤرةكان  لة هةندَيك كة  ئةوةى  لةطةأل ة،

َ
سال ١٠٣٥ تةمةنى

ببَيتةوة. كة لةوانةية شى ئةوة دةكةن ثَيشبينى
بريتى هايدرؤجني) (طةردى هاوتاى بةناوبانطرتين ناوكى
ثرؤتؤنء ديكة توخمةكانى ناوكى ء ثرؤتؤن، يةك لة ية
يةوة) ئةتؤمي رَيطةى (هَيزى لة ثَيكةوة تَيداية نيؤترؤنةكانى
لة خاسيةتة هةن بةرثرسن ناوكدا لة ذمارةى ثرؤتؤنةكان كة ،

كيميايية. توخمة ئةو ثَيناسةكردنى طةردء كيمياييةكانى
كوارطى   ٢ لة بايرؤننء كة دةكرَين ريز وا ثرؤتؤنةكان
رَيطةى  لة  ثَيكةوة ء هةروةها  ١ كوارطى خوارةوة، سةرةوةو

. يةوة) ئةتؤمى (هَيزى
بؤ ماددة دا ثَيضةوانةكةرةوةى طلؤن لةطةأل بةيةكداضونى
بارطةى لة بِر هةمان كة ثرؤتؤنة، كةرةوةى ثَيضةوانة ثرؤتؤن

ثَيضةوانةية. بارطةكانيان هةية بةآلم ثرؤتؤنى
كَيش كردن هيزى لة كارؤموطناتيسى هَيزى لةبةر ئةوةى
لة يةكسانء بِردا لة ثرؤتؤن بارطةى ثَيويستة طةورةترة،
جياوازيةى ئةو ئةطينا بَيت، ئةلةكرتؤن ثَيضةوانةى بارطةدا
كاريطةريةكى كة كشانَيك هؤى دةبَيتة بارطةية دوو ئةو نَيوان
كَيش هَيزى كة هةرتةنَيك ء دةبَيت، طةردون لةسةر طةورةى
لة ثرؤتؤن زاراوةى ..هتد) ئةستَيرة. (هةسارةو هةبَيت كردنى
هايدرؤجني ئايؤنى بؤ دةطةرَيتةوة دا زيندةيى كيمياى كيمياء
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ترش  ثرؤتؤن دةدرَيت بة ماددةيةى بوارةوة ئةو لةم ،  +H
دةبَيت. تفت ى وةردةطريَيت

َ
ُّـ كة ماددةيةش ئةو دةبَيتء

مَيذوودا: لة ثرؤتؤن
ِرةزةرفورد)  (ئرينست اليةن لة ١٩١٨ ى

َ
سال لة  ثرؤتؤن 

ئةلفا تةنؤلكةكانى كاتَيك كرد  تَيبينى  كة دؤزرايةوة، ةوة
َيسانةى

َ
بل ئةو دةدرَين،

َ
هةل نايرتؤجينةوة طازى  رَيطةى لة

هايدرؤجينن، ناوكى بوونى طةى
َ
بةل كة دةردةكةون لَيوةى

لَيوة هايدرؤجينى شوَين تةنها كة كرد ديارى رةزةرفؤرد
ناوكةكانى نايرتؤجني كة دةبَيت لةمةوة نايرتؤجينة، بَيت
كرد ناوكةكانى ئةوةى ثَيشنيارى ء بَيت، هايدرؤجينى تَيدا
بنةِرةتني،ء توخمَيكى ة (١) ذمارةى طةرديان هايدرؤجني كة
كةماناى ثرؤتؤس يةوة طريكي ووشةى لة ثرؤتؤن، لَينا ناوى

(يةكةمة).
كردنة تةكنؤلؤذيةكان: بةجَى جَى

ئةم ء هةبَيت، ةتى سورانةوةندا
َ
حال لة ثرؤتؤن لةوانةية

موطناتيسى) طةردى لةرينةوةى (شةبةنطةكانى لة خاسيةتة
بوارَيكى موطناتيسى تيايدا كة بةكار هَينراوة، دا (NMR)
دةورى بة بةرطةىكة نيابون لة بونىئةو

