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شَيرثةنجة نةخؤشيةكة هةمووكةس ئةطةري توشبوني 
هةية:ثريوطةنج ،ثياو،ذن ومنداأل هةروةها هؤيةكي سةرةكي 
سَييةمدا  جيهاني  تاني 

َ
وال لة  بةطشتيء  لةجيهاندا  مردنة 

بةتايبةتي. ئةمرؤ تواناي  نةهَيشتني نزيكةي 40%سةرجةم 
ضارةسةركردني  و  زووثَيزانني  وتواناي  هةية  ةتةكاني 

َ
حال

ِرَيذةيةكي ديكةشي هةية. هةتا بؤ ئةوانةي كاتَيك ثَيدةزانرَيت 
طةيشتوةتة  نةخؤشيةكةيان  كة 
ضارناكرَيت  ئيرت  كة  قؤناغَيك 
كةمكردنةوةي  ء 

َ
كؤنرتؤل تواناي 

ئازارو درَيذكردنةوةي ذيانيان هةية 
مةرجَيك  باشرت.  بةضؤنايةتيةكي 
تاكة   

َ
لةطةل رةفتار  ضؤن  بزانرَيت 

سيستمَيكي  و  دةكرَيت  نةخؤشةكة 
ثةيِرةوبكرَيت  داِرَيذراو  ضاك 
سةرداني  نةخؤشةكة  لةوكاتةوةي 
نةخؤشيةكةي  و  ناوةندةكةدةكات 
ضارةسةردةكرَيت  و  دةكرَيت  دياري 
بةثَيي  جؤراوجؤر  رَيطةضاري  بة 
بةدواداضوني  نةخؤشيةكة،ثاشان 

بةردةوام دةبَيت بةدرَيذايي ذياني. 

رَيطةضارةكاني نةخؤشي شَيرثةنجة 
رَيطاضارةيةك  ضةند  نةخؤشية  ئةم  ضارةسةري  بؤ   
بةكاردَيت وةك: البردني بةشة نةخؤشةكة بة نةشتةرطةري، 
دةوترَيت  ثَيي  كة  دةرمان  بة  نةخؤشيةكة  فةوتاندني  يان 
كيمؤترياثي يان دةدرَيتة بةرتيشكي ئايؤني كةثَيي دةوترَيت 

ضارةسةري نةخؤشي 
شَيرثةنجة بة تيشكي 
ئايؤني  راديؤترياثي@

@HradiotherapyI
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راديؤترياثي يان بةهؤرمؤن و ثَيي دةوترَيت هؤرمؤنترياثي، 
و    Immunotherapy وةك  هةية  ديكةيش  رَيطةضارةي 

جينترياثي.

بةشَيوةي  دةكةين  راديؤترياثي  باسي  تةنيا  وتارةدا  لةم 
طشتي لةبةر ئةوةي تازة دةهَينرَيتة نةخؤشخانةكاني هةرَيمي 
ؤزة 

َ
كوردستانةوة و هَيشتا ناوضةكة ئاشنا نني بةم تةكنيكة ئال

كة كة لةسةرةتاي سةدةي ثَيشوةوة لة جيهاندا بةكاردَيت 
َ
بةكةل

بةمةبةستي ضارةسةركردني شَيرثةنجةو نةخؤشي ديكة وةك 
 .  Skin Hemangioma  (1) ي 

َ
خوَينبؤريةطمؤل البردني 

راديؤترياثي بريتية لة بةكارهَيناني ثزيشكي بؤ تيشكي ئايؤني 

وةك بةشَيك لةضارةسةري نةخؤشي شَيرثةنجة بة مةبةستي 
ي شانة نةخؤشةكان . لَيرةدا ثَيويستة روون بكرَيتةوة 

َ
كؤنرتؤل

ؤجي (radiology)  ئةمةيان 
َ
كة راديؤترياثي جياوازة لة راديؤل

بريتية لة بةكار هَيناني تيشكي ئايؤني لةوَينةطةري ثزيشكي 
بريتييةلة  ئايؤني  تيشكي   . دةستنيشانكردني نةخؤشيدا  و 
تيشكي طاما و تيشكيX  ،طةرديلةي ئةلفا و بَيتاو نيوترؤن 
و  ثرؤتؤن و طةرديلةي ناوكي ديكة واتة نة تيشكي شةثؤلي 
راديؤ و نةدةنط نةمايكرؤشةثؤل و نةتيشكي بينراوء نةخوار 

سور و نةسةرووبةنةوشةيي ناطرَيتةوة (2).

راديؤترياثي  هةلومةرجدا  لةهةندَيك  هةرضةندة   
نةخؤشي  سةرةكي  رَيطةضارةي  تةنيا  وةك  بةكاردَيت 

 
َ
لةطةل كَيش 

َ
تَيهةل بة  بةكاردَيت  بةزؤري  م 

َ
بةال شَيرثةنجة 

نةشتةرطةري  وةك  دي  رَيطةضارةي  لة  زياتر  يان  جؤرَيك 
و/يان  هؤرمؤنترياثي  دةرمان)و/يان  (بة  كيمؤترياثي  و/يان 
ئيمينؤترياثي و هتد. بةطشتي ئةمرؤ راديؤترياثي بةكاردَيت 
بؤ ضارةسةركردني لة سةدا ثةنجاي نةخؤشةكاني شَيرثةنجة 
تاني كةم 

َ
لةوالتاني ثَيشكةوتووداو بة ِرَيذةيةكي كةمرت لةوال

كَيشان و بة 
َ
دةرامةت يان كةم تواناي تةكنيكيدا . جؤري تَيهةل

كارهَيناني راديؤترياثي دةطؤِريت بةَثيي جؤري شَيرثةنجةكة 
و شؤَينةكةي و قؤناغي نةخؤشيةكة و باري طشتي تةندروستي 
نةخؤشةكة ، بؤية دةبَيت تةنيا ثزيشكي شارةزا لة بوارةكاني 
و   ((Oncology شَيرثةنجة 
جؤرة  ئةم  بِرياري  تيشكدا  فيزياي 
رَيطةضارةية بدات بؤنةخؤشةكةي . 

لةكاتَيدا  و  جار  هةندَيك 
تواناي  لة  نةخؤشيةكة  ضارةسةريي 
زانستي ئةمرؤدا نةبَيت بة سةرجةم 
رَيطةضارةكاني كة ئةمرؤ لة كاردان، 
ي ئةندامة 

َ
تيشك بةكاردَيت بؤ كؤنرتؤل

نةخؤشةكة و كةمكردنةوةي ئَيش و 
ئازار واتة لَيرةدا تيشك بةكار دَيـت 
   .palliative treatment)) وةك 
بةكاردَيت  راديؤترياثي  هةروةها 
جةستة  ئامادةكردني  بةمةبةستي 
 bone) ئَيسقان  مؤخي  ضاندني  بؤ 
 (marrow transplantation
ثَيي  كة  تةكنيكَيك  بة  ئةويش 
 Total Body) دةوترَيت 
تةواوي  واتة    Irradiation (TBI
بةمةبةستي  دةكرَيت  باران  تيشك  نةخؤشةكة  جةستةي 
فةوتاني تةواوي مؤخةكة و بَيطومان بةشانة نةخؤشةكانةوة 
تا  دةبَيت  كيمؤترياثي  ثَيداني  TBIلةدواي  طشتي   بة   .
نةخؤشةكان  شانة  سةرجةم  تيشك  كيمياو  هةردوو  بةكاري 
بنرِببكرَين ثَيش ضاندني مؤخي ساغ كة لة كةسَيكي نزيكي 
نةخؤشي  ضارةسةريي  بؤ  م 

َ
بةال وةردةطريَيت.  نةخؤشةكة 

لة  دَيت  بةكار  كةم  زؤر  راديؤترياثي  ديكةجطةلةشَيرثةنجة 
بةر مةترسي كاري تيشك لة سةر جةستةي مرؤظ . 

ضؤن راديؤترياثي ضارةسةرى شَيرثةنجةدةكات؟
زؤر  وزةيةكي  تيشكةكة  راديؤترياثيدا  ثرؤسةي  لةكاتي 
جار  (هةزاران  ناوضةبةرتيشكدراوةكةدا  لة  َيت 

َ
بةجَيدَيل

وَينةي 2 ضاندني سةرضاوةي تيشكدةر لةناو بريني شَيرثةنجةدا
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زياتر لةوةي لةكاتي وَينةطرتن بةمةبةستي دةسنيشانكردني 
ةكيةكاني ناوشانةكاني دةفةوتَينَيت 

َ
نةخؤشي) كةمادة رةضةل

هةرضةندة   . نةمَينَيت  بونيان  دابةش  كةتواناي  بةجؤرَيك 
طةرهةمان  ساغةكانيش  كاردةكاتةسةرشانة  هةمان  تيشك 
خؤضاك  تواناي  شانةساغةكان  م 

َ
بةال بةركةوَيت،  دؤزيان 

كردنةوةو خؤطَيِرانةوةيان هةية بؤ كاركردني ئاسايي لةاليةك 
و لةاليةكي ديكةوة، لةناوةندي ضارةسةر بةتيشكدا هةميشة 
تةنيا بةشة نةخؤشةكةي  تاكو  توانا دةخرَيتةكار  ئةوثةِري 
َيك دةخرَيتةكار بؤ 

َ
ئؤرطانةكة بدرَيتة بةرتيشك و هةموو هةول

كةمكردنةوةي دؤز كةبةربةشةكاني ديكةي جةستة دةكةوَيت 
تانزمرتين ئاست كةلةتوانادابَيت. هةربؤية ئةم رَيطةضارةية 
بةكارنايةت لة هيض ناوةندَيكدا تا تيمي تةواوو شارةزاي نةبَيت 
و سةرجةم ئامَير و تاقيطةكاني هةميشة لةذَيرضاودَيري دان 
هةفتانةو  ِرؤذانةو  دةكرَيتةوة  تاقي  ثَيوانةيان  ِراستطؤيي  و 

مانطانة و نوَيدةكرَينةوة طةر ثَيويستي كرد. 

جةستةي  لةوةدايةكة  راديؤترياثي  تةكنيكي  طرنطي 
ئةندامة  دةتوانرَيت  و  نادات  تَيك  نةخؤشةكة 
كةمئةندام  نةخؤشةكة  رَيتةوة 

َ
بهَيل نةخؤشكةوتوةكةش 

نةكرَيت. بؤ نمونة بؤ هةندَيك جؤري شَيرثةنجةي مةمك 
طةر زوو نةخؤشيةكةو جؤرةكةي و قؤناغةكةي دةستنيشان 
نةك  الدةبرَيت  بةنةشتةرطةري  طرَيكة  تةنيا  ئةوا  بكرَيت 
كَيش 

َ
هةموو مةمكةكة.ثاشان هةر بةراديؤترياثي يان بةتَيهةل

 جؤرة رَيطةضارةي ديكةدا نةخؤشيةكة بنرِبدةكرَيت. 
َ
لةطةل

طرنطي شارةزايي و تةواوي تيمي ثَيويست لةوةداية كةتيشكةكة 
ثةل  وشوَيني  سةرةكي  شوَيني  ئاِراستةي  توندوتيذي  بة 
 Gross Tumor Volume شَيرثةنجةكة    هاويشتني 
ييةكي جةستةدابَيت بةمةبةستي 

َ
GTV)) بطات لة هةر قووال

فةوتاني شانة خراثةكان واتة(شانةنةخؤشةكان). بةجؤرَيك 
دةبذَيردرَين و دةطونجَينرين كة بةشة 

َ
طورزةتيشكةكان هةل

ثيا  تيشكةكةشيان  طةرضي  بثارَيزرَين  جةستة  ساغةكاني 
تَيثةِربَيت وةك ثَيست ياخود ئةو ئؤرطانانانةي دةوروبةري. 
بؤ ئةم مةبةستة ثَيويستة جؤري تيشك (بؤنمونة: ئةليكرتؤن 
بكرَيت  دةستنيشان  وزةكةي  و  ثرؤتؤن)  يان  فؤتؤن  يان 
يي شوَينة نةخؤشةكة. بؤنمونة 

َ
بةثَيي شوَين و قةبارةو قوال

ئةلكرتؤن  ذَيرثَيست  كةمَيك  يان  ثَيست  بؤشَيرثةنجةي 
بؤ  بةكاردَيت.  كةم  وزةي  بَيت  كةم  يي 

َ
قوال تا  و  بةكاردَيت 

بةثَيي  دةطؤِرَيت  وزةكةي  بةكاردَيتء  فؤتؤن   
َ
قوول شوَيني 

يي ناوضة نةخؤشةكة . هةروةها ضةندطورزة تيشكَيكي 
َ

قووال
طونجاو بة طؤشةي جياجيا ئاِراستةي شوَيني مةبةست دةكرَيت 

تاوةكو زؤرترين دؤزي تيشكي بةركةوَيت و كةمرتين دؤز بةر 
ئةثةِرَينرَيت.  ثيايدا  كةبةناضاري  بكةوَيت  شوَينةساغةكان 
نيايي لة ضاركردني 

َ
لَيرةدا ثَيويستة ِرون كرَيتةوة كة بؤ دل

شَيرثةنجةكة قةبارةيةكي طةورةتر لة شوَيني سةرةكي بريني 
شَيرثةنجةكة Tumor دةخرَيتة بةربةرزترين دؤزي تيشك 

واتة ئاِراستةكردني تيشكةكة 
تاوةكو  دةطونجَينرَيت  و 
دةوروبةرةكةي  و   GTV
ياخود  توشبون  طوماني  كة 
وبونةوةي شانة 

َ
مةترسي بال

لَيبكرَيت  نةخؤشةكاني 
كةلةتواناي ئامَيرو تةكنيكي 

ئةمرؤدا نية دةريدةخات. بةم قةبارةيةش دةوترَيت قةبارةي 
 .(Clinical Target Volume ( CTV   مةبةستي كلينيكي
لة سةرجةم ثرؤتؤكؤلي ضارةسةر بة تيشكدا ثالني ذمَيرياري 
دؤزي تيشك  (Dosimetry Planning) دادةِرَيذرَيت كة 
قةبارةيةكي فراوانرت لة CTV   بخرَيتة ناوضةي بةرزترين 
دؤزةوة بة مةبةستي كؤنرتؤل كردني هةر وردة ناتةواويةك 
uncertainities لة نةخشةوثرؤسةي ناردني تيشكدابيت. 
داِرشتن  ثالن  مةبةستي  قةبارةي  دةوترَيت  قةبارةش  بةم 

. (Planning Target Volume (PTV) (3

جؤرةكاني ِراديؤترياثي:
تةكنيكي  بةتيشك  شَيرثةنجة  ثَيكاني  بةمةبةستي 
جؤراوجؤر هاتؤتةكايةوة كة ثَيشكةوتني زانستي كؤمثيوتةر 
لة  هةية  هةبووةو  طرنطيان  ي 

َ
رؤل سةردةم  تةكنؤلؤذيي  و 

خَيرايي طؤِرانكاريةكان كة تيايان دةكرَيت بة مةبةستي باشرت 
بريني  قةبارةي  شَيوةو  و  و جؤر  شؤين  بةثَيي  طونجاندني 
شَيرثةنجةكة. بةطشتي دةتوانرَيت تةكنيكةكاني راديؤترياثي 

دابةشكرَيت بة سَي بةشي سةرةكيةوة كةئةمانةن:  

 External دةرةكي    طورزةتيشكي  بة  ضارةسةر   .1
لة  تيشكةكة  سةرضاوةي  واتة   Beam Radiotherapy
دةرةوةي جةستةي نةخؤشةكةية لةدوري دةيان سانتيمةترةوة 
 (radiation beam) تا مةترَيك يان زياتر.بةطورزةتيشكي
ئةليكرتؤماطنيتي  (X  يان طاما) يان طةرديلةيي وةك ئةليكرتؤن 
ياخود ثرؤتؤن كة بةئامَيري تاودةر(Accelerator) بةرهةم 
 (1 وَينةي  (بِروانة  نةخؤشةكةدةكرَيت  ئاِراستةي  و  دَيت 
بةشَيوةي طورزة تيشك كةتةسك يان فراوان دةكرَيت بةهؤي 
جاران    .  Collimator دةوترَيت  ئامَيركةثَيي  لة  بةشَيك 
يان   Co-60  كؤبالت شةست طاما  تيشكي  وةك سةرضاوةي 

وَينةي 3  كؤليمةتةري هةمةثةِرة
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م 
َ
زووتر سيزيؤم سةدوسي وحةوت  Cs-137 بةكاردةهات بةال

نةطونجاوي  و  تايبةتي  بة  تيشك  لة  ثاراستن  لةبةركَيشةي 
تاني ثَيشكةوتودا 

َ
وزةي تيشكةكانيانء هؤي ديكة ئيستا لةوال

تا  طةرضي  مةبةستة  بؤئةم  بةكارهَينانيان  بة  رَينادرَيت 
توانا  كةم  تاني 

َ
وال بةتايبةتي  تدا 

َ
وال هةندَيك  لة  ئيستاش 

لةناوةندي  ئةمرؤ  بةكاردَيت.  و  هةرماوة  ترياثي  كؤبالت 
نيؤترؤن و  شَيرثةنجةكاندا تيشكة طةرديلةي ديكةش وةك 
ئايؤني قورس وةك ئةلفاو ئايؤني كاربؤن بةكاردَيت بؤضاري 

هةندَيك جؤر لة شَيرثةنجة (4). 

 2. ضار بةتيشك لةنزيكةوة (Brachytherapy) بةم 
توند  لةناوقاوغي  مؤركراوة  تيشكةكة  سةرضاوةي  تةكنيكة 
جةستةي  ناو  يان  سةر  دةخرَيتة  ِراستةوخؤ  و  داخراودا  و 
بةناو  كة  َشرثةنجةكة)  ناوضةي  (بَيطومان  نةخؤشةكةوة 
كاتَيتةردا رةوانةي شوَيني مةبةست دةكرَيت (بِروانة وَينةي 
بدا دادةنرَيت و ثَيكةوة دةخرَيتة ناوبؤشايي 

َ
2) ياخود لة ناو قال

دياريكراوتادؤزي  بؤماوةي  رَيتةوة 
َ
تيادةهَيل و  جةستةوة 

يؤدي  بةكارهَيناني   . ناوضةنةخؤشةكة  بداتة  كراو  دياري 
سةدوبيستوثَينج I-125 بؤشَيرثةنجةي ثرؤستات و ئرييديؤم 
سةدو نةوةدودوو Ir-192 بؤشَيرثةنجةي مةمك كةهةندَيك 
بةكاردَيت  دةرةكي  ضاربةتيشكي   

َ
لةطةل كَيش 

َ
بةتَيهةل جار 

نمونةن لةبةكارهَيناني ئةم جؤرة تةكنيكة. بةكارهَيناني ئةم 
تةكنيكة روو لة زيادبوونة بةتايبةتي لةسايةي تواناي دوورة 
دي  كةساني  و  ثزيشكي  كارمةندي  لةبةرئةوةي  ةوة 

َ
كؤنرتؤل

دور دةبن لةسةرضاوة تيشكدةرةكة بؤية  باشرت دةثارَيزرَين 

لة مةترسيةكاني تيشك.   

 Nuclear) ناوكي  ثزيشكيي   .3   
Medicine)كةثَيشي دةوترَيت 

لَيرةدا  ئايزؤتؤث:  ثزيشكي 
سةدوسي  يؤدي  وةك  مادةتيشكدةرةكة( 
شَيرثةنجةي  ضاري  بؤ   I-131 ويةك  
Sr-) نةوةد  سرتؤنتيؤم  و  ثةريزادة 

دةدرَيت  ئَيسقان*)  بؤمَيتاستازي   90
واتة  دةم  طةي  ريََ بة  يان  نةخؤشةكة  بة 
خواردنةوة ياخود بة دةرزي لَيدان و مادة 
بةجةستةي  ودةبَيتةوة 

َ
بال تيشكدةرةكة 

نةخؤشةكةدا بة ثَيي رةوشتي مَيتابؤليكي 
دةرمانسازيةكةى  جؤري  و  مادةكة 
ئؤرطانة  لة  تاكو  دةبذَيرَيت 

َ
هةل

نةخؤشةكةدا كؤ بَيتةوة و دةمَينَيتةوة بؤ 
بة هؤي  تيادا  كة  كراو  دياري  ماوةيةكي 
تيشكدانةوةي مادةتيشكدةرةكة دؤزة تيشكيي ثَيويست دةداتة 
خؤيي  بةردةوامي  تيشكدانةوةي  بةهؤي  مةبةست.  شوَيني 
وردةوردة كةم دةكات و بةثَيي ئةوةش تيشكدانةوةكةي كز 
دةبَيت بة جؤرَيك كة كاتَيك ثرؤسةي ضاركردني تةواو دةبَيت 
و لة ذوري تايبةتي نةخؤشخانة دَيتة دةر مةترسي نامَينَيت 
بؤ كةساني ديكةء نة بؤ خودي نةخؤشةكة. بَيطومان بةثَيي 
بِري دؤزةتيشكي ثَيويست كةبةوردي دةذمَيردرَيت واتة بةثَيي 
ئايزؤتؤثَيك  لةوئؤرطانةدا  مادةتيشكدةرةكة  مانةوةي  ماوةي 
تيشكدانةوةي  تةمةني  نيوةي  كة  دةستنيشاندةكرَيت 
بايؤلؤذي  طلدانةوةي  ماوةي  و   (**Physical half live)
و  لةاليةك  دياريكراودا  دؤزي   

َ
لةطةل بطونجَين  ئورطانةكة 

 ثرةنسيثي ثاراستن لةتيشك لةاليةكي ديكةوة.
َ
لةطةل

ديكةي  وردةجؤري  تةكنيكةش  سَي  لةم  هةريةك 
لَيدةبَيتةوة كةلَيرةدا بواري باسكردنيان نيية. بةشَيوةي طشتي 
و بؤ زؤربةي نةخؤشةكان جؤري بةكةم واتة ضاربةتيشكي 
دةرةكي بةكاردَيت هةر بؤية لة هةرَيمي كوردوستاندا كة بؤ 
يةكةمجار رَيطةضارة بةتيشك دةهَينرَيتة بواري ئؤنكؤلؤذييةوة 
ي 

َ
بة تيشكي دةرةكي دةستثَيدةكرَيت بة تاودةرى راستة هَيل

لة  و  لة سلَيماني   (Linear Accelerator   (LINAC)
هةولَير و هةربؤية لَيرةدا لةسةر ئةم جؤرة تةكنيكة زياتر 

دةدوَيني.

 Collimator شَيوةي  جؤرو  جؤرةتةكنيكةدا  لةم 
ي طرنطيان هةية لة ئاِراستةكردني تيشك و طونجاندني 

َ
رؤل

ي دؤزي دياريكراو دةردةخات بةهةرسَي باردا 
َ
وَينةي4 نةخشةي دؤزيمةتري سَياليةن كة ناوضةكاني ناوهَيل
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بةيارمةتي  مةبةست  شَيوةي  ئةندازةو  رووبةرو  بةثَيي 
ثارَيزةري(protector) بةشةساغةكاني جةستة كةدةكةونة 
قورقوشم  لة  ثارَيزةرانة  ئةم  طورزةتيشكةكةوة.  ناوسنوري 
كة  بةوة 

َ
قال دةكرَيتة  توانةوةي  ثاش  كة  دروستدةكرَين 

ثارَيزراوةكة دةبِررَيت. ئةمِرؤ جؤري  بةثَيي شَيوةي ناوضة 
ضواضَيوةي  شَيوةي  لةباتي  و  ثَيشكةوتوة  وا   Collimator
لةالكاني  هةراليةك  ئاسايي،  درَيذكؤلةي  يان  ضوارطؤشة 
 (Multi Leaf)  

َ
مَيتال زؤرلةثةِرة  ذمارةيةكي  لة  ثَيكدَيت 

ي ثارَيزةرةقورقوشمةكان  
َ
(بِروانة وَينةي 3) كةدةتوانَيت رؤل

ببينَيت واتة هةندَيك لةثةِرةكان دةهَينرَينةثَيشةوة زؤر يان 
كةم تا بةشةكراوةكةي كةتيشكي لَي دةرباز دةبَيت بةتةواوي 
كو شَيوةي ناوضةي مةبةست 

َ
نةك هةر رووبةر وقةبارة بةل

وةردةطرَيت .

ي 
َ
كؤنرتؤل و  لةفةوتان  راديؤترياثي  سةركةوتني 

وكوِري  كةم  بَي  و  ووردي  بة  بةسرتاوة  نةخؤشيةكةدا 
بذيراو(5) 

َ
لةطةياندني دؤزةتيشكي دياري كراو بؤشوَيني هةل

ثرؤسةكاني  نةخشةدارشتني  ضؤنيتي  بة  بةندة  كة 
ة . ئةمِرؤ 

َ
ضارةسةركردن و ئامادةكردني دؤزيمةتري بَي هةل

 ثَيشكةوتني زانستي كؤمثيوتةر و تةكنؤلؤجيادا تواناي 
َ
لةطةل

 treatment نةخشةداَرشتنيي ثرؤسةي ضارةكردن بةتيشك
جةستةي  سةرجةم  كة  وادةطونجَينرَيت    planning
بثارَيزرَيت  مةبةستن  ناوضةي  لةدةرةوةي  نةخؤشةكةكة 
لة مةترسي بةرتيشك كةوتن بةمةرجَي تيمي شارةزا كاري 
ثَيويست  دؤزةتيشكي  كة  هةية  ئةوة  تواناي  بكات  لةسةر 
بدرَيتة ناوضةنةخؤشةكة و بةتةواوي هَيندةي PTV بَيت 
بَيت.  هةرضؤنَيك  قةبارةوشَيوةكةي  بةثَيي  بيطرَيتةوة  و 
واتة ئيستا لة باتي نةخشةي دؤزيمةتري دووالكان 2D(كة 
تةنيابةثَيي  ثَيدةكرَيت  دؤزةتيشكي  دابةشكردني  ي 

َ
كؤنرتؤل

رووبةري برينةكة ) ئيستا نةخشةي دؤزيمةتري سَي الكان 
3D  ثةيِرةودةكرَيت لةذمَيرياري  دابةشبووني دؤزدا كة لةم 
دؤزةتيشك  دابةشكردني  ي 

َ
كؤنرتؤل تواناي  دا  جؤرةنةخشانة 

يةكةشي 
َ
كو قول

َ
هةية نةك هةر بةثَيي رووبةري برينةكة بةل

ناوضةي  بةرتيشكداني  ي 
َ
كؤنرتؤل بةئاساني  واتة  دةطرَيتةوة 

ي و باشرت 
َ
مةبةست دةكرَيت بةثاني و بةدرَيذي و بة قوول

شؤَينةساغةكان دةثارَيزرَين (بِروانة وَينةي 4). 

 4D ضواراليةنيش  دؤزيمةتري  دواييدا  نةي 
َ

ساال لةم 
 ،Tumor ي

َ
هاتؤتةكايةوة كة جطة لةدرَيذي و ثاني و قوول

اليةني  وةك  دةطرَيتةوة  ئورطانةكانيش  سروشتي  ةي 
َ
جوول

ضوارهةم. ئةم جؤرةثالنة طرنطة لةكاتَيكدا كة قةبارةي بريني 

شَير ثةنجةكة ثضوك بَيت و لةشوَينَيكي وةك سيةكاندابَيت 
بؤنمونة كة بةهؤي ثرؤسةي هةناسةدانةوة جَيطةدةطؤِرَيت 
بةشَيكي  لةوانةية  و  طورزةتيشكةكاندا   

َ
لةطةل بةبةراوورد 

طورزةتيشكدا  لةدةرةوةي  بةرتيشكدانةكةي  ثرؤسةي  كاتي 
بَيت واتة بةشَيك لةو دؤزة تيشكةي دةبَيت بةر ئةم بكةوَيت 
دةدرَيت بةبةشَيكي ساغي ئؤرطانةكة و شوَيني مةبةست دؤزي 
لةكاتَيكدا كةشوَيني ساغ دةكةوَيتةبةر  ثَيويست وةرناطرَيت 
لة   PTV هةركة   4D تةكنيكي  لة   تيشك.    مةترسي 
طورزةتيشكةكة دةرضوو ثرؤسةي تيشك ناردن رادةوةستَيت 
تا دةطةِرَيتةوة ناو طورزةتيشكةكة ئينجا دةكةوَيتةوة تيشك 
شوَيني  جؤرة  بةم  و  تةواودةكات  دياريكراو  دؤزي  تا  ناردن 
مةبةست دؤزةتيشكي تةواو وةردةطرَيت و شوَينةساغةكانيش 

دةثارَيزرَين. 

هةنطاوة سةرةكيةكاني ِراديؤترياثي     
تيشكيدا  شَيرثةنجةي  لةبواري  شارةزا  ثزيشكي  كاتَيك 
هةنطاوي  بؤنةخؤشةكة  دةدات  بةتيشك  ضارةسةر  بِرياري 
ناوضةي مةبةست   دياري كردني  بة  يةكةم  دةستثَيدةكات 
و  نةخؤشةكة  وسَياليةنةي  دوواليةنة  وَينةكاني  سةر  لة 
دةكات،  دةستنيشان  وطورزةتيشكةكان  تيشك  جؤري  وزةو 
دياريدةكات  ضارةسةركردن  لةسةرمَيزي  نةخؤشةكة  باري 
 خرَيت و بةض اليةكدا يان بةدةمدا ، دةستةكاني 

َ
(ضؤن ثال

ضؤن بضةسثَيت و ملي بةض اليةكدا بخرَيت،هتد) ، سةرجةم 
وردةكاري ثَيويست دةستنيشان دةكات ئينجا فيزياوي هةموو 
ئاِراستةكردني  ضؤنيةتي  تاكو  دةخاتةكار  خؤي  ي 

َ
هةول

كراو  دياري  كةدؤزي  بطونجَينَيت  بةجؤرَيك  تيشكةكة 
كاتدا  لة هةمان  تةواوي.  بة  مةبةست  ناوضةي  بطةيةنَيتة 
نةخؤشةكة  جةستةي  و  مةبةست  ناوضةي  دةوروبةري 
يان دةوترَيت  بثارَيزرَيت بةتايبةتي ئؤرطانةناسكةكان كة ثيََ
ئؤرطاني مةترسيدار. كاتَيك ثالني تةواوي ثرؤسةكان تةواو 
بِريار درا و ذمَيرياري دؤزةتيشك تةواو كرا بةثَيداضونةوةو 
وردبينيةوة و ئينجا ثةسند دةكرَيت لةاليةن ثزيشكي ثسثؤر و 
فيزياوي شارةزاوة و بةرتيشكداني نةخؤشةكة دةست ثَيدةكات 
 (treatment simulation)  بة هةنطاوَيك ثَيي دةوترَيت
بة  م 

َ
بةال بةرتيشكدان  ثرؤسةكةي  نواندني  لة  كةبريتية   .

خستني 
َ
ئامَيري Simulator   كة شَيوةي دةرةكي و مَيزي ثال

تةنيا  واية  كة  كة   LINAC ئامَيري  وةك  نةخؤشةكة 
دؤزةتيشكةكةي زؤر كةمة كة دةتوانرَيت بووترَيت بَي دؤزة 
لةضاو دؤزة تيشكي بِرياردراو بؤ بنرِبكردني نةخؤشيةكة. 
طرنطي ئةم هةنطاوة لةوةداية كةرَيطة دةدات بةثزيشك كة 
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دراو  ئةنجام  كاري  وردي  لة  نيابَيت 
َ
دل بةرتيشكدان  ثَيش 

ئؤرطانة  تةواوي  ثاراستني  و  ثَيكاني قةبارةي مةبةست  بؤ 
ناسكةكان. طةر بة ملم ناوردي هةبَيت لةشوَيني دياريكراو دا 
ئةوا هةر لةوَيدا راست دةكرَيتةوة ئنجا بةرتيشكدان دةست 
ثَيدةكات. بَيطومان هةروةك دةرمان ضؤن بة يةكجار نادرَيت 
كو تؤزةتؤزة و رؤذي بة 3-2 ذةم وةريدةطرَيت 

َ
بة نةخؤش بةل

بة هةمان شَيوة هةموو دؤزةتيشكي دياريكراو بة يةكجاري  
كو دابةش دةكرَيت بة دةيان بةشةوة. 

َ
نادرَيت بة نةخؤش بةل

بؤ نةخؤشَيك  درابَيت  بِريار  دؤز  نمونة طةر 30 طراي  بؤ 
ئةوا بة 15 جار دةيدرَيتَي جاري 2طراي. واتة 15 جار ئةم 
نةخؤشة دةضَيتة سةر مَيزي ضارةسةركردن رؤذي جارَيك و 
هةفتةي 5 رؤذ نةخؤشةكة دَيتة ناوةندي ضارةسةر بةتيشك 
جاري دةوروبةري 2 دةقيقة لة بةر تيشكدا دةبَيت و بة 3 

هةفتة 30 طراي وةردةطرَيت. 

َيم بةكارهَيناني راديؤترياثي 
َ
لةكؤتاييدا دةل

بةندةبة:
راديؤترياثيدا  لةبوارةكاني  شارةزاو  تيمي  بووني   ·
كارمةندي  كؤمثيوتةرو  زانستي  و  ثزيشكي  فيزياي  و 
لَيهاتوو  شياوء  تةكنيكي  و  ئةندازياري  و  بةتيشك  وَينةطر 
جطةلةطرنطي بووني ثةرستاري شارةزا و كارمةندي تةكنيكي 
 . team work ديكة كة هةمووثَيكةوة كاردةكةن بة شَيوةي
 Radiationثَيويستةبزانرَيت كةبواري شَيرثةنجةي تيشكي
Oncology)) بوارَيكة كة زؤر لة فيزياي ناوكي و تيشكةوة 
و  زؤرطرنط   ي 

َ
رؤل ثزيشكي  فيزياوي  بةتايبةتي  و  وة 

َ
ئاال

سةرةكي تيادا دةبينَيت بةجؤريك كة ضارةسةر بةتيشك بَي 
فيزياوي و كارمةندي دؤزيمةتري ناكرَيت. 

ة كة 
َ
بَي هةل · بووني وَينةطري ثزيشكي تةواوي وردو 

شوَين  راستي  دةستنيشانكردني  بؤ  يةكةمة  يارمةتيدةري 
ئةم  سةركةوتني  مةرجي  نةخؤشةكة  ناوضة  قةبارةي  و 
بووندا بةسةر نةخؤشيةكةدا . بَيطومان  

َ
رَيطةضارةسةرةية لةزال

ةيةك لة دياريكردنيGTV دا كار دةكاتة سةر ثالني 
ََ
هةرهةل

ؤزو 
َ
ئال ضاركردن و ثالني دؤزيمةتري كةلةوانةية ئةنجامي 

ة بخرَيتةسةر 
َ
خراثي لَيبكةوَيتةوة . بؤنمونة طةر اسم بةهةل

قةبارةي  ئةوا  شَيرثةنجة   ثضوكي  برينَيكي  نيوةتريةي 
بةرتيشكدراو زياددةبَيت بة بِري 100 % واتة لة بةشي ساغي 
ة بةر 

َ
جةستة نةخؤشةكة هَيندةي ناوضة نةخؤشةكة بة هةل

دؤزي زؤردةكةوَيت 

 ((Cancer registry شَيرثةنجة  تؤماري  بووني   ·
زؤرطرنطة لة ناوةندي شَيرثةنجةدا لةبةر ئةوةي بةطشتي ئةم 

نةخؤشانة ثَيويستيان بة ضارةسةريي جؤراوجؤرة و هةمان 
رَيطةضارة دووبارةو ضةند بارة دةكرَيتةوة بؤيان، بؤية ثَيويستة 
كة زانياري تةواو دةربارةي ضارةكاني بؤي كراوة لة بةردةستي 
ثزيشكدابَيت . ئةمةيارمةتي دةردةبَيت بؤ دةستنيشانكردني 
نةخؤشةكةو  تةندروستي  باري  تَيكضونةوةي  هؤي 
بذاردني ضارةسةريي نوَيدا طةرثَيويستي كرد. هةروةها 

َ
لةهةل

تؤماري شَيرثةنجة دةتوانَيت ئاماري راستةقينةي جؤرةكاني 
كة  كات  جوطراَّـ-بةثَيي  وبوونةوةي 

َ
بال لةسةر  شَيرثةنجة 

ينةوةو ضاكرتكردني طوَيدان 
َ
دةبَيتةكةرةسةي سةرةكي بؤلَيكؤل

بة نةخؤشيةكان و ضارةسةركردنيان بةشَيوةيةكي باشرت.

وبونةوةي شَيرثةنجة لةشوَيني 
َ

*: مَيتاستاز بريتية لةبال
سةرةكي دةركةوتنيةوة بؤ ئةنداماني دي 

**: بريتيية لةو ماوةيةي كةنيوةي بِري مادةتيشكدةرةكة 
بةثرؤسةي تيشكدانةوة دةفةوتَيت  

سةرضاوةكان:
1. Estimation of the Radiation Dose 

from Radiotherapy for skin hemangioma 
in Childhood: the ICTA software for 
epidemiology , A. Shamsaldin et al. Phys.
Med.Biol. 45(2000)3589-3599. 

2. Radiation Safety Manual POMON 
VALLEY HOSPITAL MEDED CENTER, 
Reviewed & Revised June 1997.

3. Defining the tumor and target 

volumes for radiotherapy, Neil G Burnet, 

Simon J. Thomas, Kate E Burton, and Sarah 

J Jefferies, Cancer Imaging (2004) 4:153-

161, DOI:10.1102/1470-7330.2004.0054.

4. Carbon Ion Radiotherapy-from 
Basic Reserch to Patient Treatment, Daniela 

Schulz-Ertner & Jurgen Debus, p146, 

Current Cancer Research 2002, Deutches 

Krebsforschungszentrum, Steinkopff 

Darmstadt.Springer New York 

5. Development of Prescription and 

Treatment Sheets for NSW Health Radiation 

Therapy Facilities, NSW HEALTH, State 

wide Services Development Branch, May 

2006,  e.copy  http://www.health.nsw.gov.

au/policies/
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وةكانى مرؤظايةتى، 
َ
 شةرم يةكَيكة لة ئةزمونة هةرة بال

ثِرة لة ِرازو نهَينى با بةيةكةوة ئةم راستية سادانة بخوَينينةو 
كةدةكرَيت طريمانةبن:

ة شةرمنةكان دةم وضاوَيكى باريك و درَيذكؤلةيان 
َ
· مندال

ة بَي شةرم و رووكراوةكان. 
َ
 مندال

َ
هةية بةبةراورد لةطةل

· كةسة شةرمنةكان ثرت دووضارى (ئةلَيرذى – حةساسيةت) 
 كةسة بَي شةرمةكان، سةربارى تووشبون 

َ
دةبن بةبةراورد لةطةل

و روخسارو  دةم  و ضاوو  و نةخؤشيةكانى قورط  بة ثذمني 
جؤرَيك لةطةرم داهاتن، بَيجطة لةوانةش هةستَيكى لة رادةبةدةر 

بةهَيزى بؤنكردنيان هةية.

· ِرَيى تَيدةضَيت خانمة شةرمنةكان لةمانطى طةالوَيذو 
رةزبةردا سكيان ثِرببَيت، ئةوكاتانةى رؤذ كورترتةو شةوةكانيش 

درَيذتر دةبن. 

ة شةرمنةكانى (قةوقاس) ثرت ضاويان شينةو ضاو 
َ
· مندال

قاوةييان  ضاو  بزَيوةكانيش  كراوةو  ة 
َ
مندال كةمة،  قاوةييان 

ثرتترة لةشني. 

· ئَيمةى مرؤظ تاكة توخمَيكى دةطمةن نني كةئةزمونى 
لةسةر  ينةوةيان 

َ
لَيكؤل بةردةوام  زاناكان  بكةين،  شةرم 

غى 
َ
طياندارةكانى وةك ثشيلةو ماسي و سةط و بطرة رةشةوال

شةرمن كردووة. · زؤربةى جارةكان شةرم دؤخَيكى شاراوةية. 

كى شةرمن دةكةونة بةرضاوان، بةواتا 
َ
رَيذةيةكى زؤر كةم لةخةل

بن،  ثةرَيشان  كةنائاسودةو  دةرناخةن  خؤ  ئاسان  بةئاشكراو 
 و ئازارة كةم ناكاتةوة 

َ
 لةو طنيطل

َ
شاردنةوةى شةرم، بةهةرحال

كةكةسي شةرمن تَيي كةوتووة. 

دةطؤِرَيت،  ديكة  تَيكى 
َ
وال بؤ  تَيكةوة 

َ
لةوال كردن  · شةرم 

زؤركةميان  شةرمَيكى  ئيسرائيلى  ى 
َ
كةمندال وادةردةكةوَيت 

نى ذاثؤن و تايوان زؤر شةرمنن. 
َ
هةبَيت، كةضي منداال

ئيليانؤر  فرؤست،  رؤبةرت  وةك  جؤراوجؤرى  كى 
َ
خةل  ·

روزفلت، بؤب دؤل، ئالطور، كارؤل بَيرنَيت، جؤنى ماثز، باربرا 
والرتز، جؤنى كارسن، دةيظد لَيتةرمان، باربرا هَيرشي، جَينيفر 
جاسنلةى، ستنط، شازادة ئالبَيرت – ى مؤناكؤ، دواتريان شازادة 
ديانا- كةبةناوةكانةوة ديارة هونةرمةندو نوسةرو سياسةتكارى 
ةمةندو ناودارو سةربةخانةوادةى 

َ
زيرةك و ئازاو جوان و دةول

ثاشاكان – هةر هةموو ئةوانة دانى ثَيدا دةنَين كةكةسانَيكى 
شةرمن بوون. .

دةنَيو ئةو هةموو دياردة زؤر سةرسوِرهَينةرو ئةفسوناوييةى 
ؤزى 

َ
ئال ةت و نيشانةسروشتيةكان و خوو وخدةى زؤر 

َ
خةسل

ئادةميزادةكان، زؤرى هةرة زؤرمان لةذيانى رؤذانةى خؤماندا 
رووبةِرووى شةرم بوينةتةوة – زؤرمان رقمان لةرؤذانى يةكةمى 
ضونة باخضةى ساوايان و قوتابخانةى سةرةتايي بووةتةوة، يان 

قولَبوونةوة 
لةنهَينييةكانى شةرم

ثةرضظةى: شَيرزاد حةسةن 
(1)             
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ثةست و مِرومؤض لةذوورةكانى خؤماندا ماوينةتةوة، ئةوكاتةى 
عاشقانة  ذوانَيكى  نةمانوَيراوة  ضونكة  بووين،  الو  هةرزةو 
 كضانَيكدا سازبكةين، زمانمان بةسرتاوةو لةطؤ كةوتووين 

َ
لةطةل

ئةوكاتةى رووبةرووى كةسَيكى نةناسياو بووينةوة بؤيةكةمجار، 
ضونَيكى طةورة دةبني ئةوكاتانةى ناضار 

َ
ةذان و هةل

َ
دووضارى شل

ثَيشكةش  نمايشَيك  يان  كؤِرَيك  كيدا 
َ
خةل لةبةردةمى  دةبني 

َيت 
َ
دةهَيل بةجَي  هةموومان  لةسةر  كاريطةرى  شةرم  بكةين، 

- نزيك بةنيوةى دانيشتوانى هةر شارو مةملةكةتَيك خؤيان 
كى شةرمن دةزانن - لةنَيوان (75% ) و (95%) لةهةر 

َ
بةخةل

هةموومان لةشوَين و كاتى جياوازدا شةرم دايطرتوين و تةريق 
بوينةتةوة. 

ةت و دؤخى شةرمنانة شتَيكى سةراثاطرية لةهةموو 
َ
خةسل

جيهاندا، ضونكة مرؤظ هةر بةسةليقة ئاطادارو ورياى قسةو 
رةفتارى خؤيةتى، ئاخر ئَيمة دةترسني لةوةى ئةوانى ديكة 
َين نةخَير، ئاخر ئَيمة حةزمان 

َ
داواكانمان رةت بكةنةوة و بل

بةسؤزو خؤشةويستييةو طةرةكمانة ئةوانى ديكة بةدؤستايةتى 
و  دةكةين  ثاشةكشَي  هةندَيكجار  هةربؤية  بن،  قايل  ئَيمة 
دونياى  فشارةكانى  داواو  ئةوكاتانةى  دةوةستني  دوورةثةرَيز 
كة 

َ
دةرةوة زؤرمان بؤ دَينَيت و ماندوومان دةكةن. زؤرن ئةو خةل

شةرمنانةى كةتوانيويانة رَيطة ضارةيةك بؤبةسةربردنى ذيان 
بدؤزنةوة و سةركةوتووش بن طةرضي شةرم و تةريقبوونةوة 
بووبَيتة شتَيك لةكؤسث و تةطةرانةى كةبوارى ئةوةى نةدابن 
 سةركةوتووانة 

َ
زيندةطييةكى سةركةوتووانة بطوزةرَينن، وةُّـ

كةناتوانن  هةن  ديكة  كانَيكى 
َ
خةل لةوالوة  كةضي  ذياون. 

ناخؤشةوة  هةربةوهةستة  بن،  شةرمة  ئةو  دةستبةردارى 
 دةكةن و دةالوَيننةوةو طلةيي 

َ
رةفتاردةكةن و هةميشة سكاال

يةتييةى خؤيان دةكةن كةزؤر كزوو مردووةو 
َ
لةو ذيانة كؤمةال

وايلَيكردوون بضنةوة ناو قاوغةكةى خؤيان. 

تةرةو  دةكات،  نامؤبونمان  دووضارى  شةرم  طةرضي   
كى 

َ
م ئةوةش وامان لَي ناكات خؤمان بةخةل

َ
دوورثةرَيزبني، بةال

وو سةرتاثاطرية 
َ
(مةريخ) بزانني. لةراستيدا، شةرم ئةوةندة بةربال

يةتى ” ضاوى 
َ
كةضيرت باوى نةماوة وةك ” نةخؤشييةكى كؤمةال

ؤزى 
َ
ةت و خوويةكى ئال

َ
لَيبكرَيت وةك جارى جاران، ثرت لةخةسل

تاكةكةسةكان دةضَيت كةدواجار بةشَيكة لةدؤخى مرؤظبوون. 

و  لةنهَينى  ثِرة  كةضي  وة، 
َ
وابةربال شةرم  هةرضةندة    

رازو زؤرجارانيش ئازارَيكى كوشندةية. لةراستيدا لةشوَينَيكى 
كةلةزةماوةندَيكدا  دةبمةوة  كانَيك 

َ
خةل رووبةرووى  جياوازدا 

بةيةك دةطةين، يان لةناو فِرؤكةيةكدا، يان لةئاهةنطَيكى نانى 
شَيواندا، كةدةزانن من ثسثؤِرم لةبوارى دةرونزانى و بةتايبةتى 
لةمةِر خوو وخدةى شةرمكردن شارةزام، يةكسةردانى ثَيدادةنَين 
كةئةوان كةسانَيكى شةرمنن وبَي ثسانةوة بةثرسيارَيكى زؤر 
طةمارؤم دةدةن: ئةرَي شةرم ضيية؟ هؤكارةكةى ضيية؟ ئاخؤ 
شةرم  ئةوةتا  يان  دةردةضني،  شةرمن  بةزطماك  هةر  ئَيمة 
ةتةكانى ديكةمان؟ 

َ
خوويةكة كةثاشرت ذيان دةيخاتةسةرخةسل

هيض ضارةسةرييةك لةئاراداهةية بؤ قورتاربوون لةو شةرمة؟ 

خؤم  ينةوةى 
َ
لَيكؤل ء 

َ
هةول هةموو  بؤئةو  بةطةِرانةوة 

لةبوارى سايكؤلؤذى تاكةكةسدا كةكؤى كاركردنمة لةوبيست 
ة لةبوارى شيكارى دةروونى كةسييةتى مرؤظ، 

َ
و ئةوةندة سال

سةرةِراى خوَيندنةوةو تَيطةيشتنم لةنوسينةوة لَيكدانةوةكانى 
 نامة طؤِرينةوةيةكى زؤردا 

َ
نووسةرانى ديكة لةم بوارةدا، لةثال

 هةزارةها لةوكةسانةى خؤيان بةشةرمن دةزانن، بةثشت 
َ
لةطةل

دةدةم 
َ
هةول من  بووة  ةكة 

َ
كةل ئةزمونة  هةموو  بةو  بةستن 

لةناوئاخنى ئةم ” كتَيبي شةرم ” ةدا لةِرازو نهَينيةكانى شةرم 
ثرسيارانةو  ئةم  مدانةوةى 

َ
وةال لةِرَيطةى  ئةويش  مةوة، 

َ
بكؤل

ضةندةهاى ديكة. 

شةرم ضيية؟

بةشةرم  سةبارةت  جؤراوجؤر  تيؤرةى  ضةندةها  طةرضى 
 دةبَيت كةخودى شةرم وةك 

َ
لةئاراداهةن، طةرضي ثرت لةبيست سال

خويةكى ئادةميزادانة دةخوَيندرَيتةوة، منيش بؤخؤم لةبةردةم 
هَيزى شةرمدا سةرسام و هَيدمةطرتيم وبطرة دووضارى جؤرَيك 
كردن هاتووم و دةترسَيم. شةرم بةدرَيذايي 

َ
ةذان و ثَيكؤل

َ
لة شل

نى تةمةن لةناوهةريةك لةئَيمةدا طةشةى خؤى دةكات و 
َ
ساال

ثانتايي و رووةكانى ئةزمونى هةريةك   بةهةرهةموو 
َ
تَيكةل

لةئَيمة دةبَيتةوة: هةر لةنةخشةى كاروثيشة، حةزو خؤزطةو 
زةماوةند،  و  دارى 

َ
دل دةستكةوتةكان،  و  ئامانج  ةكانمان، 

َ
هةول

بؤ  خؤمان  بةبةكارهَينانى  تادةطات  و  ثةروةردةكردن   
َ
مندال

تاوةكو  دةطؤِرَيت  ئَيمةدا  لةرؤحى  شةرم  خودى  تةكنؤلؤذيا. 
 ئةو 

َ
بكَيشَيت و طةورةتر دةبني و هةميشةش لةثال

َ
تةمةن هةل

كردن و ملمالنَي 
َ
شةرمةدا رووبةرووى كؤسث و تةطةرةو ثَيكؤل

دةبينةوة، بؤزوربةى هةرةزؤرمان، دةتوانني بةسادةيي ببَيذين 
كةئةوةشيان بؤخؤى جؤرَيكة لةذيان و زيندةطى كردن. 

 ئةوةى كةسةرنجى ئَيمة رادةكَيشَيت بةطشتى ئةوةية 
كةشةرم كردن بؤهةميشة جؤرَيكة لةنائارامى و نائاسودةطى 

ي و رؤحيمان يةك 
َ
كةدةم و زمان و بطرة تواناى ئةقل
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دةخات، بةتايبةتى لةبةردةم ئةوانى 
ةو طريى و رَي 

َ
ديكةدا، جؤرَيك لةجل

بةخؤنةدان و ضةثاندن كةدواجار 
لَيناطةِرَيت هَيزوتوانستى هةست 

و نةستمان بخةينةطةِر. زؤرجاران 
دةبَيتة مايةى خامؤشي و بَيدةنطى، 

طةِران، تةريقبوونةوة،  
َ
سوورهةل

ةرِاوكَي،وةك زاراوةيةكى 
َ
زمانطريان، دل

 (inhibition) دونياى سايكؤلؤذيى بة
ناسراوة كةدةكاتة ضاالكييةكى 

دةروونى بؤضةثاندن و قةدةغةكردن، 
يان بةواتايةكى حةرامكردنى زؤر 

لةكارو كردةوةكانى ذيانى رؤذانةمان، 
جؤرَيكة لةو (نةخَير) ة قورسةى 

كةِرَيطة لةدةبِرينى هةست و نةست 
و ضاالكييةكانمان دةطرَيت، كليلَيكة 
لةناوةوة دةروازةكانى طوزارشتكردن 

لةئَيمة دادةخات و بطرة ضاالكى 
هةندَيك لةئةندامةكانى لةشمان 

َيت ئةنزيمَيك يان 
َ
ثةكدةخات و ناهَيل

ضةندةها ئةنزيم بةسروشتى خؤيان 
ئاسايي بِرَيذن و كارى خؤيان بكةن ، ئةم زاراوةية طوزارشت 
لةورةفتارة زؤر ديارو زةقةى شةرم دةكات كةهةر هةموومان 

هةستى ثَي دةكةين: دواجار خامؤشمان دةكات و وامان 
كى بوةستني و نةضينة ناو ئةو 

َ
لَيدةكات كةدوورةثةرَيز لةخةل

ضون و داضوون و وورذاندنمان. 
َ
ذينطةو دونيايةى كةدةبَيتة هةل

هارظارد  زانكؤى  باسكارَيكى  بؤضوونةكةى  بةطوَيرةى 
كانى ئةو كاتة 

َ
كةناوى ”جَيروم كاطن”ة واى بؤدةضَيت كةخةل

ثرت طريؤدةو دةم و زمانبةستة دةبن كةلةناكاو دةكةونة بةردةم 
وَيست و يان هةرشت و كةسَيكى تازةو نامؤ بةوان، دةكرَيت 

َ
هةل

ثةكمان  نائاشنا  نالةبارو  يةتى 
َ
كؤمةال دؤخَيكى  ناو  كةوتنة 

ن لةوةى ئاخؤ ضؤن 
َ
بخات. ئةوجؤرة كةسانة نيطةران و دوودل

نةناسياوةى  نامؤو  كة 
َ
خةل ئةو  ئاخؤ  و  بكةن  رةفتار  ضؤنى 

س و كةوتانةى ئةو شةرمنانة دةِروانن 
َ
ضواردةوريشيان لةو هةل

و شيدةكةنةوة، بةتايبةتى ئةو كاتةى كةس نازانَيت ئاخؤ كةسي 
شةرمن ثَيشبينى ض رةفتارو قسةيةكى لَيدةكرَيت ئةوكاتةى ئةم 
ضيديكة ناتوانَيت بةسةر ئةو كؤسثةو دةم و زمان بةستنةدا 

 ببَيت. لةراستيدا، زؤربةى كةسانى شةرمن خؤيان دةنَيو 
َ
زال

هةندَيك رؤتني و ياساي زؤر وشك وبرينط وتوند بةند كردووةو 
يانداوة 

َ
كةدواجار ئةزمونى كةسانَيكى ديكة بووة كةطواية هةول

 
َ
لةوشةرمة كوشندةية رزطاريان ببَيت، بةونيازةى بتوانن لةطةل

بكةن و لةو 
َ
هةركةس و شتَيكى تازةدا كةدَيتةسةر رَيطايان هةل

نيايي و شثرزةبوونةى خؤيان كةم بكةنةوة كةلةذيانى 
َ
نادل

يان  خؤدزينةوة  تاكتيكةى  ئةم  دةبن.  دةرطريى  رؤذانةياندا 
لةشةرم   بؤ خؤدةربازكردن 

َ
لةفروفَيل ثةنابردنةبةرجؤرَيك 

 ئةوةشدا ئةزموونة 
َ
م لةطةل

َ
نيايي، بةال

َ
مايةى جؤرَيكة لة دل

ثِرو زؤرةكانى ذيانمان بةرتةسك دةكاتةوةو رَيطةش نادات لةو 
شةرمة كةم بكةينةوة. 

يةتى روويةكى ديكةى شةرم 
َ
ةِراوكَي و نيطةرانى كؤمةال

َ
 دل

كردنة. ئةوةشيان دؤخَيكة كةهةر مرؤظَيك دووضارى ببَيت 
بةرلةوةى  دةبَيت  شثرزة  و  دةضَيت 

َ
هةل تةوواو  ئةوكاتةى 

ببَيتةوة،  يةتى 
َ
كؤمةال وَيستَيكى 

َ
هةل كردارو  رووبةرووى 

ئةوكاتةية كةتؤ طةرةكتة سةرنجى ئةواني ديكة رابكَيشيت و 
يت. 

َ
هةست و نةستَيكى جوانيان لةالبةجَيبهَيل
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لةسةر  كاريطةرى قسةو رةفتارةكانت  تؤ طةرةكتة  لةوةدا 
هةر  تؤ  هةية  جار  بكةوَيتةوة،  جوان  راستةقينة  كَيكى 

َ
خةل

شتَيك  هةر  جةماوةرَيكدا  دةمى  لةبةر  دةتةوَيت   
َ
بةخةيال

كةمةزةندةى دةكةيت ثَيشكةش بكةيت، كةضي شةرم دةكةيت 
و طومانت لةخؤت هةية. طةرضي خودى شةرم ئةو ترس و 
نيطةرانيية دةطرَيتةخؤى بةرلةوةى كردارو رةفتارَيك بنوَينيت 
يةتى و هةندَيك 

َ
[كةجؤرَيكة لةترس و زةندةق ضوونى كؤمةال

جار بةترس و رةوَينةوةى سةر شانؤ ناسراوة كةتيايدا مرؤظ 
لةنمايش و نواندن دةكةوَيت]، ئةو شةرمة كوشندةية طةمارؤى 
س و كةوت و بريوبؤضوون و هةرهةموو هةست و نةستت 

َ
هةل

سةودايان  سةرو  و  بيت  كى 
َ
بةخةل  

َ
تَيكةل بةرلةوةى  دةدات 

دا بسازَينيت، بطرة دواى ئةوةش يةخةت بةرنادات. 
َ
دةطةل

م 
َ
 دةكةن، بةال

َ
كى شةرم و طؤشةطريى تَيكةل

َ
زؤرجاران خةل

مةرج نيية طؤشةطريةكان كةسانى شةرمن بن. دةكرَيت كةسة 
بةهَيزبَيت  طؤكردنيان  و  طفت  تواناى  بةهرةو  طؤشةطريةكان 
ة 

َ
و بِروايان بةخؤيان هةبَيت كة دةتوانن سةركةوتوانة مامةل

نيان و رَيزى خؤشيان ناشكَينن، 
َ
كيدا بكةن، بطرة دل

َ
 خةل

َ
لةطةل

حةزبةطؤشةطريى  كةئةوانة  ئةوةية  شتَيك  تةنها  م 
َ
بةال

دةكةن، ئةوكةسانة دةنَيو تةنيايي و دوورةثةرَيزييدا خؤيان 
نةئةوةندةش  و  دةبن  نةنيطةران  دةبينن.  بةهَيزوتواناتر 
كى. 

َ
ناو خةل سةرزةنشتى خؤيان دةكةن ئةوكاتةى كةدةضنة 

زؤر  هةستَيكى  لةكاركردن.  بةر  شثرزةبوونى  و  تَيكضوون 
ةكردن سةربارى هةموو 

َ
كوشندة بةخودى خؤيان و ترس لةهةل

خؤيان  مرؤظةكان  كةوادةكات  خةراثةى  ة 
َ
خةيال بريو  ئةو  و 

ةكردندا ببةزن. دؤخَيكة كةكةسة 
َ
نةبن و لةطؤِرةثانى مامةل

م هةرطيز مةرج نيية 
َ
شةرمنةكان هةميشة تَيي دةكةون، بةال

بةديوَيكى  نالةبارة.  دؤخة  ئةم  ناو  بكةونة  كةطؤشةطريةكان 
طةرمانة دةجةنطن بؤئةوةى بطةنة 

َ
ديكةدا كةسانى شةرمن، دل

كةهةر  بكةن  خؤيان  دةوروبةرى  والةكةسانى  ديكةو  ئةوانى 
هةموو دةروازةكانيان لةبةردةمدا بكةنةوةو دواجار طةرةكيانة 
م لةوةدةضَيت كةئةو تواناو 

َ
كانى ديكة رابكَيشن، بةال

َ
سةرنجى خةل

بةهرةو هزرةيان نةبَيت، يان ئةو هةست و نةستة شك نةبةن 
كةضؤن خؤيان لةتةك ئةوانى ديكةدا بطونجَينن و ض رةفتارَيك 

يةتييةدا. 
َ
وطؤِرة كؤمةال

َ
شياوة بؤ خؤدةربازكردن لةو ئال

لةحةزو  ديكةدا  كى 
َ
خةل لةتةك  بوون   

َ
تَيكةل ئارةزووى 

لةبةرئةوةى  دَيت، هةر تةنها  يةتي بوونةوة 
َ
رؤحَيكى كؤمةال

 بوون 
َ
كةتؤ شةرمنيت ماناى ئةوةنادات كةتؤ حةز بةتَيكةل

خواز نيت لةراستيدا. .. زؤربةى طرفت 
َ
ناكةيت و كةسَيكى كؤمةل

دةدةن. ئةوةشيان دةبَيتة مايةى 
َ
و كَيشةكان لَيرةوة سةر هةل

 بوون و هةموو ئةو كؤسث و 
َ
ملمالنَي لةنَيوان ئارةزووى تَيكةل

، لةوانةية 
َ
تةطةرانةى كة ِرَيطرن و دةبنة هؤكارى ئازارو دةردةدل

يةتى خوازانةى تؤ جَى و نةخشي خؤى دابنَيت 
َ
رؤحى كؤمةال

كى بيت، 
َ
 بةخةل

َ
لةسةر ئةوةى كةئاخؤ تاكوَى طةرةكتة تَيكةل

 
َ
م ئةوةيان نابَيتة نيشانة ئاخؤ تؤ ض رَيطةيةك بؤئةو تَيكةل

َ
بةال

دةبذَيريت. 
َ
بوونة هةل

فؤبياو  وةك  نيية  يةتيش 
َ
كؤمةال نةخؤشييةكى  شةرم    

ك، يان شثرزةبوون و 
َ
بوون و رةوينةوة لةخةل

َ
ترس لة تَيكةل

 و دةروون كةدواجار كةسي ثةرَيشان ناضار دةكات 
َ
ثشَيوى دل

كى، ئةمجؤرة لةثشَيوى 
َ
بةخؤثاراستن و دووركةوتنةوة لةخةل

ي و دةروونى دةبَيتة مايةى نةخؤشييةكى وةها كوشندة 
َ
ئةقل

كةتةواوى ذيانى رؤذانةمان ثِر دةكات لةقرت و ثرت، زؤرجار 
ئاسايية كةئةمجؤرة كةسانة دةتلَينةوة بةوةى كةئيرت ناتوانن 
و  دةذين  دةرمان  بةداوو  هةميشة  و  بنب  كى 

َ
بةخةل تَيكةأل 

ناضاردةبن بةضارةسةرى دةروونى. شةرم نةكةوتؤتةناو ليستى 
نةخؤشيية دةروونيةكان، نيشانةكانى شةرم والة  دةرووناس و 
ي كةسة شةرمنةكان 

َ
ثزيشكةكان ناكات تةندروستى رؤحى و ئةقل

بخةنة ذَيرطومان و ثرسيارةوة، ضونكة وةك دةردَيكى دةروونى 
كو اليةن و روويةكى كةسايةتى 

َ
ي ضاوى لَينةكراوة، بةل

َ
و ئةقل

هةريةك لةئَيمةية. زؤربةى جار كةسانى شةرمن مةبةستيان 
كو ثَيضةوانةكةى راستة 

َ
ى بةدووربطرن، بةل

َ
نيية خؤيان لةخةل

دانة بؤطةيشتن بةوانى ديكة سةربارى 
َ
كةئةويش ئةوثةِرى هةول

ةمانةى دَيتةسةر رَيطايان. 
َ
هةرهةموو ئةو تةنطو ضةل

بَيتوانايي  كةبةتةنها  طةورةترة  لةوة  شةرم  لةراستيدا،   
دا  كؤكتَيل  ئاهةنطَيكى  دةنَيو  كةتؤنةتوانيت  لةوةى  بَيـت 
بؤماوةيةك بضيتة ناو طفت و طؤيةكةوة، يان برتسيت لةوةى 
كانَيكدا قسان بكةيت، يان بِروات بةخؤت نةبَيت و 

َ
 خةل

َ
لةطةل

فامرت لةواني ديكة بزانيت. شةرم 
َ
خؤت بةكةسَيكى كةمرتوكال

س و كةوت و بريوبؤضوون و هةست 
َ
كاردةكاتةسةر زؤر لةهةل

ضونت 
َ
 و زياد لةثَيويست دووضارى طرذى و هةل

َ
و سؤز. قوول

دةكات، دةرئةنجامى شةرم لةوة قورسرتة كة بةتةنها وات لَي 
بكات دوورةثةرَيزو كةمدووبيت. 

  شةرم كاريطةرى خؤي لةسةر هةموو بونت دادةنَيت – 
لةشت، مَيشكت و رؤحت. ئةوكاتةى كةشةرم دةكةيت، ترثةى 
ت ثرت دةبن و هةردوو دةستيشت تةِرو ساردن، لةحةيبةتا 

َ
دل
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مةكانت طةرم دادجَين و ناوهةناوت وةك مةشكة دةهةذَيت 
َ
كول

لَيرةداية كةمَيشكت زيادلةثَيويست  دَيت. 
َ
تَيكهةل ت 

َ
و سةرودل

ضاالكرت دةبَيت. 

دةكةيت  تةرخان  بؤئةوة  توانات  بريو  كاتةدا هةموو  لةم 
ةيةدا 

َ
يةتييةو مامةل

َ
وَيستة كؤمةال

َ
كةزؤر شَيلطريانة خؤت لةو هةل

دةكةيت   
َ
سةرقال خؤت  –بةرادةيك  بزانيت  سةركةوتوو  بة 

كةئاطات لةخؤت دةبِريت و نازانيت ئةوانى ديكة ضييان وتووة 
, لةئاكامادا تؤ ناتوانيت بةشدارى هيض بكةيت. شةرم كاريطةرى 
دةكةيت،  خؤت  سةيرى  تؤضؤن  ئةوةى  لةسةر  هةية  خؤى 
لَيدَيت  واى  ناسنامةيةكى.  و  مؤرك  و  كةستيةتى  ض  خاوةن 
ضنراوة. 

َ
هةست بكةيت لةنَيوان تؤو ئةوانى ديكةدا ديوارَيك هةل

ةتى تايبةت و جياكةرةوة، ببَيت 
َ
شةرم بؤى هةية ببَيت بةخةسل

بةبةشَيك لةتؤدا. 

 خاتووجَينيي، كة كةيبانوويةكى كةنةديية، زؤر بةئازارةوة 
وردو درشتى ئةم شةرمةى خؤى بؤمن طَيِرايةوة: 

  ”شةرمى من لةرادةبةدةر كوشندةيةو تةواو ئازام دةدات. 
ك و ثةيوةندى بطرم، وةك هةر 

َ
من طةرةكمة بضمة ناو خةل

طاى خؤم بم و لةتوخمى 
َ
ناو كؤمةل كةسَيكى ديكة ئةندامى 

كةنةتوانم  لةوةدةضَيت  م 
َ
بةال بؤبكرَيت،  حيسابم  مرؤظدا 

كى 
َ
كةخةل ئةوكاتةش  هةتا  م، 

َ
رابمال تةطةرانة  و  كؤسث  ئةو 

نيا دةكةنةوة، كةضي من هةردؤش 
َ
طةرةكيانة ببنةدؤستم و دل

ئةوكاتةى  كةس.  ضاوى  ناو  برِبمة  ضاو  ناتوانم  و  دامَينم 
 دةبَيت 

َ
كةدةكةومة ناو طفت و طؤيةكى دؤستانة، مَيشكم بةتال

 لةوَيدا دةوةستم، ثِرم 
َ
و هيضي تَيدا نامَينَيت. خامؤش و الل

لةذان وذارو خةم. خؤئةطةر ضةند وشةيةك لةزارى من بكةونة 
خوارةوة، بَي سةرو بةرو هيض ثةيوةندييةكى ناوكؤيي دروست 
ةوة 

َ
َيم، ئةوكاتةشي دةطةِرَيمةوة مال

َ
ناكات. زؤرجاران هيض نال

ئامادةم كةبةوهةموو رازو قسةو طوفتارانة بتةقمةوة كة ثَيشرت 
َيك طةورةية.” 

َ
ساردى و نائومَيدى من كؤل

َ
نةموتون، دل

 بةرؤحى مرؤظ دةبَيت، 
َ
  ضونكة شةرم تارادةيكى زؤر تَيكةل

هةرلةبةرئةوة مةرج نيية قوتابيان و باسكارانى سايكؤلؤذياو 
ينةوةى ستاندارو 

َ
دةرونناسةكان بتوانن لةرَيي نوسينةوة و لَيكؤل

ئاساييدا لةم دةردة كوشندةية تَيبطةن. رةنطة ئَيمة بةتةنها 
بتوانني طوَي لةكةسانى شةرمن بطرين و لةو دةردة تَيبطةين 
كانى وةك خاتو جَينى. لةراستيدا 

َ
و ماناكةى بدؤزينةوة، خةل

ضاكرتين ثَيناسة بؤشةرم ثةيوةستة بةخودى خؤتةوة: 

ئةطةر تؤخؤت هةستت كرد شةرمنيت. 
كةواتة تؤ ئةوةيت. 

ئةوكاتةى كةمةسةلةكة دَيتةسةر شةرم ، هةستكردنةكة 
شتَيكى راستةقينةية، هةر هةستكردنَيكيش بؤخؤى دةطمةنةو 

جياوازة بةطوَيرةى ئةو كةسة جياوازو دةطمةنة. 

  

 

 

بةرزبوونةوةى رَيذةى مردن بة شَيرثةنجة لةناو 
ئةو كةسانةى كةكةمرت خوَيندةوارن.

واشنتن: بةر ئةنجامى توَيذينةوةيةكى ئةمةريكى 
تاك  فَيربوونى  رَيذةى  تاضةند  كة  دةريخست 
بة  مردنيان  ئةطةرةكانى  ئةوةندة  بةرزبَيتةوة  

شَيرثةنجة كةم دةبَيتةوة. 
ة تؤذةرَيك لةو لَيكؤلينةوةيةى كةلة طؤظارى 

َ
   كؤمةل

The Jour- ثةيمانطاى نيشتمانى بؤ وةرةمةكان
  nal of the National cancer Institute
دةريان خست كة رَيذةكانى ئةو مردنةى بةهؤى 
شَيرثةنجةكانى سى و كؤلؤن و رَيكة و مةمك و 
ثرؤستاتةوة ثةيدا دةبن بةشَيوةيةكى توند بةندن 

بة ئاستى خوَيندةوارييةوة. 
    تؤذةرةكان لة توَيذينةوةكةياندا كة جيسيكا 
لة  ئةمةريكى  شَيرثةنجةى  ةى 

َ
كؤمةل لة  بانوو 

ةتى 
َ
ئةتالنتا سةرثةرشتى دةكردو 140000 حال

كةسانى  لة  ئةمةريكا  لة  شَيرثةنجة  بة  مردن 
 64  –  25 لةنَيوان  تةمةنيان  كة  تَيطةيشتوو 
 طرتةوة دةريان خست كة ذمارةى مردنةكان 

َ
سال

كةمرتيان  كة  زياترن  زؤر  كةسانةدا  ئةو  لةناو 
خوَيندووة هةروةها لةناو ئةوانةى كة رووبةِرووى 
ئةو مةترسيانة بوونةتةوة كة دةبنة هؤى مردن بة 

شَيرثةنجة وةك جطةرةكَيشان زياترة. 

www.science.com
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ئَيستا ئةو نةخؤشيانةى بةهؤى سَيكسةوة دةطوَيزرَينةوة 
لةنَيوان ثياوانء ذناندا وةك يةك، بآلون.ء لة زؤربةى جاريشدا 

ةتةكانى نةزؤكني. 
َ
زؤرَيك لةو نةخؤشيانة هؤكارى حال

ث: هؤكارى بآلوبوونةوةى ئةو نةخؤشيانةى بة 
سَيكس دةطوَيزرَينةوة ضني؟ 

ــ دةستكردن بة ضاالكى سَيكسى لة تةمةنَيكى زوةوة. 

بة  هاوبةشةكة  طؤِرينى  ثَيىء  سةر  بة  كردن  سَيكس  ــ 
بةردةوامى. 

ــ ضاودَيرييةكى تةندروستى ناتةواو. 

ــ هةندَيك خوى سَيكسى، وةك ثةيوةندى سَيكسى نا زاوزَي 
ى كة هانى زؤربوونى ميكرؤبةكان دةدات.       

ــ خوطرتن بة ماددة هؤشبةرةكانةوة. 

ئةم  ئةنجامى  لة  كة  تَيكضوونانةى  ئةو  هةرضةندَيك 
نةخؤشيانةوة ثةيدا دةبن، نةبينراون يان راستةوخؤ هةستيان 
ثَيناكرَيت، ئةوةندة بآلوبوونةوةيان زياتر دةبَيت، لةبةر  ئةوة 
بؤماوةييةكى درَيذخايةن بوونى نةخؤشييةكة ثةنهان دةبَيت، 
هةندَيك نةخؤش لة سةرةتادا نةزانراو دةبَيت لةطةأل ئةوةى 

لةوانةية درميش بَيت. 

ث: نيشانةكانى ئةو نةخؤشية ضى ية كة بة 
سَيكس دةطوَيزرَيتةوة؟ 

ةتى هةوكردنى نا توندا: دةتوانرَيت تَيبينى ئةم 
َ
· لة حال

نيشانانة بكرَيت. 

بةهَيزء  بؤنَيكى  ئاسايى،  لة  زياد  ى  زَي  لَيضؤِرينَيكى  ــ 
رةنطَيكى جياواز. 

ــ هةستدارَيتى كة دةبَيتة هؤى خوراندن لة زَيء كؤمدا. 

زيادبوونى  لةطةأل  ميزكردندا  لة  سوتانةوة  بة  ــ هةست 
ئارةزووى ميزكردن. 

ــ هةست كردن بة ئازار لة كاتى سَيكسكردندا. 

ــ هةوى ئةو ليمفة رذَينانةى كةوتونةتة طرَي ى رانةوة. 

ــ دةركةوتنى زيبكةو برين لةسةر ئةندامةكانى زاوزَى. 

سةرنج  دةتوانرَيت  توندا:  هةوكردنى  ةتى 
َ
حال لة   ·

بدرَيتة ئةم نيشانانةى الى خوارةوة: 

ــ ئازار لة خوارووى سكدا يا لة هةردوو ناوةندا لةوانةشة 
ثلةى طةرمى لةش بةرز بَيتةوة. 

ــ خوَين بةربوون لة دةرةوةى كاتى كةوتنة سةرخوَين دا 

ئةو نةخؤشيانةى 
لةذندا بةهؤى سَيكسةوة 

دةطوَيزرَينةوة  
ئةكرةم قةرةداخى
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دانء جؤطةكانة. 
َ
ئةمةش نيشانةى هةوكردنى ناوثؤشى مندال

ث: ئةو كةسة كة زانى ئةو نةخؤشييةتى، ضؤن 
سوكةوت بكات؟ 

َ
هةل

لةطةأل دةركةوتنى نيشانة سةرةتاييةكانى لَيضؤِرينى زَى 
كة بؤنَيكى ناخؤشى هةية يا ئازار لةكاتى ثةيوةندى سَيكسيدا 

ثَيويستة ذنةكة ئةم كارانة بكات: 

1. سَيكس نةكردن. 

بؤ  نةخؤشيةكةى  ئةوةى  بؤ  مَيرد  ئاطاداركردنةوةى   .2
شةرم  جَيى  سَيكسى  نةخؤشى  بوونى  ئَيستا  نةطوَيزرَيتةوة 
كو وةك هةموو نةخؤشييةكى دى سةيرى دةكرَيت، 

َ
نية، بةل

لةبةر ئةوة ثَيويستة دةربخرَيت بؤئةوةى ضارةسةرى خَيراى 
بؤ بكرَيت. 

جؤرى  بؤئةوةى  بةخَيرايي  ذن  ثزيشكى  ديدةنى  ــ 
تاجؤرى  بكات  دياري  ثَيويستةكان  لَينؤِرينة  تاقيكردنةوةو 
ميكرؤبةكة ديارى بكات. ء ضارةسةرى لةبارى بؤ دةستنيشان 
بكات. ثَيويستة ضارةسةرةكة ذنء ثياوةكة ثَيكةوة بطرَيتةوة. 

ــ ثَيويستة ضارةسةرةكة زؤر بةووردى بكرَيت. هةروةها 
تةنانةت  بكرَيت  تاكؤتايي  ضارةسةرةكة  ضاودَيرى  ثَيويستة 

ئةطةر نيشانةكانيش ديار نةمابوون. 

 جطة لة نةخؤشي سيدا ضارةسةرى هةموو ئةو نةخؤشيانةى 
وضارةسةريش  ئاسانن،  ساكارو  دةطوَيزرَينةوة  بةسَيكس 
 دةركةوتنى 

َ
خَيرا ئةنجام بةدةست دةدات ئةطةر هةر لةطةل

نيشانةكاندا دةستى ثَيكراو بؤماوةى ثَيويستى خؤي بةردةوام 
بوو. 

ث: ضؤن خؤثاراستن لةو نةخؤشيانةى 
كةبةسَيكس دةطوَيزرَينةوة دةستةبةر بكةين؟ 

لةم رَيطايانةوة دةتوانني دةستةبةرى بكةين.   ·

لةدةرةوةى  سَيكسي  لةثةيوةندى  دووركةوتنةوة  ــ 
هاوسةرى. 

سةركَيشية  بة  كةناسراوة  مَيردةى  لةو  ئاطاداربوون  ــ 
سَيكسيةكانةوة. 

ذياندا.  جؤرى   
َ
لةطةل سَيكسي  رةفتارى  طونجاندنى  ــ 

دذى  خؤثارَيزة  هؤكارى  باشرتين  نَير  ى  (كةبوت)  بؤنمونة: 
طواستنةوةى ئةو نةخؤشيانةى لة سَيكسكردنةوة ثةيدادةبن. 

بةتايبةتيش نةخؤشي سيدا. 

ــ رةضاوكردنى ضاودَيرى دروستى بةردةوام. 

زؤر  زاوزَى  كؤئةندامى  بؤناوضةى  رؤذانة  ثاككردنةوةى 
طرنطة. هةروةها ثَيويستة ثاككردنةوة لةثَيشء لةداوى كارة 

سَيكسييةكةوة ئةنجام بدرَيت. 

ــ دووركةوتنةوة لةثةيوةندى سَيكسي نازاوزَي ي ضونكة 
ةوة بؤناو زَى. 

َ
دةبَيتةهؤى طواستنةوةى ميكرؤب لة ريخؤل

كةدةبنةهؤى  ئةو ميكرؤبانةى  طرنطرتين  ئايا 
نةخؤشية سَيكسيةكان كامانةن؟ 
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 (Candida albicans) كةِرو: وةك: كانديدا ئةلبيكان ·
.Mycoses كةدةبَيتةهؤى كةِرووة نةخؤشي

كةثَيي  دار  قامضى  مشةخؤرى  مشةخؤرةكان:   ·
 .Trichomonas Vaginalis تريكؤمؤناس  دةوترَيت 

كةدةبَيتةهؤى نةخؤشي تريكؤمؤناسي زاوزَيي ي.

· بةكرتيا: 
Gunocoque de Neis-) طؤنؤكؤك  بةكرتياى  ــ 
Blen-) كةدةبَيتةهؤى نةخؤشي سوزةنكى لينجةضني (ser

 .(noragie

 (  Chlamydiae trachomatis) كيفي  بةكرتياى  ــ 
(Chlamydiose) .دةبَيتةهؤى نةخؤشي كالميديؤز

ثالزميديية  هؤزى  توخمى  تاكة   » مايكؤثالزما:  ــ 
كةرووييةكانة « دةبَيتةهؤى نةخؤشي مايكؤثالسمؤز. 

 (Virus ) ظايرؤس ·

ــ ظايرؤسي هرثس (Herpes simplex) دةبَيتةهؤى 
.( Herpes genital) نةخؤشي زيثكةى زَى

 :(Papilloma Virus)ثاثيلؤما ظايرؤسي  ــ 
Gondy-) زيثكةيي  ئاوسانى 

َ
هةل نةخؤشي  دةبَيتةهؤى 

 .(lomes

ــ ظايرؤسي (HIV) دةبَيتةهؤى نةخؤشي سيدا، سروشتى 
دةطؤِرَين.  دى  يةكَيكى  بؤ  لةيةكَيكيانةوة  ميكرؤبانة  ئةم 
لةبةرئةوة ئةو نةخؤشييةى بةبةكرتيا ثةيدا دةبَيـت وةكو 
ئةونةخؤشيةى بةظايرؤس ثةيدا دةبَيـت، ضارةسةرناكرَيت. 
تاقيطةييةكان  شيكارة  ثةنابربَيتةبةر  ثَيويستة  لةبةرئةوة 
بؤ زانينى جؤرى ميكرؤبةكة ودواتريش دياريكردنى جؤرى 

ضارةسةرةكة. 

 :(Mycoses )  كةِروى زَى
وة بةهؤى كةِروويةكةوة ثةيدادةبَيت 

َ
نةخؤشييةكى بةربال

Candida albi-) دةوترَيت  ثَيي  هةوَينةكانةو  كةلةهؤزى 
cans) لةبةرئةوةى ئةم جؤرة كةِرووة بةشَيوةيةكى سروشتى 
هةرةزؤرى  بةشي  لةبةرئةوة  دةذى  هةرسدا  لةجؤطةى 

ةوة دَيت. 
َ
سةرضاوةى كةِروى زَى لةريخؤل

ئةم  بؤ زؤربوونى  يارمةتيدةرة  زَى  زيادبوونى ترشَيتى 
جؤرة كةِرووانة، لةبةرئةوة ئةو هةوانةى زَى كةلةئةنجامى 
مانةوةى  يارمةتى  ثةيدادةبن،  ثةيوةنديية سَيكسييةكانةوة 

كةِروةكة دةدةن. 

ث: نيشانةكانى كةِروى زَى ضي ية؟ 
ــ زؤر خوراندنى ناو زَىء كؤم كةهةندَيك جار كةسةكة 

ئؤقرة ناطرَيت. 

ــ سوتاندنةوة لةكاتى ميزكردندا. 

ثَيشةوةى  لةئةندامى  زؤر  سووربونةوةى  ئاوسانء 
َ
هةل ــ 

زاوزَى دا. ئةمةش ماناى واية هةوَيكى طةورة هةية. 

ــ لَيضؤِرينَيكى سثي لةزَى وة كةئةستورو لينجة. 

ث: ضؤن كةِروى زَى دةردةكةوَيت؟ 
ــ دياريكردنى كةِروةكان ئاسانة، ثزيشك راستةوخؤ لةرَيى 
لَينؤِرينى كلينيكييةوة لة لَينؤِرطةكةىء لةِرَيي لَينؤِرينى شلة 

لَيضؤِراوةكةى زَى وة بةهؤى ميكرؤسكؤثةوة دةزانَيت. 

ث: ضؤن ضارةسةرى كةِروى زَى بكةين؟ 
دةبَيت  وة  زَى  شاَّـ  بةهؤى  جَيطةيية  ضارةسةرةكة  ــ 
بةوةدةبَيت  ئةم ضارةسةرة  تةواوكردنى  كةدذى كةِرووةكانة، 
كةنةخؤشةكة هةندَيك حةثي دذى كةِرووش لةِرَيطاى دةمةوة 
وةربطرَيت. بؤئةوةى ضارةسةرةكة سةركةتوو بَيتء ثَيويستة 
ضارةسةرةكة ماوةيةكى تةواو بةردةوام بَيت، لةهةمان كاتدا 
ثَيويستة مَيردةكةشي بخرَيتةذَير هةمان ضارةسةرةوة. بؤئةوةى 
لةبةرئةوةى  نةطرَيتةوة،  بؤيةكرتى  ميكرؤبةكة  وطؤِري 

َ
ئال

ئةمجؤرة كةِرووة بةرطريان بةهَيزة.

زَى  بةكةِرووى  ضارةسةر  دةستةبةرى  ث:ضؤن 
بكةين؟

بكةينةوةو  كةم  زَى  بةكةِرووى  توشبون  دةتوانني  ــ 
رَيسا  ئةم  بةِرةضاوكردنى  داببةزَينني  كاريطةرييةكانيشي 

سروشتيانةى خوارةوة. 

ــ خؤبةردوورطرتن لةزياكردنى ترشَيتى زَى: بةبةكارهَينانى 
سابونى بةهَيزو نةخواردنى ئةوخؤراكانةى ثِرن لةشةكر. 

ــ خواردنى شريةمةنييةكان بةتايبةتى شريى رووت خؤى. 

ــ بةثَيي توانا كةمكردنةوةى بةكارهَينانى دذة زيندةكان 
ناوزَى  كةبةكرتياكانى   (Antibiotics  _ بايؤتيك  (ئةنتى 

خراث دةكةن. 

خراث  دةبَيتةهؤى  ناوزَى  بةردةوامى  ثاكنةكردنةوةى  ــ 
كردنى بةكرتيا ثارَيزةرةكانى ناوزَى. 

 
َ
ــ ثاكوخاوَينكردنةوةى دةرةكى زَى، بةيانىء ئَيوارة لةطةل

بةكارهَينانى دةستكَيشي طةرماو خاوُّـ ثاك. 
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ــ لةبةرنةكردنى جلى ناوةوة بةتةِري. 

ــ زؤر سَيكس نةكردن. 

(Trichomonase) تريكؤمؤناسي زَى
ميكرؤسكؤبية  مشةخؤرَيكى  نةخؤشيية  ئةم  هؤكارى 
ئةمةش   (Trichomonas Vaginalis) دةوترَيت  ي  ثَي 
وة ضونكة يةكَيك لة ثَينج كةس رؤذَيك 

َ
نةخؤشييةكى بةربال

م بةنةخؤشييةكى ترسناك دانانرَيت 
َ
لةرؤذان توشي دةبَيت، بةال

ضونكة بةتةنها لةناوزَى دا دةمَينَيتةوة. 

دةطوَيزرَيتةوة  سَيكسي  بةثةيوةندى  نةخؤشيية  ئةم   
هةروةها بةهؤى جلي ثيسي تةِري ناوةوة. 