َ
دل بةكاردةهَينرَيتبؤ

هةورة ئةلةكرتؤنيةكانى بة كة هةن ناو ناوكدا ثرؤتؤنةكانى
ثَيكهاتةى دةتوانن  زاناكان لةمةوة  ناسراون، ناوك  دةورى
لةسةر توَيذينةوةى كة بزانن طةرديلةية ئةو طةرديلةيى

دةكةن.
تةنؤلكةكان: دذة

سيفةتةكانى تةنؤلكة ناطةرديانةن كة تةنؤلكةكان ئةو دذة
شَيوةيةكى هةن بة سروشتدا لة كة دةطرن

َ
تةنؤلكانة هةل ئةو

بارستايىء كة هةمان بارطةكةدا. لة نيشانةى جياواز تةواوء
نمونةش جياواز، بة نيشانةيةكى بةآلم هةية بارطةى هةمان
تةنؤلكةكان دذة ئةلةكرتؤنة، دذة كة (ثؤزؤترؤن) لةسةرى،
تةنؤلكة نَيوان بةرزةكانى ووزة بةريةكةوتنى ئةنجامى لة
تةنؤلكانة ئةو ى ِرَى دَينة كة  دةبن ثةيدا ناطةرديةكاندا
طاالكسيةكان، بنكةى وةك طةردوندا ديكةى شوَينى لة يان
هةردووكيان بطةن بةيةك دذةكةى تةنؤلكةيةكء ئةطةر
هةندَيك ئةوة لةبةر دةردةكةن ووزة لة برَيك دةضنء لةناو
وةك بةكارهَينانيةوة دةكةن بارةى لة زانايان توَيذينةوة لة

ووزة. سةرضاوةيةكى
مَيذوويى: كورتةيةكى

ديراك)  (ثول ناس  سروشت زاناى  دا، ز  ١٩٢٨ ى
َ
سال لة

شيكارى كة ئةلةكرتؤن بؤ  رَيذةيى هاوكَيشةيةكى  طةيشتة 
طرفتَيكى كة ئةمةش هةية، نرخة موجةبةكانى سالبء نرخى
ئيرت نزمرتين ِرادة دةطاتة ووزة نرخى ضونكة كرد، دروست
َيكدا

َ
هةول لة ؟ ووزة بةرهةم دَينَيت سالبةكانى ئاستة ضؤن

بؤشايى كة دانا واى ديراك ئةنجامة ئةو رونكردنةوةى بؤ
(دةرياى َين 

َ
دةل ى  ثَي كة  سالب، ووزةى  لة  بَيت دةريايةك 

ئةو ِروى سةر بَينة دةبن ناضار ئةلةكرتؤنةكان بؤية ديراك)
ئةوةى ثَيشنيارى ديراك بريكردنةوةيةكى زؤر ثاش دةرياية
موجةبة، بارطةى بَيت دةريايةدا لةو كونَيك هةر كة كرد
كونانة ئةو كة دةهات دا 

َ
بةخةيال واى  ديراك لةسةرةتادا

ئاماذةى وايل) (هرمان زانا بةآلم بن، (يةكةميةكان) ثرؤتؤن
ئةلةكرتؤنى بارستايى هةمان ثَيويستة ئاوا كونَيكى كة بةوةدا
زانا ناونرا ثؤزؤترؤن،ء كراوانة كونة ثَيشنيار ئةو هةبَيت،

دؤزيةوة.  كارطةدا لة ١٩٣٥ دا ى
َ
سال لة ئاندرسن) د. (كارل

ماددة: دذة ثَيكهاتةى
سروشتدا لة ماددة دذة كة ئةوةية تَيبينيكراوة ئةوةى
ئاسايىء دذةماددةكان، واتة نايةكسانبونى بِرى ماددة دةطمةنة،
يةكان، ئاسايي ماددة لة  كةمرتن زؤر دذةماددةكان بِرى
ثةككةوتنى دةرئةنجامةكانى لة يةكَيكة دةطمةنيةش ئةو

نؤَيكان. ية سروشتي تيؤرة دةقى هاوشَيوةيى
كارةبا:

طواستنةوةى لةئةنجامى كة ووزةيةية ئةو كارةبا
بؤ طةيةنةرَيكةوة لةسةرَيكى سالبةكانةوة بارطة ئةلةكرتؤنة
ثَيضةوانةى بة كارةبا دةبَيت، ووزةى ثةيدا ديكةى سةرةكةى
لةئةنجامى كة دةبَيت ئةلةكرتؤنةكانةوة ةى

َ
جوول ئاراستةى

جةمسةرى دوو نَيوان لة كارةبايى ثةستانى جياوازى بوونى
دةبَيت. ثةيدا طةيةنةرَيكدا

كارةبا: دؤزينةوةى
تَيبينى لة زاناكان يةكَيك كة بوو كارةبا كاتَيك دؤزينةوةى
َيكى

َ
تول بؤالى كرد بضوكى ووردةكاغةزى ثةِرو بوونى كَيش

ئةمةشسةرةتاىدؤزينةوةى الستيككةلةخورىخشَينرابوو،
بوو. (جَيطري) طرتوو ئارام كارةباى

كارةبا: سةرضاوةكانى
بةرهةم رَيطةيةك بةضةند  كارةبا  ووزةى  دةتوانرَيت
ء طؤِراو، كيميايى،  ، طرتوو) (ئارام ستاتيكى - بهَينرَيت: 
ووزةى هَينانى بةرهةم سةرضاوةكانى زؤرةوة، لةسةرضاوةى

وةك: نوَيبوةوة سةرضاوةيةكى ضةند بة دةكرَيت كارةبايى
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خؤر. ووزةى -١
با. ووزةى -٢

ئاو. ووزةى -٣
زةوى. ناوجةرطةى طةرمى ووزةى -٤

- وةك: نةبوةوةكان نوَى سةرضاوة
نةوت. -١

طاز. -٢
ئةتؤمى. ووزةى -٣

كارةبا تةزووى بهَينرَيتء بةرهةم كارةبا ووزةى دةتوانرَيت
ندنىكؤيلَيك لةبوارَيكىموطناتيسى

َ
بكرَيتلةكاتىجوال تَيثةِر

سةرى هةردوو لة جياوازى ثةستان دةكةين تَيبينى كة دا،
طلظانؤميتةر دةزطاى كة كاتَيك ء دةبَيت، دروست كؤيلةكةدا
سةرى لة هةردوو كارةبا تةزووى كردنى بؤ ثَيوانة دادةنَيني
طلظانؤميتةرةكة دةكةين كة نيشاندةرى تَيبينى كؤيلةكةدا،

لة نَيوان كارةباية تةزووى تَيثةِربوونى الدةدات كةماناى
طلظانؤميتةرو كؤيلةكة. دووكؤتايى كؤيلةكةو

طةرديلة: ناو تةنؤلكةكانى
زؤر بضوكنء كة تةنؤلكانةن ئةو طةردييةكان تةنؤلكة ذَير
درةختى و، هَيناوة ثَيك طةردونيان طةردةكانى طشت
لة: بريتني سةرةكيةوة  لقى دوو بة دةكرَيت تةنؤلكةكان 
َين

َ
دةل ثَييان دَيتء ثَيك لَي ماددةى كة تةنؤلكانةى ئةو

لَيرةدا دةطوَيزنةوة، ئةوانةش كة ووزة ماددة، تةنؤلكةكانى
تةنؤلكةكانى ماددة. بة تايبةتة كة دةكةين لةو لقة باس

خَيزانةن بةم سةر كة تةنؤلكانةى لةو تةنؤلكةيةك هةر
نيؤترينؤيةك هةموو بؤ واتة  هةية،  تةنؤلكةيةكى دذة
ماددة تةنؤلكةكانى دذة طشت كة هةية نيوترينؤيةك دذة
ئةطةر تةنؤلكةيةك درةختى خَيزانيان هةية دةنوَينَيت، دذة
لةناو ديكةيان ئةوةى يةكَيكيان ئةوا هاوتاكةى دذة بة طةيشت