 لةثياودا ئةم مشةخؤرة لةجؤطةكانى ميزدا دةمَينَيتةوة 
طة بَيت بؤبوونى. 

َ
وهيض نيشانةيةكى دياريش نيية كةبةل

ث: نيشانةكانى تريكؤمؤناسي زَى كامانةية؟ 
ــ هةست كردن بةئاطر لةدةرضةى زاوزَىء سةرةتاى زَى دا 

كةلةوانةية تاناوةوةى رانةكان درَيذ ببَيتةوة. 

ــ شلة لَيضؤِرينَيكى شلى كةرةيي، كةبؤنَيكى ناخؤشي لَي 
دَيت. 

ــ هةستكردن بةئازار لةكاتى ثةيوةندى سَيكسي دا. 

ث: ضؤن ضارةسةرى تريكؤمؤناسي زَى بكةين؟ 
يدا 

َ
ــ ضارةسةر لةرَيطاى دةمةوة دةبَيت، ودةشتوانرَيت لةطةل

ضارةسةرَيكى جَيطةيي بةكاربهَينرَيت. دةبَيت رةضاوى يةكَيك 
لةضارةسةرةكان بةتةنها يان هةردووكيان زؤر بةووردىء بةثَيي 

رَينماييةكانى ثزيشك بكرَيت.

 ئةم ضارةسةرةدا زؤر جار ثزيشك ضارةسةرى دذى 
َ
 لةطةل

ثَيويستة  بةكاردةهَينَيت.   (Antimycosique) زَى  كةِروى 
مَيرديش هةمان ئةو ضارةسةرة بةكاربهَينَيت، هةروةها ثَيويستة 
بةدرَيذايي ماوةى ضارةسةركردنةكة، خؤى لةثةيوةندى سَيكسي 

بةدووربطرَيت. 

Chlamydiose كالميديؤز
وة، 

َ
لةنَيو نةخؤشيية سَيكسييةكاندا لةهةمويان زياتر بال

هؤكةشي دةطةِرَيتةوة بؤ بةكرتيايةكى بضوك ثَي ي دةوترَيت 
ترسناكة  نةخؤشييةكى  (Chlamydiae trachomatis)ء 
كةتةمةنيان  دةبَيت  طةنجةكان  ذنة  توشي  زؤرجار  ضونكة 
لةنَيوان 20 – 30 داية، وبةيةكةمني بةرثرسي هةوى جؤطةكان 

دادةنرَيت كةبةزؤرى دةبَيتةهؤى نةزؤكى. 

ث: نيشانةكانى كالميدؤز ضي ية؟ 
طةى 

َ
كةبةل دةرناكةوَيت  نيشانةيةكى  هيض  لةسةرةتادا 

ي طرتووة 
َ
 ئةوةى ئةو ذنةى هةل

َ
بوونى نةخؤشيةكةبن، لةطةل

تيادا  خوارةوةى  نيشانانةى  ئةم  لةثاشرتدا  دةيطوَيزَيتةوة. 
دةردةكةوَيت. 

ــ شلة لَيضؤِرينَيكى زَى. 

ــ لةكاتى ميزكردندا هةست كردن بةئاطرو سوتاندنةوة. 

ــ لةكاتى ثةيوةندى سَيكسي دا هةست كردن بةئازار. 

بةتةواوى  دياريكردن  بةتةنها بةس نني،  نيشانانة  ئةم   
 ئةو نيشانانةدا ئازار لة جومطةكانداو 

َ
دةردةكةوَيت ئةطةر لةطةل

هةوكردن لة لينجة ضينى ناوثؤشي ضاودا رووى دابوو. 

ث: ضؤن كالميديؤزمان بؤ دةردةكةوَيت؟ 
بؤئةو  ميكرؤسكؤبييةوة  ثشكنينى  لَينؤِرينء  بةهؤى  ــ 

دانء ميزةِرؤ وة وةردةطريَيت. 
َ
نمونانةى لةزَىء ملى منال

ــ لةِرَيي طةِران بةدواى دذةتةنةكان Anticrops لةخوَيندا. 
ئةم تةنانة لةش دروستيان دةكات بؤئةوةى بةهؤيانةوة خؤى 
لةخوَيندا  بونيان  ميكرؤبييةكان.  هَيرشة  لةدذى  بثارَيزَيت 

ئاماذةية بؤبوونى نةخؤشييةكة. 

ث: ضؤن ضارةسةرى كالميديؤز بكةين؟ 
تايبةت   Antibiotics زيندة  دذة  بةهؤى  ضارةسةر  ــ 
بةبةكرتياوة دةبَيت. ثَيويستة ضارةسةر بؤماوةى سَي هةفتة 
بةردةوام بَيت. ثَيويستة مَيرد هةمان ضارةسةرى بؤ بكرَيت، 
هةروةها ثَيويستة لةماوةى ضارةسةرةكةدا خؤيان لةثةيوةندى 

سَيكسي بةدووربطرن. 

 (سوزةنكى لينج )
Blennoragie – Blennorrhea

سوزةنكى لينج بةهؤى بةكرتيايةكةوة ثةيدا دةبَيت ثَي 
تايبةتى  بةشَيوةيةكى  كة   (Gonocoque) دةوترَيت  ى 
توشى ئةو كةسانة دةبَيت كة هاوبةشة سَيكسيةكةيان زؤر 

دةطؤِرن هةروةها توشى الوان و رةبةنةكان دَيت. 

سَيكسيةوة  ثةيوةندى  بةهؤى  لينج  سوزةنكى 
شَيدارى  و  طةرم  خاوُّـ  بةهؤى  هةروةها  دةطوَيزرَيتةوة 

كةسى توشبووةوة. 

ث: نيشانةكانى سوزةنكى لينج كامانةية؟ 
ــ نيوةى ئةو ذنانةى كة توشبوون هيض نيشانةيةكى 
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ئةوةشدا  لةطةأل  دةرناكةوَيت،  لةسةر  نةخؤشيان 
دةربارةى  هاوبةشةكة،  بؤ  دةطوَيزرَيتةوة  نةخؤشيةكة 
نيشانة  هةندَيك  توشبوةكان  ذنة  ديكةى  نيوةكةى 

دةردةكةوَيت بةآلم بةشَيوةيةك كة نارةحةتيان ناكات. 

ــ لَيضؤِرينَيكى زَيى رةنط زةردى زياد لة ئاسايى. 

ــ كزانةوةيةكى هَيواش لةكاتى ميزكردندا. 

ــ هةندَيك جار ئازار لة خواروى سكدا. 

بةآلم نيشانةكانى سوزةنكى لينج الى ثياو بةهَيزة : 

ــ ئازارَيكى زؤر لةكاتى ميزكردندا. 

ــ ميزَيكى لَيأل. 

ــ دةرضونى شلةيةكى كَيماوى لة ضوكةوة. 

ث: ضؤن سوزةنكى لينج ببينني؟ 
ــ بة شيكارى تاقيطةيى و وةرطرتنى نمونة لة زَى و ملى 

دان و ميزةِرؤ. 
َ
منال

ــ لة رَيطاى لَينؤِرينى خوَينةوة. 

ث: ضؤن ضارةسةرى لينجة لَيضؤِرين بكةين؟ 
بة  دؤزرايةوةو  خؤيدا  لةكاتى  لَيضؤِرينةكة  ئةطةر 
خراث  كاريطةرييةكى  هيض  ئةوا  كرا  ضارةسةر  خَيرايى 

َيت. 
َ
بةجَيناهَيل

دذة  لة  دؤزَيك  بةكارهَينانى  لة  بريتية  ضارةسةرةكة 
 ،(Antibiotic ــ  بايوتيك  (ئةنتى  تايبةتى  زيندةيةكى 
هةروةها دةشتوانرَيت ماسولكة بة هةمان ئةم دذة زيندةيية 

بكوترَيت. 

زؤر  ئاطادارى  و  ضاودَيرى  بةآلم  خَيراية،  بونةوة  ضاك 
ثَيويستة بؤ ماوةيةك. 

ئةطةر ضاك بوونةوة رووى نةدا: ئةوا طةلَيك بةرئةنجامى 
ترسناك بةهؤى ئةم ثشت طوَى خستنةوة روودةدات لةوانة: 

ميز  كؤئةندامى  هةردوو  بةرةو  هةوةكة  ثياو،  الى   -
بةطران  و  نةزؤكى  ئةطةرى  بةرئةنجام  دةضَيت،  زاوزَى  و 

ميزكردن بةهؤى تةسكى ميزةِرؤة. 

:Mycoplasmoses مايكؤثالسمؤز
بةتةواوى  ئَيستا  تا  نةخؤشية  ئةم  دةربارةى  زانيارى 
نية، لة رَيطاى دوو جؤرة بةكرتياوة بة ئاسانى ثةيدا دةبَيت 
 Flora) وة  زَي  ناو  بةكرتى  ضاندنى  بةهؤى  ئةوةش  كة 

Vaginale) وة دةركةوتوة كة بريتية لة: 

 Ureaplasma و Mycoplasma heminis
urealyticum، ئةم بةكرتيايانة طةشة دةكةن و دةبنة 

هؤى ثةيدا كردنى نةخؤشيةكة بةهؤى كاريطةرى 
هةوكردن يان لة ئةنجامى بةكارهَينانى هةندَيك 

دةرمانةوة. 

طةن بؤ بوونى 
َ
ث: ئةو نيشانانة كامانةن كة بةل

مايكؤ ثالسمؤز؟ 
بة  ةتةكاندا 

َ
حال  4% لة  يان  دةرناكةون  نيشانةكان  ــ 

ثةنهانى دةمَينَيتةوة. 

ــ الى ذن لةوانةية لَيضؤِرينى زَيى كةم لةطةأل كزانةوةيةكى 
هَيواش لةكاتى ميزكردندا، روبدات. 

لة كاتى بةيانى  لَيضؤِرينَيكى كةمى ضوكى  ثياو،  ــ الى 
دا رودةدات. 

ث: ضؤن مايكؤثالسمؤز ضارةسةر دةكرَيت؟ 
 (Antibiotiz) تةنةوة  دذة  بةهؤى  نةخؤشيةكة   -
هةفتة  سَي  ماوةى  بؤ  مَيرد  و  ذن  كة  دةكرَيت  ضارةسةر 

بةكارى بهَينن. 

ئةطةر ضارةسةرى نةخؤشيةكة نةكرا لةوانةية ببَيتةهؤى 
لةوانةية  هةروةها  جؤطةكانةوة،  هةوى  بةهؤى  نةزؤكى 
بوربوخ  هةوى  لةئةنجامى  لةثياودا  نةزؤكى  ببَيتةهؤى 
دةكةوَيتةبةر  ذن  بةنةزؤكى  توشبون  ثَيش   epididymu

لةبارضوونى دووبارةبووةوة. 

 :(Syphlis سفلس) فةرةنطى
بةكرتيايةك  ناسراوة،  لةكؤنةوة  زؤر  نةخؤشيةكة 
 Tryponima) دروستى دةكات كةشَيوةكةى لوولثَيضي ية
دةتةنَيتةوة،  بةخَيرايي  زؤر  نةخؤشية  ئةم   (Palidum
لةسةرةتادا شاراوةو سووكة، لةثاشرتدا ووردةووردة بةهَيواشي 
َيكى 

َ
سال ضةند  لةثاش  بةجَيطريى  م 

َ
بةال ثةرةدةسَينَيت، 

درَيذخايةن دةبَيتةهؤى مردنى كةسة توشبوةكة. 

طةن بؤبوونى فةرةنطى 
َ
ث: ئةو نيشانانةى بةل

ضني؟
ثةيوةندييةكى  بةسةر  هةفتة  سَي  نزيكةى  ثاش  ــ 
يا  لةزَى  بضوك  برينى  جاردا  لةزؤربةى  دا،  درمى  سَيكسي 
م 

َ
بةال رةقة  برينةكة  بنكى  ثةيدادةبَيت  داندا 

َ
مندال لةملى 

ليمفاوى  رذَينَيكى  ضةند  دةركةوتنى   
َ
لةطةل ئازارة،  بَي 
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كةسة  جاردا  لةزؤربةى  دةردةكةون  راندا  لةبنكى  رةق 
ئةطةر  بةتايبةتى  نابينَيت  برينةكة  بوونى  توشبووةكة 
روودةدات  جاردا  لةزؤربةى  هةروةك  داندابوو، 

َ
منال لةملى 

توندى  سةرضاوةيةكى  دةبَيتة  كةسةكة  ئةوةشدا   
َ
لةطةل

وبوونةوةو درمى و نةخؤشيةكة يةكسةر دةطوَيزرَيتةوة 
َ
بال

بَي ئةوةى ثَيي بزانرَيت. 

لةوانةية برينةكة لةناوضةى ديكة واتة لةئةندامةكانى 
زاوزَى دا نادةربكةوَيت وةك لةناودةم يالةثةنجةدا، الى ثياو 
بةئاسانى دةدؤزرَيتةوة ضونكة تاِرادةيةك بةردةوام لةسةرى 

ضوكدا دةردةكةوَيت. 

دةركةوتووةكة  برينة  هةفتة  هةشت  يان  شةش  ثاش 
م 

َ
بةال رةقةكانيش،  رذَينةليمفاتوية  هةروةها  دةبَيت،  ون 

ى دةضَيتةناو 
َ
ميكرؤبةكةى سفلس هةر دةمَينَيتةوةو بةقول

ئةندمةكانى زاوزَى وة. 

نةخؤشيةكة  لةتوشبونةكة  مانط  دووياسَي  ثاش   
ثَيستَيكى  ة 

َ
ثةل ئةوسا  ثةردةكان،  لينجة  و  ثَيست  دةطاتة 

دةبَيت،  ثةيدا  لةش  ناوضةكانى  لةهةموو  ثةمةيي  رةنط 
ةمَيشي يا زؤر سوور لةزَى 

َ
ةى خؤل

َ
يدا، ثةل

َ
ولةوانةشة لةطةل

دةربكةوَيت،  لةناودةميشدا  تةنانةت  لَيو  هةردوو  لةسةر  و 
لةوانةشة زيثكةى بضوك بضوك لةبةرى دةست و بنى ثَي يا 

لةدةوروبةرى دةم ثةيدا ببَيت. 

هةموو ئةم زيثكةو برينانة سةرضاوةى توندى تةنينةوةو 
لةم  بخايةنَيت.  مانطَيك  ضةند  ئةمة  كةلةوانةية  درمني، 
طورضيلةكان)  (وةك جطةرو  ناوةوة  ئةندامةكانى  ةتةدا 

َ
حال

نيشانةيةكيان  هيض  ئةوةى  بَي  بوون  نةخؤشيةكة  توشي 
لةسةر دةربكةوَيت.

نيشانةكان  َيك 
َ
سال بؤضةند  ثَيستيانة،  دياردة  ئةم  ثاش 

ون دةبن، بةرةنجامةكانى لَينؤِرينى خوَين لةم كاتةدا ئاسايي 
ئةندامةكانى  هةموو  نةخؤشيةكة  لةكاتَيكدا  دةنوَينن، 

ناوةوةى جةستة دادةرزَينَيت. 

نةخؤشيةكة  ناوةوة  و  زاوزَى  ئةندامةكانى  سةرةِراى   
لةدواييدا  و  ضاوةكان  و  ثةتك  دركة  و  دةماخ  دةطاتة 

والةنةخؤشةكة دةكات يان ئيفليج دةبَيت يا شَيت. 

ثَيشكةوتووةكاندا  تة 
َ
وال لة  تيذانة  ةتة 

َ
حال ئةم  ئَيستا   

نةماون. 

ث: ضؤن بونى سفلسمان بؤ دةردةكةوَيت؟ 

بةميكرؤسكؤب  و  وةردةطرين  لةبرينةكة  نمونةيةك  ــ 
كة  دةطةِرَين  سفلسةكةدا  ميكرؤبى  بةدواى  وةردةطريَيت 

شَيوةيةكى لولثَيضي هةية. 

ــ نمونةيةك لةخوَين شيكاردةكرَيت بةدواى دذةتةنةكاندا 
جةستة  دةطةيةنَيت  كةئةوة  دةطةِرَين  دا   Antibodies

توشي نةخؤشي فةرةنطى (سفلسي) بوة. 

نةخؤشيةكة  كةنيشانةكانى  دورودرَيذةدا  لةوماوة    
شيكارةكانى  بوون)  مت  يا  بَيدةنطى  دةرناكةوَيت(قؤناغى 
تاقيطةى خوَين هيض جؤرة دذةتةنَيك Antibody ثيشان 

 ئةوةى ميكرؤبةكةش لةلةشدا هةية. 
َ
نادات لةطةل

خوارةوةدا،  ةتانةى 
َ
حال لةم  بةرنامةيي  بةشَيوةيةكى 

بةدواى سفلس دا دةطةِرَيني. 

ــ تاقيكردنةوةى ثَيش هاوسةرى. 

ــ لَينؤِرينى سكثِربوونى يةكةم. 

ترسناكةكان  هةرة  لةنةخؤشية  بةيةكَيك  سفلس   
دةتوانَيت  ميكرؤبةكة  ضونكة  سكثِر  ذنى  بؤ  دادةنرَيت 
بطاتة  و  برِبَيت  ش 

َ
وَيال سكةكةوة،  ضوارةمى  لةمانطى  هةر 

يالةدايك  لةبارضوونى،  دةبَيتةهؤى  ئةمةش  كؤرثةلةكة، 
دا دةبَيت. 

َ
َيك كةبةزكماكى سفلسي لةطةل

َ
بوونى مندال

ث: ضؤن ضارةسةرى سفلس بكةين؟ 
ثةنسلني  دةرزى  بةهؤى  سفلس  ضارةسةرى  ــ 
(Penicilline) ةوة دةبَيـت كةبؤماوةى 15 رؤذ لةماسولكة 

دةدرَيت. 

ضاكبوونةوة  ئةوا  بوو  لةسةرةتايدا  ئةطةرنةخؤشيةكة 
دوادا كرا (قؤناغى  لةقؤناغى  ة. ئةطةر ضارةسةر   (100%)
درَيذتر  بةكاتَيكى  ثَيويستى  كارةكة  ثةمةييةكان)  زيثكة 

م ضارةسةر لةكؤتاييدا بةباشي تةواو دةبَيت. 
َ
هةية بةال

:Hepatitie B ظايرؤسي جطةرى ب
هةوى جطةرى ب بةهؤى ظايرؤسَيكةوة دةبَيت كة 50% 
ى بةهؤى ليك يا خوَين يا سثَيرم يا دةردراوةكانى زَى وة 
كةلةِرَيطاى  دادةنرَيت  نةخؤشيانة  بةو  لةبةرئةوة  دةبَيـت، 

سَيكسةوة دةطوَيزرَينةوة. 

ب  ظايرؤسي  جطةرى  هةوى  نيشانةكانى  ث: 
ضني؟
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 هةستكردن 
َ
ــ بةرزبوونةوةيةكى زؤرىثلةى طةرمى لةطةل

بةهيالكييةكى زؤر. 

شَيوةكان  لة  بةشَيوةيةك  ضاو  و  دةم  زةردبوونى  ــ 
(زةردويي).

ظايرؤسي  جطةرى  هةوى  ضارةسةرى  ث:ضؤن 
بكةين؟ 

بؤ  ثشوودان  نيية،  تايبةتى  ضارةسةرَيكى  هيض  ــ 
ضاكبوونةوة ثيًَويستة. 

بةهؤى  نةخؤشيةكة  دذى  خؤثارَيزى  دةتوانرَيت   
ثَيويستة  كوتانة  ئةم  بكرَيت،  يةوة  تايبةتى  كوتانَيكى 
وةك  دةكةون  ظايرؤسة  ئةم  كةبةر  كةسانةى  بؤئةو 
مادة  ئةوانةى  يا  كاردةكةن  لةنةخؤشخانةكاندا  ئةوانةى 
مَى  يا  نَيربازى  ئةوانةى  يا  بةكاردةهَينن  بَيهؤشكةرةكان 

– مَى بازى دةكةن. 

:Herpes genitol هرثس
وة لةظايرؤسَيكة ثةيدا 

َ
ئَيستا ئةم نةخؤشيية زؤر بةربال

 Herpes Simplex دةبَيت ثَيي دةوترَيت هرثسي مرؤيي
و بةهؤى ثةيوةندى سَيكسيةوة دةطوَيزرَيتةوة، طواستنةوةى 

ناراستةوخؤ واتة لةرَيطاى طةرماو بؤنمونة، زؤردةطمةنة. 

  نةخؤشي هرثس ضاكبوونةوةى نيية، لةدةمدا بَيت يا 
لةئةندامةكانى زاوزَى دا ظايرؤسةكة لةرَيطاى طواستنةوةوة 

دةضَيتة لةشةوة و لَي ي دةرناضَيت. 

ثاش بةسةربردنى ماوةى هةوكردن ظايرؤسةكة دةضَيتة 
دةمَيننةوة.  تياياندا  و  نزيكن  لَيوةى  رذَينةليمفيانةى  ئةو 
دةرونى  ثةستانى  يا  جةستةيي  هيالكييةكى  لةئةنجامى 
ظايرؤسةكة  خوَين،  كةوتنةسةر  نزيكبوونةوةى   

َ
لةطةل يا 

لةشوَينةكةى خؤى دةردةضَيت و سةرلةنوَي نوَي دةبَيتةوة. 

ون  لةثاشدا  دةردةكةوَيتةوة  نةخؤشيةكة  ماوةماوة    
ئابةوشَيوةية  بداتةوة 

َ
هةل دى  جارَيكى  بؤئةوةى  دةبَيت 

بةدرَيذايي ذيان بةردةوام دةبَيـت ئةم نةخؤشية لةيةكَيكةوة 
دةطوَيزرَيتةوة  هةوكردندا  لةماوةى  تةنها  دى  بؤيةكَيكى 
لةبةرئةوة ثَيويستة لةم ماوةيةدا كةسةكة خؤى لةثةيوةندى 
سَيكسي بةدووربطرَيت، بةكارهَينانى كؤندؤم (يا كةبوت ) ى 

نَير زؤرطرنطة بؤئةوةى نةخؤشيةكة نةطوَيزرَيتةوة. 

بؤ  طةن 
َ
كةبةل ئةونيشانانةكامانةن  ث: 

بوونى هرثس؟ 

لةجَيطايةكى  بةوةدةكات  هةست  نةخؤش  لةسةرةتادا  ــ 
دياريكراوى ثَيستيدا يا لةلينجة ضينةكاندا دةرزى ئاذن دةكرَيت، 
طةِراو 

َ
ئةوةندةى ثَي ناضَيت لةو جَيطايةدا ناوضةيةكى سوورهةل

دانةى بضوك بضوك تيايدا كؤدةبنةوة و 
َ
ثةيدا دةبَيت و ضيكل

دانانةدا وردة وردة 
َ
 كرانةوةى ئةم ضيكل

َ
ثِر دةبن لةئاو، لةطةل

هةفتةيةك  لةثاش  م 
َ
بةال بةئازار،  وردى  برينى  بؤ  دةطؤِرَين 

ن،. 
َ
خؤيان ضاك دةبنةوة بَي ئةوةى جَيطا بةجَي بهَيل

 
َ
لةطةل  

َ
دومةل لةوانةية  توندةكاندا  ةتة 

َ
لةحال  

بةرزبوونةوةيةكى كةم لةثلةى طةرمى لةشدا دروست بنب. 

ث: ضؤن هرثس ضارةسةردةكرَيت؟ 
وبوونةوةى ظايرؤسي 

َ
ــ بةخواردنى حةبي بةرطرى دذى بال

ثَينج جار لةرؤذَيكدا بؤماوةى 5 تا10 رؤذ. 

كةدةكةوَيتةسةر  دةرةكى  حةمَيكى 
َ
مةل بةبةكارهَينانى  ــ 

شوَينى برينةكة بؤكةمكردنةوةى ئازار مةبةست لةضارةسةرةكة 
كةمكردنةوةى ماوةى نؤبةكةية ضونكة تائَيستا ضارةسةرَيك 

نةدؤزراوةتةوة بةتةواوةتى ظايرؤس لةناوبةرَيت. 

ث: بؤضي هرثس بؤذنى سكثِر مةترسيدارة؟ 
لةدايكبونى  لةكاتى  كةظايرؤسةكة  ئةوةهةية  ترسي  ــ 
ةكة 

َ
ةتةدا لةوانةية مندال

َ
ةكةدا بؤي بطوَيزرَيتةوة، لةوحال

َ
مندال

بَيت  دةماخ  هةوى  يان  مَيشك  ثةردةى  هةوكردنى  توشي 
 .

َ
َيك لةهةردوو مندال

َ
كةئةوةش دةبَيتةمردنى مندال

 ئةطةر ذن توشي نؤبةيةكى هرثس بوو دوومانط ثَيش 
لةدايكبوونةكة ثَيويستة بة خَيرايى ثزيشكةكةى ئاطاداربكاتةوة، 
لةدايك  قةيسةرى  بةنةشتةرطةرى  ةكة 

َ
مندال ةتةدا 

َ
لةوحال

دةبَيت. 

 Condylomes ةشَير
َ
وةرةمى ثؤثنةى كةل

دةبَيت  ثةيدا  ظايرؤسَيكةوة  لةئةنجامى  نةخؤشية  ئةم 
لةناوئةم هؤزةدا   (Papillomavirus) بةطؤدارةكانة  كةسةر 
دان، لةبةرئةوة 

َ
ظايرؤس هةن دةبنةهؤى شَيرثةنجةى ملى منال

نةخؤشيةكة  لةضارةسةرى  نةكرَيت  كةمتةرخةمى  ثَيويستة 
 ئةوةى لةوةرةمةثيسةكانيش نني. 

َ
لةطةل

سَيكسي  بةكردارى  تةنها  ةشَير، 
َ
كةل ثؤثنةى  وةرةمى   

دةطوَيزرَيتةوة. 

ةشَير 
َ
كةل ثؤثنةى  وةرةمى  نيشانةكانى  ث: 

ضؤنن؟ 
طةبَيت 

َ
ةتةكاندا نيشانةيةكى وانيية كةبةل

َ
ــ لةزؤربةى حال
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 Aids   ئةيدز
سفلس  نةخؤشي  وةكو  سةدةيةدا  ئةيدزلةم  نةخؤشى 
طرانى  و  مةترسي  لةبارةى  دا  نؤزدةهةم  لةسةدةى  واية 
ضارةسةرةوة، ئةوة دةردة ياكارةساتى سةردةمة نوَييةكانة، 
لةمةش خراثرت ئةوةية كةبةهةردوو شلةكةى ذيان خوَين و 

تؤواو دةطوَيزرَيتةوة. 

ي 
َ
سال لةئةمريكا  دانى 

َ
سةرهةل كةلةدواى  ةى 

َ
دةسال لةو 

1981 داهات، تؤذةروزاناكان ثَيشكةوتنَيكى زؤريان لةبارةى 
ئةوةى   

َ
ولةطةل هَينا،  بةدةست  نةخؤشيةوة  ئةم  ناسينى 

تائَيستا ضارةسةرَيكى تةواوى بؤنةدؤزراوةتةوة يا كوتانَيك 
ثزيشكى  ئةوةش   

َ
لةطةل ثَيي،  بكات  توشبون  كةقةدةغةى 

توانيويةتى درَيذة بةتةمةنى نةخؤشةكة بدات. 

خوطران  و  نَيربازان  توشي  ئةيدز  يةكةم  بةثلةى   
م ئةمة ئةوة ناطةيةنَيت 

َ
بةمادةهؤشبةرةكانةوة دةبَيت. بةال

طةالن  ولةبةربةريةككةوتنى  نابن،  توشي  دى  كةكةسانى 

ةتةدا وةرةمةكة ميكرؤسكؤبني و ناتوانرَيت 
َ
بؤبوونى، ولةم حال

وةرطرتنى  لَينؤِرينى  لةِرَيطاى  تةنها  بزانرَيت  ثَيي  بةتةواوى 
َيك يا رنينةوة (Frottis) ةوة دةبَيت، هةروةها ئَيستا 

َ
توَيذال

لةِرَيطاى طرياوةى ترشي سركيكةوة (Acitic acid) دةتوانرَيت 
بزانرَيت. هةروةها بةهؤى لَينؤِرينى ملى زَى وة لةِرَيطاى ناوبينى 

زَى وة دةدؤزرَيتةوة. 

  ئةطةروةرةم و برينةكان طةورةبوون دةتوانرَيت بةضاوى 
رووت ببينرَيت كةلةشَيوةى خركانةى بضوك بضوك كةرةنطيان 
ةمَيشة ولةتةنيشتةكانى ناوةوةى هةردوو لضة 

َ
 يا خؤل

َ
وةك طول

طةورةو لضة بضوك ثةيدا دةبن، هةروةها لةدةرضةى زَى و لة 
ملةكةيدا، لةوانةشة لةسةر كؤميش دةربكةون. 

ةشَير 
َ
ث: ضؤن ضارةسةرى وةرةمى ثؤثنةى كةل

بكةين؟ 
ــ ثَيويستة لةثَيشدا هةموو زيادةكانى وةرةمةكة برِبين و 
البربَين، دةتوانرَيت رَيطةى جياواز بؤئةو البردنانة بةكاربَين: 
ضارةسةرى كيميايي، ضارةسةرى كارةبايي، تيشكى لَيزةر، بةفرى 

كاربؤنى، نايرتؤجينى شل. 

مانطَيك  ضةند  بؤماوةى  نةخؤش  ضارةسةر  لةثاش   

وةرةمةكان  نةوةكو  دةمَينَيتةوة  ثزيشكيدا  لةذَيرضاودَيرى 
بخرَيتةذَير  مَيرديش  ثَيويستة  كاتدا  لةهةمان  بدةنةوة، 

َ
هةل

هةمان ضارةسةرةوة بؤئةوةى لةتةنينةوة بةدووربن. 
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ئةيدز بؤتة نةخؤشيةكى جيهانى. 

ث: وشةى ئةيدز ضي دةطةيةنَيت؟ 
ــ وشةى ئةيدز Aids كورتكراوةى

 (Aquierd immunity deficiency syndrome) واتة 

نةخؤشي كةمى بةرطرى وةرطرياو، كاتَيك كةسَيك توشي ئةم 
 Trouble ) تَيكضونى  نةخؤشيةدةبَيـت هةندَيك نيشانةو 
كةلةئةنجامى  تَيدادةردةكةوَيت  Syndrome –)ى 
نةخؤشةكة  الوازيةش  ئةم  ثةيدادةبَيت،  بةرطريةوة  كةمى 

لةئةنجامى وةرطرتنى ظايرؤسَيكةوة توشي بووة. 

جةستة  لةخرؤكةسثيةكانى  بةشَيك  ئةيدز  ظايرؤسي   
نَيضريَيكى  دةبَيتة  توشبوو  لةشي  لةبةرئةوة  لةناودةبات، 
كةدةيطةيةنَيتة  لةهةوةكان  زؤر  ذمارةيةكى  بؤ  ئاسان 

مردن. 

ث: هؤى نةخؤشي ئةيدز ضي ية؟ 
َين 

َ
ــ ئةيدز بةهؤى ظايرؤسَيكةوة ثةيدا دةبَيت كةثَيي دةل

كةتوشي  مرؤيي،  بةرطرى  كةمى  ظايرؤسي  واتة   (HIV)
خرؤكة ليمفاوييةكان (TY) دةبَيت كةجؤرَيكة لةو خرؤكة 

سثيانةى جةستة لةهَيرشة ميكرؤبيةكان دةثارَيزَيت. 

ئةوةى  كةتواناى  دةناسرَيت  بةوة   (HIV) ظايرؤسي 
بؤماوةيي  بةطةردى  بنوسَينَيت  طةردةبؤماوةييةكانى  هةية 
خانة توشبوةكةوة لةبةرئةوة خانة نوَييةكة كة لةئةنجامى 
دةبَيت  ثةيدا  ثَيشوةوة  نةخؤشةكةى  خانة  دابةشبونى 
طرى طةردة بؤماوةييةكانى ظايرؤسي ئةيدزة، لةبةرئةوة 

َ
هةل

جةستةدا  خانةكانى  لةناو  بةتواناييةوة  ظايرؤسةكة 
دةمَينَيتةوة. 

بؤضةند  ليمفاوييةكاندا  خرؤكة  لةناو  ظايرؤسةكة    
طةبن 

َ
َيك دةمَينَيتةوة بَي ئةوةى هيض نيشانةيةك كةبةل

َ
سال

ةتةدا بةنةخؤشةكة 
َ
بؤنةخؤشيةكة تيايدا دةربكةون. لةم حال

طرى ظايرؤسةكةو لةهةمان كاتيشدا دةطوَيزرَيتةوة 
َ
َين هةل

َ
دةل

بؤ كةسانى دى. 

َيك ظايرؤسةكة دةست بةزؤربوون دةكات 
َ
ثاش ضةند سال

و وردة وردة بةشي زؤرى خرؤكة ليمفاوييةكان داطريدةكات 
تادةطاتة ئةو رادةيةى كةلةش تواناى بةرطرى خؤى لةدةست 

دةدات، ئالَيرةوة قؤناغى نةخؤشي ئةيدز دةردةكةوَيت. 

ث: ضؤن ظايرؤسي ئةيدز دةطوَيزرَيتةوة؟
خوَين  لةرَيطاى  سةرةكى  بةشَيوةيةكى  ــ 
كةخرؤكة  وة  زَى  دةردراوةكانى  تؤواو  و 
دةطوَيزرَينةوة  تَيداية،  ليمفاوييةكانيان 
سثيانةن  خرؤكة  ئةو  ليمفاوى  خرؤكةى 

دةطرن. 
َ
كةظايرؤسي ئةيدز هةل

· طواستنةوة لةِرَيطاى خوَينةوة:

ئةمةش بةمشَيوانة روودةدات: 

بوةوة  ثيس  دةرزى  وطؤِرى 
َ
ئال بةهؤى  ــ 

لةنَيوان خوطرانى مادةهؤشبةرةكاندا.

بةمادةهؤشبةرةكانةوة  خوطرتن 
طواستنةوةى  سةرةكى  بةسةرضاوةى 
لةنَيو  بةتايبةتى  دادةنرَيت  نةخؤشيةكة 

ذناندا. 

بةبَي  خوَيندا  طواستنةوةى  لةكاتى  ــ 
ئَيستا  ثَيويستيةكان،  رَينمايية  رةضاوكردنى 
تدارانى 

َ
دةسةال ضونكة  نةماوة  رَيطةية  ئةم 

ي 1985 ةوة ثَيش هةموو 
َ
تةندروستي لةسال

بخرَيتة  ئةوكةسة  دةبَيت  ثَيدانَيك  خوَين 
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خوَينة  ئةمةش  سةرةِراى  ثزيشكييةوة،  ثشكنينَيكى  ذَير 
بةخشراوةكة دةخرَيتة طةرمييةكى واوة كةئةطةر ظايرؤسي 
لةشي  بكرَيتة  ئةوةى  ثَيش  دةيكوذَيت  تَيدابَيت  ئةيدزى 

كةسةوةرطرةكةوة. 

· طواستنةوة بةرَيطة سَيكسيةكان: 

دةردراوةكانى  يان  تؤواوةوة  شلةى  بةهؤى  طواستنةوة 
زَى وةدةبَيت كاتَيك بةرخوَين دةكةون. ظايرؤسةكة لةرَيطاى 
خرؤكةسثييةكانى  لةناو  لةشةوةو  خوَينةوةدةضَيتة  سوِري 
هةموو  لةرَيطاى  ظايرؤسةكة  دةخوات   

َ
مؤل دا  خوَين 

تؤواو  دةطوَيزرَيتةوةكاتَيك  سَيكسييةوة  ثةيوةندييةكى 
يان ضةرمى  لينجة ثةردةى زَى  يان دةردراوةكانى زَى بةر 
ضوك دةكةون، تةنها روشاوييةكى بضوك بةسة ئةطةر زؤر 
بضَيتة  ظايرؤسةكة  بؤئةوةى  ثةردانةدا  لةم  بَيت  وورديش 
كؤمةوة  لةرَيطاى  كردن  سَيكس  لةبةرئةوة  خوَينةوة،  ناو 
طواستنةوةى ظايرؤسةكة ئاسان دةكات ضونكة ئةركى زياترى 
دةوَيت و دةبَيتةهؤى دروستبوونى روشاندن يان بريندارى 
نَيربازاندا  لةنَيو  زؤرتر  كةئةيدز  هةرلةبةرئةوةية  ساكار. 

وة. 
َ
بال

طواستنةوةى نةخؤشيةكة لةثياوةوة بؤذن ئاسانرتة وةك 
زَى الوازترة  ثةردةى  لةبةرئةوةى  بةثَيضةوانةوةبَيت  لةوةى 

لةثةردةى ضةرمى ضووك. 

· طواستنةوةى ئةيدز بؤ كؤرثةلة: 
بريتى ية لةطواستنةوةى نةخؤشيةكة لةدايكى توشبوةوة 
بؤكؤرثةلةكةى توشبونةكة لةهةفتةى سيانزةهةمى سكةكةوة 
 Placenta شةوة

َ
وَيال بةهؤى  ظايرؤسةكة  لةبةرئةوة  دةبَيت 

لةدايكةوة دةطوَيزرَيتةوة بؤكؤرثةلة. 

ث: ئايا ئةيدز لةرَيطاى ياريكردنى سَيكسي بةهؤى 
دةمةوة دةطوَيزرَيتةوة؟ 

ــ هةميشة ظايرؤسي ئةيدز لةخوَينةوة بؤخوَين 
دةطوَيزرَيتةوة يالةتؤواوى ثياوةوة بؤخوَينى ذن، 

يالةدةردراوةكانى زَى ى ذنةوة بؤخوَينى ثياو. 

ثياو  بؤ  توشبوةوة  لةذنى  ظايرؤسةكة  لةوانةية  ــ 
بطوَيزرَيتةوةبةهؤى وروذاندنى ضوكةوة بةدةم. 

ــ لةوانةشة ظايرؤسةكة لةثياوى توشبوةوة بطوَيزرَيتةوة 
بؤذن ئةطةر لةناودةمى ذنةكةدا تؤواوةكةى رشت. 

ث: ئايا راستةوخؤ ذن دةتوانَيت بزانَيت 

كةظايرؤسةكة ضوتة لةشيةوة؟ 
ةتةكانى توشبوون روودةدات بَي 

َ
ــ بةداخةوة 80% ى حال

ئةوةى كةسة توشبوةكة هةست بةهيض شتَيكى نائاسايي بكات. 

ةتةكان لةشي توشي نارةحةتى دةبَيت، 
َ
تةنها 20% ى حال

ئةوةش بةضةند شَيوةيةكى نائاسايي دةردةكةوَيت وةك: طةرمى 
يدا نارةحةتى لةلةشدا روودةدات و ئازار لةسةردا ثةيدا 

َ
كةلةطةل

ئاوسان لةهةندَيك لة ليمفة رذَينةكانى مل و بن 
َ
دةبَيت يا هةل

دا، لةوانةشة زيثكةى سورى بضوك ثةيدا ببَيت. 
َ
هةنطل

ئةم نيشانانة بؤ ضةند رؤذَيك دةردةكةون، و ئاماذة نابن بؤ 
مةترسي نةخؤشيةكة لةثاشةرؤذدا. 

طرى 
َ
ث: مةبةست ضيية لةكةسَيكى هةل

ظايرؤسةكة؟ 
ــ كاتَيك جةستة توشي هةرجؤرة ظايرؤسَيك ببَيت دةست 
َين دذةتةن 

َ
دةكات بةبةرهةمهَينانى تةنى ورد ورد ثَييان دةل

ئةم  لةلةناوبردنى  ية  بريتى  فةرمانيان   (Antidodies)
واتة  ئةيدزدا  ةتى 

َ
لةحال ثؤزةتيظ  دياريكردنى  ظايرؤسانة، 

كةسةكة ظايرؤسي (HIV) هةيةو جةستة دذةتةنةكانى ئةم 
ظايرؤسةى بةرهةم هَيناوة. 

طرى ظايرؤسةكة ” بوو ماناى وانية 
َ
ئةطةر كةسَيك ” هةل

كو تةنها تائَيستا خانة خوَييةكة 
َ
نةخؤشي ئةيدزى هةية، بةل

واتة  ساغة“  طرَيكى 
َ
”هةل بةوةى  دةناسرَيت  ظايرؤسةكة  بؤ 

نةخؤشى  ببَيتة  دواتردا  لةكاتَيكى  لةوانةية  نةبووة  توش 
ضونكة دذةتةنةكان تواناى لةناوبردنى ظايرؤسةكةيان نيية. 
طر يانةخؤش) دةتوانَيت 

َ
ةتَيكدا ئةوكةسة (هةل

َ
لةهةموو حال

نةخؤشيةكة بؤكةسانى دى بطوَيزَيتةوة. 

طرى ظايرؤسي 
َ
ث: ذن ضؤن دةزانَيت كةهةل

ئةيدزة؟ 
بةئةيدز،  تايبةت  تاقيطةيي  لَينؤِرينَيكى  لةِرَيطاى  ــ 
 (HIV) ظايرؤسي  دذةتةنةكانى  بؤبوونى  لَينؤِرينةكة 

لةخوَيندا دةطةِرَيت. 

بوو  ثؤزةتيظ  تاقيكردنةوةكة  بةرئةنجامى  ئةطةر 
ديكةى  تاقيكردنةوةيةكى  ئةوسا  هةية)  ظايرؤسةكة  (واتة 
نيابوون لةبةرئةنجامةكانى 

َ
بؤدةكرَيت كةزؤر وردترة بؤ دل

ثَيشوو. ئةطةر بةرئةنجامةكة نَيطةتيظ بوو ئةوا بةتةواوى 
دروستبوونى  ضونكة  نةبووة  توش  كةكةسةكة  واية  ماناى 
دذةتةنةكان ثاش دوو يان سَي مانط لةوةرطرتنى ظايرؤسةكةوة 
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مانط  سَي  ثاش  دةزانرَيت  وابةباش  لةبةرئةوة  دةردةكةون. 
ديكةى  تاقيكردنةوةيةكى  يةكةمدا  تاقيكردنةوةى  بةسةر 
نيابوون لةنةبوونى ظايرؤسةكة ئَيستا لَينؤِرين 

َ
بؤبكرَيت بؤ دل

و تاقيكردنةوةى ئةيدز لةنَيو ئةو لَينؤِرينة ثَيويستانةية كةذن 
ثَيش هاوسةرى و لةسةرةتاى سكثِربووندا دةبَيت بيان كات. 

طرتنى 
َ
ث: ئايا ثَيويستة ذنةكة لةماوةى هةل

ظايرؤسةكةدا بكةوَيتة ذَيرضاودَيرى ثزيشكييةوة؟ 
ــ ثَيويستة بكةوَيتة ذَير ضاودَيرى ثزيشكييةوة تةنانةت 
ئةطةر هةستى بةهيض نيشانةيةكيش نةكرد لةم بارةدا ثَيويستة 
مانط  هةرشةش  تةواوةوة  ئاسايي  لَينؤِرينى  ثري  بة  ذنةكة 
ذمارةى  بؤ ضاودَيرى  لَينؤِرينى خوَين   

َ
لةطةل بِروات  جارَيك 
خرؤكة ليمفاوييةكان. 

ةتدا دةتوانرَيت دةست بكرَيت بةضارةسةر 
َ
لةهةندَيك حال

ثَيش دةركةوتنى نةخؤشيةكةش. 

طرتنى 
َ
ث: ئةوكارانةضني كةدةبَيت لةماوةى هةل

ظايرؤسةكةدا بكرَين؟ 
ةمينةوةيةك نيية دةربارةى رةفتارى ئاسايي رؤذانة، 

َ
ــ هيض سل

ناطوَيزرَيتةوة  ئاسايي  خشاندنى  بةلَيك  ظايرؤسةكة  ضونكة 
م دةربارةى كارى سَيكسي ئةوا 

َ
هةروةها بةماض كردنيش، بةال

مةسةلةكة بةتةواوةتى جياوازة، ذن ثَيويستة مَيردةكةى ئاطادار 
بكاتةوةو لةسةر مَيردةكةش ثَيويستة لةكاتى سَيكس كردندا 

كؤندؤم بةكاربهَينَيت. 

ث: نيشانة سةرةتاييةكانى نةخؤشي ئةيدز 
ضني؟

بطرَيت 
َ
ــ لةوانةية ذن ظايرؤسي ئةيدز بؤضةند مانطَيك هةل

بَي ئةوةى هيض نيشانةيةكى نةخؤشي تيادا دةربكةوَيت. 
لةماوةيةكى دواتردا ظايرؤسةكة زؤر دةبَيت و بةرطرييةكانى 

لةش بةرامبةرى الواز دةبن ئةوكاتة تَيكضوونى جياواز 
روودةدةن وةك: 

ــ هةست كردن بةهيالكييةكى زؤر. 

ــ رةوانى كةماوةيةكى زؤر دةخايةنَيت. 

ــ طؤِرانَيكى زؤر لةجةستةدا. 

ــ بةرزبوونةوةى ثلةى طةرمى لةش. 

ــ دةركةوتنى جؤرى جياواز لةهةوة بضوكةكان. 

كةديدةنى  دةكةن  واثَيويست  تَيكضوونانة  ئةم  زؤربوونى 

ثزيشك بكرَيت. 

ث: ضؤن نةخؤشي ئةيدز دةردةكةوَيـت؟ 
ــ وردة وردة لةش هةموو بةرطريةكانى لةذَير كاريطةرى 
هةموو  زؤربوةو  كةئةوكاتة  دةكات  وون   (HIV) ظايرؤسي 

خرؤكة ليمفاويةكانى جؤرى (T) لةناوبردووة. 

هَيرشة  دذى  بةرطرى  ناتوانَيت  لةش  ةتةدا 
َ
حال لةم 

ميكرؤبيةكان بكات لةبةرئةوة كةسةكة توشي طةلَيك نةخؤشي 
”نةخؤشية  دةوترَيت:  نةخؤشيانةش  كةبةو  دةبَيت  ديكة 

هةلثةرستةكان ”. 

(واتة ئةم نةخؤشيانة الوازى لةش لةئةنجامى نةخؤشي 
لةش  دةقؤزنةوةو  هةلة  ئةو  و  بةكاردَينن  ئةيدزةوة 

داطريدةطةن).

 لةبةرئةوة لةش ناتوانَيت بةرطرى ئةو زؤربوونة طَيرة 
جؤرى  طةلَيك  توشي  لةبةرئةوة  بكات  خانةكان  شَيويةى 
جياوازى شَيرثةنجة دةبَيت. لةكؤتاييدا هةموو ئةندامةكان 
توش دةبن، ثَيست و ثةردةكان، سييةكان، كؤئةندامى هةرس، 
مردن  بةرةو  لةش  نةخؤشيانة  ئةم  كؤى  خوَين،  دةماخ، 

دةبةن. 

كةواتة نةخؤشي ئةيدز كاتَيك ثةيدا دةبَيت كة ظايرؤسي 
 دةبَيت كةسي 

َ
(HIV) بةسةر بةرطرى لةشدا زؤر بةتةواوى زال

و  نامَينَيت  ميكرؤبةكانى  بةرطرى  تواناى  ئةيدز  توشبووى 
لةشي دةبَيتةنَيضريَيكى ئاسان بؤ جؤرةجياوازةكانى نةخؤشي. 

كةديارترينيان ئةمانةن: 

· نةخؤشي ية هةل ثةرستةكان: 
ةتة 

َ
لةحال مةترسيية  بَي  ميكرؤبي  سةرضاوةكانيان 

دةبنة  ئةيدزدا  نةخؤشي  بونى   
َ
لةطةأل م 

َ
بةال ئاساييةكاندا، 

 Mycoses) دةم  كةرووى  نةخؤشيانة:  لةو  مةترسيدار 
 (Pneumocytose)سيل  (Herpes) هرثس   (buccales
دةبَيت  دا 

َ
لةطةل وشكى  كؤكةيةكى  دواييان  نةخؤشيةى  ئةم 

لةنيشانة  بةزؤرى  دةبَيتةوة  بةرز  بةكةمى  طةرمى  ثلةى  و 
طةى بوونى نةخؤشي ئةيدزة. 

َ
سةرةتاييةكانى بةل

· نةخؤشية دةمارييةكان: 
ثةردةكانى  هةوى  بةهؤى  سةر  ئازارى  لةئةنجامى   
دةماخةوة يا هةوى دةماخ خؤى ثةيدا دةبن هةروةها بةهؤى 

تَيكضوونى هاوسةنطى جةستةوة ثةيدا دةبَيت. 
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 :(Sarcome de Kaposi) ساركؤما كاثوسي ·

 جؤرَيكة لةشَيرثةنجةى ثَيست و لينجةثةردةكان توشي 
لةشَيوةى  دةبَيت  ئةيدز  نةخؤشةكانى  يةكى  لةسَي  زياتر 
ئاوساوى رةنط قاوةيي يان شني باودا دةردةكةوَيت 

َ
ثةردةى هةل

و ببنةوة. 
َ
كةلةوانةية لةناو هةموو لةشدا بال

· شَيرثةنجةى هةمةجؤر:
 خانة شَيرثةنجةييةكان بَي سنور زياددةكةن، زؤرترينى 
وة شَيرثةنجةكانى ئةو خِرؤكةسثيانةية 

َ
ئةم شَيرثةنجانة كةبال

كةلةليمفة رذَينةكاندا هةن. 

ث: ضؤن ضارةسةرى ئةيدز بكةين؟ 
دا  ئةيدز  ظايرؤسي  بةسةر  نية  ضارةسةرَيك  لةئَيستادا 
نةى دةدرَيت لةمانةى 

َ
 بَيت ئةو هةوال

َ
كةلةخانةكاندا هةن، زال

خوارةوةدا كؤدةبنةوة: 

· ضارةسةرى نةخؤشية هةل ثةرستةكان: 

 طةلَيك نةخؤشي هةن توشي جةستةدةبن والوازى بةرطرى 
بةهؤى بونى نةخؤشي ئةيدزةوة بةكاردةهَينن، ضارةسةرى ئةم 
نةخؤشيانة يةك لةدواى يةك دةبن بةثَيي دةركةوتنى هةر 
ةتة تايبةتةكة 

َ
يةكَيكيان ئةو كاتة دةرمانى تايبةت بةثَيي حال

ون  خؤى  بةرطرى  لةش  لةبةرئةوةى  و  بةنةخؤش  دةدرَيت 
دةكات ئةوا ماوة ماوة بؤى دَيتةوة. 

· ضارةسةر دذى ظايرؤسةكة: 
ظايرؤسةكةية  زؤربوونى  كةمكردنةوةى  ئامانجى 
و  ية   (AZT) دةرمانى  ئَيستا  كاريطةر  دةرمانى  باشرتين 
لةذَير  ديكةش  دةرمانى  ثةرةبسةنَيت  نةخؤشيةكة  َيت 

َ
نايةل

تاقيكردنةوةدان، كةكاريطةرى الوةكييان هةية. 

بةرطرى  كؤئةندامى  بةبةهَيزكردنى  ضارةسةر   ·
ئةمةبةهؤى زيادكردنى خانة بةرطريةكانة بةمانايةكى دى 

بةهَيزكردنى كؤئةندامى بةرطرى لةلةشة توشبوةكةدا. 

لةقؤناغى  تائَيستا  م 
َ
بةال هيوايةكة،  بةرطرى  ضارةسةرى 

بةرفراوان  ئاستَيكى  لةسةر  ناتوانرَيت  و  ئةزمونيداية 
بةكاربَيت. 

تةكانى طَيتى دا هةن 
َ
هةروةها توَيذينةوة لةزؤرَيك لةوال

م ئةم توَيذينةوانة 
َ
بؤ بةدةستهَينانى كوتراوَيكى ئةيدز، بةال

ديارتر  لةهةموويان  هاتوون  زؤر  نارةحةتيةكى  رووى  بةرةو 

ناضةسثاوى ظايرؤسي ئةيدزةكةية. 

ث: رَيطةكانى خؤثاراستن دذى ئةيدز كامانةن؟ 
كوتراوةى  ئةو  كاريطةرنيةو  كةضارةسةر  لةبةرئةوةى  ــ 
دذى ئةيدزيشة نيية، بؤية تاكة رَيطاى دوركةوتنةوة لةطرنتى 

نةخؤشيةكة، ثارَيزطاريية. 

ثارَيزطارى لةسةر ئاستى كةسى ثَيويستة: 
ةتى 

َ
ةتى هةمةجؤرى لةكارى سَيكس دا يا لةحال

َ
ــ لةحال

ثةيوةنديكردنى تيذ رةودا، ثَيويستة كؤندؤم بةكاربهَينرَيت. 

طرى 
َ
ــ ضاودَيرى هاوبةشةكة بةباشي بكرَيت ئةطةر هةل

بةبَي  كردن  لةسَيكس  ودوركةوتنةوة  بوو  ظايرؤسةكة 
خؤثارَيزطارى. 

بونى  دؤزينةوةى  بؤ  وثَيك  رَيك  خولي  لَينؤِرينى  ــ 
كانَيكدا دةذى كةلةوانةن 

َ
ظايرؤسةكة، ئةطةر كةسةكة لةناو خةل

توشي ئةيدز بن وةك: 

سَيكس  بةهةردووال  ئةوانةى  يان  سَيكسيةكان،  الدةرة 
دةكةن، يا ئةوانةى ئالودةى هؤشبةرةكانن.

ي 
َ
· ضارةسةر لةسةر ئاستى كؤمةل

كةثَيويستة: 
ــ سةثاندنى لَينؤِرينَيكى ئيجبارى بؤ دؤزينةوةى ئةيدز 

بؤئةوانةى خوَين دةبةخشن يا ئةندام دةبةخشن. 

 (Seringues) سرنج  فرؤشتنى  ثَيويستة  ــ 
بةرةضةتةى  ثَيويستى  واتة  بَيت  كراوة  لةدةرمانخانةكان 
ثزيشك نةبَيـ بؤئةوةى ئةوانةى ئالودةى مادةهؤشبةرةكانن 

لةناوخؤياندا دةرزى يةكرتى بةكارنةهَينن. 

ة 
َ
مامةل بكةن  بؤيةكجار  تةنها  نةخؤشخانةكان  ــ 

بةئامرازة ثزيشكيةكانةوة بكةن. 

بؤ  لةدايكةوة  ظايرؤسةكة  طواستنةوةى  مةسةلةى 
كؤرثةلةش ئةوة مةسةلةيةكى ئةخالقي طةورةية، ضونكة 
بَيت  ظايرؤسةكة  طرى 

َ
كةهةل ذنَيك  ناتوانَيت  كةسَيك  هيض 

ةكةى سكى 
َ
ئيجبارى بكات كةسكى نةبَيـت يا دةبَيت مندال

لةبار بةرَيت. 

وكردنةوةى 
َ
بال كاريان  هةن  زؤر  ةى 

َ
كؤمةل ئَيستا 

زؤر  يارمةتيةكى  ئةيدز  نةخؤشي  دةربارةى  هؤشياريية 
ثَيشكةش بةو كةسانة دةكةن كةتوشي ئةيدز بوون. 

سةرضاوة: لة(دووالهاى: اِّـراة - بريوت - لبنان)وة ثةرضظة كراوة
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تةوذمى  لةطؤشة  بريتية   (Spin) فيزيايى  ثَيناسةى   
بؤ نمونة ئةطةر  خوالنةوةى تةنؤلكةيةك بة دةورى خؤيدا 
َين (بادرانى 

َ
ةية دةل

َ
تةنؤلكةكة (ئةليكرتؤن) بوو ئةوا بةو جول

ئةليكرتؤن)، و بةثَي ى ميكانيكى كوانتةم بِرة ذمارةى بادران 
هةميشة ضةند جارةى ذمارةيةكى تةواو ياخود نيمضة تةواوى 

بِرَيكى زانراوة كة ئةويش دةناسرَيت بة جَيطريى ثالنك. 
(هةروةكو دةزانني كة: طؤشة تةوذم يةكسانة بة بارستايى 

× خَيرايى ×نيوةتريةى خولطة). 
هةرضى تةنؤلكةى زانراو هةية لة طةردووندا بؤ 

ة دابةش دةكرَين: 
َ
دوو كؤمةل

يةكةم: ئةو تةنؤلكانةى كة بادرانةكةيان (Spin) (سفر، 
2،1) ة، ئةم تةنؤلكانةش يارمةتى دةركةوتنى هَيزةكان لةنَيوان 

تةنؤلكةكانى ماددة دةدةن، لةمانة: 
َيك 

َ
أ – ئةو تةنؤلكةيةى كة بادرانةكةى (سفرة) ة، لة خال

دةضَيت، و وةكو خؤى دةردةضَيت كاتَيك لةهةر ئاِراستةيةكةوة 
سةير بكرَيت، بؤ نمونة تةنؤلكةى ئةلفا (ياخود تيشكة ئةلفا) 

بادرانةكةى (ياخود سثينةكةى) يةكسانةبة (سفر). 
i) Spin = o)                                       

ميزؤنةكان K ياخود كايؤنةكان بادرانَيكيان هةية يةكسانة 

بة (سفر). 

K
  1          { Spin = o  
    }
ة  
K
  2

ب: بةآلم ئةو تةنؤلكةيةى كة بادرانةكةى يةكسانة بة (1)، 
ئاِراستةيةكةوة سةير  لةهةر  كاتَيك  لة تريئاسايةك دةضَيت، 
بكرَيت جياواز دةردةضَيت ئةطةر سوِرَيكى تةواو نةسوِرايةوة، 

واتة (360 ثلة). 
ديرتؤن  هةروةها   ،1  = بادرانةكةى  تةنؤلكةيةكةو  طلؤن 
بادرانةكةى = 1، و فؤتؤن يةكَيكة لةو تةنؤلكانةى كة بارستايى 
وةستاوى نية و بادرانةكةى = 1، هةروةها هةر سَى تةنؤلكةى 

بؤزؤن W+، W-، ة Zبادرانةكةيان = 1.
  ii) spin=1   

لةتريَيكى  ة،   (2) بادرانةكةى  كة  تةنؤلكةيةى  ئةو   – ج 
خول  نيو  ئةطةر  دةردةضَيت  خؤى  وةكو  دةضَيت،   دووسةر 
(نيو دةورة) (180) ثلة سوِرايةوة. وةكو طرافيتؤن، ثَيدةضَيت 
طرافيتؤن تةنؤلكةيةك بَيت كةبةرثرسة لة دروستبوونى هَيزى 

كَيشكردن. 

بادرانى تةنؤلكة سةرةتاييةكان    

ئةندازيار زاهري محةمةد سةعيد
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iii) spin=2
ة،   (2/  1) بادرانةكةيان  كة  تةنؤلكانةى  ئةو  دووةم:   
و  ثَيكدَينن،  طةردوون  كةمادةى  تةنؤلكانةن  ئةو  ئةمانةش 
ئةو تةنؤلكةية هةتا دووخوُّـ تةواو نةسوِرَيتةوة وةكو خؤى 
فيزياى  بة  بكةين  وَيناطرى  ناتوانني  ئةمةش  دةرناضَيت، 
كالسيكى، وةكو ئةليكرتؤن و كواركةكان (quarks)، ثرؤتؤن، 

نيؤترؤن، ميؤنى سالب و موجةب. 
el-) بؤ نمونة: ئةليكرتؤن تةنها تةنؤلكةيةكى سةرةتايية

ementary particles) كة خاوةنى بريدؤزَيكى تةواوة، ئةم 
ى (1928) لةاليةن زاناى بةناوبانط (ديراك) 

َ
بريدؤزةش لة سال

دؤزرايةوة (P.A.M-Dirac) هاوكَيشةيةكى شةثؤليمان  ةوة 
دةداتَى بؤ ئةليكرتؤن لةبوارَيكى كارؤموطناتيسي بةرةضاوطرتنى 
دانانى  لةكاتى  كردةوة  روونى  و  تايبةت  رَيذةيي  بريدؤزةى 
بارطةو بارستايي ئةليكرتؤن لة شيكاركردنى ئةم هاوكَيشةية 
تةوذمَيكى  طؤشة  ئةليكرتؤن  كة  دةكةوَيت  دةست  ئةوةمان 
دةطرَيت (هةيةتى 

َ
خؤيي (خودى) (الزخم الزاوي الزاتى) هةل

كةبِرةكةى) (1/2ћ) ياخود خاوةن بادرانَيكة كةيةكسانة بة 
 ½ = Spin      (1/2)

 eћ/2m هةروةها زةبرَيكى موطناتيسي هةية كةيةكسانةبة
(كةدةكاتة يةك ماطنيتؤنى بؤر) ، بةمةرجَيك: 

ؤم 
َ
e: بارطةى ئةليكرتؤن = 19- 10× 1.6 كؤل

ћ =h/2= 1.o54×10-34 J.S

m = 10-31×9.109 = بارستايى ئةلةكرتؤنkg

п = 22/7
هةروةها هةموو تةنؤلكة سةرةتاييةكانى دى جطة لة فؤتؤن 
و ميزؤنةكانى п و ή   تةنؤلكةى دذيان هةية، دذة تةنؤلكةى 
هةمان بارستايى (mass) و بادران (Spin) و نيوة تةمةنى 
هةية،  تةنؤلكةكةى خؤى  بوو  ناجَيطري  ئةطةر   (half life)
بةآلم بارطةى (ئةطةر هةبوو ثَيضةوانةى بارطةى تةنؤلكةكةية، 
هةروةها ئاِراستةى زةبرى موطناتيسى بة نيسبةت بادرانةوة بؤ 

ضةوانةى ئةوةية كة تةنؤلكةكة هةيةتى.  دذة تةنؤلكةكة ثيََ
بة راستى تَيطةيشتن بؤ ئةلةكرتؤن و هةموو ئةو تةنؤلكانةى 
ى 

َ
كة بادرانةكةيان يةكسانة بة (1/2) تةواو نةبوو هةتا سال

كرد،  ثَيشنيار  بريدؤزةكةى  (ديراك)  زانا  كاتَيك   (1928)
بريدؤزةكةيةكةمجار بةيةكةوة طرَيدانى ميكانيكى كوانتةم و 
بريدؤزى رَيذةى تايبةت بوو، و ئةم بريدؤزة بريكاريانة ئةوةى 
روون كردةوة كة بؤضى ئةليكرتؤن دةبَيت خاوةن بادرانَيكى 

وةكو  ئةليكرتؤن  ئةوةى روون كردةوة كة  واتة  بَيت،   (1/2)
خؤى دةرناضَيت ئةطةر دةورةيةكى تةواو سوِرايةوة، بةآلم وةكو 
ةتى سوِرانةوةى دوو دةورةى (خووُّـ) 

َ
خؤى دةردةضَيت لة حال

تةواو، هةروةها بريدؤزةكةى ديراك ثَيشبينى ئةوةى كرد كة 
ياخود  هةبَيت،  (شريك)  هاوبةشَيكى  ئةلةكرتؤن  ثَيويستة 
دذى ئةلةكرتؤن هةبَيت كة ئةويش ثؤزيرتؤن بوو دواتر كة 
ى (1932 

َ
دؤزرايةوة. دؤزينةوةى ثؤزيرتؤنيش كرداريانة لة سال

طةيةكى زؤر باش بوو بؤ بريدؤزةكةى ديراك كة بةهؤيةوة 
َ
ز) بةل

ى (1933). 
َ
ى لة فيزيادا ثَي وةرطرت لة سال

َ
ثاداشتى نؤبل

ياخود  هَيزةكان  هةموو  طواستنةوةى  كة  وادادةنرَيت 
ميكانيكى  ى  ثَي  بة  ماددة  تةنؤلكةكانى  نَيوان  كارلَيكةكانى 
ذمارةيةكى  بادرانةكةيان  كة  دةبَيت  تةنؤلكانة  بةو  كوانتةم 
تةواوة (سفر يان 1 يان 2)، بةآلم ئةوةى لة راستيدا روودةدات 
كوارك  يان  ئةليكرتؤن  وةكو  ماددة  تةنؤلكةى  كة  ئةوةية 

(quark) تةنؤلكةى طوَيزةرةوة بؤ هَيز ثةخش دةكةن. 
 :Electron Spin بادرانى ئةليكرتؤن

 هةرضةندة زةوى بة دةورى خؤردا (Sun) دةسوِرَيتةوة، 
لةطةأل ئةمةشدا خوالنةوةيةكى خؤيى (خودى) هةية بة دةورى 
تةوةرةيةكدا. لةبةرئةوة طؤشة تةوذمى طشتى زةوى بريتية لة 
كؤى ئاِراستةى طؤشة تةوذمى تةوةرةيى (خولطةيى) و طؤشة 
يةكى 

َ
تةوذمى خوالنةوةيى وا ثَيشبينى دةكرا كة ئةلةكرتؤن جول

ةيةكى 
َ
 ئةوةشدا كة جوول

َ
بادرانى هةية، لةطةل خوالنةوةيي 

ناتوانني  و  طةرديلةدا  ناوكى  بةدةورى  هةية  سوِرانةوةيي 
وةسفى بادرانى ئةلكرتؤن بكةين وةكو هةر تةنَيكى طؤيي ديكة، 
لةبةرئةوةى بةووردى ثَيكهاتة ناوةكييةكةى نازانني ئةمةش 
ماناى واية ناتوانني حسابي طؤشة تةوذمى بادرانى ئةلكرتؤن 
بكةن بةو رَيطةيةى كة حسابي طؤشة تةوذمى بادرانى زةوى ثَي 

دةكةين بةِرةضاوكردنى نيوةتريةو طؤشة خَيراييةكةى. 
لةاليةن  بؤيةكةمجار  ئةلكرتؤن  بادرانى  بريؤكةى 
كؤدسمس  (G.E.Uhlenbeck)و  ئةهلينبك  زانا 
لَيكدانةوةى  بؤ  دانرا،  ي 1925 

َ
لةسال  (S.A.Goudsmith)

ثَيكهاتنى وورد بؤ هَيلةكانى شةبةنط و رووداوى (دياردةى) 
 .(Zeeman effect) :زيمان

طؤشةتةوذمى ئةليكرتؤن دياريكرا بةهؤى بادرانةكةيةوة 
بةم بِرةى خوارةوة. 

     ps
→ = → Sћ

بادرانى  تةوذمة  دةتوانني  و   ،½ بة  يةكسانة   s→ بِري 
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بةدرَيذى  ئاِراستةبِرةكان  بةهؤى جةبرى  بنوَينني  ئةليكرتؤن 
Sكةيةكسانة بة ½ جاران ћ(واتة ½ × ћ)، و بةثَيي ميكانيكى 

كوانتةم بِرةتةوذمى بادرانى ئةليكرتؤن بريتى ية لة
.ћ√3/2 و دةكاتة√ ћs(s+1)

و  بادرانةكان  تةوذمة  طؤشة  بؤ   s→ ئاِراستةبِري  وكؤى 
ثابةستة  ئةم  ركَيفي  ذَير  دةضنة  لةئةلكرتؤنةكان  ذمارةيةك 

بوانةى خوارةوة: 
 (→s) ئةطةر ذمارةى ئةليكرتؤنةكان تاك (فردى) بوو ثَيويستة
م بؤ ذمارة جووتةكان 

َ
ضةندجارةى تاكى (1/2 وةرطرَيت).  بةال

ثَيويستة (s→) ذمارةيةكى تةواو بَيت ئةمةش ماناى واية ئةو 
ئاِراستةبِرانةى كة بادرانةكان دةنوَينن ثَيويستة هةميشة هاوِرَيك 
وَينةية  ئةم  و  ثَيضةوانةى  بة  ياخود  ئاِراستة  بةهةمان  بن 

ةتى (بار)نمونةيي روون دةكاتةوة: 
َ
دووحال

نرخانة  ئةم   →s تيايدا  ئةلكرتؤنة  بؤسَي  يةكَيكيان: 

وةردةطرَيت (1/2 ياخود 3/2).
 

دووةميان: بؤ ضوار ئةلكرتؤنة تيايدا 
s→ بِري (سفر،1،2)وةردةطرَيت، زانراوة 
كةدابةشبوونى ئةليكرتؤنةكان لة ماددة 

رةقةكاندا دةضَيتة ذَير ركَيفي بريدؤزى ئامار 
(النظرية االحصائية) كةزانا فَيرمي وديراك 

دايان نا.
يةكَيك لة ديمةنةكانى ئةم تةنؤلكانة ئةوةية 
كة دابةشبوونى ووزةكانيان دةضَيتة ذَير ئامارى 
فَيرمى و ديراك و بادرانةكةى يةكسانة بة (½) 
و ئةم تةنؤلكانة بة (فَيرميؤن) ةكان دةناسرَين، 
وةكو ئةليكرتؤن و ثرؤتؤن و نيؤترؤن، واتة طؤشة 

 .(½ ћ) تةوذميان يةكسانة بة
بادرانةكةيان  كة  تةنؤلكانةى  ئةو  م 

َ
بةال

 ћ يةكسانة بةضةند جارةى تةواو بؤ نةطؤِري
دةناسرَين،  ةكان  (بؤزؤن)  بة  (سفر)  ياخود 
ئامارى  بريدؤزى  ركَيفي  ذَير  دةضنة  ئةمةش 
كةئةنشتاين و بؤز دؤزيانةوة. بؤنمونة تةنؤلكةى 
ئةلفا بادرانى يةكسانة بة (سفر) و ديرتؤن بادرانى 
يةكسانةبة (1)، و فؤتؤن بادرانى يةكسانة بة 

(1)، و طرافيتؤن بادرانى يةكسانة بة (2). 
بؤزؤن: 

ئامارى  ركَيفي  ذَير  دةضَيتة  تةنؤلكةيةكة 
بؤز ئةنشتاين و فؤتؤنةكان و ميزؤنةكان (Pi) و هةموو ئةو 
ناوكانة دةطرَيتةوة كةثَيكهاتوون لة ذمارةيةكى جووت لةتةنؤلكة 
هةروةها هةموو ئةو تةنؤلكانةى كة بادرانةكانيان ذمارةيةكى 

تةواوة. 
تَيبينى: هايثرؤنى المدا λ هايثرؤنى سطما ∑ هايثرؤنى 
كساى هةموو ئةو هايثرؤنانة ناجَيطرين و نيوةتةمةنَيكى زؤر 
كةيةكسانة  هةية  بادرانَيكيان  هةموشيان  و  هةيشة  كورتيان 
بة (½) بَيجطة لة هايثرؤنةكانى ئؤميطا كة بادرانَيكى هةية 

يةكسانة بة (2/3). 
بؤ زياتر شارةزا بوون بِروانة كتَيبي (مفاهيم َّـ الفيزياءالحديثة) 

ثةراوَيزو سةرضاوة: 

1. الفيزياء الذرية: د. طالب ناهي الخفاجي 

2. مفاهيم َّـ الفيزياء الحديثة: أرثر بايزر 

3. مبادىء الفيزياء الذرية: أنكا 



29 زانستى سةردةم 32

زيرةكى بةو شَيوةية ثَيناسة كراوة كة بريتى ية لةتواناى 
تاك بؤ كاركردن لةثَيناوى بةديهَينانى مةبةستَيكى تايبةتىء 
ذينطةكةيدا   

َ
لةطةل تةواوكارى  لؤذيكيانةو  بريكردنةوةى 

بةشَيوةيةكى كارا، ئةطةر تيؤرةكانى زيرةكى ثشت بة توَيذينةوة 
ئةزمونىء ئامارييةكان ببةستَيت ئايا توانيويةتى دةست بخاتة 
سةر شوَينى يان نيشتمانى زيرةكى يان ئةوةى ثَيي دةوترَيت 

ثَيكهاتةى بايؤلؤذى زيرةكى؟ 

ي (1955) 
َ
وشةى زيرةكى intelligence كة (بريت) لةسال

فرمانة  كة  (ئارستؤتل)  بؤ  دةطةِرَيتةوة  ثَيداوة  ئاماذةى  دا 
ييةكان 

َ
ضوونىء زطماكيةكانى لةفرمانة مةعريفىء ئةقل

َ
هةل

 ئةوةشدا كةزانايانى ثسثؤِر بةتةواوةتى 
َ
جياكردؤتةوة، لةطةل

ة يان بريؤكةيةك الى مرؤظ يان 
َ
درك بةوة دةكةن كةهةر جول

م 
َ
ضوونىء مةعريفى لةخؤدةطرَيت، بةال

َ
 روخسارى هةل

َ
ئاذةل

بةجيا  دةكرَيت  خؤياننء  ةتى 
َ
خةسل خاوةنى  هةريةكةيان 

 هةموو ئةمانةشدا 
َ
ينةوةيان لةسةر ئةنجام بدرَيت، لةطةل

َ
لَيكؤل

لةو  لةزؤرَيك  تائاستَيك  زاراوةية  ئةم  مَيذوييةكانى  بنةما 
نارؤشنايي بةرثرسة كةبؤتة هؤى خراث تَيطةيشتن لةزاراوةى 

زيرةكى. 

يان  لةشت  زيرةكى جؤرَيكة  داناوة  وايان  بنةمايانة  ئةم 
، هةروةها (رايل) ئاماذةى داوة بةوةى 

َ
بِري سةربةخؤ لة ئةقل

هيض  ثَيناسةكردنى  يان  زيرةكى  ناساندنى  بؤ  نة 
َ
هةوال ئةم 

يشدا  ئامَير)  لةناو  (شةبح  ئةفسانةى  نييةكة  بةهايةكيان 
لةخؤدةطرَيت، ئَيمة ناتوانني بةشَيوةيةكى سةربةخؤ تَيبينى 
زيرةكى بكةين، ئةوةى دةتوانني تَيبينى بكةين هةندَيك كاريان 
وشةيان بريؤكةن كة ئاماذة دةدةن بة بةرزى ئاستى زيرةكى 

وكارامةيي. 

(بريت) باسي ئةوة دةكات كة دانانى زيرةكى بة سيفةتَيك 
يارمةتيمان  ناوَيك،  دانانى بةشَيوةى  ةتَيك لةجياتى 

َ
يان حال

لة  زؤر  َيكى 
َ
كؤمةل سروشتدا  لة  لَيي،  تَيطةيشتن  لة  نادات 

يانء لةشت 
َ
ةتى طريمانةيي دةخرَيتة ثال

َ
نمونة هةن كة خةسل

دروست نةبوون، بؤنمونة وةك توانةوةى ماددةيةكى كيميايي 
 
َ
لةشلةيةكدا، يان طةياندنى كارةبايي لة سوِرى كارةبادا، لةطةل

ئةوةشدا ِرَيككةوتنَيكى تةواو لةسةر ِرَيطةكانى ثَيوانةكردنى 
نيايي دةكرَيت 

َ
 ئةوةشدا بةدل

َ
ةتانة لةئارادانيية، لةطةل

َ
ئةم خةسل

م لة 
َ
لةشَيوةى هةندَيك كردارى تايبةتيدا ثَيناسة بكرَيت، بةال

رووى جَيبةجَيكردنةوة ئةم جؤرة جةختلَيكردنة سةبارةت 
بةداِرشتنةوةى زيرةكى لةضوارضَيوةى ثَيناسةيةكى دياريكراودا 
 ئةوةشدا دةتوانني زيرةكى بة ثَيكهاتةيةكى 

َ
بةديناكرَيت، لةطةل

بةسوود دابنَيني، وا لَيي بِروانني شتَيكة يارمةتيمان دةدات بؤ 
لَيكدانةوةى رةفتار هةرضةندة لة تَيبينى راستةوخؤ بةدةرةو 

ئايا زيرةكى 
نيشتمانَيكى 

بايؤلؤذى هةية؟            
دكتؤرسالم عةبدولرةحمان   
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ؤزى دةناسرَيت. 
َ
بةجؤرَيك لة ئال

(جؤزلني) ئاماذة دةدات كة يارى (تؤثي ثَي) 
م ناتوانرَيت بة شَيوةيةكى 

َ
ش ثَيكهاتةيةكة، بةال

دياري  كارانة  ئةو  زيرةكى  ةتى 
َ
حال لة  ئاسانرت 

ثَييانةوة  تاك  ثَيويستة  يارييةدا  كةلةم  بكرَين 
ثابةند بَيت. 

تيؤرة  لة  زؤر  رَيذةيةكى  لةواقيعدا 
ثَيكهاتةى طريمانةيي  بة  سايكؤلؤذييةكان ثشت 
بةستنء  ثَيكةوة  درككردنء  وةك  دةبةستن 
م ثَيويستة 

َ
نةرو. .. هتد، بةال

َ
تةسةورو غةريزةو ثال

درك بةوة بكةين كاتَيك ئةم زاراوانة بةكاردةهَينني، 
بةردةوام  شَيوةيةكى  بة  هةروةها  دةكةين  ضي 
بدةين بؤ ئةو كردارة يان رةفتارة بيطؤِرين كة 

َ
هةول

دةتوانرَيت تَيبينى بكرَيتء ئاماذةيان ثَيبدرَيت، 
يان  زيرةكى  واية  ثَيي  (جَينسني)  لةبةرئةوة 
هاوكؤلكةى زيرةكى ثَيكهاتةيةكى راستطؤيانةية بؤ 
راظةكردنى رةفتار، هةروةك DNA لة بايؤلؤذى 

يان طةرديلة لة فيزيكدا. 

ثَيناسةكردنى  ء 
َ
ئةقل جؤرى  بة  سةبارةت  بريؤكةكان 

م زؤرَيك لةنوسةران بةتوندى 
َ
تائاستَيكى زؤر بةيةكداضوون، بةال

جةختيان لة بريكردنةوةى ئةبسرتاكت كردووة، (بريمان) يةكَيكة 
ي بةمشَيوةية ثَيناسة 

َ
(بورتس) يةكَيكة لةو نوسةرانةى ئةقل

كردووة: بريتى ية لةتوانا بؤ ضارةسةركردنى طريوطرفتء ثالن 
دانان، (سبريمان) يش بةتواناى ئاطاييء خؤطونجاندنء فَيربونء 
بةرضاو رؤشنىء و دركثَيكردنى ثةيوةندى، وةسفي كردووة، 
م هيض كام لةم وةسفانة ناتوانن ثَيمان رابطةيةنن ض جؤرَيك 

َ
بةال

لةتاقيكردنةوةيةكى  بِرطةيةك  مدانةوةى 
َ
وةال يان  لةرةفتار 

تايبةتيدا نمونةيةكى باشة يان خراث بؤ زيرةكى. 

ثَيكهاتةكانى زيرةكى: 
لة  ؤز 

َ
ئال َيكى 

َ
كؤمةل لة  زيرةكى  باوةِرةداية  لةو  (بينية) 

سيفةت ثَيكدَيت، كةئةمانة لةخؤ دةطرَيت: 

بة   
َ
ئةقل ئاراستةكردنى  طريوطرفتء  بة  بايةخدان  ـــ 

ئاِراستةى ضارةسةركردن. 

ثَيناوى  لة  ئةويش  تائةوثةِري  خؤطونجاندن  تواناى  ـــ 
طةيشتن بة كؤتاييةكى تايبةتى. 

ـــ تواناى تاك بؤ رةخنةطرتن لة خود. 

زيرةكى  سةرةكى  سيفةتى  نوسراوة،  ديكةدا  لةشوَينَيكى 
بريتى ية لةو حوكمة يان بِريارة كةهةستى باش يان هةستى 

 
َ
ثراكتيكى تاك دةرى دةكات بةشَيوةيةك ئةو حوكمة لةطةل

حوكمدانء  واتة  بطونجَيت،  دةوروبةريدا  بارودؤخى  خودء 
ئةم  بةِرَيوةبضن،  باش  بةشَيوةيةكى  ئاماذةدان  تَيطةيشتنء 

ضاالكيانة بؤ زيرةكى ثَيويستن. 

لَيرةدا تَيبينى دةكةين (بينية) ئاماذةى داوة بةسيفةتى 
بةرطريكارانةو بةسيفةتى مةعريفى، دواى ئةويش (وكسلر) 

ي (1958) دا زيرةكى بةم شَيوةية ثَيناسة كردووة: 
َ
لةسال

مةبةستَيكى  ثَيناوى  لة  كاركردن  بؤ  تاكة  طشتى  تواناى 
لؤذيكيانةو  بريكردنةوةى  بؤ  تاكة  تواناى  دياريكراوداو 
ئَيستادا  لة  كارا.  بةشَيوةيةكى  ذينطةدا   

َ
لةطةل ةكردن 

َ
مامةل

كةمرت  زيرةكى  بة  سةبارةت  نوَييةكان  راوبؤضوونة  زؤربةى 
فاكتةرى ئةندَيشةو رامان لةخؤدةطرنء زياتر ثشت دةبةستن بة 
زؤرَيك لةتوَيذينةوةى ئةزمونطةرى ئامارةييء توَيذينةوةكانى 

تايبةتن بةطةشة. 

روخسارة بايؤلؤذييةكان: 
كارى زانايانى بايؤلؤذىء سايكؤلؤذى بةراوردكارىء زانايانى 
تواناى  نَيوان  ثةيوةستى  دةكةن  ئاشكراى  ئةنسرؤثؤلؤذى 
مَيشك  ؤزى 

َ
ئال ئاستى  مَيشكء  قةبارةى  رةفتارو  طونجاندنى 

سادةترة لةسةرةتاى دةركةوتنى. 

لةئةندامى  طشتييةكان  خؤرسكة  ميكانيزمة  لةواقيعدا 
لةرةفتاردا  طرنط  َيكى 

َ
رؤل لةبونةوةران  دياريكراو  جؤرَيكى 
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ميكانيزمة  جياكردنةوةى  ئةوةى  وَيِراى  دةطَيِرن، 
خؤرسكةكان لة نةريتة وةرطَيِراوةكان ئةوةندة كَيشة نيية.

لةتواناى  ؤز 
َ
ئال زؤر  ئاستى  تَيبينى  دةتوانني  تةنانةت 

ؤكة 
َ
جال

َ
خؤطونجاندن لةنَيو مريووةكاندا بكةين، بؤ نمونة جال

كاتَيك داوةكةى دةضنَيت، هةنط كاتَيك شانةكةى دروست 
دةكات، مَيروو كاتَيك فَيرى مةتاهة دةكرَيت، هةموو ئةمانة 
ثَيويستيان بة جؤرَيك لة جَيبةجَيكردن هةية كة هاوتاية 
ئةنجامى  طةورة  مَيشك  مشكَيكى  كردارانةى  ئةو   

َ
لةطةل

دةدات، هةروةها هةندَيك لةتواناكانى بريكردنةوة لةمرؤظدا 
لةِرَيطةى  طريوطرفت  ضارةسةرى  كردنء  طشتطريى  وةك 
سةرةتاييدا  شَيوةيةكى  لة  رؤشنى  بةرضاو  ضاوكراوةييء 
ندةش روودةدةنء لةمةيموندا زؤر ئاشكراتر 

َ
الى مشكء بال

دةردةكةون كةتواناى وةرطرتنى هةندَيك كارامةييان هةية 
تةنانةت هةندَيك لة فرمانةكانى زمانيش. 

زيرةكى  ثةرةسةندنى  داوة،  ئاماذةى  (ئيستنهاوس) 
بؤ  طؤِرانة  ضوارضَيوةى  لة  نةبَيت  بةدةطمةن  مرؤيي 
زؤر  طؤِرانانة  ئةم  (لةكاتَيكدا  ناكرَيت  باس  ماوةييةكاندا 
هةروةها  مةندن،  سود  لةوةى  زياتر  مةندن  زيان  كات 
واشي  هيََ ثةرةسةندنى  شوَينةوارى  يداوة 

َ
هةول ئيستنهاوس 

زيرةكى  بؤ  ثَيويست  هؤكارى  يان  سةرةكى  فاكتةرى  ضوار 
كانء مرؤظدا، ئاشكرا بكات، كةهةريةكةيان 

َ
لةطيانةوةرة باال

بةهاى خؤيان بؤ مانةوةى ذيان هةية، لةبةرئةوةى (بةِراى 
بذاردنى سروشتى يةوة ثةرةى 

َ
ئةو) زيرةكى لةِرَيطةى هةل

سةندووة، كةئةمانةن:

ةيي 
َ
جول هةستىء  تواناى  ضؤنَيتىء  زيادبوونى  ـــ 

سةندووة  ثةرةيان  مرؤظدا  لة  زؤر  تائاستَيكى  ئةمانة  كة 
بةِرَيكىء  مرؤظ  لةوةستانى  دةنوَينن  خؤيان  كةئةمانةش 
تواناى بينني لةدوورى جياوازةوةو بةكارهَينانى دةست بؤ 

شت طرتنء طةروو بؤ قسةكردن. 

زانيارىء  طرتنى 
َ
هةل ثاراستنء  بؤ  بَيشومار  تواناى  ـــ 

ثؤلينكردنى  رَيكخستنء  هةروةها  ثَيشوو،  شارةزاييةكانى 
ئةم زانياريىء شارةزاييانة بؤ ئةوةى جارَيكى دى بةئاسانى 

بطةِرَينرَينةوةو بةكاربهَينرَين. 

مدانةغةريزةيية 
َ
وةال دواخستنى  بؤ  مرؤظ  تواناى  ـــ 

يةكسةرييةكانء ئارةزووى مرؤظ بؤ طةِرانء ئاشكراكردن، 
فَيربوونى  هةمواركردنى  فَيربوونء  بؤ  تواناى  هةروةها 
ثَيشوييء رةنطدانةوةى ئةم توانايانة لة شَيوةى ضارةسةرى 

داهَينةرانة بؤ طريوطرفتةكانى. 

ـــ تواناى مرؤظ بؤ طشتطريكردنء جياكردنةوة. 

بايؤلؤذىء  توَيذينةوة   
َ
لةطةل طشتييةى  ئةنجامة  ئةو 

ى لةطيانةوةرة 
َ
سايكؤلؤذييةكاندا دةطونجَيت ئةوةية رةفتارى ئاذةل

نزمةكاندا بة ثلةيةكى طةورة راستةوخؤيةو يةكسةرى بِريارى 
ئةندامى  ثَيكهاتةى  ِرَيطةى  لة  يان  ئةويش  دةدرَيت  لةسةر 
بايؤكيميايي خؤرسكةكان)  دةمارىء  (ميكانزمة  بونةوةرةكة 
يان لةِرَيطةى ووروذاندنى دةرةكييةوة دةبَيت يان لة رَيطةى 
دا كردارى مامناوةند 

َ
م لة بوونةوةرانى باال

َ
هةردووكيانةوة، بةال

تا ئاستَيكى زياتر لة ناوةندة كؤئةندامىء دةماردا روودةدات، 
رَيدةكةوَيـت،  زيرةكيدا  ثراكتيكى  ئاستَيكى   

َ
لةطةل ئةمةش 

ؤزةكان كة مرؤظء مةيمون 
َ
يية زياتر ئال

َ
ضونكة طريوطرفتة ئةقل

دةتوانن ضارةسةرى بؤ بدؤزنةوة، ثَيويستيان بة بريكردنةوةى 
ناوةكى زياتر، هةية. 

لة  تَيطةيشتن  لة  يان فسيؤلؤذى مَيشك  توَيكارى مَيشك 
نادةن،  يارمةتييان  ئةوةندة  ييةكان، 

َ
ئةقل كردارة  سروشتى 

ةتى توخمى مرؤييدا تةنيا ثةيوةستيةكى 
َ
لةوةدةضَيت لةحال

يان  مَيشكدا  قةبارةى  زيرةكىء  لةنَيوان  هةبَيت  بضوك  زؤر 
ؤزى لؤضةكانى سةر رووةكةى يان هةر روخسارَيكى 

َ
ئاستى ئال

ي 
َ
 ئةوةشدا طةشةى زؤرى توَيكل

َ
ديكةى ناوازةى مَيشك. لةطةل

ئةندامانى  الى  ي 
َ
ئةقل تواناى  بةسةركةوتنى  بةندة  كرؤك 

م ناكرَيت رووبةرى دياريكراو كة فرمانى 
َ
توخمى مرؤظ، بةال

دياركراويان هةبَيت دةستنيشان بكرَين جطةلة رووبةرة هةستىء 
هةرتَيكضونَيكى  يان  قسة،  خواردنى  ثةنط  ء  ةييةكان 

َ
جول

زمانةوانى كةبةندة بة ناوضةى (بروكا) ء ناوضةكانى تةنيشتى 
لةنيوةى الى ضةثي مَيشك. 

زؤريان  جياكردنةوةيةكى  لةتوَيذينةوةكان  هةندَيك   
لةفرمانى هةردوو نيوةكةى مَيشك، ئاشكراكردووة، كةنيوةى 
الى ضةث لةكردارة زمانةوانىء كاتييةكان بةرثرسة، هةرضي 
نيوةى الى راستيشة لةكردارى شوَينىء بينينةكان بةرثرسة، 
مَيشك  لة  طةورة  بةشَيكى  دةكرَيت  زانراوة  وةك  هةروةها 
هةندَيك  كاربكاتةسةر  ئةوةى  بَي  تَيكبدرَيـت  يان  البربَيـت 
 لةسةر 

َ
تواناى دياريكراوو ووروذاندنى كارةبايي هةندَيك خال

ةيي جياواز 
َ
مدانةوةى هةستى يان جول

َ
رووةكةى لةوانةية وةال

دروست بكات. 

بريكردنةوةو درككردن. ...... لة كوَي؟ !
وكردةوة 

َ
بال زانستى  وتارَيكى  (نقليد)  دا  ى 1958 

َ
لةسال

ئاشكراى دةكات وروذاندنى هةندَيك بةش لة الجانطة نيوةدا 
دةتوانَيت هةندَيك شارةزايي ثَيشوو بذَينَيتةوة كةتاك لةبريى 
 
َ
لةطةل دةبَيت،  هاوكات  وِرَينةدا   

َ
لةطةل كات  زؤر  ضؤتةوةو 

طةكان ئاماذة دةدةن تةنانةت بةالبردنى كرؤكى 
َ
ئةوةشدا بةل
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ةييةكان لةدةست ناضن، 
َ
ةيي لة مةيمون دا، شارةزايية جول

َ
جول

ئاشكرادةبَيت  بانطةشانة  لةو  هةندَيك  ناِراستى  لةبةرئةوة 
كةثَيي واية هةندَيك اليةنى تايبةتى درككردنء بريكردنةوة 

لةدةمارةخانةى تايبةتيدا، هةن. 

كاتَيك توانرا ئةو ئةركة كارةبايية تؤماربكرَيت كةدةماخى 
كةسانى تةندروستء سروشتى دروستى دةكةن، دةروازةيةكى 
شَيوةى  دةركةوت  بوو،   

َ
واال بوارةدا  لةم  ينةوة 

َ
لَيكؤل بؤ  نوَي 

بةتايبةتى  ننيء  ئاسايي  شةثؤلةكانيان  كة  هةن  دياريكراو 
ى وةردةطرن، ئةمة لةوانةية سوودى 

َ
ئةوانةى كةشَيوةى ناهَيل

نةخؤشي،  ةتى 
َ
حال هةندَيك  دةستنيشانكردنى  بؤ  هةبَيت 

ةتى ََّـ – دا، هةروةها دةركةوت شةثؤلةكانى 
َ
بؤنمونة لةحال

م 
َ
بةال و،  نني  بضوكدا  تةمةن  نى 

َ
لةمنداال بةطشتى  ئةلفا 

لةفراوان بوونء رَيذةدا Rate بةرةو زيادبوون دةضن تةنانةت 
يش. بةمةش تائاستَيك بةندة بةتةمةنى 

َ
تاتةمةنى دوانزة سال

ييةوة، هةرضةندة وةك دةردةكةوَيت ئةم جؤرة ثةيوةستية 
َ
ئةقل

 ئةو جياوازييانةدا 
َ
 رَيذةى زيرةكيدا نيية، واتة لةطةل

َ
لةطةل

كةلةزيرةكيدا هةية لةنَيو كةسانى تةندروست لةهةر تةمةنَيكى 
كارةباييةكانى  شةثؤلة  ئةركى  ئةوةشدا   

َ
لةطةل تايبةتيدا، 

مدانةوةى ئةركة كارةبايية دروست 
َ
مَيشك، واتة خَيرايي وةال

زياتر  ئةطةرَيكى  دةرةكييةوة،  وروذَينةرى  بةهؤى  بووةكان 
لة  يانة 

َ
ناهَيل موجةبة  شَيوة  ئةمجؤرة  دةركةوتنى  شياوة. 

دةبَيت  يارمةتيدةر  ةتانةدا 
َ
لةوحال هةندَيك  ضارةسةركردنى 

ةتى 
َ
حال هةندَيك  هةروةها  ضارةسةربكرَين،  كةنةتوانراوة 

تؤماركراو كةثَيشرت ثزيشكةكان نائومَيدبوون لَيي كةبةهؤى 
ئةم شَيوازةوة ضارةسةرى بؤ كراوة. 

 
َ
(ئارتل) راطةياند توانيويةتى هاوكؤلكةى ثةيوةستى لةطةل

رَيذةى زيرةكيدا بدؤزَيتةوة كة دةطاتة (0.6)ء دةكرَيت ثَيوانة 
بكرَيت.

ينةوةيةكيشدا كة (شوكارد)ء (هورن) ئةنجاميان 
َ
لة لَيكؤل

مدانةوةو 
َ
- دا هاوكؤلكةى ثةيوةستى (1) نَيوان ئةركةكانى وةال

ذمارةيةك لة تاقيكردنةوةكانى توانايان، حيساب كرد، هاوكؤلكةى 
لةو  هاوكؤلكةكان  بوو،  لة 0.25كةمرت  زوربةيان  ثةيوةستى 
بةثَيوانةى  (كاتل)  نةبوونء  كةزمانةوانى  تاقيكردنةوانةدا 
زيرةكى بؤ ماوةى (2) دانا، بةرزتر نةبوون لة هاوكؤلكةكانى 
ئةو تاقيكردنةوانةى تايبةت بوون بة زمانةوانىء (كاتل) بة 
ثَيوانةى زيرةكى وةرطرياوى دانا لَيرةدا جةخت لةوة دةكةين 
ثَيويستة ضاوةِرَيي دةستكةوتنى هاوكؤلكةى زؤر بةرز نةكةين 

دروست  بةشَيوةيةكى   (EEG) ثَيوانةكانى  ئةطةر  تةنانةت 
ئةركة خؤرسكةكانى مَيشكيشي نواند، هةروةك لةم بوارةدا لةالى 
ثَيوانةكانى زيرةكى  توَيذةران روودةدات – ضونكة  هةندَيك 
كةبةراوردكارى ثَيدةكةين تا ثلةيةكى زؤر كاريان تَيدةكرَيتء 
 (Vernon) ئةمةش ئةو ئةنجامة بوو كة دةست ثرؤفيسؤر
كةوت لة رَيطةى زنجريةكى دوورء درَيذ لة توَيذينةوة لةسةر ئةم 
بابةتة. لةبةر ئةوة هاوكؤلكةكانى ثةيوةستى بةرز بن يان نزم 
ئةوة ناسةِّـَينن كة هَيلكارييةكانى (EEG) يان روخسارةكانى 
 A) ديكةى فرمانى مَيشك لةطةأل بناغةى فيزيكى (زيرةكى
3)) دا دةطونجَيت، وةك ئاشكراية ثةروةردةء طةشةكردن لة 
طةشةى  هاندانى  هؤى  ببنة  لةوانةية  هاندةردا  ذينطةيةكى 
ةتى مَيشكى زؤر باش 

َ
دةمارى، بةواتايةكى ديكة لةوانةية خةسل

بؤ دروستكردنى زيرةكى B بةشَيوةيةكى باشرت بةرهةم بَيت. 

ثةراوَيزةكان: 

(1) هاوكؤلكةى ثةيوةستى Correlation Coefficient: بِرَيكى 

ئاماريية طوزارشت لة ثلةى رَيكةوتن لةنَيوان دوو طروث لة ثَيوانة دةكات، 

بؤ نمونة رَيذةى زيرةكىء ئاستى سةركةوتن لة خوَيندندا، هاوكؤلكةى 

ثةيوةستى لة 0,0 واتة هيض رَيكةوتن نيية بؤ + 1,0 واتة رَيكةوتنى تةواو 

هةية، يان بؤ – 1,0 واتة ثةيوةندييةكة بة تةواوةتى ثَيضةوانةية، بة ثيتى 

(r) هَيما دةكرَيت. 

يان  ثةيوةستى  طشتى  بارستايى  لة  طوزارشت  بؤماوة  زيرةكى   (2)

كة  ى 
َ
ئةقل كاركردنى  روخسارةكانى  واتة  دةكات،  مَيشكدا  لة  يةكطرتوو 

بةشَيوةيةكى بايؤلؤذى ديارى دةكرَينء وامان لَيدةكةن بتوانني طريوطرفتى 

نوَى ضارةسةر بكةينء لة ثةيوةندى نوَى تَيبطةين، بةآلم زيرةكى وةرطرياو 

يان فؤرمةلة بوو طوزارشت لةو ضةمكء كارامةيىء شَيوازانة دةكات كة 

طرتوون،  وةرمان  كولتوريماندا  رؤشنبريىء  ذينطةى  كاريطةرى  ذَير  لة 

سروشتية هةريةك لةم دوو جؤر زيرةكية بةرَيذةى جياواز كاربكةنة سةر 

ى. 
َ
هةر كردارَيكى ئةقل

(3) زيرةكى (A) زاراوةيةكة D.O.Hebb دايهَيناوة بؤ ثَيناسةكردنى 

ى الى هةر تاكَيك، هةرضى زيرةكى 
َ
ئةركى بؤماوةيى سةرةكى طةشةى ئةقل

طشتى  تواناى مةعريفى  كردنى  وةسف  بؤ   Hebb زاراوةيةكة ية   (B)

بةكاريهَيناوة كة دةكرَيت لة كارلَيكردنى نَيوان زيرةكى (A)ء سروشتى 

ئةو كارتَيكردنةى كة ئةو ذينطةية ئامادةى دةكات كة تاك تيايدا دةذى، 

تَيبينى بكرَيت. 

لوقمان لة (العربى)وة ثةرضظةى كردووة.
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نةخؤشى دةردة طا: 
خاوةن  لةنَيو  تايبةتى  بة  كوردةوارى  طاى 

َ
كؤمةل لة 

دةردة  دةوترَيت»  بةنةخؤشيةكة  نشينةكاندا  طوند  ئاذةألء 
Cat- «طا» ء هةروةها ثَيشى دةوترَيت تاعونى رةشة ووآلخ

ثَي ى  ظَيتَيرنةى  لةسةرضاوةكانى ثزيشكى   ،«tle Plague
.«Rinder Pest» دةوترَيت

بةيةكَيك  طا  دةردة  نةخؤشى  مَيذوويةوة  رووى  لة 
ئةنجامى  لة  دةذمَيردرَيتء  ترسناكةكان  نةخؤشية  لة 
جةنطةكاندا لة سةردةمة جياجياكانى مَيذوودا بآلوبؤتةوةو 
بة طشت وآلتانى جيهاندا تةشةنةى كردووة، كة لةسةرةتاوة لة 
وآلتانى كيشوةرى ئاسياوة دؤزراوةتةوة بؤ وآلتانى كيشوةرى 
لة  ناوةراستء  ناوضةى رؤذهةآلتى  بؤ  دواييدا  لة  ئةوروثاء 
بة  ئةوة  لةبةر  ئةفريقيا.  كيشوةرى  طةيشتؤتة  ئةنجامدا 
نةخؤشيةكةو  زياترى  بآلوبونةوةى  لة  بةرطرتن  مةبةستى 
ى 1762 زا يةكةم 

َ
دانانى سنورَيك بؤ تةشةنةكردنى لة سال

فةِرةنسا  وآلتى  لة  ليؤن  شارى  لة  ظَيتَيرنةرى  قوتابخانةى 
دامةزراوة لة ئةنجامدا طةلَيك توَيذينةوةى زانستى دةربارةى 
نةخؤشى دةردةطا تيايدا ئةنجام درا، كة ئةمةش بووة هؤى 
وآلتانى  هةندَيك  لة  بيستةمدا  سةدةى  لةسةرةتاى  ئةوةى 
جيهاندا كؤنرِتؤأل بكرَيتء بنرِببكرَيت بة تايبةتى لة وآلتانى 

كيشوةرى ئةوروثاو باشوورى ئةفريقياء وآلتى صني. 

ة دوو 
َ
ئاذةل طا زياتر تووشى  بةثَيى سةرضاوةكان دةردة 

ة كاوَيذكةرةكانء بةراز زؤر هةستيارن 
َ
سمةكان دةبَيتء ئاذةل

طاى كوردستان بة طاو مانطاو طامَيش 
َ
رةشة وآلخ لة كؤمةل

مَيذووييةكى  كوردستاندا  لة  بةخَيوكردنيان  دةوترَيتء 
ى 

َ
دَيرينى هةية بةشَيوةيةك لة طوندء شارةكاندا خاوةن ئاذةل

وا هةية كة شارةزاييةكى باشيان ثةيدا كردووة لة ضؤنَيتى 
بةخَيوكردنء بةرَيوةبردنء زؤربوونياندا. رةشة وآلخ بة 
دادةنرَيتء  سور  طؤشتى  شريء  سةرةكى  سةرضاوةيةكى 
بةرهةمةكانى  خواردنى  ئارةزووى  كوردستانيش  كى 

َ
خةل

شريء طؤشتى سوريان هةية. 
ثةكخستنى  هؤى  دةبنة  كة  هةية  نةخؤشى  زؤر 
طةشةكردنء زؤربوونى رةشة وآلخء لة ئةنجامدا دةبَيتة هؤى 

بةربةستَيك لةبةردةم طةشةكردنى ئابوورى كوردستان. 
تووشى  كة  نةخؤشييانةى  لةو  يةكَيكة  دةردةطا 
رةشةوآلخ دةبَيتء زيانَيكى طةورةى ثَيدةطةيةنَيت، دةردةطا 
زؤر بة ئاسانى لة وآلتَيكةوة بؤ وآلتَيكى دى دةطوَيزرَيتةوةو 
تةشةنة دةكات بةمةش هةرةشة لة سامانى ئاذةأل دةكات لة 
زؤربةرى وآلتانى جيهان، لةبةر ئةوة زؤر ثَيويستة طشت 
ووآلتانى جيهان هاوكارى يةكرت بكةن بؤ كؤنرِتؤأل كردنء 

بنرِبكردنى. 
هةرضةندة بةثَيى دؤكيؤمَينتةكانى رَيكخراوى FAOء 
بةِرَيوةبةرايةتيةكانى ظَيتَيرنةرى لة كوردستان نةخؤشى 
جياجياكانى  لةناوضة  دواييدا  ةى 

َ
دةسال لةم  دةردةطا 

تيذىء  توندء  لةبةر  بةآلم  نةكراوة  تؤمار  كوردستاندا 
ضةند  كة  زانى  ثَيويستم  بة  يةكة  نةخؤشى  ترسناكى 
زانياريةكى طرنط دةربارةى دةردةطا بخةمة ثَيش ضاوى 

خوَينةران. 

نةخؤشى دةردة طا 
Rinder Pest

دكتؤر فةرةيدون  عةبدولستار
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بؤ ظايِرؤسى نةخؤشيةكةو زؤر بة ئاسانى تووش دةبن. 

رةشةوآلخ (طاء مانطاء طامَيش) لة هةموو تةمةنةكاندا 
دةبنء  طا  دةردة  ظايِرؤسى  تووشى  سروشتى  بةشَيوةيةكى 
نيشانةكانى نةخؤشيةكة بة ئاشكرا لة سةريان دةردةكةوَيت 
ة كَيويةكانيش تووشى دةردة طا دةبنء 

َ
دةركةوتووة كة ئاذةل

دةركةوتوة  سةرضاوةكان  ى  بةثَي  دةطةنَيت.  ثَي  زيانيان 
راددةى تووشبون: Morbidity rate دةطاتة 100%ء راددةى 

لةناوضوون: Mortality rate دةطاتة 50 %. 

نةخؤشي دةردةطا بةهيض شَيوةيةك ناطوَيزرَيتةوة بؤ 
مرؤظ وترسناكى راستةوخؤي لةسةر تةندروستى مرؤظ 

نيية. 

ضؤنيةتى طواستنةوةى نةخؤشي 
دةردةطا: 

ي توشبوو 
َ
بوونءثةيوةندى راستةوخؤ لةنَيوان ئاذةل

َ
تَيكةل

ى ساغ دا بةِرَيطةيةكى سةرةكى 
َ
 ئاذةل

َ
بة نةخؤشيةكة لةطةل

دا، ظايرؤسي 
َ
دادةنرَيت بؤ طواستنةوةى نةخؤشيةكة لةنَيو ئاذةل

نةخؤشيةكة بةذمارةيةكى زؤر هةية لة دةردراوةكانى وةكو 
تووش  ى 

َ
ئاذةل ضاوى  لوتء  ئاوى  تؤو  شريو  ثاشةِرؤو  ليكء 

بوو. 

ظايرؤسي  وةرطرتن  هةناسة  هةناسةدانء  -بةِرَيطةى 
نةخؤشيةكة دةطوَيزرَيتةوة، زياتر نةخؤشيةكة تةشةنةدةكات 
ثلةى  بةرزدةبَيتةوةو  بةردا  لةدةورو  شَي  راددةى  كاتَيك 
كةم  رؤذ  تيشكى  كاريطةرى  كاتَيك  بَيتةوةو  نزم  طةرميش 

دةبَيتةوة. 

 لةناوضةيةكةوة بؤ ناوضةيةكى ديكة 
َ
-طواستنةوةى ئاذةل

بةتايبةتى لة سنورةكاندا بةِرَيطةيةكى سةرةكى دادةنرَيت بؤ 
طوَيزانةوةى نةخؤشي دةردةطا. 

- لةرَيطةى بةكارهَينانى ئاوو خؤراكى ثيس بوو بةظايرؤسي 
نةخؤشيةكة دةبَيتةهؤى طواستنةوةى نةخؤشييةكة. 

- دةركةوتووة بةهؤى مَيشء مةطةزةوة ظايرؤسةكة 
ناطوَيزرَيتةوة. 

هؤكارى نةخؤشي دةردةطا:
هؤكارى نةخؤشي دةردةطا دةطةِرَيتةوة بؤ ظايرؤسَيك ثَيي 
Para- بةخَيزانى»  دةوترَيت»» Morbilli virus كةسةر 

 .“RNA Virus «ةى
َ
myxo viridae» سةر بة كؤمةل

- ظايرؤسةكة ضةند جؤرَيكى هةيةء جياوازيان لةنَيوانداية 
م 

َ
بةال   ،“VirulenCity تيذييةوة»  توندو  لةرووى 

ثةيوةندييان بةيةكةوة هةيةو بةم ثةيوةندييةش دةوترَيت» 

بَيطومان  كةئةمةش   «Antigenic relation ship
دةبَيتةهؤى روودانى دياردةى» Cross – immunity»ئةم 
واتة  كوتان،  ثرؤسةى  لةكاتى  هةية  سوودى  دياردةيةش 
ظايرؤسةكة  جؤرةكانى  لة  جؤرَيك  بةكارهَينانى  لةكاتى 
هؤى  كةدةبَيتة  ساغةكان  ة 

َ
ئاذةل كوتانى  بؤ  ظاكسني  وةك 

ثارَيزراو  دةكةنء  ثةيدا  بةرطرى  كوتراوةكان  ة 
َ
ئاذةل ئةوةى 

ديكةى  بة جؤرةكانى  دةردةطا  بةنةخؤشي  لةتوشبون  دةبن 
طرنطى  ديكةى  ةتَيكى 

َ
خةسل بة  كةئةمةش  ظايرؤسةكة، 

Vac- «ظايرؤسةكة دادةنرَيت كةلةخزمةتى ثرؤسةى كوتانة
 .“cination

ثَيكهاتةيةوة زؤر  ظايِرؤسى نةخؤشى دةردةطا لةرووى   -
كاوَيذكةرة  تاعونى  ظايِرؤسى نةخؤشى  ثةيوةندى هةية بة 
نةخؤشى  هةروةها  بزندا،  مةِرء  PPR»لة  بضوكةكان» 

سورَيذة» Measles»لة مرؤظداء نةخؤشى 

تاعونى سةط» Canine distemper»لة سةطدا. 

ظايِرؤسةكة تواناى مانةوةى هةية بة ضاالكى لةضوار   -
 ،(7,9  –  7,2) ترشَيتى  ثلةى  لة  هةروةها  سةديداء  ثلةى 
ترشَيتى»  ثلةى  لة  دةكةوَيت  لةكار  دةكةوَيتء  ثةكى  بةآلم 

5,6»ء زياتر لة» 9,6». 

لةذَير  لةكاردةكةوَيت  دةكةوَيتء  ثةكى  ظايِرؤسةكة   -
كاريطةرى راستةوخؤى تيشكى رؤذء دةوروبةرَيكى وشكدا. 

َيكى 
َ
ئاذةل شريى  لة  ضاالكى  بة  هةية  مانةوةى  تواناى   -

تووشبوودا بؤ ماوةى 1 – 2 رؤذ. 

نيشانةكان: 
نيشانةكانى نةخؤشى دةردةطا بةشَيوةيةكى 

طشتى بةندة لةسةر: 
1. توندء تيذى جؤرى ظايِرؤسةكة. 

2. رادةى هةستيارى خانة خوَيكة بؤ ظايِرؤسةكة. 

3. ئاستى بةرطرى لةشى خانة خوَيكة. 

4. رَيطاى تووشبوون بة نةخؤشييةكة. 

5. بوونى نةخؤشى ديكة لةخانة خوَيكة.

بةثَيى سةرضاوةكان دةردةطا ضةند شَيوةيةكى هةيةء 
 Acute «باوترين شَيوةيان شَيوةى تيذى نةخؤشيةكةية
تا  بة نةخؤشيةكةو  تووشبوون  نَيوان  ماوةى  form»كة 
دةركةوتنى نيشانة كلينيكى يةكان نزيكةى (6 – 9) رؤذ 

دةخايةنَيت. 

لةسةر  بةئاشكرا  زؤر  دةردةطا  نةخؤشى  نيشانةكانى 
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مانطاى  طاو  لةسةر  بةتايبةتى  دةردةكةوَيت  ووآلخ  رةشة 
تووشبوو. 

دةبَيتةوة  بةرز  تووشبوو  ى 
َ
ئاذةل لةشى  طةرمى  ثلةى   -

دةكةوَيتء  لةوةِر  لة  ث.سء   (41,5  –  40,5) دةطاتة  كة 
بةرهةمى شريى زؤر كةم دةكات. 

سوور  دةكاتء  ئاو  تووشبوو  ى 
َ
ئاذةل لووتى  ضاوء   -

دةبَيتةوة. 

- لة نيشانة سةرةكيةكانى ئةوةية دواى ماوةيةك لينجة 
هةودةكاتء  تووشبوو  ى 

َ
ئاذةل لووتى  دةمء  بؤشايى  ثةردةى 

ئةوة،  دواى  سووردةبَيتةوةء  ةكة 
َ
ئاذةل زَيى  ثةردةى  لينجة 

رزيوى  ةيةكى 
َ
ثةل ضةند  بةوةى  دةبنةوة  ضِر  نيشانةكان 

ورد ورد» Necrotic Lesions»لةبةشى ناوةوةى لَيوةكان 
ى تووشبوو 

َ
دةردةكةونء هةروةها لةسةر ثووكء زمانى ئاذةل

بآلودةبَيتةوة بة جؤرَيك رؤذ لةدواى رؤذ قةبارةيان طةورة 
دةبَيتء بةشةكانى ديكةى بؤشايى دةمء سةر زمانء ذَير زمان 
دةطرَيتةوةء لةئةنجامدا ئةو ثةآلنة يةكدةطرنةوةو لةشَيوةى 
ثةردةيةكى تةنكدا دةردةكةوَيتء دواى ئةوة بةهؤى جوآلنى 
رةنط  بريناوى  شوَينَيكى  الدةضَيتء  ثةردةكة  زمانةوة 
سوورى خوَيناوى» Ulcerative Stomatitis»بةجَيدةهَي

ى تووشبوو ليكَيكى زؤردةكات 
َ
َيت، لةئةنجامى ئةمةشدا ئاذةل

َ
ل

ةي خوَيناوى ثَيوةية. ئةم نيشانةية بة نيشانةيةكى 
َ
كة ثةل

جياكةرةوةى نةخؤشى دةردةطا دادةنرَيتء بةكاردةهَينرَيت 
يةكانى  نةخؤشي  لةطةأل  يةكة  نةخؤشى  جياكردنةوةى  بؤ 

ديكة. 

ى تووشبوو تووشى سكضونَيكى توند دةبَيتء 
َ
- ئاذةل

هةندَيك جار بةشَيوةيةكى شلء خوَيناوى دةبَيت. 

ى ئاوس لة ئةنجامى توشبوون بةم نةخؤشية 
َ
- ئاذةل

بةراويتة دةبَيت. 

- دواى ضةند رؤذَيك لة سكضونةكة ثلةى طةرمى لةشى 
ة نةخؤشةكة دَيتة خوارةوةو هةندَيك نيشانةى ديكةى 

َ
ئاذةل

ةكة 
َ
وةكو تةنطة نةفةسىء كؤكةى لةسةر دةردةكةوَيتء ئاذةل

ئازارَيكى  دةبَيتةوةو  ووشك  دةبَيتء  الواز  لةِرء  هَيزء  بَى 
لةئةنجامدا  داء  سك  لةناوضةى  دةبَيت  ثةيدا   

َ
ُّـ زؤرى 

ةكة دةكةوَيتة سةر زةوىء ثلةى طةرمى لةشى زياتر نزم 
َ
ئاذةل

دةبَيتةوةء لة ئةنجامدا مردار دةبَيتةوة. 

- بةثَيى سةرضاوةكانى ثزيشكى ظَيتَيرنةرى هةندَيك جار 
ذَير  ثَي ى دةوترَيت  شَيوةيةكى ديكةى نةخؤشى يةكة كة 
لةسةر  نيية  ئةوتؤى  كاريطةريةكى  Subacute»كة  توند» 
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ى تووشبوو. 
َ
ئاذةل

ثَيى  كة  هةية  دةردةطا  نةخؤشى  ديكةى  شَيوةيةكى 
بةوة  كة   «Skin Form  » ثَيست  شَيوةى  دةوترَيت 
دةناسرَيتةوة كة هةندَيك طرَى لةناوضةى سةرشانء ملء ناو 
ماسولكةى رانء ناو تورةكةى طوون»Scrotum»دةردةكةوَي

تء دواى ماوةيةك لةخؤوة ضاك دةبَيتةوة، بةآلم لة اليةكى 
ديكةوةء لة ئةنجامى تَيك شكاندنى ذمارةيةكى زؤر لةخانةى 
كردنى  ضاالك  هؤى  Lymphocyte»دةبَيتة  ليمفؤسايت» 
لةشدا  لة  شاراوةيى  بة  كة  سةرةتايى  زيندةوةرى  هةندَيك 
ماونةتةوة» Latent infections»كة بةذمارة كةمن وةكو 

زيندةوةرى سةرةتايى: 

«Anaplasma Marginalae »

نيشانةكانى  دةركةوتنى  هؤى  دةبَيتة  ئةنجامدا  لة 
شاردنةوةى  سةرةتاييةو  زيندةوةرة  بةم  تووشبوون 

نيشانةكانى نةخؤشى دةردةطا. 

نةخؤشى  لة  جياكردنةوةى  كردنء  نيشان  دةست 
يةكانى ديكة: 

ثةيوةندى  دةردةطا  نةخؤشى  كردنى  نيشان  دةست 
لة  يةكة  نةخؤشى  دانى 

َ
سةرهةل بةمَيذووى  هةيةى 

ناوضةكةداء هةروةها نيشانة ديارةكانى نةخؤشى يةكةو 
بؤ  ثَيويستة  كة  تاقيطةيى  ثشكنينى  هةندَيك  هةروةها 
جياكردنةوةى نةخؤشى دةردةطا لةطةأل ئةو نةخؤشيانةى 

كة نيشانةكانيان نزيكة لة يةكرتى لةوانةش: 

 :(FMD) 1 – نةخؤشى تةبةق
نيشانةكانى زياتر لةدةمء قاضداية، بؤ زانيارى زياتر 

بِروانة طؤظارى زانستى سةردةم ذمارة (9). 

 :(PPR) 2- تاعونى كاوَيذكةرة بضوكةكان
زياتر ئةم نةخؤشى ية تووشى مةِرء بزن دةبَيت لة 
هةوكردنَيك  تووشى  دةميان  بؤشايى  ديارةكانى  نيشانة 

دةبن كة ثَي ى دةوترَيت: 

«Necrotic Stomatitis» كة بؤنَيكى زؤر ناخؤشى لَي 
دَيتء كةفَيكى زؤر دةكات. 

 :(CBPP) 3- نةخؤشى كآلو رةش
نةخؤشى يةكة تووشى كؤئةندامى هةناسةدان بة تايبةتى 
سى يةكان دةبَيت، بؤ زانيارى زياتر بِروانة طؤظارى زانستى 

سةردةم ذمارة (23). 

كردنى
َ
ضارةسةركردنء كؤنرِتؤل

نةخؤشى يةكة: 
ثزيشكانى  توَيذينةوةكانى  بةثَيى  دةردةطا  نةخؤشى 
كو ثَيويستة 

َ
ظَيتَيرنةرى هيض ضارةسةرَيكى تايبةتى نى ية، بةل

لة  بةرطرتن  خؤثاراستنء  بؤ  بطريَيتةبةر  رَيطايةك  ضةند 
وبوونةوةو تةشةنةكردنى نةخؤشى يةكة 

َ
بال

هةرضةندة بةثَيى دؤكيومَينتةكانى رَيكخراوى (FAO)ء 
نةخؤشى  كوردستان  ظَيتَيرنةرى  يةكانى  بةرَيوبةرايةتى 
ةى دواييدا لة ناوضةكانى كوردستانء لة 

َ
دةردةطا لةم دة سال

وآلتانى دراوسَيدا تؤمارنةكراوة، بةآلم ثَيويستة رةضاوى ئةم 
خاآلنةى خوارةوة بكرَيت: 

سنوردار  ةكان 
َ
ئاذةل ى 

َ
جموجؤل سنورةكاندا  لة  يةكةم: 

بكرَيتء ثَيويستة بنكةى ظَيتَيرنةرى سةر سنورةكان هةستن 
خاكى  ناو  دَينة  كة  َيك 

َ
ئاذةل جؤرة  هةموو  ثشكنينى  بة 

كوردستانةوة. 

دووةم: لةو وآلتانةى كة بةم نزيكانة نةخؤشى يةكةى 
بةروبوومى  شَيوةيةك  بةهيض  ثَيويستة  تؤماركراوة،  تَيدا 

 نةهَينرَيتة كوردستانةوة. .
َ
يان ُّـ

َ
ئاذةل

سَييةم: ثَيويستة بةِرَيوبةرَيتى ظَيتَيرنةرى لة شارةكانى 
نةبةدواداضوونى هةبَيت بةوةرطرتنى نمونةى 

َ
كوردستان ساال

ةكان بة تايبةتى طوندةكانى نزيك سنورةكان 
َ
خوَين لة ئاذةل

ةكان. 
َ
بةمةبةستى دياريكردنى ئاستى بةرطرى لةشى ئاذةل

نةخؤشى  دةربارةى  زانيارى  كؤكردنةوةى  ضوارةم: 
لة  ظَيتَيرنةرى  يةكانى  بةرَيوبةرايةتى  اليةن  لة  دةردةطا 
كوردستان سةبارةت بة ئاستى بوونى نةخؤشيةكة لة وآلتانى 

جيهان بة طشتىء وآلتانى دراوسَى بة تايبةتى. 

خاوةن  هوشيارى  ئاستى  بةرزكردنةوةى  ثَينجةم: 
بة  نةكةن  بازرطانى  بةوةى  شارةكاندا  طوندء  لة  ةكان 

َ
ئاذةل

ى نةخؤشةوةو بةرذةوةندى طشتى رةضاو بكةن. 
َ
ئاذةل

ئةو سةرضاوانةى سووديان لَي وةرطرياوة: 

1 – Rinder pest ,Contingency plan for Erbil, Duhok 

and Sulaimaniyah Governorates. 

Field document ; FAO     1999

2- Radostits ,O.M,Gay ,C.C,Blood ,D.C and 

Hinchcliff,K.W,2000.Veterinary Medicine 9th edi-

tion. 
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توخمى فسفؤر نزيكةى 0,13 % ثَيكهاتوةكانى سةر زةوى ثَيك 
دةهَينن و بة يةكَيك لة توخمة طرنطة ثَيويستيةكانى ذيانى 
زيندةوةران دادةنرَيت، بؤ نمونة فؤسفاتى كالسيؤم هاوبةشى 
ثَيكهاتوةكانى ئَيسقانى لةش دةكات و هاوبةشى ثَيكهاتوةكانى 
شانةى ماسولكةكان و خوَين و دةمار و شري و طةلَيك شتى 

ديكةية. 

توخمى فسفؤر لة سروشتدا بة تايبةتى لةسةر شَيوةى خوَي 
ة وةك 

َ
ترشى فؤسفؤريكةو لةطةأل خوَييةكانى ديكةدا تَيكةل
خوَى ئةثاتيت Apatite بة تايبةتى ئةثاتيتى كلؤرى. 

طرنطرتين سةرضاوةكانى خوَييةكانى توخمى فسفؤر بريتية لة 
ئاوى روبارةكان و دةرياكان و بوركانةكان و ئاوَيتة ئؤرطانيكة 

سروشتيةكان. 

خوَيى فؤسفات لة سروشتدا بةم شَيوانةى 
خوارةوة هةية: 

أ- ضينة فؤسفاتية نيشتوةكانى ذَير دةريا. 

ب- بةردى كلسى و طأل. 

ج – بةردى ئاطرى. 

توخمى فسفؤر ضوار نيطار يان ضةشنى هةية 
 :(Allotropism)

 .(White – α) أ- فوسفورى سثى ئةلفا

 (White –β) ب- فسفورى سثى بيتا

ج- فسفورى بنةوشةيى. 

 .(Black alltrope   د- فسفورى رةش

فوسفورى سثى تةنيا شَيوةيةكة دةتوانرَيت لةبوارى ثيشةسازيدا 
ئامادة بكرَيت، ئةم جؤرى فوسفورة لة ثلةى طةرماى ئاساييدا 
كو رةنطةكةى بةرةبةرة دةضَيتة سةر رةنطى 

َ
جَيطري نيية، بةل

زةرد و دوايى بةرةو (بنةوشةيى) دةضَيت. 

لةطةأل  و  دةسوتَيت  يةكسةر  هةوادا  لة  سثى  فوسفورى 
ئؤكسجينى هةوادا يةك دةطرَيت و سيانةو ثَينجة ئؤكسيدى 
فوسفور ثَيك دةهَينن. لةبةر ئةم هؤية دةبَيت فوسفورى سثى 

بطريَيت و دوور بَيت لة ئؤكسجني. 
َ
لةناو ئاودا هةل

 250 طةرمى  ثلةى  تاوةكو  سثى  فوسفورى  طةرمكردنى  بة 
شَيوةى  سةر  دةضَيتة  هةوا  بوونى  بةبَي  و  سيليزى  ثلةى 
(بنةوشةيى)، بةآلم بة ساردبوونةوةى يةكسةر ناطةِرَيتةوة بؤ 

ذةهرة ئؤرطانيكةكانى 
فسفؤر

ثرؤظيسؤر دكتؤر عةزيز ئةحمةد ئةمني
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كو دةبَيت بة بارى طازيدا تَيثةِربَيت. 
َ
سةر شَيوةى سثى، بةل

فوسفورى سثى لة ثلةى طةرمى (44,1) ثلةى سيليزى شل 
َيت و، ئةطةر 

َ
دةبَيتةوة و لة ثلةى 280ثلةى سيليزى دةكول

ضوار  ئةوا  كرا،  طةرم  سيليزى  ثلةى   800 نزيكةى  تاوةكو 
 ،(P4) ئةتؤمى ثَيكةوة دةبةسرتَين و ثؤليمةرَيك ثَيك دةهَينن
ئةطةر ئةم ثؤليمةرة لة ثلةى طةرمى (800) ثلةى سليزى 
زياتر طةرمكرا، ثؤليمةرةكة شى دةبَيتةوة بؤ طةردَيكى دوو 

ئةتؤمى. 

ثَينجة  و  و سيانؤ  يةكدةطرن  ؤجينةكان 
َ
هال لةطةأل  فوسفؤر 

كلؤريدى فوسفور ثَيك دةهَينن. 

َيك ئاوَيتةى فؤسفاتى 
َ
هةروةها هاوبةشى ثَيك هَينانى كؤمةل

و  لةش  بايؤلؤذيةكانى  طؤِرينة  لة  هةية  يان 
َ
رؤل و  دةكةن 

شانةكانى زيندةوةر، بؤ نمونة ثَيك هَينانى ترشة فوسفورية 
ى تايبةتيان هةية لة بةكارهَينانى بِرى 

َ
ئؤرطانيكةكان كة رؤل

ئةو وزة متةى (Potential Energy ) كة لة كارلَيكةكانى 
– بايؤكيميا- بةكاردةهَينرَيت. 

ئةمِرؤ دةبينني ئاوَيتة ئؤرطانيكيةكانى فوسفور بة فراوانى 
كةوتونةتة بازارى ثيشةسازييةوة، بة تايبةتى لة ئامادةكردنى 
َيك دةرمانى بنرِبى مشةخؤران و جانةوةران و ميكرؤب 

َ
كؤمةل

و بةكرتيادا بةكاردةهَينرَين، هةروةها لة بوارى تةكنةلؤذياى 
نايلؤن  وةك  دةستكردى  دةزووى  و  ثالستيك  دروستكردنى 
كتَيبة  لةم  ئاوَيتانة  ئةو  و  ئؤرطانيكةكان  توَينةرة  و جؤرى 
فوسفورة  ترشة  وةرطرياوةكانى  لة  بريتية  دةكةين  باسى 
 Chemical) كيميايةكانى  شَيوطى  كة  ئؤرطانيكةكان 

Forulal) بةم جؤرية: 

ثيتى (Y) لةم شَيوطةدا بريتية لة ئةتؤمى هالؤجينةكان يان 
 ،-Acetyl- OR– يان طروثى ئةسيتل (CN-) طروثى سيانيد

وةك لةم نمونةيةدا: 

ثيتى X1, X2 بريتية لة طروثى ئةلوكسى (Aloxy) يان 
-) ئةمينى  ئةلكيلى  دووانؤ  يان  بازنى  ئةلكيلى  يان  ئةلكيل 

رةطى  يان   Thioether سايوئيسةر  طروثى  يان   (NR2
ئامؤنيؤم. 

نمونة  وةك  فوسفوريةكان  ترشة  ئيسةراتى 
ئةم شَيوةطةيان هةية: 

مَيذوى ثيشةسازى دروستكردنى ئاوَيتةى ئيسةرةكانى ترشة 
فوسفورية ئؤرطانيكةكان دةطةِرَيتةوة بؤ ناوةِراستى سةرةتاى 
سةدةى نؤزدة، هةر لة كؤتايى سةدةى نؤزدةدا ذمارةى ئةم 
ئاوَيتانة ئةوةندة زؤر بوون كة دةبَيت هةوأل بدرَيت بة ئاسانى 

بكرَينة ثؤُّـ تايبةتى و دةستنيشانكردنى بوارى بةكارهَينانيان، 
وةك دةرمانةكانى بنرِبكردن و قةالضؤكردنى مَيش و مةطةز 
و قارضكى ذةهرين يان وةك ئةو ئاوَيتانةى كة لةكاتى شةردا 
وةك ذةهر بؤ قةآلضؤكردنى ئادةميزاد بةكاردةهَينرَيت، بؤ 
ى 

َ
َيكى باال

َ
ئامادةكردنى ئاوَيتةكانى فؤسفؤر زانا ( شرادر ) رؤل

هةية. 

لةم بوارةدا هةندَيك لةم ئاوَيتانة دةكةينة نمونة: 

 Tetra 1-6ئيستةرى ضوارةئةسيلي ترشي ثايرؤفوسفوريك-
:(– elhyl – Pyrophos phonate(TEPP

 (Moschnin موشنني)ي 1850 دا لةاليةن
َ
ئةم ئاوَيتةية لةسال

(شرودر)ميتؤدَيكى  م 
َ
بةال ئامادةكراوة.  وبؤيةكةمجار 

ثَيكهَينانى بؤ ئامادةكردنى بةكارهَيناوةو بريتى ية لةكارلَيكى 
 (Triethyl Phosphate سيانؤ ئؤكسيدى فؤسفات) نَيوان
 طرياوةى هايدرؤكسيدى سؤديؤم. لةهةنطاوى يةكةمدا 

َ
لةطةل

خوَيي سؤديؤمى سيانؤ ئةسيلى فؤسفات ثةيدا دةبَيت. ئينجا 
 
َ
لةطةل  (Sodiumdiethyl phosphate  ) ية  خوَي  ئةم 

 Chloriole) فؤسفؤريك  ئةسيلي  دوانؤئةسيلي  كلؤريدى 
ثَيك  ئيسةرةكة  بةرهةمى   (diethyl phosphoric acid

دةهَينن. 

 E-600 ) – Diethyl – P) ئؤكسون  ثارا-   6-2-
– nitrophenyl Phosphate

ى 1944 دا ئامادةى كردووة. 
َ
ئةم ذةهرة زانا (شرادر ) لةسال

بةهَيزة  زؤر  ذةهرة  كةئةم  دةريانخستووة  تاقيكردنةوةكان 
بنرِبو  دةرمانى  وةك  بةئاسانى  ناتوانرَيت  هؤية  لةبةرئةم 
ضؤكردن بةكاربهَينرَيت (لةبةشي حةوتةمدا دةطةِرَيينةوة 

َ
قةال

بؤ باسي سروشتى ئةم ئاوَيتةية ).

 :(DEP (Diethylfluorophosphate– 3 – 6

 Dichlordimethyl) نَيوان  لةكارلَيكى  ئاوَيتةية  ئةم 
سؤديؤم  فلؤريدى   

َ
لةطةل  (Eyanite phosphate

 65) بؤ  ةكة 
َ
تَيكةل بةطةرمكردنى  دا  كهولي  لةطرياوةيةكى 

– 70 ) ثلةى سيليزى ئامادة دةكرَيت. 

لةبةرئةوة  ثيشةسازيدا،  لةبوارى  ذةهرة  ئةم  طرنطى  لةبةر 
دراوة بؤ دؤزينةوةى رَيطاى تازةى ئامادةكردنى، بؤنمونة 

َ
هةول

تازةيان  رَيطةيةكى  ستاسي)  ساوندةرو  و  (ماككوبي  زانايان 
(سيانةكلؤريدى  نَيوان  لةكارلَيكى  ية  كةبريتى  دؤزيوةتةوة 
(دووانؤ  ثَيكهَينانى  بؤ  سيانى  كهولَيكى   

َ
لةطةل  – فسفؤِر 

كةلةهةنطاوى   (Dialkyl Phosphite فؤسفيت  ئةلكيلى 
يةكدةطرن  سفردا  طةرمى  لةثلةى  كلؤر   

َ
لةطةل دووةمدا 
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كةبريتى  بةرهةم  هاوبةشي  دةبَيتة  كلؤريش  توخمى  و 
 Dialkyl chlor كلؤر  فؤسفيتى  ئةلكيلي  (دووانؤ  لة  ية 
phosphate) ئينجا لةهةنطاوى سَيهةمدا توخمى كلؤرةكة 
بةتوخمى فلؤر دةطؤِرَيتةوة، واتة بةرهةمى هةنطاوى دووةم 
 فلؤريدى سؤديؤم دوابةرهةم ثَيك دةهَينن كةبريتى ية 

َ
لةطةل

لة DEP  هةروةها دةتوانرَيت DEP لةم جؤرة ئاوَيتانةش 
ئامادةبكرَيت، وةك ئؤكسي كلؤريدى فوسفؤِر (POCL3) يان 

ئؤكسي كلؤريدى فسفؤِر يان سيانؤ فلؤريدى ئةنتيمؤن. 

دةوةشَيت 
َ
ئاوَيتةى DEP جؤرَيكة لةو ئاوَيتانةى بةطةرمى هةل

َيك ئاوَيتةى ديكةى كة طروثي ئةلكيلةكةى كةمرتةو 
َ
بؤ كؤمةل

طازى ئةسيلني ثةيدا دةبَيت. 

 Tabun     Dimethylamincyanidethyl 6 – 4 – تابوون
:phosphate

 Shrader ئةم ئاوَيتةية بةِرَيطةى (شرادر – طيهارد
Gebhardt –) ئامادةدةكرَيت و بةمجؤرة: 

فسفؤريكى  كلؤريدى  (دووانؤ  ئاوَيتةى  يةكةمدا  لةهةنطاوى 
 Dimethyla MInophos  – ئةمني  مةسيل  دوانة 
نَيوان دوانةمةسيلي ئةمني  Phordichloride) لةكارلَيكى 
ئامادةدةكرَيت،   (  POCl3) فسفؤر  كلؤريدى  ئؤكسي  و 
بةرهةمى هةنطاوى يةكةم لةسيانيدى سؤديؤم لةنَيوان كهوُّـ 
ئةسيلى ثَيكةوة ئاوَيتةى تابوون ثَيك دةهَينن، بةطوَيرةى ئةم 

كارليًَكةى خوارةوة: 

لَيرةدا دةتوانرَيت كلؤريدى بةنزول Chloro benzol وةك 
توَينةرةوةيةك لةجياتى كهوُّـ ئةسيلي بةكاربهَينرَيت. 

 Isopropylmethyl 6 – 5 – سارين
:fluorphosphate Sarin

و ثَيشي دةوترَيت T – 144 ، ئةم ئاوَيتةية بؤ بنرِبكردنى 
 داو هةروةها لةبوارى 

َ
نةخؤشي مَيشومةطةز لةبوارى كشتوكال
سةربازى وةك ذةهر بةكاردةهَينرَيت. 

 Tamel Esters – 6 – 6 – ئيسرتاتى تاميل
 (V – stoffe) هةروةها ثَيي دةوترَيت –
 – Methylfuorophosphonate – مانى

َ
بةئةل

فؤسفؤِري  ئاوَيتةى  يًَك 
َ
كؤمةل لة  بريتني  ئيسةرانة  ئةم 

ئؤرطانيك و هةردوو توخمى طؤطردو نايرتؤجني هاوبةشيانة.

كيميايي  رَيطةيةكى  بةضةند  تاميل  ئيستةرةكانى 
دةكرَين،  ئامادة  سومات  سارينء  ئاوَيتةكانى  وةك  ئاسان 
لة(دوانؤمةسيل  ةيةك 

َ
تَيكةل يةكةمدا  لةهةنطاوى 

–  dimethylaminoethanol  
َ
ئيسانؤل ئةمينؤ 

ئيسةرو  لةنيَوان   (Methylflurophosphon  
َ
لةطةل

ئةمني  (سيانؤئةسيل   
َ
لةطةل ئينجا  ئامادةدةكرَيت،  ئاو 

 بةيةكرتى دةكرَين و بؤ ماوةى يةك 
َ
Triethylamin) تَيكةل

ؤثاندنَيكى طةِرانةوة (Reflex) طةرم دةكرَيت و 
َ
سةعات بةدل

وتن كؤدةكرَيتةوة، ئةم بةرهةمة 
َ
بةرهةمةكةى بةكردارى ثاال

بؤ جارى دووةهةم لةذَير ثةستانَيكى ثلة نزم ( بؤشايي ) طةرم 
ؤثاندن كؤدةكرَيتةوة بؤ دةستطريى 

َ
دةكرَيت و بةرهةم بةدل

كارلَيكةدا  لةم  بةكاردةهَينرَيت  يؤديدى مةسيل  دوابةرهةم، 
ضةند ئةطةرَيكى ميكانيزمى بؤ دةستطريى بةرهةم هةية. 

أ – ئةطةرى ثةيدابوونى ترشي فؤسفؤري هالؤجينى. 

ب- ئةطةرى ثةيدابوونى ترشي فوسفؤرى ئؤرطانيكى هالؤجني 
و طؤطرد. 

-7-6 رةوشتى ئاوَيتة ئؤرطانيةكانى فوسفؤر: 

ئؤرطانيةكانى  ئاوَيتة  رةوشتى  زانيارى  ينةوةيةكى 
َ
لَيكؤل بؤ 

كاريطةريية  دةرخستنى  و  دا  ذةهر  لةبوارى  فوسفور 
بخةينة  طرنط  ى 

َ
دووخال ثَيويستة  ثَيشةكى  سروشتيةكانى 

بةرضاو: 

دياريكردنى ئاوَيتةئؤرطانيكةكةو نيشانةكردنى.   .1

كيمياويانة  رَيطا  ئةو  دةستنيشانكردنى   .2
بؤشيكردنةوةى مادةى ذةهرةكة بةكاردةهَينرَيتء 
بنرِبكردنى  بؤ  رَيطايانةى  ئةو  دؤزينةوةى 

كاريطةرييةكانى بةكاردةهَينرَيت. 

َيك فاكتةرى 
َ
زانراوة كة كارلَيكى كيميايي دواهةنطاوى كؤمةل

نةى 
َ
ئةتؤمانةوكؤمةال ئةو  سروشتى  لةسةر  هةية  كاريطةر 

طةردى ماددةكةيان ثَيكهَيناوة لةسةر ئةم بنةماية دةتوانَيت 
يان  فؤسفونيك  ترشي  يان  فوسفؤِرَيك  ترشَيكى  طةردى 
كيمياويةكان.  كارلَيكة  ناوضةى  بةسَي  بكةين  ئيسةرةكانيان 
ثوختةى  لةئةنجامدا  يةكرتو  سةر  كاردةكةنة  ناوضانة  ئةم 
سروشتى ماددةكةو ضاالكى طةردةكانى دةست نيشان دةكةن. 

بةم  طشتيةكان  رةوشتة  طشتى  بةشَيوةيةكى 
شَيوةيةى خوارةوةية: 

كاتَيك كة ئةتؤمى سَينتةرى فوسفور بة طروثَيكى   .1
ئةلكيلةوة بةسرتابَيت، لةم كاتةدا ئةو ئاوَيتةية لةذَير 
ئاساييةكاندا  كيمياويية  كارلَيكة  ئةزمونى  بارى 

تواناى شيبونةوةى نية، واتة شي نابَيتةوة. 

كاتَيك كة ئةتؤمى سَينتةرى فوسفور بةطروثَيكى   .2
ترشي  ئيستةرى  يان   (OR-) ئةلكيلةوة  ئةوكسي 
فوسفونيكةوة بةسرتابَيت، لةم كاتةدا ئةو ئاوَيتةية 
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لةذَير بارى ئةزمونَيكى تايبةتيدا شي دةبَيتةوة. 

ئةوا  دانرا،  ئةمينؤ  بةطروثي   (R) طروثي  ئةطةر   .3
ئةو بةندةى نَيوان فوسفورو نايرتؤجني بةئاسانى 
دةثضِرَينرَيت و ئاوَيتةكة شي دةبَيتةوة. ئةم بارةش 

.(PH) بةسرتاوة بةبةهاى رابةرى هايدرؤجينةوة

بةطشتى ئةم سَي ناوضةى طروثانة كاردةكةنة سةر ضؤنَيتى 
طةردةو  ةكانى 

َ
ئؤربيتال بةسةر  ئةلةكرتؤنةكان  دابةشكردنى 

جؤرى جةمسةرى، واتة ضؤنَيتى دابةشكردنى ئةلكرتؤنتنى 
 َ هةرسي  كارلَيكى  جَيطريى  كاردةكةنةسةر  ةكان 

َ
ئؤربيتال

نَيوان  بةندةى  جووتة  ئةو  ي 
َ
رؤل و  ضاالكييان  ناوضةكةو 

تايبةتى  بةشَيوةيةكى   (P=O) فوسفورةكةوة  و  ئؤكسجني 
طروثي (P-X) لةهةرسَي ناوضةكةدا هةنطاوَيكى ثَيشةكيية 
كارلَيكةكانى  دةوترَيت  كةثَيي  تايبةتى  كارلَيكى  بؤهةندَيك 
ترشي  وةرطرياوةكانى  بؤ   Vivo ظيظؤ  و   Vitro ظيرتؤ 

فوسفوريك و فوسفونيك و بةهاى مذى كوشندةى ذةهر. 

 بةندى نَيوان (P-X) لةم بارانةدا شي دةبَيتةوة. 

شي بونةوة لةبوارى رابةرى ترشي   .1
جياوازدا: 

بةندةكان  ثضِراندنى  ذةهرةو  ئةو  بونةوةى  لةشي  مةبةست 
ئةوةية كةدةبَيت كاريطةرى ذةهرين و ئةو ئاوَيتةية نةمَينَيت 

ئاوَيتةيةكى تازة دروست ببَيت. 

بةطشتى بةندى نَيوان فوسفورو ئؤكسجني (P=O) لةبوارَيكى 
و  ئةلكيل  رةطى  نَيوان  بةندى  م 

َ
بةال دةبَيتةوة.  شي  تفتدا 

ئؤكسجني لة بوارَيكى ناوةنديدا شيدةبَيتةوة. 

R-) بةندى  كةشيبونةوةى  دةريانخستووة  ينةوةكان 
َ
لَيكؤل

ياريدةدةرَيك  وةك  هايدرؤكسيلةوة  ئايؤنى  بةهؤى   (X
روودةدات، هةروةها لةبوارى ناوةندى وةك ئاو، لَيرةدا طروثي 
 (Aceyl) هايدرؤكسيلى ئاوةكة دةضَيتة شوَين طروثي ئةسيل
و خَيرايي ئةم كارلَيكةش بةسرتاوة بةخةستى ئيستةرةكةو 
ئايؤنى هايدرؤكسيلةكة ميكانيزمى ئةم كارلَيكةش بةمجؤرة 

بةِرَيوة دةضَيت: 

لةثَيشدا ئايؤنى هايدرؤكسيلةكة لةخوَي ي ئيستةرةكةى نزيك 
لةم  فوسفورةكةوة.  ئةتؤمى  بة  دةبةستَيت  خؤى  دةبَيتةوة 
ى ئؤكسجني و 

َ
كاتةدا خةستيةكى ئةلكرتؤنى لةسةر ئؤربيتال

فوسفورةكة ثةيدا دةبَيت، واتة ذمارةى ئةلكرتؤن زياد دةبَيت. 
ئةم زيادبونةش دةبَيتةهؤى ئةوةى كةئةو ئاوَيتة ناوةنديية 
ي جَيطريبوون دةدات و بةرهةمى تازة 

َ
جَيطري نةبَيت و هةول

ثَيك دَيت. 

فوسفوريك  ترشي  ئيستةرى  ئاوى  لةنَيوان  كارلَيك  هةمان 
ي 

َ
روودةدات، لةمجؤرى كارلَيكانةدا كةئايؤنى هايدرؤكسيلي رؤل

م ثلةى طةرمى كاريطةرى تايبةتى هةية. 
َ
سةرةكى هةية، بةال

بوو   
َ
لةطةل طؤطردى  توخمى  فوسفور  ئاوَيتةكانى  ئةطةر 

) ئةوا ثلةى   Thiol) ئاوَيتةكانى يان   (Thio ester) وةك
َيكى طرنطة بؤ بنرِبى 

َ
شيبونةوة خَيراتر دةبَيت، ئةمةش خال

كاريطةرى ئةو ذةهرة فوسفوريانةى طؤطردى تَيداية. 

2. شي بوونةوةى ئةلكرتؤليتى بةهؤى 
ياريدةدةرةوة (كاتةليست) ئةمةش 

دوجؤرى هةية: 
ثؤزةتيظةوة  ياريدةدةرى  بةهؤى  شيبوونةوة   .1
بريتيية   (Electrophilic Catalyst (ئةلكرتؤفيل 
ت و زينك. 

َ
لةهةندَيك خوَيي كانزايي وةك مةطنسيؤم و كؤبال

َيكى تايبةتييان 
َ
لَيرةدا ئاوَيتة هايدرؤكسيية كانزاييةكان رؤل

هةية لةدروستبوونى هةويري ترشي تايبةت بؤ ئامادةكردنى 
شانة  لةناو   (Phosehatase) فؤسفاتيس  ئةنزيمى 
O-) ةكان وةك دوانة هيدرؤكسي

َ
زيندووةكاندا بؤ نمونة فينؤل

 Polyhydroxy يان ثؤلي هيدرؤكسي بةنزول (dihydraxy
بؤ  بةكاردةهَينرَين  مؤديلَيك  وةك  ئةمانة   benzole
ئامادةكردنى هةويرى ترشة فوسفورييةكان كةبؤ شيكردنةوةى 

ذةهرة فوسفورية ئؤرطانيكةكان بةكاردةهَينرَيت: 

هةرلةبوارى شيكردنةوةى ذةهرةكانى فوسفور نزيكةى ( 29) 
ؤزى مس هةية كةوةك كاتة ليست بؤ شيكردنةوةى 

َ
جؤرى ئال

ذةهرى سارين بةكاردةهَينرَيت، بؤنمونة: 

1) Cu –II – N1N1N1N – 
Tetramethyldiaminoethane

2) Cu – II – N1N – Dimethlaminoethane 

3) Cu – II – 1.3 – Diaminopropane 

كانزاكانى  ؤزى 
َ
ئال ئاوَيتةيةكى  ضةند  ناوى  لَيرةدا  هةروةها 

ئاوَيتة  شيكردنةوةى  كةبؤ  دةهَينينةوة  نمونة  بؤ  ديكةش 
ئؤرطانيكة فوسفوريةكان بةكاردةهَينرَيت: 

Uranyl (II) – Chelate  

Vanady (II) – Chelate  

Molybdy (IV ) – Chelate  

Chrom(III) – Chelate  

Zinn(IV) – Chelate  

UO2(II) – Chelate  
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Lanthan (III) – Chelate  

Ferrus(II) – Chelate  

Zirkony(II) – Chelate  

Titon(IV) – Chelate  

ZrO(II) – Chelate  

MoO2(VI) – Chelate 

نَيطةتيظةوة  كاتةليستى  بةهؤى  شيكردنةوة   .2
كاتةليستة  جؤرة  ئةم   (Nucleophilic Catalyst)
كاريطةرى  بنرِبكردنى  بؤ  هةية  يان 

َ
باال َيكى 

َ
رؤل نَيطةتيظانة 

ئايؤنى  كاتةليستانة  ئةم  فوسفوريةكان.  ئؤرطانيكة  ذةهرة 
هايثؤكلوريدى تَيداية، وةك هايثوكلوريدى سوديؤم يان ئاردى 

هايثوكلؤريدى كاليسيؤم. 

كلؤريتى  هؤى  دةبنة  طرياوانةدا  لةم  كلؤر  ئايؤنى  بوونى  
كلؤر  ذمارةى  بةزيادبوونى  فوسفوريةكةو  ئؤرطانيكة  ئاوَيتة 
لة ئاوَيتةكاندا دةبنة هؤى ثةيدابوونى ئاوَيتةيةك كةبةذةهر 
دانانرَيت، واتة ئةم كردارة بؤ بنرِبكردنى كاريطةرى ئةم جؤرة 

ذةهرانة بةكاردةهَينرَيت. 

ترشي  كةرابةرى  دةريانخستووة  زانيارييةكان  ينةوة 
َ
لَيكؤل

َيطى كرنطى هةية لةكردارى شيكردنةوةى 
َ
ئاو رؤل (PH) ى 

ئاوَيتة ئؤرطانيكة فوسفوريةكان، بؤنمونة يةك بةش لةو كاتة 
ليستة لةنَيوان يةك مليؤن بةشي ئاودا لةثلةى رابةرى ترشي 
(PH = 6.5) و لةثلةى طةرمى ( 25) سيليزى نيوةى تةمةنى 
شيبوونةوة لة (175) سةعاتةوة بؤ دووسةعات كةم دةبَيتةوة، 
م ئةطةر رابةرى ترشي طةيشتة (8.5) ئةوا ئايؤنى مس 

َ
بةال

ي شيبونةوةى نامَينَيت. 
َ
رؤل

خوَي  كةبؤكةمكردنةوةى  باسة  شايةنى  لَيرةدا  ئةوةى 
تواوةكانى نَيوان ئاوو جؤرى راتنج (Resin) بةكاردةهَينرَيت 
ئايؤن  بةكردارى  ئاو،  ناو  كانزاكانى  ئايؤنى  طؤِرينةوةى  بؤ 
طؤِرينةوة Ion exchange. لةهةمان كاتدا ئةم راتينجانة 
هةرضةندة  هةية،  ذةهرةكانى  كاريطةرى  بنرِبى  تواناى 

بةكارهَينانى راتنج بؤ ئةم مةبةستة زؤر طران دةكةوَيت. 

3. دياردةكردنى ئاوَيتة فوسفورية ئؤرطانيكةكان: 
بؤئةم مةبةستة ضةند رَيطايةكى تايبةتى هةية: 

1. رَيطةى شيكردنةوةى تايبةتى: لَيرةدا ئامَيرى تايبةتى 
هةية وةك: 

بينراو  و  بةنةوشةيي  ذوور  تيشكى  ئامَيرةكانى   – أ 
 Ultraviolet and Visible Spectra

 IR) Infrared) ب- ئامَيرةكانى شةبةنطى تيشكى ذَير سوور
.Spectroscopy

ناوكى  مةطنيتى  لةرينةوةى  شةبةنطى  ئامَيرةكانى   – ج 
 Nuclaer Magnetic Resomane Spectroscopy

.Oxidation Methodes 2. رَيطةكانى ئؤكساندن

 (Spaponification) 3. كردارى سابوندن

4. رَيطاى نيشانةكردنى سيانيدى هايدرؤجني. 

ية  كةبريتى  بةكاردةةهَينرَيت  سافيل)  و  (طرين  رَيطاكةى 
 يةكة 

َ
لة كارلَيكى نَيوان ئيستةرى ترشي فوسفوريك لةطةل

 Monoisonitrousacetone ئةسيتؤن  نيرتؤز  ئايزؤ 
ةى 

َ
تَيكةل كةبةهؤى  هايدرؤجني  سيانيدى  ثةيدابوونى  و 
Pyrozolon chloramin pyridine دةدؤزرَيتةوة. 

-8-6 كاريطةرى ذةهرى ئاوَيتة 
ئؤرطانيكةكانى فوسفور: 

دةطاتة  رَيطاوة  لةزؤر  فوسفور  ئؤرطانيكةكانى  ذةهرة 
شانةكانى لةش، وةك بؤرى هةناسةو كؤئةندامى هةرس و 
كونة ورديلةكانى لةشةوة (ثَيست)، ئةم ذةهرة دةطاتة لةش 
بَي ئةوةى هةست بةتام و بؤنى بكرَيت و هةموو نيشانةكانى 
بةيةكجارو بةتةواوى دةردةكةوَيت، لةثَيشدا لةش هةمووى 
ئيفليج دةبَيت و بؤرى هةناسة هةو دةكات، رشانةوة دةست 
دةطةِرَيت و دةم ئاوو ليك 

َ
ثَي دةكات و دةم و ضاو زةرد هةل

 
َ
فِرىََ دةدات و تواناى راطرتنى ميزكردنى نامَينَيت، لةطةل

ذانةسةرَيكى قورس و طَيذبوون و بورانةوةو نةمانى تواناى 
بريكردنةوةو قسةنةكردن. 

ترشي  ئيستةرى  ئاوَيتةى  ذةهرينى  كاريطةرى  بؤنمونة 
 (Mono fluor phosphate) فلؤر  يةكة  فوسفوريكى 

نيشانةكانى بةمجؤرةية: 

و  دةكات  خؤش  عةترى  بةبؤنَيكى  هةست  مرؤظ  لةثَيشدا 
مى ئةم ذةهرة قورسيةك 

َ
مذينى هةل

َ
ثاش ماوةيةك لة هةل

و  هةناسةدان  بةزةحمةت   
َ
لةطةل قورط،  سةر  دةكةوَيتة 

هةست  هةروةها  سوك،  بورانةوةيةكى  بةذانةسةرو  هةست 
 
َ
بةقورسي لةش و كزبونى تواناى بينني و بيستن و لةطةل

دياردةكانى  لةكؤتاييدا  طوَيضكةكان،  ضاوو  هةردوو  ئازارى 
نةمانى  كاردةكةنةسةر  و  دةردةكةون  بةقورس  ديكةشي 

ذيان. 

ئةم  كوشندةى  مذى  بةهاى  بواردا  لةزؤر  تاقيكردنةوةكان 
توشي  (جرجَيك)  ئةطةر  بؤنمونة  دؤزيوةتةوة  ذةهرانةيان 
بةمجؤرة  كوشندةكانى  بةهاى مذى  بوو   (TEPP) ذةهرى
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دةبَيت:

 جرج                                  مشك 
لةثَيستةوة             0.65 ملطم / كطم            0.85 ملطم /كطم 

لةدةمارى خوَينةوة   10.00 ملطم /كطم            1.00 ملطم /كطم 

لةماسولكةكانةوة           1.4 ملطم/كطم             0.7 ملط / كطم 

م بؤ مرؤظ بةهاى مذى كوشندةى 
َ
بةال

بةمجؤرةية: 
لةرَيطاى دةمةوة نزيكةى 100 ملطم / كطم و لةرَيطاى ثَيستةوة 

دةكةوَيتةنَيوان 350 – 600 ملطم / كطم. 

 DEP)) بةمادةى  َيك 
َ
ئاذةل بةهاى مذى كوشندةى  هةروةها 

Diisopropylflurophosphate بةمجؤرة دةبَيت 
لةرَيطةى ثَيستةوة 3.6 ملطم /كطم مشك 

لةرَيطةى ثَيستةوة3.0 ملطم /كطم جرج

لةرَيطةى ثَيستةوة1.0 ملطم /كطم كةروَيشك

لةرَيطةى بؤرى خوَينةوة 0.3 ملطم /كطمكةروَيشك

1.6 ملطم /كطمثشيلة 

1.8 ملطم /كطمثشيلة 

لةرَيطةى ثَيستةوة3.50 ملطم /كطمسةط 

لةرَيطةى بؤرى خوَينةوة2.00 ملطم /كطمسةط 

لةرَيطةى ثَيستةوة1.00 ملطم /كطمبزن 

لةرَيطةى بؤرى خوَينةوة0.80 ملطم /كطمبزن 

لةرَيطةى بؤرى خوَينةوة0.25 ملطم /كطممةيمون 

ئةطةر سةطَيك بِري 2ملطم لة ماددةى تابوون لةرَيطاى دةمارى 
خوَينةوة طةيشتة لةشي، ئةوا ئةو سةطة لةماوةى ( 10 – 15) 

دةقيقةدا ذيان لةدةست دةدات. 

م ئةطةر بةرازَيكى غينى يان كةروَيشكَيك نزيكةى (0.3 
َ
بةال

– 1) ملطم ى ثَيدرا، ئةوا بةكاتَيكى زؤر كةم ذيان لةدةست 
دةدات، ئةطةر سةطَيك 100 ملطم / م 3  لة ذةهرى تابونى 
مذى، هةر لةنَيوان 18 دةقيقةدا ذيانى لةدةست دةدات، 

َ
هةل

تابونة ثلةى خةستى بةرزبَيت و خاوَين  ئةطةرئةم ذةهرى 
لةضةند  هةية  لَيدانةكة  ذةهر  نيشانةى  هةرضي  بَيت، 
دةقيقةيةكى كةمدا دةردةكةون و دوابةدواش ذيانى لةدةست 
دةدات بةطشتى ئةنجامى نيشانةى ئةم ذةهرانة بةرزبوونةوةى 
ني و شةكر 

َ
رَيذةى توخمى ثؤتاسيؤم و فوسفور مادةى ئةدرينال

ؤبني، تةنها ئةطةر 
َ
لة خوَين داو كةم بوونةوةى رَيذةى هيمؤطل

َيك هةر خَيرا 
َ
يةك مليمةتر لةذةهرى تابون بدةيت بة ئاذةل

دةيكوذَيت. 

-9-6 ميكانيزمى كيميايي زيندةيي كاتى 
ذةهر لَيدان بةئاوَيتة ئؤرطانيكةكانى 

فوسفور: 
وةك طوتمان كةزؤربةى ذةهرةكانى ئؤرطانيكة فوسفوريةكان 
بةتايبةتى  ئةنزيمةكان  ضاالكى  و  طورجى  سةر  كاردةكةنة 
كيميايية  كارلَيكة  رَيطاى  زيندةوةرو  لةشي  ئةنزيمةكانى 
بةكورتى  لَيرةدا  دةخات،  ثةكى  و  دةشَيوَينَيت  زيندةييةكان 
ئةو  كةتوشي  روو  دةخةينة  ئةنزيمانة  ئةو  ناوى  تةنها 

كارةساتة دةبن: 

1- Cholinesterase.

2- Trypsinase.

3- Carbenhydrase.

4- Dehydrogenase.

5- Cytochromoxydase.

6- Protease.

7- Amylase.

8- Chymotrypsinase.

9- Carboxydase.

10- Cholinoxydase.

11- Amidase.

12- MFO.

هةردوو  بؤ  دةطةِرَينةوة  بةطشتى  ئةنزيمانة  طروثي  ئةم 
بؤنمونة   ،Hydrolases, Hemolases سةرةكى  طروثي 
 Acetylcholine ئاوَيتةى   Cholinesterase ئةنزيمى 
شي دةكاتةوة بؤ وةرطرياوةكانى كؤلني Choline، ئةم جؤرى 

ئاوَيتانة لةدةمارو ماسولكةكاندا هةية. 

و  دةمارةكان  لَيدانى  بةرثرسيارى  كولني  ئةسيتيل  زانراوة 
مدانةوةى 

َ
طواستنةوةى كارتَيكردنةكانى دةرةوة بؤ لةش و وةال

دةزطاى سَينتةرى هةست بؤئةوةى كردارى لَيدانى دةمارةكان 
بةردةوام بَيت، دةبَيت ئاوَيتةى ئةسيتيل كؤلني بةبةردةوامى 
بؤنمونة  يةوة  تايبةتى  ئةنزيمى  بةيارمةتى  بوةشَيت 

َ
هةل

كاتَيك كاريطةرى ذةهرى فوسفور ئؤرطانيكى لةسةر ضاالكى 
ئةنزيمى كؤلني ئسيتةريز لةسييةكاندا، نيشانةكانى هوكروت 
لةخوَيندا  كاربؤن  دوانؤكسيدى  طازى  بِرى  و  دةبَيت  ئاشكرا 
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هةناسةدان  سيستةمى  سةر  كاردةكاتة  ئةمةش  دةبَيت،  زؤر 
ئاسانى  كارى  كةمكردنةوةى  و  ضاالكييةكانى  تَيكدانى  و 

هةناسة. 

ينةوة زانيارييةكان دةريانخستووة كة ئاوَيتةى (ئيستةرى 
َ
لَيكؤل

توخمى  كردنى  هاوبةش  دةبَيتةهؤى  ئؤرطانيك)  فوسفورى 
ئاوَيتةى  كارلَيكةدا  لةم  ئةنزيمةكةدا،  شَيوطى  لة  فوسفور 
ئةسيل  طروثي  يان   (P-Nitrophenol (ثارانايرتؤفينؤل- 
ثةيدادةبَيت، ئةم كارلَيكانة بةهَيواشي دةِروات و رةنطة ضةند 
هةفتةيةك يان ضةند مانطَيك بخايةنَيت و لةئةنجامدا طروثي 

(فوسفوريل – Phosphoryl) ثةيدا دةبَيت. 

َيني كةدامركاندنى 
َ
بةشَيوةيةك دةتوانني بل

ضاالكى ئةنزيم بةسيَ  هةنطاودا 
تَيدةثةِرَيت: 

بةستنى وةرطرياوةكانى (Deriratives) فوسفورى   .1
ئؤرطانى بةئةنزيمةكةوة. 

نيوكلؤفيلى  طؤِرينةوةيةكى  كارلَيكى  ثةيدابوونى   .2
كةدةبَيتةهؤى بةستنى نَيوان طروثي فوسفوريل و 
سَينتةرى ئةنزيمةكة، ئةطةر ئةم هةنطاوة رووينةدا، 

ئةوا هةنطاوى سَييةم دةست ثَيدةكات. 

    ج- دامركاندن و تَيكدانى كارى ئةنزيمة زيندةييةكان. 

لةكاتى نزيك بونةوةو ثةيدابوونى بةندى كيميايي لةنَيوان 
ئةنزيمة  سَينتةرى  فوسفورو  ئؤرطانيكيةكانى  ئاوَيتة 
دةبن،  طؤِرين  و  تَيكشكاندن  كةتوشي  ضاالكةكان  تايبةتيية 
هةرلةم رووداوانةدا ئةطةرى ثةيدابوونى جوتةبةندى (واتة 
ضاالك  ئةنزيم  سَينتةرى  ذةهرةكةو  مادةى  لةنَيوان  دوانة) 
نايةت  ثَيك  تةواو  بةندى  هاوهَيزة  كاتةدا  لةم  م 

َ
بةال هةية، 

 Cholin – Methoxy methyl بؤنمونة، ضؤنَيتى بةستنى
ضاالكةكةو  ئةنزيمة  سَينتةرى   

َ
لةطةل  phosphonate

 .Acetyl – Choline ئةسيتيل كولني

 CHolinmethoxymethyl ئاوَيتةى  بةستنى 
phosphonate بةسَينتةرى ئةنزيمة ضاالكةكةوةو ئةسيتيل 
كؤلني بَي ثةيدابوونى هاوهَيزى تةواو هةرلةم بوارةدا هةردوو 
زانا تايلور Tylor و طاوت Gaut توانيان شَيوطى ثَيكهَينانى 

بؤبةستنى ئةسيتيل كؤلني بةِرووى ئةنزيمةكةوة دابنَين. 

ئيسيتةريز)  (كؤلني  ئةنزيمةكانى  ثاراستنى  بؤ  دان 
َ
هةول

ئؤرطانيكةكان  فوسفورة  ئاوَيتةكانى  ذةهرينى  لةكاريطةرى 
بيستةم،  سةدةى  شةستةكانى  نى 

َ
بؤساال دةطةِرَينةوة 

ئةسيتيل  كة  كردووة  كاريان  بوارةدا  لةو  ينةوةكان 
َ
لَيكؤل

ئؤرطانيكةكان  فوسفورة  ذةهرى  ضونكة  بةكاربهَينن،  كولني 
شوَينى (ئةسيتيل كولني) لةسَينتةرى ئةنزيمةكةدا دةطرَيت، 
كةواتة بؤ ثاراستنى ئةنزيم دةبَيت كارلَيكى ثَيضةوانة بةجَى 
كةشوَينى  نةدرَيت  ذةهرةكة  بةئاوَيتةى  رَيطة  كة  بهَينرَيت، 

(ئةسيتيل كؤلني) بطرَيت. 

ضارةكردنى  يان  ذةهر  لةهَيرشي  ئةنزيمةكان  ثاراستنى  بؤ 
كةهةمان  هةية  ديكةش  ئاوَيتةى  هةندَيك  توشبووةكان 
كاريطةرى (ئةسيتيل كؤلينى) هةية بةتايبةتى كهوُّـ نيمضة 
 Nustigmin , Prostigmin :وةك  Alkaloid تفتةكان
Eserin , و ئةو دةرمانانةى بؤ بنرِبكردنى مَيش و مةطةز 

بةكاردةهَينرَيت وةك تابون و سارين و سومان. 

فوسفورة  ذةهرةكانى  لةكاريطةرى  سةرةتايي  ثاراستنى  بؤ 
ئؤرطانيكيةكان ثَيويستة بةزوويي توشبوو لةو شوَينة دوور 
بخرَيتةوة، لَيرةدا دةتوانرَيت روثؤشي تايبةتى بؤهةناسةدان 

و بينني بةكاربهَينرَيت، هةروةها دةستكَيش و طؤرةى. 

ئةوكةسانة  و  كاردةكةن  لةمبوارانةدا  كارمةندانةى  ئةو 
لةكارطةى دروستكردنى ئةم ئاوَيتانةدا كاردةكةن دةبَيت زؤر 
توشبونيان  ئةطةرى  ضونكة  بكرَيت،  ئاطادارييان  ضاودَيرى 
ئيستةرايز  كؤلني  ئةنزيمى  رَيذةى  ضاودَيرى  دةبَيت  زؤرة، 

بكرَيت بةتايبةتى لةكاتى توشبوون دا. 

بؤ فرياطوزاريية سةرةتاييةكان دةتوانرَيت لةثَيشدا سَي ضوار 
 Atropine , Atropin – PAMدةرزى لةمادةى ئةترؤثني
بؤ  بطاتآ  دةبَيت دكتؤرو ثسثؤِري  ئينجا  لةتوشبوو بدرَيت، 
بةردةوامى كارى فرياطوزارى و تاوةكو بنرِبكردنى كاريطةرى 

ذةهرةكة. 

ثَيويستى  توشبوو  رةنطة  ئةترؤثني  بةكارهَينانى  لةكاتى 
لَيدانى  لةكاتى  تايبةتى  بة  هةبَيت،  زياتر  بةئؤكسجينَيكى 
بؤ هةناسة،  ئؤكسجني  بة خةستى، ضونكة كةمى  ذةهرةكة 
ئةطةر  تايبةتى  بة  رووبدات،  وةستاندن 

َ
دل كردارى  رةنطة 

مادةى  دةتوانرَيت  هةروةها  بةكارهَينرا،  زؤر  ئةترؤثني 
دةنك  بةشَيوةى  يان  خوَينةوة  دةمارى  رَيطاى  لة   PAM

بةكاربهَينرَيت. 

ئَيمة لةم بابةتةدا ناتوانني زؤر بضينة كاروبارى ثزيشكيةوة 
بةآلم بةطشتى ئامؤذطاريةكانيان نيشان دةدةين، رةنطة ئةمرؤ 

لةم بوارةدا طةلَيك دةرمانى تازةو ضاكرت هةبن. 
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تيشكة ضاالكى (radioactivity) ضيية؟ 
دا،   1896 ى 

َ
سال لة  رَيكةوت  بة  ضاالكى  تيشكة 

ة   (Antoine Henri Becquerel) لة اليةن  دؤزرايةوة 
كة  كاتَيك  كرد  هةستى  بوو  فةِرةنسى  فيزيازانَيكى  كة  وة 
نمونةيةك لة خاوى يؤرانيؤم لة سةر ثلَيتَيكى وَينةطرتنى 
كاغةزَيكى  ثارضة  بة  بثَيضرَيتةوة  و  دابنرَيت  فؤتؤطرافى 
رةش  ثلَيتةكة  هةستيارةكةى  روناكى  بة  شنة 

َ
هةمةل رةش، 

(بيكوَيرل)  كةوتبَيت.  رووناكى  بةر  ئةوةى  وةك  دةبَيت 
تيشكَيكى  جؤرة  خؤى  خاوةكة  كة  زانى  بةجَى  دةست 
بةهَيزى دةرداوةو ثارضة كاغةزة بة رووناكى هةستيارةكةى 
ينةوةى زياتر لة اليةن (Marie Curie) يةوة 

َ
بِريوة. لَيكؤل

دةريخست كة تيشكةكان لة توخمى يؤرانيؤمةوة هاتوون كة 
يةكَيكة لة ثَيكهَينةرةكانى خاوةكة. 

ضاالكى  تيشكة  زاراوةى  كورى  مارى   1899 ى 
َ
سال

(Radioactivity) بؤ لةخؤوة تيشكدانى ضةند توخمَيكى 
 Ernest) ينةوةكانى 

َ
لَيكؤل دواتر  بةكارهَينا.  دياريكراو 

Ruther Ford) لة كةنةدا و ئينطالند دوو جؤرى سةرةكى 
تيشكة دةردراوةكانيان ناساند و بةناوى دوو ثيتى سةرةتاى 

 .( β)و بَيتا (α) ئةلف و بَيى طريكيةوة ناوى نان: ئةلفا

رةوشتةكانى تيشكى ئةلفاو بَيتا تةواولةيةكرت جياوازن. 
كةلةناوكةوة  زؤرن  خَيرايي  ئةلكرتؤنى   (  β) تةنؤلكةكانى 
كارةبايي  بارطةيةكى   (  β)بَيتا تةنؤلكةى  دةدرَين،  تيشك 
بضوك  زؤر  بارستاييةكى   

َ
لةطةل  (-) هةية  تاكى  نَيطةتيظى 

كةنزيكةى (1÷ 2000) ى بارستايي ثرؤتؤن يان نيوترؤنة، 
بةثَيضةوانةوة تةنؤلكةيةكى ئةلفا (α) بارطةيةكى كارةبايي 
ثؤزةتيظى هةية (2+) و زؤر زؤر قورس ترة لة ئةلكرتؤن. 
طةرديلةيي  ناوكَيكى  لة  (α)ثَيكهاتووة  ئةلفا  تةنؤلكةيةكى 
هيليؤم ( واتة دووثرؤتؤن و دوو نيوترؤن) لةبةرئةوةى هيض 
بارطةيةكى  نيية،  هيليؤمةكةدا  ناوكى   

َ
لةطةل ئةلكرتؤنَيك 

(2+) دةبَيت. 

دؤزرايةوة  دةردراوةكان  تيشكة  سَييةمى  جؤرى  دواتر 
 تيشكدانى 

َ
كة تيشكى طامابوو (δ ) بوو، كةزؤرجار لةطةل

تةنؤلكةى ئةلفاو بَيتادا دةردةكةوَيت. 

تيشكى طاما (δ) لة تيشكى ئةلفاو بَيتا ناضَيت، ضونكة 
بةرزثَيك  وزةيةكى  لة  كو 

َ
بةل نةهاتووة  ثَيك  تةنؤلكة  لة 

بةرزيان  لةرةلةرى  و  كورت  شةثؤلي  فؤتؤنةكانى  كة  دَيت 
هةيةو بةشَيكن لةشةبةنطى كارؤموطناتيسي وةك هةريةكة 
 Visible و( بينراو (IR ذَيرسوور) لةتيشكةكانى رووناكى

@                

ئاطرى كةرت بوونى 
  The fires of nuclear fission@@ناوكى

يونس قادر تؤفيق

3-2
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نةبارطةى   (  δ) طاما  تيشكى   .(UVسةروبنةوشةيي) و   (
هةيةو نة بارستايي. 

ثَيك  ئَيمةيان  هةسارةكةى  طةرديالنةى  ئةو  زؤربةى 
هَيناوة تيشكدةر نني. 

يان  بَيـت  ئةطةر هاوشَيوةى توخمَيك (ئةلفا تيشكدةر) 
(بَيتا تيشكدةر) بَيت يان هةر تيشكدةر نةبَيت، ئةمة بةندة 
هاوشَيوةيةوة.  ئةو  طةرديلةى  ناوكى  دامةزراوى  بةرادةى 
دامةزراوى ناوكيش ثةيوةندى هةية بةرَيذةى (نيوترؤنةكان 
بؤ ثرؤتؤنةكان)ي هةمان ناوك لة هاوشَيوةيةكى دياريكراودا. 
 هةر تيشكدانَيكى ئةلفا، بَيتا يان هةرتيشتَيكى تردا 

َ
لةطةل

ثرؤتؤن)   / (نيوترؤن  رَيذةيةى  ئةم  ضاالكةكان  ناوكة 
ثرؤتؤن)   / (نيوترؤن  رَيذةيةكى  دةطةنة  تا  رَيكدةخةنةوة 
تيشكدان.  لة  نابن  بةردةوام  ضيرت  جَيطريو  دامةزراوو  ى 

بؤنمونة طؤِرانى تيشكاوى 

 (radioactive decay) (يؤرانيؤم- 238) و (سؤريؤم 
234-) دوو هةنطاوى يةكةمن لة زنجريةيةكى درَيذ. تيشكة 
طؤِرانى (U-238) لةسروشتدا بة (14) هةنطاو روودةدات 
 (Pb-206) قورقوشم  دامةزراوى  هاوشَيوةيةكى  دةطاتة  تا 

ة. (وَينةى 14-) 

وَينةى 14 زنجرية تيشكةطؤِرانى (يؤرانيؤم ــ238)

ئةو  بةزؤرى  توخمَيكدا  هةر  هاوشَيوةكانى  «لةناو 
تيشكدةر  وترة، 

َ
بةربال زؤرترو  دى  كةلةوانى  هاوشَيوةيةى 

نييةو سةالمةتة. زؤربةى ئةو توخمانةى جيهانى ئَيمةيان 
م 

َ
هةية».بةال تيشكنةدةريان  دامةزراوو  ناوكى  ثَيكهَيناوة 

طةرديلة  ئةوتوخمانةى  هةموو  ئايزؤتؤثةكانى  هةموو 
ذمارةى (83) و بةرةو ذووريان هةية، تيشك دةرن. 