ِرووت. ووزةيةكى دةبَيتة دةباتء
سَى بة دةكرَين  مادديةكان تةنؤلكة 

لقةوة:
شَيوةيةكى  بة كة تةنؤلكانةن ئةو باريؤنةكان:  -١
هةردوو كة  نيؤترؤنةكان، ثرؤتؤنء وةك قورسنء رَيذةيى 
ثَيكهاتة ثَيكةوة دةبنء يةكسان نيؤترؤن ثرؤتؤنء بارستايى
ماددةى ثاشان هةردووكيان دَيننء ناوك ثَيك بنةِرةتيةكانى

طةردوندا. لة دةنوَينن ئةتؤمى
لة  بةرثرسن كة قورسانةن تةنؤلكة ميزؤنةكان: ئةو -٢

لة ناوكدا، لةناو نيؤترؤنةكان ثرؤتؤنء طشت كؤكردنةوةى
ة. (بيؤن) تةنؤلكةى بةنوبانطرتيش هةموويان

سوكةكان  تةنؤلكة لة َيك
َ
كؤمةل لة بريتني لبتؤنةكان: -٣

دةطرَيتةوة: جؤر شةش كة
بارطةى  سوكرتةء هةموويان لة كَيشى  ئةلةكرتؤن: أ-

دةطرَيت.
َ
هةل سالب

سالب  بارطةى قورسرتةء ئةلةكرتؤن لة جار ٢٠٧ ميؤن: ب-
دةطرَيت.

َ
هةل

سالب  بارطةى قورسرتةء ئةلةكرتؤن لة جار تاو: ٣٥٠٠ ج-
دةطرَيت.

َ
هةل

ئةوانيش كة دَين نيؤترينؤ تةنؤلكةكةى سَى دوايدا بة
سفرةوة، لة نزيكة بارستاييةكانيان كة سوكةكانن زؤر لبتؤنة

ئةوانيش:
نيؤترينؤ ئةلةكرتؤن أ-

ميؤن نيؤترينؤ ب-
تاو نيؤترينؤ ج-

ميزؤنةكان باريؤنء بيسةِّـَينن كة توانيان زاناكان بةآلم
هةية بنةِرةتى بناغةيةكى كو

َ
بةل ء نني، يةكةميةكان تةنؤلكة

َين
َ
دةل ثَييان ثَيكهاتونء يةكةمينى تةنؤلكةى شةش لة كة

نامؤ جادوكارء خوارء سةرو ئةويش كة كة، كوارط  شةش
خوارو كوارطى سةرو دوو كوارطَيكى ثرؤتؤن لة لوتكة، بنء
سةروو دووكوارطى خواروو كوارطَيكى لة نيؤترؤن دَيت،ء ثَيك

دَيت. ثَيك
تةنها طشتكوارطةكان بدؤزنةوة تاقيطةدا توانيان لة زاناكان
بةردةوامة. بةدوايدا طةِران تائَيستا كة نةبَيت لوتكة كوارطى

ناوىكوارطهيضثةيوةندييةكىبةخاسيةتىكوارطةكانةوة
زاناكان هةية لةالى طرنطى مانايةكى شةش م ذمارة

َ
ية، بةال ني

حةزو كة  ليتؤنةكان ذمارةى
َ
لةطةل بوونى هاوِرَيك لةبةر 

لَيكضوونء بةجَى كردنى جَى لة زاناكان دةردةخات ئارةزووى
لة سروشتدا. سانايى

هةن تةنؤلكة  دذة دوانزة هةروةها كة َيني
َ
بل ئةوة ماوة

لة ذيان ماددةى م
َ
بةال ثَيك دَينن، طةردووندا لة كةدذةماددة

(p,n (ئةنؤيى كة ماددةى دَين ثَيك سةرو خوارو كوارطةكانى
بةدةورى كة ئةلةكرتؤنانةش ئةو هةروةها دَيت،  ثَيك

َ
ُّـ يان

طةردةكان لة جياواز  جؤرى كة دةسوِرَينةوة ئةنؤييةكاندا 
لة تةنها ماون كة ديكة تةنؤلكانةى  ئةو  م

َ
بةال دَينن، ثَيك

دةدؤزرَينةوة. دةبينرَينء تاقيطةكاندا
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