ئةمة توخمةكانى وةك (يؤرانيؤم و ثلؤتؤنيؤم و راديؤم 
و رادؤن) يش دةطرَيتةوة. 

مةترسييةكانى تيشكة ضاالكى ضني؟ 
تيشكة  ئةو  ئةمريكى  تييةكى 

َ
هاوال بَيت،  سةير  رةنطة 

لة  بوونى  نيشتةجَى  بةهؤى  بةريدةكةوَيت  زيان بةخشةى 
نزيك وَيزطةيةكى بةرهةم هَينانى وزةى ناوكى يةوة، نزيكةى 
بازرطانيدا  لةطةشتَيكى  ئةو  كة  تيشكةية  ئةو  (دةيةك)ى 
بةرى دةكةوَيت كاتَيك لة كةنارَيكةوة بؤ كةنارَيكى دى بة 

فِرؤكة دةِروات. 

لةوَيزطة  بةخشانةى  زيان  تيشكة  ئةو  بةطشتى 
ماوةى  تؤ  ئةطةر  كةمن  بِرَيكى  دةردةضن  ناوةكييةكانةوة 
 (TMI) ناوةكى  وَيزطةى  روداوةكةى  لةكاتى  هةفتة  يةك 
تيشكةى  ئةو  بِري  ئةوا  بويتاية،  لةوَي  دا،  ي 1979 

َ
سال ى 

لةكاتى  كةكةسَيك  بِرةى  لةو  دةبوو  كةمرت  دةكةوت  بةرت 
ئَيكس  بةتيشكى  (ضارةسةرى نةخؤشيةكانى سنط  يةكجار 

بةرى دةكةوَيت).

 
َ
م كارةساتة ناوكييةكانى وةك تةقينةوةى ضَيرنؤبل

َ
بةال

هةميشة دةبَيت بةجياكراوةى قسةيان لَي بكرَيت. 

ةيةكى 
َ
كةهةل دةرخستووة  ئةوةيان  رابردوو  طةكانى 

َ
بةل

طةورةية ئةطةر بَي باك بني لةزيانةكانى تيشكة ناوكييةكان. 
ينةوةيان 

َ
لَيكؤل زانايانةى كةيةكةم جار  ئةو  بةدبةختى  بؤ 

كورى  بةمارى  دةكرد  تيشكاوةرييةكان  ضاالكيية  لةسةر 
شةوة، تةواو بةئاطانةبوون لةو مةترسييانةى لةبنةِرةتةوة 
جؤرَيكى  بةهؤى  كورى  مةدام  هةن.  دياردةكةدا   

َ
لةطةل

دةبرَيت  طومان  كةبةزؤرى  مرد  وة  (ليؤكيميا)  نةخؤشي 
بةهؤى كةوتنةبةرتيشكى زيان بةخشةوة تووشي بوبَيت. 

طاماش  تيشكةكانى  بَيتاو  ئةلفاو  تةنؤلكةكانى  بةزؤرى 
ئةوةندةيان ووزة هةية كةبةشي بةئايؤنكردنى ئةو طةردو 
لةتواناياندا  بةمةش  دةكةون  بةريان  كة  بكات  طةرديالنة 
يان لةسةر شتة زيندووةكان 

َ
دةبَيت كاريطةرى و شوَينكارى قول

هةبَيت. 

هةستيارن  زؤر  دةكةن  طةشة  كةبةخَيرايي  خانةكانى 
ووزة  كةتيشكى  راستييةية  هةرلةبةرئةم  تَيكشكان،  بؤ 
جؤرى  هةندَيك  ضارةسةركردنى  بؤ  بةرزبةكاردةهَينرَيت 
و  ئَيسك  سوورى  مؤخى  م 

َ
بةال شَيرثةنجة.  نةخؤشي 

تيشكةوة  بةهؤى  بةئاسانى  يةكانى خوَينيش  خرؤكة سثي 
كةمى  و  (ئةنيميا)  نةخؤشيةكانى  هةربؤية  دةضن،  لةناو 
ئةو  لةنيشانةديارةكانى  دا  نةخؤشي  لةبةرامبةر  بةرطرى 
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ثةيدادةبن.  كةوتنةبةرتيشكةوة  كةبةهؤى  نةخؤشيانةن 
ووزةبةرزةوة  تيشكى  بةهؤى   (DNA) شريتى  تَيكضوونى 

دةكرَيت شَيرثةنجةو بازدانى بؤماوةيي لَي بكةوَيتةوة. 

ئةمِرؤ بايةخَيكى طةورة دةدرَيت بةدابِرينى كرَيكارةكان 
و  ثزيشكييةكان  شوَينة  و  لةتاقيطةكان  ناوكى  لةتيشكى 
دروستكراو  ثارَيزةرى  بةربةستى  ديكةشدا.  جَيطةكانى 
بؤ  بةكاردةهَينرَيت  دى  ضِرةكانى  كانزا  و  قورقوشم  لة 
مذينى بِرَيكى زياتر لة تيشكى زيان بةخش لة شوَينةكانى 
م ثَيويستة ئةوة بزانرَيت كةزؤر زةحمةتة 

َ
كاركردندا. بةال

ثارَيزراو  (تيشكةضاالكى)  لةبةركةوتنى  بةتةواوى  بتوانني 
يةوة  كةلةزةوى  بيناسازى  كةرةستةكانى  زةوى خؤى،  بني، 
خواردنةكانمان،  بةرهةمهَينراون،  لَيوةى  يان  كةندراون 

َ
هةل

طةرديلةيان  هةندَيك  باشةكانيشت  هاوِرَي  تؤو  تةنانةت 
تَيداية كةبةشَيوةيةكى سروشتى تيشكة ضاالكن. لةبةرئةوة 
هةموو ئةم سةرضاوانة تيشكدانَيكيان لَيوة ثةيدا دةبَيت ثَيي 
تيشكدانى  واتة   (  Background radiation) دةوترَيت 

بنةِرةتى. (وَينةى – 15)

تيشكدانة  ئةم  فراوانى  بةشَيكى  بكة  ئةوة  تَيبينى 
بنةِرةتى ية كةلةسةدا (82) وة لةسروشتةوةية. سةرضاوةى 
طازَيكى تيشكدةرة  ة،  (رادؤن)  طةورةى تيشكدانى سروشتى 
لةبةردو خاوى كانزاكانةوة دةردةضَيت لةكاتى سروشتيانة 

طؤِرانى (يرؤرانيؤم – 238) دا. ( وَينةى 14-). 

بِري ئةو تيشكة بنةِرةتييةى كةبةرت دةكةوَيت بةندة 
تَييدا  خانووةى  ئةو  جؤرى  دةذيت،  لَيى  كة  شوَينةوة  بةو 
تاضةند  دةذيت،  يان 

َ
لةطةل كةسانةى  ئةو  ذمارةى  دةذيت، 

 Isaac) دةبيت. نوسةرى زانستى بةبةرهةم 
َ
يان تَيكةل

َ
لةطةل

Asimov) لةيةكَيك لة كتَيبةكانيدا ئاماذة بؤ ئةوة دةكات 
كاربؤنى  26“طةرديلة   10  ×3  ” بةنزيكةيي  مرؤظَيك  كة 

طةرديلةى  يان   (  14  10  ×  3.5) ذمارةية  لةو  تَيداية، 
هةناسةيةكدا  هةر   

َ
لةطةل تيشكدةرن.  ى   (14  – (كاربؤن 

مرؤظ سَي مليؤن و نيو (3.5 × 10 6) طةرديلةى (كاربؤن 
دةمذَيت. 

َ
14-) هةل

جيهاندا،  زؤربةى  ئةمريكاو  لة  زانستى  طةى 
َ
كؤمةل

ية   (Sv) كراوةكةى  كورت  كة   (Sievert) يةكةى  ئَيستا 
كة   (roentgen equivalent man) يةكةى  لةجياتى 
كورت كراوةكةى (rem) ة، بةكاردةهَينَيت لة ثَيوانةكردنى 
تيشكداندا. ( rem) يةكةيةكى بضوكرتة لة (Sv) و ثةيوةندى 

نَيوانيشيان (100)ة. 

 1سظ = 100 ريم، 1ريم = 0.01 سظ 

كاريطةريية ضاوةِروانكراوةكانى يةك دؤز لةتيشك لَيدان 
لةئاستة جياوازةكاندا لةم خشتةيةدا نيشان دراوة: 

(خشتةى 1-) كاريطةريية فسيؤلؤجيةكانى يةك دؤز لة 
خستنة بةر تيشكى وزة بةرز

دؤز بة 
(rem)

دؤزبة 
 (Sv) كاريطةرى ضاوةِروانكراو

0-25
25-50
50-100
100-200
200-500
لة 500 
زياتر 

 0
0.25 –
 0.25
0.5 –

1 – 0.5
2 1- 
5 – 2
لة 5 
زياتر 

كاريطةرى ديار نيية. 
كةمَيك  خوَين  سثيةكانى  خرؤكة  ذمارةى 

دادةبةزَيت. 
كةمبونةوةى بةرضاوى ذمارةى خرؤكة سثيةكان و 

دةركةوتنى زيانةكانى. 
سةرطَيذ خواردن، رشانةوة، لةدةستدانى موو. 

خوَين بةربوون، برين، ئةطةرى مردن. 
مردن. 

كةمرتن  لَيدان  تيشك  دؤزةكانى  زؤربةى  لةبةرئةوةى   
لةيةك سيظرت (يان يةك ريم)، يةكةى بضوكرتى وةك: مايكرؤ 
سيظرت ( MSv) و ميللى ريم (mrem) بةكاردةهَينرَيت. 

يةك مايكرؤسيظرت = (1÷ 1000000) ى سيظرتَيك 
(MSv)1 =

يةك   = ريمَيك  ى   (1000  ÷1)  = ريم  ميللى  يةك 
.mrem

 (M Sv) مايكرؤسيظريت  خوارةوة  خشتةيةى  ئةم 
كةوتنانةى  بةرتيشك  ئةو  نيشاندانى  بؤ  بةكاردةهَينَيت 
ذيانماندا  شَيوازةكانى  و  جؤربةجؤرةكان  ضاالكيية  كةلة 

دووضاريان دةبني: 

بةرت  نة 
َ
ساال تيشكةى  دؤزة  ئةو   (-2 (خشتةى 

دةكةوَيت: 
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مايكرؤسظ لة سةرضاوةى تشك 
MSv/yr َيكدا

َ
سال

1. شوَينى شار يان شارؤضكةكةت 
ا- تيشكى طةردوونى لةئاستى رووى دةريا 

ب- ئةطةر لةبةرزتر لة ئاستى رووى دةريا دةذيت ئةم دؤزانة زياد 
بكة: 

1000 مةتر بةرزتر: 
2000 مةتر بةرزتر: 
3000 مةتر بةرزتر: 

ةكةت. 
َ
2. ثَيكهاتةى مال

تيشكدةرةكانى  هاوشَيوة  لة  كةم  بِرَيكى  بيناسازى  كةرةستةى 
تَيداية: 

70MSv كؤنكرَيت ،MSv 300 ،700 و تةختةMSv ،خشت

 و بةردةوة. 
َ
3. زةوى / تيشكدان لة خؤل

4. هةواو ئاووخؤراك 
5. تةث و تؤزى ئةو تاقيكردنةوانةى لةسةر ضةكى ناوكى دةكرَين 
6. (تيشكى ئَيكس) ى بةكارهاتوو لةبوارى ثزيشكى و دانسازى دا: 

أ- تيشكى-X بؤ ضارةسةرى نةخؤشي سنط.
ب- تيشكى –X بؤ ضارةسةرى جؤطةى هةرس. 

ج- تيشكى –X بؤ ضارةسةرى ددان. 
د - تيشكى –X بؤ ضارةسةرةكانى ديكة. 

7. طةشتَيك بة فِرؤكة. 
هةر( -5 سةعات ) فِرينَيك لةبةرزى (9) كيلؤمةترةوة. 

8. سةرضاوةكانى ديكة: 
أ – ذيان لةناو (80) كيلؤمةترى دةوروبةرى وَيزطةيةكى ناوكى دا 
ب- ذيان لةناو (80) كيلؤمةتر دةوروبةرى وَيزطةيةكى سوتاندنى 

وزدا. 
َ
خول

ج- دانيشتن لةبةردةم مؤنيتةرى كؤمثيوتةردا 
لة  دا،   (X– بةتيشكى  ثشكنني   ) طةيةكى 

َ
بةزال تَيثةِربوون  د- 

فِرؤكةخانة يان هةر جَيطةيةكى تر. 
ه- كَيشانى ثاكةت و نيوَيك جطةرة هةموو رؤذَيك. 

260MSV
 MSV 0000000

 (100+260)
(300+260)

 (900+260)

 MSv 0000000

260MSv
400MSv
MSv 40

000000000MSv
100MSv

5000MSv
100MSvهةرجارَيك. 

 بةثَيي سةردانةكان 
00000000MSv

MSv 30

0000000MSv
 MSv (0.09)

MSv (0.3)
MSv 1

MSV (0.2)

 13000MSv

راثؤرتَيكى  لة  خشتةية  ئةم  زانيارييةكانى  تَيبينى: 
(ثةيمانطاى ئةمريكى بؤ زانستةكان) ةوة وةرطرياوة. 

نةى دانيشتويةكى ئةمريكى بؤ بةركةوتنى 
َ
تَيكِرايي ساال

تيشكى زيان بةخش نزيكةى MSv (3600). كة (3000) 
رادؤن  وةك  يةكانى  سروشتى  سةرضاوة  لة  MSvى 
لة  نةك  هاتووة،  بةردةوة  و  خؤأل  و  طةردوونى  تيشكى  و 
لة  رَيذةى  دةكاتة  كة  مرؤظكردةكانةوة،  تيشكية  سةرضاوة 
 background) بنةِرةتيةكان تيشكة  سةدا 82 ى هةموو 

 .(radiation

بةشى زؤرى ئةو تيشكةى لة سةرضاوة دةستكردةكانةوة 
دةردةضَيت و ساآلنة لة اليةن هاوآلتيةكى ئةمةريكى يةوة 
دةمذرَيت، لةو هؤكارانةوةية كة بؤ مةبةستى ثزيشكى بةكار 

 .(X – تيشكى) دةهَينرَين بؤ نمونة

و  رَيك  ناوكى  وَيزطةيةكى  اليةن  لة  تيشكدانةى  ئةو 
ثَيكةوة دةردةضَيت شايةنى فةرامؤشكردنة لةضاو تيشكدانة 
الشةى  تيشكدانةكانى  ئاساييدا  كةلةبارى  بنةِرةتيةكاندا، 

خؤشمان دةطرَيتةوة، بؤ نمونة لة سةدا (0.01) ى هةموو 
ئةو ئايؤنى ثؤتاسيؤمانةى ثَيويستن بؤ كارلَيكة كيمياييةكانى 
k-) 40)ن   – (ثؤتاسيؤم  هاوشَيوةى  مرؤظ  لةشى  ناو 

 k+) ئايؤنانةى  ئةم  ضاالكة  تيشكة  كةهاوشَيوةيةكى   (40
لة  تيشكدةدات   MSv  (200) نزيكةى  لةشدا  لةناو   (-40
ضاالكيةية  تيشكة  ئةو  ئةوةندةى  هةزار  نزيكةى  َيكدا، 

َ
سال

كة كةسَيك بةرى دةكةوَيت لة ئةنجامى يةك ساأل ذيان لة 
بةرهةمهَينانى  وَيزطةيةكى  دةوروبةرى  كيلؤمةترى   (32)
ةمةندة 

َ
ووزةى ناوكيدا، لة راستيدا لةبةر ئةوةى مؤز دةول

لة  دةبَيت  دةستى  خواردنى  بةردةوامى  بة  ثؤتاسيؤم،  بة 
تيشكاوى كردنتدا. 

بؤئةوةى شتةكان زياتر بخةينة بةرضاو، كاريطةرى ية 
فسيؤلؤذية دةست بةجَي كانى كةوتنةبةر تيشك، بةطشتى 
دةرناكةوَيت لةخوار دؤزَيكى (0.25) سيظرتييةوة كةدةكاتة 
(70)ئةوةندةى  ئةمةش   (-1 (خشتةى   (250000MSv)

نةى بةر تيشك كةوتنة. 
َ
تَيكِرايي ساال

زياتر  لةكاتَيكى  لَيدان  تيشك  دؤزةكانى  بةزيادبوونى 
هَيشتا  م 

َ
بةال دةبنةوة.  زيانةكانيشي كةمرت  دةركةوتووة  دا، 

درَيذخايةنةكانى  كاريطةريية  دةربارةى  هةية  طومان 
دؤزةكةمةكانى تيشك لَيدان. سنورَيكى ئةوتؤ نيية كة دؤزى 
لةوة كةمرتى تيشك لَيدان هيض مةترسييةكى نةبَيت، دؤزة 
كاريطةرييةكانى  م 

َ
بةال هةية  خؤيان  مةترسي  كةمةكانيش 

دؤزة نزمةكان زؤر بضوكن و ماوةى كاتيش ئةوةندة زؤرة 
دةست  بةسرتاويان  ثَي  ثشت  ئةنجامى  ناتوانن  كةزاناكان 
 
َ
بكةوَيت. لةاليةكى ديكةشةوة تاقيكردنةوةكان لةسةر ئاذةل

جياوازى  لةبةرئةوةى  نني،  بةسرتاو  ثَي  ثشت  هةمووكات 
تا  جؤرَيك  لَيدانى  تيشك  لةكاريطةرييةكانى  هةية  طةورة 

جؤرَيكى دى. 

كةواتة كَيشةكة ئةوةية: ضؤن داتا زانراوةكانى كاريطةرى 
دؤزةبةرزةكان لةسةر طرافَيك، درَيذ بكةينةوة بؤئةوةى داتاكانى 
كاريطةرى دؤزة نزمةكانمان دةست بكةوَيت؟ دووشَيوازى (دؤز 

بةرامبةر بة كاريطةرى) لةوَينةى (16) دا نيشان دراوة: 

زيندوو  خانةى  مدانةوةى 
َ
وةال ضةماوةى   (-16 (وَينةى 

بةرةو  ضةماوةكة  لَيداندا.  تيشك  دؤزةكانى  لةبةرامبةر 
زؤر  لَيدان  تيشك  دؤزةكانى  كاتَيك  نامَينَيت  خواردةبَيتةوةو 
بةرز بَيت، لةبةرئةوةى زؤربةى خانةكان دةمرن لةبرى ئةوةى 

توشي شَيرثةنجة بنب. 
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ي Linear لةنَيوان (روودانى 
َ
شَيوازىثةيوةندى راستةهَيل

 (A) بةضةماوةى  دا  لَيدان)  تيشك  (دؤزى  و  شَيرثةنجة) 
نوَينراوة. لةم شَيوازةدا بةدوو ئةوةندة كردنى دؤزى تيشك 
بةسَي  و  دةبَيت  دووئةوةندة  شَيرثةنجة  روودانى  لَيدان، 
ئةوةندةكردنى ذمارةى شَيرثةنجةكان سَي ئةوةندة دةبَيت 
لةاليةن  بةزؤرى  ثةيوةندييةكة  ئةمة  شَيوةية.  بةو   .. و. 
ئاذانسة فيدِرالييةكانةوة بةكاردةهَينرَيت لة ريزبةند كردنى 
لةزاناكان  زؤر  م 

َ
بةال دا.  بةرتيشككةوتن  ستانداردةكانى 

باوةِريان واية كة كاريطةرى بايؤلؤذى بة شَيوةيةكى رَيذةيي، 
بةهؤى  لَيداندا.  تيشك  ئاستةنزمةكانى  لة  دةبَيت  كةمرت 
ميكانيزمى خؤضاكردنةوةى خانةكانةوة. ئةم شَيوازةش بة 

ضةماوةى (B) لة وَينةى 16 دا نوَينراوة. 

بةرهةم  ناوةكيية  ثاشماوة  ضةند  بؤماوةى 
هاتووةكان بةتيشكدةرى دةمَيننةوة؟

زيادة  هةرضةند  رؤذنامةكان  طؤظارو  باسةدا  لةم 
ئةوتؤيان  زيادةرؤييةكى  هَيشتا  بنَين  بةزانيارييةكانيانةوة 
نةكردووة. لةراستيدا هةندَيك لةو بةرهةمانةى لةكارثَيكةرة 
بةرزو  ئاست  تيشكدانَيكى  دةبن  دروست  ناوكييةكانةوة 
 هةية. هيض رَيطةيةكيش 

َ
ترستناكيان بؤ ماوةى هةزاران سال

 radioactive نيية بؤ خَيراكردنى ثرؤسةى (تيشكة طؤِران
ئةو  كة  راستيةى  ئةو  ناوكييةكان.  ثاشماوة  ى   (decay
بةشي  دةكةوَيت،  زؤربةمان  بةر  بةخشانةى  زيان  تيشكة 
سةرضاوة  نةك  سروشتييةكانةوةية  لةسةرضاوة  زؤرترى 
بمركَيننةوة  دامان  بةشَيوةيةك  نابَيت  دةستكردةكان. 
ثاشماوة  فِرَيدانى  ضؤنَيتى  بكةين.  خةمى  بةبَي  كةهةست 
ضونكة  دةكةوَيتةوة،  لَي  ترسناكى  كَيشةى  ناوكييةكان 
هاوشَيوةى  توخمةكان  تيشكدةرةكانى  هاوشَيوة  بةزؤرى 
- (يؤرانيؤم  بؤنمونة  دةهَينن.  بةرهةم  ديكة  تيشكدةرى 

238) بةتيشكدان دةطؤِرَيت بؤ (سؤريؤم – 234) كةئةميش 
ثَيك  تيشكدةر  ي   (-234 (ثرؤتاكتنيؤم  خؤى  بةدةورى 

دةهَينَيت (وَينةى 14-). 

يةكَيك لةو اليةنة زؤر طرنطانةى كةدةبَيت لة فِرَيدانى 
خَيراييةية  ئةو  بطريَيت،  لةبةرضاو  دا  ناوةكى  ثاشماوةى 
كةئاستى تيشكة ضاالكييةكةى ثَي دادةبةزَيت. كةئةمةش بؤ 
هةر هاوشَيوةى توخمَيك بةندة تةنها بةخؤيةوة، بؤى هةية 
زؤر بةخَيرايي لةكاتَيكى كةمدا رووبدات يان زؤر بةهَيواشى 

لةماوةيةكى زؤر دوورودرَيذدا رووبدات. 

خَيرايي تيشكة طؤِرانى توخمةكان بةزاراوةى (نيوةتةمةن 
ثَيويست  لةكاتى  ية  كةبريتى  دةردةبرِرَيت،   (half life
بِرةكةى  نيوةى  بؤ  ضاالكى  تيشكة  ئاستى  دابةزينى  بؤ 
يةكةمجارى. بؤنمونة(ثلؤتؤنيؤم – 239) كة هاوشَيوةيةكى 
دةرةولةكارثَيكةرةكانى  ئةلفا  تيشكى  شياوى  كةرتبوون  بؤ 
يؤرانيؤمةوة وةك ثاشماوةيةك ثةيدا دةبَيت، نيوةتةمةنةكةى 
ة. ئةمة ماناى واية بؤئةوةى توندى تيشكدانى 

َ
( 24400) سال

تازةثةيدابوو لة (ثلؤتؤنيؤم – 239) داببةزَيت  َيكى 
َ
سامثل

 (24400) ماوةى  يةكةمجارى،  يةكةى  توند  نيوةى  بؤ 
ي ثَي دةضَيت. لةكؤتايي نيوة تةمةنى دووةمى دا كة ( 

َ
سال

ي ديكةية، تيشكدانةكةى دةبَيتة (يةك لةسةر 
َ
24400) سال

سَي  بةتةواوبوونى  وهةروةها  سةرةتايي.  ئاستى  ى  ضوار) 
) ئاستى تيشكدانةكةى 

َ
نيوة تةمةن (كةدةكاتة 73200 سال

دةبَيتة (هةشت يةك)ى ئاستة بنةِرةتييةكةى يةكةم جارى. 
(وَينةى 17-).

نيوةتةمةنى هةر هاوشَيوةيةك (ئايزؤتؤثَيك) نةطؤِرةو 
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بةند نيية بةدؤخى كيميايي يا فيزيايي توخمةكةوة كةتَييدا 
دةبينرَيت. لةوةش زياتر خَيرايي تيشكدانى توخمةكان لة 
م 

َ
بنةِرةتدا ناطؤِرَيت بةطؤِرانى ثلةى طةرمى و ثةستان. بةال

كة هاوشَيوة تيشكدةرة جياوازةكان بةيةكرت بةراورد دةكةين، 
ةو هةشيانة 

َ
دةبينني هةيانة نيوة تةمةنةكةى هةزاران سال

ضةند بةشَيكى بضوكى ضركةيةكة. بؤنمونة نيوة تةمةنى 
بليؤن   4.5) ة 

َ
سال نيو  و  ضواربليؤن   (238  – (يؤرانيؤم 

بةردى  كؤنرتين  تةمةنى  نزيكةيى،  بة  (كةئةمةش   .(
َ
سال

يؤرانيؤمى  ثَيوانةكردنى  كةبةهؤى  ية،  زةوى  رووى  سةر 
تيشكدةرى  ئايزؤتؤثي  بةثَيضةوانةشةوة  زانراوة).  ناويةوة 

ديكة هةن كة نيوة تةمةنةكانيان زؤر كورتن: 

هاوشَيوةى تيشكدةر                     نيوة تةمةن

  سؤريؤم 234-                              24 رؤذ 

 
َ
 ثلؤتؤنيؤم 239-                      24400 سال

 ثلؤتؤؤنيؤم 231-     8.5 دةقيقة(خولةك)    
         ثؤلؤنيؤم 214-       0.00016 ضركة 

لةئاوى  هةندَيكجار  ية،   (-3 هايدرؤجني  (كة  تريتيؤم 
دروست  دا  ناوكى  كارثَيكةرى  يةكةمييةكةى  ساردكةرةوة 
نيوة  و  دةردةضَيت  لَي  بَيتاى  تيشكى  تريتيؤم  دةبَيت. 

ةو. 
َ
تةمةنةكةشي (12.3) سال

هةيةو  دا   (-I) يؤد  ئايؤنى  لةشَيوةى   (-131 (يؤد 
بؤ  بةكاردةهَينرَيت  رؤذةو   (8) نيوةتةمةنةكةشي 
كة  كةسانةدا  لةو   (hyperthyroidism) ضارةسةركردنى
يؤدة  ئايؤنة  رَيطةيةدا  لةم  هةية.  (Grave)يان  نةخؤشي 
تيشكدةرةكان لةرَيطةى دةمةوة ئاراستة دةكرَين و لةرذَينة 
و  كؤدةبنةوة  ضاالكةكةدا  لةثَيويست  زياد  (سايرؤييد)ة 

هةمووى يان بةشَيكى تَيكدةشكَينن ( وَينةى 18-). 

سايرؤييد  رذَينى  تيشكى  وَينةيةكى   (-18 (وَينةى 
ناوضة  طرياوة.   (131 يؤد   ) بةبةكارهَينانى  كة  لةمرؤظدا 
يؤدى  كة  طالندةكةن  ناوضانةى  ئةو  سورةكان  زةردو 

تيشكدةريان تَيدا ضِربؤتةوة. 

(سايرؤكسني  هؤرمؤنى  نةخؤشةكاندا  لةزؤربةى 
رذَينى  ئاساييدا  لةبارى  تَيدايةو  كةيؤدى   (thyroxin
لةرَيى  دةبَيت  دواتر  دةدات،  دةرى   (thyroid (سايرؤييد 
نةخؤشةكة  بؤ  دةستكردةوة  (بةديلَيكى)  جَيطرةوةيةكى 

دابني بكرَيت.

ترسناكى  زؤر  هاوشَيوةيةكى   (-90 (سرتؤنتيؤم 
ضةكة  تاقيكردنةوةى  دواى  تؤزى  و  كةلةتةث  دياريكراوة 
لة  سرتؤنتيؤم  ئايؤنةكانى  هةواوة.  دةضَيتة  ناوكييةكانةوة 
هةردوو  دةضَيت.  كالسيؤم  لةئايؤنةكانى  كيمياييةوة  رووى 
توخمةكة دةكةونة طروثي ( 2A) يةوة لة خشتةى خولي دا. 
 (Ca+2 ) هةروةك ئايؤنةكانى ( Sr+2 ) لةبةرئةمة ئايؤنةكانى
تيشكة  ئةو  لةوَيدا  كؤدةبنةوة.  ئَيسكدا  لة  دواتر  شريو  لة 
دةبنة  دةردةضن  وة  لة (سرتؤنتيؤم 90-)  زيان بةخشانةى 
هةِرةشةيةكى درَيذ خايةن بؤ تةندروستى كةسي توشبوو، 

ة. 
َ
ضونكة نيوة تةمةنى (سرتؤنتيؤم – 90 ) 28.9سال

و   (-131 (يؤد  لة  هةريةكة  ية،  تَيبينى  شايةنى 
دا  ناوكى  بوونى  كةرت  لةبةرهةمةكانى   (-90 (سرتؤنتيؤم 
هةن و لةكارثَيكةرة ناوكييةكانةوة ثةيدا دةبن و بؤضونيش 
 ) ذياون تا ئاستة 

َ
هةية كةزؤر لةو كةسانةى لةنزيك(ضَيرنؤبل

 (I-131) ئايزؤتؤثةكة دووضارى هةردوو  زيان بةخشةكان 
و (Sr -90) بوون. روودانى شَيرثةنجةى رذَينى سايرؤييد 
نى ئةو ناوضانةى تةث و تؤزة تيشكاوييةكةى 

َ
لةنَيوان منداال

هةست  بةشَيوةيةكى  طرتؤتيةوة،   
َ
ضَيرنؤبل كارةساتةكةى 

تاوانبار  يش   (-131 (يؤد  زياترةو  ئاسايي  لةبارى  ثَيكراو 
دةكرَيت. (وَينةى 19-). 

َيك لة ئؤكرانيا ضاوةِرواني 
َ
(وَينةى 19-) مندال

دةكات. ثشكنينىكى سايرؤيدى 

 )
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ةو 
َ
سال  (5730) نيوةتةمةنةكةى   ،(C-14)  (-14 كاربؤن 

نايرتؤجني  بؤ  دةطؤِرَيت  و  دةردةضَيت  لَيوة  بَيتاى  تيشكى 
ناسراوة،  زؤر  كاربؤن  ئايزؤتؤثةى  ئةم   .(N -14  )-14
تةمةنى  كردنى  دياري  بؤ  بةكارهَينراوة  بةزؤرى  ضونكة 
ثاشماوةى ئةو شتانةى رؤذَيك لة رؤذان لةسةر زةوى ذياون. 
ئةتمؤسفري)  (ضينى  هةوا  بةرطة  كاربؤنى  دوانؤكسيدى 
بارَيكى هاوسةنطى نةطؤِرى هةيةو بةرَيذةى يةك طةرديلةى 
تيشكدةرى (كاربؤن – 14) بؤ هةر (10 12) طةرديلةيةكى 
تيشكنةدةرى (كاربؤن – 12). روةك و طيانلةبةرانيش لةو 
كاتَيك  بةآلم  رَيذة.  بةهةمان  دةطرنةوة  يةك  ئايزؤتؤثةدا 
ذينطةدا  لةطةأل   (CO2) ؤطؤِرى 

َ
ئال دةمرَيت،  زيندةوةرَيك 

دةوةستَينَيت. بةم شَيوةية هيض كاربؤنَيكى تازة نايةتة ناو 
زيندةوةرةكةوة تا جَيطةى ئةو (كاربؤن – 14) تيشكدةرانة 
بطرَيتةوة كة دةطؤِرَين بؤ (نايرتؤجني – 14). دةرئةنجامى 
ئةوةش، ثةيتى طةرديلةكانى (كاربؤن – 14) بةثَي ى كات 
كةم دةكات و هةموو (5730) ساأل جارَيك دةبَيتة نيوة. لة 
كة  بوو  كةس  يةكةم   (W.F.Libby) زانا  كاندا   (1950)
C- بؤ   C-14) رَيذةى  ثَيوانةكردنى  بةكرداريانة  بة  زانى 

ئةو  دةتوانرَيت  مردوودا،  زيندةوةرَيكى  َيكى 
َ
سامثل لة   (12

هةر  مردووة.  تَيدا  زيندةوةرةكةى  كة  َينرَيت 
َ
بخةمل كاتة 

هونةريةكانيش  دةستكردة  تةنانةت  مرؤظ  ثاشماوةيةكى 
تةمةنيان  رَيطةية  بةم  دةتوانرَيت  تَيداية،  كاربؤنيان  كة 
تيشكطؤِرانى  بة  خَيرايى  خؤشبةختانة،  َينرَيت. 

َ
بخةمل

ضاالكيةكانى  ثَيوانةكردنى  بؤ  لةبارة  زؤر   (-14 (كاربؤن 
مرؤظ. 

رووةكة  و  مَيذو  ثَيش  ئةشتكةوتةكانى  ورى 
َ
خةل

دَيرينةكان و ثاشماوةى مرؤظة مؤمياكراوةكان و بةرهةمة 
هونةرية 

تةزويركراو و طومانلَيكراوةكان هةموويان تةمةنةكانيان 
بةم رَيطةية ديارى دةكرَيت. 

ريكؤردة  لة  تةمةنانةى  ئةو  ى   (10) لةسةدا  لةناو 
لةطةأل  يةكانطريدةبن  دةكةون،  دةست  مَيذوويةكانةوة 
َينرَين، 

َ
دةخةمل  (14  – (كاربؤن  تةكنيكى  بة  كة  ئةوانةى 

بةناوى  تازة  زانستى  رَيطةيةكى  بوونى  ياسايى  ئةمةش 
(radiodating) شةرعيةت ثَيدةدات. 

ضؤن ثاشماوةى وَيزطة ناوكيةكان 
فِرَيبدةين؟ 

ئةزمونى زياتر لة (50) ساأل واى بؤ دةضَيت كة وةآلمى 
ئةم ثرسيارة زؤر طرنط و زيندوة بريتى بَيت لة ” بةهَيواشى 

بَيت  راستةكة  وةآلمة  ئةمة  ئةطةر   .” زةحمةت  بة  زؤر  و 
خؤى بؤخؤى كَيشةيةكى ديكةية. 

لة بابةتَيكى (physics today) ى مانطى (6 ى 1997) 
دا، (John Ahearne) كارطَيرى ثَيشوى ليذنةى رَيكخستنى 
 ..  .” كة:  هَيناينةوة  بريى  وة  ئةمريكا،  ناوكيةكانى  بوارة 
تيشكدةرةكان،  ثاشماوة  ةتيةكان، 

َ
دةول باجة  و  مردن  وةك 

بَيني. .. ”. 
َ
يش لَييان هةل

َ
مانن – ناتوانرَيت بة خةيال

َ
لةطةل

ضاالكى   :(HLW) بةرز ئاست  ناوكى  ثاشماوةى 
نيوة  درَيذى  لةبةر  هةيةو  بةرزى  ئاست  تيشكاوةرى 
تةمةنى ئةو هاوشَيوة تيشكدةرانةى كة تَييداية، ثَيويستى 
لة  بنضينةيى  و  هةميشةيى  بةشَيوةيةكى  كة  هةية  بةوة 
ئةم  برِبرَيت.  دا   (biob sphere) زةوى  زيندةبةرطى 
ثاشماوةية لة شَيوازى هةمة جؤرى كيمياييدا خؤى نيشان 
دةدات، تَييانداية تا رادةيةكى بةرز ترشة يان تفتة، هةروةها 
لةو كانزا قورسانةشى تَيداية كة ذةهرن. بؤية هةندَيك جار 
 (mixed waste) ؤز

َ
(HLW) بة ثاشماوةى تَيكةل يان ئال

هةريةكة  بةهؤى  ترسناكيةكانيان  ئةمانة  كة  دةبرَيت،  ناو 
لة مادة كيميايةكانى ناويان و تيشكة ضاالكيةكانيانةوةية. 
جطة لةمة ئةم جؤرة ثاشماوةية مةترسى لةسةر ئاسايشيش 
دروست دةكات، ضونكة (ثلؤتؤنيؤمى بؤ كةرت بوون شياوى 
كردنى  دروست  لة  دةربهَينرَيت  دةتوانرَيت  كة  تَيداية 
ثلؤتؤنيؤم  باسة  شايةنى  بةكاربهَينرَيت.  ناوكيدا  ضةكى 
بؤ  دةتوانرَيت  هاوشَيوةكانى  هةموو  نية،  يؤرانيؤم  وةك 

دروستكردنى ضةكى ناوكى بةكاربهَينرَيت. 

 (HLW) ثَيناسةى  ئةمريكا  فيدِرالييةكانى  ياسا   
ماددة  بةثَيي  نةك  كردووة،  سةرضاوةكانى  ي  بةثَي  يان 
بةثَيى  ثاشماوةكة،  ناوكييةكانى  رةوشتة  يان  كيمياييةكان 
تيشكدةرانةى  ماددة  لةو  ثَيكدَيت   :(HLW) ياساكان 
 (reprocessing) دووبارةكارتياكردنةوةى  كةلةئةنجامى 
ناوكى بةكارهاتوودا ثةيدا دةبن بؤ نمونة ئةو  سوتةمةنى 
ناوكى  سوتةمةنى  شةنوكةوكردنةوةى  لةكاتى  ثاشماوةيةى 
سةربازى  بةكارهَينانى  بؤ  ثلؤتؤنيؤم  بةرهةمهَينانى  بؤ  دا 
يان ئةو ثاشماوةيةى لة وَيزطة بازرطانيةكانى بةرهةمهَينانى 
وزةى ناوكييةوة ثةيدا دةبَيت. هةروةها (HLW) هةندَيك 
كةدةبَيت  تَيداية  ديكةشي  بةهَيزى  تيشكدةرى  ماددةى 
نزيكةى  دابرِبرَيت.  ذينطة  لة  هةتاهةتايي  بةشَيوةيةكى 
تة يةكطرتووةكانى 

َ
لةسةدا (99) ى قةبارةى (HLW) ى ووال

ي 
َ
ئةمريكا، لة ثيشةسازى ضةكى ناوكييةوة ثةيدابووة. لةسال

تةيةكطرتوةكانى ئةمريكا راثؤرتى 
َ
(1996) دا بةشي وزةى وال
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ةكةبووةى لة ثاشماوةى تيشكدةرى وزةبةرزى 
َ
دا كةئةو كةل

بةرهةم هاتوو لةاليةن بةشةكانى سةر بةوةزارةتى بةرطري 
يةوة، ثَيكهاتووة قةبارةيةكى طشتى، بةنزيكةى (350000 
مةتر سَي جا ) ى داطريكردووة كةبِرى تيشكةضاالكييةكةشي 
قةبارةية  كةئةم  دةبَيت.  كورى)  مليؤن   900) نزيكةى 
يي 

َ
لةقوال و  دةبَيت  ثَي  تؤثي  يارى  طؤِرةثانى  بةقةدةر(9) 

(9) مةتردا داثؤشراوة. 

يا  شل  طرياوةى  شَيوةى  لة  دةشَيت  سةربازى  ثاشماوةى 
بَيت  يةكاندا  خوَي  وشكى  بي 

َ
قال يا  ليتةيي  واسراوى 

َ
هةل

كةلةتةنةكةو بةرميل و تانكى طةورةدا زةخرية دةكرَين. 

وةك   :(SNF) بةكارهاتووش   ناوكى  سووتةمةنى 
كراوة.  ثؤلني   (HLW) بةرز  ئاست  ناوكى  ثاشماوةى 
خؤلَينة  بةرهةمَيكى  تيشكدةر  بةكارهاتووى  سوتةمةنى 

ثارَيزراوى كارثَيكةرة ناوكييةكانة. 

(يؤرانيؤم  ثةيتى  لةبةكارهَينان،   
َ
4)سال يان   3) دواى 

كارثَيكةرة  ناو  سوتةمةنيةكانى  ة 
َ
تول ناو  ى   (-235

بوو،   (5 لةسةدا  تا   3 (لةسةدا  كةلةسةرةتادا  ناوكييةكان، 
ثشتى كردنى 

َ
لةثال ناتوانَيت  ئاستَيك كةئيرت  بؤ  دادةبةزَيت 

نة 
َ
ساال هةبَيت.  كاريطةرى  دا  ناوكى  بوونى  كةرت  كارلَيكى 

ة سوتةمةنييةكان 
َ
نزيكةى (ضواريةك) بؤ (سَي يةك) ى تول

وطؤِريان ثَي دةكرَيت. 
َ
بةثَيي خشتةيةكى يةك لةدواى يةك ئال

لةدواى  بةكارهاتوةكان  سوتةمةنية  ة 
َ
تول بَيت،  هةرضؤنَيك 

دةرهَينانيان هَيشتا لةهةردوو رووى طةرمى و تيشكدانةوة 
ثلؤتؤنيؤم   ) و  يؤرانيؤم  هةمةجؤرى  هاوشَيوةى  و  ضاالكن 
– 239 ) يان تَيداية كةبةهؤى مذينى نيوترؤنةكان لةاليةن 
بةرهةمى  هةروةها  بوون،  دروست  238-))ةوة  يؤرانيؤم   )
زؤرو هةمةضةشنى كةرتبوونى ناوكى وةك ( يؤد 131-) و 

( سيزيؤم137-) و ( سرتؤنتيؤم90-). 

كارمةندى تةواو ثارَيزراو لةناو جل و بةرطى تايبةتى 
ة 

َ
تول كراوةوة، 

َ
كؤنرتؤل لةدوورةوة  ئامَيرى  وبةهؤى  دا 

سوتةمةنيية بةكارهاتووةكان دةبةن و هى تازةيان دةخةنة 
ة سوتةمةنيةكان دةطوَيزرَينةوة بؤ ضةند حةوزَيكى 

َ
جَى. تول

بةئاوَيك  دةكرَينةوةو  لةوَيدا سارد  لةهةمان جَيطةداو   
َ
قول

كة مادةى نيوترؤن مذى تَيداية. لة (1/1/1997) وة زياتر 
تايبةتية  لةجَيطة   (SNF) لة تةنى مةترى  لة (34000) 
ذمارةية  ئةم  كراونةتةوة.  ي 

َ
خال ئةمريكادا  نيشتمانيةكانى 

دةريايية  ذَير  و  بةرطرى  كارثَيكةرةكانى  ناوكى  ثاشماوةى 
 (2005  ) كةلة  كراوة  مةزةندة  ناطرَيتةوةو  ئةتؤمييةكان 
زؤربةى  مةترى.  تةنى   (52000  ) بطاتة  ذمارةية  ئةم  دا 

حةوز  طةنجينةى  لة  ئاوداو  لةذَير  بةزؤرى  ثاشماوانة  ئةو 
ية  لَي  ناوكييةكةى  وَيزطة  شوَينةى  ئةو  لةهةمان  ئاسادا 

دةطرييًَن ( وَينةى 20-). 
َ
هةل

بةكارهاتووةكانى  ة 
َ
تول ساردكردنةوةى   (-20 (وَينةى 

سوتةمةنى ناوكى لة ذوورى ساردكردنةوةى وَيزطةكةدا. 

 (Seabrook) ناوكى  دامةزراوةى  كؤطةى  بؤنمونة 
ي 

َ
قول مةتر   (10) كؤنكرَيتى  حةوزَيكى  لة  ثَيكهاتووة 

بةستيل رووثؤشكراو لةناو بينايةكى ئاسايش دابينكراودا. 
هةية،  ي 

َ
سال  (25) ناوكى  ثاشماوةى  لةخؤطرتنى  كةتواناى 

ثاشماوةى  طرتنى 
َ
هةل بؤ  (نزيكةدةست)  طةنجينةى  م 

َ
بةال

، لةهةمان شوَينى 
َ
تيشكدةرى ئاست بةرز بؤ ماوةى (25) سال

يية. 
َ
وَيزطة ناوكيةكاندا، بةتةواوى شتَيكى خةيال

(John Ahearne) روونى كردةوة كةزؤرينةى زؤرى 
بةكارهاتوو  سوتةمةنى  لةجؤرى  ناوكييةكان  ثاشماوة 
بةرهةم  تياياندا  كة  طرياون 

َ
هةل جَيطايانةدا  لةو   (SNF)

هاتوون و لةدةزطاى وادان كة بؤ خةزَينةكردنى درَيذ خايةن 
و  كان   (1950) لة  ثالنةسةرةتاييةكان  نةكراون.  دروست 
لةسةر  ديسانةوة  كة  ئةوةبوون  ةكاندا   (1960) سةرةتاى 
بؤ  كاربكرَيتةوة   (SNF) بةكارهاتوو  ناوكى  سوتةمةنى 
لَييةوة و ثاشان جارَيكى  ثلؤتؤنيؤم و يؤرانيؤم  دةرهَينانى 
دى ئةم توخمانة وةك سوتةمةنى ناوكى وزةيان لَيوة بةرهةم 
بهَينرَيت. ئةوةبوو طرنطى درابة ديزاينَيكنى كؤطةى (نزيكة 
دةست ) لةهةمان شوَينى وَيزطة ناوكييةكةدا بةرةضاوكردنى 
م 

َ
ثرؤسةى دووبارة كارتياكردنةوة ( reprocessing). بةال

تةنها يةكَيك لةو ضةندين ثالنةى بؤ دووبارة كارتياكردنةوة 
 1967) نى 

َ
لةساال بةجَيكرا،  جَى  راستيدا  لة  دانرابوو 

كارتياكردنةوة  دووبارة  ثرؤسةى  شَيوةية،  بةم   .(1975 –
بةرهةمهَينانى  خَيرايي  بةشانى  شان  نةيتوانى  هةرطيز 
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سوتةمةنى بةكارهاتوو (SNF) بِروات، كةنزيكةى (2000) 
ناوكى  ئةندازيارى  دا  ي 1977 

َ
لةسال َيكدا. 

َ
سال لةهةر  تةنة 

 (Jimmy Carter) ئةمريكا  كاتةى  ئةو  سةرؤكى  و 
ناوكى  سوتةمةنى  كارتياكردنةوةى  دووبارة  ثةساردنى 

َ
هةل

لةبوارى بازرطانيدا، ِراطةياند كة تا ئةمِرؤش بةردةوامة. 

عةمباركردنى (HLW) بؤ ماوةيةكى دوورودرَيذ لةذَير 
ي 

َ
سال لة  بؤيةكةمجار  دا،  زةوى  جؤيؤلؤجيةكانى  ضينة 

زانستةكان)  بؤ  نيشتمانى  (ثةيمانطاى  لةاليةن  دا   (1957)
لةثةسةندترينى  بووبةيةكَيك  دواتر  كراو  ثَيشنيار  ةوة 
ى 

َ
كةلةسال َينراوة 

َ
خةمل ناتيظ).  تةر 

َ
(ئةل جَيطرةوةكان 

طشتى  كَيشةيةكى  رووبةِرووى  ئةمريكا  وآلتى  دا   (2010)
فِرَيدانى زياتر لة (100000) تةن لة ثاشماوةى ناوكى ئاست 
بةرزى بوارةكانى سةربازى و سيظيلى (مةدةنى) دةبَيتةوة، 
تَييدا  كة  بةروارة  نزيكرتين  طرنطة، ضونكة  زؤر  ة 

َ
سال ئةو 

لةوانةية دروستكردنى عةمبارى طةورةى هةميشةيى لةذَير 
زةويدا دةستثَيبكات. 

ى (2010) 
َ
بة رةضاوكردنى ئةزمونى رابردوو تازة، سال

وةك ئامانجَيكى ناهؤشمةندانةى مرؤظ دةردةكةوَيت. 

يا  بوو  تةواو  يؤرانيؤمى  كة  ئةوةى  لةطةأل  تَيبينى: 
 Atomic) دامةزراوةى  اليةن  لة   (depleted) كاركراو 
ى (1945) دا وةك (ماددةيةكى 

َ
energy Act) ةوة لة سال

ئَيستا  هةيةتى  ئةمريكا  ئةوةى  ثَيناسةكراوة،  خاو) 
مةترى  تةنى   (453592) لة  زياتر  بة  َينراوة 

َ
خةمل

طرياوة. 
َ
يؤرانيؤمى تةواو بوو كة لة شَيوةى (UF6) دا هةل

تَيبينى: هةر كارثَيكةرَيكى ناوكى بازرطانى ئةمريكى 
تةن   (20) نزيكةى  ساآلنة  هةية  كة  دانةية   (103) لةو 

سووتةمةنى بةكارهاتوو (SNF) بةرهةمدةهَينَيت. 

دوو شَيوازى طونجاو بؤ عةمباركردنى (HLW) ئَيستا 
ينةوةداية كة ئةمانةن: ئةو كؤطانةى لةسةر رووى 

َ
لةذَير لَيكؤل

زةوى يان نزيك لَيوةى دروست دةكرَين وبةردةوام ضاودَيرى 
كةلةبةرة  لة  كة  كؤطانةى  ئةو  لةطةأل  دةوَيت،  كردنيان 
ئةم  دةكرَين  دروست  زةويدا  ذَير  ةكانى 

َ
قول جيؤلؤجية 

دووانة لة شتَيكى سةرةكيدا جياوازن ” كة ئةويش ضؤنَيتى 
سةرثةرشتى كردنة ”. ( وَينةى 21-). 

ناوكى  ثاشماوةى  فِرَيدانى  شَيوازةكانى   (-21 (وَينةى 
ئاست بةرز 

طرتنى سةر يان نزيك رووى زةوى) 
َ
لة شَيوازى يةكةمدا (هةل

دةبَيت   
َ
سال هةزاران  بةدرَيذايى  مرؤظايةتى  طةكانى 

َ
كؤمةل

لة  بآلوبونةوة،  لة  ثاشماوةكان  ثاراستنى  بةرثرسيارَيتى 
لة  طرتن 

َ
(هةل دووةمدا  لةشَيوازى  بةآلم  بطرن.  ئةستؤ 

رَييان  لةوانةية  ثاشماوةكان  كة  جيؤلؤجيدا)  عةمبارى 
تَيبضَيت و بتوانرَيت بةدةستبهَينرَينةوة (هةرضةندة ئاسان 
نية)، يان هةتا هةتاية سةرقةثات بَيت. كةمرتين ضاودَيرى 

و ئاطايى مرؤظى ثَيويستة. 

لة راثؤرتَيكدا كة (ثةيمانطاى ئةمريكى بؤ زانستةكان)لة 
كة  دواييان  ئةوةى  كردةوة،  بآلوى  دا   (2000) ى 

َ
سال

بةرةضاوكردنى  كرا،  ثةسةند  زةويدا  قوآليى  لة  طرتنة 
َ
هةل

دةتوانن  داهاتوو  طاكانى 
َ
كؤمةل ئةوةى  نةبوونى  روون 

يان  بثارَيزن  زةوى  رووى  دامةزراوة طةنجينةييةكانى سةر 
طرتنى درَيذخايانى (HLW) نى 

َ
نا. هَيشتا دامةزراوى هةل

ية، جا لةو جؤرة بَيت كة لة ئةمريكا بةرهةم دَيت يان هةر 
وآلتَيكى ديكة، ديارنةبوونى ضارةنوسى كؤطةى درَيذخايةن 
بةكارهَينانى  دةم  لةبةر  كة  تةطةرةيةك  طرنطرتين  دةبَيتة 
دةدات، لة راستيدا لة (1970) كاندا 

َ
هَيزى ناوكيدا سةرهةل

هةندَيك لة وياليةتةكانى ئةمريكا ضةند ياسايةكيان دةركرد 
نوَى  ناوكى  وَيزطةيةكى  هةر  دروستكردنى  لة  رَيطرتن  بؤ 
ى ئةمريكا 

َ
(وَينةى – 22)، تا ئةو كاتةى حكومةتى فيدرال

ئاشكراى كرد كة دةتوانرَيت ثاشماوة ناوكيةكان بةبَى وةيى 
دا   (1998) ى 

َ
سال لة  فِرَيبدرَيت  هةميشةيى  بةشَيوةيةكى 

سودمةندةكانى  كؤمثانيا  لةطةأل  ئةمريكى  ووزةى  بةشى 
ناوكى  سوتةمةنى  وةرطرتنى  بؤ  رَيكةوت  كارةبادا  بوارى 

طرتنى هةتا هةتايةى لةذَير زةويدا. 
َ
بةكارهاتوو و هةل

دروستكردنى  لةبةرامبةر  ناِرةزايى   (-22 (وَينةى 
وَيزطةى ناوكى    (Seabrook) دا. 
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ى (2002) ش جَيبةجَى 
َ
سال تا  رَيكةوتنة  ئةم  بةآلم 

نةكرا. بةرةو ثَيشضونى ئامادةكردنى شوَينَيكى نيشتمانى 
زؤر  ئةمريكادا  لة   (HLW) فرَيدانى  بؤ  زةويدا  لةذَير 
بدؤزرَيتةوة  شوَينَيك  ثَيويستة  بةردةوامة  بةهَيواشى 
كة طونجاو بَيت بؤ خةزن كردنى لة هةموو روويةكةوة، 
دةبَيت بؤماوةى دةيان هةزار ساأل بة دابِراوى بمَينَيتةوة 
لة ئاوى ذَير زةوى، بةكورتى دةبَيت ذوورَيك بَيت لةناو 
 (305) كةم  النى  كة  طونجاودا  بةردينى  ثَيكهاتةيةكى 
مةتر لة ذَير زةويةوةبَيت و (305)) مةتريش لة سةروو 

رَيِرةوى طشتى ئاوى ذَير زةويةوة. 

و  طرانيت  تةف،  ت، 
َ
بازةل  ،(NaCL) خوَى  بةردة 

 ئةم بةردانة هةموو برييان لَيكراوةتةوة. طومةزى 
َ
شةيل

لة خوَيى  تةواوى  بة  و  ثَيكهاتةى جيؤلؤجني  كة  خوَيى 
(NaCl) ثَيكهاتوون، ئَيجطار سةرنجراكَيشن، ضونكة زؤر 
يشيان تَيببَيت لة 

َ
دامةزراون، زؤر وشكن و ئةطةر درز و قل

و  درز  هةميشة  ت 
َ
بازةل و  طرانيت  سارَيذدةبنةوة،  خؤوة 

يشيان تَيداية بةآلم تواناييةكى باشيان هةية بؤ مذينى 
َ
قل

زؤربةى ثاشماوةكان لة رووى كيمياييةوة. 

لةم كؤطة جيؤلؤجيانةدا النى كةم  (HLW) دةبَيت 
ئاستى  ئةوةى  بؤ  بطريَيت، 

َ
هةل ساأل   (10000) بؤماوةى 

داببةزَيت  وا  بةشَيوةيةكى  ثاشماوةكان  ضاالكى  تيشكة 
 background) بنةِرةتيةكاندا  تيشكة  ئاستى  لةطةأل 

ى ِراهاتووين. 
َ
radiation) يةكسان ببَيتةوة كة لةطةل

بوونى  كةرت  بةرهةمةكانى  لةناو  َينراوةكة 
َ
خةمل

تيشكدةدةن،   (β) بَيتا  تةنؤلكةى  كة  ئةوانةيان  ناوكيدا 
ثَيويستيان بة (300تا 500) ساأل دوورخستنةوة لة ذينطة 
هةية كة دةكاتة نزيكةى (10) نيوة تةمةنى توخمانَيكى 
وةك (سرتؤنتيؤم – 90) و (سيزيؤم – 137) . يؤرانيؤم و 
توخمة قورسرتةكانى وةك ثلؤتؤنيؤم نيوة تةمةنةكانيان 
لة  كةمرتة.  تيشكدانةكانيان  توندى  بةآلم  درَيذترة  زؤر 

تيشكدةرةكان  ماددة  مانةوةى  تواناى  دا   (3  – (خشتةى 
يًَنراوة.       

َ
خةمل

  خشتةى – 3 كؤطةكانى ذَير زةوى (HLW) بة ثَي 
ى تَيثةِربوونى كات. 

ِرووداو ساأل 

2005
2010
2035
2060
2316
3000

 12010

102010
312010

622010

دروستكردنى طةنجينةكانى ذَير زةوى دةست 
ثَيدةكات 

طرتنى ثاشماوة ناوكيةكان لة كؤطاكاندا 
َ
هةل

دةست ثَيدةكات. 
ئاخنني (لؤدكردن ) كؤتايى دَيت. 

تا ئةم كاتةش ثاشماوة لة قوتونراوةكان 
دةتوانرَيت بةدةست بهَينرَينةوة. 

ةدا عةمبارةكان قةثات دةكرَين. 
َ
لةم سال

زؤربةى ماددة تيشكدةرة ترسناكةكان تيشكة 
طؤِرانيان كردووة بؤ ماددةى دامةزراو و 

تيشكنةدةر، ِرةنطة يةكةم دةستةى ثاشماوة 
لة قوتونراوةكان بةهؤى كةموكورتى 
ثيشةطةرييةوة سةركةوتوو نةبَيت. 

كؤتايى هاتنى يةكةم (10000) ساأل. 
َيكى ئةو 

َ
ثَيشبينى كراوة جوتيارَيكى دؤل

دةوروبةرة (0.007) مايكرؤسيظرت تيشكى 
َيكدا، كة بَى 

َ
زيانبةخشى بةربكةوَيت لة سال

مةترسيية. 
ثَيشبينى كراوة، لة قوتونراوة ناوكيةكان 

بوةشَين. 
َ
بةهؤى داخورانةوة هةل

تيشك بةركةوتنى جوتيارَيكى ئةو دةورو 
بةرة دةطاتة (250 مايكرؤسيظرت ) لة 

يكدا، كة دؤزَيكى شَيرثةنجة تووشكةرة. 
َ
سال

ئاستى بةرتيشك كةوتنى جوتيارةكان 
ثَيشبينى دةكرَيت (850 مايكرؤ سيظرت ) 

َيكدا. 
َ
بَيت لة سال

سةرضاوة :

  mes  New York Ti  و  Science times ذمارة 10 / 
 1999 / 8

ماددة  ضاالكى  تيشكة  تةمةن  نيوة   (  10) ثاش   / تَيبينى 

بنةِرتيةكان  تيشكة  ئاستى  بؤ  دادةبةزَيت  تيشكدةرةكان 

(background radiation)، ئةو كات زيانى نابَيت بؤ ذينطة. 
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رووى ئاو وةك ئاوَينةيةك وابو بؤ (ترميس) كة يةكَيك بوو 

ةوانةكانى ميسولوذياى طريكى، هةروةها نموونةيةك بوو 
َ
لة ثال

َين (رووة رووناكى 
َ
دةل ِروانةى كة فيزياييةكان ثآيان  بؤ ئةو 

دةرةوةكان) وةك شووشة يان ئاوَينةكان.

هةر لة كؤنةوة ميسرىء طريكىء ئةتروسكيونء فينيقىء 

بةآلم  بةكارهَيناوة  ئاوَينةيان  ئاسايى  بةشَيوةيةكى  ِرؤمانةكان 

بةكاريان  ئَيستادا  لةكاتى  كة  ئاوَينانةى  لةو  بوون  جياواز 

دَيننيء هةروةها نرخيشيان طرانبوو، ء ئاوَينةكان لةو كةلء 

ثةلة طرانبةهايانة بوون كة بةزؤرى لةكانزا طرانبةهاكانى وةك 

تونء زيو دروست دةكرانء يةكَيك لة رووةكانى ئةو ئاوَينانة 
َ
ئال

روونء  وَينةيةكى  تا  دةكران  دروست  جوانى  بةوردىء  زؤر 

ئاشكراى بةشَيوةيةكى سروشتى تَيدا دةربكةوَيت.

لة سةدةى شانزةيةمدا ثيشةسازى ئاوَينةكان بآلو بووةوةو 

كارطةكانى  كردنى  دروست  بة  كرد  دةستى  كة  شوَين  يةكةم 

شارى  نزيك   (Morano (مورانو  كةنداوى  لة  بوو  شووشة 

ئةمرؤ  ئاوَينةكانى  لة  تارادةيةك  كة  يا 
َ
ئيتال بوندوقيةى 

دةضون،ء زؤرجاريش ئاوَينة وةك دياريةكى طرانبةهاء بةنرخ 

ثَيشكةش بةثاشاو بةئاغاكانى ئةو سةردةمة دةكران.

ئاوَينة ضيية؟
لة  كة  دةداتةوة  بةِرَيكى  رووناكى  سافة  روويةكى  ئاوَينة 
شووشة دروست دةكرَيتء ديوى دةرةوةى بةماددةيةكى روناكى طر 

دادةثؤشرَيت، ئةميش دوو جؤرة:-

 1. ئاوَينةى رووتةخت: ئةم ئاوَينةية بةشَيك لة روويةكى 
روناكى دةرةوة كة روناكى بةِرَيكى دةداتةوةو وَينةى رونء ئاشكرا 
بؤ ئةو تةنانة دروست دةكات كة دةخرَيتة بةردةمى، ئةم ئاوَينةية 
دةرةوةى  ديوى  دةكرَيتء  دروست  تةنك  شووشةى  تةبةقَيك  لة 
بةماددةيةكى روناكى طر دادةثؤشرَيت وةك مةلطةمةى جيوة،ء 
وةك  دةكرَيت  دروست  ساف  ئَيجطار  كانزاى  لة  هةندَيكيشيان 

ئاوَينةى زيوين.  

لة  دةوروبةرمان  تةنةكانى  خؤمانء  ضؤن 
ئاوَينةدا دةبينني:

َيك 
َ
تواناى بينني لةالى مرؤظء طيانةوةران دةرئةنجامى كؤمةل

ؤزى روناكىية لةطةأل ضاوء دةماخدا، ئَيمة دةتوانني 
َ
كارلَيكى ئال

ببينني ضونكة تيشكى روناكى لة تةنةكانةوة دةردةضنء دةطةنة 
ضاومانء دةبنة هؤى بينني، كة بؤ يةكةم جار روناكىيةكة دةطاتة 
فةرمان  دةماخيش  ئينجا  دةماخء  بؤ  دةنَيردرَيت  ثاشان  ضاوء 
ةى ئةو تةنة ديارى بكاتء رونى ئاشكرا 

َ
دةردةكات كة شوَينء جول

دةريبخات بةمةش ئَيمة ئةو تةنانة دةبينني.

ئاوَينةكان
نيا عةبدوآل  

َ
           دل
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ؤثةكانى بكوذَينيتةوةو 
َ
ئةطةر بؤ ساتَيك بضيتة ذورَيكةوةو طل

بؤ  دابثؤشيت  ثةنجةرةكان  رةش  ئةستورى  بةكاغةزَيكى  ثاشان 
ذوورةكة  كة  دةبينني  ذورةوةء  نةيةتة  روناكيةك  هيض  ئةوةى 
تاريك دةبَيتء هيض كةلءثةلَيكى ناو ذوورةكة نابينيت، ضونكة 
بَيتة  كة  رووناكى  بةتيشكى  نادات  رَيطة  هيض  رةشةكة  كاغةزة 
ذورةوةو بةمةش هيض تيشكَيكى روناكى لة تةنةكانةوة دةرناضن 
تا بطةنة ضاوء دةماخمان تا هةست بةبينينى تةنةكان بكةين، 
بةشَيوةيةكى طشتى تةنةكان دوو جؤرن: جؤرَيكيان ثآى دةوترَيت 
(تةنة رووناكةكان) ئةمانةش ئةو تةنانةت كة لة بنةِرةندا روناكء 
درةوشاوةن وةك خؤرء ئةستَيرةكانء طِرى مؤم سةرضاوة زةيتىء 
َين (تةنة تاريكةكان) 

َ
كارةبايىيةكان، جؤرى دووةميان ثآيان دةل

رووناكيةى  ئةو  تاريكنء  نارووناكء  بنةِرةتدا  لة  تةنانةت  ئةم 
كو لة تةنَيكى درةوشاوةوة  وةريدةطرنء 

َ
هةيانة هى خؤيان نيية بةل

دةيدةنةوة وةك مانطء ئةستَيرة طةرؤكةكان كة لة خؤرةوة ئةو 
ِروناكية وةردةطرن، لةكاتى رؤذدا كارلَيكى ناوكى لةسةر روى خؤر 
روودةداتء رووناكيةكى بةتينى لَيوة ثةيدا دةبَيتء دةكةوَيتة سةر 

تةنة تاريكةكانى سةر رووى زةوىء روناكيان دةكاتةوة. 

ى 
َ
ئاسمانى شني، هةورة سثيةكان، طيايى سةوز، رةنطى طةآلو طول

درةختةكان، خانوةكانى هاوسَيكانمان، ئوتومبَيلء كةلوثةلةكانى 
ديكة، ئةمانة هةموويان لة ئةنجامى رووناكى خؤرةوة دةبينرَين، كة 
تةنة تاريكةكان رووناكى لة تةنة رووناكى دةرةوةكانةوة وةردةطرنء 
دةيدةنةوةو دةطاتة ضاومانء ئَيمةش ئةو تةنانة دةبينني،ء لةكاتى 
ئَيواراندا كة زةوى دةسوِرَيتةوةو دةضَيتة بارَيكةوة كة ئةو بةشةى 
تاريك  ناطات بةرةبةرة دنيا  ِروناكى خؤرمان ثآ  زةوى ضى دى 

دادَيتء بةمةش تةنةكانى سةر زةوى طشتيان رةش دةردةكةون.

كوذابنةوة  ؤثةكانى 
َ
طل كة  تاريكدا  ذورَيكى  لة  ئةطةر  ئَيستا 

طورزةيةك لة تيشكى لةيزةر لة دةزطا تايبةتيةكةيةوة ئاراستةى 
ذورةكةدا  لةاليةكى  كة  بكةين  ِرووتةخت  ئاوَينةيةكى  رووى 
دانرابَيت، تَيبينى ئةوة دةكةين كة لةو شوَينةدا تيشكة ِروناكيةكةى 
نابينني،  رووناكيةك  هيض  ئاوَينةكة  بةرةو  دةبَيت  تَيثةِر  ثَيدا 
نابينرَيت كاتَيك كة دةكةوَيتة سةر  ِروناكيةكة  هةروةها طورزة 
رووى ئاوَينةكةو دةدرَيتةوةو دةكةوَيتة سةر ديوارةكة لة ثشتةوةى 
ذوورةكة. تةنها ئةو دوو شوَينةى كة طورزة رووناكيةكةى تيادا 
دةكةوَيتء  ئاوَينةكة  بةر  تيشكةكة  كة  شوَينةدا  لةو  دةبينني 
هةروةها ئةو شوَينةش كة تيايدا تيشكةكة راستةوخؤ بةر ديوارةكة 

دةكةوَيت لة ثشتةوةى ذورةكة.

(ئاوَينةو  تةنةكانةوة  لة  روناكى  تيشكى  شوَينةدا  دوو  لةو 
ئةو  ئاشكرايى  رونء  ضاومان  دةطةنة  دةردةضنء  ديوارةكة) 

تةنانةش بةندة بةبِرى ئةو رووناكيةى لةو تةنانةوة دةردةضن، 
ئاوَينةكةو طورزة روناكى  لةنَيوان  واتة هيض تيشكَيكى رووناكى 

لةيزةرةكةدا نابينرَيت.

بةآلم ئةطةر ئَيستا هةندَيك ئاو بةِرَيِرةوى طورزةكةدا بثرذَينني 
كة لة دةزطاى لةيزةرةكةوة دةردةضَيتء بةرةو ئاوَينةكة دةِروات 
ؤثةكانى ئاوةكة ئةو تيشكة ِروناكية دةدةنةوةو 

َ
ئةوا هةندَيك لة دل

ِروناكيةكة  تيشكى  ِرَيِرةوى  دةتوانني  ئةوكاتة  ضاومان  دةطةنة 
ببينني.

شتَيك  هيض  روناكى  (بةبآ  كة  دةردةكةوَيت  بؤمان  لةمةوة 
بوةستني  رووتةختدا  ئاوَينةيةكى   لةبةردةم  ئةطةر  نابينني) 
راستمان  الى  واتة  دةبَيتةوة  ثَيضةوانة  وَينةكةمان  كة  دةبينني 
دةبَيتة ضةث لة ئاوَينةكةداو بةثَيضةوانةوة الى ضةثيش دةبَيتة 
درَيذى  وَينةكةو  درَيذى  دةبَيتء  نةطةِراوة 

َ
هةل وَينةكة  راست،ء 

َيكى تةنَيك لة 
َ
تةنةكة وةك يةك دةبَيت دورى وَينةى هةر خال

ةية لة ئاوَينةكةوة، بَيجطة 
َ
ئاوَينةكةوة بةقةدةر دوورى ئةو خال

ناتوانرَيت  واتة  دةبَيت  ى 
َ
خةيال وَينةيةكى  وَينةية  ئةو  لةمانة 

بخرَيتة سةر شاشةو لة ئةنجامى بةيةك طةيشتنى درَيذكراوةكانى 
تيشكة دراوةكان لةرووى ئاوَينةكةوة دروست دةبَيت.

(وَينة دروست بوون لة ئاوَينةى رووتةخت دا).

دووةم: ئاوَينة طؤيىيةكان:
ئاوَينةى طؤيى بةشَيكة لةروويةكى رووناكى دةرةوةى رَيك كة 

ئةميش دوو جؤرة:-

أ-ئاوَينةى رووضاأل: ئةو ئاوَينة طؤيىيةية كة رووى ناوةوةى 
ِروناكى دةداتةوة.

ئاوَينة طؤيىيةية كة رووى دةرةوةى  ب-ئاوَينةى قؤقز: ئةو 
ِروناكى دةداتةوة.

ضةند زاراوةيةك دةربارةى ئاوَينة طؤيىيةكان.
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Concave mirror (ئاوَينةى قؤقز)

Curved mirror (ئاوَينةى رووضاأل)

1. ضةقى كووِرى (center of curvature c): ضةقى ئةو 
طؤيةية كة ئاوَينةكة بةشَيكة لةو 

ى 
َ
خال  :(the vertex a) ئاوَينةكة  جةمسةرى   .2

ناوةراستى رووى ئاوَينةكةية.

ة 
َ
3. تةوةرى بنضينةيى (principal axis ac): ئةو هَيل

تَيثةِر  ئاوَينةكةو ضةقى كوِرييةكةدا  ِراستةية كة بةجةمسةرى 
دةبَيت 

(Sc Axis Secondary): هةر  ناوةندى  4. تةوةرةى 
َيكى سةر 

َ
ئاوَينةكةء هةرخال كوِرى  ِراستة كة بةضةقى  َيكى 

َ
هَيل

رووى ئاوَينةكةدا تَيثةِر دةبَيت بَيجطة لةجةمسةرى ئاوَينةكة.

ةية 
َ
5. تيشكؤى بنضينةيى (F+Focal poin): ئةو خال

دراوةكان  تيشكة  كة  طؤيى  ئاوَينةى  بنضينةيى  تةوةرةى  لةسةر 
لةرووى ئاوَينةكةوة يان درَيذكراوةى ئةو تيشكانةى تَيداكؤدةبَيتةوة 
ثاش ئةوةى ئةو تيشكانة نزيك بةتةوةرةى بنضينةيىء هاوِرَيك 

بةوتةوةرةية دةكةونةسةر ِروى ئاوَينةكة.

دا بةتيشكؤى بنضينةيى دةوترَيت (تيشكؤى 
َ
لة ئاوَينةى ِروضال

ة دةوترَيت (تيشكؤى 
َ
ِراستةقينة)، بةآلم لة ئاوَينةى قؤقزدا بةو خال

ةدا 
َ
بةوخال دراوةكان  تيشكة  درَيذكراوةكانى  ضونكة  ى) 

َ
خةيال

تَيثةِردةبن.

6. دورة تيشكؤ (F Focal lenth):- دورى نَيوان تيشكؤى 
ئاوَينةى طؤيىء جةمسةرى ئاوَينةكةية.

7. نيوة تريةى كوِرى (نت) half diameter:نيوة تريةى 
ئةو طؤيةية كة ئاوَينةكة بةشَيكة لةو.

*ضةند تَيبينى يةك لةسةر ضؤنيةتى 
دروست بوونى وَينة لة ئاوَينةى طؤيىدا:

1. هةر تيشكَيك تةريب بةتةوةرةى بنضينةيى بكةوَيتة سةر 
ئاوَينةيةكى طؤيى ئةوا تيشكة دراوةكة خؤى يان درَيذكراوةكةى 
(بةثَيى جؤرى ئاوَينةكة) بة تيشكؤى ئاوَينةكةدا تَيثةِر دةبَيت، 
ئةمةش كاتَيك دةبَيت كة شوَينى تةنةِروناكى دةرةكة لة ئاوَينةكةوة 
زؤر دوور بَيت وةك خؤركة لة زةوىيةوة زؤر دورة كاتَيك كةتيشكى 
خؤر دةكةوَيتة سةر ِروى ئاوَينةيةك ئةوا ئةو تيشكانة تةريب دةبن 
بة تةوةرةى بنضينةيىء ثاش دانةوةشيان لةرووى ئاوَينةكةوة بة 

ى تيشكؤدا تَيثةر دةبن.
َ
خال

دا دروست دةبن:- شوَينى وَينةكةء 
َ
ئةو وَينانةى لة ئاوَينةى روضال

ئاوَينةكةوة  بةطوَيرةى  تةنةكة  شوَينى  بةطؤِرانى  سيفةتةكانى 
دةطؤِرَيت، وةك لةم خشتةيةى خوارةوةدا روون كراوةتةوة.

       شوَينى وَينةكة   شوَينى تةنكة
                     
     

 سيفةتةكانى وَينةكة

1. تةنةكة زؤر 
دوور بَيت       

               

لةتيشكؤى 
راستةقينةدا          

           

طةِراوةية 
َ
ِراستةقينةية، هةل

زؤر بضوكراوةية

2. تةنةكة لة 
ضةقى كوِرى 

دورترة 

لةنَيوان ضةقى 
كوِرىء تيشكؤدا

طةِراوةية 
َ
راستةقينةية، هةل

بضوككراوةية

3. تةنةكة لة 
ضةقى كوِريدا 

بَيت   

لة ضةقى كوِريدا 
دةبَيت                 

   

طةِراوةية 
َ
راستةقينةية، هةل

طةورةيى وةك طةورةيى 
تةنةكة واية.

4. لةنَيوان 
ضةقى كوِرىء 

تيشكؤى 
ئاوَينةكةدا بَيت

لةثشت ضةقى كوِرى 
ئاوَينةكةدا دةبَيت

راستةقينةية، 
طةِراوةية، طةورة كراوة.

َ
هةل

5. لة تيشكؤى 
ئاوَينةكةدا بَيت 

لة دوريةكى بآ ثايان 
لة ئاوَينةكةوة 

بازنةيةكى رووناك 
كةِروبةرةكةى جَيطرية.

6. لةنَيوان 
تيشكؤء 

جةمسةرى 
ئاوَينةكةدا بَيت   

لة ثشت 
ئاوَينةكةوةية         

             

نةطةِراوةية، 
َ
ىية، هةل

َ
خةيال

طةورةكراوة

ئاوَينةى  لة  ضؤنيةتى دروست بوونى وَينة 
ِرووتةختدا:-

وَينة دروست بون لة ئاوَينةى قؤقزدا:-
لةم جؤرة ئاوَينةيةدا تةنها يةك دؤخى وَينة دروست بون هةية، 
تةنةكة لة هةرشوَينَيكدا بةرامبةر ئاوَينةكة دابنرَيت وَينةيةكى بؤ 

دروست دةبَيت كة ئةم سيفةتانةى هةية:-

ى ية 
َ
1. خةيال

نةطةِراوةية
َ
2. هةل

3. بضوككراوةية

تيشكؤء  نَيوان  لة  دةبَيت  ئاوَينةكةدا  ثشت  لة   .4
جةمسةرى ئاوَينةكةدا دةبَيت.

سودء بةكارهَيناكانى ئاوَينة:-
بؤ  ناهَينرَيت  بةكار  تةنها  ئاوَينة  طشتى  بةشَيوةيةكى 
كو ئاوَينةكان ضةند ئامَيرَيكن 

َ
خؤجوانكردنء ئارايشت كردن، بةل

بؤ  ثةناى  تةكنةلؤجيةكاندا  زانستىء  توَيذينةوة  لة  زاناكان  كة 
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دةبةن، هةروةها زانياريمان دةربارةى فةزاى 
ئاسمانيةكانء  كةشتية  بةهؤى  دةرةوة 
ضاودَيرى  بردنىء  بةِرَيوة  ئامَيرةكانى 
دةرةوةى  بارودؤخى  كةشىء  كردنى 
ئةو  مةبةستةش  ئةم  بؤ  و  زةوىيةوةية، 
ئامادةكراون  طةورةكان  ئاوَينة  بة  ئامَيرانة 
طؤشة  بةثآى  تةنةدوورةكان  وَينةى  كة 
ئةم  تائَيستاش  دةردةخةن،ء  يةكسانةكان 
طرنط  زانيارى  كةرانة  ضاودَيرى  ئامَيرة 
زةوىيةوة  دةرةوةى  طةورةى  طةردوونى  لة 

ثَيشكةش دةكةن.

ضةمكى  ِرؤذانةماندا  ذيانى  لة 
بةهَيزكردنىئةو  لةبوارى  دانةوة  ِروناكى 
كارةباييةكانداية  ؤثة 

َ
طل لة  رووناكيةى 

ضاودَيرى  بؤ  هةروةها  دةكرَيت،  جآبةجآ 
ةى هاتوضؤء بؤبردنة ناوةوةى 

َ
كردنى جول

فِرنةخؤرييةكان  ناو  خؤربؤ  تيشكةكانى 
 دةكةوَيتةوة 

َ
بةكاردةهَينرَيت كة ووزةيةكى ُّـ

بة هيض شَيوةيةك ئاووهةوا ثيس ناكات.

شوَينةكانى  طشتيةكانء  باخضة  لة  هةندَيك  لة  هةروةها 
حةوانةوةء شارى يارى دا ضةند ئاوَينةيةكى سةيرء سةمةرة 
وَينةيةكى  دةكات  تةماشاكةر سةيرى خؤى  كاتَيك كة  دانراوة 
شَيواو دةبينَيت كة لة خؤى ناضَيتء لةوانةشة هةندَيك جار 
بؤ  دةطةِرَيتةوة  هؤكةى  دياردةيةش  ئةم  نةناسَيتةوة  خؤى 
ئةوةى كة ِرووة ِروناكى دةرةوة (وَينةدانةوة) كةى بةشَيوةيةكى 

ئاسؤيى رووتةختء راستء دروست نةكراون.

هةندَيك لة سودةكانى ئاوَينةى طؤيى رووضاأل لة 
ذيانى رؤذانةماندا:-

1. ثزيشكةكان بؤ رووناككردنةوةى ناو دةمء طوآ بةكارى 
دَينن.

2. لة دةزطا بينايىيةكاندا بؤ ثَيضةوانةكردنةوةى رووناكى 
بةكاردَيت.

رووناك  بؤ  ثيشانداندا  دةزطاى  ميكرؤسكؤبء  لة   .3
كردنةوةى ئةوتةنانة بةكاردَيت كة دةمانةوَيت بيان بينني.

4. بؤ وَينة طةورةكردن تا رادةيةكى دياريكراو بةكاردَيت.

5. لة دةزطاكانى لَيزةرو ئةوِرادارانةى بةلَيزةرئيش دةكةنه 
بةكاردَين.     دانةوة  رووناكى  بؤ  رووضاأل  ئاوَينةيةكى  ة 

َ
كؤمةل

                    

سودةكانى ئاوَينةى قؤقز:
1. بؤلَيك جياكردنةوةى تيشكةكان.

هةردوو  لة  بؤية  بينني،  ئاسؤى  كردنى  فراوان  بؤ   .2
بة  ئؤتؤمبيلةكة  تاشؤفَيرى  دادةنرَيت  ئؤتؤمبيلةوة  تةنيشتى 
ئاسانى تةنةكانى ثشتء التةنيشتى ببينَيت، بؤئةوةى ناضارى 

ئاوِردانةوة نةبَيت.

سةرضاوةكان

   1. Http www –physics classroom-com       

2. اِّـوسوعة العلمية عدد 14

3. Model of light  _ www.physics.com
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هؤكارَيكى  دأل  خوَينبةرةكانى  رةقبوونى 
بةثَيى  خؤرئاواييةكاندا،  طة 

َ
كؤمةل لة  مردنة  سةرةكى 

ئامارةكانيش زؤربةى وآلتة تازة ثَيطةيشتووةكانى طرتؤتةوة، 
روودانى  دةبنة  ترسناك  هؤكارى  بَيطومان 

رةقبوونى خوَينبةرةكان. 

لة  ضةورييةكان،  رَيذةى  تَيكضوونى 
كؤليسرتؤأل  بةرزبوونةوةى  سةروويانةوة 
LDL لة طرنطرتين هؤكارةكانن، ئَيستاش 
دةريانخستووة  توَيذينةوةكان  زؤربةى 
هةر  نةك  كؤليسرِتؤأل  نزمبوونةوةى  كة 
كو 

َ
بةل كةمدةكاتةوة،  دأل  نةخؤشييةكانى 

ضةندين  لة  ضاكبونةوةشة  هؤكارى 
نةخؤشى. 

بةرزبوونةوةى  بايةخى  بةهؤى 
دوضاربوونةكانى  روودانى  لة  كؤليسرِتؤأل 
دألء خوَينبةرةكان، لة ئةمريكا ليذنةيةكى 
ضارةسةركردنى  بؤ  ثَيكهَينرا  نيشتمانى 
ى (1988) 

َ
يةكةم راثؤرتى ئةم ليذنةية سال

لة  كردؤتةوة  جةختى  كة  روو  خراية 
ضارةسةرى  كؤليسرِتؤألء  كةمبوونةوى 
نةخؤشييةكانى دأل، لة راثؤرتى دووةميدا لة 

بةرزة كؤليسرتؤلَى خوَين 
         دكتؤر نةبيل عيسا                 

                         ثةرضظةى: رؤشنا ئةحمةد رةسوأل       
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ى (1993) خستيانة روو جةختيان لةسةر نزمكردنةوةى 
َ
سال

يان هةية، لة راثؤرتى 
َ
LDL-C كرد الى ئةوانةى نةخؤشى دل

سَييةمدا (2002) جةخت لةسةر ضارةسةركردنى هؤكارةكانى 
قؤناغةدا  بةم شةش  كة  كرايةوة  كؤليسرِتؤأل  بةرزبوونةوةى 

تَيدةثةِرَيت: -

1. ثَيوانى ضةورييةكان لة خوَيندا. 

2. دياريكردنى ئاستى مةترسى دوضاربوون بة نةخؤشى 
دأل. 

3. دياريكردنى ئامانجةكانى ضارةسةركردن. 

4. دةستكردن بة طؤِرينى شَيوازى ذيان وةك ضارةسةر. 

5. ضارةسةركردن بة داوء دةرمان. 

6. لةبةرضاوطرتنى هؤكارةكانى مةترسى ضةورييةكانى 
ديكة. 

1. ثَيوانى ضةورييةكانى خوَين:
تةمةنىء  ى 

َ
سال  (20) لةثاش  كةسَيك  هةموو  ثَيويستة 

 جارَيك ثشكنني بؤ 
َ
ئةوانةى كة بةرؤذوو دةبن بة (5) سال

رَيذةى  بؤ  بكات،بةتايبةتى  خوَينى  ضةورييةكانى  ثَيوانى 
كؤليسرِتؤأل وطليسريدء HDL-C، كة بِرى LDL-C بة ئاسانى 

دةثَيورَيت. 

بنةِرةتيية، ضونكة هؤكارَيكى  كارَيكى   LDL-C ثَيوانى
ذمارة  (شَيوةى  توَيذينةوة  ضةندين  ة، 

َ
دل نةخؤشى  سةرةكى 

مةترسى  ئةم ضةوريية  نزمكردنةوةى  كة  دةريانخستوة   (1
دوضاربوون بة نةخؤشييةكانى دأل كةمدةكاتةوة، هةر لة ثَينج 
ى داهاتوودا بةرَيذةى (45-25 %)، ثؤلكارى رَيذةى نوَيى 

َ
سال

 . LDL-C رَيذةى

ثةيوةندييةكى ثَيضةوانة لة نَيوان رَيذةكانى HDL-Cء 
HDL- رَيذةى مةترسى نةخؤشى دأل، تَيبينى كراوة، رَيّذةى

C لة 40 % مط كةمرتة، زيادبوونى ئةم رَيذةيةش مةترسى 
ى بةدوادادَيت كة بةرزترة لة %60 مط. راثؤرتَيكى 

َ
نةخؤشى دل

وةك  طليسريدةكان  كة  دةريخستووة  جار  يةكةم  بؤ  نوَى 
دا رؤأل دةطَيِرن. 

َ
هؤكارَيكى سةربةخؤ لة مةترسى نةخؤشى دل

بةرزبوونةوةى مام ناوةند لة بِرى طليسريدةكان بةشَيوةيةكى 
طشتى %500-150مط مةترسى نةخؤشى دأل زياد دةكات، بةآلم 
لةطةأل بةرزبوونةوةى زؤريدا (زياتر لة %100 مط) مةترسى 

هةوكردنى ثةنكرياس زياتر دةبَيت. 

2. دياريكردنى ئاستى مةترسى نةخؤشى 
دأل: 

ثاش ثَيوانى ضةورييةكان لة خوَيندا، هةبوونى نةخؤشى 
دأل، يان هؤكارة مةترسيدارةكانى ديارى دةكرَيت، ئةم 
ثؤلينكاريية بة ثَيى ئةم زانيارييانة بةدةركةوتوون: -

أ- نةخؤشى دأل، يان خوَينبةرةكانى. 

ب- هةبوونى دوو هؤكار يان زياتر لة مةترسى نةخؤشى 
دأل. 

ج- هةبوونى هؤكارَيك يان زياتر لة مةترسى نةخؤشى دأل.  

أ- نةخؤشى دألء خوَينبةرةكانى: 
ى 

َ
دل نةخؤشى  دياردةيةكى  نيشانةو  هةر  كةسةى  ئةو 

طريمان  دةبَيتةوة،  ديكةش  نوَيى  دياردةى  دوضارى  هةبَيت، 
ى داهاتوودا زياتر لة (20 %) دوضار 

َ
كراوة كة لة ماوةى دة سال

دةبن، لة رووى كردةييةوة نةخؤشى دأل لةو كةسةداية ئةطةر 
ةتانةدا بَيت: 

َ
لةطةأل يةكَيك لةم حال

1. هةناسة تةنطى. 

تةى دأل. 
َ
ئاوسان يان جةل

َ
2. هةل

دا. 
َ
3. نيشانةكانى كةمبونةوةى روونى خوَين لة دل

4.  فراوانبوونى خوَينبةرةكان. 

ى داهاتوو بة رَيذةى 
َ
َيت لة دة سال

َ
ئةو طريمانةش كة دةل

يدا 
َ
لةطةل دياردةكانى  دةكات،  زياد  دأل  نةخؤشيةكانى   (20%)

ةتانةن: 
َ
دةِرؤن ئةم حال

1. نةخؤشى شةكرة. 

2. سِربوونى ثةلةكان. 

3.  نةخؤشى خوَينبةرةكان. 

4. خوَينبةربوونى مولولة خوَينةكان لة ناوةوة. 

5. هةبوونى ضةندين هؤكارى مةترسيدارى ديكة. 

ب. هةبوونى دوو هؤكار يان زياترى مةترسيدار 
بؤ نةخؤشى دأل: 

ئةطةر نةخؤشى دأل لة رَيى ضةند نيشانةيةكى ديارةوة بةدةر 
نةكةوت، بةآلم دوو هؤكار يان زياتر بةدى كرا، ئةوا مةترسى 
دووضاربوون بة نةخؤشى دأل لة ثلةى مام ناوةند-دا(10 20%-) 
دةبَيت، بةآلم هؤكارة مةترسيدارةكان ، لةضةند هؤكارَيكى وةك 
ضوونة نَيو تةمةنةوةء بؤماوةيىء جطةرةكَيشانء كةموكوِرى 
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خوَينبةرةكان ثةيدا دةبن. 

ضونكة  شةكرةبةديناكرَيت،  نةخؤشى  خشتةيةدا  لةم 
يةكَيكة لة هاوشَيوةكانى نةخؤشى دأل،ثاشان ضةندين هؤكار 
ةوىء سستمى خؤراكى نا 

َ
مةترسيةكة زياتر دةكةن، وةك قةل

تةندروست. 

ئَيستا باس لة ضةندين هؤكارى ديكة 
دةكرَيت، كة هَيشتا بايةخيان تةواو دياري 

نةكراوة، وةك: 
 .LPa .1

2.  هيمؤسيستني. 

LDL .3 بضووكء ضِر. 

.B 4. ئةبؤ ثرؤتني

 .CRP 5. ثرؤتينى

6. فيربؤنؤجنيء هؤكارةكانى مةيينى خوَين. 

ئَيستا هةوأل دةدرَيت نَيو خوَينبةرةكان بثشكننء بوونى 
كالسيؤم بة ديوارةكانيةوة ديارى بكةن. 

ج – هةبوونى يةك هؤكار يان زياتر لة مةترسى 
نةخؤشى دأل: 

ى 
َ
دةسال لة  نةخؤشانة  ئةو  الى  دوضاربوون  ئةطةرى 

داهاتوودا لة (10%) تَيناثةِرَيت. لةبةر ئةوة باشرت واية شَيوةى 

ذيانء بةرنامةى خؤراكى بطؤِرَيت لة جياتى بةكارهَينانى داوء 
دةرمان. 

3. ضارةسةرى بةرزى كؤليسرِتؤأل: 
ئاستى مةترسى نةخؤشى دأل ئاستى 

ضارةسةركردنةكةى ديارى دةكات: 
أ – مةترسى زؤرى نةخؤشى دأل:  ئامانجى ضارةسةر لَيرةدا 
نزمكردنةوةى LDL-C ية بؤ كةمرت لة 100% مط  لة هةموو 
ةتةكانيش دةبَيت ئةو كةسة شَيوازى ذيانى بطؤِرَيت ثاشان 

َ
حال

ضارةسةرى هؤكارة ترسناكةكان، ئةطةر LDL-Cلة 130% مط 
زياتر بَيت، ئةوا ثَيويستة دةرمانء طؤِرينى شَيوازى ذيان، بةآلم 

ئةطةر لة نَيوان 100 130- %مط لةطةأل ئةم كارانةدا: 

أ- ثارَيزطارى لة خؤراكدا 

 .LDL-C ب- دةرمانى نزمكردنةوةى

ج – دةرمانةكانى نزمكردنةوةى ضةوريية جؤراو جؤرةكان 
لة خوَيندا. 

ئةو    :
َ
دل ناوةندى نةخؤشي  مام  - مةترسي  ب 

نةخؤشانةى لةم دؤخةدان دوو هؤكار يان زياترى مةترسيداريان 
لة 130%  لَيرةدا   LDL – C ضارةسةرى ئامانجى  هةية،  
ضارةسةرى  ذيانء  شَيوةى  طؤِرينى  بة  ضارةسةر  كةمرتة،  
هؤكارةكان دةبَيت،  ئةطةر لةماوةى سَي مانطدا كةسي دووضار 
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بوو باشرت نةبوو،  ئةوا دةبَيت دةرمانةكان بةكاربهَينَيت،  ئةطةر 
بِري LDL –C لة %130 زياتر بوو ومةترسييةكة 10-20% 
 LDL-C بوو دةبَيت روو لةدةرمانةكان بكات،  يان ئةطةر بِري

لة %160 زياتر بَيت. 

ج – ضارةسةر بةطؤِرينى شَيوازى ذيان:  راثؤرتة 
ئةمريكيةكة هةندَيك ئامِرازى خستؤتة روو  بؤ ضارةسةركردنى 
ةتةكاندا ئةم رَيطةية بةكاردةهَينرَيت 

َ
،  لةزؤربةى حال

َ
كؤليسرتؤل

ةتى مةترسيشدا دةرمانء 
َ
بةر لةبةكارهَينانى دةرمانةكان،  لةحال

ثارَيزي ثَيكةوة بةكاردَين، ضاوطةكانى طؤِرينى شَيوازى ذيان 
بةثَيي راثؤرتةكة بةمجؤرةية: 

1. كةمكردنةوةى رؤنء ضةورى لة خواردندا بؤ كةمرت لة 
 لة 200%كةمرت بكرَيتةوة. 

َ
7%ء رؤذانة كؤليسرتؤل

ة تواوةكان ( ثاقلةمةنى،  مؤز،  
َ
2. زيادكردنى ريشال

ترشيةكان،  سَيو ) لة خواردندا. 

3. زيادكردنى رووةكى Stand / Sterol لة خواردندا. 

ةويدا. 
َ
4. كةمكردنى كَيشي لةش لةكاتى قةل

5. وةرزشَيكى رَيك وثَيك كة رؤذانة بتوانَيت بةاليةنى 
كةمةوة (200) تاووزة بسوتَينَيت. 

:  يةك هؤكار يان 
َ
د – مةترسي كةمى نةخؤشي دل

كةمرت الى كةسي نةخؤش بةديدةكرَيت،  ئامانجى ضارةسةر 
  ،160% لة  بؤكةمرت  ية   LDL-C كةمكردنةوةى  لَيرةدا 
ثَيويستة ئةو كةسة شَيوازى ذيانى بطؤِرَيتء تا دةتوانَيت روو 

ةتانةدا دةرمانى دةوَيت: 
َ
م لةم حال

َ
لةدةرمانةكان نةكات،  بةال

1. تاكة هؤكارَيكى مةترسيدار ( بؤماوةيي). 

2. هةبوونى هؤكارَيكى نائاسايي Lpa – هيمؤسستني. 

(لةخشتةى   10% لة  نزيك   
َ
دل نةخؤشي  مةترسي   .3

فرامينهامدا). 

4. ئةطةر LDL – C لة %190 زياتر بَيت. 

 بة دةرمان: ئامانجى دةرمانةكان 
َ
ه- كةمكردنةوى كؤليسرتؤل

لة تَيكضوونى ضةورييةكانى خوَيندا بريتيية لة كةمكردنةوةى 
نياترينء 

َ
 LDL. دةرمانى (ستاتني) باشرتينء دل

َ
كؤليسرتؤل

نةخؤش  ئةطةر  م 
َ
بةال بوارةدا،   دةرمانةلةم  كاريطةرترين 

نةيتوانى ئةم دةرمانة بةكاربهَينَيت ئةوا دةرمانى (راتنجاب، 
 (ستاتينات ) دا ضةند 

َ
ترشي نيكؤتني) هةية ،  دةكرَيت لةطةل

رَيذةى  دةرمانَيكى ديكةش بةكاربهَينرَيت بؤ نزمكردنةوةى 
.
َ
كؤليسرتؤل

1.  ستاتينةكان: 
 LDLكةمدةكةنةوة 

َ
ئةم دةرمانانة ضِر بوونةوةى كؤليسرتؤل

بةزيادكردنى كاريطةرى وةرطرةكانى LDL،  هةروةها كةمرت 
رَيطةبة LDLدةدةن بسوِرَيتةوة،  بةثَيي توَيذينةوةكان ئةم 
 25-45% بةرَيذةى  خوَينبةرةكاندا  لةنةخؤشي  دةرمانانة 
بةكارهاتووةء كاريطةرى هةبووةء بةرَيذةى %30 كةسةكانى 
سنطةكوذَيء  لة  هةروةها  دةربازكردووة،   مردن  لةمةترسي 

دةرمانةكانى دةماغء تةسك بوونةوةى خوَينبةرةكاندا. 

  ئَيستا ثَينج جؤر ستاتينةكان هةن:  
Atorvastatin – Fluvastatin- Lovastatin - Pro-

vastatin. كة رَيذةى LDLبة %18 - %55 كةمدةكةنةوة،  
هةرلةيةكةم بةكارهَيناندا رةضاو دةكرَيت،  دوبارةكردنةوةشي 
تَيناثةِرَيتء   7% كةلة  ة 

َ
كؤليسرتؤل زياترى  نزمكردنةوةى 

ثَيويستى بة (6-4) هةفتةية،   رةنطة بةكارهَينانى ستاتينةكان 
بةدةطمةنيش  ماسولكةكان،   جطةرو  هةوكردنى  ببَيتةهؤى 
هةوكردنى  دةكات،   كةموكوِري  دوضارى  طورضيلةكان 
 بةرزبوونةوةى CPK بؤ 

َ
ماسولكةكان كة بةئازارةوةية لةطةل

م 
َ
دةئةوةندةى رَيذةى سروشتى روودةدات لة هةزاردا دوو،  بةال

 بةكارهَينانى دةرماندا ئةم هةوكردنة ضارةسةردةكرَيت،  
َ
لةطةل

جطةريش  هةوكردنى  دةرمانانة  ئةم  راطرتنى   
َ
لةطةل

لةتةشةنةكردن دةوةستَيت،  نزيكةى 8-5% ى نةخؤشةكانى 
بةرطةى بةكارهَينانى ستاتينةكانى ناطرن،  ضونكة كاريطةرى 
الوةكى زؤرة،  وةك سةريةشةو بَيدارىء ئازارى ماسولكةكانء 

تَيكضوونى كؤئةندامى هةرس. 

2. راتنجة بةسرتاوةكان بةترشة زةرداوةكانةوة؟ 
نزمكردنةوةى  سةرةكييةكانى  لةضارةسةرة  يةكَيكة 
ستاتينةكاندا   

َ
لةطةل فراوانء  بةشَيوةيةكى    ،

َ
كؤليسرتؤل

لة رَيطةى بةستنةوةى   LDL –C راتنجاتةكان بةكاردَيت،  
لةم  رَيطة  كةمدةكاتةوة،   ةدا 

َ
ريخؤل لة  زةرداوةكانةوة  ترشة 

ترشانة دةطرَيت لة سوِرانةوةيان لةنَيو دةمارة جطةرييةكاندا،  
 (

َ
ئةوةى ئَيستا بةكاردةهَينرَيت: ( كولستريامني – كؤليسرتؤل

 LDL –C بةكاربهَينرَين بةتةنها  ئةطةر  ثَيكهاتانة  ئةم  ة، 
هاوبةشي  بة   %50 دةطاتة  تا  كةمدةكةنةوة   %30 بةرَيذةى 
ةتى بنةِرةتى راتنجاتةكان ئةوةية 

َ
 ستاتينةكان،  خةسل

َ
لةطةل

بةسوودة،   دووطيانةكانيش  طةنجانء  بؤ  واتة  كةنامذرَيت،  
ئةطةرضي هةندَيك كاريطةرى بؤسةر هةرس هةية،  يان ئةطةر 

 دةرمانى ديكةى وةك وافرينء ديجؤكسني بةكاربَيت. 
َ
لةطةل
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3. ترشي نيكؤتني: 
ئةم دةرمانة LDL – Cء طليسريدةكان نزمدةكاتةوةء 
رَيطانادةن ترشة ضةوريية ئازادةكان لةشانةكاندا (دةورو بةر) 
لةجطةردا،    VLDL ثَيكهاتةى  كةمكردنةوةى  بسوِرَينةوةء 
هةروةها رَيطة نادةن VLDL بؤ LDL، بطؤِرَيت،  ئةم دةرمانة 
زؤرلة   HDL –C كردنةوةى ضِر  بةزياتر  زؤرة  كاريطةرى 
توَيذينةوةكان كاريطةرى ترشي نيكؤتينيان لة كةمكردنةوةى 
كاريطةرى  دةرخستووة،   مردنةكان  رَيذةى  ء 

َ
دل نةخؤشي 

الوةكى ئةم دةرمانة لةسةر ثَيست دةردةكةوَيت 

بةشداربوونى دةرمانةكان ثَيكةوة: 
بؤ نزمكردنةوةى رَيذةكانى LDL-C بؤ كةمرت لة %100 
الى زؤربةى دووضاربوان،  ثَيويست دةكات ضةند دةرمانَيك 
 راتنجاكاندا 

َ
ثَيكةوة بةكاربهَينرَين،  دةكرَيت ستاتينةكان لةطةل

 ترشي نيكؤتنيء فيرباتةكاندا،  
َ
بةكاربَيت يان ستاتينةكان لةطةل

م لة سنوورى 
َ
رةنطة كاريطةرى لةسةر ماسولكةكان هةبَيت،  بةال

دا 
َ
1% تَيناثةِرَيت،  ئةوانةى كة زياتر دووضار دةبن،  كةسة بةسال

ضووةكانء الوازى طورضيلة الى ئةو كةسانة. 

 هؤكارة مةترسيدارةكانى دووضاربوونى 
خوَينبةرةكان: 

 .LDL ي خوَين
َ
1. بةرزبوونةوةى كؤليسرتؤل

ء ذنان لةسةروو 
َ
دا ضوون،  ثياوان زياتر لة 45 سال

َ
2. بةسال

ييةوة. 
َ
55 سال

3. بؤ ماوةيي،  الى ثياوان لةتةمةنى 55 كةمرتو ذنان لة 
 كةمرت. 

َ
65 سال

4. جطةرة كَيشان. 

ةذانى خوَينبةرةكان. 
َ
5. بةرزبوونةوةى شل

.HDL-C 6. كةمبوونةوةى

 :LDL –C ثؤلَينكارى رَيذةكانى 
1. نموونةيى:  كةمرت لة %100 مط. 

2. لةنمونةيي كةمرت:  100 120%- مط. 

3. بةرزى مام ناوةند:  130 – 159% مط. 

4. بةرز: 160 – 889% مط. 

5. زؤر بةرز:  زياتر لة %190 مط. 

 ثؤلينكارى رَيذةكانى طليسريدة سيانيةكان: 
1. سروشتى:  كةمرت لة 150% مط. 

2. بةرزى مام ناوةند:  150 199%- مط. 

3. بةرز:  499%-200 مط. 

4. زؤر بةرز:  زياتر لة 500% مط. 
 :LDL ى خوَين

َ
ضارةسةرى بةرزى كؤليسرتؤل

كةى ثارَيزى كةى دةرمان بةكاربهَينن !
ةتى مةترسي ئامانجى LDL بكةين !

َ
حال

كةمرت لة 100% زياتر لة %100 مط زياتر لة 130%-100 مط
مط 

ء هاوشَيــــــوة
َ
نةخؤشــــــــــي دل

كانـــــــــى 

كةمرت لة 130% زياتر لة %130 مط زياتر لة 160% مط 
مط 

هةبوونـــــــى دوهؤكار يـــــــــان 
زياتـــــــــر

كةمرت لة 160% زياتر لة%160 مطزياتر لة 190% مط
مط 

هةبوونى يةك هؤكارى مةترسيدار 
يان كةمرت. 

 ئامرازةكانى طؤِرينى شَيوازى ذيان: 
 لة خواردندا. 

َ
1. كةمكردنةوةى ضةورى تةواوو كؤليسرتؤل

ةكانء ماددة رووةكيةكان. 
َ
2. خواردنى زياترى ريشال

ةويدا. 
َ
ةتى قةل

َ
3. كةمكردنةوةى كَيشي لةش لة حال

4. وةرزش كردنى رَيكء ثَيك. 

خشتةى (6) دةرمانةكانى ضةورييةكانى خوَين: 

ضارةسةرو كاريطةريية الوةكييةكانى 
دةرمانةكان. ....

  ،3 شَيوةى  ضةورييةكان  زؤرى   TG بةرزبوونةوةى 
مذينى هةندَيك 

َ
تَيكضوونى هةرسكردن،  كةمكردنةوةى هةل

دةرمان HDL – C –LDL-C ، %53 TG %3،  هةوكردنى 
 LDL-C 5-%25 HDL-C جطةر،  هةوكردنى ماسولكةكان

 .15-%35 ، TG 20-%50

ستاتينةكان: نةخؤشيةكانى جطةر،  كةموكوِرييةكانى 
ثَيست،  زيادكردنى شةكرةو ترشي ميز،  %50-20. 

ترشي نيكؤتني: نةخؤشيةكانى طورضيلة،  تَيكضوونى 
هةرس كردن،  كةموكوِري زراو %20. 

سوود لةم سةرضاوانة وةرطرياوة: 
ضارةسةركردنى  بؤ  ئةمريكى  بةرنامةى  سَييةمى  راثؤرتى   .1

 .NCEP 2001 
َ
كؤليسرتؤل

ضارةسةر بةدةرمان بؤ تَيكضوونى ضةوريةكانى خوَين 1999   .2
.NEJM

ئامؤذطاريء رَينمايية نوَييةكان بؤ ضارةسةرى ضةورى خوَين.   .3

ء خوَينبةرةكان 
َ
توَيذينةوة ئةزمونيةكانى نةخؤشيةكانى دل  .4

.2001

www.alseha.com :سةرضاوة 
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توَيكارى كؤئةندامى ميزء زاوزَى 
زانينى توَيكارى هةر ئةندامَيك يان كؤئةندامَيكى جةستة 
ثَيويستيةكى بنةِرةتى ئةو كةسةية كة ئارةزووى تَيطةيشتنى 
ئةو  يا  ئةندامة  ئةم  تووشى  كة  دةكات  نةخؤشيانة  ئةو 

كؤئةندامة دةبن. 

ميزء  كؤئةندامى  هةردوو  طشتى  وةسفَيكى  لةخوارةوة   
زاوزَى دةكةينء تةنها لةسةر ئةو بةشانةش رادةوةستني كة 
بتوانَيت  خوَينةر  ئةوةى  بؤ  دةزاننيء  ثَيويست  بة  زانينى 
نيشانةو  هؤو  لةبارةكانى  بِروات  نةخؤشيةكاندا  بةدواى 

ضارةسةريانةوة. 

كؤئةندامى ميز: 
بؤرىء  ميزة  دوو  طورضيلةو  دوو  لة  ميز  كؤئةندامى 
دوو  طورضيلةكان  ميزةِرؤ.  لةثاشدا  ثَيكهاتووة،  ًدانَيك 

َ
ميزل

ئةندامى تايبةتن بة دةردانى ميز، هةرضى فةرمانى ئةندامةكانى 
ديكة هةية بريتى ية لة طواستنةوةى بؤ دةرةوةى لةش. 

طورضيلةكان: 
بةتةنيشت  سكةوة  هةناوى  سةرةوةى  بةشى  دةكةونة 
بِربِرةى ثشتةوةو راستةخؤش نوساون بةو ماسولكانةى ديوارى 

ثشتةوةى سك ثَيكدةهَينن. 

 تَيكِراى درَيذى طورضيلة لةنَيوان 9 – 11 سم دا دةبَيت. لة 
ناوةِراستيشدا ثانيةكةى نزيكةى (6 سم) ةء ئةم ثانية لةبةشى 

ئةستوريشيةتى  هةرضى  دةبَيتةوة  كةم  خوارةوةدا  سةرةوةو 
دةطاتة  لة مَيدا  هةرة زؤرةكةى (3.5 سم)، كَيشى طورضيلة 
135 طم لة نَيريشدا 150طم. شَيوةى طورضيلةش ديارة ووشةى 

طورضيلةيش بةهةموو شتَيك دةوترَيت كة لةو بضَيت. 

يارمةتى  دةدةنء  طورضيلة  دةورى  ضةورى  باش  برَيكى 
ثةردةيةك  لةدةرةوة  دةدةن.  خوَيدا  لةشوَينى  ضةسثاندنى 
دةورى  زةرفَيكدا  يان  جانتايةك  لةشَيوةى  شانة  ة 

َ
ريشال لة 

طورضيلةى داوة، بة تةواوى هةروةك ئةوةى بمانةوَيت شتَيك 
لةبةركةوتن بةدوور بطرين دةيخةينة ناو ثاكةتَيكةوة.ء ئةم الو 
ئةو الى بةلؤكة يا بةتةثةدؤر دةطرين بؤ ئةوةى سةالمةتيةكةى 

بثارَيزين. 

 هةر طورضلةيةك لةكؤبونةوةى نزيكةى مليؤنَيك بؤريضكةى 
بة  دةتوانرَيت  تةنها  نابينرَينء  بةضاو  كة  ثَيكهاتوة  وورد 
ميكرؤسكؤب سةير بكرَين، ئةوانةش ئةو يةكانةن كة تايبةتن 
بة ثاآلوتنى ميز لةو خوَينةى دةطاتة طورضيلة. ئةم بؤريضكانة، 
لةناو  فراوانةوة  بؤريضكةى  ناو  دةينَيرنة  َيون 

َ
دةيثال ئةوةى 

طورضيلةدا كة ثَييان دةوترَيت كاسة بضوكةكان كة ذمارةيان 
لةنَيوان حةوت تا يانزة دانةداية كة ئةمانيش دةينَيرنة ناو 
ضةند كاسةيةكى ديكةوة كة ثَييان دةوترَيت كاسة طةورةكانء 
ذمارةشيان لةهةر طورضيلةيةكدا دوو يا سَى دانةية، ئةوانيش 
هةرضى ميزَيكيان تَيدا بَيت دةيخةنة بؤشاييةكى طةورةترةوة 

ثَي ى دةوترَيت حةوزى طورضيلة، كة لة 

ثرؤستاتءدةردةكانى         
                                                   ئةكرةم قةرةداخى
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حةوزة  ئةم  طةورةى  بةشَيكى  طورضيلةدا  ةكةى 
َ
ضال ال 

دةردةكةوَيتء لةوَيشةوة ميز دةضَيت بؤ بؤرى ميز، ديوارى 
كاسةكانء حةوزى طورضيلةو ميزة بؤرى لة ماسولكةى لوس 
ثَيكهاتون كة لةناوةوة بةروكةشةشانةيةكى لوسيش دةورةدراون، 
طرذبوونى ئةم ماسولكانة بةثَي ى سيستمَيكى تايبةتى دةبَيتة 
ثَيوةنانى ميز بؤ ناو كاسة بضوكةكانء لةثاشرتدا بؤ كاسة 

َ
هؤى ثال

طةورةكانء لةوانيشةوة بؤ ناو حةوزى طورضيلةو دواتريش بؤ 
ميزة بؤرى. 

ميزة بؤرى: 
لة دوو بؤرى ماسولكةيى درَيذيى هةريةكةيان  بريتيية 
نزيكةى سَى سانتيمةتر دةبَيتء لة حةوزى طورضيلةوة دةست 
دان لة بةشى 

َ
ثَيدةكةن لة بةشى سةرةوةى سكةوة تا دةطةنة ميزل

خوارووى حةوزدا، لةماوةى ئةم طةشتةيدا. نوساون بة ديوارى 
ثشتةوةى سك كاتَيك ميزة بؤريةكان دةطةنة خوارةوةى بؤشايى 
ًدانةوة 

َ
حةوز، بةردةوام دةبن بؤ خوارةوة، لةثاشدا لةثشتى ميزل

ئةوسا هةرضى  دةبِرن،  لة خوارةوة  دان 
َ
ميزل دواوةى  ديوارى 

دانةوة بةشَيوةى 
َ
ميزَيكيان ثَي ية دةيكةنة ناو بؤشايى ميزل

ى ثضرثضر هةروةك الستيكى ئاو ضؤن بةشَيوةى ثضِرثضِر 
َ
ثال

دةدةن، ئةم ثاآلنة بة تَيكِرايى 6 جار لة خولةكَيكدا 
َ
ئاو هةل

روودةدات، لةوانةشة لةمة كةمرت يا زياتر بَيت بةثَي ى بِرى 
ئةو ميزةى دةِرذَيتة ناو طورضيلةوة. 

دان: 
َ
ميزةل

دان،ء 
َ
موسةل ئَيسكى  لةسةر  سكةوة  خوارووى  دةكةوَيتة 

بةبةشَيك لة بةشةكانى حةوزى طةورة دادةنرَيت، كاتَيك ثِر 
دةئاوسَيتء لةبؤشايى سكةوة بؤ 

َ
دةبَيت لةميز ئةو كاتة هةل

خواردنةوةى  ثةنط  لةكاتةكانى  دةبَيتةوة،ء  بةرز  سةرةوة 
ئاستَيك  دةطاتة  تا  بةرزدةبَيتةوة  دةبَيتء  فراوان  ميزيشدا 

لةناوكةوة نزيك دةبَيتةوة. 

ئةطةر  ناوبؤشة،  ماسولكةيى  ئةندامَيكى  دان 
َ
ميزل  

ةداكران دةبينني 
َ
بةراوردى ديوارةكانى بؤ نمونة لةطةأل ريخؤل

ى ماسولكةيى لووس ثَيكهاتوون، لةثاش 
َ
ئةستورترن،ء لة ريشال

دان دةضَيتةوة يةكء بةتاأل دةبَيت بة رادةيةك 
َ
ميزكردن ميزةل

ئةوةندةى نامَينَيت ديوارةكان بةريةك بكةون،ء كاتَيكيش ثِر 
دةبَيت لةو ميزةى لة ميزة بؤريةكانةوة بؤى دَيت، دةئاوسَيتء 
ديوارةكانى لةيةكرتى دوور دةكةونةوةو شَيوةيةكى هَيلكةيى يا 

طؤيى ثَيكدةهَينن. 

 لةنَيردا، رَيكة كة كؤتايي جؤطةى هةرس ثَيكدةهَينن لة 
دانء زَى 

َ
م لة مَى دا منال

َ
دانةوة دةطاتة كؤم، بةال

َ
ثشتةوةى ميزةل

دانء رَيكةوة. 
َ
دةكةونة نَيوان ميزةل

 هةردوو ميزةبؤرى لةخوارةوة ديوارة 
دان دةبِرن، 

َ
ماسولكةييةكةى دواوةى ميزةل

ء ماسولكةكة بةئاِراستةيةكى الر دةبِرن 
لةناو  دةمةكةى  هةريةكةيان  بؤئةوةى 
جيا  بةدةرضةيةكى  داندا 

َ
ميزةل بؤشايي 

لةوى دى بكاتةوة. 

ميزةرؤ  جؤطةى  دانةوة 
َ
لةميزةل  

خوارةوةى  كةلةالى  درَيذدةبَيتةوة 
بؤشاييةكةيةوة دةست ثَي دةكات كة ثَي 
دانء بةهؤيةوة لةكاتى 

َ
َين ملى ميزةل

َ
ي دةل

 دةنرَيت بةميزةوة، ء ئةم 
َ
ميزكردندا ثال

بة  دةطات  دان 
َ
ميزةل كةتيايدا  ناوضةية 

ثارَيزطارى  ميزةِرؤ بةماسولكةى طرذكةر 
ميزةكة  دةرضةى  ي 

َ
كؤنرتؤل كة  كراوة 

ميزكردندا  لةكاتى  بؤئةوةى  دةكةن، 
نةبَيت هيضى لَي دةرنةضَيت، ئةوكاتة(واتة 
درَيذ  خاودةبنةوةو  ميزكردندا)  لةكاتى 
ميزةكةدا  لةبةردةم  رَيطا  بةوةش  دةبن 
دةكرَيتةوة بؤئةوةى لة رَيطاى ميزةِرؤوة 
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بضَيتة دةرةوة. 

جؤطةى ميزةِرؤ:
داندا دةست 

َ
رتين بةشةكانى حةوزةوة لةملى ميزةل

َ
 لة قول

ماسولكانة  ئةو  بؤئةوةى  دةِروات  بةرةوخوارةوة  دةكاتء  ثَي 
دةطاتة عجانء  تا  ثَيكهَيناوة  زةمينةى حةوزييان  برِبَيت كة 
(عةجان) يش بريتى ية لة ناوضةى خوارووى لةش كة بةر ئةو 

شتة دةكةوَيت كة لةسةرى دا دةنيشني. 

 جؤطةكة بؤ خوارةوة درَيذ دةبَيتةوةء بة ئيسفةنجة تةن 
دةورة دةدرَيت كةدةكةوَيتة ناوِراستى ضوكةوة تا لة كؤتاييدا 

دةطاتة دةرضةى دةرةوةى ميز. 

ناو  دةكةوَيتة  ميزةِرؤ  بضوكى  بةشَيكى  كة  ئاشكراشة   
حةوزةوة(نزيكةى 3.5سم) وبةشَيكى بضوكيشي ماسولكةكانى 
م 

َ
بةال سم)،   1.5 (نزيكةى  دةبِرَيت  حةوز  زةمينةى 

بةشةطةورةكةى (عجان)ء ضوك دةبِرَيت كة درَيذةكةى 15 سم 
دةبَيت، بةوةش ميزةِرؤ لة نَيردا درَيذييةكةى دةطاتة نزيكةى 

(20 سم). 

«كؤئةندامى زاوزَى»
زؤرى  (كةبةشي  بطات  ثرؤستات  لة  بؤئةوةى  خوَينةر 
بةوةهةية بريؤكةيةكى  ثَيويستى  ثَيكدةهَينَيت)  بابةتة  ئةم 

دةربارةى كؤئةندامى زاوزَى هةبَيت. 

 وةتة(طوون): 
بة  بةرامبةر  لةنَيردا  زاوزَى  رذَينى  لة  ية  بريتى 
هَيلكةدان لة مَي دا. وةتةكان دةكةونة ناو بؤشاييةكةوة لةناو 

شؤِر  سكةوة  خوارةوةى  كةلةبةشي  دا  ثَيستى  تورةكةيةكى 
طونيش  تورةكةى  طون،  تورةكةى  دةوترَيت  ي  ثَي  دةبنةوة 
دةبنةوة،  جيا  ناوةند  بةديوارَيكى  ء  بةدووبةشةوة،  دةبَيت 
دةبَيتةوةو  شؤِر  بةناويدا  تَيدايةو  وةتةيةكى  ذورَيكيان  هةر 
دةواسرَيت قةبارةى طون بضوكة ضونكة 

َ
بةتؤواوة ثةتكةوة هةل

كةمرتة،  لةوة  ثانييةكةشى  ة  (4سم)  نزيكةى  درَيذييةكةى 
ة شانةيةك ثَيك دَيت بؤئةوةى 

َ
َيكى تةنكى هةيةو لة فشل

َ
توَيكل

لةبةركةوتن بيثارَيزَيت لةبةرئةوةى كةوتؤتة دةرةوةى لةشء 
تورةكةيةك  ثةستانداية.  بةركةوتنء  لةبةردةم  بةردةوام 
كةبِرَيك ئاوى تَيداية دةورى وةتةى داوة، ء بةم تورةكةيةش 

دةوترَيت « كيف». 

َيك تؤواوة بؤريضكةى وورد ثَيكهاتووة 
َ
 وةتةش لة كؤمةل

دروست  خانة  لة  ضينَيك  ضةند  لة  هةريةكةيان  كةديوارى 
دةكةن،  دروست  كةتؤو  خانةكانن  نةذادة  خانانة  ئةم  بون 
ة رذَينةخانةيةك هةيةو نَيرة 

َ
لةنَيوان ئةم خانانةشدا كؤمةل

هؤرمؤن (تَيستؤستريؤن) دةِرَيذن، كة ثَييان دةوترَيت نَيوانة 
خانة لةبةرئةوةى كةوتوونةتة نَيوان بؤريضكةكانةوة،، تؤواوة 
جؤطةى  كؤدةبنةوة  وةتةدا  دواوةى  لةبةشي  بؤريضكةكان 
طةورةترو فراوانرتدروست دةكةن، ئةوسا ئةم جؤطة طةورانة 
لةيةك جؤطةى طةورةدا كؤدةبنةوة ثَي ي دةوترَيت بوربوخ، 
م بةسةرخؤيدا 

َ
درَيذى جؤطةى بوربوخ دةطاتة شةش مةتر بةال

ة بووة هةروةك ضؤن ثةتَيكى درَيذ لةشَيوةى تؤثَيك دا 
َ
طرمؤل

ة دةبَيت بوربوخيش ئاوايةو لةثشتى وةتةوةيةو درَيذي 
َ
طرمؤل

يةكةشي بةو شَيوةية تةنها (3 سم) ة، لةكؤتايي خوارووشدا 
بةرةو  دةبَيتء  فراوان  بوربوخ 
طون  تورةكةى  سةرةوةى  بةشي 
دةوترَيت  ثَيي  ئةوكاتة  دةِرواتء 

لولةى طوَيزةرةوة، 

دةرةوة  بؤ  ثيايدا  تؤوةكان  و 
دةطوَيزرَينةوة. 

 لولةى طوَيزةرةوة لة دةرضةى 
ماسولكةكانى بنةوةى سك لةسةروو 
دةضَيتة  رانةوة  نوشتاندنةوةى 
ذوورةوة بؤئةوةى ببَيتة ئةندامَيكى 
لةثاشرتدا  سكدا.  لةهةناوى  ناوةوة 
رَيطاى خؤى ثاش الربوونةوةيةكى 
ديوارى  خوارووى  لةبةشي  طةورة 

داندا، دةطرَيتةبةر.
َ
دواوةى ميزةل

دانيشةوة 
َ
ميزةل لةوديو 
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دانة، ء 
َ
دانةى تةنك هةن، ثَييان دةوترَيت تؤواوة ضيكل

َ
دووضيكل

هةريةكةيان جؤطةيةكى تايبةت بةخؤى هةية، ء جؤطةى هةر 
دانةيةك بة كؤتايي هةر لولةيةكى طوَيزةرةوةوة دةنوسَيت 

َ
ضيكل

بؤئةوةى يةك جؤطة ثَيك بهَينن، كة ثَي ي دةوترَيت هاوَيذة .

ثرؤستات: 
يي بؤشايي حةوزةوة، ء شَيوةكةى 

َ
ثرؤستات دةكةوَيتة قؤال

دانة، 
َ
طةِراوة واية، ء جَيطةكةشي ذَير ميزةل

َ
وةك قوضةكَيكى هةل

بنكةى  لةو  كة  دةدات  ميز  جؤطةى  يةكةمى  بةشي  دةورى 
دانةوة دةيرِبَيت تا لوتكةكةى كة بةرزةمينةى 

َ
نوساوة بة ميزةل

ماسولكةيي حةوز كةوتووة. 

كة  ثَيكهاتووة  ثةلدار  رذَينى  َيك 
َ
كؤمةل لة  ثرؤستات 

يةكةمى  لةبةشي  دةردراوةكانيان  دةكرَينةوةو  كؤدةبنةوةو 
جؤطةى ميزةِرؤدا بةهؤى ذمارةيةكى زؤر لةدةرضةى بضوكةوة 
دةرَيذن. لةناو ئةو رذَينانة لة نَيوان هةندَيك بؤ هةندَيكياندا 
ى هةية، ء هةموو ئةم 

َ
َيك لةشانةى ماسولكةييء ريشال

َ
تَيكةل

ثَيي  دايثؤشيون  ماسولكةيي  ى 
َ
ريشال ثةردةيةكى  شانانةش 
دةوترَيت ثرؤستاتة كةثسول.

 ئةو دوو هاوَيذة جؤطةيةى لةوةثَيش ئاماذةمان بؤكرد 
لة  بةشي سةرةوةى ثرؤستات دةبِرنء بةدوو دةرضةى وورد 
جؤطةى ميزةِرؤدا لةناوِراستى بةشي يةكةميدا دةكرَينةوة، لةم 
رَيطايةكى هاوبةش بؤ هةردوو  ةوة ئيرت ميزةِرؤ دةبَيتة 

َ
خال

كؤئةندامى ميزو زاوزَى، واتة لةكاتى ميزكردندا ميزى ثيادا 

دةِروات، ء لةكاتى هاويشتنى تؤواويشدا تؤواوى ثيادا دةِروات . 

دان كة دةضَيت بؤ ميزةِرؤء 
َ
بةشى خوارةوةى بؤشايى ميزةل

لةناو  بؤرى  ميزة  دةرضةى  هةردوو  دةبِرَيت.  ثرؤستات 
ة ثضِرثضِرةكة بريتى ية لة هةردوو 

َ
داندا دةردةكةون. هَيل

َ
ميزةل

دانة كة كةوتونةتة 
َ
لولةى طوَيزةرةوةو هةردوو تؤواوة ضيكل

دانةوة، هةروةها هةردوو دةرضةى هاوَيذة جؤطةش 
َ
ثشت ميزةل

لة بةشى ناوةِراستى جؤطةى ميزدا دةبينرَين كة بة ثرؤستات 
دةوردراون. 

ejaculatory duct – هاوَيذة جؤطة

 Ureteral orfice - واتة كونى ميز 

كورتةيةك دةربارةى فرمانى 
ئةندامةكان: 

-1 كؤئةندامى ميز: 
يةكةم – طورضيلة: 

لة  ية  بريتى  طورضيلةكان  فةرمانى  طرنطرتين  يةكةمء 
َيون، لةبةر 

َ
دةردانى ميز كة طورضيلةكان لة خوَينةوة دةيثال

ئةمة ئةو دةردانة لةش لة ثاشةِرؤء ئةو مادة ترشانة رزطاردةكات 
ى خؤراكدا ثةيدا دةبن. بةتايبةتى 

َ
كة لةى ئةنجامى زيندةثال

مادة ثرؤتينةكان، هةر لةبةر ئةمةشة كة ميز ثريةتى لةبرى 
زؤرى يورياو ترشى يوريكء ئةو ترشة ئةنداميانةى بةردةوام 
لة لةشى زيندودا ثةيدا دةبنء دروست بونيشيان لةطةأل ئةركى 

ماسولكةيى يا نةخؤشي دا زياد دةبن. 
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ضةسثاندنى  يارمةتى  طورضيلة  كة  دةبينني  لَيرةوة 
رَيطا  ضوارضَيوةيةى  لةو  دةدةن  جةستة  كيمياوى  ثَيكهاتةى 
دةدات.  جياوازةكان  ئةندامة  فةرمانى  بةجَيهَينانى  بةذيانء 
َيكى سةرةكى لة ضةسثاندنى ئاستى كاليسيؤم 

َ
ء طورضيلة رؤل

لة خوَيندا دةبينَيت، هةروةها فؤسفةيتء سؤديؤمء ثؤتاسيؤم 
م تَيكضونى خةستيان 

َ
مةطنسيؤميش، كة مادةى ناذةهرين بةال

بةزؤرتر يا كةمرت دةبَيتةهؤى سةرةنجامى زؤر ترسناكء رةنطة 
بشبَيتة هؤى ثةكخستنى ئةندامة زيندوةكانى وةك مَيشكء 
ء سيء ئةطةر بة خَيرايي رَيذةكان رَيك 

َ
كؤئةندامى دةمارو دل

نةخران ئةوا مردن بةرئةنجامَيكى ضاوةِروان كراوة. 

مؤخي  هاندانى  لة  طرنطى  َيكى 
َ
رؤل طورضيلة  هةروةها   

ئَيسكدا دةبينَيت بؤ بةرهةمهَينانى خرؤكةى سوورى خوَين،، 
هةرلةبةر ئةوةشة كةهةموو ثةككةوتنَيكى طورضيلةيي كةم 
دا دةبَيت (ئةنيميا)، سةرةِراى ئةوانةى 

َ
خوَيني يةكى زؤرى لةطةل

كردنى 
َ
كؤنتؤل لة  هةية  طةورةى  َيكى 

َ
رؤل طورضيلة  ثَيشةوة 

طؤِرانكارييةكانى ثةستانى خوَين دا.

 دووةم: حةوزى طورضيلةو ميزةبؤرى: 
فةرمانى حةوزى طورضيلةو ميزةبؤرى تةنها طواستنةوةى 
دان، ئةوةش بةهؤى كرذكردنى 

َ
خوَينة لة طورضيلةوة بؤ ميزةل

ديوارة ماسولكةييةكانء خاوبوونةوةيان بؤ تلكردنةوةى ميز بؤ 
داندا كؤدةبَيتةوة. 

َ
خوارةوة، كةووردة ووردة لة ميزةل

دان: 
َ
 سَييةم: ميزةل

ئةو ميزةى  لةطرتنةوةى  ية  دان بريتى 
َ
 فةرمانى ميزةل

لةرَيطةى هةردوو ميزةبؤرييةوة بؤى دَيت، ميز بةردةوام دةطاتة 
دان بةشةو ورؤذ لةكاتى هةستانء لةكاتى نوستنيشدا، 

َ
ميزةل

تاكاتى  دةكاتةوة  كؤى  خؤيدا  بؤشاييةكةى  لة  دانيش 
َ
ميزةل

ميزكردن. 

خؤى  دةتوانَيت  كة  دةناسرَيتةوة  بةوة  دان 
َ
ميزةل  

بطونجَينَيتء بكشَيت بؤئةوةى جَيي ميزة زيادةكة بكاتةوة 
بَي ئةوةى ثةستانةكةى زؤربَيت، ئةوةش بةهؤى تواناى ئةو 
ماسولكانةوة دةبَيت كة ديوارةكانيان ثَيكهَيناوةو تواناى كرذبونء 
فراوانكردنى  دةبَيتةهؤى  ئةوةش  هةيةء  خاوبوونةوةيان 
بؤشاييةكةييء تواناى كؤكردنةوةى ميز تيايدا كاتَيك ميز لة 
داندا بة بِري 150 تا 200 سم 3 كؤدةبَيتةوة، هةستى 

َ
ميزةل

ئارةزووكردنى ميزكردن دةست ثَي دةكات، ئةم هةستة دةطاتة 
داندا دةطاتة 300 سم 

َ
ئةوثةِري كاتَيك كة بِري ميز لة ميزةل

دانى سروشتى دةطاتة نزيكةى 400 سم 
َ
3، وفراوانى ميزةل

3، ء كاتَيك مرؤظ هةست بةئارةزووكردنى ميزكردن دةكات 
دةضَيت بؤ تةوالَيتء ئاماذةكانى مَيشك لة رَيطاى دةمارةكانةوة 

دانء كثكردنة خؤنةويستةكةى ميزكردنى لةسةر 
َ
دةطاتة ميزةل

دان لةاليةكةوة كرذ دةبن، 
َ
الدةضَيت، ئةوسا ماسولكةكانى ميزةل

ةكانى كؤم خاودةبنةوة 
َ
ولةهةمان كاتدا ماسولكة كرذكةرة زال

ئةوسا ميز بةناو ميزةرؤدا بؤ دةرةوة هوروذم دةبات، ئابةو 
جارةكانى  ذمارةى  تَيكِراى  روودةدات  ميزكردن  شَيوةية 
ميزكردن بؤ كةسَيكى ئاسايي لة بارودؤخى سروشتى دا بريتى 
ية لة ثَينج جار لة رؤذداء بةزؤريش جارَيك لةشةودا بؤ مَيش 
لةوةدا  طومانيش  لةشةودا،  ميزنةكردن  لةرؤذداو  ضوارجار 
يةوة،  سروشتي  ميزى  بِري  بة  بةندن  ذمارانة  كةئةم  نيية 
كةلةنَيوان ليرتَيكء 1.8 ليرتدا ية لة ماوةى 24 سةعاتى شةوو 
رؤذدا، ئةطةر مرؤظ ئاوى زؤر خواردةوة يا ضاو قاوة يا ميز 
ثَيكةرةكانى وةرطرت ئةوا بِري ميز زياد دةكاتء ئةو كاتةش 
ذمارةى ميزكردنةكانى زياد دةكات بَي ئةوةى هيض هؤيةكى 

نةخؤشي ئةم زيادةية هةبَيت. 

 ب – كؤئةندامى زاوزَى: 
يةكةم: وةتة:

نَير، ودوو فةرمانى  زاوزَى ى  رذَينى  لة  ية  بريتى  وةتة 
سةرةكيشي هةية، يةكةميان بريتى ية لة دةردانى هؤرمؤنى 
ئةو  واتة  خانةكانةوة،  نَيوان  بةهؤى  (تَيستؤسيرتؤن)  نَير 
ئةم  ء  بؤريضكةكانةوة،  تؤاوة  نَيوان  دةكةونة  خانانةى 
دةردانةش لة ذيانى كؤرثةلةييةوة دةست ثَي دةكات، ضونكة 
ئةم هؤرمؤنة كاردةكات بؤ ثَيكهاتنى ئةندامة توخمييةكانى 
بةو ثَي يةى لة نَيردا ناسراوة، بةوةش تورةكةى طونء ضووك 
دروست دةبَيت، سةرةِراى ئةندامةكانى ناوةوةش وةك بوربوخء 
لولةى طوَيزةرةوةو تؤواوة بؤريضكةكانء ثرؤستات، دةردانى ئةم 
هؤرمؤنة ثاش ثَيكهاتنى كؤرثةلةيي كةم دةبَيتةوةء جارَيكى دى 
ق بوون لةثِر دةست دةكاتةوة بة زياد بوون، 

َ
ثَيش تةمةنى بال

بوونى تَيسرتؤستريؤن هؤى يةكةمى سيفةتة دةركةوتووةكانى 
 سةرةِراى 

َ
نَيرة وةك دةنط طِريء طةشةى توكى ريشء سمَيل

شَيوةيةكى  بة  نَيرى  رةفتارى  سَيكسيء  هاندةرى  ئاِراستةى 
دروستبوونى  لة  ية  وةتةبريتى  ديكةى  فةرمانةكةى  طشتى، 
ق بووندا، ئةم تؤوانة لةاليةن 

َ
تؤوةكان لةسةرةتاى ماوةى بال

ئةو خانانةوة دروست دةبن كة ديوارى تؤاوة بؤريضكةكانيان 
ثَيكهَيناوة. 

دووةم: بوربوخء لولةى طوَيزةرةوة: 
دةبةنة  طونةوة  لة  كةتؤوةكان  ثَيكدةهَينن  رَيطاية  ئةو 
دةرةوة، بوربوخ طةلَيك فةرمانى هةية، ضونكة سةرةِراى ئةوةي 
رَيطايةكة بؤ رؤيشتنى تؤوةكان، لةهةمان كاتيشدا ثارَيزةرى 
دةبَيت،  رزطارى  الوازةكانى  لة  دةداتء  ةى 

َ
جوول هانى  تواناو 
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واتةلةوانةى تواناى ثيتاندنى هَيلكؤكةى مَي يان نيية، كاتَيك 
دانةوة، ئةوا 

َ
لولةى طوَيزةرةوةدةطاتة كؤتاييةكةى لةثشت ميزةل

بؤشاييةكةى بة شَيوةيةكى ديار فراوان دةبَيت ضونكة لةناو 
ئةم بةشةى دوايي لولةى طوَيزةرةوةدا تؤوةكان تاكاتى هاويشتن 

دةطرييًَت. 
َ
هةل

دانة: 
َ
سَييةم: تؤواوة ضيكل

بةرز  بِرَيكى  دةردةدات كة  تايبةت بةخؤى  دةردراوَيكى   
لةكاتى  دةردراوة  ئةم  تَيداية،  ى  (فرةكتؤز)  ميوة  لةشةكرى 
تؤواو  ى   80% لة  دةبَيتء  تؤوةكان  بة   

َ
تَيكةل داندا، 

َ
هةل

ثَيكدةهَينَيت.

ضوارةم :ثرؤستات: 
ثرؤستات دةردراوَيكى تايبةت بةخؤى هةية كة نزيكةى 
%20 ى قةبارةى تؤواو ثَيكدةهَينَيت وثِرة لة ترشي ليمؤنيكء 
دان 

َ
زنكء هةندَيك ئةنزيم، كةيارمةتى شلَيتى تؤواو ثاش هةل

دةكةن وةك فؤسفاتيزى ترشء ئةنتيجنى ثرؤستاتى جؤرى. 

 هةموو سيفةتة ديارةكانى نَير سةرةِراى ئارةزووى سَيكسي 
دانةكان. 

َ
هةروةها فةرمانةكانى بوربوخء ثرؤستاتء تؤواوة ضيكل

هةموويان لةسةر هؤرمؤنى تَيستؤ ستريؤن وةستاون، لةبةرئةوة 
ئةوا  دابةزى  شانةكاندا  لة  هؤرمؤنة  ئةم  خةستى  ئةطةر 

فةرمانةكانى ون دةكات، يا قةبارةكةى دةثوكَيتةوة. 

كوَيرة رذَينةكانء هؤرمؤنةكان
بدةين  بنةرةتى  زانيارى  هةندَيك  كة  طرنطة  بةالمانةوة 
بة خوَينةر بؤئةوةى ماناى ئةم زاراوانة كةزؤر لةم بابةتةدادا 

دوبارة دةبنةوة تَي بطات. 

ة ئةندامَيكن لةلةشدا 
َ
 رذَينةكان بةشَيوةيةكى طشتى كؤمةل

طةلَيك  دةرَيذنء  مادةى هةمةضةشن  طةلَيك  دةبنةوةء  و 
َ
بال

فةرمانى دياريكراوى ثَيويست يان زيندوو بؤ جةستةى زيندوو 
جَي بةجَي دةكةن، رذَينةكان دةكرَين بةدوو جؤرةوة:

يةكةم: رذَينة جؤطةدارةكان: 
 ئةو رذَينانةن كة دةردراوةكانيان لةبؤشاييدا كؤدةبنةوةء 
دةنوسَيت بة جؤطةوة، ئةم جؤطانة دةردراوةكان دةبةنة دةرةوةى 
رذَينةكة، لةوانةية ئةم جؤطانة لةسةر رووى ثَيست بكرَينةوة 
وةك ئارةقة رذَينةكان كة ئارةق دةردةدةن، يا لةشوَينى ديكة 
كة هاوسَي ي رذَينةكةنء و تيايدا دةردراوةكان فةرمانةكانى 
كة  رذَينةكان  ليكة  وةك  دةكةن،  بةجَي  جَي  تَيدا  خؤيانى 
جؤطةكانيان بؤناو دةم يان ذَيرزمان درَيذ دةبَيتةوة، ئالَيرةدا 
جَي  تةِركةرةوةكانى  يا  هةرسيةكان  فةرمانة  دةرذَيتء  ليك 
بةجَي دةكات، هةروةها ضةند رذَينَيكى طةورةى وةك جطةرو 

ثةنكرياس كةلةسةرةوةى سكدان، وجؤطةكانيان لة دوانزةطرَيدا 
باريكةية،  ة 

َ
ريخؤل سةرةوةى  بةشي  كةئةويش  دةكةنةوة، 

ء  دةِرذَينن،  تَي  خؤراكى  دروستكةرةكانى  زةرداوئةنزيمة  ء 
لةهةموو رذَينة جؤطةدارةكاندة دةردراو راستةوخؤ دةِرذَيتة 

ئةو شوَينةى فةرمانةكةى تيادا جَي بةجَي دةكات. 

دووةم: كوَيرة رذَينةكان: 
 ئةو رذَينانةن كة جؤطةيان نيية، ودةردراوةكانيان ناكةنة 
كو دةردراوةكانيان دزةدةكةنة ناو 

َ
ناو بؤشاييةكى نزيكةوة، بةل

خوَينةوة كة ئةويش دةيانبات بؤ شانةو ئةندامى دوور لة شوَينى 
رذَينةكةوة، ضونكة خوَين بةهؤى سوِرةكةيةوة بةهةموو لةشدا 
هؤرمؤنةكان  دةوترَيت  دةردراوانةثَييان  جؤرة  ئةم  دةِروات، 
هةروةكو لةوةثَيش باسي هؤرمؤنى (تيستؤستريؤن) مان كرد 
كة هةندَيك لة خانةى وةتة دةرى دةدةنء خوَين دةيطوَيزَيتةوة 
بؤ ناوضةى دور بؤئةوةى سيفةتةدوةميةكانى نَير دةربخات بؤ 
نمونة لة قورطدا ثتةوى دةكات وةك طِربونى دةنط يا لةدةمء 
 طةشة دةكات، يا لةمَيشكدا كة 

َ
ضاودا كة تيايدا ريشء سمَيل

تيايدا رةفتى سَيكسي دياري دةكرَيت، كة ئةوانةش ئامانجى 
دورى هؤرمؤنةكةنء بةهيض جؤرَيك هاوسَي ي وةتة نني. 

ةتَيكى سنور فراوانن، وزؤر 
َ
 لةجةستةدا هؤرمؤنةكان دةول

بةنديشن بةيةكةوة، لةوانة هةندَيك هؤرمؤن كة بةهؤى كوَيرة 
رذَينَيكى دياريكراوةوة دةردةدرَينء خوَين دةيانطوَيزَيتةوة بؤ 
كوَيرة رذَينَيكى ديكةء كارى تَيدةكةن، كةياهانى دةردانى دةكةن 
طؤِراوةكانى  داخوازيية  بةثَيي  دةكةن  دةردانى  قةدةغةى  يا 

لةشةوة لةكاتَيكةوة بؤ كاتَيكى ديكة. 

لة  رذَينانةى  كوَيرة  ئةو  رذَينةكان:  كوَيرة  نمونةى  لة   
رذَينة  طورضيلةكانن،  كةلةسةر  رذَين  سةرةطورضيلة  ملدان، 
هاوسةرةكانى دةرةقي كةكةوتونةتة ثشت ملة قؤرتةرذَينةوة 
(رذَينى دةرةقي)ء لةرووكارى ثَيشةوةيدا ضَينراونء لةكوَيرة 
رذَينةكانن، هةروةها لةوةثَيش ئاماذةمان بؤ نَيوانة خانةكانى 
رذَينةكاننء  كوَيرة  لة  ئةوانيش  ديسانةوة  كة  كرد  وةتة 
دةكةونة  رذَينةكان  كوَيرة  زؤربةى  دةردةدةن،  تيستؤستريؤن 
ي رذَينَيكى سةروةوة كةلةسةر بنكى كةللةيةء ثَي 

َ
ذَير كؤنرتؤل

ي دةوترَيت ذَيرمَيشكة رذَين.

ذَير مَيشكة رذَين طةلَيك هؤرمؤنى هةية، وةك هؤرمؤنى 
رذَينء  طورضيلة  سةرة  ى 

َ
توَيكل هاندةرى  هؤمؤنى  طةشةو 

هؤرمؤنى هاندةرى نَيوانة خانةكان. ذَير مَيشكة رذَين خؤشي 
كةدةكةوَيتة  مَيشك  بةشةى  ئةو  ي 

َ
كؤنرتؤل ذَير  دةكةوَيتة 

سةرةوةييء ثَيى دةوترَيت هايثؤسةلةمةس. 

ئةم بةشةى مَيشك هةندَيك مادة دةردةدات كةدةطةنة ذَير 
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مَيشكة رذَينء هانى دةدةن بؤ دةردانى ئةو هؤرمؤنة يا يةكَيكى 
دى بةثَي ي ثَيويستيةكان ثَي ى. 

طومانى  مةبةستمانة،  كتَيبةدا  لةم  ئَيمة  بةشةى  ئةو   
تَيدا نيية بريتى ية لة ثرؤستات، ء لَيرةشدا ئةو كاريطةريية 
هؤرمؤنيانة كورت دةكةينةوة كةضاالكىء طةشةى ثَي دةدةن. 

ثَي  دةِرَيذَيت  دياريكراو  مادةيةكى  هايثؤسةلةمةس   .1
َين L.H.R.H دةطاتة ذَير مَيشكة رذَين كةلةخوَينةوة 

َ
ي دةل

نزيكة. 

دياريكراو  هؤمؤنَيكى  رذَين  ذَيرمَيشكة  ئةمة  لةسةر   .2
بةخوَيندا  كة   L.H طؤنادؤترؤثني  َين 

َ
دةل ي  ثَي  دةِرَيذَيت 
دةِروات دةطاتة وةتة. 

خانةكان  نَيوانةى  بةرديوارى  كةطؤنادؤترؤثني  هةر   .3
مى دةدةنةوةء هؤرمؤنى تَيستؤستريؤن 

َ
دةكةوَيت وةال

دةرَيذن.

هؤرمؤن)  (نَيرة  تَيستؤستريؤن  خوَينةوة  رَيطاى  لة   .4
دةطاتة ثرؤستات، ء هانى خانةكانى دةدةن بؤ طةشةو ضاالكى، 
ى  (ثَيشوازيكار)  وةرطر  ة 

َ
كؤمةل دا  ثرؤستات  خانةكانى  لة 

تايبةت بة تَيستؤستريؤن هةن، هةروةها ئةنزيمى تايبةتيشي 
تَيداية تَيستؤ ستريؤن كةم دةكاتةوة دةيطؤِرَيت بؤ مادةيةك كة 

كاريطةرييةكةى ضةند جارةية. 

كاريطةرى ثرؤستات بة هؤرمؤنةكان: 
تايبةتى  هؤرمؤنَيكى  هايثؤسةلةمةس   .1
دةرذَيت ثَيي دةوترَيت L.H.R.H كةدةطاتة ذَير 

مَيشكة رذَين. 

2. ذَير مَيشكة رذَين بةم هؤرمؤنة هاندةدرَيت 
لة ئةنجامدا ئةويش هؤرمؤنى L. H دةرَيذَيت. 

دةطرَيتء 
َ
3. خوَين ئةم هؤرمؤنة واتة L.H هةل

هانى نَيوانة خانةكانى ثَي دةدات بؤئةوةى هؤرمؤنى 
تَيستؤستريؤن بِرَيذن. 

وةردةطرَيتء  تَيستؤستريؤن  ثرؤستات   .4
بةهؤى ئةنزيمى تايبةتةوة دةيطؤِرَيت بؤ مادةيةكى 

.D.H.T بةهَيزتر ثَيي دةوترَيت

D.H.T .5 دةبَيتةهؤى طةشةو ضاالكى رذَينى 
ثرؤستات هةروةها دةبَيتةهؤى خَيراكردنى طةشةى 

وبوونةوةى ئةطةر هةبوو. 
َ
شَيرثةنجةء بال

 هةروةك خوَينةر سةرنج دةدات، ئةم زنجرية 
قةى لةدواى يةكةكان 

َ
دةردانء هاندانة هةروةك ئةل

لةناوضوونى  يا  ثضِران  كةهةر  دةبَيتةوة  روون  لةمةوة  دَين، 
بةشي  بَي  زيانء  دةبَيتةهؤى  قانة 

َ
ئةل لةو  يةكَيك  هةر 

ثرؤستات لةطةشة، بةوةش خانةكانى دةثوكَيتةوةء ضاالكييان 
ئةم  كاريطةرى  زانينى  كة  نيية  لةوةدا  طومانيش  كزدةبَيت، 
لة  خوَينةر  بؤئةوةى  ثَيويستة  زؤر  جياوازانة  هؤرمؤنة 
هؤكارة ضارةسةرية نةشتةرطةرىء دةرمانيةكانى ضارةسةرى 
طةورةبوونى  لة  بريتني  كة  بطات،  ثرؤستات،  نةخؤشيةكانى 

ثاكء لة شَيرثةنجة.

بةشى دووةم

نةخؤشيةكانى ثرؤستات       
ئايا هةوكردنى ثرؤستات نةخؤشية يا كَيشةية؟ 

طةورةبونى ثاكى ثرؤستات شَيرثةنجةى ثرؤستات 

بؤ  ئةوةى  ثرؤستاتدا  توَيكارى  لةباسى  خوَينةر  رةنطة 
كؤئةندامى  هةردوو  بةيةكطةيشتنى  ى 

َ
خال كة  دةركةوتبَيت 

ميز  جؤطةى  يةكةمى  بةشى  دةورى  ضونكة  زاوزَيية،  ميزء 
لَيرةوة  دانةوة. 

َ
ميزل ذَير  دةكةوَيتة  راستةوخؤش  دةداتء 

تَيدةطةين، كة نةخؤشيةكانى بة زؤرى نيشانةكانى ميزكردنى 
دانى ميز يا 

َ
ثَيوةية، هةرة كزةكةيان بريتية لة الوازى لة هةل

زيادبونى ذمارةى ضونة تةوالَيت،ء هةرة توندةكةشيان بريتية 
 رؤيشتن لة ميزةوة، يا 

َ
لة ثةنطخواردنةوةى ميز يا خوَين ُّـ

كؤنرِتؤأل نةكردنى ميز كردن (ميزة ضؤِرَى) لةطةأل ئةمةشدا 
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كؤئةندامى  لة  ئةندامَيكة  فةرمانةكةيةوة  بةهؤى  ثرؤستات 
زاوزَى،ء بةثَي ى ئةوةى هةدوو هاوَيذة جؤطة لة رَيطاياندا بؤ 
ميزةِرؤ دةيرِبن،ء لةبةر ئةوةش كة زؤر نزيكة لة كؤتايى لولةى 
نيشانةى  نةخؤشيةكانى  بؤية  دانة 

َ
ضيكل تواوة  طوَيزةرةوةء 

داية وةك نةرمى رةثبون يا 
َ
نةخؤشيية سَيكسيةكانيانى لةطةل

زوو رذان لةكاتى جوتبوندا، يا زيادبونى هروذاندنى سَيكسى يا 
نةمانى ئارةزووى سَيكسى. ..

لة ليستى ئةو نةخؤشيانةى كة توشى ثرؤستات دةبن بة 
باشمان زانى ئةوانةيان دوربخةينةوة كة بة دةطمةن روودةدةن،ء 
بة  ثةيوةندن  كة  خوَينةر  بدةينة  بنةِرةتى  زانيارى  تةنها 
كنيء 

َ
نةخؤشية بةربآلوةكانةوة كة بةردةوام لةسةر زمانى خةل

ئةوةش  ناويةوة، كة  بزانن دةضنة   ى 
َ
بةوردى ُّـ ئةوةى  بَى 

سيانن:

1. هةوكردنى ثرؤستات بةهةردوو جؤرةكةيةوة :
درَيذخايةنء تيذ ِرةو. 

ئاوسان يان طةورةبونى ثاك كة توشى ئةو 
َ
2. هةل

ثياوانة دةبَيت كة بةساآلضوون. 

3. وةرةمة ثيسةكان كة لة ثرؤستاتدا ثةيدا دةبن 
ديكةى  نيشانةى  لةوةدانية  طومانيش  (شَيرثةنجة) 
دةطمةن هةن، يان هةندَيكى دى كة ثرؤستات دةبَيتة 

بةشَيك لة نةخؤشيةكى طشتى. 

لَيرةدا ئَيمة بوارى باسكردنى ئةو جؤرانةمان نية. 

هةوى ثرؤستات
هةوى تيذى ثرؤستات نةخؤشيةكة كةم رودةدات، 
ئةطةر ضى دةطمةنيش نية، كة بريتيةلة هَيرشَيكى 
بَى  ثِرى  كتء  بةشَيوةيةكى  ثرؤستات  بؤ  ميكرؤبى 
ثَيشةكى، نةخؤشى تةمةن ناوةِراست بةزؤرى هةست بة 

بةرزبونةوةى ثلةى طةرمى جةستةى دةكات كة لةوانةية بطاتة 
يةشة  ثشت  يةشةو  وسةر  لةرز،  40ثلةى سةدى وموضركء 
هةر وةك ئةو كةسةى ئينفلؤنزا دةطرَيت،ء رةنطة هةندَيكيش 
هةست بة سوتاندنةوة بكات لةكاتى ميزكردندا. يا لةوانةية 
ى ديارينةكراو لة خوارى سكء قوآليى 

َ
هةست بة ئازارَيكى قول

حةوزدا بكات، بةآلم لَينؤِرينى كؤم بةهؤى ثزيشكةوة، هةر كة 
دةستى بةر شوَينى ثرؤستاتةكة كةوت بةهؤى رَيكةوة، دةرى 
دةخات كة قورسييةكى توند لة ثرؤستاتدا هةية،ء نةخؤش 
دانى ميزدا، ضونكة 

َ
هةست بة الوازييةكى زؤر دةكات لة هةل

ئاوساوةكة بةهؤى هةوكردنةوة لة سةرةتاكةيدا 
َ
ثرؤستاتة هةل

ثزيشك  قؤناغةدا  لةم  بةزؤرى  دةطرَيت،  ميزكردن  رَيطةى 

واتة  فراوان  بوار  بايؤتيك)ى  (ئةنتى  زيندة  دذة  هةندَيك 
(ئةوانةى جؤرةها ميكرؤب لةناو دةبةن) دةنوسَيتء بةزؤريش 
نةخؤش بةم دةرمانانة ضاك دةبَيتء توندى نةخؤشيةكة بةرة 
بةرة كةم دةبَيتةوةو طةرمى دةطةِرَيتةوة ئاستى سروشتىء ميز 
بة بَى طرانى يا ئازار دةردةثةِرَيتة دةرةوة. لةوانةشة بارةكة بةم 
ئاِراستةيةوة نةِرواتء ئازارةكة زؤرتر بَيت طرانى ميز كردن 
ببَيتة ثةنطخواردنةوةى توندى ميزء ثلةى طةرميش لة نَيوان 
ئَيواراندا  نارةحةتى  بةرزى  ثلةى  بةيانيانء  سروشتى  ثلةى 
هاتوضؤ بكات، تا لَيرةدا ثزيشك دةزانَيت كة هةوة توندةكة 

طؤِراوة بؤ كؤبونةوةيةكى كَيمى ثرؤستات. 

روشدةدات كة كَيمةكة هةر لةخؤيةوة بتةقَيتة ناو جؤطةى 
ميزةوةء هةرضيةكى تَيدا بَيتة دةرةوة،ء ئةمةش دةبَيتة هؤى 
لَيأل كردنى ميز لةطةأل ضاكبونى بارى نةخؤشةكة بة طشتى 

نةمانى تاء دةرضونى ميز بة ئاسانى. 

لةهةندَيك بارى ديكةدا ثزيشك ناضار دةبَيت بةهؤى 
نةشتةرطةرييةوةء لة رَيطاى ميزةِرؤوة بيكاتةوة، يالة(رَيطاى 
ناوبينةوة، بةزؤريش ئةوة دةبَيتة هؤى ضاكبونةوةى تةواو،ء 

دا دةبَيت يا 
َ
بةدةطمةنيش هةوَيكى درَيذخايةنى لةطةل

تةنينةوة ميكرؤبيةكة بطاتة كؤئةندامى ميز يا زاوزَى. 

هةوكردنى درَيذخايةنى ثرؤستات: 
ئةم نةخؤشية توشى كةسانى تةمةن مام ناوةند دةبَيت 
وِرةنطيشة توشى الوانيش بَيت، طرنطرتين شتَيك لة دياريكردنيدا 
ثزيشك  كة  ثرؤستاتدا  دةردراوى  لة  كَيم  بونى  لة  بريتية 
بةهؤى شَيالنى ثرؤستاتةوة لة رَيطاى ديكةوة دةستى دةكةوَيت 
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دةردراوى سروشتى ذمارةيةكى كةم لة خانةى كَيمى تَيداية، 
بةآلم ئةطةر لة ثانزة خانة زياتر بوو لةكاتى سةيركردنى بة 
ةتةكة بة بوونى هةوَيكى درَيذخايةنى 

َ
ميكرؤسكؤب ئةوا حال
ثرؤستات دادةنرَيت. 

ئةم  دةبنة هؤى  ئةو هؤكارانةش كة 
هةوة هةمة جؤرنء دةتوانني لةخوارةوة 

كورتيان بكةينةوة:
يةكةم: خوة سَيكسية نادروستةكان:

لة هةمويان طرنطرت زؤر سَيكس كردنة، وةك لةو الوانةدا 
يا ئةو هةرزةكارانةى  دةبينرَيت كة هاوسةرطرييان نةكردوة 
خويان بة دةسثةِركردنةوة طرتوة، ضونكة ئةم خوة دةبَيتة 
هؤى درَيذكردنةوةيةكى ناويستى ئةو سوتاندنةوةيةى لةطةأل 
قؤناغةكانى  يةكةمني  سوتاندنةوة  سَيكسيداية،  هروذاندنى 
ئةو  تواناى  الوازكردنى  هؤى  دةبَيتة  ضونكة  هةوكردنة، 
ئةندامةى دةسوتَيتةوة بة هاتنى ميكرؤب، هةر لةبةر ئةوةشة 
دةرهاويشتنى دةرةكى كة بة رَيطايةكى سةرةتايى دادةنرَيت لة 
قةدةغةكردنى سكثِريدا، لة طرنطرتين هؤيةكانى هةوكردنى 

درَيذخايةنى ثرؤستاتة. 

دووةم: تَيكضونى كؤلؤن 
هةوكردنى ثرؤستاتى درَيذخايةن لةطةأل كؤلؤنى دةمارى 
طومان  دَيت، ضونكة  نةخؤشاندا،  زؤربةى  لة  درَيذخايةن  يا 
لةوةدا نية هةوى كؤلؤن دةبَيتة هؤى سوتاندنةوةيةكى طشتى 
لةو ئةندامانةى لة حةوزدان، سةرةِراى تواناى طواستنةوةى ئةو 
ميكرؤبانةية كة لة كؤلؤنةوة دةضن بؤ ثرؤستات كة ئةو كاتة 

َيكى الواز لةبةردةم هَيرشى ميكرؤبى دا. 
َ
بؤتة خال

سَييةم: ذيانى وةستاو 
ةتةكانى هةوى 

َ
ضةندةها جار تووشى حال

ئةو  الى  دةبني  ثرؤستات  درَيذخايةنى 
دادةنيشن  مَيزةوة  ثشت  بة  فةرمانبةرانةى 
يا  ى 

َ
كة زؤربةى سةعاتةكانى كارى بةتةمةل

بة نقوم بوون لةناو فايلةكاندا بةسةر دةبات، 
دانيشتن بؤماوةيةكى درَيذ ثرؤستات دةخاتة 
لةبةردةم  دةرطا  ئةوةش  سوتانةوةء  بةردةم 

هةوكردندا خؤش دةكات. 

ضوارةم: مةىء مادة هؤشبةرةكان 
ئةو  هةمان  هؤى  دةبنة  ئةوانةش 
بةرئةنجامانةى لةئةنجامى سَيكس كردنةوة 
ضوين  هؤكانةوة  لة  ئةطةر  دةبن  ثةيدا 

نةخؤشانةى  لةو  هةندَيك  دةبينني  ئةوا  نيشانةكان،  بؤ 
بةهؤى  دانراوة  درَيذخايةن  هةوكردنى  بة  ةتةكانيان 

َ
حال

لة  ثرؤستاتدا،  دةردراوى  لة  كَيميةكانةوة  خانة  زيادبونى 
راستيدا سكاآليان لة نيشانةى هةمة جؤر هةية كة يا ثَيكةوة 
دةردةكةون يا هةندَيكيان لةو نةخؤشةدا يا لة يةكَيكى ديكةدا 

دةردةكةوَيت لةوانة:

يةكةم: نيشانة ميزييةكان:
بة  نةخؤشة  هةستكردنى  نيشانانة  ئةم  ديارترين 
سوتانةوةيةكى كةم لةكاتى ميزكردنداء ئارةزوكردنَيكى كتء 
داندا 

َ
ميزل لة  ميزةى  ئةو  بِرى  ئةوةى  بَى  ميزكردن  بؤ  ثِر 

كؤبؤتوة ثَيويست بةم هةستة بكات. لةوانةية نةخؤش هةست 
ةتة توندةكانى هةوى 

َ
دانى ميزةكة بكات لة حال

َ
بة الوازى هةل

درَيذخايةن دا. 

دووةم: نيشانة سَيكسيةكان:
لَيرةدا  (زووِرذاندن)  تؤواوة  دانى 

َ
هةل خَيرا  طرنطرتينيان 

ةتى سروشتى دا 
َ
جَى ى خؤيةتى ئاماذة بةوة بكةين كة لة حال

دانى تؤاو بؤ دةرةوة لة ثاش ضوار تا حةوت خولةك 
َ
ثَيويستة هةل

ثاش دةستكردن بةكارة سَيكسيةكة بَيتة دةرةوة. لةوانةشة زوو 
رذاندن لةو هؤكارانة بَيت كة ذيانى ذنء مَيردايةتى دةخةنة 
ذنء  لةنَيوان  ناِرةحةتى  هؤى  دةبَيتة  هةميشة  تالوكةوةو 
مَيردا، ضونكة لةو بارةدا ذن مَيردةكةى بة خؤثةرست تاوانبار 
 بكات 

َ
دةكات،ء ِرةنطة هةستى ذنةكة بة شكستى لةثاشدا واى ُّـ

ثةيوةندية سَيكسيةكة رةفز بكاتةوة، كة ئةوةش دةبَيتة هؤى 
نةمانى ئةو هَيزة سَيكسيةى لةثياوةكةدا ماوة، لةبةر ئةوةى 
لَيرةوة  ذَير كاريطةرى هؤكارى دةرونى كثكةرةوة،  دةكةوَيتة 
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الوازى رةثبون ثةيدا دةبَيت وةك كؤتاييةكى تراذيدى لةبةر 
دوبارةبونةوةى شكستىء ئاذاوةى نَيوان ذنء مَيردةكة. 

سَييةم ئازارةكان:
كؤمء  نَيوان  لةناوضةى  بَيت  طشتطري  ئازارةكة  لةوانةية 
وةتةدا يا لة خواروى سك يا ثشتدا يان لةوانةية بآلو بآلو بَيتء 
بةناوضةكانى ديكةدا بآلوببَيتةوة وةك ئازارةكانى رؤماتيزمء 

جومطةكانء ِّـباجو. 

ضوارةم: نيشانة دةرونيةكان:
لةوةثَيش ئاماذةمان بةو نيشانة دةرونيانة دا كة لة ئةنجامى 
لَيرةدا  رةنطة  دةبن،  ثةيدا  سَيكسيةكاندا  فةرمانة  تَيكضونى 
ئةوةى بخةينة سةر كة سةرنج دةدرَيت ئةو كةسانة مةيلَيكيان 
دان بؤى، 

َ
بؤ خةفةتبارى دةبَيت تا رادةى خؤكوشتن يا هةول

بةتايبةت ئةو كاتةى هةستى خةماوى زاأل دةبَيتء لة هةموو 
َيك دةردةضَيت، هةندَيك لةو بِروايةدان كة خةمؤكيةكة 

َ
كؤنرِتؤل

دا 
َ
لةطةل سلبيةتى  وكارنةكردنء  وةرسى  كاتَيك  تايبةتى  بة 

ثرؤستات  درَيذخايةنةى  هةوة  ئةو  هؤيةكى  دةبَيتة  دةبَيت 
كة هيض بةرئةنجامَيكى نابَيت، لةم بارةيةوة سةرنج دراوةتة 
َيكى رةبةق لة زينداندا بةسةر 

َ
ئةو زيندانيانةى كة ضةند سال

دةبةنء دةركةوتوة هةوى درَيذخايةنى ثرؤستاتيان تيادا زؤرة، 
طومان لةوةدانية زؤرَيك لةوانة هةستيان بة شكستيةكى زؤر 
ة بةندية 

َ
كردوة دواى بةربونيانء كاتَيك ثاش ئةم هةموو سال

روبةِروى ذنةكانيان بونةتةوة. 

هيض ثزيشكَيكى بة ئينساف 
ثزيشكى  لة  كار  لةوانةى 
نةخؤشية  ميزء  جؤطةكانى 
َين 

َ
بل ئةوة  دةكةن  زاوزَييةكاندا 

نيان لةو هَيلة 
َ
كة بة تةواوى دل

ضارةسةرى  بؤ  ضارةسةريةى 
ثرؤستاتى  درَيذخانى  هةوى 
نةخؤشيةكانيان طرتويانةتة بةر 
سةدا  لة  بةرئةنجامةكانيان  يا 
سةدة بؤ طةيشتن بة ضاكبونةوةى 
تةواوء نةطةِرانةوةى نةخؤشيةكة 

يا نيشانةكانى. 

وا  ثزيشكى  رَيوِرةسمى 
بةدواى  كة  دةكرَيت  رةضاو 
دياريكراودا  ضارةسةرى  رَيطاى 
بة  ةتةكة 

َ
حال رةضاوى  بضنء 

دةردراوةكان  شيكردنةوةى 
سةنطَينن. 

َ
بكةنء رادةى بةرةو ضاكى لةنيشانةكاندا هةل

طومان لةوةدا نية كة يةكةم هةنطاوةكانى ضارةسةر بريتية 
لة لَينؤِرينَيكى تاقيطةيىء ضاندنى ميكرؤب بؤ دةردراوةكانى 
ئةو  هةروةها  ميكرؤبةكة  جؤرى  دياريكردنى  بؤ  ثرؤستات 

دةرمانةى كة لةوانةية بنةبِرى بكات. 

ى طرنط هةية:
َ
لةم بارةيةوة دوو خال

ى يةكةم :ثَيويستة بزانرَيت كة دةرمانة دياريكراوةكة 
َ
خال

كة  لةوةى  دةخايةنَيت  زؤرتر  ى  ثَي  ضارةسةركردنى  ماوةى 
ضارةسةركردنى ئةو هةوانةى توشى ناوضةكانى ديكةى لةش 
ؤزى ثةلدارةو 

َ
دةبن، ثَيويستيانة، ضونكة ثرؤستات رذَينَيكى ئال

طةلَيك ريشاألء ماسولكة دةورى داوةو هةر هةوَيك تيايدا روبدات 
دةبَيتة هؤى كةم طةيشتنى خوَين بةزؤر ناوضةى. خوَينةكةش 
خؤى دذة زيندةكة (ئةنتى بايؤتيكةكة)ء تةنة بةرطريكارةكان 

دةطرَيت بؤ طؤِرةثانى روبةِروبونةوةى ميكرؤبةكان. 
َ
هةل

كة  ئةوةية  :ئةويش  يةكةمة  ى 
َ
خال :لةسةر  دووةم  ى 

َ
خال

ئةو  بةكارهَينانى  لة  دوربخاتةوة  خؤى  ثزيشك  ثَيويستة 
ةى 

َ
دةرمانانةى كةكاريطةرى الوةكيان هةية، بة تايبةتى كؤمةل

طوَيىء  لةسةر  كاريطةرييان  ترسى  لة  طلوكؤسايد)  (ئةمينؤ 
طورضيلةكان ئةطةر نةخؤش بؤماوةيةكى زؤر بةكارى هَينان. 

بةتةنهاش ئةنتى بايوتيك بةس نية بؤ ئةوةى نةخؤش 
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ةتةكاندا ضاك بَيتةوة، ضونكة زؤر جار ثزيشك 
َ
لة زؤربةى حال

ناضار دةبَيت كة ضارةسةرى جَيطةيى (لؤكاُّـ) بةكاربهَينَيت وةك 
ؤثاندنى ثاكذكةرةوةكان لةناو جؤطةى 

َ
شَيالنى ثرؤستاتء دل

ميزدا،ء طةرمكردنةوة بة شةثؤلة كورتةكان ئةوةش بؤ ئةوةى 
نةخؤشةكة لةو دةردانانة رزطارى بَيت كة بة ميكرؤبةكانةوة 

ثيس بوونء هانى سوِرى خوَينى ناو ثرؤستاتيش بدات. 

ةتةكان 
َ
حال لة  بةرز  كةِرَيذةيةكى  دانية  لةوةش  طومان 

شيكارى دةرى دةخات كة كَيمَيكى زؤريان تَيداية،ء لةثاشيشدا 
ضاندنى هيض جؤرة ميكرؤبَيك دةرناخات، لةوانةية ئةو جؤرة 
لةوانةشة  ببنةوةء  ضاك  جَيطةيى  ضارةسةرى  بة  ةتانة 

َ
حال

بةضارةسةر وةرطرتنى هؤءِرمؤنى تَيستؤستريؤن باش بنب. 
ةتى كةمدا هةوى درَيذخايةنى ثرؤستات 

َ
لةهةندَيك حال

لةو  تايبةتى  بة  ميز  جؤطةى  تةسكبونةوةى  هؤى  دةبَيتة 
بةشةى دا كة ثرؤستات دةبرَيت، ئةوةش لةبةر زؤربونى ريشاأل 
لة دةورى لة ئةنجامى هةوةدرَيذخايةنةكة، ئةو كاتة ثزيشك 
ئامؤذطارى البردنى دةكات لة رَيطاى ناوبينةوة بؤ ناوضةى ملى 
بوو. بةآلم ئةم ئةطةرة دةطمةن روودةداتء 

َ
دانى بة ريشال

َ
ميزل

هةروةها  بكرَيت،  سةير  زؤرةوة  ئاطادارييةكى  بة  ثَيويستة 
ثَيويستة تةسكبونةوةكة طةيشتبَيتة ئةو رادةيةى كة كار دةكاتة 

بونةوةى تةواوى ميزء بوبَيتة 
َ
دان بؤ بةتال

َ
سةر تواناى ميزل

هؤى سكاآليةكى زؤرى نةخؤش لةكاتى ميزكردندا بؤ ئةوةى 
ببَيتة بيانو بؤ ئةو نةشتةرطةريةى باسكرا. 

نةخؤشى يا كَيشة؟ 
هةوى درَيذخايةنى ثرؤستات لة نةخؤشية ترسناكةكانة، 
نية  بةوة  ثَيويستى  نةخؤشةكةش  ناكات،  لةذيان  هةِرةشة 
 ناطرَيت كارى خؤى بكاتء 

َ
لةجَيطادا بمَينَيتةوة،ء رَيطةشى ُّـ

ئةوةشدا  لةطةأل  بكات  بةجَى  جَى  ذياندا  لة  ئاسايى  ضاالكى 
نةخؤشيةكة نارةحةتى بؤ نةخؤشةكة دروست دةكاتء ثزيشكى 
خواردنةوة  شكست  بة  هةست  رامانء  دةخاتة  ضارةسازيش 

نارةحةتيةكانى  سكاآلو  ناتوانَيت  دةبينَيتةوة  خؤى  كاتَيك 
َيت لةطةأل ئةوةى هةرضى ضارةسةر هةية 

َ
نةخؤشةكةى نةهَيل

ةتةكانى 
َ
ن بة حال

َ
دةيداتَى تا ئَيستاش لَينؤرطةى ثزيشكةكان جةنجال

ضارةسةرةكان  بؤ  وةآلميان  كة  ثرؤستاتةوة  درَيذخايةنى  هةوى 
ةتةكانيان بؤ ماوةيةكى كورت نةبَيت ضاك نةبوةو 

َ
نةداوةتةوةو حال

لةثاشرتدا سةر لةنوَى بؤيان طةراونةتةوة بة دةستثَيكردنةوةيةكى 
خراثرت لة ثَيشو. 

رةنطة هؤكارى شارةوةى ثشت ئةم سةرنةكةوتنة دوبارةبؤةوةية 
توَيذينةوةكان  كة  راستيةى  ئةو  فةرامؤشكردنى  لة  بَيت  بريتى 
نيامان دةكةنةوة،ء كورتةكةشى ئةوةية كة هةوى درَيذخايةنى 

َ
دل

هةريةكةيان  نةخؤشية  سَى  كو 
َ
بةل نية  نةخؤشى  يةك  ثرؤستات 

لةطةأل ئةوى دى جياوازة، ئةطةرضى هةمويان لة هةندَيك نيشانةو 
هَيمادا بةشدار دةبن.

درَيذخايةنى  ميكرؤبى  هةوى  لة  بريتية  يةكةم:  نةخؤشى 
ة، 

َ
ثرؤستاتء تيايدا نيشانةكانى ميزكردن بةسةر ئةوانى ديدا زال

سكاآلى نةخؤش زياتر بةدةست سوتاندنةوةى جؤطةى ميزء ذمارةى 
جارةكانى ميزكردنةوةيةء هةندَيك جاريش بةدةست ميز هاتنة 
دةبَيتء  دوبارةبوةوة  نؤبةى  بةشَيوةى  نيشانانة  ئةم  دةرةوةوة، 
يشيدا بونى كَيم لة ميزداء ميكرؤب لةهةمان ئةو جؤرةى لة 

َ
لةطةل

شيكارى دةردراوى ثرؤستاتدا دةردةكةوَيت. 

ثَيكهاتوة  بة  ئةوةية كة ثرؤستات  نية  ئةوةى جَى ى طومان 
تيايدا  كة  دادةنرَيت  وةكرَيك  يا  هَيالنةيةك  وةك  ؤزةكةى 

َ
ئال

ميكرؤبةكان لة ناوضةيةكدا ماوة ماوة خؤيان دةشارنةوةو هَيرشى 
دانء بةشى دواوةى جؤطةى 

َ
دياريكراو دةكةنة سةر ناوضةى ملى ميزل

ميز. ئةم جؤرةيان بة ضارةسةرى ئةنتى بايوتيكةكان بةتاكى يا 
لةطةأل ضارةسةرى جَيطةيى دا كة لةوةو ثَيش ئاماذةمان ثَي دا، ضاك 

دةبَيتةوة. 

نةخؤشى دووةم: بريتية لة هةوى ناميكرؤبى،ء نزيكةى لةسةدا 
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ةتةكان ثَيكدةهَينَيت، واتة لةوةى ثَيشةوة 
َ
ثةنجاى سةرجةمى حال

دةبَيت  ميزى  نيشانةكانى  لة  هةندَيك  نةخؤش  تيايدا  زؤرترة،ء 

ئةطةرضى تَيكضونة سَيكسيةكان لة ريزى هةرة ثَيشةوةن تيايدا،ء 

كَيمى  خانةى  لة  زؤر  ذمارةيةكى  ثرؤستات  دةردراوى  لَينؤِرينى 

بةآلم  زياترة،  ميكرؤبى  هةوى  لةوانةى  ذمارةيان  كة  دةردةخةن 

ضاندنى دةردراوى ثرؤستات لة تاقيطة بونى هيض ميكرؤبَيك تيايدا 

دةرناخات. 

جار  هةندَيك  روودةدات  كة  دةزانن  بةباشى  زؤر  ثزيشكةكان 

كة  نية  جؤرة  لةو  بةآلم  دةربكةوَيت  ميكرؤب  ضاندنةكةدا  لة 

نةخؤشيةكة دروست بكات، بةتايبةتى ضونكة هةندَيك ميكرؤب 

بَى زيانةوة هةندَيك جار لة بةشى كؤتايى جؤطةى ميزدا دةذين 

و، لةوانةشة ضوبنةتة ناو دةردراوى ثرؤستاتةكةوة لةكاتَيكدا كة 

ثيايدا دةِروات بةتايبةتى لةكاتى وةرطرتنى نمونةكة بؤ شيكارى دا 

بَي ئةوةى هؤيةك بَيت بؤ هةوكردن يان كَيم ثةيداكردن، طومانيش 

ةتانة نا ميكرؤبني. 
َ
لةوةدا نيية كة ئةم جؤرة حال

ةتة 
َ
 ئةوةدا هةندَيك لة ثزيشكة ضارةسازةكان ئةم حال

َ
لةطةل

لةثاشدا  ئةنتيبايؤتيكةكان،  ثِردةكةنة  نةخؤشةكة  دةقؤزنةوةو 

رووبةرووى راستيةكة دةبنةوة، ئةويش ئةمةية كة كَيمةكة كةم 

وا  دةمَيننةوة،  خؤيان  وةك  نيشانةكانيش  لةناوناضَيت،ء  ناكاتء 

ىء 
َ
دةردةكةوَيت كة ئةنتي بايؤتيكةكان بةدواي تارماييةكى خةيال

ةتَينةردا دةِرؤن. 
َ
سةرابَيكى خةل

ةتانة ثَيكدةهَينَيت 
َ
هةوكردنى ناميكرؤبي نيوةى ذمارةى ئةو حال

َين هةوى درَيذخايةنى ثرؤستاتء ئةويش بةرثرسى 
َ
كة ثَييان دةل

ةتانةية كة ضارةسةرى جؤرى وةرناطرن، هةر ئةوةشة 
َ
ذمارةى ئةو حال

ةكة بووى ئةو هةموو نةخؤشةى لة لَينؤِرطةكان كؤدةبنةوةو 
َ
هؤكارى كةل

كانيشيان هةموو ئةو 
َ
لةثزيشكَيكةوة دةضن بؤ يةكَيكى دى، ء سكاال

ذمارة زؤرةى شيكارىء ضاندنى دةردراوةكانء دانيشتنةكانى شَيالنء 

ؤثاندنى ماددة ثاكذكةرةوةكانء تيشكى شةثؤلة كورتةكانة، بَي هيض 
َ
دل

سوودَيك. بةراستيش ئةم نةخؤشية تائَيستا بَي هؤية، وتائَيستاش 

ةتة لةسةر 
َ
ثزيشك ثَيويستى بةوةية ياناضارة كة ضارةى هةر حال

جؤرى نيشانةكانى بكات لةوانةشة ضارةسةرةكة بةكارهَينانى دذة 

ناستريؤيدييةكانى هةوكردن بطرَيتةوة، يا هَيوركةرةوةكانى ئازار، 

ةتى 
َ
ةتة دةروونيةكان، ء لةحال

َ
يا ئةو دةرمانانةى كاريطةرن بؤ حال

َيتى نيشانة سَيكسيةكانيشدا، ئةوا بةكارهَينانى نَيرة هؤرمؤن 
َ
زال

خؤشي 
َ
(تَيستؤ ستريؤن) دةبَيتةهؤى باشكردنَيكى ئاشكرا. ئةوةى دل

ثزيشكء نةخؤشةكةش ثَيكةوة دةدات ئةوةية كة ثزيشك ئةوة بؤ 

نةخؤشةكة روون بكاتةوة كةئةو هةوكردنة زؤرتر لة هةوكردنى 

كو 
َ
جومطةكان دةضَيت، ء هيض ضارةسةرَيكى بنةِرةتيشى نيية، بةل

سووكركردنى  بؤ  كاربكٍرَيت  دةتوانرَيت  كة  هةية  ئةوة  هةميشة 

 ناِرةحةتيةكانمان هةرضى 
َ
ئازارةكانء ئةطةرى راهاتنء ذيان لةطةل

 
َ
ةتانة دةطرَيتةوة كة تيايدا نةخؤش سكاال

َ
نةخؤشي سَييةمة ئةو حال

تورةكةى  كؤمء  دانء 
َ
ميزل ئازارةكانى  ميزكردنء  طرانى  لةدةست 

طونء ناوضةى نَيوان كؤمء طونء خوارةوةى ثشت دةكات، ء لةوانةشة 

هةموويان يا هةندَيكيان لةئةنجامى كارى سَيكسي دا زياد بكةنء 

بةشيكاريش دةركةوتووة كة ميزو دةردراوى ثرؤستات هيض كَيمء 

هيض ميكرؤبَيكيان تَيدا نيية. 

ديسانةوة ئةم نةخؤشيةش هيض هؤكارَيكى ديار نيية؟، ء زؤربةى 

ثزيشكةكانيش ثاش لَينؤِرينء سةيركردنى ئةنجامى شيكارييةكان، 

َيت نةخؤشة يا تووشي 
َ
ن لةوةى كة نةخؤشةكة يا لةخؤيةوة دةل

َ
دوو دل

م هةندَيك لة توَيذةران ئةم ئازارانة 
َ
ةتَيكى دةروونى بووة، بةال

َ
حال

دةطةِرَيننةوة بؤ جؤرَيك لة هةوى ئةو ماسولكانةى لةناو حةوزدان 

دةكةن،  دروست  ئازارة  ئةو  نجييةوة 
َ
كؤل طرذكردنَيكى  هؤى  كةبة 

ء رةنطة بةهةندَيك لةو دةرمانانةى كة ماسولكة خاودةكةنةوةو 

ن كةسةكة هةست بة باشيء ضاكبوونةوةو بكات، يا ئةو 
َ
طرذى ناهَيل

دةرمانانةى كة كاريطةرييان لةسةر سةنتةرةكانى وةرطرتنى ئازار 

هةية لة كؤئةندامى دةماردا. 

بةكورتى:

 1. هةوكردنى ثرؤستات نةخؤشييةكى زاوزَييي نييةو توشبون لة 

رَيطاى كارى سَيكسيةوة ناطوَيزرَيتةوة. 

تَيكضوون  ببَيتةهؤى  ثرؤستات  درَيذخايةنى  هةوى  لةوانةية   .2

لةنَيوان  ميزكردن  نيشانةكانى  هةرضى  سَيكسيةكاندا،  فةرمانة  لة 

سوتاندنةوةيةكى كةم يا مامناوةنددا دةبَيت لةكاتى ميزكردندا. 

 بوونى ئاشكراى ميز 
َ
3. سوتاندنةوةى توند يا ميز رؤيشتن يا لَيل

لةنيشانةكانى هةوى درَيذخايةنى ثرؤستات نني، 

ئةطةر هةبوون ثَيويستة نةخؤش يةكسةر راوَيذ بة ثزيشك بكات. 

نَيردا،ء  لة  نةزؤكى  نابَيتة هؤى  درَيذخايةنى ثرؤستات  4. هةوى 

تائَيستا بوونى ميكرؤبةكان يا كَيم لةدةردراوى ثرؤستات دا نةسةِّـَينراوة 

 نةخستنةوة. 
َ
كةكاربكاتة سةر ضوستى شلةى تؤواو تا راددةى مندال

5. ذيانى دروستىء خؤبةدوورطرتنى تةواو لة خواردنةوةى مةىء 

خؤراكة الدةرةكان، ضاالكييةكى وةرزشي مامناوةند، بةشَيكى سةرةكني لة 

ضارةسةرى هةوى درَيذخايةنى ثرؤستات. 

سةرضاوة: د. عادل عمر: أمراض الربوستاتا القاهرة دارالشروق ط.1 
2001
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َيكى تةمةن هةشت ساأل زؤر ئالودةى تةماشاكردنى 
َ
مندال

تةلةفزيؤن بوو بةشَيوةيةك رؤذانة تةماشاى ضةند زنجريةيةكى 
ةوانةكانى 

َ
فيلم كارتؤنى دةكرد، حةزى لةو فيلمانة بوو كةثال

ة رؤذَيك لةثاركَيكدا 
َ
خاوةن هَيزء تواناى تايبةتني، ئةم مندال

لَيوةى  لةو شوَينةدا  دايكى  كةسوارى جؤالنة بوو بوو ئةطةر 
نزيك نةبواية لةوانة بوو تووشى كارةساتَيكى ناخؤش بوايةء 
سوارى  كاتَيك  ضونكة  بطةيانداية،  خؤى  بةجةستةى  زيانى 
ى 

َ
جؤالنةكة بوو بوو بةو ثةِرى هَيزى خؤى طوذمى دةداو خةيال

سةيرء  ةيةكى 
َ
جول ضةند  بةجؤالنةكةوة  دةكردةوة  لةوة 

بريكردنةوةيدا  لةم  كةبَيطومان  ئةنجامبدات  سةرنجراكَيشةر 
بكاتةوة  كارتؤنانة  فيلمة  لةو  يةكَيك  السايى  دةيويست 
ةيى 

َ
ةوانةكانى سَي كضى هةرزةكارى خاوةن تواناى جول

َ
كةثال

تايبةتىء ئةفسوناوى ناوةزة بوون. 

َيكى ديكةدا ئةم ضةند دَيرةم 
َ
لةدةفتةرى تَيبينيةكانى مندال

بةرضاو كةوت كة لةدواى بينينى يةكَيك لةبةشةكانى فيلمى 
هاري ثؤرتةر نوسيبووى: 

”زؤر بَيزارم لةم وآلتة، حةزم لةوآلتى ئةفسانةكانة، حةزم 
قوتابخانةى  بضمة  دةمةوَيت  نيية،  خؤم  لةقوتابخانةكةى 
سيحربازىء وةك هارى ثؤرتةر تواناى هةموو شتَيكم هةبَيتء 
لةوَيش دةبمة هاوِرَيى هارى ثؤرتةرء سيحرى لَيوة فَير دةبم“.  

لَيرةوة كاريطةرى تةلةفزيؤن بؤ سةر بريكردنةوةء رةفتارى 
لةهؤكارة  يةكَيكة  تةلةفزيؤن  ضونكة  ئاشكرادةبَيت،  منداأل 
سةرنجراكَيشةرةكانى راطةياندن كة بةجياوازى تةمةنء طؤِرانى 
لةبينةرى هةية،  بَيشومار  سةردةمةكان بةردةوام ذمارةيةكى 
ئةمةش لةوانةية بؤ ئةوة بطةِرَيتةوة، ئامَيرَيكة بةتةواوةتى 
وَينةء دةنط وةك ضؤن لةواقيعدا هةن دةطوَيزَيتةوة، هةروةها 
دةكةن  بةشدارى  هةردووكيان  بيستن  بيننيء  هةستةكانى 
رؤذنامةوة،  راديؤء  ضةوانةى  بةثيََ ثةيامةكانيدا  لةوةرطرتنى 
رابكَيشَيتء  خؤى  الى  بؤ  وةرطر  زؤرترين  وايكردووة  ئةمة 
ن كة هةر لةتةمةنَيكى زوةوة جةماوةرَيكى 

َ
لةنَيوانياندا منداال

زانيارييةكانى  بةثَيى  ثَيكدةهَينن،  تةلةفزيؤن  طةورةى 
 AAP) (1) 70) منداآلن  ثزيشكى  بؤ  ئةمريكى  ئةكاديمياى 
َيكدا 900 سةعات لةقوتابخانة دةمَيننةوةء 

َ
% منداآلن لةسال

نزيكةى 1.023 سةعاتيش لةبةردةم تةلةفزيؤندا بةسةردةبن 
ئةمة لةكاتَيكدا بةثَيى رَينماييةكانى (AAP) منداآلنى خوار 
دوو ساأل ثَيويستة بةهيض شَيوةيةك لةبةردةم شاشةدا (شاشةى 
تةلةفزيؤن، DVD، ياري ظيديؤيى، كؤمثيوتةر) كات بةسةرنةبن، 
ى يةكةمى تةمةن ماوةيةكى يةكالييكةرةوةية 

َ
ضونكة دوو سال

داء بةتايبةتى لةطةشةء ثةرةسةندنى مَيشكيدا، 
َ
لةذيانى مندال

كردارةكانى  لةبةردةم  رَيطر  ببَيتة  لةوانةية  تةلةفزيؤن 

كاريطةرى تةلةفزيؤن 
بؤ سةر رةفتارى منداأل  @@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@سؤزان جةمال 
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دؤزينةوةء طةِرانء ثةيربدنء فَيربوونى منداألء بةسةربردنى 
كات بةياريكردن لةطةأل دايكء باوكء خوشكء براكانى يان 
دةدةن  منداأل  يارمةتى  ئةمانة  كةسةرجةم  هاوتةمةنةكانى 
لةثرؤسةى ثةرةسةندنى تواناء بةهرةمةندىء شارةزاييةكانى 
لةذياندا كة لةرَيطةى طةشةى مةعريفىء فيزيكىء كؤمةآليةتىء 

سؤزدارييةوة بةِرَيوةدةضن. 

تةماشاكردنةوة  لةرَيطةى  فَيربوون  واية  ثَيى  (سارسؤن 
يةكةميان:  هةبَيت،  بةرفراوانى  كاريطةرى  دوو  لةوانةية 
فَيربوون لةرَيطةى بينينةوة طواستنةوةى وةآلمدانةوة نوَييةكان 
يان نامؤكان ئاسان دةكات، دووةم: فَيربوون لةرَيطةى بينينةوة 
لةوانةية ئةو وةآلمدانةوانةى خؤيان لةمرؤظى بينةردا هةن 
كاريطةرييةكى  تةلةفزيؤن  ...بؤية  بكات.  الواز  يان  بةهَيز 
كاتةش  ئةو  تا  هةية  رةفتار  فؤرمةلةبوونى  لةسةر  بةهَيزى 
طةى زانستى ئةوة دةسةِّـَينرَيت تةماشاكردنى توندءتيذى 

َ
بةبةل

لةتةلةفزيؤندا نابَيتة هؤى هاندانى منداأل بؤ نواندنى رةفتارى 
توندءتيذىء شةِرانطَيزى، ثَيويستة درك بةئةطةرى روودانى ئةو 
مةترسية بكةين كةئةم ئامَيرة دروستيدةكات هةرضةندة خؤى 
هؤكارَيكى تةرفيهى راطةياندنة)(2).  راكان دةربارةى كاريطةرى 
نَيطةتيظى تةلةفزيؤن بؤ سةر منداأل زؤرء جؤراءجؤرن لةنَيوان 
زيادةِرؤيى لةوةسفكردنى تةلةفزيؤن وةك ئامَيرَيكى مةترسيدار 
بؤ سةر نةشءنماكردنى تؤوى توندءتيذىء الدان لةرةفتارء 

ثَيضةوانةن  بةتةواوةتى  هةن  ديكةش  راى  دا، 
َ
مندال دةروونى 

كةثَييان واية زيادةرؤيي دةكرَيت لةوةسفكردنى كاريطةريية 
 .

َ
نَيطةتيظةكانى مندال

 :
َ
  كاريطةرى نَيطةتيظى بؤسةر مندال

ناتوانني بةشَيوةيةكى يةكالييكةرةوة بِريار لةسةر تةلةفزيؤن 
رةفتارى  بؤنواندنى  هاندةر  يان  خراث  بةئامَيريًَكى  بدةينء 
َيني دةبَيتة 

َ
م دةكرَيت بل

َ
دا، داى بنَيني، بةال

َ
شةِرانطَيزى لةمندال

دا 
َ
هؤى وروذاندنى سيفةتى شةِرانطَيزىء توندءتيذى لةمندال

بَيبةشبوونى  بؤنمونة  هةبوو،  يارمةتيدةرى  هؤكارى  ئةطةر 
طةرمى  ئامَيزى  ضاودَيرىء  لةباوانء  يةكَيك  لةسؤزى   

َ
مندال

(زؤرَيك  فةرامؤشكردن،  ضةوساندنةوةء  ئازاردانء  خَيزانء 
الدةرء  رةفتارى  لةوةدةكةن  جةخت  هةن  ينةوانة 

َ
لَيكؤل لةو 

دا هةية، 
َ
رتى لةكةسَيتى مندال

َ
 بنةماى قول

َ
سةرثَيضيكةرى مندال

 دةبينن 
َ
يةتىء سايكؤلؤذى رؤل

َ
َيك فاكتةرى كؤمةال

َ
واتة كؤمةل

لةدروستبوونيداء فيلمةكانى توندءتيذىء تاوانكارى لةوانةية 
يةكَيك بن لةو فاكتةرانة)( 3)،  هةروةها ناشتوانني بةشَيوةيةكى 
َيني تةلةفزيؤن لةهةموو فاكتةرَيكى نَيطةتيظ 

َ
يةكالييكةرةوة بل

ةكةتدا 
َ
 بةدةرةء بَيخةم لةذوورى مندال

َ
بؤسةر رةفتارى مندال

ةكةى بدةرة دةست خؤى، 
َ
ئامَيرَيكى تةلةفزيؤن دابنَيء كؤنرتؤل

زؤر  كاريطةرييةكى  تةلةفزيؤن  واية  ثَييان  هةندَيك  ضونكة 
توندءتيذىء  فَيرى   

َ
مندال هةيةء   

َ
مندال بؤسةر  نَيطةتيظى 

َين: 
َ
دةل دةكاتء  تاوان،  شَيوازةكانى 

بؤهةرزةكاران  زيندان  (ئةطةر 
بؤفَيربونى  وابَيت  كؤليجَيك  وةك 
قوتابخانةى  تةلةفزيؤن  ئةوا  تاوان، 

ناوةنديية بؤ فَيربوونى الدان) (4). 

كاتَيك تةلةفزيؤن بةشَيوةيةكى 
ء 

َ
مندال سةر  كاردةكاتة  نَيطةتيظ 

توندءتيذى فَيردةكات يان نواندنى 
ئاسان  بةاليةوة  توندوتيذى 
ةوانَيتى 

َ
ثال كارَيكى  وةك  دةكاتء 

لَيي دةِروانَيت مةرج نيية رةفتارى 
بطاتة  سةرثَيضيكةرانةى  الدةرء 
م 

َ
ئةو ئاستةى كةسَيك بكوذَيت، بةال

ة ضَيذ وةردةطرَيت كاتَيك 
َ
ئةومندال

بضوكى  برايةكى  يان  لةخوشك 
لةسةر  خؤى  كو 

َ
بةل دةداتء  خؤى 
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هاوتةمةنةكانى   
َ
لةطةل ئةوكاتةى  تا  تاقيدةكاتةوة  ئةوان 

خؤيدا دةكةوَيتة ناكؤكييةوة ئةوكاتة شةق هاويشتنء كةللة 
بةاليةوة  ئاسا  كاراتى  ةى 

َ
جوول رةفتارء  نواندنى  هاويشتنء 

ئةوثةِري ئازايةتييةء بةتايبةتى كاتَيك ذمارةيةك لةهاوِرَيكانى 
بانطى  دةهَيننء  ناوى  بةرز  بةدةنطى  لَيدةدةنء  بؤ  فيكةى 
ةتةكة 

َ
حال ثةرةسةندنى  مةترسي  كَيشةكةء  ناوكى  دةكةن، 

هةست  كاتةدا  لةم   
َ
مندال ضونكة  كؤدةبَيتةوة،  ةدا 

َ
خال لةم 

بةشةرمةزارىء بةزةيي ناكات ئةطةر لووتى هاوِرَيكةى ثِرخوَين 
خؤى  دةردةثةِرَينَيتء  سنط  بةثَيضةوانةوة  كو 

َ
بةل كرد، 

ةتانةى كةئةم 
َ
ئازاكة دةزانَيت، دةطمةن نني ئةو حال بةكوِرة 

ى بؤ قؤناغى هةرزةكارىء قؤناغةكانى دواتر 
َ
شةِرانةى مندال

ة بةتةواوةتى دةبَيتة كةسَيكى الدةرء 
َ
دةطوَيزرَينةوةء ئةو مندال

سةرثَيضيكةرء هةموو طةِرةكء قوتابخانةء خَيزانء هاوِرَيكانى 
زؤرَيك  دةكةنء  وةسفى  شةِرانى  شةِرانطَيزء  بةكةسَيكى 
بةدوور  لَي  خؤيانى  بكرَيت  بؤيان  تا  دةوروثشتى  لةكةسانى 
ئةو  ئاشكراى دةكات   (Eron ينةوةكةى ئريؤن

َ
(لَيكؤل دةطرن، 

يدا زؤر تةماشاى توندءتيذىء 
َ
نةى لةتةمةنى هةشت سال

َ
منداال

شةِرانطَيزى دةكةن لةئامَيرى تةلةفزيؤنةوة، لةتةمةنى نؤزدة 
دةبَيت، هةروةها  بؤ شةِرانطَيزى  ئارةزوويان  بةِراستى  يدا 

َ
سال

دةستكةوتووة  ئةنجاميان  هةمان  يش   Meleod,Chaffee
ئةو  لةنَيوان  كةئاماذة دةدةن بةبوونى ثةيوةندى جةوهةرى 
 لةتةلةفزيؤنةوة تةماشاى شةِرانطَيزى دةكات 

َ
ماوةيةى كةمندال

 ئاشكراكردنى شةِرانطَيزى، بةدوورخستنةوةى كاريطةرى 
َ
لةطةل

يةكانء 
َ
يةتىء ئابووريةكانء ئاستى فرمانة ئةقل

َ
هؤكارة كؤمةال

سةرجةم ثةيوةنديية خَيزانييةكان) (5).

 كةسَيكى لةخؤى 
َ
ة شةِرانطَيزة كاتَيك لةطةل

َ
  ئةم مندال

بةهَيزتر دةستةويةخة دةبَيت، بؤئةوةى ثارَيزطارى لةو وَينةية 
بكات كةالى هاوِرَيكانىء لةمَيشكى خؤيدا دروست بووة واتة 
وَينةى كوِرة ئازاكة ناضارة ثةنا بؤ هؤكارى ديكةى شةِركردن 
بةرَيت وةك بةكارهَينانى ضةقؤء بؤكس خةنجةرء زنجريء 

جؤرةها هؤكارى ديكةى برينداركردنء ئازار طةياندن. 

بةكاريطةرى  سةبارةت  شيكارى  دةروون  روانطةى 
 بةمشَيوةيةية:  (لةوانةية 

َ
نَيطةتيظى تةلةفزيؤن بؤسةر مندال

ةوة 
َ
رووبةِرووبوونةوةى توندءتيذى تةلةفزيؤنى لةاليةن مندال

بؤ  ضوونى 
َ
هةل دةروازةيةكى  دةبَيتة  ضونكة  بَيت،  بةسوود 

ئةوةشدا   
َ
لةطةل هةروةها   ...  .

َ
مندال شةِرانطَيزى  دةرضوونى 

شاراوةى  شةِرانطَيزى  لةوانةية  تةلةفزيؤنى  كةتوندءتيذى 

دةركةوتوو  شةِرانطَيزى  بةآلم  بكات،  زياد   
َ
مندال ى 

َ
ناوخةيال

توندءتيذى  هةندَيجار  م 
َ
بةال   ،(6) كةمدةكاتةوة)  دا 

َ
لةمندال

تةلةفزيؤن بةشَيوةيةك ثةخش دةكرَيت يان نمايش دةكرَيت 
بؤ  دةكات   

َ
مندال هاندانى  كردنةوةييء  السايي  كةبانطةشةى 

ةيي 
َ
دووبارةكردنةوةى، ضونكة وةك يارى يان ضاالكييةكى جوول

سةرنج راكَيشةر ئةنجامدةدرَيتء ئةو كاراكتةرة ثةنا بؤ ئةم 
بةسروشتىء  كة  شتَيك  هةر  دةستكةوتنى  بؤ  دةبات  كارانة 
فيلمةكانى  ديكةوة  لةاليةكى  دى،  نايةتة  بؤ  توندوتيذى  بَي 
 فَيردةكات شةق-بؤكس-لَيدان 

َ
توندءتيذى لةتةلةفزيؤندا مندال

ئاساييء سروشتني ئةطةر لةاليةن كةسانى باشةوة ئةنجام بدرَين 
بؤ مةبةستى بةرطرىء طةيشتن بَيت بةئامانجيًَكى تايبةتي 
 دةبينَيت ئةطةر ئةم كارانة لةاليةن كةسانى 

َ
زؤرجاريش مندال

خراثيشةوة ئةنجامبدرَين لَيثرسينةوةيان بةرامبةر ناكرَيت، 
بةثراكتيزةكردنى  شةرعيةتدانة  لةخؤيدا  خؤى  ئةمةش 
دةدات  هاوِرَيكةى  يان  لةبراكةى  كاتَيك   

َ
مندال شةِرانطَيزىء 

بةمافى خؤى دةزانَيتء خؤيشي بةخراث دانانَيت. 

  ئَيمة ناتوانني بةشَيوةيةكى يةكالييكةرةوة شةِرانطَيزىء 
زؤر  دةتوانني  م 

َ
بةال بسِرينةوة،  دا 

َ
مندال لةذيانى  توندءتيذى 

ذيان  سروشتى  كةسةرجةم  بدةين  ثَي  وانةيةكى  بةسادةيي 
هةرلة ئةزةلةوة تائةم سةردةمة لةخؤى طرتووة، ئةويش بوونى 
دووهَيزة يان دووجةمسةرة لةذيانى مرؤظداو تةواوى دونيادا، 
 جةمسةرَيكى يان 

َ
جةمسةرَيكى يان هَيزَيكى خَيرخواز لةطةل

م 
َ
هَيزَيكى شةِرخواز، ئةم دووهَيزة بةردةوام لةملمالنَيدان، بةال

زؤركات يان دواجار سةركةوتن بؤ جةمسةرة خَيرخوازةكةية، 
ضونكة ئامانجى ذيانء ئاوةدانىء ئاشتىء ئاسودةيية لةسةر 
ئارةزووى  شةِرخواز  هَيزى  بةردةواميش  زةوى،  هةسارةى 
دةكات  نةخؤشى  دةردء  كارةساتء  نةهامةتىء  وَيرانكارىء 
تةنانةت بؤ هاوتوخمةكانى خؤيشي لةمرؤظ. ئةمة حةقيقةتَيكى 
رووداوى  بةسةرهاتء  طَيِرانةوةى  لةرَيطةى  دةكرَيت  سادةية 
تةلةفزيؤن  بةرنامةكانى  تةماشاى  منداأل  لةكاتَيكدا  رؤذانةء 
زيرةكانة  روونبكةيتةوةء  بؤ  ئةمانةى  ووردة  ووردة  دةكات 
هةروةها  بكات،  بةبَيزارى  هةست  بَيئةوةى  بكةيت  رَينمايي 
لةرةفتارى  هيضى  مرؤظ  بكةيت  بؤ  ئةوةى  باسى  دةتوانيت 
كو طرنطرتين شتى 

َ
توندءتيذىء شةِرانطَيزى دةستناكةوَيت،  بةل

لةدةست دةضَيت كةخؤشةويستى كةسانى ضواردةوريةتى، ثاشان 
توندءتيذىء  لةزمانى  بةدةر  كة  فَيربكرَيت  منداأل  دةكرَيت 
شةِرانطَيزى، مرؤظ زؤر رَيطةوشَيوازى ديكةى بؤ رَيككةوتنء 
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ةكردن لةطةأل يةكديدا، هةية. 
َ
يبوونء مامةل

َ
لَيكحال

ضةوانة بوونةوةى  َيم ثيََ
َ
لةتةواوى ئةم تَيزانةدا خواستمة بل

فرمانء ئةركى تةلةفزيؤن واتة كاتَيك لةئامَيرَيكى بةسوود بؤ 
وةرطرتنى زانيارىء بةسةربردنى كاتَيكى خؤش بؤ ئامَيرَيكى 
تَيكدةرء مةترسيدار بؤ سةر رةفتارء كردارى منداأل دةطؤِرَيت، 
ئةم طؤِرانة لةبنةِرةتدا بؤ خَيزانء ذينطةى كؤمةآليةتى منداأل 
ناوةندَيكى  ى 

َ
رؤل تةنيا  تةلةفزيؤن  ئامَيرى  دةطةِرَيتةوةء 

تةنيا  منداأل  ئةستةمة  واتايةى  بةو  دةبينَيت،  هةذَينةر 
بةهؤى ئةم ئامَيرةوة ببَيتة كةسَيكى شةِرانطَيزء توندءتيذى 
بنوَينَيت ئةطةر لةبناغةدا زةمينةيةكى باش بؤ وروذاندنى ئةو 
شةِرانطَيزييةى لةناخيدا نةِرةخسابَيت، لةمبارةيةوة ماكوبى 
ثَيى واية (ئةو بةرنامانةى سروشتَيكى شةِرانطَيزيان هةية تا 
نةرة شةِرانطَيزيةكان الى 

َ
ئاستَيك دةبنة هؤى ووروذاندنى ثال

مناأل (7). 

تةلةفزيؤن تاوانبارة؟
ى لؤذيكى بةطومانة لةو بؤضوونةى ئامَيرى تةلةفزيؤن 

َ
ئةقل

توندءتيذء  يان  سةرثَيضيكةر  الدةرء  بةكةسي  بكات   
َ
مندال

ئامِرازة  ئةو  دةبَيتة  تةلةفزيؤن  كاتَيكيش  م 
َ
بةال شةِرانطَيز، 

ء شةِرء ئاذاوةى نَيوان خوشكء 
َ
ئةفسوناوييةى ذاوةذاوى مندال

ء شةِرةئاوء شةِرةثشتىء ثيسكردنء 
َ
براكانء تؤثتؤثَينى ناومال

طشتيان   
َ
مال ناو  ئامَيرةكانى  كةلءثةلء  شكاندنى  تَيكدانء 

 خامؤش دةبَيتء جطة لةدةنطى خؤى 
َ
رادةطرَيتء بةهؤيةوة مال

هيض دةنطَيك نابيسرتَيت، هةروةها كاتَيك دوو تاسَي ئامَيرى 
َيكدا دادةنرَيت ئةوا ئةو راستيةش بةدوور 

َ
تةلةفزيؤن لةتةنيا مال

وروذاندنى  ئامَيرة  ئةم  لةكاريطةرييةكانى  كةيةكَيك  مةزانن 
دةبَيت،   

َ
مندال ناخى  ثةنطخواردووى  شاراوةء  شةِرانطَيزى 

ة لةناو خَيزانةكةى خؤيدا ثراكتيزةى 
َ
كةمةرج نيية ئةو مندال

بكات لةبةرئةوةى رَيطةى ثَي نادرَيت يان لةيةكَيك لةباوانى 
بنوَينَيت،  بةرامبةرى  توندتر  كةثةرضةكردارى  دةترسَيت 
م بةئاسانى ئةم توندءتيذىء شةِرانطَيزيية بؤ باخضة يان 

َ
بةال

 هاوتةمةنةكانيدا 
َ
قوتابخانة يان طؤِرةثانى ياريكردنى لةطةل

هةر  ة 
َ
مندال ئةو  هةمان  لةوانةية  هةروةها  دةطوَيزَيتةوة 

ئادابي طشتى  لةتةلةفزيؤنةوة جؤرةها رةفتارء كارى جوانء 
بؤسةر  تةلةفزيؤن  كاريطةرى  ناتوانرَيت  كةواتة  فَيرببَيت، 
 جيابكرَيتةوة، رةخنةطرَيكى تةلةفزيؤنى لةمبارةيةوة 

َ
مندال

بةرنامة  بؤ  تةماشاكردنمان  ةكةبوونى 
َ
كةل (ئةطةر  َيت:  

َ
دةل

توندوتيذةكانى تةلةفزيؤن وردةوردة هةموومان بؤ بونةوةرى 

ةكةبوونى تةماشاكردنمان بؤبةرنامة 
َ
 بطؤِرَيت ئةوا كةل

َ
طةندةل

باشء خَيرخوازةكان وردةوردة دةمانكات بةثياوضاك، ضونكة 
تؤ ناتوانيت ئةمةت بَي ئةوةيان دةست كةوَيت تةنيا لةوكاتةدا 
نةبَيت ئةطةر ئامادةبيت ئةوة بسةِّـَينيت كةشةِرخوازىء خراثة 
 واية وردةوردة بةهَيواشي دةنيشَيتء دةبَيتة 

َ
وةك كؤليسرتؤل

م ضاكةء خَيرخوازى 
َ
ةى خوَين لةلةشدا، بةال

َ
رَيطر لةبةردةم جول

وةك سثيناخ واية بةئاسانى مرؤظ هةرسي دةكاتء ثاشماوةكةى 
سؤسيؤلؤذى  ياساو  لةمامؤستايانى  يةكَيك  دةدات)(8)،   فِرَي 
مى ئةو بؤضوونةدا كةثَيي واية تةلةفزيؤن فاكتةرَيكى 

َ
لةوةال

َيت:  
َ
هاوبةشة لةدروستكردنى توندوتيذى لةهةرزةكاراندا دةل

راستةوخؤ  ثةيوةندييةكى  هيض  ناكةم  ئةوة  ثَيشنيارى  من 
م ئةوةى تةسةور ناكرَيت 

َ
لةنَيوان ئةو دووانةدا هةبَيت،  بةال

نةبوونى هيض كاريطةرييةكة )(9). 

ةى 
َ
مامةل توندءتيذ  بةشَيوةيةكى  ةى 

َ
مندال ئةو    

بؤ  رَينيشاندةر  ببَيتة  تةلةفزيؤن  لةوانةية  دادةكرَيت 
َ
لةطةل

ئةو  بةرامبةر  ثةرضةكرداريي  دةربِرينى  نواندنء  ضؤنَيتى 
يدا دةكرَيت،  بةمانايةكى ديكة مةرج 

َ
ة توندءتيذةى لةطةل

َ
مامةل

نيية تةلةفزيؤن راستةوخؤ هؤكارى دروستبوونى شةِرانطَيزىء 
كو دةبَيتة هؤكارى يارمةتيدةر 

َ
دا، بةل

َ
توندءتيذى بَيت لةمندال

 
َ
بؤشَيوازى نواندنى توندءتيذى يان وروذاندنى ياخود مندال

بةهؤى بوونى كةموكورتييةكى جةستةيي يان كةموكورتييةك 
يةتيداء خراثي ثةيوةندييةكانى 

َ
لةطةشةى سايكؤلؤذىء كؤمةال

ئةم  لةثشت  زؤر  كةهؤكارى  ضواردةوريدا  كةسانى   
َ
لةطةل

م لةهةموويان طرنطرت بَي بةشبوونى لةسؤزى 
َ
ةتةوةن، بةال

َ
حال

دايكايةتى و طةشةكردنى لةذَيرضاودَيرى ضةند ئةلتةرناتيظَيكى 
ةى لةم بارودؤخةدا طةورةدةبَيت لةوانةية 

َ
دايكيدا، ئةو مندال

ةوانة 
َ
ثةنابةرَيت بؤ نواندنى توندءتيذىء الساييكردنةوةى ثال

ي 
َ
شةِرانطَيزةكانى ناو فيلمة كارتؤنةكان كةدةيانةوَيت كؤنرتؤل

 Riley ريلي  لةمبارةيةوة  بكةن  دونيا  ضواردةورء  كةسانى 
ينةوةيةكى طرنطى ئةنجامداوةء ئاشكرايكردووة (ثةيوةندى 

َ
لَيكؤل

ي هةية لةدياريكردنى 
َ
َيك هاوِرَيي هاوتةمةن رؤل

َ
نَيوان كؤمةل

 بةرامبةر بةبةرنامةكانى 
َ
ضؤنَيتى روودانى ثةرضةكردارى مندال

ئاماذةدةدات  ينةوةية 
َ
لَيكؤل ئةم  لةتةلةفزيوندا،  توندوتيذى 

 هاوتةمةنةكانيدا 
َ
ةى ثةيوةندى باشي لةطةل

َ
بةوةى ئةو مندال

كةتيايدا  فةنتازياوة  ناوجيهانى  دةضَيتة  زؤركات  نيية 
ي تايبةتى دةطَيِرَيت لة لةبريضوونةوةى ئةو 

َ
توندءتيذى رؤل

شكستيانةى كة لةذيانى واقيعدا دووضاريان دةبَيت، هةروةها 
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ء 
َ
لةنَيوان خةيال نيية  تواناى جياكردنةوةى  ةى 

َ
مندال ئةو 

ئارةزووى ئةوةدةكات ئةوتوندءتيذييةى  ذيانى ثراكتيكيدا 
كة لةتةلةفزيؤنةوة فَيربووة وةك هؤكارَيك بةكاريبهَينَيت 
ئةو  م 

َ
بةال هاوتةمةنةكانى)(10)،   رَيزى  دةستكةوتنى  بؤ 

ينةوانةى 
َ
لَيكؤل ئةوتاقيكردنةوةء  لةسةرجةم  ئةنجامانةى 

بةدةرئةنجامى  ناكرَيت  ئةنجامدراون  لةمبوارةدا 
ة 

َ
مةحال كارَيكى  ضونكة  ةمبدرَين، 

َ
لةقةل يةكالييكةرةوة 

 
َ
مندال بؤسةر  تةلةفزيؤن  كاريطةرى  بتوانَيت  توَيذةر 

يةتىء تةواوى فاكتةرة 
َ
لةكاريطةرى خَيزانء ذينطةى كؤمةال

 جيابكاتةوة. 
َ
ئابوورىء جةستةييء دةروونيةكانى مندال

تةلةفزيؤن  ئةطةر  َيم 
َ
دةل ئةمانةشدا  هةموو   

َ
لةطةل

ضةند  لةم  ئةوا  مةترسيداربواية  ئامَيرَيكى  ئةوةندة 
رابووردوودا دةبوو لةجياتى ثَيطةيشتنى نةوةيةكى  دةيةى 
زيرةك و هؤشيارو ضاوكراوة نةوةيةكى توندوتيذو الدةرو 
ذيان،  مةيدانةكانى  بهاتنايةتة  تاوانبار  سةرثَيضيكةرو 
لةهةموو  تةلةفزيؤن  ئامَيرى  سةردةمةدا  لةم  ضونكة 
بَيبةش  لةبينينى  هةية   

َ
مندال بةدةطمةن  هةيةء  َيكدا 

َ
مال

َيك سةيرى تةلةفزيون 
َ
َيني هةر مندال

َ
م ناتوانني بل

َ
بَيت، بةال

توندءتيذىء  هةر  دةبَيتء  شةِرانطَيز  توندءتيذء  بكات 
تةماشاكردنى  بةرئةنجامى  دا 

َ
لةمندال شةِرانطَيزييةكيش 

َيم تةلةفزيؤن ئامَيرَيكى طرنطى 
َ
تةلةفزيؤنة، مةبةستمة بل

ئةزموونء  زانيارىء  بةرجةستةكردنى  بؤ  راطةياندنة 
ثَيويستى   

َ
مندال شارةزاييانةى  ئةوهةموو  ذيانء  واقيعء 

الى  سةرنجراكَيشةرة  هؤكارَيكى  هةروةها  بةوةرطرتنيانة، 
 
َ
 بهَينَيتء مندال

َ
ء لةتوانايداية بةئاسانى بِروا بةمندال

َ
مندال

تةلةفزيؤن  ثؤزةتيظى  كاريطةرى  بكاتء  كَيش  خؤى  بؤالى 
ئةو  بؤ  بَيت  زياتر  نَيطةتيظةكانى  لةكاريطةرة  دةشَيت 
بةرنامانةى  لةو  لةكاتء  بةئاطان  خَيزانةكانيان  نةى 

َ
منداال

نةى 
َ
ةكانيان تةماشاى دةكةنء هةروةها بؤ ئةو منداال

َ
مندال

سروشتىء  هةوايةكى  لةكةشء  يةتييةوة 
َ
كؤمةال لةرووى 

تةلةفزيؤن  كاتَيك  واتة  طةورةبوون،  لةخؤشةويستيدا  ثِر 
خؤى   

َ
مندال ئةطةر   

َ
بؤمندال خراث  مامؤستايةكى  دةبَيتة 

كى بةثيت بَيت بؤ وةرطرتنى وانةى خراثء نمونةى  خاكيََ
رةفتارى  ثراكتيزةكردنى  بؤ  تيايدابَيت  ئامادةيي  خراثء 

توندءتيذىء شةِرانطَيزىء تاوان. 

 :
َ
كاريطةرى بؤسةر هةستء سؤزى مندال

تةلةفزيؤن بةهؤى بةشداربوونى دووهةستةوةرى مرؤظ 

لةبيننيء بيستن زياتر لةهؤيةكانى ديكةى راطةياندن (بؤنمونة 
رايؤ) واقيعرتة تةنانةت بؤكةسانى طةورةش، كاتَيك تؤ  وةك 
دةبيستيت  دةبينيتء   بةوَينةوة  لةتةلةفزيؤندا  َيك 

َ
هةوال

لةراديؤ  تةنيا  لةوةى  وةك  ثَيدةكةيت  زياترى  متمانةيةكى 
َيكى هةميشةيي راستيةكانة ثاشان 

َ
بيبيستيت، ضاو شايةتحال

ةتةى تةلةفزيؤن ضةندة 
َ
بةثلةى دووةم طوَي دَيت، ئةم خةسل

راطةياندندا  ديكةى  هؤيةكانى  لةنَيو  تةلةفزيؤنى  ثَيطةى 
مةترسيية  جَيطةى   

َ
مندال بؤ  ئةوةندة  بةهَيزكردووة 

ة سينةماييء تةكنيكة هونةرييةكان 
َ
بةتايبةتى لةكاتَيكدا فَيل

ن بةشَيوةيةك 
َ
لةبةرنامةء فيلمة كارتؤنةكانى تايبةتن بةمنداال

بَيطومان  لةبةرئةوة  واقيعن،  َيي 
َ
بل هةروةك  ثةيِرةءدةكرَين 

ء 
َ
ضوونةكانى مندال

َ
كاريطةرييةكى طةورةشي بؤسةر هةستء هةل

كةسانةى  ئةو  بةومانايةى  هةية،  شَيوة  بةهةمان  طةورةش 
زؤر تةماشاى فيلمةكانى تؤقنيء توندءتيذىء شةِرانطَيزىء 
رووداوء كارةساتى ناخؤش دةكةن، كاتَيك بةواقيعى رووبةِرووى 
كاريان  ئةوةندة  دةبنةوة  ديمةنانة  رووداوء  وَيستء 

َ
هةل ئةو 

تَيناكاتء نايان هةذَينَيتء دووضارى جؤرَيك لةبَي هةستى يان 
ضوونىء سؤزدارييان دةكات، لةمبارةيةوة دكتؤر 

َ
ساردوسِري هةل

 Utah فيكتؤر كالين(11) لةيةكَيك لةتاقيطةكانى زانكؤى يؤتا
مدانةوة 

َ
وةال بةراووردكردنى  بؤ  ئةنجامدا  تاقيكردنةوةيةكى 

ء 
َ
سال ثَينج  تةمةن  نى 

َ
لةمنداال  

َ
دووكؤمةل ضوونيةكانى 

َ
هةل

تةلةفزيؤنى  توندءتيذى  بةرنامةكانى  بةرامبةر   
َ
ضواردةسال

لةرَيطةى وَينةى بيانى. 

 دابةشكرد يةكةميان 
َ
ةكانى بؤ دووكؤمةل

َ
ئةم ثزيشكة مندال

زؤر بةكةمى تةماشاى تةلةفزيؤنيان كردبوو يان هةر نةكردبوو، 
 
َ
م دووةميان هةفتانة ضلءدوو سةعات بؤماوةى دووسال

َ
بةوال

بةوشَيوةية لةتةماشاكردنى تةلةفزيؤن بةردةوامبوون، فليمَيكى 
 Champion ةوان 

َ
ثال بةناوى  دوطالس)ي  (كريك  زنجريةيي 

ضوونيةكانى 
َ
هةل مدانةوة 

َ
وةال ثاشان  ةكان-دا، 

َ
مندال ثيشانى 

ئةو  بةثَيي  تؤماركرد،   (*) ةوة  (فيزيؤطراف)  ئامَيرى  بةهؤى 
نةى ثَيشرت 

َ
زانيارييانةى لةم ئامَيرةوة دةستيكةوت ئةو منداال

ضوونيان 
َ
هةل كردبوو  تةلةفزيؤنيان  تةماشاى  زور  ماوةيةكى 

ئةم  هؤكارى  كالين  د.  زنجريةيةء  ئةو  بةرامبةر  كةمرتبوو 
مدانةوةيةى بؤئةوة طةِراندةوة كةبةردةوام تةماشاكردنى 

َ
وةال

ضوونيانى دووضارى 
َ
توندءتيذى لةسةر تةلةفزيؤن هةستء هةل

جؤرَيك لةكاركةوتن كردووة. 

نةى كاتَيكى زؤر لةبةردةم شاشةى تةلةفزيؤندا 
َ
  ئةو منداال
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ثةروةردةييء  باشء  بةرنامةى  بَيطومان  بةسةردةبةن 
ضَيذبةخشء ياري ئامَيزء توندءتيذىء نةطونجاء بؤ تةمةنى 
فيلمء  لةو  دةبينن،  هةمةِرةنط  بةرنامةى  جؤرةها  ئةوانء 
فيلم كارتؤنء زنجريانةى كةتوندءتيذىء كَيشةو طريوطرفتء 
ةتى ديكة 

َ
تراذيدياء خةمء خةفةتء نةخؤشيء جؤرةها حال

كةدةبنة مايةى هةستكردنى مرؤظ بةبَي تاقةتىء خةمبارىء 
 
َ
مندال دةروونى  لةسةر  نَيطةتيظ  سؤزدارى  كاريطةرييةكى 

 لةتةمةنَيكى بضووكدايةء 
َ
ن، بةتايبةتى كاتَيك مندال

َ
بةجَيدَيل

زؤرَيك  نةكردووةء  ئةزموون  ضواردةورى  دونياى  هَيشتا 
تةلةفزيؤني  ناو  كارةساتانةى  رووداوء  كَيشةء  ديمةنء  لةو 
بةالوة نامؤء سةيرة ئةمانة واي لَيدةكةن هةندَيجار تووشي 
ةتى دةروونى ناسروشتى ببَيت وةك توشبوون 

َ
جؤرَيك لةحال

وةرطرتنى  لةذيانداء  نائومَيدى  بَيزارىء  بةخةمؤكىء 
يةتيةكانى 

َ
طؤشةنيطايةكى خراث دةربارةى ثةيوةنديية كؤمةال

وةك ثةيوةندى هاوِرَييةتىء هاوسةرَيتى، ضونكة زؤرجار لةو 
فيلمء زنجريانةدا جؤرةها ضةمكى دذ بةوضةمكء بريوباوةِرانة 
دةبينَيت كة لةسةرى طؤشكراوة بؤنمونة فَيردةكرَيت ثَيويستة 
م لةفيلمَيك 

َ
سؤزى يةكدى بن، بةال

َ
هاوِرَي يةكدى خؤشبوَيتء دل

يان زنجريةيةك يان ديمةنَيكى تةلةفزيؤنيدا دةبينَيت كةسَيك 
َيكى طةورةى لَيدةكاتء زيانَيكى 

َ
هاوِرَيكةى خؤى دةكوذَيت يان فَيل

ة وردةوردة بِرواى بةثةيوةنديية 
َ
طةورةى ثَيدةطةَينَيت، ئةومندال

يةتيةكان الوازدةبَيتء روانطةيةكى نَيطةتيظى ال 
َ
مرؤييء كؤمةال

فؤرمةلةدةبَيت كةهةموو هاوِرَييةك خراثة يان هيض كةسَيك 
ةِراوكَيء 

َ
دل تووشي   

َ
مندال هةندَيجار  نيية،  متمانة  جَيطةى 

بةرامبةر هةموو كةسانى ضواردةورى،  دةبَيت  طومانء ترس 
يةتييةوة 

َ
كؤمةال لةرووى  كةخؤيان  نةى 

َ
منداال ئةو  هةروةها 

كَيشةء طرفتيان هةيةء هاوكات قؤناغةكانى طةشةى دةروونيان 
كارتؤنة  فيلم  لةبةرنامةء  دةشَيت  نةبِريوة،  بةسروشتى 
دزىء  ء 

َ
فِروفَيل درؤء  فَيرى  ثةروةردةييةكانةوة  نةطونجاوء 

نكردنء زةوتكردنى كةلءثةُّـ كةسانى ديكة بنب كةهةر 
َ
تاال

 فَيربوو، خَيزانيش لَيي بَيئاطابوو يان ضاوثؤشيان 
َ
ئةوةندة مندال

ة دةبَيتة نمونةيةكى خراث بؤ نواندنى ئةم 
َ
لَيكرد ئةوا ئةو مندال

 قؤناغةكانى طةشةكردنيدا زياتر لةالى 
َ
رةفتارة الدةرانةو لةطةل

دةبنة خوء رةفتارى ضةسثاوء لةهةمان كاتدا سروشتى واتة 
 وايلَيدَيت بةرامبةر ئةم رةفتارانة هةست بةشةرمةزارىء 

َ
مندال

ئازارى ويذدان ناكات. 

لةبةردةم  زؤر  كاتَيكى   
َ
مندال كاتَيك  ديكةوة  لةاليةكى    

بَيبةش  ديكة  ضاالكى  لةجؤرةها  دةبات  بةسةر  تةلةفزيؤندا 
راهَينانة  يارىء  وةرزشء  ثَيويستن وةك  كةلةذيانيدا  دةبَيت 
جةستةييةكانء ثراكتيزةكردنى ئارةزووةكان وةك وَينةكَيشانء 
 هاوتةمةنء هاوِرَيكانى، 

َ
خوَيندنةوةء مؤزيكء ياريكردن لةطةل

هةروةها دووركةوتنةوةى لةخوشكء براء باوانء هاوِرَيكانى 
يةتى بَيبةش 

َ
بةمةش لةئةزموونى تاقيكردنةوةى ذيانى كؤمةال

ترسنؤكء  طؤشةطرييان  تةنياء  َيكى 
َ
مندال زؤرجار  دةبَيتء 

جؤرة  تووشي  لةوانةية  ئةوةى  وَيِراى  دةردةضَيت:   شةرمن 
كةنةتوانَيت  ئامَيرةدا  ئةو   

َ
لةطةل ببَيت  ئالوودةبوونَيك 

بةرنامةى  رَيكبخاتةوةء  خؤى  قوتابخانةشدا  دةوامى  لةكاتى 
تةماشاكردنى تةلةفزيؤن بطؤِرَيت،  لةبةرئةوة ئةطةرى ئةوة 
زيانة  وَيِراى  بَيطومان  ئةمانة  دوابكةوَيت،  لةخوَيندندا  زؤرة 
سستبوونى  لةشء  كَيشى  زيادبوونى  وةك  جةستةييةكانى 

يء كزبوونى ضاو. 
َ
جةستةء بَيهَيزىء تةمةل

نى نةخؤش: 
َ
  كاريطةريي بؤسةر منداال

كةثَيشرت  ةتانةوة 
َ
خةسل ئةو  بةهؤى  تةلةفزيؤن  ئامَيرى 

ديمةنء  هةستبكات  دةكةن  لةمرؤظ  وا  ثَيدان  ئاماذةمان 
راستةقينةن،  ئةفسووناوييةكان  ةوانة 

َ
ثال كارةساتء  رووداوء 

نيش كاتَيكى باشيان دةوَيت تا لةوة تَيدةطةن ئةوانة تةنيا 
َ
منداال

ء تةكنيكى هونةرييء سينةماينيء تةكنؤلؤذيى دةركردنى 
َ
فَيل

ثَيشكةوتوونء  زؤر  تةلةفزيؤنييةكانيش  بةرنامة  فيلمء 
ي ئاساييء 

َ
دةتوانن ديمةنةكانت لَي بكةنة راستى، ئةمة بؤمندال

م 
َ
يء دةروونى نةبَيت، بةال

َ
سروشتى كةهيض نةخؤشييةكى ئةقل

نةى كة لةرووى 
َ
كارةكة بةتةواوةتى مةترسيدارة بؤ ئةو منداال

نةى نةخؤشي 
َ
ي يان دةروونييةوة نةخؤشن وةك ئةو منداال

َ
ئةقل

خةمؤكىء وِرَينةء سايكؤسسيء شيزؤفرينياء وةسواسيان هةيةء 
ي دوور لةواقيع بةمَيشكياندا 

َ
جؤرةها طومانء بريؤكةء خةيال

نةرى وةهمىء 
َ
َيك ثال

َ
ي كؤمةل

َ
دَيتء كةوتوونةتة ذَير كؤنرتؤل

ى، يةكَيك لةو ثسثؤِرانةى لةبوارى ضارةسةركردنى ئةم 
َ
خةيال

َيت: 
َ
ة نةخؤشانةدا كاردةكات لةمبارةيةوة دةل

َ
مندال

( لةوبِروايةدام تةماشاكردنى تةلةفزيؤن لةاليةن ئةو 
 (**)Psychotic نةوة كةتووشي سايكؤسس بوون

َ
منداال

زيانَيكى زؤريان ثَيدةطةيةنَيت، ضونكة تةنيا شت كة 
من دةمةوَيت يارمةتييان بدةم تَيطةيشتنيانة لةجيهانى 

 واقيعدا، ئةو 
َ
راستةقينةء زيادكردنى هؤشيارييانة لةطةل

ياندا ئةنجاميبدةم بةهؤى 
َ
كارةى كة من دةمةوَيت لةطةل

وةكانةوة كةتواناى فِرينيان 
َ
كةسَيتيية كارتؤنيية جوال
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بةئاسماندا هةية يان 
ئةو شتة سةيرانةى كة 

لةتةلةفزيؤندا دةردةكةونء 
زؤر لةواقيع دةضن، 

طةورةترين زيانى ثَيدةطات، 
نة 

َ
هةندَيك لةم منداال

خاوةنى تواناى بَيسنورن 
دا، وادةزانن تواناى 

َ
لةخةيال

ينيان هةية، هةروةها  فرٍِ
كاتَيك لةتةلةفزيؤندا كةسَيك 

ةيةكى 
َ
دةبينن بةهؤى جول

خَيراى دةستييةوةء بةهؤى 
هَيزَيكى راستةوخؤوة 

كةسَيكى ديكة لةبةرضاو ون 
دةكات يةكَيكة لةو شتانةى 

ة بَيسنورةكةيان بةهَيزدةكات، بَيطومان ديارنةمانء 
َ
خةيال

َيكى سايكؤسسي بريؤكةيةكى زؤر 
َ
ونكردنى كةسَيك الى مندال

مةترسيدارة، ضونكة هةرضؤنَيك بَيت ئةو بةتةواوةتى بِرواى 
بةوةية ئةوة راستةء دةكرَيت ئةميش وابكات )(12).

  لةهةموو ئةمانةوة دةطةينة ئةو ئةنجامةى تةلةفزيؤن 
رةفتارى  فَيربوونى  بؤ  بةسوودة  قوتابخانةيةكى  هةرضةندة 
كاتدا  لةهةمان  م 

َ
بةال زانيارى،  وةرطرتنى  سروشتىء  باشء 

نةدا 
َ
منداال لةو  توندءتيذى  وانةى  فَيربوونى  بؤ  فَيرطةيةكة 

ديكة  بةمانايةكى  بؤوةرطرتنى-  تياداية  ئامادةييان  كةخؤيان 
لةثَيطةياندنى  ئامَيرى تةلةفزيؤن تؤمةتبارى سةرةكى نيية 
بةهةموو  توندوتيذى  كةزمانى  شةِرانطَيز  نةوةيةكى 
شَيوةكانيةوة جَيطةى زمانى خؤشةويستىء ديالؤط بطرَيتةوة 
 
َ
يةتىء شَيوازى ثةروةردةى مندال

َ
كو ذينطةى كؤمةال

َ
لةاليان، بةل

وَيِراى فاكتةرى بؤماوةييء ثَيكهاتةيي خؤِرسك ئةمانة هؤكارى 
سةرةكني، بةثَيضةوانةوة دةكرَيت ئامَيرى تةلةفزيؤن ببَيتة 
ئامِرازَيكى ثةروةردةيي بؤهؤشياركردنةوةء راستكردنةوةى ئةو 
ةتى شةِرانطَيزىء 

َ
نةى بةهؤى هةر هؤكارَيكةوة بَيت خةسل

َ
منداال

طةى ضاودَيرى  ة، ئةويش لةريََ
َ
توندءتيذى بةسةر رةفتارياندا زال

كةخَيزان  تايبةتةوة  بةرنامةيةكى  رَينماييكردنء  بةردةوامء 
 لةدةرئةنجامة 

َ
لةسةرى بِرواتء لةم رَيطةيةوة بةرضاوى مندال

خراثةكانى شةِرانطَيزىء توندءتيذى رؤشنبكرَيتةوة. 

ثةراوَيزةكان: 

(WWW.Learning.com)1

(2)حسني،  قاسم صالح، التلفزيون واالطفال، دار الحرية – بغداد 1981 
ط1، ص33.

(3)  د.نعمان،  هادي الهيتي، ثقافة االطفال، عالم اِّـعرفة123- الكويت-
1988، ص137.

(4) ه.س (3)،  ل136. 

(5) ه.س (2)، ل71.

(6) د. عالونة، شفيق، سيكولوجية النمو االنساني ”الطفولة ” دارالفرقان-
عمان، 1994، ط1، ص269

(7) ه.س (2)، ل69.

(8) وين، ماري، األطفال و األدمان التلفزيوني، ترجمة: 

عبدالفتاح الصبيحي، عالم اِّـعرفة 247، الكويت1999-، ص117 

(9)  ه.س (8)،  ل117 

(10) ه.س (2)،  ل72 

(11) ه.س (8)،  ل123 

(13) ه.س (8)،  ل125 

(*) فيزيوطراف:  لةئامَيرى ئاشكراكردنى درؤ دةضَيت كةلَيدانى دألء 
هةناسةء ئارةقكردنةوة وةآلمدانةوةكانى ديكةى لةش لةكاتى 

تاقيكردنةوةكةدا تؤماردةكات. 
(**) سايكؤسسى: ثشَيويةكى توندةء تووشى فرمانةكانى 
ضوونء رةفتارى كؤمةآليةتى دةبَيتء نةخؤش 

َ
بريكردنةوةء هةل

هةموو ثةيوةندييةكى لةطةأل واقيعدا دةثضِرَيت. 
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كةم كةس طرنطى بةوة داوة كة ضؤن ثيت و ذمارةكان بة 
خَيرايى دةدرةوشَينةوة و بة خَيراييى زؤر لةسةر شاشةكانى 
لة  و  كةمة  ماوةيةكى  هةرضةندة  دةردةكةون،  نومايشكردن 
ئاشنابووة  دياردةية  بةو  دونيا  كة  تَيناثةِرَيت  نيوَيك  دةيةو 
وبوونةوةى واى كردووة كة ببَيتة شتَيكى 

َ
خَيرايى فراوانى بال

ئاسايى و كةم بريى لَيبكاتةوة لة كاتَيكدا ئةمِرؤ بة مليؤنةها 
كةس ئةو تةكنؤلؤذياية بةكار دةهَينن لة سةرتاسةرى جيهاندا 
و  يةكان 

َ
ديجيتال كاتذمَيرة  وةك  بووارةكاندا  زؤربةى  لة  و 

ذمَيريارةكان و يارية طريفانية كؤمثيوتةريةكان و لةوحةكانى 
وَيستطةكانى  و  فِرؤكةخانةكان  لة  ئاطاداريةكان  و  ِراطةياندن 
 ئةوانةشدا ئةوةى ئَيستا هةية 

َ
شةمةندةفةرةكان. ...هتد.  لةطةل

تةنها نةوةى يةكةمى ئةو تةكنؤلؤذيا نوَيية كة لة نةوةكانى 
كؤمثيوتةرةكانيش  و  تةلةفزيؤنةكان  جيهانى  داهاتوويدا 

دةطرَيتةوة. 

(فريدريك  نةمساوى  ِرووةكزانى  دا  ز   1888 ى 
َ
سال لة 

نــــــــــــــــــــاوى (بةنزول  راينيرتز)  ماددةيةكى دؤزيةوة بة 
ئةويش  هةية  ناوازةى  و  كة سيفةتَيكى سةير  كؤليسرتيل)  
م 

َ
ئةوةية كة لة ثلةى طةرمى 145 ى سيليزيدا دةتوَيتةوة بةال

نابَيتة شلة و رِةنطى نابَيت تا دةطاتة ثلةى طةرمى 179 ثلةى 
سيليزى كة دةبَيتة ماددةيةكى شريى ناِروون واتة لةو نَيوةندةدا 
مانى (ئوتوليهمان)  

َ
ماددةكة شريى ناِروون دةبَيت.  فيزيازانى ئةل

ينةوةى لةو سيفةتة ناوازةية كرد و بؤى دةركةوت كة 
َ
لَيكؤل

بةنزوُّـ كوليسرتيل بة دؤخى سَييةميدا دةِروات كة لة نَيوان 
ِرةقى و شليداية كة ناوى (بةللورةى شلى)  لَينا كة مشتومِرَيكى 
زؤرى لَيكةوتةوة لة نَيو ناوةندة زانستيةكاندا ! ئيرت طرنطى زؤر 

بة دياردةكة درا. 

كارى  مانى 
َ
ئةل كيميايى  ثيشةسازى  كة  ثَينةضوو  زؤرى 

لةسةر ئةوة دةكرد كة ِراستى و زانيارى زياتر دةربارةى ئةو 
بةللورة شالنة بةدةست بَينَيت بة بَى ئةوةى هيض بريَيكى ِروونى 
واى هةبَيت كة لة ض جؤرة ثيشةسازيةكدا بةكاريان بَينَيت.  
كؤمثانياى (مريك)  كة بارةطاكةى لة (دارمشتات) ة ثَيشِرةو 
ى 1904 وة بةللورة شلةكانى 

َ
بوو لةو بوارةدا كة هةر لة سال

دا ئوتوليهمان 
َ
ى و لة هةمان سال

َ
خستة بازارةوة بة شَيوةى مل

ى ئةو ماددةية 
َ
ينةوةيةكى لة سةرمةتةل

َ
لة (كارلسروة)  لَيكؤل

 كؤمثانياى مريك يةكةمني ثَيشدةستى 
َ
ئةنجامدا و ثاش 8 سال

ينةوة بوو لةسةر ضةند 
َ
ثِر قازانجى خؤى كرد كة ئةويش لَيكؤل

ى 1968 دا (جؤرج هيلماير)  
َ
سةدَيك لة بةللورة شلةكان.  لة سال

لة شارى (برنستون)  لة ئةمةريكا ئةوةى دؤزيةوة كة ئةطةر 
ِرووناكى  ئةوا  كرا  ئاراستة  كارةباييان  بارطةى  بةللورانة  ئةو 
دةشكَيننةوة بة شَيوةيةكى جياواز لةوةى كة لة بارى ئاساييدا 
دةيشكَيننةوة بَى ئةوةى بخرَينة نَيو بوارَيكى كيميايى،  ئةو 
دؤزينةوةية زؤر طرنط و ثِر بايةخ بوو بؤ تيمى تؤذينةوةى 
ئةو  ذيانى  لة  وةرضةرخان  ى 

َ
خال بووة  و  مريك  كؤمثانياى 

كؤمثانيايةدا. تيمى ناوبراو ِرةفتارى طةردةكان لة زنجريةيةكى 

@@@بةللورة شلةكان
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

LiquidCrystal@
جوان محةمةد رةئوف
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ينةوة و لة ئةنجامدا 
َ
تةواو لة بةللورة شلةكان دةحةنة ذَير لَيكؤل

طةيشتنة ئةوةى كة جةخت لة ضييةتى ئةو ئاوَيتانة بكةن كة 
ئةو سيفةتى شكانةوةى ِرووناكيان تَيداية كة هيلماير دؤزيةوة.  

هةروةها تيمةكة توانيان كة بارطةيةكى كارةبايى ئاراستةى 
ناوضةى  دياريكردنى  بؤ  كرد  دياريكراويان  ناوضةى  ضةند 
ِرووناك و تاريك كة ئةوةش سةرةتاى شؤِرشى بةللورة شلةكان 

بوو وةك لةمةودوا دةردةكةوَيت. 

كاتَيك زؤربةى ماددة ِرةقةكان طةرم دةكرَين طةردةكانى بة 
م طةردةكانى 

َ
شَيوةيةكى هةِرةمةكيانة خؤيان ِريز دةكةنةوة،  بةال

ةى 
َ
كؤمةل شَيوةى  بة  ضيلكةيني  شَيوةى  كة  شلةكان  بةللورة 

طةرم  توانةوة  ثلةى  تا  كاتَيك  ِريكدةخةن  خؤيان  ِرَيكوثَيك 
دةكرَين، بة شَيوةيةكى طشتيش كاتَيك ئةو طةردانة بة شَيوةى 
درَيذى خؤيان ِريز دةكةن كة ِرَيطا بة تيشكى ِرووناكى دةدات 
ثَييدا تَيثةِر بَيت سوودبةخش دةبَيت،  و كاتَيك بارطةيةكى 
كارةبايى ئاراستةى ئةو طةردانة دةكرَيت ئةوا بة دةورى خؤياندا 
توانايى  ماناى  ئةوةش  كة  ثلة   90 طؤشةى  بة  دةخولَينةوة 
دةست بةسةردا طرتنى تَيثةِربوونى ِرووناكية ثياياندا ئةوةش 
وادةكات كة تةزووة كارةباييةكة بة خَيرايى ناوضةى ِرووناك 
و تاريك لةسةر شاشةكة دروست بكات، كة دةتوانرَيت تَيبينى 
ى كة 

َ
ئةو دياردةية بكرَيت لة سةر شاشةى كاتذمَيرى ديجيتال

ى جياجيا ثَيكدَيت و بة جيا 
َ
هةر ذمارةيةك لة شريتَيك لة خال

بارطةى كارةباى ئاراستة دةكرَيت. خؤ ئةطةر ئةو ثَيشكةوتنةى 
بةديهات  مايكرؤئةلكرتؤنيكدا  بووارى  لة  دواييانةدا  لةم  كة 
بتوانَيت بةرهةمى وا بةدةست بَينَيت ئةوا تيمى كؤمثانياى 
نومايشى  سيستمى  ضاكرتكردنى  ى 

َ
هةول لة  بةردةوام  مريك 

 
َ
ني بؤية 12 تا 15 ئاوَيتةى طةردى جياجيايان تَيكةل

َ
ديجيتال

دةكرد بؤ ئةو مةبةستة.  

زاناى  دوو  ِرابوردوودا  سةدةى  نةوةدةكانى  لةسةرةتاى 
ِرَيطةيةك  توانيان  وهالفريش)   (شتادت  بةناوةكانى  مانى 

َ
ئةل

ئةويش  كة  بووارةدا  لةو  بةدةستهَينان  تةواوى  بؤ  بدؤزنةوة 
ؤز و ثَيشكةوتوو بوو بؤ طوشينى 

َ
دؤزينةوةى تةكنيكَيكى زؤر ئال

َيك يان طروثَيك لة بةللورة شلةكان هةروةك ئةوةى كة  
َ
كؤمةل

خاوليةكى تةِر دةطوشرَيت بؤ ووشككردنةوةى، و لة هةر يةكة 
ة طةردةكاندا فلتةرى بينايى دانراون بؤ 

َ
لة كؤتاييةكانى كؤمةل

طَيِراندنةوةى هةموو لةرةلةرةكان بؤ ِرووناكيةكانيان بَيجطة لة 
هةندَيك لةرةلةرى دياريكراو كة ئةوةش وادةكات جياوازيةك 

هةبَيت لة نَيوان ناوضة تاريك و ِروونةكاندا. 

ئةو دؤزينةوةيةش ِرَيطاخؤشكارى ِراستةوخؤ بوولةبةردةم 
كة  شلةكانةوة  بةللورة  بةهؤى  نومايشكردن  دووةمى  نةوةى 

نةوةش ئةمِرؤ ثلةيةكى بةرزى لة خَيرايى و توانايى هةية، لة 
ى ِرابوردوو كؤمثانياى مريك زنجريةيةكى نوَىى 

َ
ماوةى ضةند سال

لة شاشةكانى بةللورة شلةكان كة تيايدا ئاوَيتةى وا بةكارهَينراوة 
كة لة سةدان طةردى طونجاو بؤ ئةو مةبةستة.  

مانى هةن كة كار لةسةر دروستكردنى 
َ
كؤمثانياى ديكةى ئةل

ؤزتر دةكات، 
َ
سيستمى نومايشكردنى طةورةتر و طةورةتر و ئال

مانى _ يابانى)  هاوبةش  شاشةى زؤر 
َ
هةروةها ثرؤذةى(ئةل

طرنط و سةيريان دروستكردووة وةك شاشةى ثضووكى وا بة 
قةبارةى كاتذمَيرى دةست هةرضةندة ِرةنطاوِرةنط نني. 

لة  ِرابوردوو  داهَينانةكانى هةشتاكانى سةدةى  دواهةمني 
بووارى شاشةكاندا بريتى بوو لة تةلةفزيؤنَيكى ِرةنطاو ِرةنطى 
لة اليــــــــــةن  بةللورةشل بة قةوارةيةكى ثضووك كة  شاشة 
كؤمثانياى (سايكؤ) ى يابانيةوة دروستكرابوو بة ثشتبة ستن بة 
سيستمى نومايشى ِرةنطةكان كة لة كؤمثانياى مريكةوة بةدةستى 
هَينابوو، لةم دواييانةشدا بةرنامةيةكى فراوانى تؤذينةوة بة 
مةبةستى دؤزينةوةى ماددةى كيميايى ثَيويست بؤ نومايشى 
ِرةنط لة شاشةكانى بةللورةى شلةوة كةوتة كار، لة ئةنجامدا 
هةندَيك ماددةى وا بةدةستهَينران كة بتوانن ِرةنطةكانى وةك 
بؤية  ى بةدةستبَينن 

َ
و ثرتةقال زةرد و سور و شني و سةوز 

بةدةستهَينانى ِرةنطةكانى ديكةش بة ئاسانى بةدةستدَين. 

يةكَيك لة طرفتة سةرةكيةكانى ديكة بريتية لة ِرَيكخستنى 
هةزاران ثنتة وَينة بة شَيوةى ِريزى ئاسؤيى و ستوونى لة سةر 
نة 

َ
شاشةيةكى ِرووتةختى طةورة، و ِريكخستنى تاكى ئةو خاال

م ضارةسةرَيكى 
َ
ماناى زيادكردنى بِرَيكى زؤر لة تةُّـ طةياندن بةال

نوَى ى تةكنيكى لة ثةيدابوونداية كة بة تةكنيكى يةك لة 
دواى يةكى دةناسرَيت  multiplex technique كة كارَيكى 
وا دةكات تا نزيكةى 128 ِريز ِرَيكبخرَيت بة بةكارهَينانى يةك 
طةيةنةر، بة بةراوردى شاشةى بةللورةى شل بة لولةى كاسؤدى 
ئةوا شاشةى بةللورى زؤر تةنكة و ثَيويستى بة كةمرتين تةزووى 

كارةباش هةية.  

َيني : بةللورةى شل بريتية لة شلةيةكى 
َ
لة كؤتاييدا ماوة بل

بةيةكداضوون  ةكان 
َ
برذؤل كة  شكانةوة  لؤ  دوو  ناضوونيةكى 

ئةو  كة  جةمسةرطريكراودا  ِرووناكيةكى  ذَير  لة  دةردةخات 
لة يةك بة دواى يةكى طةردةكانى بة شَيوةيةكى  رِةفتارةش 
ةى طةورةوة دَيت. لة برييشمان نةضَيت 

َ
هاوِرَيك و لة كؤمةل

و  كؤمثيوتةر  شاشةى  دةبنة  شل  بةللورةى  شاشةكانى  كة 
تةلةفزيؤنةكانى دواِرؤذ.   

hazmsakeek.com سةرضاوة /سايتى
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ضةند  خاوةنى  تةنها  دةبَيت،  لةدايك  كاتَيك  منداأل 
ثةرضةكردارَيكى (Reflexes) بؤماوةيى وةك (مذينء قوتدانء 
ثاشةِرؤية.  لة  رزطاربوون  جوآلندنء  قاض  دةستء  طريانء 
...هتد)ء بَيجطة لةو ثةرضة كردارانة هيض شتَيكى دى دةربارةى 
كؤمةألء دامء دةزطاكانى نازانَيت. سةِرةراى ئةوةش ئةو ضةند 
ثةرضة كردارة سادانة فرياى منداأل ناكةوَيتء ناتوانَيت خؤى 
لةطةأل طؤِرانكارىء كَيشةو طريوطرفتةكانى ذياندا بسازَينَيت، 
بة  ثِرؤسةى  لةرَيطةى  رؤذ  رؤذلةدواى  ثَيويستة  ئةوة  لةبةر 
كةوتى  سء 

َ
هةل رةفتارء  زؤر  فَيرى  كؤمةآليةتيكردنةوة، 

دى ببَيت تا لةرَيطةيانةوة شارةزاى دابء نةريتء كةلتوورء 
ةكةيىء زانيارىء مةعريفةو شارةزايى جؤراو جؤر 

َ
بةهاى كؤل

دةربارةى دياردةكانى ذيان وةربطرَيت. 

مرؤظ لةماوةى ذيانيدا بةضةند قؤناغَيكدا تَيدةثةِرَيتء 
دابء  ئاينيء  زمانء  رؤيشتنء  فَيرى  ى 

َ
مندال قؤناغى  لة 

نةريتى كؤمةآليةتى دةبَيتء لة قؤناغى هةرزةكاريش فَيرى 
ى كؤمةآليةتىء هةندَيك ثيشةو كار دةبَيت، بةم شَيوةية 

َ
رؤل

رؤذ لةدواى رؤذ لة رَيطةى ثِرؤسةى فَيربوونء فَيركردنةوة 
زانيارىء شارةزايى زياتر دةبَيت، ئيرت مةرج نيية هةموو ئةو 
كو هةندَيك جار مرؤظ فَيرى 

َ
زانيارىو شارةزاييانة باش بن، بةل

هةندَيك رةفتارء دابء نةريتء بةهاى كؤمةآليةتى خراثيش 
دةبَيت. 

ئةو ئةركء كَيشةو طريوطرفتانةى كة مامؤستا رووبةِرويان 
مامؤستا  فَيركردندا  فَيربوونء  ثِرؤسةى  كاتى  لة  دةبَيتةوة 
رووبةِرووى هةندَيك بةرثرسيارَيتىء ئةركء كَيشةو طريوطرفت 
دةبَيتةوةو دةبَيت بة باشى خؤى بؤيان ئامادة بكات، تاوةكو 
كَيشةو  ئةركء  طرنطرتين  لة  سةركةوتووبَيت  لةكارةكةيدا 

طريوطرفتةكان ئةمانةى الى خوارةوةن: 

 1. دياريكردنى ئامانجةكان: 

بيزانَيت،  مامؤستايةك  هةموو  دةبَيت  هةيةو  راستيةك 
ئةويش ئةوةية كة هيض كارو ضاالكيةك بةبَى ئامانج نيية، 
فَيركردنء  ثِرؤسةى  ئامانجةكانى  دةبَيت  ئةوة  لةبةر  ئينجا 
فَيربون لة مَيشكء بريى مامؤستا روونء ئاشكرا بنء ثَيشبينى 
الى  لة  ئامانج  َيك 

َ
كؤمةل هَينانةدى  وتَيطةيشتنء  فَيربوون 

فَيرخوازةكانى بكات، واتة دةبَيت مامؤستا بزانَيت بؤضى وانة 
َيتةوةء فَيرخواز بؤضى دةخوَينَيتء ثَيويستة فَيرى ضى 

َ
دةل

بَيتء ضؤنء بة ض شَيوازء ريطايةك باشرت فَيردةبَيت. 

2. خاسيةتء خةسلةتةكانى فَيرخواز: 

جياوازى  دةربارةى  ثَيويستى  زانيارى  مامؤستا  ثَيويستة 
كة  بزانَيت  ئةوة  هةبَيتء  فَيرخوازةكانى  نَيوان  تاكايةتى 
كؤمةآليةتىء  ضوونء 

َ
هةل ىء 

َ
عةقل (جةستةيىء  جياوازى 

ئاكارى) لة نَيوان فَيرخوازةكاندا هةيةو هةموويان بةيةك شَيواز 
ةيةو 

َ
فَيرنابنء بةهرةء تواناكانيان وةك يةك نيية، بؤية هةل

طرنطى فَيربوونء 
فَيركردن

                                         دكتؤر كةريم شةريف قةرةضةتانى       
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ةيان لةطةأل 
َ
نابَيت بةيةك ضاو سةير بكرَينء يةك جؤر مامةل

ة بةهَيزء الوازةكانيان بَيتء 
َ
كو دةبَيت شارةزاى خال

َ
بكرَيت، بةل

ةيان 
َ
بةثَيى ئاستى تَيطةيشتنء قؤناغى طةشةكردنيان مامةل

لةطةأل بكاتء لةكاتى وانة طووتنةوةيدا رةضاوى ئةو جياوازيانة 
بكات. 

3. ثِرؤسةى فَيربوون: 
زؤر ثَيويستة مامؤستا ئاطادارى ثرانسيثة جؤراو جؤرةكانى 
ثِرؤسةى وةرطرتنى زانيارى لة الى فَيرخوازان بَيتء ئةوةندة 
شَيوازانة  ثرانسيثء  ئةو  بتوانَيت  كة  هةبَيت  شارةزايى 
بذَيرَيت كة لةطةأل سروشتى ثِرؤسةكةو تواناو لَيهاتوويى 

َ
هةل

فَيرخوازةكاندا بطونجَيت. 

4. ثِرؤسةى فَيركردن: 
دةبَيت مامؤستا شارةزاى رَيطاء شيوازةكانى وانة طوتنةوة 
تةمةنى  قؤناغء  بؤ  طونجاون  كة  بذَيرَيت 

َ
هةل ئةوانة  بَيتء 

فَيرخوازةكان، بةآلم ئةطةر شارةزايى نةبَيت ئةوا تووشى زؤر 
طريوطرفت دةبَيت فريخوازةكان سوودى لَيوةرناطرن. 

سةنطاندن: 
َ
5. ثِرؤسةى ثَيوانةو هةل

ثرؤطرامةكان  بابةتء  تةواوكردنى  طوتنةوةو  وانة  دواى 
مامؤستا  دةبَيت  ثيويستةء  سةنطاندن 

َ
هةل ثَيوانةو  ثِرؤسةى 

شارةزايى ثَيويست دةربارةى ئةزموونء تاقيكردنةوةو ثَيوانكارة 
جياجياكان هةبَيتء بتوانَيت تواناء دةستكةوتةكانى فَيرخواز 
ةوةو، ناتوانَيت فَيرخوازة زيرةكء 

َ
بثَيوَيت ئةطينا دةكةوَيتة هةل

مام ناوةندىء الوازةكان لةيةكرتى جيا بكاتةوة. 

6. كَيشةو طريوطرفتة ثةروةردةييةكانء بِريار 
وةرطرتنى دروست: 

َيك 
َ
كؤمةل فَيركردنةوة  ثةروةردةو  ثِرؤسةى  لةميانةى 

كَيشةو طريو طرفت دروشت دةبنء دةبَيت مامؤستا شارةزايىء 
كاتء  لة  بتوانَيت  هةبَيتء  دةربارةيان  ثَيويستى  زانيارى 
بِريارى  بكاتء   

َ
لةطةل دروستيان  ةى 

َ
مامةل طونجاودا  شوَينى 

ثَيويست بدات، واتة لةكاتى قؤثيةكردنء شةرخوازىء توندو 
تيذىء نةهاتنى فَيرخوازء درؤكردنء نةخوَيندن. ..هتد ضى 
ةيان لةطةأل بكات، ضؤن وا لةدايكء باوكى 

َ
بكاتء ضؤن مامةل

فَيرخوازان بكات بؤ ئةوةى سةردانى قوتابخانة بكةنء ئاطادارى 
ةكانيان بن. 

َ
مندال

ضةمكء بؤضوونةكان دةربارةى فَيربوون: 
لة راستيدا سَى ضةمكء بؤضوونى طشتى دةربارةى فَيربون 
فَيركردنء  ثِرؤسةى  لةسةر  خؤيان  طرنطى  هةيةو  هةبوةو 
فَيربوون هةبوةو هةية. هةرضةندة لةئةنجامى توَيذينةوةى 
زانستيةوة دةركةوتووة كة هةندَيك لةو ضةمكء بؤضوونانة 
هةتاوةكو  بةداخةوة  بةآلم  نيية،  زانستى  بنةماى  ةيةو 

َ
هةل

هةرماوة،  ثِرؤسةكة  لةسةر  كاريطةريان  شوَينةوارء  ئَيستاش 
ضةمكء بؤضوونةكانيش ئةمانةى الى خوارةوةن: 

1. فَيربوون وةك ثِرؤسةى ياد كردنةوة: 
ئةم ضةمكء بؤضوونة لةثرؤسةى فَيربووندا دةطةِرَيتةوة 
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كة  بوو  بِروايةدا  لةو  سايكؤلؤذيةتةكةييء  (هَيربةرت)ء  بؤ 
َيكة كةوةك 

َ
 هةر لةكاتى لةدايك بوونةوة خاوةنى عةقل

َ
مندال

شارةزاييء  فَيربوونء  لةرَيطةى  وايةو  سثي  الثةِرةيةكى 
زانيارى ومةعريفةى  رؤذ  لةدواى  رؤذ  كاركردنةوة  راهَينانء 
لةسةر دةنوسرَيت.  واتة بةثَيى ئةم بؤضوونةى (هَيربةرت) 
ى مرؤظ وةك عةمبارو كؤطايةك وايةء بةردةوام لة رَيطةى 

َ
عةقل

عةمبار  تَيدا  شارةزايي  مةعريفةو  زانيارىء  لةبةركردنةوة 
دةكرَيتء لةكاتى ثَيويستدا دووبارة دةطةِرَيندرَيتةوة.  كةواتة 
لَيرةدا فَيربوون بةماناى عةمباركردن دَيتء عةمباركردنيش 
دواتريش  هةيةو  لةبةركردن  بة  ثَيويستى  يةكةمجار 

عةمباركردنء ياد كردنةوةيان. 

ئةم بؤضوونةى (هَيربةرت) كاريطةرى خؤى لةسةر دانانى 
ئةوةش  سةرةِراى  هةبوو،   وانةطوتنةوة  رَيطاكانى  ثرؤطرامء 
ثِرؤطرامةكانى خوَيندنيان بةسةر ضةند وانةيةكى خوَيندنء 
دةكرد،   دابةش  بابةتَيكدا  ضةند  بةسةر  وانةيةكيشيان  هةر 
بؤئةوةى بة ئاسانى ثؤلنيء لةبةر بكرَين،  بةم شَيوةى الى 

خوارةوة: 

أ- ثؤلينكردنى زانيارييةكان بؤضةند وانةيةك. 

ب – دياريكردنى وانةكانى خوَيندنء بةش بةش كردنيان 
بؤ ضةند بابةتَيكء دابةش كردنيان بةسةر ثؤلء قؤناغةكانى 

خوَيندندا. 

ج – ثَيدانى ئةم بةشء وانةو بابةتانة بة فَيرخوازةكان بؤ 
ئةوةى لةبةريان بكات. 

زانيارىء  ئةو  دووبارةطةِراندنةوةى  يادكردنةوةو   – د 
بابةتانةو بةئاكام طةياندنى هةندَيك ضاالكى ثراكتيكى ثَيويست،  
بسةنطَينَيت. 

َ
ئينجا مامؤستا ئةو زانيارىء كارو ضاالكييانة هةل

زؤربةى  كة  ئةوةية  باسكردنة،  سةرنجء  جَيطةى  ئةوةى 
ئةو زانياريية عةمباركراوانة لةبريدةضنةوةو نابن بةبةشَيك 
طرنطييان  ماوةيةك  دواى  فَيرخوازو  زانيارى  مةعريفةو  لة 
نامَينَيت،  ضونكة تةنها ئةو زانياريانة سوودمةندو بةئاسانى 
ياددةكرَينةوةو بؤماوةيةكى زؤر دةمَيننةوة كة فَيرخواز لَييان 
 تواناو 

ََ
تَيدةطاتء دةتوانَيت لة ذياندا ثراكتيزةيان بكاتء لةطةل

بةسةريدا  بةزؤر  نةك  دةطونجَيت،   ئارةزووةكانيدا  حةزو 
بسةثَينرَيت بةبَي تَيطةيشتن ئةزبةرو دةرخ بكرَين. 

2. فَيربوون وةك ثرؤسةى راهَينانى ئةقل: 
فةيلةسوَّـ  بؤ  فَيربوون،   بؤ  لَيكدانةوةية  ضةمكء  ئةم 
ئينطليزى (لؤك) (Lock) دةطةِرَيتةوة،  كةلةو بِروايةدابوو،  
وةك  مةلةكةيةكى  توانستء  ضةند  بةسةر  مرؤظ  ى 

َ
عةقل

كردنء وَيناكردن – هَينانة 
َ
(بريكردنةوة، يادكردنةوة،  خةيال

توانستء  ئةو  راهَينانى  بووةو  دابةش  ...هتد)  بةرضاو. 
مةلةكاتانة دةبنة هؤى فَيربوون بة ضوونى (لؤك)ء اليةنطرانى 
هةندَيك ثَيويستنء طرنطى خؤيان لة راهَينانء طةشة ثَيكردنى 
ئةم مةلةكاتانةدا هةية،  بؤ نموونة بابةتةكانى (زمانء بريكارى) 
توانستء  ئةم  طةشةثَيكردنى  راهَينانء  بؤ  بابةتن  باشرتين 
ناضاردةكرا  بوو كة قوتابى  لةبةر ئةوةش  مةلةكاتانة،  هةر 
كةئةو بابةتانة بةبَي تَيطةيشتن لةبةر بكات ئيرت هةرضةندة 
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ووشكء بَي ماناو قورسيش بوناية.  دةرئةنجامى توَيذينةوةكان 
ةو نادروستى ئةم تيؤرو بؤضوونةى (لؤك) دةكةن،  

َ
ئاماذة بؤهةل

لةبةرئةوة بَيجطة لة زمانء بريكارى سةرجةم بابةتةكانى دى 
ثشت طوَى خرابوون،  لةكاتَيكدا هةموو بابةتةكان وةك زمانء 
بابةتةكانى  بؤنمونة  فَيركار  بؤ  طرنطن  بةسوودو  بريكارى 
(وَينةو مؤسيقاو مَيذوو جوطرافياو زانستةكان) بؤ كةسايةتى 
توانا  بةهَيزكردنى  لة  دةطةن  بةشدارى  طرنطنء  فَيرخواز 
ييةكانى لةكاتَيكدا ئةم تيؤرة ثشت طوَيي خستونء لةو 

َ
عةقل

كاريطةرييان  ناكةنء  بةشدارى  بابةتانة  كةئةم  بِروايةدابوو 
لةسةر مةلةكاتةكان نيية.  لةاليةكى ديكةشةوة بؤضوونةكانى 
(لؤك) قؤناغء توانستء حةزو ئارةزووةكانى فَيرخوازى ثشت 
طوَى خستبوو ناضارى دةكرد ( كةبةبَي طوَيدان بة حةزو ئارةزوو 
توانستء بةهرةكانيان ) بابةتةكان لةبةر بكةنء بيان خوَينن. 

3.  فَيربوون وةك طؤِرانكارىء هةمواركردنى 
رةفتار: 

دواى ضةندةها توَيذينةوةى زانستىء تاقيكردنةوةى 
جؤرةها تيؤرو لَيكدانةوة،  ئَيستا بة جؤرَيكى دى سةيرى 
فَيربوون دةكرَيتء لةو بِروايةدان كةفَيربوون بريتيية لة 
سء 

َ
ثرؤسةى طؤِرانء ضاككردنى بريوباوةِرو رةفتارو هةل

كةوتى مرؤظ، ء ئةو طؤِرانكارىء ضاككردنةش بةدرَيذايي 
ذيان بةردةوام دةبَيت (ملحم، 2006،  ص 46 47-).

فَيربوونء فَيركردن: 
فَيربوون  ثرؤسةى  ضةمكء  هةردوو  زؤرجار  بةداخةوة 
دةكةنء   

َ
تَيكةل  (Teaching) فَيركردن  (Learning)ء 

م لةراستيدا جياوازييةكى زؤر 
َ
بةيةك شت لَيكدةدرَيتةوة،  بةال

لةنَيوانياندا هةية.  

لةطرنرتين جياوازييةكان ئةمانةى الى خوارةوةن:

فَيركردنفَيربوون
١- فَيربوون ئاماذةية بؤئةو طؤِرانكاريية 

بةردةوامانةى كةلةرةفتارى مرؤظ دا روودةدات. 

٢- فَيربوون لة ثرؤسةى ثةروةردةييدا مةبةستء 
ئامانجى سةرةكيية.

٣- فَيرببون ثةيوةستةو تايبةتة بة فَيرخواز. 

٤- هةندَيك جار فَيربوون بةبَي فَيركردن 
روودةدات. 

٥- فَيربوون ثَيوةرو نيشانةى سةركةوتنى 
ثرؤسةى فَيركردنة. 

٦- فَيربوون بريتى ية لة ثرؤسةى 
 رووداوو شارةزاييء 

َ
كارلَيككردنى مرؤظ لةطةل

ووروذَينةرةكانى ذينطةء جيهانى دةرةوة. 

٧- فَيربوون رووداوو رةفتارى ناوةوةى مرؤظةو 
ثةيوةندة بة فَيرخواز. 

٨- فَيربوون كارو ضاالكيةكى خودييةو ثشت بة 
درك ثَيكردنء رَيك خستنى ناوةوةى فَيرخواز 

دةبةستَيـت. 

١- فَيركردن ئاماذةية بؤ رَيك خستنء 
نةخشةسازىء دةستةبةركردنى ذينطةى 

فَيربوون. 

٢- فَيركردن ئامرازو كةرةستةية بؤ ئاسانكارى 
كردنء طةيشتن بة ئامانجء مةبةست كة 

فَيربوونة. 

٣- فَيركردن ثةيوةستء تايبةتة بةمامؤستا. 

٤- هةندَيك جار فَيركردن نابَيتةهؤى فَيربوون.  

م فَيركردن ئاماذةو ثَيوةر نية بؤ 
َ
٥- بةال

كاريطةرىء سةركةوتنى فَيربوون. 

٦- فَيركردن بريتى ية لة ثرؤسةى رَيكخستنى 
شارةزاييء رووداوةكان لة ذينطةى فَيربووندا. 

م فَيركردن كارو ضاالكيةكى دةرةكيية لة 
َ
٧- بةال

ذينطة ودةوروبةر بةرو فَيرخواز. 

٨- فَيركردن كارو ضاالكييةكى دةرةكيةو ثشت بة 
 زانيارىء شارةزايي فَيركراودا،  

َ
كارلَيككردن لةطةل

دةبةستَيت(محمد،  ٢٠٠٤، ص ٧٦ -٧٧ ).
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فَيركردنء  لةنَيوان  بةهَيز  ثةيوةندييةكى  كةواتة 
فَيركردن  ثرؤسةى  يةكرتينء  تةواوكةرى  هةيةو  فَيربووندا 
فَيربوونء  ثرؤسةى  سةركةوتنى  بؤ  كةرةستةية  ازو  ئامرٍِ
كارو  لةسةرجةم  فَيركردن  بؤى.  ثرؤسةى  ئاسانكارى كردن 
ثرؤطرامء  دانانى  دانانء  ثالن  خستنء  رَيك  ضاالكييةكانى 
تةوة كة  بةكارهَينانى شَيوازو كةرةستةكانى فَيركردن،  دةطريََ
 دةدات لةذينطةو جيهانى دةرةوة بؤ بةرذةوةندى 

َ
مامؤستا هةول

فَيربوون بةكاريان بهَينَيت،  بؤئةوةى لة خزمةتى فَيرخواز 
دابَيت واتة وا لةفَيرخواز بكات كة بةئاسانىء بةكةمرتين كاتء 
ئةركء ماندووبوون فَيرى شارةزاييء زانيارىء بةهاو ئاِراستةو 
ثةيوةندييةكى  هةرضةندة  بَيت  دةرةوة  جيهانى  ئاكارةكانى 
مةرج  م 

َ
بةال هةية،   فَيركردندا  فَيربوونء  نَيوان  لة  بةهَيز 

نيية سةركةوتنى ثرؤسةى فَيركردن ببَيتة هؤى سةركةوتنى 
ثرؤطرامء  لةوانةية  واتة  فَيرخواز،   طةشةكردنى  فَيربوونء 
مامؤستاو ذينطةو ئامِرازةكانى روونكردنةوة كاراو ضاالك بنء 
ئةطةر  فَيرخواز  م 

َ
بةال فَيركردن سةركةوتووبَيت،   ثرؤسةى 

نةرى بؤ خوَيندن نةبَيت ثرؤسةى فَيربوون 
َ
حةزو ئارةزوو ثال

رونادات. 
هةرلةبةرئةوةشة ثَيوةرو نيشانةكانى سةركةوتنى ثرؤسةى 
فَيركردن ثةيوةستة بة فَيربوونى خوَيندكارو تَيطةيشتنىء 
طؤِرانكارى لة رةفتارو بريكردنةوةو كةسايةتى دا،  كةئةمةش 
كرؤكء ناوةرؤكء ئامانجى سةرةكى ثةروةردةى هاوضةرخة 
كةطرنطييةكى زؤر بة فَيرخواز دةداتء دةيكات بة بِربِرةى 
فَيركردنء  فَيربوونء  ثرؤسةى  سةرةكى  تةوةرةى  ثشتء 
وةك  ديكةى  ئامرازةكانى  فاكتةرو  سةرجةم  كة  داوادةكات 
ئامرازةكانى  وانةطوتنةوةو  رَيطاكانى  ثرؤطرام،   مامؤستا،    )
دى  فاكتةرةكانى  سةرجةم  تاقيطةو  بينايةو  رونكردنةوة،  
ى طةشةثَيكردنء 

َ
لةخزمةتء بةرذةوةندى فَيرخواز بنء لةهةول

طؤِرانكارى كردن لة كةسايةتى دا بن. 
مامؤستاو سايكؤلؤذى ثةروةردةيي: 

سايكؤلؤذى ثةروةردةيي يةكَيكة لةو بابةتة طرنطانةى كة 
دةبَيت هةموو مامؤستاو كارمةندَيك كة لةبوارى ثةروةردةو 
فَيركردندا كاربكاتء شارةزاى بَيتء زانيارى دةربارةى هةبَيت، 
ثةروةردةيدا  سايكؤلؤذى  لة  نةبوون  شارةزايى  ئةوةى  لةبةر 
دةبَيتة هؤى سةرنةكةوتنى مامؤستا دةتوانني لَيرةدا ثرسيارَيك 
َيني باشة ئةطةر مامؤستا شارةزاىء زانيارى ثَيويستى 

َ
بكةينء بل

مامؤستايةتى  ثيشةى  ثةروةردةيىء  سايكؤلؤذى  دةربارةى 
َيتةوة؟ بؤ وةآلمى ئةو ثرسيارة، دةتوانني 

َ
نةبَيت، ضؤن وانة دةل

َيني، ئةطةر مامؤستا شارةزايى نةبوو ئةوا ثةنا بؤ يةكَيك لةو 
َ
بل

رَيطايانةى الى خوارةوة دةبات: 
طوتراوةتةوة  وانة  كؤندا  لة  ضؤن  وةك  دةدات 

َ
هةول  .1

ثشت  َيتةوة 
َ
بل وانة  خؤى  ثَيش  ئةوانةى  وةك  ئةوانيش 

بةسةرضاوةو زانيارىء بؤضوونة كالسيكىء كؤنانة ببةستَيت 
كة نةوة لةدواى نةوة ثةنايان بؤ بردووة،  كة ئةمةش مةترسى 
وكاريطةرى زؤر خراثى لةسةر ثِرؤسةى فَيربوونء فَيركردن 
سةرضاوة  بؤضوونء  تيؤرء  لةو  زؤر  ئةوةى  لةبةر  دةبَيت، 

كالسيكىء كؤنانة راست ننيء زيان بةفَيرخواز دةطةيةنن. 
دةدات كة السايى هاوِرَىء مامؤستاكانى 

َ
2. مامؤستا هةول

َيتةوةء لة رَيطةى 
َ
هاوثيشةى خؤى بكاتةوةو وةك ئةوان وانة بل

ثرسيار لَيكردنء سةرنجدانيانةوة، شارةزاى شَيوازء رَيطاكانى 
تاقيكردنةوةو  طةياندنى  بةئةنجام  ضؤنَيتى  طوتنةوةو  وانة 
بكةوَيتة  دوورنيية  ةتةشدا 

َ
حال لةم  كة  ببَيت  ئةزموونةكان، 

ء 
َ
ةى طةورةوة، لةبةر ئةوة زؤر لةو مامؤستايانةى هاوةل

َ
هةل

ئامادة نةكرابنء شارةزايى  لةوانةية باش  هاوثيشةى خؤيان 
ثِرؤسةى  مامؤستايىء  ثيشةى  دةربارةى  ثَيويستيان  زانيارى 

ثةروةردةو فَيركردن نةبَيت. 

ةكردن 
َ
دانء هةل

َ
3. يان لةوانةية مامؤستا ثشت بة هةول

ة 
َ
يتةوة يان مامةل

َ
ببةستَيت، واتة بةشَيوازء رَيطايةك وانة دةل

ئينجا  دةكاتةوة،  تاقيان  يان  دةكات  خوَيندكارةكان  لةطةل 
ئةطةر سةركةوتوو بوو ئةوا لةسةرى بةردةوام دةبَيت، ئةطةر 
سةركةوتووش نةبوو ئةوا واز لةو شَيوازء رَيطاية دةهَينَيتء 
ثةنا بؤ شَيوازء رَيطايةكى دى دةبات، بةم شَيوةية فَيرخواز 
طةى تاقيكردنةوةو خؤى بة ئةوان فَيرى 

َ
دةكات بة طؤِرةثانء كَيل

بةئةمةش  دةكات،  دروست  ةى 
َ
طوتنةوةومامةل وانة  ضؤنَيتى 

كاتء ماندوبوونَيكى زؤر بةفريؤ دةضَيتء فَيرخوازيش زيانَيكى 
نابَيت بة ئةو مامؤستايةى كة  ثَيدةطاتء مامؤستاش  زؤرى 

ثَيويستة. 

تايبةت  خوُّـ  كة  ئةوةية  ضارة  رَيطا  تةنها  ئةوة  لةبةر 
بؤ ئةو مامؤستايانة بكرَيتةوةو لة رَيطةى ئةو خوالنةوة بؤ 
ثيشةى مامؤستايةتى ئامادة بكرَينء و بابةتةكانى سايكؤلؤذى 
سةنطاندن، رَيطاو شَيوازةكانى وانة 

َ
ثةروةردةيى (ثَيوانةو هةل

بةكارهَينانى  فَيرخوازان،  لةطةأل  دروست  ةى 
َ
مامةل طوتنةوة، 

طوتنةوةو  وانة  ثالنى  دانانى  روونكردنةوة،  ئامرازةكانى 
دياريكردنى ئامانجة طشتىء ئامانجة تايبةتىء رةفتاريةكانء 
ضؤنَيتى هاندانى فَيرخوازء بةشداري ثَيكردنى لةناو ثؤلء 
تيذىء  تووندء  لة  دووركةوتنةوة  ديالؤطء  بةكارهَينانى 
كة  بكرَيت   

َ
ُّـ واى  فَيربكرَيتء  ..هتد)  نادروست.  ةى 

َ
مامةل

ثِرؤسةى  دةربارةى  ثَيويستى  ثراكتيكى  تيؤرىء  شارةزايى 
فَيركردنء فَيربوون هةبَيت. 
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كةس  َيك 
َ
كؤمةل كاتَيك  ِرابوردوودا  سةدةكانى  لة    

شوَينَيكى  هةر  بؤ  دؤزينةوةيى  طةشتَيكى  بيانويستاية 
ئةو  دانيشتوانةكانى  لة  يةكَيك  بكةن  زةوية  ئةم  سةر 
جطة  بكةن،  ساغيان  ضاو  تا  دةهَينا  بةكار  ناوضانةيان 
لةوةش قيبلةنومايان بةكار دةهَينا بؤ زانينى ضوار ئاراستة 
طانة وون 

َ
م ضى دةبوو ئةطةر ئةو بةل

َ
جوطرافيةكان بةال

ة ِرَيطا دةربكةن و بطةنة جَى 
َ
بن و ئيرت ضؤن ئةو كؤمةل

مةبةستى خؤيان ؟ بَيطومان كارةكان زؤر قورس دةبن، 
هةروةها طريمان كةسَيك بةلةمَيكى دةستكةوت و ثَىى 
م لة ثِردا وون بوو و نةيزانى ضؤن بطةِرَيتةوة 

َ
ِرؤيشت بةال

ضاو  دةبَيت  يةكَيك  بة  ثَيويستى  ئةوكاتة  خؤى  جَيى 
َيك 

َ
ساغى بكات. ضى دةبَيت ئةطةر ئةو ِرَينومايكارة كؤمةل

مانطى دةستكرد بن كة بة بةردةوامى ضاودَيريت بكةن لة 
ميانةى ئامَيرَيكى وةرطرةوة ئةوةش ئامَيرى دياريكردنى 
شوَينة لة سةر زةوى كة بة ئامَيرى GPS دةناسرَيت. 
لة دونياى ئةمِرؤدا و بةهؤى ئةو ثَيشكةوتنة طةورةيةى 
تةكنؤلؤذياوة جيهان وةك دَييةكى ثضووكى لَيهاتووة بة 
جؤرَيك كةس ناتوانَيت لة ضاو وون بَيت و تاسةر خؤى 
بشارَيتةوة، ئامَيرةكانى دياريكردنى شوَين بة شَيوةيةكى 
و بونةتةوة و لة هةموو بوارةكانى ذيان بةكار 

َ
زؤر فراوان بال

دةهَينرَين. بة كةمرت لة 100 دؤالر ئامَيرَيكت بة قةوارةى 
مؤبايلَيك دةستدةكةوَيت كة شوَينت لة سةر زةوى و لة هةر 
 GPS ساتَيكدا بَيت دياريدةكات ئةوةش ئامَيرى وةرطرى
 Global Positioning  دةستةواذةى كورتكراوةى  كة 

Systemكة بة ماناى سيستمى دياريكردنى شوَين دَيت.

 سيتمى GPS ضؤن 
هاوكار جةمالكاردةكات
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دةبا بزانني سيستمى GPS ضيية؟ 
ى 1973 دا وةزارةتى بةرطرى ئةمةريكى دةستيكرد 

َ
لة سال

بؤ  شوَين  دياريكردنى  بؤ  جيهانى  سيستمَيكى  داهَينانى  بة 
 Global كة بريتية لة (NAVSTAR) جَيطرتنةوةى سيستمى
Navigation System بة ماناى طةشتكردن بةهؤى مانطة 
دةستكردةكان بة ناوى Rnsit Doppler دَيت بؤ ئةوةى لة 
دوو طرفت دةرباز بني يةكَيكيان ِرووثَيوكردن بةهؤى مانطة 
دةستكردةكانةوة بةس نية و دووةميان طةشتةكان زؤر وورد 
نني، ئيرت لةوَيوة سيستمى GPS داهات بؤ ئةوةى ِرووثَيوَيكى 
تةواو و بة وورديةكى زؤر دابني بكات تا ثَيويستية سةربازيةكان 
ووردى  بة  دووةم  ثلةى  بة  مةدةنيةكان  و  يةكةم  ثلةى  بة 
جَيبةجَى بكةن. واتة سيسنمى GPS سيستمى سةرةكية بؤ 
ئاراستةكردنى طةشتة ئاسمانيةكان بؤ زؤربةى فِرؤكة مةدةني 
و سةربازيةكان، جطة لةوانةش ئةو سيستمة ئامَيرَيكى طرنطة 
بة دةست ئةندازيارانةوة بؤ دياريكردنى ِرووبةرةكان، هةروةها 
 Geographic واتة (GIS) لة سيستمى زانيارى جوطرافيشدا
Information System دا سيستمى GPS بؤتة هؤيةكى 

ثَيويست ! 

لة  بريتني   GPS شوَين  دياريكردنى  سيستمةكانى 
ِرَيكخراوةيةك كة لة 27 مانطى دةستكرد ثَيكدَين كة 24 يان 
بةردةوام لة كارداية و سيانيان يةدةكن تا جَىى لةكاركةوتوةكان 
بطرنةوة ئةو 24 مانطة بة دةورى طؤى زةويدا دةسوِرَينةوة، 
سيستمى وةرطرى GPS هةروةك مؤبايل واية كة شوَينت لة 
سةر زةوى دياريدةكات بة شَيوةى سَى اليى و زؤر بة ووردى 
كة ئةوةش بةكارهَينانى سةربازى و مةدةنى و زانستى زؤرى 

هةية.  

سةردةمةدا  ئةم  نوَييةكانى  جةنطة  لة   GPS سيستمى 
بةكار دةهَينرَين بؤ نمونة لة جةنطى كةنداودا بةكارهَينرا، ئةو 
سيستمة جةنطةكة هةروةك ياريةكى كؤمثيوتةرى لَيدةكات، 
اليةنى هَيرشبةر سَى تةوةرى نيشانةكة بة ووردى دياريدةكات 
ووردى  بة  زؤر  و  دةكات  ئاراستة  بؤ  موشةكةكانى  ئينجا  و 
دةيانثَيكَيت بةهؤى GPS ةوة هةروةك ئةوةى ئةو موشةكانة 

خؤيان دةبينن و دةزانن بةرةو كوَى دةِرؤن !! 

بريؤكةى ئيشى GPS: ثةرةثَيدانى ئةو سيستمة 
ى 1973 ةوة 

َ
ى خاياند لة ئةمةريكا كة لة سال

َ
ماوةى 20 سال

دةستيثَيكرد و بة دةيان مليار دؤالرى بؤ تةرخانكرا، سيستمى 
GPS لة نَيرةرَيك و وةرطرَيك ثَيكدَيت 

كة نَيرةرةكة بِريتية لة تؤِرةى مانطة 
دةستكردةكان كة لة بةرزايى 19300 كم 
لة سةر ِرووى زةويةوة دادةنرَين و ِرؤذانة 
دووجار بة دةورى زةويدا دةسوِرَينةوة كة 
بةسةر 8 ئاستى سوِرانةوة دابةش بوون و 

 ئةوةى 
َ
هةر ئاستَيك طؤشةى 55 ثلة لةطةل

ديكة دروستدةكات و لة هةر ئاستَيكدا سَى 
م بؤضى سَى 

َ
مانطى دةستكرد هةية. بةال

مانط لة هةر ئاستَيكدا بَيت و يةك مانط 
نةبَيت ؟ 

مى ئةو ثرسيارة وادانَى كة بةِرَيزت 
َ
بؤ وةال

لة بيابانَيكدايت و هةر سَى ئاراستةكانت وون 
ى دةثرسى 

َ
كردووة و بة يةكَيك دةطةيت و ُّـ

مدا 
َ
كة من ئَيستا لة كوَيدام ؟ ئةويش لة ولةال

َيت تؤ 500كم لة شارى (1)ةوة دووريت 
َ
دةل

بَيطومان ئةو زانيارية زؤر بة ووردى شوَينى 
تؤ دياري ناكات ضونكة تؤ دةتوانيت بازنةيةك 
بكَيشيت بة دةورى شارى (1)دا و بة نيوةتريةى 
500 كم ئيرت دياري نية تؤ لة كام بةشيانيت، 
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م ئةطةر لة كةسى دووةمت ثرسى ئةويش ووتى تؤ لة دوورى 
َ
بةال

550 كم لة شارى (2)يت ئيرت كارةكة ئاسانرت دةبَيت ضونكة 
ى يةكرتبِرينى دوو بازنةى دةورى 

َ
نياييةوة بةِرَيزتن لة خال

َ
بة دل

شارى 1 و 2 يت، ئينجا ثَيويستيت بة كةسى سَييةم دةبَيت تا 
بةتةواوى شوَينى تؤ دياريبكات.  

هةر بةو شَيوةية بةهؤى سَى مانطةوة شوَينى تةنَيك بة 
ووردى دياريدةكرَيت كة هةر مانطة و بازنةيةك دروستدةكات 
ى يةكرتبِرينى هةرسَيكيان شوَينى تةنةكةية بة ووردى. 

َ
و خال

هةمان  لةسةر  و  بةردةوامى  بة  مانطة   ٢٤ لةو  مانطَيك  هةر 
طرياو لة سةر شةثؤلَيك بة 

َ
لةرةلةر نيشانةى كارؤموطناتيسى هةل

لةرةلةرى 1575MHz دةنَيرَيت كة هةر مانطة و كؤدى تايبةتى 
 نيشانة نَيردراوةكة دةنَيررَيت بؤية هةر 

َ
خؤى هةية كة لةطةل

مانطَيكى دةستكردى دى ئةو كؤدة وةربطرَيتةوة يةكسةر شوَين 
م وةرطر ئامَيرَيكة بة 

َ
و كاتَيك لةو شوَينةدا بووة دةزانَيت. بةال

ؤزى تَيداية 
َ
قةوارةى ِراديؤيةكى ثضووكة كة سوِرى ئةلكرتؤنى ئال

كة مايكرؤثرؤسيسةرَيكى بينراوى هةية، وةرطرةكة شوَينةكة 
ديارى دةكات بة دوو ِرَيطاى جياواز يةكةميان بة ثشتبةستن بة 
الدانى دؤثلةر  Doppler Shift بؤ نيشان كارؤموطناتيسية 
الدانةش  ئةو  و  دةستكردةكانةوة  مانطة  لة  نَيردراوةكان 
دةستكردةكانةوة  مانطة  و  زةوى  نَيوان  ِرَيذةيى  خَيرايى  لة 
ئةو  ثَيوانى  بة  دةبةستَيت  ثشت  دووةميش  ِرَيطةى   ، دَيت 
دواكةوتنة كاتيةى لة نَيوان نيشانة كارؤموطناتيسيةكانى نَيوان 
لة  وةرطرياوانة  زانيارية  ئةو  ِروودةدات.  مانطةدةستكردةكاندا 
و  مايكرؤثرؤسيسةرةكةوة  دةضَيتة  مانطةدةستكردةكانةوة 
 زانيارية خةزنكراوةكانى ناو وةرطرةكةدا كة دةربارةى 

َ
لةطةل

ة و خَيرايى و شوَينى هةر مانطَيكة يةكدةطرن و ثاش ضةند 
َ
جول

كردارَيكى هةذمارى وةرطرةكة شوَينى خؤى دةردةخات لة سةر 
زةوى و زانياريةكان لةسةر شاشة ثضووكةكةى دةردةكةوَيت. 
هؤكارى  هةندَيك  ثَيويستة  ئةنجامةكانيش  ووردى  زياتر  بؤ 
كاريطةرى بةرطة هةواى دةورى  نمونة  بؤ  بكرَين  ِرةضاو  دى 
هَيزى  كاريطةرى  و  كارؤموطناتيسةكان،  نيشانة  لةسةر  زةوى 
كَيشكردنى زةوى لةسةر ئةو نيشانانة بؤية ثَيش دياريكردنى 
ؤزدا ِرةت دةبن 

َ
شوَين زانياريةكان بة زؤر كردارى هةذمارى ئال

كة هةر هةمووى مايكرؤثرؤسيسةرةكة ئةنجامى دةدات. 

بةكارهَينانةكانى ئَيستا و دواِرؤذى سيستمى 
GPS: زؤرن ئةوانةى كة ئةو سيستمة بةكار دَينن وةك كةشتية 
دياريكردنى  بؤ  تايبةتيةكانيش  بةلةمة  هةتا  و  طةورةكان 
شوَينةكانيان لة نَيو زةريا و دةرياكاندا، هةروةها كؤمثانياكانى 
طواستنةوةش ئةو سيستمة بةكاردَينن بؤ دياريكردنى شوَينى 
كرَى  ئوتومبيلى  كؤمثانياكانى  نمونة  بؤ  ئوتومبيلةكانيان 
لة ئةوروثا سيستمى GPS بةكاردَينن بؤ ناردنى نزيكرتين 

ئوتومبيل بؤ كةسى داواكار. 

ئوتومبيلةكاندا  هةموو  لة  لَيدَيت  واى  نزيكانةش  بةم 
ئامَيرَيكى وةرطر هةبَيت كة ِرَينومايى شؤفَيرةكةى دةكات تا بة 
ئاسانرتين ِرَيطة بطاتة جَى مةبةستى خؤى، لةو ئامَيرةدا نةخشةى 
ئةلكرتؤنى هةموو شةقامةكانى جيهانى تَيداية و لة ِرَيطاى ئةو 
زانياريانةى كة لة مانطة دةستكردةكانةوة وةرى دةطرن دةتوانن 
خن، ئَيستا 

َ
خؤيان دوور بخةنةوة لةو شةقامانةى كة زؤر قةرةبال

لة يابان كار لةسةر ثةرةثَيدانى ئوتومبيلَيكى وا دةكرَيت كة لة 
ِرَيطاى سيستمى  GPS و نةخشةى ئةلكرتؤنيةوة ئوتومبيلةكة 
خؤى ِرَيطا بدؤزَيتةوة بَى ئةوةى ثَيويستى ية شؤفَير هةبَيت 
ئوتومبيلةكةدا  لة  كة  ئةلكرتؤنى  هةستةوةرَيكى  لة  جطة 
ِرَيطايةش توانيويانة ئوتومبيل دروست بكةن  دادةنرَيت بةو 
م 

َ
بةال تَيثةرناكات.  كاذَير   / كم   ١٥ خَيرايى  سنورى  لة  م 

َ
بةال

خزمةتى   GPS سيستمى ئةوا  فِرؤكةكان  طةشتى  دةربارةى 
زؤرى ئةو بووارةى كردووة و ضاوةِروانى زياتريشني. 

سةرضاوة :                                 

http://www.trimble.com/gps/whygps.shtml   

     http://www.nasm.si.edu/exhibitions/gps/      

     http://electronics.howstuffworks.com/gps.htm
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ى هةروةك تةكنيكى 
َ
   تةكنيكى ثةخشى ِراديؤيى ديجيتال

ِرَيطايةوة  لةو  واية،كة  ى 
َ
ديجيتَال تةلةفزيؤنى  ثةخشى 

ثضووكى  بانديكى  سةر  لة  و  ِراديؤيى  ئيستطةى  ضةندين 
ثضووكى  ئةنتَينايةكى  بةهؤى  و  ثةخشدةكرَيت  لةرةلةرى 

ئامَيرى وةرطرةوة وةردةطريَينةوة. 

بة مانايةكى دى ئةو لةو تةكنيكةدا ِرووبةرَيكى 
ثضووك لة شةبةنطى كارؤموطناتيسى ديارى دةكرَيت، بؤ 

نمونة ئَيستا 5 ئَيستطةى وَيكضوو (ئةنالؤط) نزيكةى 
م هةمان 

َ
9 ميطاهَيرتز لة شةبةنط داطري دةكات بةال

ى كةمرت لة 5 ر1 
َ
ئةو ئيستطانة بة تةكنيكى ديجيتال

ميطاهَيرتز لة شةبةنطى كارؤموطناتيسى داطريدةكةن 
ةكان بةهؤى شةثؤلةكارؤموطناتيسيةكان

َ
!ئيستطة ديجيتال

ةوة ثةخشدةكرَين كة هةر ئيستطةيةك بةشَيكى كةم لة 
شةبةنطى كارؤموطناتيسى داطريدةكةن. 

ةكان 
َ
كةنال لة  ذمارة  زؤرترين  ى 

َ
ديجيتال تةكنيكى 

شةبةنطى  بةشةكانى  لة  بةشَيك  هةر  لة  دةثةستَيوَيت 
بةشَيوةى   

َ
كةنال دابينكردنى  ميانةى  لة  كارؤموطناتيسدا 

تايبةتيان  كؤدى  نةش 
َ
كةناال لةو  يةكة  هةر  و  ني 

َ
ديجيتال

و  ودةكرَينةوة 
َ
بال شةثؤلةوة  ِرَيطاى  لة  ئةوانة  كة  دةبَيت 

واتة  طوَيطر،  الى  لة  دةكرَينةوة  كؤدانة  ئةو  كؤتاييدا  لة 

لة ئيستطة  لةرةلةر ذمارةيةك  لةسةر هةمان  لةو كردارةدا 
ى ئةو كؤدانة 

َ
كؤداويةكان هةن كة تةنها بة وةرطرى ديجيتال

ِراديؤكان  بؤ  م 
َ
بةال تةلةفزيؤنيةكان  ة 

َ
كةنال بؤ  دةكرَينةوة 

نَيو  (decoder)دةكةوَيتة  كؤدةكان   كردنةوةى  ئامَيرى 
ى لة 

َ
ئامَيرى وةرطرةكة خؤيةوة، نيشانةى ِراديؤيى ديجيتال

 لة خؤ بطرَيت لةسةر هةمان 
َ
تا 9 كةنال توانايداية كة 8 

لةرةلةر. لة اليةكى ديكةوة كؤمثانياى (لؤسنت )ى ئةمةريكى 
In- ناوى  بة  نوَيية  تةكنيكَيكى  ثةرةثَيدانى  سةرطةرمى 

بةرنامةى  توانايداية  لة  كة   (IBOC)ا واتة   Band On
ةكانى ناردنى 

َ
ى ثةخشبكات لة ميانةى كةنال

َ
ِراديؤيى ديجيتال

دةتوانرَيت  كة   FM و   AM شةثؤلةكانى  وةك  ئاساييدا 
ى 

َ
هةموو نيشانة نَيردراوةكان بطؤِردرَين بؤ شَيوازى ديجيتال

ى 
َ
بة بَى ئةوةى ثَيويست بة كِرينى ئامَيرى ِراديؤى ديجيتال

تايبةت بكرَيت. 

كة  ثةيدابووة  وا  ى 
َ
ديجيتال ئيستطةى  ئةمةريكا  لة 

ودةكاتةوة بة 
َ
بةرنامةكانى لة ِرَيطاى مانطى دةستكردةوة بال

 FM و AM بةرامبةر بة شةثؤلةكانى S ناوى ئيستطةكانى
كة لة ضلةكانى سةدةى ِرابوردوةوة ثةيدا بوون، ئةو ئيستطة 
ِرووثَيو  زةوى  لةسةر  طةورة  ِرووبةرَيكى  دةتوانن  نوَييانة 
ناتوانن بطةنة ئةو شوَينانة،  ئاساييةكان  بكةن كة ئيستطة 
ثضووك  ِراديؤيةكى  كِرينى  بة  ثَيويستى  فةزايى  ثةخشى 

 راديؤى ديجيتالَى 
(ذمارةيى) 

مريان كةمال
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داية كة 
َ
هةية كة لة ئوتومبيلدا دةدةنرَيت و كارتَيكى لةطةل

دةخرَيتة نَيو دةرضةى كاسَيتةكة يان ئامَيرى سى ديةكة و 
ئوتومبيلةكة  دةرةوةى  لة  كة  ثضووكيش  فةزايى  دةفرَيكى 

دادةنرَيت و ثَيويستة

مانطانة نزيكةى 10 دؤالريش بدرَيت. طرنطى ثةخشى 
فةزايى لةوةداية كة دةتوانرَيت لةو ِرَيطايةوة زؤرترين ئيستطة 
ةكان وةربطريرَين كة داواكارى زؤرى طوَيطرةكان دابني 

َ
و كةنال

م 
َ
دةكات كة ئةوة لة ِرَيطاى ثةخشى ئاسايى  AM و FM،بةال

لَيرةدا طرفت هةية ئايا خاوةن ئوتومبيلةكان قايلن بةوةى 
ئةو بِرة ثارةية بدةن ؟ و لة اليةكى ديكةوة ئةو شةثؤالنةى 
بة  كة  نية  تواناياندا  لة  ئَيستاش  تا  دةناسرَين   S بة  كة 
شَيوةى باش بطةنة ئةو ئوتومبيالنةى كة بة خَيرايى 70 
سروشتيةكانى  هؤكارة  لةوانةش  جطة  دةِرؤن  كاذَير   / كم 
لةبةردةم  بةربةستن  ضياكان  و  درةختةكان  و  هةور  وةك 
وةرطرانةش  ئامَيرة  ئةو  طرانى  هةروةها  ثةخشةدا،  ئةو 
ى 

َ
سال لة  نمونة  بؤ  نوَييةن  تةكنيكة  ئةو  ديكةى  طرفتَيكى 

1999 دا و لة بةريتانيا نرخى يةكَيك لةو ئامَيرانة دةطاتة 
500 تا 1400 ثاوةندى ئيستةرلينى. تا ئَيستاش زؤربةى 
نَيو  لة  ئامَيرانة لة دوو ثارضة ثَيكدَين ثارضةيةكيان  ئةو 
سندوقى ئوتومبيلةكةدا دادةنرَيت و ثارضةكةى تريشى الى 

شؤفَيرةكةوة دادةنرَيت. 

ى: 
َ
سيفةتةكانى ثةخشى ديجيتال

لةوثةِرى  ى 
َ
ديجيتال ئيستطةيى  ثةخشى   ·

ديسكة  دةطاتة  ِروةوة  لةو  كة  سافيداية  و  ِروونى 
لةيزةريةكان و هةروةها كارتَيكارة دةرةكيةكانيش 

كارى تَيناكةن. 

 دابني دةكات 
َ
زؤرترين ئيستطة و كةنال  ·

بؤ بةكارهَينةرانى. 

دةتوانرَيت زانيارى لة سةر شاشةى ِراديؤ   ·
ى 

َ
ديجيتال زانيارى  و  وةربطريرَيت  يةكان 

َ
ديجيتال

لةسةر  بازاِركردن  و  هاتوضؤ  ِرَيطاكانى  دةربارةى 
ئةو  بؤ  كة  بكرَيتةوة  و 

َ
بال ئةلكرتؤنيةكان  ة 

َ
هَيل

مةبةستانة دوطمةى تايبةتى لة وةرطرةكان دةبَيت 
و تةلةفؤنيش بة وةرطرةكةوة دةبةسرتَيت. 

ِراديؤى ئينتةرنَيت:  ذمارةيةكى زؤر لة ئيستطةكان 
ودةكةنةوة، ئةوةى 

َ
بةرنامةكانيان بةهؤى ئينتةرنَيتةوة بال

كة ذمارةى ئةو ئيستطانة زياتر دةكات ئةوةية كة زؤربةى 

ئينتةرنَيت  الثةِرةكانى  دانةوةى 
َ
هةل نوَييةكانى  ظَيرشنة 

توانايى خؤيى تَيداية بؤ طوَيطرتن لة ِراديؤ، و ئامَيرةكانى 
تَيدا  ِراديؤيان  كارتى  لَيدَيت كة  وايان  كؤمثيوتةر خةريكة 
بؤ  م 

َ
بةال ثَيويستة  ى  ثَى  بة  ئةوةش  هةرضةندة  هةبَيت 

خؤيان هةن، هةرضةندة ئةو بةرنامة و ئامَيرانة بة زؤرى 
م 

َ
وا دروستكراون كة بؤ وةرطرتنى ثةخشى وَيكضوو بن بةال

يش 
َ
ديجيتال ثةخشى  بؤ  كة  لَيبكرَيت  وايان  دةتوانرَيت 

وبوونةوةى 
َ
بال ديكةوة  اليةكى  لة  دواِرؤذدا.  لة  دةستبدةن 

فراوانى ئينتةرنَيت بة هةموو شوَين و نوسينطةكاندا كة بة 
ى خَيراوة وا دةكات كة 

َ
زؤريش ئةو شوَينانة بةسرتاون بة هَيل

كؤمثيوتةر جَيطاى ِراديؤ بطرَيتةوة بؤ طوَيطرتن لة طؤرانى 
ةكان لة ميانةى كاذَيرةكانى كاركردن بة 

َ
و مؤسيقا و هةوال

تايبةتى لةو ناوضة بازرطانيانةى كة بيناكانيان بة جؤرَيكى 
وان بة باشى ثةخشى ئاسايى ِراديؤيان ناطاتَى. ئةوانة هةموو 
وادةكةن كة وردة وردة كؤمثيوتةر جَيطاى ِراديؤ بطرَيتةوة 
ةكاندا بَيت يان لة نوسينطة و فةرمانطةكاندا بَيت. 

َ
ئيرت لة مال

ويكردةوة كة 
َ
بةِرَيوةبةرايةتى ئيستطةى بةريتانى BBC بال

لة بةرنامةيدا هةية خزمةتى ئينتةرنَيتى هؤ جؤرا و جؤر 
ببَيتة  نيازة  بة  و  جياواز  و  زؤر  زمانى  بة  و  بكات  دابني 
ةكان بة شَيوةيةكى 

َ
ثَيشةنط لة بوارى ثَيشكةشكردنى هةوال

ِراستةوخؤ بةوةش خزمةتَيكى طةورة بة ذمارةيةكى زؤرى 
بيسةر و بينةرى ئةو تؤِرة دةكةن بة شَيوةى ِراستةوخؤ لة 
ِرَيطاى ئيستطة و ئينتةرنَيتةوة بةشدارى دةكةن، هةروةها 
بةكارهَينةرانى ئةو تؤِرة دةتوانن وَينةى ظيديؤيى ِراستةوخؤ 
ببينن و بةشداريش بكةن لة طفتوطؤ لة سةر بابةتَيك لة 
ِرَيطاى تةلةفؤن يان ثؤستى ئةلكرتؤنيةوة، تؤِرةى BBC لة 
ى 1999 دا نزيكةى 12 مليؤن ثاوةندى تةرخانكرد بؤ 

َ
سال

هةروةها   ،online ِراستةوخؤى  خزمةتةكانى  ثةرةثَيدانى 
دابينكردنى ذمارةيةكى زياتر لة زمان بؤ بةشداربوانى. 

لة  نؤرسفيل  لة   imagine ئيستطةى  ئةمةريكاش  لة 
ئينتةرنَيت  لةسةر  خؤى  خزمةتةكانى  ميتشطان  هةرَيمى 
ثيشكةشدةكات، بةكارهَينةرانى دةتوانن تةنها ئةو بةرنامانةى 
بخةنة  ديكة  ئةوانى  و  لَيية  حةزيان  كة  وةربطرن  خؤيان 
الوة !بةوة طويطر خؤى بةرنامة بؤ خؤى دادةنَيت. لةاليةكى 
ناوةِراستى  لة  ِراطةياندن  (شاتسلةر)ى  كؤمثانياى  ديكةوة 
لة  ئيستطةكانى  ضوار  هةر  بةرنامةكانى  وة   1999 ى 

َ
سال

بةجَيهَينانَيك  وةك  ئينتةرنَيتةوة  نَيو  خستؤتة  فيالدلفيا 
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كؤتايى  تا  ئةوةى  بؤ  دؤالر  مليؤن   150 بةدةستهَينانى  بؤ 
ببةستَيت  ثَيكةوة  ئيستطةكانى   469 هةموو   1999 ى 

َ
سال

بةوةش دةبَيتة كَيبةركَييةكى طةورةى كؤمثانياكانى ديكةى 
ئةو بوارة لة كَيشكردنى زؤرترين بةكارهَينةر بؤ تؤِرةكةى 

خؤى. 

ِروونى  بة  ئينتةرنَيت  كاريطةرى  كة  لَيهاتووة  واى 
لةسةر ئيستطةكانى ئةمةريكا دةردةكةوَيت، زياد لة 6250 
ئيستطةى ئةمةريكى كة دةكاتة نيوةى هةموو ئيستطةكانى 
ئينتةرنَيت  لةسةر  دةِرؤن  شوَينةكانيان  بةرةو  ئةمةريكا 
ذمارةى  م 

َ
بةال سنوردارة،  زؤربةيان  بةشدارى  هةرضةندة 

لةسةر  بةرنامةكانيان  بةبةردةوامى  كة  ئيستطانةى  ئةو 
ى 1998 

َ
ئينتةرنَيت ثةخشدةكةن لة 500 ئيستطةوة لة سال

ى 1999. 
َ
طةيوةتة 1000 ئيستطة لة سال

كى      نوَى:  تـــــــــــــــــةكنيــــــــــــكيـَ
يةكَيك لةو طرفتانةى كة دَينة بةردةم ِراديؤ ئةوةية كة 
 (retrieve) ناتوانرَيت بة ئاسانى ئةو بةرنامانة بطَيِردرَينةوة
مانط،  يان  هةفتة  ضةند  بة  ثةخشدةكرَين  ئةوةى  ثاش 
 (transcripts) بةرنامةكان  كؤثى  كاتةكاندا  زؤربةى  لة 
بوونيان نية خؤ ئةطةر هةبن ئةوا بة شَيوةيةكى ضاثكراو 
هةرضةندة  بطةِرَيني،  نَيوياندا  بة  ناتوانرَيت  كة  دةبن 
دةطرن 

َ
هةل كؤنةكان  بةرنامة  كؤثى  ثةخش  كؤمثانياكانى 

و  بةرنامةكة  ناوى  لة  جطة  نةكراون  ثَيِرست  ئةوان  م 
َ
بةال

دا   2000 ئةيلوُّـ  لة  (كؤمباك)  كؤمثانياى  بةروارةكةى. 
تةكنيكَيكى نوَيى لة سةر ئينتةرنَيت تاقيكردةوة كة بريتى 
بوو لة ثَيِرستَيك  (index ) كة 7195 كاذَير لة بةرنامةى 
ِراديؤيى لة خؤ طرتووة كة دةطةِرَيتةوة بؤ ناوةِرؤكى 6613 
بةرنامة و هةندَيكيان دةطةِرَينةوة بؤ مانطى ئازارى 1999، 
ِرؤذانة ئةو ثَيِرستة نوَى دةكرَيتةوة و بؤ ئةوةى طوَيطر ئةو 
بؤ  بِروات  كة  لةسةرة  ئةوةندةى  بةكاربَينَيتةوة  بةرنامانة 

سايتى  

 http://speechbot.research.compaq.com
ِرَيطاى  لة  دةيةوَيت  بابةتةى  ئةو  دواى  بة  بطةِرَيت  و 
ئةوةى  و  دةطَيِرَيتةوة  دةنطيةكان  بِرطة  كة   keyword

دةبذَيررَيت. 
َ
مةبةستة هةل

دةبا بزانني ئاخؤ ِرؤذنامةطةرى ئةلكرتؤنى ئةو بؤشايية 
ِراديؤى  وبونةوةى 

َ
بال خاو  ئةنجامى  لة  كة  دةكاتةوة  ثِر 

زؤر  ئينتةرنَيت  تةكنيكى  ؟  دروستدةبَيت  ئينتةرنَيتةوة 

دةرطاى كردؤتةوة كة هةندَيكيان دامةزراوة ِرؤذنامةطةريةكان 
لَيوةربطرن،  كيان 

َ
كةل خَيرا  شَيوةيةكى  بة  نةيانتوانيوة 

سةرضاوةى  بونةتة  و  بةردةوامن  ديكةيان  هةندَيكى 
كؤكردنةوةى قازانجى زؤر، لة ِراستيدا ِرؤذنامةكان سيفةتى 
ثَيشِرةوى و تاكة سةرضاوةيى بؤ هةوالةكاَنيان لة دةستداوة 
لة سةر تؤِرةى ئينتةرنَيت كة ئةوةش بة قازانجى سايتةكانى 
زؤرى  و  ئَين  ئَين  سى  و  الين  ئؤن  ئةمريكا  و  ياهو  وةك 
ديكة. .. تةواو دةبَيت. ئةوة لة كاتَيكدا بوار ِرةخسابوو بؤ 
ئةطةر  بَينن  دةست  بة  ثَيشةنطية  ئةو  كة  ِرؤذنامةكانيش 
باس  كةس  زؤر  ئةمِرؤ  ناية. 

َ
بجوال خَيراتر  شَيوةيةكى  بة 

ِرؤذنامةكاندا  لةبةردةم  هةية  بوار  هَيشتا  كة  دةكةن  لةوة 
تا ببنة سةرضاوةى ثَيشةنط لة بوارى ئينتةرنَيتى بَيتةُّـ 
و خزمةتةكانى خؤى لة ميانةى نةوةيةكى نوَى لة مؤبايل 
و بكاتةوة، لةوةش زياتر 

َ
و ئامَيرة بَيتةليةكانى ديكةوة بال

بوار هةية تا ِرؤذنامةكان خؤيان بكةن بة نَيو بوارى ِراديؤى 
ئينتةرنَيت و بةشَيكى زؤر لة طوَيطران بؤ خؤيان بةرن. 

 Arbitron New Media بة ثَى ى تؤذينةوةيةك كة
هةتا  ئينتةرنَيت  ِراديؤى  طوَيطرانى  ذمارةى  ئةنجاميداوة 
تةموزى 2000 لة %1 ى كؤى طوَيطرانى ِراديؤ ئاساييةكان 

تَيثةِرناكات. 

ى 1999دا 
َ
كؤمثانياى Everstream لة ناوةِراستى سال

دامةزراوة لة شارى كليفالند ى ئةمةريكى كة خزمةتى زؤر 
ِرؤذنامةى  ميانةى  لة  دةكات  بةكارهَينةرانى  بة  ثَيشكةش 
ِرؤذنامة  لة  بةكارهَينةرانى  ذمارةى  كة  ئةلكرتؤنيةوة 
ئةلكرتؤنيةكان تا تةموزى 1999 طةيوةتة 200 ِرؤذنامة كة 
125 يان بة كردارى ئةو خزمةتة نوَييانةيان ثَيشكةشدةكات 
كة لةو خزمةتانةش ئةوةية كة بةكارهَينةر دةتوانَيت هةر 
ى 

َ
لة ِرَيطاى ِرؤذنامةكانيانةوة طوَى بطرن لة ضةندين كةنال

خوازراو و لة درَيذةوةى بابةتةكان تَيبطةن ئةو بابةتانةى 
بةكارهَينةرانى  يارمةتى  هةروةها  مةبةستيانة.  كة خؤيان 
دةدات كة بتوانن ثةرة بة ناوةِرؤكة دةنطيةكانى الى خؤيان 
كو هةندَيك 

َ
بدةن بةو جؤرةيان كة خؤيان مةبةستيانة بةل

ِرؤذنامة ئةلكرتؤنيانة ستؤديؤى تايبةت لة ذوورةكانى  لةو 
ية نوسراوةكة بطؤِرن 

َ
 دروستدةكةن تا ناوةِرؤكة هةوال

َ
هةوال

بيطةيةننة  ئينتةرنَيتةوة  ِرَيطاى  لة  و  دةنط  شَيوةى  بؤ 
بةكارهَينةرانى. 

 Everstream ئةو سيفةتةى كة خزمةتةكانى كؤمثانياي
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جيادةكاتةوة ئةوةية كة بةكارهَينةرانى وا لَيدةكات كة بة 
ئارةزووى خؤى و بة درَيذى طوَى بطرَيت لة هةر بابةتَيك كة 
بيةوَيت ضونكة توانيويةتى كة ثةرة بدات بةو هؤكارانةى 
كة وا لة هةزار طوَيطر بكات بة خواستى خؤيان طوَيبيستى 
بةوةوة  هةر  كؤمثانياية  ئةو  دةيانةوَيت،  كة  بن  ئةوة 
ِرؤذنامة  بة  ثَيشكةش  دةنطيةكان  خزمةتة  كة  ناوةستَيت 
كة  دادةِرَيذَيت  ئةوةش  ثالنى  كو 

َ
بةل بكات  ئةلكرتؤنيةكان 

خزمةتى ظيديؤيش ثَيشكةش بكات.

ضؤن  ئاسايى  ِراديؤى  دواِرؤذى  ئاخؤ  بزانني  با  ئَيستا 
ئامَيرة  بوارةكانى  زؤرةى  ثَيشكةوتنة  ئةو   

َ
لةطةل دةبَيت 

ِراديؤى  ثةيدابوونى  و  ِراديؤ  بةتليبةتى  و  بَيتةليةكان 
ى وِراديؤى ئينتةرنَيت ؟ 

َ
ديجيتال

و  طةورة  جةماوةرَيكى  ئاسايى  ِراديؤى  تائَيستاش 
ِراديؤى  كة  ناضَيت  لةوة  ئةوة  بةر  لة  هةية  بَيشومارى 
ى مةترسى بَيت لةسةر ِراديؤى ئاسايى تا مةودايةكى 

َ
ديجيتال

دوورى تريش، ئةو سيفةتة باشانةى كة لة ِراديؤى ئاسايدا 
و  بةكارهَينانيان  ئاسانى  و  و ثضووكيان  هةن وةك سووكى 
هةرطيز  كة  كردووة  وايان  كارَيكى  نرخةكانيان  هةرزانى 

كَيبةركَى ى نةبَيت ! 

ِراديؤى ئاسايى هةر لةو كاتةوةى كة بة شَيوةى فراوان 
تائَيستا  و  ِرابوردوةوة  سةدةى  بيستةكانى  لة  وبوةوة 

َ
بال

توانيويةتى خؤى ِراطرَيت بةرامبةر هةموو ئةو طؤِرانكارية 
و  هاتوون  سةردةمدا  تةكنؤلؤذياى  سةر  بة  كة  خَيرايانةى 
زؤرى  جةماوةرى  ِراطةياندن  هؤيةكى  وةك  توانيويةتى 
كة  بةريتانيا  وةك  تَيكى 

َ
وال لة  نمونة  بؤ  هةبَيت  خؤى 

ِرؤذانة 3  دانيشتوانى  ئَيستاش 90% ى  تا  ثَيشكةوتوة  زؤر 
ِراديؤكان دةطرن. بة كورتى ئةو طؤِرانكارية  كاذَير طوَى لة 
نابَيتة  ِروويانداوة  ِراطةياندندا  هؤكانى  لة  كة  يةى 

َ
ديجيتال

ِراديؤ  نَيوان  تَيكضوونى ثةيوةندى مَيذوويى بةهَيزى  هؤى 
كو دةبَيتة هؤى زياتر بةهَيزكردنى ئةو 

َ
و طوَيطرةكانى بةل

ثةيوةندية مَيذوويية و زيادبوونى جةماوةرى ! 

طةورةيةى  طؤِرانكارية  ئةو   
َ
لةطةل هاوِرَى  باسة  شايانى 

بوارى ِراديؤ طؤِرانكارى طةورةى ديكة لة بوارةكانى سينةما 
و فليمى سينةماييدا ِروويداوة و ئَيستا سينةماى ئةلكرتؤنى 
دروستبوة كة جَيطاى و يان خةريكة جَى ى ئامَيرة سينةمايية 

كالسيكيةكان دةطرنةوة. 

سةرضاوة: سايتى قلقيليا

بةريتانيا رَيطا  بة دروستكردنى 
كؤرثةلةى دوو ِرةط دةدات 

مرؤظى  ثيتَينى  بؤ  بةريتانى  دةستةى  لةندةن:  
رةزامةنديةكى سةرةتاى دةربِرى دةربارةى دروستكردنى 
كردنى 

َ
كؤرثةلةى دووِرةط لة دوو جؤر بةهؤى تَيكةل

طيانةوةريى  هَيلكةى  بة  مرؤظ  رايبى  ترشى  ناوكة 
ضارةسةرييةكانى  توَيذينةوة  لة  بةكارهَينانى  بؤ 
نةخؤشيدا وةك ئةلزايمةر هؤكارى ئةم رةزامةنديةش 
دةطةِرَيتةوة بؤ ئةوةى كة بتوانن سوود لةو كؤرثةلة 

دووِرةطانة ببينن دةربارةى ئةندامةكان.
   زاناكان واى دةبينن كة ئةمجؤرة كؤرثةالنة دةتوانَيت 
بةكاربهَينرَين بةمةبةستى ضارةسةرو بةرهةمهَينانى 
قةدةخانة بةبِرَيكى زؤر كة ئةوةش يارمةتى دةرَيك 
دةبَيت بؤ ثَيشكةوتنَيكى زؤر لة بوارةكانى ضارةسةرى 

هةندَيك نةخؤشى وةك ثاركينسن و ئةلزايمةر. 
لَيكؤلينةوةيةك كة دةستةى بةريتانى بؤ     بةثَيى 
طشتى  راى  كة  دةريخستووة  ئةنجاميداوة  ثيتاندن 
ئةمجؤرة  كة  هةية  ئةوة  لةسةر  رايان  بةتةواوى 
كؤرثةلة دووِرةطانة ئةنجام بهَينرَيت ثاش ئةوة كة لة 
ك تَيطةيةنراوة كة مةبةست 

َ
ِرَيطاى راطةياندنةوة خةل
لةم توَيذينةوانة ضيية. 

 
َ
كاسل نيو  زانكؤى  لة  ئارميسرتؤنط   

َ
اليل دكتؤر     

كارةكةى  بؤ  نةك  ئيجابيية  كارَيكى  «ئةمة  طوتى: 
كو بؤ ثَيشكةوتنى زانست بةطشتى 

َ
خؤمان بةتةنها بةل

لة بةريتانيا وة ئَيمة بةو هيوايةوةين كة ئةمة ببَيتة 
هؤى داهَينانى شَيوازى تةكنةلؤذى نوَى كة هةموو دنيا 
 ببينَيت»، هةروةها طوتى: «ئَيمة مةبةستمان 

َ
سوودى ُّـ

نية هيض بوونةوةرَيكى نامؤ لة مرؤظ و بؤ نموونة 
ئةم  دةمانةوَيت  تةنها  كو 

َ
بةل بكةين،  دروست  مانطا 

خانانة بؤ تَيطةيشتن لة قةدةخانةكان زياتر بزانني». 
   ئةم بِريارةى حكومةتى بةريتانى لةهةمان كاتدا 
بووة هؤى بةرثاكردنى ناِرةزاييةكى زؤر الى ئةوانةى 
َين ئايا دةبَيت ئةو 

َ
ن وة دةل

َ
كة دذى لةبارضوونى مندال

ى 
َ
بةربةستانةى كة لةنَيوان جؤرةكاندان البربَين وة هةول

كردنى ماددة سروشتيةكانى مرؤظ و طيانةوةران 
َ
تَيكةل

بدرَيت ئةطةرضى بةشَيوةيةكى سنوورداريش بَيت. 
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مرؤظايةتيية  هةميشةييةكانى  لةطريوطرفتة  شةِرانطَيزى 
ياساء  ثَيودانطء  سةرجةم  فةلسةفةكان،  ئاينيء  سةرجةم 
رَيسا رةفتارييةكان بايةخيان بةسيستماتيكردنى شةِرانطَيزىء 
كردنةوةيان 

َ
بةتال بةرَيكردنء  يان  كردنى 

َ
كؤنرِتؤل رَيطةكانى 

خؤى  بةشةِرانطَيزى  بةرامبةر  ئَيستا  تا  مرؤظ  داوة. 
بكاتء  ى 

َ
كؤنرِتؤل ضؤن  نازانَيت  بووةء  سةرسوِرمان  تووشى 

دا بكات، نة مرؤظء نةهيض بريوباوةِرء 
َ
سءكةوتى لةطةل

َ
هةل

بؤ  طونجاو  رَيطةضارةى  نةيانتوانيوة  ئَيستا  تا  فةلسةفةيةك 
بدؤزنةوة،  كردنى، 

َ
كؤنرِتؤل خستنةوةبةرفرمانى شةِرانطَيزىء 

ةكان بؤ شيكردنةوةى شةِرانطَيزى زؤرن، بةآلم ئةندةكنيء 
َ
هةول

وةك  دةرةوة   
َ
ثال دةخةنة  شةِرانطَيزى  هةندَيكيان  جياوازن، 

بابةتة ئةفسانةييةكانى جنؤكةء شةيتان يان كةسانى ديكة، 
 ناوةوة يان ناخى مرؤظ (واتة 

َ
هةندَيك شةِرانطَيزى دةخةنةثال

خود تاوانبار دةكةن)، هةروةها سروشتى شةِرانطَيزى مرؤظايةتى 
يانداوة بةفةلسةفةء ئةقآلنيةتى 

َ
تاوانبار دةكةن، هةندَيك هةول

ى شةِرانطَيزى بكةنء بةمة شةِرانطَيزى لةنةزوة 
َ
خؤيان كؤنرِتؤل

ةتَيكة 
َ
بةدةر دةكةن، هةندَيكى ديكة ثَييان واية شةِرانطَيزى خةسل

ة. 
َ
بوونى مرؤيى ثَي جيادةكرَيتةوةء دةربازبوون لَيى مةحال

بةثَيضةوانةى ئةمةوة هةندَيك ثَييان واية شةِرانطَيزى لةبوونى 

مرؤييدا رةطةزَيكى الوةكييةء اليةنى ضاكةو خَير بناغةية. 

بوتول لةثَيشةكى كتَيبي ”مرؤظى توِرة“ لةنوسينى ”فوستو 
ةتة سةرةكييةكانى هةر 

َ
َيت: ”يةكَيك لةخةسل

َ
ئةنتونينى“دا دةل

لةشةِرانطَيزىء  تَيطةيشتن  لةرَيطةى  بريتيية  شارستانييةك 
ئةم  رَيكدةخرَيت،  ثَي  شةِرانطَيزى  بةهؤيةوة  رَيطةيةى  ئةو 
ئةندامةكانيدا  هةموو  لةدةروونى  لةشةِرانطَيزى  تَيطةيشتنة 
شَيوازَيكى  هةموو  دةضَينرَيت،  زووةوة،  لةتةمةنَيكى  هةر 
لةخؤدةطرَيت،  شةِرانطَيزى  ئاراستةكردنَيكى  ثةروةردةكردن 
ثةروةردة ئةوة فَيرى تاكةكانى دةكات كةىء ضؤن شةِرانطَيزى 
تا  ثَيبدات  رَيطةى  كةى  بةثَيضةوانةوة  يان  بكات  سةركوت 
ةت لةوةدا كورت 

َ
َيت : فرمانى سةرةكى دةول

َ
بوروذَيت، هةروةها دةل

دةبَيتةوة كةرَيطة لةئةندامةكانى دةطرَيت توندءتيذى بنوَينن 
يان توندءتيذى الى تاكةكانى سنوردار دةكاتء ثراكتيزةكردنى 
كانى 

َ
باال تة 

َ
دةسةال دةكات،  قؤرغ  بؤ خؤى  تةنيا  توندءتيذى 

بوون لةبةِرَيوةبردنى شةِرانطَيزى جةماعيدا كورت دةبَيتةوة، 
َ
زال

ةتيماندا 
َ
ت لةياساي نَيودةول

َ
ةتى خاوةن دةسةال

َ
مةحةكى دةول

تى ئاِراستةكردنى توندءتيذى رَيكخراو واتة 
َ
بريتيية لةدةسةال
راطةياندنى شةِر“.

جوانى ئةم بريؤكانة لةوةدا خؤى حةشارداوة كة بةتايبةتى 

تيؤرة سايكؤلؤذييةكانى 
شةِرانطَيزىء توندءتيذى
نوسينى دكتؤر مستةفا حيجازي

ثةرضظةى: سؤزان جةمال
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تانى 
َ
تانى جيهانى دواكةوتوودا هاوجَى دةبن، لةوال

َ
بةسةر وال

دواكةوتوودا شةِرانطَيزى لةشَيوةى سةركوتكردنء تريؤركردندا 
(ناخى  ناوةوة  ئاراستةى  دةكات،  ثراكتيزةى  ت 

َ
كةدةسةال

تانى ثيشةسازيدا 
َ
مرؤظ) دةكرَيت، لةكاتَيكدا شةِرانطَيزى لةوال

دةمانةوَيت  لَيرةدا  ئةوةى  دةكرَيت،  ئاراستة  دةرةوة  بةرةو 
راستةقينةية  طريوطرفتَيكى  شةِرانطَيزى  ئةوةية،  َيني 

َ
بيل

لةطريوطرفتة سةرةكييةكانى مرؤظايةتى، ئةوةش بؤ قسةكانمان 
ئةم  لةضارةسةركردنى  ياساكان  رَيساء  كةتةنيا  زياددةكةين 
فةلسةفىء  ئاينزا  كو 

َ
بةل نةهَيناوة،  شكستيان  طريوطرفتةدا 

زانستيية جياوازةكانيش تائَيستا لةدانانى تيؤرَيكى تَيروتةواو 
بؤلَيكدانةوةى شةِرانطَيزى شكستيان هَيناوة. 

  تيؤرةكان لةم مةيانةدا ئةطةر تةنيا لةرووى سايكؤلؤذىء 
سايكؤسؤسيؤلؤذييةوة وةريان بطرين هةر زؤرن، هةريةكةيان 
لةسؤنطةيةكى دياريكراوةوة دةستثَيدةكةنء بايةخ بةهةندَيك 

روانطةى تايبةتى دةدةنء 
لةوَيوة شةِرانطَيزى لَيكدةدةنةوة، 
هةريةكةيان لةهةندَيك اليةنةوة 

م 
َ
سودمان ثَيدةبةخشن، بةال
هةر يةكةيان شرؤظةيةكى 

تةواو بةدةستةوة نادةن.  ئةطةر 
ي ئةو تيؤرانةبن 

َ
ئةمة حال

كةبؤ لَيكدانةوةى شةِرانطَيزى 
طةكانى خؤرئاوادا، 

َ
لةكؤمةل

دانراون، ئةوا شةِرانطَيزىء 
روخسارةكانى توندءتيذى 

كةشةِرانطَيزى ثَيدةناسرَيت 
تانى تازةطةشةكردوودا 

َ
لةوال

هَيشتا ثَيويستيان بةشَيوط 
يان ياساى شرؤظةكارى هةية 
بؤ لَيكدانةوة.  ئةم شَيوطة  
كةرةضاوى تايبةتمةندَيتى 

يةتى لةو 
َ
دواكةوتنى كؤمةال

تانةدا دةكات تائَيستا 
َ
وال

بةتةواوةتى بوونء ئامادةبوونى 
نيية.  لةبةرئةوة لَيرةدا 

دةدةين بةكورتى هةندَيك 
َ
هةول

تيؤرى سايكؤلؤذى سةبارةت 

دةدةين سود لةهةندَيك 
َ
بةشةِرانطَيزى بخةينةِروو، هةول

لةو رةطةزة شرؤظةكارييانة وةربطرين كةئةم تيؤرانة 
ةكانماندا بؤ تيشك 

َ
ئاماذةيان ثَيداوة، ئةويش لةزنجريةى هةول

طةى دواكةتوودا. 
َ
خستنةسةر دياردةى توندءتيذى لةكؤمةل

ئةو  ثَيويستة  تيؤرانةوة  ئةم  ناو  بِرؤينة  بةرلةوةى 
دِرندانةى  بةداستانى  سةبارةت  بخةينةالوة  ويية 

َ
تَيكةال

كةئةندامانى  ى 
َ
ئاذةل دِرندانةى  شةِرانطَيزى  شةِرانطَيزىء 

ثابةندبوون،  ثَيوةى  (ذيارييةكان)  شارستانييةكان  طة 
َ
كؤمةل

ضونكة ئةو شةِرانطَيزيية بَيسنورةى كةمَيشكى ئةم كةسانةى 
ء مرؤظى 

َ
ثِركردووة سةبارةت بةخوَين رشتنء دِرندةيي ئاذةل

 (Sterotypes ستَيرؤتايثني) سةرةتايي، تةنيا بريؤكةى جؤرين
كةمؤركَيكى الدةرانةيان هةيةء ئامانجيان ئةوةية ئةوكةسانة 
 ئةو بوونةوةرانةى 

َ
 لةضي دةكةنةوة بيخةنة ثال

َ
خؤيان سل

ثَييان نامؤن يان لةخؤيان نزمرتن. 
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ثَيمان  سةرةتايي  بةمرؤظى  سةبارةت  كالينربط(3)  ئؤتؤ 
رادةطةيةنَيت ”زؤركات جةنطى مرؤظة سةرةتاييةكان لةرووى 
طيانييةوة زيانيان كةم لَيكةوتووة، مرؤظى سةرةتايي وةحشي 
طة 

َ
كؤمةل لةجةنطةكانى  ثلةيةى  بةو  نةبوون  دِرندة  يان 

ةتةكاندا جةنطى 
َ
ثيشةسازييةكاندا دةردةكةوَيت : لةزوربةى حال

ك رَيساى دياركراوبوون  يََ
َ
مرؤظة سةرةتاييةكان ملكةضى كؤمةل

 دوذمنةكانياندا، بؤنمونة هةندَيكيان 
َ
ةكردنيان لةطةل

َ
لةمامةل

(ئوستورالييةكان) لةثَيش هَيرشكردندا ضةك بةسثي ثَيستة 
بَي ضةكةكان دةبةخشن، هةندَيكى ديكةيان بةلةمى باركراو 
بةخؤراك بؤ دوذمنة برسيةكانيان دةنَيرن بؤئةوةى جةنطى 
َيك 

َ
كةكؤمةل دةطَيِرنةوة  هةندَيكيش  هاوتابَيت،  نَيوانيان 

كردووة  دوذمنةكانياندا   
َ
لةطةل بارودةكانيان  لةهندييةكان 

مؤركَيكي  شةِركردن  ئةمانةدا  لةهةموو  بةدووبةشةوة. 
ياريية وةرزشييةكانى وةرطرتووة، هةروةها لةاليةكى ديكةوة 
ئاطاداركردنةوة  زةنطى  لَيدانى  بَي  لةناكاوء  بؤردوومانكردنى 

بةنزيكى لةجةنطة سةرةتاييةكاندا بوونى هةر نةبووة.

:
َ
1. روانطةى سايكؤلؤذى ئاذةل

ينةوةى 
َ
يدا، ”كونراد لؤرنز“ كاتَيك لَيكؤل

َ
   لةجيهانى ئاذةل

ةتةكانى دةكرد، ئاشكرايكرد دِرندةيي 
َ
لةسةر شةِرانطَيزىء خةسل

ئةفسوونة،  تةنيا  خوَينِرشتن  بؤ  ئارةزووى  دِرندةء  ي 
َ
ئاذةل

ثةيوةنديية خوَيناوىء شةِرانطَيزيية زيادةِرؤكان تةنيا لةنَيو 
ة بِربِرةدارةكاندا 

َ
م لةئاذةل

َ
مَيرووةكاندا  تَيبينى دةكرَين :بةال

ةتة 
َ
شةِرانطَيزى فرمانَيكى دياريكراوى يةكَيك لةم ضوار حال

ضوو  بةيةكدا  بةشَيوةيةكى  يان  بةجيا  هةريةكةيان  هةية، 
لةنَيوان يةكرتيدا : 

ــ بةرطريكردن لةبوارى زيندةطى، طةِران بةشوَين نَيضري يان 
ناوضةيةك بؤ راوكردن. 

دا (واتة شوَينى ئةو 
َ
ــ شوَينى ثلةيي لةضوارضَيوةى كؤمةل

بةديهَينانى  لةثَيناوى  ئةويش  ةكةى خؤيدا)، 
َ
لةكؤمةل ة 

َ
ئاذةل

ثلةداية  بةرزترين  لةثَيطةى  ئةوةى  فرمانيدا،  هاوسةنطى 
ةكةى دذى دوذمنء ثاسةوانيكردنيانء 

َ
ئةركى ثاراستنى كؤمةل

جَيطريكردنى دادوةرى لةنَيوان ئةندامةكانيدا، لةئةستؤداية. 

ــ جووتبوون، زؤرترين شَيوةكانى كوشتارى دِرندانة لةنَيوان 
بوون بؤ بةهَيزترينيان 

َ
ئةندامانى هةمان جؤردا روودةدةن، زال

تؤماردةكرَيتء ئةمةش دةبَيتةهؤى ثةرةسةندنى ئةو جؤرة.  
بةثَيضةوانةوة كوشتار لةنَيوان جؤرة جياوازةكاندا تةنيا بةهؤى 

هؤكارى بةرطرى يان دةستكةوتنى خؤراكةوة روودةدةن.  

لةسةر  وةكانى 
َ
بةربال ينةوة 

َ
لَيكؤل ”لةئةنجامى  ”لورنز 

 كة لةكوشتاريدا ئةنجاميداون، طةيشتة ضةند 
َ
رةفتارى ئاذةل
دةرئةنجامَيك: 

ي دِرندةو هؤيةكانى 
َ
ــ هاوسةنطييةك لةنَيوان ضةكةكانى ئاذةل

بَيت  كارا  بةرطريكردن  ضةندة  هةية،  لةنَيضري  بةرطريكردن 
ة هَيرشبةرةكة بةهَيزدةبَيتء 

َ
ئةوةندة هَيزى ضةك الى ئاذةل

ثَيضةوانةكةشي راستة. 

ةتى تةنطانةدا دةطاتة ئةوثةِرى 
َ
ــ  رةفتارى كوشتارى لةحال

ةتى 
َ
لةحال تواناكانى  ئةوثةِرى  ة 

َ
ئاذةل ئةو  ضونكة  توندى، 

نائومَيدبوونى لةرزطاربوون لةرَيطةى راكردن يان تةسليمبونةوة، 
 دةطاتة ئةوثةِرى 

َ
دةخاتةكار، هةروةها ثلةى كوشتار الى ئاذةل

بوارة  يان  ناوضةكةى  لةناوةندى  مةترسيية  ئةو  ضةندة 
زيندةطييةكةى نزيك بَيتةوة. 

هةر  يان   ،
َ
ئاذةل الى  شةِرانطَيزى  رةفتارَيكى  هةموو  ــ 

  Inhibiteur لةكاروةستان  مةيلَيكى  شةِرانطَيزى  مةيلَيكى 
رةفتارَيكى  لةرَيطةى  دةكاتء  ى 

َ
كةكؤنرتؤل بةرامبةريةتى 

ة 
َ
سروتيةوة Counduite rituelle كارى خؤى دةكات، ئاذةل

الوازةكة ملكةضء تةسليم دةبَيت، ضةندة مةيلى شةِرانطَيزىء 
زياد  لةكاروةستان  هَيزى  بةهَيزبن  شةِرانطَيزى  ضةكةكانى 
بةرامبةر  ئةوثةِري  دةطاتة  شةِرانطَيزى  كارايبوونى  دةبَيت.  
رةطةزة هةرة الوازةكان، لةرَيطةى سروتةكانى ملكةض بوونةوة 
ة بةهَيزةكة 

َ
ة الوازةكة ئةنجاميدةدات شةِرانطَيزى ئاذةل

َ
كةئاذةل

بؤ زيان نةطةياندن دةطؤِرَيت.  بةثَيي راى ”لورنز“بنضينةى 
شةِرانطَيزييانة  لةمةيلَيكى  بريتيية  واردةيي 

َ
هةال ثةيوةندى 

كةبؤ دذةكةى دةطؤِرَيت لةِرَيطةى كردارى لةكاروةستانةوة. 

لةتوندءتيذىء  كةشةِرانطَيزييةكةى  مرؤظ  تراذيدياى  ــ 
”لورنز“بؤ  راى  بةثَيي  دةتةقَيتةوة  رقءكينةدا  دِرندةييء 
واتة  دةطةِرَيتةوة،  نةزوةكانى  طونجاندنى  لةدةستدانى 
لةدةستدانى لةكاروةستَينةرة غةريزةييةكانى بؤ شةِرانطَيزى 
جَيطةيان  شارستانييةكان  دروستكراوء  لةكاروةستَينةرة  كة 
جَيطةطرتنةوةية  ئةم  لةوةداية  طرفتةكة  م 

َ
بةال طرتونةتةوة، 

هَيشتا نةطةيشتؤتة ئةو ثلة كارايةى كة لةشةِرانطَيزى خؤى 
دا، بةمشَيوةية هةمان ئةو فاكتةرانةى 

َ
بثارَيزَيت هةروةك لةئاذةل

كردووة، 
َ
باال ديكةدا  بونةوةرانى  هةموو  بةسةر  مرؤظى  كة 

وايلَيكردووة خستويةتية دؤخَيكةوة ثَيويستى بةمةترسي بَيت، 
 ذينطةى دةوروبةريدا 

َ
لةدةستدانى طونجاندنى نةزوةكانى لةطةل

لةثَيش دةركةوتنى طونجاندنى زامنكةرانةى شارستانييةتةوة 
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دةركةوتوون. 

زؤر  هَيرشكردن  بابةتى  يان  دوذمن  دورى  نامؤييء  ــ 
رةفتارى  بؤ  مرؤظ  ةوى 

َ
جل كردنى 

َ
بةرةال بؤ  ئاسانكارى 

شوَينطةيي  دوورى  زيادبوونى  ضونكة  كردووة،  شةِرانطَيزى 
كة  سةر)  دةخةينة  سؤزداريشي  دوورى  ئَيمة  (لَيرةدا 
لةدورةوة  لةكاركردنياندا  تةقةمةنييةكان  ضةكة  لةئَيستا 
دؤخة  لةو  مرؤظ  وايكردووة  زؤرن،  كاراييةكى  خاوةنى 
ديكةدا  ةتةكانى 

َ
لةحال كةلةوانةبوو  دووربَيت  هةذَينةرانة 

بةرةنطاربوونةوةى دذى كوشتن ضاالك بكةن.  

تةنيا  خؤبةخؤيية،  غةريزةيةكى  شةِرانطَيزى  ــ 
دةرةكى  وروذَينةرَيكى  بةرامبةر  نيية  ثةرضةكردارَيك 
بؤ  فرسةتَيك  ئةطةر  دةبزوَيت،  خؤبةخؤ  شكستهاتوو، 
تَيبينيكراو  بةشَيوةيةكى  ئةوا  بةدينةكات،  كردنةوة 

َ
بةتال

شةِرانطَيزى  ئةطةر  دادةبةزَيت،  الى  وروذاندن  ثلةكانى 
لةدةرةوة دوذمنَيكى دةرةكى دةست نةكةوتء هَيرش بكاتة 
 دةطةِرَيتةوة لةشَيوةى ناكؤكييةكى 

َ
سةري، ئةوا بؤناو كؤمةل

الوازترين  دةباتء  لةناو  شةِرانطَيزيية  ئةو  توندى  تونددا 
هؤكارى ناكؤكى دةطاتة ثاساو. 

شةِركةر  خوَينطةرمي  ئةمةوة  بةثَيضةوانةى  ــ 
كةجؤرَيكة  هةية،   Enthousiasme militant
بؤ  مرؤظ  بةثَيويستى  ثةيوةستة  هاوبةش  لةشةِرانطَيزى 
غةريزةييء  مدانةوةيةكى 

َ
بةوةال ثشتدةبةستَيت  ئينتيما، 

ةوة 
َ
كؤمةل لةاليةن  بةرطريكردن  تايبةتى  لةبارودؤخى 

يةك  وةك  ورةية  ئةم  مرؤظ  ء 
َ
ئاذةل كةالى  دةردةضَيت 

شَيوةى  دا) 
َ
(لةئاذةل يةكةمدا  ةتى 

َ
لةحال دةردةكةوَيت، 

ئامانجةوة  بابةتء  لةرووى  غةريزةيي  مدانةوةى 
َ
وةال

بابةتء  بةضةندةها  بةندة  لةمرؤظ  م 
َ
بةال وةردةطرَيت، 

هةستكردن   : ئةمانةن  سةرةكييةكانى  مةرجة  ئامانجةوة، 
طروث)   )  

َ
كؤمةل ئةو  بؤسةر  راستةقينة  بةهةِرةشةيةكى 

ةى كةتاك ئينتيماى هةية بؤى، بوونى دوذمنَيكى دةرةكى 
يان  ةوان 

َ
ثال وَينةى  هةِرةشةكةية،  كةسةرضاوةى  تايبةتى 

زيادبوونى  طروثةكة،  يان   
َ
كؤمةل لةضواردةورى  سةرؤك 

ئةم  لةضواردةورى  كة  ة 
َ
كؤمةل ئةو  ئةندامةكانى  ذمارةى 

مدانةوةيةكى 
َ
سةرؤكة كؤدةبنةوة.  خوَينطةرمي شةِركةر وةال

نى 
َ
ئةقال بِرواثَيهَينانى  يان  لؤذيك  ملكةضي  ضوونية 

َ
هةل

نابَيت. كاتَيك دةرثةِراندنى ئةم خوَينطةرمية دةبَيتة هؤى 

قوربانيدان بةخؤ يان ئيبادةكردنى دوذمن بَي هيض رَيطرى 
الى  شةِرانطَيزيية  ئةو  ناياب  بةشَيوةيةكى  سنورَيك  يان 

 دةبَيتةوة كةثاساوى بؤ هَينراوةتةوة. 
َ
مرؤظ بةتال

زياددةكات،  ئةمة  باسانة  ئةم  بؤسةرجةم  ئةنتونينى  ــ 
شةِرانطَيزى  جياكردنةوةى  بؤ  سيفةتة  طرنطرتين  رقءكينة 
ن 

َ
ئاذةال الى  رقءكينة  ضونكة   ،

َ
ئاذةل لةشةِرانطَيزى  مرؤظ 

ثلةى  ناطاتة  كاتَيك  ن هيض 
َ
ئاذةال نيية، هةروةها شةِرانطَيزى 

دةكرَيت،  تَيبينى  مرؤظ  كةالى  سةربةخؤبوونةى  ئةو 
بايؤلؤذى  سنورةكانى  سةرجةم  بووة   

َ
باال هَيندة  شةِرانطَيزى 

تَيثةِراندووة، تاطةيشتؤتة ثلةيةكى سايكؤلؤذى ثةتى، هةروةها 
ةكةبوونى درَيذ خايةنى 

َ
رقءكينة بةشَيوةيةكى طشتى لةكةل

شةِرانطَيزييةوة دروستدةبَيت. 

دةدةين 
َ
   ئةم بريؤكانة بؤ ئَيمة زؤر مايةى سوودن كاتَيك هةول

طةى دواكةوتوودا بكَيشني، ضونكة 
َ
وَينةى توندوتيذى لةكؤمةل

رةتدةكةنةوةء   
َ
ئاذةل توندوتيذى  ئةفسانةى  بريؤكانة  ئةم 

بةئاشكرايي وةك مرؤظ دةمانخةنة بةردةم ضارةنوسي خؤمان، 
هةروةها ثرةنسيثة سةرةكييةكان بؤ لَيكدانةوةى ديناميةتى 
شةِرانطَيزى مرؤظايةتى لةخؤدةطرن : شةِرانطَيزى ئاراستةكراو 
بوونء  نامؤ  مةسةلةى  هةروةها  بؤناوةوة،  يان   

َ
كؤمةل بؤ 

رةهةندى شوَينطةيي. 

2. روانطةى دةروون شيكارى 
  سةبارةت بةشةِرانطَيزى ضةندةها روانطة هةن كةشيكاركارة 
دةروونيةكان بةثَيي جياوازى ئةنطَيزةكانيان، ئاشكرايدةكةن، 
هةر لةرايةكانى فرؤيدةوةء ئةو ناكؤكىء لَيكرتازانانةى دةربارةى 
بؤضونةكانى هاتنة ئاراوة، فرؤيد بِرواى بةبوونى دوو نةزوةى 
سةرةكى هةية كةئاراستةى ئؤرطانيزم Organisme (مرؤظ) 
نةزوةى  ئةوانيش  ثَيدةبةخشن.   زيندةطى  وزةى  دةكرَيتء 
َين 

َ
َين ئريؤس)ء نةزوةى مردنة (كةثَيي دةل

َ
ذيان (كةثَيي دةل

ساناتؤس)، فرؤيد لةدواي ئةنجامدانى ضةندةها توَيذينةوةى 
كلينكي تيؤرى طةيشتة ئةم ئةنجامانة.  هةرضي نةزوةى ذيانة 
لةهةر  كةبةرثرسة  دادةنرَيت  سَيكسوال  وزةى  بةسةرضاوةى 
بةرثرسة  ديكةداو  كةسانى   

َ
لةطةل ثؤزةتيظ  ثةيوةستيةكى 

لةهةموو ثةيوةندييةكى سؤزدارىء نزيكبوونةوةء يةكبوونء 
طةورةترء  زيندووى  يةكةى  دروستكردنى  كؤكردنةوةء 
طةورةتر.  بةثَيضةوانةى ئةمةوة، نةزوةى مردن هةية ئامانجى 
وةشانى بونةوةرى زيندووةء 

َ
وَيرانكردنة، ئامانجى لةبةريةكهةل
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طةِرانةوةيةتى بؤ دؤخى بَيطيانى، كاتَيك ئةم نةزوةية لةسةر 
ئؤرطانيزم Organisme ضِر دةبَيتةوة يان دةطةِرَيتةوة بؤى 
م كاتَيك بةرةو دةرةوة 

َ
دةبَيتةهؤى وَيرانكردنء فةنابوونى، بةال

وَيرانكارىء  شةِرانطَيزىء  شَيوةكانى  هةموو  ئاراستةدةطرَيت 
مردن  نةزوةى  كاتَيك  لةخؤدةطرَيت،  رقءكينة  توندوتيذىء 
بةشَيوةيةكى هَيور بةرةو خود-ى مرؤظ خؤى ئاِراستةدةطرَيت، 
يدا 

َ
ِرةقىء توندءتيذى لةطةل

َ
لةشَيوةى هةستكردن بةطوناهء دل

ِرةق) بةثَيضةوانةى 
َ
ى دل

َ
دةردةكةوَيت (كةثَيى دةوترَيت منى باال

نةزوةى ذيانةوة ئةطةر لةسةر خود-ى مرؤظ خؤى ضِربؤوة 
خودء  ثَيودانطَيكى  هةموو  سةرضاوةى  بناغةء  دةبَيتة 
خؤشةويستى بؤ خودء ثارَيزطاريكردن لَيي، لةوانةشة بطاتة 

ئاستى منخوازي زيادةرؤييانة. 

نمايندةى  سَيكسوالةء  (كةوزةى  ليبيدو  واية  راى  فرؤيد 
نةزوةى ذيان دةكات) لةهةموو ئؤرطانيزمَيكدا لةملمالنَييةكى 
ةوطرتنى 

َ
 غةريزةى مردن.  ئةركى ليبيدو جل

َ
كراوةداية لةطةل

ئؤرطانيزم(مرؤظ)،  لةوَيرانكردنى  رَيطرتنة  مردنةء  نةزوةى 
وزةية  ئةو  طةورةى  بةشي  ئاراستةكردنى  لةرَيطةى  ئةويش 
بةرةو دةرةوة.  ضونكة ئةم دوو نةزوةية لةناوةوةو لةدةرةوةشدا 
ةتى 

َ
لةحال تةنيا  يةكديداو   

َ
لةطةل كارلَيكراودان  لةدؤخَيكى 

دةطمةندا نةبَيت بةشَيوةيةكى بَيطةرد بةديناكرَين.

ةتَيكى ديكة ثَيويستة ئاماذةى ثَيبدةين ئةوةية ئةم 
َ
  حال

خام  بةشَيوةيةكى  زيندةطى  وزةى  دوو  وةك  نةزوةية  دوو 
لةقؤناغى  هةر  كو 

َ
بةل ناكةن،  ثراكتيزة  كاريطةرييةكانيان 

 
َ
لةطةل لةثةيوةندى  لةثةيوةندييةكاندا  ييةوة 

َ
مندال يةكةمى 

وَيستى 
َ
 باواندا بةطشتى، ضِردةبنةوة هةل

َ
دايك بةتايبةتىء لةطةل

وَيستَيكة 
َ
هةل دايكى  بةرامبةر  شريةخؤرة  ي 

َ
مندال ضونى 

َ
هةل

ئةوثةِرى   
َ
لةطةل خؤشةويستى  ثلةكانى  ئةوثةِرى  لةنَيوان 

ثلةكانى توِرةييء رقءكينةدا كَيشكدةكرَيت كاتَيك كةئةم دايكة 
دةهَينَيت،  شكست  دا 

َ
مندال ئارةزووةكانى  لةجَيبةجَيكردنى 

ةتيش سةبارةت بةباوك هةر راستة.  بايةخدانى 
َ
هةمان حال

ئةو  سروشتى  لةذيانداو  يةكةمينةكان  بةثةيوةنديية   
َ
مندال

ثةيوةنديية كةمؤركَيكى كَيشكةر وةردةطرَيت لةنَيوان ئةوثةِري 
ثلةكانى خؤشةويستىء ئةوثةِرى ثلةكانى رقءكينةدا، دةبَيتة 
 
َ
مندال يةكةمى  بؤضوونى  فؤرمةلةبوونى  لةدايكبوونء  هؤى 

مرؤيي  ثةيوةندى  بةرامبةر  مرؤييء  بةكةسي  بةرامبةر 
بةشَيوةيةكى طشتى، ئةم بؤضوونة يةكةميية ثَيي دةوترَيت 
كةسي  كةوَينةى  وَينانة  ئةم  باوان.   يةكةمينةكانى  وَينة 

رقءكينةيةى  ئةو   
َ
لةطةل بةتةنيشتيةوةيةتى  خؤشةويست 

دةكةوَيتة جةمسةرةكةى ديكةى ئةم وَينانةوة، دةبنة نمونةى 
يةكةمينى هةر ثةيوةندييةك لةداهاتوودا : واثَيويست دةكات، 
وَينة يةكةمينةكان كاربكةنةسةر هةموو ثةيوةندييةك، كةئةم 
كارتَيكردنة لةوانةية مؤركَيكى ثؤزةتيظى هةبَيتء لةشَيوةى 
باشةكان)  وَينة  (واتة  دةربكةوَيت  بةزةييدا  خؤشةويستىء 
لةوانةية كاربكةنةسةر ثةيوةندى، يان لةوانةية ئةم كارتَيكردنة 
ِرةقانةى هةِرةشةكراوء توندوتيذ لةخؤبطرَيتء 

َ
دل مؤركَيكى 

سةر  كاربكةنة  وَينةكان  دا  شةِرانطَيز)  يان  (خراث  لةوَينةى 
ثةيوةندى، هةروةها ئارةزوويةكى طشتى هةية بؤ رةتكردنةوةى 
وَينة خراثةكانء ئةو شةِرانطَيزييةى دةضَيتة جةمسةرةكةى 
ديكةييء ئةو هةِرةشةيةى دةبَيتة مةترسي بؤ سةر تةواوكارى 
وَينة  ئةو  رةتكردنةوةى  لةرَيطةى  ئةمةش  لةمرؤظدا،  خود 
وَينةخراثةكان  مرؤظ  (واتة  دةرةوة  بؤ  فِرَيدانى  خراثةء 
 ئارةزوويةكى 

َ
 دةرةوة) ئةم وَينة خراثة هاوكاتة لةطةل

َ
دةخاتةثال

ديكة كةبريتيية لةئاشكراكردنى ثَيطةى وَينة باشةكان (واتة 
دةباتةبةر  ثةنا  مرؤظ   ، ثاراستن)  خؤشةويستىء  نمونةى 
ة Projection وةك بةرطرييةكى زياتر دذى 

َ
ئةم خستنةثال

ةِراوكَيي شةِرانطَيزى. 
َ
دل

مردنء  نةزوةى  (واتة  نةزوةكانة  دؤخى  ئةمة  بةكورتى 
كاميان  (واتة  ئةولةويةتيشيان  بة  سةبارةت  ذيان)،  نةزوةى 
شيكاركارة  لةنَيوان  طةورة  ناكؤكى  كاميانةوة)  لةثَيش 
كةشوَينكةوتووى  هةندَيكيان  بووة،  دروست  دةروونيةكاندا 
ثَييان  ثابةندن،  ئةوةوة  بةثؤلينةكةى  وردى  بة  ”فرؤيد“ن 
ئةو شيكاركارة  ،بةناوبانطرتين  لةثَيشرتة  نةزوةى مردن  واية 
كالين  ”ميالنى  دةكةن  بزاوتة  ئةم  نمايندةى  دةروونيانةى 
”ة كة خاوةنى قوتابخانةيةكى تايبةتة ،هةندَيك راى ديكةش 
هةن ئةولةويةتى نةزوةى مردنء تةنانةت بوونى ئةم نةزوةية 
َيك فاكتةرى 

َ
ةتة بؤ كؤمةل

َ
لةبنةِرةتةوة رةتدةكةنةوةء ئةو حال

جياواز دةطَيِرنةوة كةطرنطرتينيان شكستهَينانى خؤشةويستىء 
ثَيودانطدانانة بؤخود، لةبةناونطرتين ئةو زانايانةى بِروايان بةم 

بؤضوونة هةية ”رايش ”ة. 

هةرضى قوتابخانةكةى كالينة لةشيكردنةوةى شةِرانطَيزيدا 
هةبووة  طرنطى  َيكى 

َ
رؤل ضونكة  هةية،  تايبةتى  ثَيطةيةكى 

ينةوةى ديناميةتء خستنةوةبةرفرمانة جياوازةكاني 
َ
لةلَيكؤل

شةِرانطَيزيء كارلَيكردنيدا لةطةأل نةزوةى خؤشةويستى. 

مايةوة،  خؤيدا  ةتى 
َ
لةحال شةِرانطَيزى  نةزوةى  ئةطةر 



101 زانستى سةردةم 32

(مرؤظ)  لةئؤرطانيزم  وَيرانكردن  هةِرةشةى  لةناوةوة  ئةوا 
ةراوكَي دروستدةكات 

َ
ةتةكانى دل

َ
دةكات، ئةمةش توندترين حال

كةشَيوةى ترس لةفةنابوون يان هةستكردن بةضةوساندنةوة 
وةردةطرَيت.  هةروةها نةزوةى مردن كاتَيك لةطةأل نةزوةى 
ذياندا يةكدةطرَيتء بةرةء بابةتى يةكةمى بايةخدانى منداأل 
دا ملمالنَيى توند 

َ
كةدايكة ئاِراستةدةطرَيت، لةناو ناخى مندال

سةر  بؤ  خؤى  وَيرانكةرةكانى  لةمةيلة  منداأل  قَينَيت، 
َ
دةخول

ئةو  دايكيداء  لةطةأل  ثةيوةندى  سةر  بؤ  خؤيىء  خود-ى 
دةكاتةوة. لةبةر ئةوة 

َ
وَينةيةى دايكى كة الى دروستبووة، سل

ئاسايى لة رَيطةى نةزوةى خؤشةويستيةوة خؤى لةمةترسى 
ئةو وَيرانكارية دةثارَيزَيت كةنةزوةى مردن لةخؤيدةطرَيت. 
كو كؤئةندامى سايكؤلؤذى 

َ
بةآلم ئةمة بةشى ثَيويست ناكات ،بةل

ديكةى  ميكانيزمَيكى  ضةند  لةرَيطةى  دةبَيت  ضاالك  منداأل 
بةرطريكردنةوة خؤى ثِر ضةك دةكات. طرنطرتينء سةرةتايرتين 
: ”ئةمانةن  كالين  ”ميالني  راى  بةثَيى  ميكانيزمانة  ئةم 

ئايدياليزةكردن    ،Clirage دووكةرتبوون  يان  دابةشبوون 
 .Projection ء خستنة ثاألIdealisation

دابةشبوون يان دووكةرتبوون واتة ترازان يان جياكردنةوةى 
بةيةك  نامؤ  كيانى  دوو  بؤ  بابةت،خود  نةزوةء  خودء 
ثِرة  ثارضة  يةك  باشةء  كيانَيكى  يةكةميان  دابةشدةبَيت، 
لةخؤشةويستى، دووةميان خراثةو يةك ثارضة ثِرة لةخراثةء 
بابةتيش  يان جياكردنةوةى  بةترازان  شةِرانطَيزى. سةبارةت 
لةجياكردنةوةى  وةردةطرَيت،كةبريتية  رووخسار  هةمان 
باشء  لةاليةنة  شةِرانطَيزةكان  خراثء  اليةنة  تةواوةتى 
خؤشةويستةكان، هةرضى ترازان يان جياكردنةوةى نةزوةكانة 
بريتية لةجياكردنةوى خؤشةويستى لةرقءكينة. لةم لَيكرتازانة 
 دةكرَيتء 

َ
سَيطؤشةييةدا ئةو بابةتةى الى تاك خؤشةويستة باال

بؤ ثايةى نموونةى بَي خةوش بةرزدةكرَيتةوة (واتة ئايدياليزة 
دةكرَيت). ئايدياليزةكردنى ئةو بابةتةى الى تاك خؤشةويستة 

لةبةرامبةردا دةبَيتة هؤى ئايدياليزةكردنى خود.

بَيطومان ئةم ئايدياليزةكردنة بةِرَيوةناضَيتء تَيرءتةواو 
نابَيت تةنيا بةرةتكردنةوةو دوورخستنةوةى هةر شةِرانطَيزى 
يان مةيلَيكى وَيرانكارى نةبَيت لةخودء لةو بابةتةى ئايدياليزة 
بةسةر  هةروا  رةتدةكرَيتةوة  شةِرانطَيزيةى  ئةو  دةكرَيت.  
ئاوكةوتوويى (ئازادى) نامَينَيتةوة، ضونكة لةو رَيطةيةوة كة 
دةخرَيتةثاأل دةرةوة واتة بؤ دةرةوة فِرَيدةدرَيت، نةفيدةكرَيت. 
دةدرَيت  ناضيزةكة  بةبابةتة  بايةخ  زياتر  ةدا 

َ
خستنةثال لةم 

كةبريتية لةرةمزى خراثىء شةِرانطَيزى، كةميالني كالين ناوى 
ى 

َ
ى يان هاوضةشنى خستنة ثال

َ
لَيناوة تةماهيكردنى خستنةثال

identification projective واتة دواى ئةوةى هةموو خراثةو 
شةِرانطَيزيةكمان ئاِراستةى كةسَيك لةدةرةوة دةكةين، ئةو كةسة 
طرى ئةو شةِرانطَيزية، 

َ
دةبَيتة رةمزى ئةو شةِرانطَيزيةء هةل

لةبةرئةوة  ئَيمةش تةنيا درك بةو اليةنة خراثةى دةكةين، 
كةخستومانةتةثاأل  رادةكةين  خراثى خؤمان  لةشةِرانطَيزىء 
ئةو كةسةء لَييان دوورالدةكةوينةوة، هةروةها خؤشمان لةهةر 
خراثةيةك بةدوور دةطرين كةلةوانةية بةهؤى شةِرانطَيزى ئةو 

كةسةوة هةِرةشةبَيت بؤ سةرمان. 

كدا 
َ
خستنةثاأل Projection لةثةيوةنديةكانى نَيوان خةل

ئةوانةى  حيزبيةكاندا)ء  ثَيشةيىء  ثةيوةنديية  (بةتايبةتى 
بةندن بةسةرضاوةى خراثةء شةِرء شةِرانطَيزى، زؤر بآلوة : 
ةن ” (بةردةوام ئةم دةستةواذةية دةوترَيت)، 

َ
”ئةوانى ديكة هةل

دا نةزوةى شةِرانطَيزى بؤ دةرةوة رةوانة 
َ
لةكردارى خستنةثال

دةكرَيت، لةقؤناغى دواتردا ئةم (دةرةوة) ية دةكةينة ئامانج بؤ 
ئاِراستةكردنى ثاشماوةى شةِرانطَيزيةكانمان. لةتؤمةتباركردنى 
كةسانى ديكة حةوانةوةيةكى دووفاقى بةديدةكةين :بةرَيكردنى 
ديكة  كةسانى  بةرةو  ئاِراستةكردنى  لةرَيطةى  شةِرانطَيزى 
(رةتكردنةوةى  خود  ئةستؤثاكى  سةِّـاندنى  (رةخنةطرتن)ء 
تؤمةتى شةِرانطَيزى لةسةر خود)، ئةمة لةدةمارطريى ئاينىء 
تائيفىء سياسيدا روودةدات، تةنيا شةِرانطَيزى نيية كةبةرةو 
كو هةستةكانى وةك هةستكردن 

َ
دةرةوة ئاراستة دةكرَيت، بةل

 دةرةوة (ئةوى بةرامبةر تاوانبارةء 
َ
بة طوناهيش دةخرَينةثال

شايةنى سزاية، لَيرةوة شةِرانطَيزى تاك رَيطةثَيدراو دةبَيتء 
لةرَيطةى  مافة  بةديهَينانى  ئةمة  دةهَينرَيتةوة،  بؤ  ثاساوى 

سزادانى ئةوى بةرامبةر). 

ثؤالهايمن (كة لةشوَينكةوتووة ديارةكانى ميالنى كالينة) 
هؤكارَيكةوة  بةهؤى   : َيت 

َ
دةل كاتَيك  هةية  بؤضوونى  هةمان 

بةيةكةوةنوسانء يةكطرتن لةنَيوان دوو نةزوة سةرةكييةكةدا 
تَيكدةشكَيت، نةزوةى مردن لةناو ناخى مرؤظدا بؤ ئةوثةِرى 
ثلةكانى بةئاطا دةبَيت بَيئةوةى لةرَيطةى دةستَيوةردانى نةزوةى 
ذيانةوة بتوانرَيت هَيوربكرَيتةوة.  بةرطريكردنى سةرةتايي دذى 
نةزوةى مردن بريتيية لةبةِرَيكردنى ئةو مةترسييةى لةناخى 
مرؤظداية بؤ دةرةوةء ئاراستةكردنيةتى بةرةء دةرةوةء بؤسةر 
َيت : ”بةهؤى ثَيويستى 

َ
قوربانييةك.  هةروةها لةم بارةيةوة دةل

راييكردنى رقء وَيرانكارىء بةتايبةتى نةزوةى مردن لةخود-
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وة بؤ بابةتةكانى دةرةوة، ئَيمة ثَيويستمان بةبابةتى ”خراث 
”ةو ئةطةر  ئةو بابةتة لةبةردةستماندا نةبوو، ئةوا خؤمان 

قَينني.  
َ
دةيخول

ئةم خانمة توَيذةرةوةية لةو بِروايةدا نيية بكوذ بةئاطابَيت 
لةو هةِرةشةيةى كةكارةساتةكةى ناوناخى خؤى دروستيكردووة، 
م ناكرَيت لةكارةكانى ئةم مرؤظة تَيبطةين تةنيا لةرَيطةى 

َ
بةال

ئةو طريمانةيةوة نةبَيت كة ئةم كةسة ثَيويستييةكى زؤرى 
لةجياتى  ئةلتةرناتيظَيك  هةية-وةك  قوربانييةك  بةبوونى 
ةتة بكات 

َ
خؤى-تةنيا ئةم طريمانةية دةتوانَيت شرؤظةى ئةو حال

كةكةسي بكوذ تيايدا دةذى كاتَيك هةست بةهيض هةستَيكى 
ناكات،  قوربانييةكةى  بةئةشكةنجةدانى  بةرامبةر  سؤزدارى 
لةسةر  كوشتندا  كردارى  لةكاتى  دِرندةييةى  ئةو  هةروةها 
مردن  لةئةنطَيزةى  ضَيذ  بكوذ  دةكرَيتء  ثراكتيزة  قوربانى 
بَيت،  ثياداتَيثةِردةبَيت.  هةرضؤنَيك  قوربانى  كاتَيك  دةكات 
ئةم نةزوةى شةِرانطَيزيية سةرةتايي بَيت يان الوةكى ناتوانني 
لةروانطةى  لَيوةربطرين،  سوودى  لةسةري  قسةكردن  بَي 
ميالنى كالينء شوَينةكةوتوانييةوة، بريتيية لةو ديناميةتة 
رووندةكاتةوة  ثةيوةندييةكان  كةملمالنَيى  سايكؤلؤذييةى 
بةطوناهء  هةستكردن  خودء  شةِرانطَيزى  رةتكردنةوةى   :
شةِرانطَيزىء  ئةم  بؤئةوةى  قوربانييةك  بابةتى  دؤزينةوةى 
طوزارشتى  لةدةرةوةى خؤمان  بةرجةستةبكاتء  هةستكردنة 

لَيبكاتء هَيرشكردنةسةر ئةو قوربانيية تا ثلةى ئيبادةكردنء 
سؤزةكان  دووكةرتبوونى  دابةشبوونء  هةروةها  لةناوبردنى، 
بؤ مةيلةخراثء مةيلة باشةكانء هةستكردن بةوةى خؤمانء 
هاوثةيمانمانن  ئةوانةى  دةوَينء  خؤشمان  كةسانةى  ئةو 
بوون 

َ
باال تاوانىء  بَي  وةك  سيفةتةباشةكانى  باشنء  كةسانى 

يانء هةموو خراثةء مةترسيء شةِرانطَيزييةكيش 
َ
دةخةينة ثال

 دوذمنةكانمان. 
َ
دةخةينةثال

ي شةِرانطَيزىء هةستكردن بةطوناه 
َ
   كردارى خستنةثال

لةملمالنى  رؤذانةمانداء  لةذيانى  كارا  ميكانيزمَيكى  وةك 
زؤرَيك  دةبينني  لةبةرئةوة  دةمَينَيتةوة،  ثةيوةنديةكاندا، 
ئةنتؤنينى  لةمبارةيةوة  لةسةركردووة،  قسةيان  لةزاناكان 
ةتةكاندا جؤرَيك لةئةرك هةية 

َ
َيت :“بةنزيكى لةهةموو حال

َ
دةل

َيت، بةشَيوةيةك دةتوانني  
َ
شةِرانطَيزى ناو خود بؤ دةرةوة رادةمال

راوة رةتبكةينةوةء لةناوخودى خؤماندا 
َ
ئةو شةِرانطَيزيية رامال

نةيبينني، بةشَيوةيةك بتوانني خؤمانى لَي كوَير بكةين، ضونكة 
دياردةيةكة  ناخماندا،  لةناو  ئاشكراكردنى رقءكينةى شاراوة 
ئاشكراكردنى  م 

َ
بةال ةِراوكَى، 

َ
دل دروستكردنى  هؤى  دةبَيتة 

خراثةء شةِرى كةسانى ديكة رَيطةمان لَيدةطرَيت ئةو خراثةء 
شةِرةى ناو ناخى خؤمان  ببينني. 

شكستهَينان  وَيرانكةرةكانء  مةيلة  كةس  هةندَيك    
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لةبةديهَينانى خود-دا بةطشتى يان لةشكستهَينانى سَيكسواليدا 
بةتايبةتى، ثَيكةوةدةبةستن، ئةم كةسانة بةطشتى ثةيوةستكردنى 
يةكةمى  نةزوةيةكى  وةك  مردنةوة  بةنةزوةى  شةِرانطَيزى 

رةتدةكةنةوة.

َيت : مرؤظ هةست بةطوناه دةكات نةك تةنيا 
َ
يونط دةل

كو لةو 
َ
بةهؤى ئةنجامدانى كارَيكى تابؤء قةدةغةكراوةوة، بةل

كاتةشدا هةست بةطوناه دةكات كةناتوانَيت بطات بةدؤزينةوةى 
ي 

َ
خؤييء بةديهَينانى خود-ى خؤييء تاكانةيي تايبةتىء قول

دةبَيتة هؤى  ئةم هةستكردن بةطوناهة  خؤيي بةديبهَينَيت، 
لةدايكبوونى شةِرانطَيزى بَي سنوور ”.

َيت 
َ
دةل كاتَيك  دةِروات  بؤضوون  هةمان  لةسةر  ماندل 

لةنةزوةى  جياكراوة  كةهَيزَيكى  نيية  جةدةل  ”جَيطةى 
شةِرانطَيزي هةية، دةكرَيت بيطةِرَينينةوة بؤئةوةى ناومان ناوة 
زامى نارسيزمى بنةِرةتى (ئةو زامةى لةئةنجامى كةمءكورتىء 
 هةر دةبَيت 

َ
شكستىء نوشوستيهَينانةوة دروستبووةء مندال

بةراورد  باوانيدا خؤى  هَيزى   
َ
لةطةل كاتَيك  ببَيت  دووضارى 

دةكاتء لةوباوةِرةداية ئةوان خاوةن زةبروزةنطن) ، ئةم  زامة 
نارسيزميية دواتر بةهؤى سةرجةم نوشوستىء كؤتء بةندء 
ييةوة وزةى ثَيويست وةردةطرَيت، 

َ
ثاشكؤبوونى قؤناغى مندال

مَيكى (من) بةرامبةر 
َ
لةواقيعدا ثَيويستة شةِرانطَيزى وةك وةال

ئازارة نارسيزمييةكان دابنرَيت ”.

زاراوةكانى  لةنَيوان  بةرامبةر شَيواندن  (رايش)ة  هةرضي 
ناِرةزايي  مردن،  نةزوةى  وَيرانكارىء  سادى،  شةِرانطَيزى، 
كلينكيةكاندا  لةتوَيذينةوة  َيت 

َ
دةل هةروةها  دةردةبِرَيت، 

ئارةزوويةكى بؤ مردن  سةبارةت بةبنضينةى رقءكينة هيض 
يان غةريزةى مردن وةك نةزوةيةكى يةكةمى بةدينةكردووة.  
ئامانجى  يةك  وَيرانكارى  نةزوةى  شةِرانطَيزىء  ئةو  بةراى 
بةرطريكردنيان هةية كةبريتيية لةثاراستنى ذيان، وَيرانكارى 
لةبارودؤخى مةترسيدا لةئارةزووكردنى ذيانء ئارةزووكردنى 
َيت يان سةرضاوة 

َ
دةقول

َ
ةِراوكَي هةل

َ
دووركةوتنةوة لةئازارى دل

دةطرَيت، ضونكة وَيرانكارىء شةِرانطَيزى لةخزمةتى ئريادةى 
ذياندان.  هةموو بزاوتَيكى ثؤزةتيظ لةذياندا، شةِرانطَيزيية، وةك 
: ضاالكى سَيكسوال، طةِران بةشوَين خؤراكدا، سادى،. .... هتد. 
شةِرانطَيزى بريتيية لةنزيكبوونةوة لةئامانجة خواسرتاوةكانء 
بةمانا  شةِرانطَيزى  خواسرتاوةكان،  بابةتة  بةدةستهَينانى 
كو هؤكارَيكة بؤ رازيكردنى هةر 

َ
وردةكةى غةريزة نيية، بةل

غةريزةيةك بةتايبةتى غةريزةى سَيكسوال. 

خؤى  وَيرانكارى  فرمانى  لةجؤرةكانى  جؤرَيك  هةموو 
رةتكردنةوةى  بةرامبةر  ئؤرطانيزمة  لةخؤيدا ثةرضةكردارى 
تَيركردنى ثَيداويستييةكى زيندةطىء بةتايبةتى ثَيداويستى 
ضةثاندنى  وةك  سَيكسوال  سةركوتكردنى  ضونكة  سَيكسوال، 
سَيكسوال دةبَيتة هؤى وازهَينان لةو شةِرانطَيزييةى هاوكاتة 
ضَيذى  بةشوَين  ساديزمدا  ةتى 

َ
لةحال كةبةئازادى  يدا 

َ
لةطةل

راستةقينةى  ئامانجى  لةدةستدانى  ضونكة  بطةِرَيت،  خؤيدا 
خؤشةويستى دةبَيتة هؤى لةدايكبوونى ساديزم كة لةنةبوونى 
خؤشةويستييةوة،  لةرَيطةى  سَيكسوالةوة  تَيربوونى  تواناى 
ئةو  باوةِرةداية  لةو  رايش  بارةيةوة  لةم  دةطرَيت،  سةرضاوة 
ئَيستامانى  سةردةمةى  ئةم  طشتييةى  ساديية  وَيرانكاريية 
زؤردارة  رَيطةطرتنى  دةرئةنجامى  ثَيجيادةكرَيتةوة 
لةثراكتيزةكردنى ذيانى سروشتى خؤشةويستى.  لةبةرئةوة 
ضةندة تواناى تَيربوونى سَيكسوال زيادبكات ساديزم ئةوةندة 

كةمدةبَيتةوةء بةثَيضةوانةشةوة. 

  نوشوستيهَينانى سَيكسوال يان نوشوستيهَينان 
 ئةو 

َ
لةبةديهَينانى خود-دا بةشَيوةيةكى كوَيرانة لةطةل

يدا، دةمانطةيةنَيتة 
َ
زامة نارسيزمييةى هاوكاتة لةطةل

ئةو بؤضوونةى تيؤرةكةى (دوالر) باسبكةين، كةزانايةكى 
سايكؤسؤسيؤلؤذييةء تيؤرةكةى دةربارةى نوشوستىء 

شةِرانطَيزيية. 

ئةم تيؤرة ثشت بةم ثرةنسيثانة 
دةبةستَيت:

نوشوستيية  دةرئةنجامى  شةِرانطَيزى  هةمووطرذبونَيكى 
(واتة هةموو طرذبونَيكى شةِراطَيزى بةهؤىنوشوستيهَينانةوة 
 توندى 

َ
دروستدةبَيت)، توندى شةِرانطَيزى لةاليةكةوة لةطةل

 هَيزى ئةو ثَيداويستييةى 
َ
نوشوستيداء لةاليةكى ديكةوة لةطةل

تاك نوشوستى تياداهَيناوة راستةوانة دةطونجَيت. شةِرانطَيزى 
زياددةكات،  نوشوستيدا  رةطةزةكانى  طةشةكردنى   

َ
لةطةل

(واتة  شةِرانطَيزى  بةرةنطاربوونةوةى  يان  رَيطةطرتن 
دواى  شةِرانطَيزى  لةدايكبوونى  دةبَيتةهؤى  نوشوستيهَينانى) 
كردنةوةى 

َ
بةتال لةكاتَيكدا  ديكة،  شةِرانطَيزييةكى  يان  خؤى 

توندييةكةى  كةمكردنةوةى  هَيوركردنةوةىء  دةبَيتةهؤى 
يان  بةرةنطاربوونةوة  هةميشةيي.   يان  كاتى  بةشَيوةيةكى 
رَيطةطرتن لةفرمانةكانى شةِرانطَيزى ئاراستةكراء دةبَيتةهؤى 
كةشةِرانطَيزييةكى  نوَى  نوشوستييةكى  دروستبوونى 
ئاراستةكراو بةرةو سةرضاوةى نوشوستييةكة بةرهةمدةهَينَيت، 
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ثَيوةنان بةرةو شَيوةكانى ديكةى شةِرانطَيزى 
َ
هةروةها هَيزى ثال

بؤ  ودةبنةوة 
َ
بال شةِرانطَيزى  شَيوانةى  كةئةم  زياددةكات 

ثةخشكردنى جؤرةها شَيوةى ضاالكىء بارودؤخى بونطةرايي.  
ئةستةم  دةرةوة  بةرةء  شةِرانطَيزى  ئاراستةكردنى  كاتَيك 
دةبَيتء كاتَيك رَيطةى لَيدةطريَيت بةرةو دةرةوة بةِرَي بكرَيتء 
بكرَيتةوة، ئةوكاتة شةِرانطَيزى ئاراستةكراو بةرةء خود 

َ
بةتال

زياد دةبَيت. 

تيؤرى  دذبةيةكى  هةرضةندة  بؤضوونانة  ئةم  سةرجةم 
م لةئةنجامة طشتيةكاندا يةكدةطرنةوة، 

َ
لةنَيوانياندا هةية، بةال

ت 
َ
دةسةال لةزةبرءزةنطى  ئةنجامانة  ئةم  تةواوي  كةدةتوانني 

كردن ناو 
َ
ت يان كؤنرتؤل

َ
بةسةر ئةوى ديكةدا  بةنةزوةى دةسةال

بنَيني. 

وَيستةيةكى خَيرا لةسةر ساديزم 
َ
ةدا ثَيويستة هةل

َ
لةم خال

طشتيية  دةروونى  ةتَيكى 
َ
حال لةبناغةدا  ساديزم  بكةين، 

 ئةوى ديكةدا مؤركَيكى تراذيدى 
َ
كةبارودؤخى ثةيوةندى لةطةل

وةردةطرَيت زياتر لةوةى بابةتى ثةيوةندى ضَيذَيكى سَيكسوال 
ببةخشَيت، ئةويش لةرَيطةى زيان ثَيطةياندنى كةسي هاوتاوة 
دا دةكات).  ساديزمى سَيكسوال 

َ
(واتة ئةو كةسةى ثةيوةندى لةطةل

ةتَيكى كواليتى (جؤرى) تايبةتيية لةساديزمى طشتى، بةم 
َ
حال

 Pulsion ت
َ
ماناية دةكرَيت بةساديزم بوترَيت نةزوةى دةسةال

تطرتن بةسةر ئةوى 
َ
demprise. ئةم نةزوةية بريتيية لةدةسةال

بةرامبةرء دابةزينى ثلةء ثايةى لةثَيناوى بةرزكردنةوةى ثلةء 
ثايةى خود ئةمةش لةرَيطةى توندوتيذييةوة. 

لةمانادا  ساديزم  جةوهةرى  يةوة  (ئةنتؤنينى)  لةديدى 
خؤى حةشارداوة يان كؤبؤتةوة لةطةِرانى ئومَيدبِراوانة بةشوَين 
ئةوى  ثَيوةنانى 

َ
ثال لةخودء  ثَيويستى جةختكردنةوة  من-داء 

تؤ  مدانةوةى بؤ حةقيقةتى خود- ى 
َ
بؤئةوةى وةال بةرامبةر 

َيت، ثَيويستة 
َ
هةبَيت : ئةوةمنم، من لَيرةم، كةسي سادى وادةل

تَيبينى بوونم لَيرةدا بكةيت، ئةطةر لةرَيطةى خؤشةويستيمةوة 
تَيبينى بوونى منت نةكرد، ئةوا دةبَيت لةِرَيطةى ئازارةكانتةوة 
دركى ثَيبكةيت، ئةوة منم دةتوانم وات لَي بكةم ئازار بضَيذيت. 
بمشَيوةية لةرَيطةى ئازارةكانتةوة دان بةبوونمدا دةنَييت كةبوونم 

زياتر واقيعى دةبَيت ضةندة ئازارةكانى تؤ طةورة بنب. 

تطرتنة بةسةر 
َ
كةواتة ساديزمى دةروونى ئامانجى دةسةال

كردنيانةء  دؤطمايي  سةرشؤِركردنيانة،  ديكةداء  كةساني 
بةرةنطاربونةوةيانةء  ترساندنيانة،  ئيفليجكردنيانة، 
هَيشتنةوةيانة لةذَير بةزةيي خؤيدا، بَيزرانيانة، تَيكوثَيك شكاندنى 
كرانةوةء دةرضوونيانة، لةناوبردنى دةستثَيشخةرييةكانيانة: 
”ضونكة كةسي سادى كةسانى ديكة دؤطمادةكات بؤئةوةى خؤى 

ةى هةبَيت ”. كةسي سادى لةو باوةِرةداية طةورةترين 
َ
تواناى جول

وروذاندنء كارتَيكردن كةدةشَيت رووبدةن بةهؤى دانثيادانانى 
خود  رتى 

َ
قول بةديهَينانى  بةدةستدَين،  خود-ةوة  راستةقينةى 

ئةشكةنجةدانء  بؤ  خؤى  لةتواناكانى  ينةوة 
َ
لَيكؤل لةرَيطةى 

ئةمة  دةهَينَيت.  بةدةست  بةرامبةر،  ئةوى  ئازارثَيطةياندنى 
تَيكة جيادةكرَيتةوة بةزةبروزةنطى توانا بؤ بةخشينى 

َ
دةسةال

ةتَيكى نةمرى نارسيزمى تايبةتى 
َ
مردن، كةسي سادى وةك حال

تيايدا دةذى، هةروةها جؤرَيك لةنةشوةى هَيز لةجياتى نةشوةى 
سَيكسوال لةخؤدةطرَيت.  كةواتة ئةوةى كةسي سادى دةيةوَيت 
بيطاتَى نةشوةى زةبرءزةنطة لةرَيطةى سِرينةوةى بوونى ئةوى 
بةرامبةر، تةنيا لةِرَيطةى ئةم كارةيةوة دةتوانَيت لةهَيزى خؤى 
نيابَيت كةمتمانةى ثَيي نييةء هةروةها لةرَيطةيةوة توندى ئةو 

َ
دل

ةِراوكَييةى هةستى ثَيدةكات، هَيوردةكاتةوة.  
َ
دل

ئاشكراية،  روونء  زؤر  نةوايي 
َ
بةدل سادى  ثَيويستى كةسي 

ئةوكارةى بةرامبةر كةسانى ديكة دةيكات بةتةواوةتى هةمان 
وَيرانكردنى  لةرَيطةى  دةترسَيت،  لَيي  بؤخؤى  كة  ئةوكارةية 
نيادةبَيت، تةنيا 

َ
كةسانى ديكةء ئيبادةكردنيان لةهَيزى خؤى دل

لةتوندوتيذييةكى  كة  كارةساتاويةوة  فرمانة  ئةم  لةرَيطةى 
ةِراوكَى الى خؤى 

َ
بَيسنوردا بةرجةستةيدةكات، هةستةكانى دل

يةكاليي دةكاتةوة.  كةواتة كةسي سادى هةموو الوازييةكى خؤى 
 ئةو قوربانييةى كةئازارى دةدات، ئةويش لةرَيطةى 

َ
دةخاتةثال

رةتكردنةوةى ئةو الوازييةى لةدةرةوةى خؤيدا بةرجةستةيدةكات.  
ئامانجيش لةم كارة طةيشتنة بةو هةستة سةرةتايية بةزةبروزةنط 
كةواى لَيدةكات وَيرانكارى ببَيتة ثَيداويستييةك كة دةرضوون لَيي 

 بَيت. 
َ
مةحال

تاكَيتى، سادى دامةزراوةيي هةية، هةندَيك  وَيِراى سادى   
دامةزراوة هةية ئايدؤلؤذييةتى سادى بةِرَييانةوة دةباتء هةر 
ئةم ئايدؤلؤذييةتة ئاراستةى ئةوكةسانةى كاري تيادا دةكةن، 
م بةسةر تاكةكانيدا 

َ
دياريدةكاتء مازؤشيةتء ضةوسانةوةء زول

دةسةثَينرَيت : وةك سوثا، رَيكخراوة ثؤليسيةكان، زيندانيةكان، 
ييةكان، 

َ
ئةقل نةخؤشة  نةخؤشخانةى  ضاكسازى،  ناوةندةكانى 

ت لةهةموو 
َ
تاقيكردنةوةكان. .. و بةتايبةتى بةراى ئَيمة، دةسةال

طة دواكةتووةكاندا بةساديزم 
َ
روخسارة جياوازةكانيدا لةناو كؤمةل

دةناسرَيت، ضونكة ثةيوةندييةكان لةضوارضَيوةى دامةزراوةكانى 
ئيدانةكردن  زمانى  لؤذيكء  لةبناغةدا  طةيةدا 

َ
كؤمةل ناوئةم 

حوكميان دةكات.
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ثَيمانى  طةورة  خواى  كة  طةورةية  بةخششَيكى  ضاو   
م زؤر بة كةمى بريمان لةوة كردؤتةوة كة ضؤن 

َ
بةخشيوة، بةال

شتةكانى دةوروبةرمان دةبينني. كردارى سةرةكى بينني لة ناو 
م دةروازةى 

َ
مَيشكدا ِروودةات و بينينةكان شيدةكرَينةوة بةال

طرنط و سةرةكى بؤ ئةوةش ضاوة و لة ناو ضاويشدا تؤِرةى 
ضاو طرنطرتين بةشى ضاوة، تؤِرةى ضاو ثَيكدَيت لة ثةردةيةكى 
تؤِرةى  ضاو،لة  ثشتةوةى  بةشى  بؤشايى  دةكةوَيتة  كة  تةنك 
ضاودا ضةند جؤرَيك خانة هةية كة هةندَيكيان ئةو ِرووناكية 
وةردةطرن كة لة ثَيشةوةى ضاوةوة دَيت و كؤى دةكةنةوة و 
هةندَيكى ديكةيان ئةو زانياريانةى لةو ِرووناكيةدان دةنَيرن بؤ 
دةماخ لة ِرَيطاى دةمارى بينينةوة كة ئةو كردارانةش زؤر بة 

كورتى بريتني لة كردارى بينني. 

ضاو  تؤِرةى  كة  ئةوةية  بابةتةدا  لةم  مةبةستة  ئةوةى 
بةشَيكى طرنطى ضاوة خؤ ئةطةر خوانةكردة تووشى خراثيةك 
لةدةستدانى  ببَيتة هؤى  لةوانةية  ئةوا  يان نةخؤشيةك بوو 
بينني ضونكة هةستةوةرة ِرووناكيةكان كة لة نَيو تؤِرةى ضاودان 
نامَينن، بةداخةوة كة ئةمِرؤ زياد لة 10 مليؤن كةس نابينا 
بوون بةهؤى بوونى طرفت و كةموكورتى لة تؤِرةى ضاوياندا، 
تا ئَيستاش هيوايةكى زؤر كةم هةية كة بينني بؤ ئةو كةسانة 

بطَيِردرَيتةوة لة ِرَيطاى ثزيشكيةوة كة بةهؤى ناتةواوى تؤِرةى 
م لةوانةية لة كاتَيكى نزيكى 

َ
ضاويان بينينيان لة دةستداوة، بةال

كة  كايةوة  بَيتة  طرنط  تةكنؤلؤذى  دؤزينةوةيةكى  داهاتوودا 
َيك 

َ
بتوانَيت بينني بؤ نابيناكان بطَيِرَيتةوة ضونكة ئَيستا كؤمةل

زانا سةرطةرمى ثةرة و ثَيشخستنى توَييةكى ئةلكرتؤنى زؤر 
ووردن لة سليكؤن كة ذمارةيةكى زؤر لة هةستةوةرى ئةلكرتؤنى 
دةستكردة  بينينى  كاريان  و  لةسةرة  ِرووناكى  بة  هةستيار 
بةكورتى  دةدةين 

َ
هةول بابةتةدا  لةم  و   artificial vision

باس لة كارى تؤِرةى ضاو و بينينى دةستكرد و داهاتووى ئةو 
تةكنيكة نويًَية بكةين. 

ؤز وورديشة، 
َ
ضاو طرنطرتين ئةندامى لةشى مرؤظة و زؤر ئال

جا بؤ ئةوةى تَيبطةين ضؤن بينينى دةستكرد ِروودةدات ثَيويستة 
بزانني كردارى بينينى سروشتى ضؤن لة ضاودا ِروودةدات و 
ى طرنطى تؤِرةى ضاو ضيية لةو كردارةدا، كردارى بينني 

َ
ِرؤل

ضوار قؤناغى سةرةكى هةية كة ئةمانةن: 

1 . ضوونة ناوةى ِرووناكى لة ِرَيطاى كؤِرنيةوة بؤ ناو ضاو. 

لة  هاتوةكة  ِرووناكية  ضِركردنةوةى  و  كؤكردنةوة    .2
تةنةكانةوة بةهؤى هاوَينةى ضاوةوة و ناردنى بؤ سةر تؤِرةى 

ضاو. 

@بينينى دةستكرد
    جةمال محةمةد ئةمني
             ثسثؤرى فيزيا
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نيشانةى  شَيوةى  بة  هاتوةكة  ِرووناكية  ضاو  تؤِرةى   .3
كارةبايى دةنَيرَيت بؤ دةماخ بةهؤى دةمارى بينينةوة. 

4 . دةماخيش ئةو نيشانانة وةردةطَيِرَيت بؤ ئةو وَينةيةى 
كة ِرووناكيةكةى لَيوةهاتووة. 

لة 10  ثَيكدَيت  و  ؤزة 
َ
ئال زؤر  ثَيكهاتنيدا  لة  تؤِرةى ضاو 

ضني لة شانة كة زياد لة يةك مليؤن دةمارة خانة و نزيكةى 
150 مليؤن وةرطرة خانةى ِرووناكى تَيداية كة بة ضيلكة و 
قوضةكةكان دةناسرَين واتة Rods and Cones كة ئةوةش 
بؤ شَيوةكانيان دةطةِرَيتةوة. كاتَيك ِرووناكى دةكةوَيتة سةر ئةو 
َيك بارطةى كارةبايى دةردةضن كة وةك ثةيامى 

َ
خانانة كؤمةل

دةمارى بن و لة ِرَيطاى دةمارى بينينةوة دةطةنة ناوةندى بينني 
ةيةك لةو نَيوةندانةدا ِرووبدةن 

َ
لة ناو دةماخدا بؤية هةر هةل

ئةوا دةبنة هؤى وةستانى طواستنةوةى زانياريةكان و ِروونةدانى 
كردارى بينني. شايانى باسة كة بينينى ِروون لة ِرؤذدا بةندة 
لةوانة  خانةيةك  هةر  و   cones قوضةكيةكان خانة  لةسةر 
بةسرتاون بة دةمارة خانةى تايبةت بة خؤيان و ئةو خانانة 
شةودا  لة  يان  كزدا  ِرووناكى  لة  م 

َ
بةال دةكةن،  كار  ِرؤذدا  لة 

 rods بينني ثشت دةبةستَيت تةنها بة خانة ضيلكةييةكان
َيك لةو خانانة بةسرتاون بة تةنها 

َ
و لةبةر ئةوةى هةر كؤمةل

يةك دةمارةوة بؤية بينني ِروون نابَيت و ناتوانرَيت ِرةنطةكان 
جيابكرَينةوة. 

جؤرَيك  نةخؤشى هةن كة تووشى ضةند 
ضاو  دةبن تؤِرةى 

دةبنة هؤى و 

نى  ا د و و ِر
ة 

َ
ل كارى ئةو خانانةدا و لةو لة هة

ش  نة شيا خؤ نة
 retinitis

و  ِرةنطدار  تؤِرةى  هةوكردنى  لة  بريتية  كة   pigmentosa
نةخؤشى age-related macular degeneration ئةو دوو 
نةخؤشية لةوانةية لة دواجاردا ببنة هؤى لةدةستدانى بينني، 
م ئةوة طرنطة بيزانني كة ئةو نةخؤشيانة كار ناكةنة سةر 

َ
بةال

دةمارى بينني و تةنها كاريطةريان لة سةر ضينى خانة قوضةكى 

م زانينى هؤى لةدةستدانى بينينةكة 
َ
و ضيلكةييةكان دةبَيت، بةال

ئةو  ضارةسةرى  بؤ  بدةن   
َ
هةول كة  كردووة  زاناكان  لة  واى 

ةتانة لة ِرَيطاى دروستكردنى بينينة خانةى دةستكردةوة كة 
َ
حال

كارى خانة قوضةكى و ضيلكةييةكان دةكةن. 

بينينى دةستكرد: 
ئَيستا زاناكان بةرةو ئةوة دةِرؤن كة كردارى بينينى دةستكرد 
دابهَينن، كاتَيك زانا( دكتؤر مارك هيومةين ) لة تؤذينةوةكانيدا 
باس لةوة دةكات كة دةتوانرَيت كةسَيكى نابينا وا لَيبكرَيت 
كارةبايى  هاندانى  ِرَيطاى  لة  ئةوةش  ببينَيت  بتوانَيت  كة 
ئةوةيان سةِّـاندووة كة  وتاقيكردنةوةكانى  بينينةوة  دةمارى 
مى كارةبا دةداتةوة و بةردةوام كارى خؤى 

َ
دةمارىبينني وةال

دةكات هةرضةندة تؤِرةى ضاو كةموكورتيشى تَيكةوتوبيًَت، ئةو 
ى 1988 دا ثَيشكةشكرابوون. 

َ
تؤذينةوانةش لة سال

لةو كاتةوة تا ئَيستا زاناكان ثشت بةو تؤذينةوانة دةبةستن 
ى  جَى  كة  بدؤزنةوة  وا  ئامَيرَيكى  كة  ئةوةدان  ى 

َ
هةول لة  و 

تؤِرةى ضاو بطرَيتةوة و كارةكةى لة سةر ئةو بنضينةية بَيت 
كة ِرووناكى بطؤِرَيت 

بؤ تةزووى كارةبا و بتوانَيت زانياريةكان بطوَيزَيتةوة بة 
شَيوةى ثرتةى كارةبايى بؤ ناو دةماخ تا جارَيكى دى كردارى 
بينني بطَيِردرَيتةوة بؤ كةسى نابينا. لةوانةية ئةمِرؤ يان لة 
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داهاتويةكى نزيكدا بتوانرَيت ئامَيرَيكى وا دابهَينرَيت كة بة 
كى لَيوةرطرن لةوانةى نابينا بوون بةهؤى 

َ
مليؤنةها كةس كةل

ناتةواوى لة تؤِرةى ضاوياندا، ئَيستا زاناكان طةيونةتة دوو ِرَيطا 
بؤ دروستكردنى ئةو ئامَيرة كة بريتية لة توَييةكى ئةلكرتؤنى 
لة سليكؤن و تا ئَيستاش لة ضاوى سَى كةسى نابيادا ضاندويانة 
خؤشكاريشيان هةبووة، سَى سيفةتى بنةِرةتى هةن 

َ
و ئةنجامى دل

كة ثَيويستة لةو تةكنيكةدا هةبن: 

1. دةبَيت ئامَيرةكة زؤر ثضووك بَيت و بتوانرَيت لة ناو 
ثنتة  ديارة  بةرامبةردا  وَينةكةى  لة  وةك  بضَينرَيت  ضاودا 

ِرةشةكة لة ضاو ثارضة ثارةكةدا. 

ووزةى  بةردةوام  كة  هةبَيت  سةرضاوةيةك  دةبَيت   .2
بداتَى. 

هةبَيت  ِراهاتنى  و  مةرجةكانى خؤطونجاندن  دةبَيت   .3
 شانةكانى دةورو ثشتيدا لة نَيو ضاودا.

َ
لةطةل

دةستكرد  ضاوى  تؤِرةى  لة  بريتية  ثضووكة  توَي  ئةو 
Artificial Silicon Retina  ASR ) ئةو توَيية تريةكةى لة 
2 ملم تَيثةِرناكات و بة ئةستورى تَالة مويةكة و ئةو دوريانةش 
زؤر طونجاون بؤ ئةوةى نوذدار بيضَينَيت لة ناو ضاوى مرؤظدا 
بة ئاسانى بة بَى ئةوةى زيان بدات لة دةوروثشتى خؤى لة ناو 

ضاودا لة كاتى ضاندنيدا. 

لة 28 ى حوزةيرانى 2006 دا طروثَيك لة ثزيشكةكانى 
زانكؤى ( ئيلينؤيز ) ى ناوةندى ثزيشكى شيكاغؤ لة نةخؤشخانةى 
ناوةندى ( دوباج )توانيان ئةو تؤِرة دةستكردانة بضَينن بؤ ضةند 
لةشى  دةريانخست كة  تاقيكردنةوةكانيش  و  نابينا  كةسَيكى 
م 

َ
هةية،بةال نامؤيةى  ثارضة  ئةو  وةرطرتنى  تواناى  مرؤظــــــ 

هةندَيك كاتى دةوَيت تا بزانرَيت ئةنجامةكان بةكوَى دةطات 
و ئةو ثسثؤِرانة وا ضاوةِروان دةكةن كة ئةو كةسانة بتوانن 
م سةبارةت بة ِرةنطةكان 

َ
شتةكان بينني بة ِرةش و سثى بةال

هَيشتا درَيذةيةكيان نةداوة. 

تؤِرة دةستكردةكة ثَيكدَيت لة 3500 خانةى خؤرى زؤر 
وورد كة لة تواناياندا هةية ِرووناكى بطؤِرن بؤ ثرتةى كارةبايى 
بةو جؤرة السايى تؤِرةى ضاو دةكاتةوة لة كارةكةيدا و كردارى 
ضاودا  ناو  لة  توَيية  ئةو  ضاندنى  بؤ  ئةنجامدةدات،  بينني 
ضاوكة  سثَينةى  دةكةنة  ثضووك  درزى  سَى  نةشتةرطارةكان 
تريةى هةريةكةيان لة تريةى دةرزيةكى دروومان تَيناثةِرَيت 
بؤ  البةرَيك  و   

َ
كؤنرِتؤل ئامَيرَيكى  و  بِرةر  ئامَيرَيكى  ئينجا 

ئةوانة  بة خوَى  طؤِرينى  و  ناوةِراستى ضاو  البردنى هوالمى 

طريفانى  درزى  يةك  ئةوانة  ثاش  ذوورةوة،  دةبةنة  هةموو 
ثضووك دةكةنة تؤِرةى ضاو و توَيية سليكؤنةكةى تَيدا دةضَينن 
و تؤِرةكةى بةسةردا دَيننةوة تا سةر لة نوَى لةحيم بَيتةوة. 
ثَيويستى بة سةرضاوةيةكى ووزة  كارةبايى  توَييةكى  هةموو 
م ئةوةى سةيرة لةو توَييةدا ئةوةية 

َ
دةبَيت بؤ كاركردنى بةال

كة سوود لةو ِرووناكية                          

وةك  دةيطاتَى  ضاوةوة  ِرَيطاى  لة  كة  وةردةطرَيت         
سةرضاوةيةك بؤ ووزةى كارةبا بؤية ئيرت ثَيويست ناكات بري 
لة ثيل و ثاترى و وايةرى طةياندن بكرَيتةوة بؤ ئةو مةبةستة 
ضونكة ئةوانة هةموو دةبنة كؤسث لة بةردةم ئةو كارةدا، بةو 
هؤيةوة نةخؤش دةتوانَيت تةنةكان ببينَيت بة ِرةنطةكانى ِرةش 
و سثى و هةست بكات بة بوونى تةنةكان لةبةردةميدا.هةرضةندة 
م 

َ
َيك سيفةتى باشيان هةية بةال

َ
توَى ى سليكؤنى ASR كؤمةل

 ئةوةشدا تةكنيكَيكى ديكةى نوَى هةية كة تيمَيك لة 
َ
لةطةل

زاناكانى هةردوو زانـــــــــــــــــــكؤى (جؤب هؤكنز) و (باكورى 
كارؤلينا) خةريكى ثةرةثَيدانني ئةويش بريتية لة توَييةكى 
 Artificial Retina Component Chip سليكؤنى بة ناوى
ثَيشووى  توَييةكةى  دووريةكانى  )كة هةمان   ARCC) واتة
ِرووى تؤِرة دةضَيندرَيت  م ئةميان لة سةر 

َ
هةية ASR بةال

م ئةم تةكنيكة 
َ
كة ئةوةش كردارى ضاندنةكة ئاسان دةكات بةال

كة  دةبَيت  ووزة  دةرةكى  سةرضاوةيةكى  بة  ثَيويستى  نوَيية 
ئةويش بريتية لة ضاويلكةيةكى ثزيشكى ئاسايي كة بةهؤى 
تيشكَيكى  يطرتووة 

َ
هةل كةسة  ئةو  كة  ثضووكةوة  ثاتريةكى 

لةيزةرى زؤر وورد دةنَيررَيت بؤ توَييةكة و ووزةى ثَيويستى بؤ 
دابني دةكات و كةسى نابينا لة ِرَيطاى ئةو توَييةوة بينينى باشرت 

دةبَيت بؤ تةنة طةورةكان. 

لة كؤتاييدا ماوةتةوة كة سوثاسى بَى ثايانى خواى طةورة 
بكةين كة ئةو بةخششة طةورةيةى بينينى ثَى بةخشيوين، 
 ئةو هةموو ثَيشكةوتنة طةورةيةى تةكنؤلؤذيا 

َ
سةرنج بدة لةطةل

هَيشتا نةتوانراوة كردارَيكى بينينى تةواو بةردةست بخرَيت و 
لةوةش زياتر تا ئَيستاش نازانرَيت ضى لة ناو ناوةندى بينني لة 
دةماخدا ِروودةدات و ضؤن دةماخ ئةو ثرتة كارةباييانةى بؤى 
دَيت وةردةطَيِرَيت بؤ وَينةى بينراوى ِروون و جوان و ئاشكراى 

ِرةنطاوِرةنطيان دةطؤِرَيت. !        

                  

 hazemsakeek.com :سةرضاوة
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ةكان يان قةيرانةكانى 
َ
  ثَيش ئةوةى باس لة يةكَيك لة مةتةل

تيؤرى رَيذةيى بكةين كة بابةتةكة بؤ خؤى لةسةر ئةوةية ،با 
ة ناوزةد بكةين دةربارةى ئةو 

َ
هةندَيك بري و بؤضوونى هةل

ةى 
َ
ة زانايةى سةدةى بيستةم بؤ نمونة لة يادى ثةنجا سال

َ
كةل

ى ٥ ى تةلةفزيؤنى فةرةنسا 
َ
مردنى ئةلبَيرت ئاينشتايندا كةنال

مى ئةو ثرسيارة 
َ
مَيزطردَيكى طرت بؤ هةندَيك ميوان تا وةال

طرنطة بدةنةوة كة ئاخؤ ئةنيشتاين بليمةت واتة (عبقرى) 
بووة يان نا؟

ئامادةبووانى ئةو مَيزطردة بوبوون بة دوو بةشةوة كة 
يةكَيكيان ثشتطريى بليمةتى بوون و ئةو ديكةيان دذى ئةوة 
بوون و وايان دادةنا كة ئةو تةنها فَيرخوازَيك بووة و ئةوانةى 
ثَيش خؤى دووبارة وتؤتةوة بة رادةيك كار طةيشتؤتة ئةوةى 
ئةو  كو 

َ
بةل نةبووة  رَيذةيى  تيؤرى  دانةرى  ئةنيشتاين  كة 

ئةوةى لة (هَينرى بوانكارية) وة دزيوة كة زانايةكى فيزيايى 
 ثَيش ئةنيشتاين هةمان ئةو 

َ
فةِرةنسى بووة و بة دوو سال

َين كة 
َ
و كردؤتةوة ،هةندَيكى ديكة لةوانة دةل

َ
ئةنجامانةى بال

طواية خَيزانةكةى (ميليظيا) يارمةتى داوة تا بطات بةوة ضونكة 
طةش بؤ ئةو راستية ئةوةية 

َ
ئةو بليمةت بووة لة بريكاريدا بةل

ى بةخشيوة 
َ
تى نؤبل

َ
َين ئةنيشتاين هةموو خةال

َ
وةك ئةوان دةل

بة خَيزانةكةى وةك وةفايةك بةرامبةر بةو ضاكةيةى ئةو 
يدا كردويةتى. 

َ
لةطةل

َيك وا دةبينن كة دةستكةوتةكانى 
َ
لة اليةكى ديكةوة كؤمةل

ثياوة  ئةو  بليمةتى  سةر  لة  طةن 
َ
بةل باشرتين  ئةينشتاين 

طةردوونى  دياردةى  زؤر  ثَيشبينى  كة  دةردةكةوَيت  لةوةدا 
كرد و راستيش دةرضوون وةك الربونةوةى تيشكى رووناكى 
دةِروات  خؤردا  وةك  كَيشكردنى  ناوةندَيكى  بةالى  كاتَيك 
،ئةوة و  لة ميانةى خؤرطريانى تةواويدا دةركةوت  ئةوةش 
زؤر لة دةستكةوتةكانى ديكةى كة لة تيؤرية رَيذةييةكةيدا 
باسى كردوون ،هةروةها بةهؤى تؤذينةوةكانى ئاينشتاينةوة 

بوو كة تيشكى سيحراوى لةيزةر دؤزرايةوة. 

مردنيةوة  بةسةر   
َ
سال  ٥٠ تَيثةِربوونى  بؤنةى  بة  هةر 

لة بازارةكانى فةِرةنسة ضةندين دانراو و كتَيب بةو بؤنةوة 
دةرضوون. 

لة  :بةختيارى  ئةنيشتاين  جوانةكانى  ووتة  لة 
لة  كؤكردنةوة  يان   ، تَيطةيشتنداية  و   

َ
قول بريكردنةوةى 

نَيوان دانايى و هَيزدا شتَيكى دةطمةن و ناوازةية. 

ئينجا با بَيينة سةر بابةتى سةرةكى خؤمان كة ئةويش 
دذايةتى كاتذمَيرة دووانةكان. 

@@@ ئةنيشتاين...ومةتةلَى 
     Twin Paradox   دوانةكة 

  جوان رةئؤف
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دووانةكان  كاتذمَيرة  ى) 
َ
(مةتةل دذايةتى 

:Twin Paradox

ؤزةكانى 
َ
بابةتى دووانى كاتذمَيرةكان لة بابةتة سةير و ئال

ئةو  ياساكانى  هةروةك  ئاينشتاينة  تايبةتى  رَيذةيى  تَيؤرى 
دةناسرَيت  تايبةت  رَيذةيى  تيؤرى  بة  كة  طرنطةى  تيؤرية 
دةركةوتووة  راستَيتيان  و  كراون  ثاسةدان  ئةوانة  زؤربةى   ،
م تا ئَيستا ثاسةدانى ئةو دذايةتيةى دووانةكة نةكراوة و 

َ
بةال

ئةنيشتاين بةكارى هَيناوة بؤ روونكردنةوةى خاوبوونةوةى 
زياتر  بَيت  روونكردنةوة  كة  ئةوةى  جياتى  لة  م 

َ
بةال كات 

ؤزكردنى بابةتةكان بوو. 
َ
ئال

بوترَيت  يان  دذايةتى  تايبةت  رَيذةيى  تيؤرى  ى  ثَى  بة 
بة  بؤضى  ئةى  م 

َ
بةال دةبَيت  راست  دووانةكة  ى 

َ
مةتةل

 و يان بة عةرةبى 
َ
paradox واتة دذايةتى كردن يان مةتةل

(معضلة) ناودةبرَيت!؟

دةبا بة نمونةيةكى سادة ئةوة 
روونبكةينةوة:

ئةطةر دووانةيةك هةبن وةك ئارى و ئارا كة لة هةمان 

بةرةو  بكات  دةدات طةشت  بِريار  ئارى  بووبن  لةدايك  رؤذدا 
فةزا بة كةشتيةكى مةكوكى كة خَيراييةكةى %90 ى خَيرايى 
رووناكى بَيت و ئاراش هةر لة سةر زةوى دةمَينَيتةوة ، بة ثَى 
ى تيؤرى رَيذةيى تايبةت هةر تةنَيك بة خَيراييةكى طةورةى 
خاو  لةسةرى  كاتى  ئةوا  بِروات  رووناكى  خَيرايى  بة  نزيك 
ئارا كة لةسةر زةوى ماوةتةوة بة  ،بؤية كات الى  دةبَيتةوة 
خَيرايى دةِروات و كات الى ئارى كة لةسةر ثشتى كةشتيةكة 
دةِروات بةطوَيرةى ئارا زؤر بة هَيواشى دةِروات و دوادةكةوَيت 
ى 

َ
كاتَيك ئارا ثَيوانةى دةكات ، بؤ نمونة ئارا لةسةر زةوى سال

م وةك ئةوةى 
َ
يةك جار جةذنى لة دايكبوونى بة رَيدةكات بةال

 و جارَيك 
َ
ئارا ضاودَيرى ئارى دةكات دةبينَيت ئارى هةر 5 سال

ئةو جةذنى لة دايكبوونى بةِرَيدةكات بؤية بةو ثَيية تةمةنى 
 
َ
 زياد دةكات لة هةمان كاتدا تةمةنى ئارى يةك سال

َ
ئارا 5 سال

زياد دةكات   

كردنة  دذايةتى  ئائةو  بؤضى  بزانني  دةبا 
دةبَيت؟

ضونكة وةك ئارا مةزةندةى دةكات كة خؤى بة تَيكِرايى 5 
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 طةورة دةبَيت 
َ
 طةورة دةبَيت و ئارى بة تَيكِرايى يةك سال

َ
سال

م بة ثَيضةوانةوة دةبينَيتةوة ئارى 
َ
ئةوا ئارى هةمان شَيوة بةال

ةكةى خؤيداية لة سةر طؤى زةوى و 
َ
وا دةبينَيت كة ئارا لة مال

بة خَيرايى %90 ى خَيرايى رووناكى لة ئةم دوور دةكةوَيتةوة 
م ئةم واتة ئارى خؤى بة وةستاو و جَيطري دادةنَيت لة ناو 

َ
بةال

كةشتيةكةيدا بؤية ئارى وا دةبينَيت كة كاتذمَيرةكةى ئارا دوا 
دةكةوَيت و يةك جار بؤنةى جةذنى لةدايك بوونى بةسةردا 
م خؤى واتة ئارى 5 جار ئةو بؤنةية دةبينَيتةوة 

َ
دةِروات بةال

لة سةر كةشتيةكةى !!! . ..بؤضى وادةبَيت ؟

ضونكة تةوةِرةكانى ثشت ثَيبةستن الى هةردووكيان وةك 
يةكن و جياوازى لة نَيوانياندا نية تةنها لةوةدا نةبَيت كة 
دةكاتةوة  ثَيض  كة  َيت 

َ
دةزانَيت دةجول بة خؤى  كاتَيك  ئارى 

ةكةى دةطؤِرَيت لة كاتى طةِرانةوةى بؤ سةر 
َ
و ئاراستةى جول

م ئارا لة سةر زةويةوة 
َ
زةوى و ساتى وةستانى لةسةر زةوى ،بةال

و بة درَيذايى طةشتةكةى ئارى هيض طؤِرانَيكى تيا نابينرَيت 
كة ئةوةش وا لة ئارى دةكات جياواز بَيت لة ئارا. 

بؤ زياتر روونكردنةوةى ئةو بابةتة:
فةزا  بةرةو  مةكوكيةكةى  كةشتية  بة  ئارى  كاتَيك 
ئارا ثشت بة روانطةيةكى طةردوونى دةبةستَيت بؤ  دةِروات 
ضاودَيريكردنى كاتذمَيرى ناو كةشتيةكة خؤ ئةطةر خَيرايى 
روانطةطة  رووناكيةوة  خَيرايى  لة  بوو  نزيك  كةشتيةكة 
شةثؤلَيكى  بةهؤى  كاتذمَيرةكة  ضركةذمَيرى  ميلى  ةى 

َ
جول

دةِروات)  رووناكى  خَيرايى  (بة  وةردةطرَيت  راديؤييةوة 

بة  ثةيوةندى  و  نةطؤِرة  بؤشاييدا  لة  رووناكيش  و خَيرايى 
خَيرايى كةشتيةكةوة نية بؤية روانطةكة تؤمارى ضركةيةك 
دةكات لة ناو كةشتيةكة كة درَيذتر دةبَيت لة ضركةيةكى 
كةشتيةكة  ناو  ضركةيةكى  هةر  لةوانةية  زةمينى  سةر 
سةر  ضركةى   3600 واتةى  كاذَير  يةك  بة  بَيت  بةرامبةر 
زةوى بة مانايةكى دى يةك ضركةى ناو كةشتيةكة بةرامبةر 
دووبارة  دياردة  ،هةمان  زةوى  سةر  كاذَيرى  يةك  بة  دةبَيت 
دةبَيتةوة الى ئارى و بة ثَيضةوانةوة ،ِروانطةى ناو كةشتيةكة 
زةوية  لةسةر  كة  دةكات  ئارا  الى  كاتذمَيرةكةى  تؤمارى  وا 
يةك ضركةى الى ئارا بةرامبةر بة 3600 ضركةى الى خؤى 
دةبَيت واتة كاتَيك ميلى ضركةذمَيرى كاتذمَيرةكةى الى ئارى 
كة لة ناو كةشتيةكةداية 3600 ضركة ثَيوانة دةكات ميلى 
ضركةذمَيرى كاتذمَيرةكةى الى ئارا كة لة سةر زةوية تةنها 
يةك ضركة دةخوَينَيتةوة. ئيرت بةو جؤرة ئارا واى بؤ دةضَيت 
رت 

َ
كة كاتَيك ئارى دةطةِرَيتةوة بؤ سةر زةوى لة خؤى مندال

دةبَيت واتة ئارا وادةزانَيت خؤى ثريترة لة ئارى و ئاريش وا 
دةزانَيت كة خؤى طةورةترة لة ئارا واتة ثريترة !!!

 لة راستيدا هةريةكة لة ئارا و ئارى راست دةكةن ضونكة 
ثرسةكة ثةيوةستة بة تةوةرةكانى ثشت ثَيبةستن كة ئةويش 

بؤ خؤى رَيذةيية ! 

hazemsakeek.com ثةرى
َ
سةرضاوة : مال

 aradox                                           
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مةبةست لة هةستى دةم سوتانةوة ئةوةية كة هةست بة 

سوتانةوةى ناو دةم يان هةستكردنى نائاسايى دى دةكرَيت 

هيض  دةبَيتء  دةم  ناو  شانةكانى  نةرمة  دووضارى  كة 

تَيبينى  نةخؤشةكةدا  دةمى  لةناو  كلينيكى  نةخؤشيةكى 

دووضارى  كؤنيشانةية  ئةم  باسة  شايانى  ئةوةى  ناكرَيت. 

نَير  رةطةزى  لةضاو  بةرزتر  رَيذةيةكى  بة  مَى  رةطةزى 

دةبَيتةوة بة رَيذةى (٧: ١). 

جؤرةكانى: 
ئةم كؤنيشانةية بة طوَيرةى شَيوازى ماوةء 

كاتى سكاآلكان دةكرَين بة سَى جؤرةوة: 

جؤرى يةكةم: 

سكاآلكان  بةآلم  ستاندا، 
َ
هةل لةخةو  لةطةأل  سكاآلية  بَى 

ئةم  بؤ  ثَيشبينى  رؤذدا.  ماوةى  لة  دةِرؤن  بةرةو سةختى 

نةمانء  هيواى  دةِرواتء  باشى  بةرةو   – سكاآلية  جؤرة 

 دةكرَيت. 
َ
ضاكبوونةوةى ُّـ

جؤرى دووةم: 
ساندا هةستى ثَيدةكرَيتء 

َ
سكاآلكان لةطةأل لةخةو هةل

بةردةوام دةبَيت بة درَيذايى رؤذ. ئةم جؤرة زؤربةى جار 

ةِراوكَييان هةية يان زؤر خةمؤكن. 
َ
لةو كةسانةداية كة دل

كةمرتى  هيواى  ضاكبوونةوة  بؤ  جؤرة  ئةم  ثَيشبينى 

لَيدةكرَيت لةضاو جؤرى يةكةمدا. 

جؤرؤى سَييةم: 
نائاسايى  شوَينى  جار  زؤربةى  ثضرثضِر،  سكاآلى 

 floor of) دةم  ناو  زةمينةى  وةك  لةدةمدا  دةطرَيتةوة 

the mouth). ئةم جؤرة سكاآلية لةوانةية هؤكارى ديارى 

هةبَيت وةك (Allerg) هةستياريى. 

كؤنيشانى  دانى 
َ
سةرهةل دةبنة  كة  هؤكارانةى  ئةو 

لةم  دةم)   ناو  هةستى  (تَيكضوونى  دةم  ناو  سوتانةوةى 

هؤكارةكانى  بة  ئاماذة  كراوةتةوةء  روون  خشتةيةدا 

كراوة: 

 كؤنيشانى سوتانةوةى 
Oral dysaesthesia (Burning Mouth ،دةم

(Syndrome

 دكتؤر سةعيد عةبدول لةتيف 
          مامؤستاى ثسثؤِر / كؤليذى ثزيشكى ددان 



زانستى سةردةم 11232

١. بةد خؤراكى 
 Nutritional
deficiencies

Iron ئاسن ·
 (folic acid) ترشى فؤليك ·

B٤,B١, Bظيتامني: ١٢ ·

2. هؤكارى تاقمى ددان 
 (Denture factors)

 Inadequate ماوةى ناتةواو بؤ زمان ·
tongue Space

تاقمى ددانى ناجَيطري   ·
 Unstable dentures

· ماوةى حةوانةوةى ناتةواو (لة نَيوان 
 Inadequate  (تاقمى سةرووء خواروودا

free – way space
· زَيدةى هةستيارى بؤ مادةى شلةى 

 Hyper sensitivity to ئةكريلى تاقم
acrylic monomer

3. توشبوونى شانة 
رووثؤشةكانى ناو دةم 
 Oral Mucosal In

Fections

· بةدةردة كةِرووء مانةوةى لة زاردا 
 Candidosis &Candidal

Carriage

4. دةم ووشكى
Xerrostomia 

هؤكارةكانى زؤرة لة هؤكارة بآلوةكانى: 
ة راوكَى، 

َ
- هؤكارى دةروونى وةك: دل

خةمؤكى 
- دةرمان: 
· ئةترؤثني 

· دذة ثةستانى خوَين 
· هةندَيك دةرمانى دذة خةمؤكى 

· دذة هستامينةكان 
- دواى ضارةسةر بة تيشك 

- كؤنيشانى سجؤطرن 
- ووشكبوونةوة وةك لة (نةخؤشى 

شةكرة، سستى طورضيلة، لةدةست دانى 
شلةمةنى 

- ضةند نةخؤشيةكى ليكة رذَينةكان 

5. ضةند ضاالكيةكى 
فرمانى نائاسايى 

 Para functional)
 (activity

 Tongue زمان دةرهَينان بؤ ثَيشةوة ·
Thrusting

Bruxism ددانة جرِيَى لةكاتى نوستن ·
Clenching  ·

Drugs 6. دةرمانةكان
َين 

َ
· دةرمانى Captopril كة ثَيى دةل

(كاثؤتني)  بؤ ضارةسةركردنى بةرزى 
ثةستانى خوَين بةكاردَيت 

Al- 7. هةستياريى
lergy

· ضةند مادةيةك كة بؤ بناغةى تاقمى 
 Denture base ددان بةكار دَيت

materials
· هةندَيك ماددة كة خراونةتة ناو 

food additives خؤراكةوة

ئةو نيشانة طرنطانةى كة ئاماذةن بؤ 
كؤنيشانى سوتانةوةى ناو دةم: 

 Features Suggestive of “burning mouth
“Syndrome

1. تةمةنى ناوةند يان بةتةمةنرتء بةتايبةتى مَى. 

بةدى  ئةندامى  نةخؤشيةكى  يان  دزَيو  بارَيكى  هيض   .2
ناكرَيت. 

3. هيض بارَيكى نائاسايى لة خوَيندا رةضاو ناكرَيت. 

4. ئازارةكة وةك سووتانةوةيةكى نمونةيى باس دةكرَيت. 

5. زؤربةى ئازارةكة بةجؤرَيك دةمَينيتةوة، ناِرةوَيتةوة بة 
فاكتةرى هةذاندن يان فاكتةرى هَيوركردنةوة، طةلَيك جار بؤ 
َيك دةمَينَيتةوةء بؤ دةرمانى ئازار 

َ
ضةند مانطَيك يان ضةند سال

شكَين هيض كاردانةوةيةكى نيية. 

ى يا تامى كانزايى هةست ثَي 
َ
6. هةندَيك جار تامى تال

دةكرَيت. 

ةراوكَى يان 
َ
7. زؤر جار ذيانى نةخؤشةكة بة خةمؤكى، دل

بارى طرذى دةروونى بةسةر دةبات. 

ذيانى  كة  سكاآلكانةوة  بة  نةخؤشةكة  كردنى 
َ
سةرقال  .8

رؤذانةى هةراسان دةكات. 

نياكردنةوةء 
َ
دل بؤ  كارا  ثزيشكى  ضةندين  طةِرانى   .9

ضارةسةركردن بة بةردةوامى. 

10. هةندَيك جار نةخؤشةكة باس لة باشرت بون دةكات بة 
بةكارهَينانى دةرمانى دذة خةمؤكى. 

:Investigations ثشكننيء ئةزمايشكردن
Haematological investiga- ثشكنينى خوَين·

:tions

.FBC 1. ئةذماركردنى ثَيكهاتةى خوَين

ظيتامني   ،ferritin، folate ماددةى  ئاستى  زانينى   .2
B12 تاكو بزانني نةخؤشةكة بةد خؤراكى نيية. 

نيية.  شةكرةى  نةخؤشى  نةخؤشةكة  بزانني  تاكو   .3
(Random blood glocose) ى بؤ ئةنجام بدرَيت. 

بؤ   (Microbiology) زانى  زيندةوةر  ثشكنينى   ·
 .(Candida) دؤزينةوةى هؤكارى كةِرووى ناودةم

سةنطاندنى لةبارى تاقمى ددانةكة. 
َ
هةل  ·
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ة راوكَى يان 
َ
سةنطاندنى بارى دةروونى وةك دل

َ
هةل  ·

خةمؤكى. 
دؤزينةوةى هؤكارى هةستياريى Allergic ئةطةر   ·

هةبَيت. 
 (Management) ضارةسةر كردن

بوونى  ئةطةرى  كة  ئةوةية  ثيويست  ى 
َ
خال يةكةم   ·

نةخؤشيى ئةندامى / ئةويش بة طةِران بةدواى هةموو هؤكارة 
ثةيوةنديدارةكان بؤ ئةم ئازارةء بة ووردى. 

ئةطةر هيض هؤكارَيكى ئةندامى نةدؤزرايةوة ياخود   ·
ئةطةر شتَيك هةبوو وة ضارةسةر كرا بة ثَيى ثَيويست، بةآلم 
ئازارةكة هةر بةردةوام بوو، ئةوسا ثَيويستة بةدواى هؤكارى 
بارى دةروونى نةخؤشةكةدا بطةِرَيني تاكو ضارةسةرى بكةين 
وةك خةمؤكيىء بارى سؤزء تَيكضونى دةروونى كة نةخؤشةكة 
كاردةكاتة سةر  ئةندامى  كةوتنى  نةخؤش  شَيوةى  بةهةمان 

بارى ئاسايى رؤذانةى. 
ئةوةى ثَيويستة كة ثزيشكةكة لة نةخؤشى بطةيةنَيت بارى 
تَيكضوونى دةروونى كاردةكاتة سةر هةر كةسيك كة كَيشةى 
هةبَيتء هَيزى بةرطرى لةشى نةخؤش كةم دةكاتةوة بةرامبةر 
هةر نةخؤشيةك كة تووشى دةبَيت يةكَيك لةو نيشانانةى كة 
لةوانةية هؤكارةكةى بارى دةروونى بَيت وةك سةريةشة، كة 
زؤر بةكةمى هؤكارةكةى نةخؤشى ئةنداميية، طةلَيك جار بؤ 
ضارةسةر كردنى تَيكضوونى بارى دةروونى دةرمانى وةك دذة – 
خةمؤكى (antidepressant) دةرمانَيكى سوود مةندة، وةك 

بوون 
َ
دةرمانى (Dosulepin) طةلَيك جار ياريدةدةرة بؤ زال

بةسةر سكاآلكاندا. 
هةروةها ضةند دةرمانَيكى نوَيى دذة خةمؤكى لةوانةية 

زؤر سوود مةندبن وةك: 
(Paroxetine,Venlofoxine,Fluoxetine,Striki

ngly) 
نيا بكرَيتةوة كة ئةم نةخؤشية 

َ
· نةخؤشةكة ثَيويستة دل

نةخؤشيةكى مةترسيدار نيية،ء هةر مةترسيةك لة نةخؤشى 
شَيرثةنجةء نةخؤشى مةترسيدارى تر 

ثَيويستة لة بريى خؤى دةربكات. 
نياكردنةوةية هةندَيك 

َ
ئةم جؤرة دل

جار كاريطةرى باشى دةبَيت. 
ئةوةى جَيطةى داخة، زؤر 
لةنةخؤشةكان كة سكاآلى ئازارى 
بةردةوامى ناودةميان هةية سةردانى 
طةلَيك لة ثسثؤِرانيان كردووة (بة 
ثسثؤِرى دةرونيشةوة)ء بة ضةندين 
دةرمان ضارةسةركراون، بةآلم لةطةأل 
ئةوةشدا بةردةوام ئازارى سةختيان هةر 
ماوة، ئةم كَيشةية لةوانةية ئةوة 
بطةيةنَيت كة ثَيويستيان بة 
ضارةسةرى جؤرى ديكة هةية، 
يان هؤكارى ئةو بارة تَيكضوونَيكى 
سؤزدارىء دةرونى بَيت. ئةوةى شايةنى 
باسة هةندَيك نةخؤش كة وا زانراوة 
نةخؤشى (ئازارى رووى نائاسايى) يان 
هةية، واتة ئازارى ناودةم دؤزراوةتةوة لة دواييدا كة نةخؤشى 
ديكةيان هةية وةك: 
شَيرثةنجةى كيسى طآلند شَيوةى شاراوةو تةشةنة بوو بؤ 

ة دةمارييةكان. 
َ
ريشال

(Occult adenoid Cystic Carcinoma infiltrat-
ing nerve fibers) 

 :سةرضاوةكان

1- Churchill s Pocket book of Clinical Dentistry
Ivor G. Chestnutt

John Gibson 2 nd Edition 2002

2- Cawson s Essential of Oral Pathology and Oral Medicine 

17.th. Edition 2002 

R. A.Cawson

 E.W.0dell
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تايبةتى  ديارييةكى  ئةوةى  دةربارةى  ضيية  ِرات  ث: 
ثَيشكةشى مَيردةكةت بكةيت بؤ ئةوةى بة تةندروستيةكى 
َيتةوةو ثِربَيت لة ضاالكى و زيندةيى، بَي 

َ
باش جةستةى بهَيل

لَيرةدا  ئَيمة  داناوة،  ئةوة  بؤ  ثالنت  تؤ  كة  بزانَيت  ئةوةى 
هةشت رَيطا دةنوسني بؤ ئةوةى وةك ديارييةك ثَيشكةشى 

يدا بمَينيتةوة: 
َ
بكةيت و هةميشة بةدرَيذاى ذيانى لةطةل

1. خؤت كارَيكى وا بكة كة بة شؤخَيتى جةستة 
بمَينيتةوة. 

ئةم نمونةية باشرتين هؤية بؤ فَيربوون: تؤ كة لةسةر 
كارةكةت دةطةرَييتةوة بةوثةِرى شؤخَيتيةوة وةرةوة، رووت 
ئةو  دابَيت.  لةئةوثةِرى  و ضاالكيت  و ضاوةكانت ساف   

َ
ئال

ذنةى ضاودَيرى ثِرؤطرامى خؤراكى خؤى دةكات، و لةدةرةوة 
باشرت  جةستةيى  رووخسارَيكى  هةر  نةك  دةكات،  كار 
ئةوةى  بؤ  دةبَيت  زؤر  بةخؤى  بِرواشى  كو 

َ
بةل وةردةطرَيت، 

هةميشة لةاليةن مَيردةكةيةوة حةز لَيكراو بَيت، هةروةها 
ئةوةش يارمةتى مَيردةكة دةدات بؤ ئةوةى ئةويش وا بكات. 

بدة  خووة خراثةكانى مَيردةكةت 
َ
2.  هةول

شى بكةيتةوةو يارمةتى بدة بؤ ئةوةى بةسةرياندا 
سةربكةوَيت. 

لةسةرةتادا بزانة ئةو بؤتة قوربانى قاوة خواردنةوةيةكى 
ئةوةى  ثَيش  بةيانيان  ئايا  و  كاتةكاندا؟  هةموو  لة  زؤرو 
بسَيت قاوةيةك دةخواتةوة؟ و ئايا بةدرَيذاى 

َ
بةتةواوى هةل

 بدة لةم خوة 
َ
ِرؤذو شةو قاوة دةخواتةوة؟ ئةطةر واية هةول

دورى خةيتةوة. 

م ئةمة بؤ؟ ضونكة قاوة خواردنةوةيةكى بةو شَيوة 
َ
بةال

خوَيندا  شةكرى  لة  كاتى  كةميةكى  كة  لَيدةكات  واى  زَورة 
هةبَيت. 

 ئةمةش ضؤن روودةدات؟ 

هؤى  دةبَيتة  قاوةكة  دةخواتةوة،  قاوةكة  كة  كاتَيك 
هوروذاندنى ئةدرينالني واتة ئةو هؤرمؤنةى رذّينةكانى سةر 

طورضيلة دةرى دةدةن. 

- ئةدرينالينةكة دةضَيتة ناو خوَينةوة و هةر ئةوةشة 
كة مَيردةكةت هةست دةكات لةئةوثةِرى ضاالكى داية ثاش 

خواردنةوةى قاوةكة. 

وكَوز 
َ
- ئةدرينالينةكة يارمةتى جطةر دةدات بؤ ئةوةى طل

دروست بكات. 

وكؤزةكة دةكاتة خوَينةوة، ئةوةش دةبَيتة 
َ
- لةثاشدا طل

هَوى بةرزبونةوةيةكى دةستكرد لة ئاستى شةكرى خوَيندا. 

 ضؤن يارمةتىتةندروستى
مَيردةكةت دةدةيت 

د. ئان مارى بنسرتوم
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ثةنكرياسةوة  لة  ئنسؤلني  ئةمةش  ثةرضدانةوةى  بؤ   -
و  ِرابطرَيت  خوَيندا  لة  شةكر  ئاستى  ئةوةى  بؤ  دةِرذَيت 
بةوةش ئاستى شةكرةكة لة خوَيندا دَيتة خوارةوة ضونكة بة 

شَيوةيةكى دةستكرد تيايدا بةرز ببوةوة. 

هةستَيكى  ضاالكى  دةرثةِرينَيكى  هةر  بةرامبةر    -
بةرامبةر بة طرذى داى دةطرَيت و هةر كة ئاستى شةكرةكةى 
لة خوَيندا هاتة خوارةوة هةست بة ماندوَيتى دةكات، لةبةر 

ئةوة فنجانَيكى دى قاوة دةخواتةوة. 

لة  قاوة  يا دوو فنجان  بؤ خواردنةوةى فنجانَيك  ئةمة 
م ئةمة لة خواردنةوةى ثَينج يا شةش 

َ
ِرَوذَيكدا روونادات، بةال

فنجاندا لة ِرؤذَيكدا روودةدات، لةبةرئةوة طومانى تَيدا نيية 
كة طَوِران لة جةستةيدا روودةدات، كة لة دوايدا واى لَي دَيت 

هةميشة هةست بة شةكةتى و ماندووبوون دةكات. 

  باشرتين ضارةسةر بؤ مَيردةكةت ئةوةية واى لَي بكةيت 
بةتايبةتى  قاوة كة رووبكاتة ضا خواردنةوة  لة بريتى  كة 
ضاى سةوز، ضا ضاالك كارو بةسودة. ئةطةر مَيردةكةت دةمار 
َينيت 

َ
ة بةيبوونى بؤ بكول

َ
ةذاوة، و ئةطةر هيالكة واباشة طول

َ
شل

لة بريتى ضاو قاوةش. 

وئةطةر هيالكيشة يارمةتى بدة بؤ ئةوةى شةثؤلةكانى 
بَيتةوة.  ضاالك  ليمؤوة  ضا  خواردنةوةى  بةهؤى  دةماخى 
بدة لة 

َ
و وردة وردة كة لة قاوة خواردنةوة دةطؤِرَيت هةول

بريتى بةكارهَينانى شةكر، هةنطوين بةكاربهَينيت، ضونكة 
بؤ  هةية  ماددةيةكى شريينى  بة  ثَيويستى  ئةو  كاتةدا  لةو 

ئةوةى كةمى شةكر لة لةشيدا ثِربكاتةوة. 

3. ليستَيك بكة بة بوارةكانى ئةو شتانةى دى 
كة زؤر ثَييان لةسةر دادةطريت: 

- ئايا جطةرة زؤر دةكَيشَيت، ئةطةر واية طومان لةوةدا نيية 
كة جةستةى ظيتامني (C) ى كةم تَيداية، ئةو ظيتامينةى كة 
زؤر ثَيويستة لة لةشدا بؤ بةرطرى لة تووشبوونى نةخؤشى 
و ثاراستنى زيندةيى لةش بةطشتى، ضونكة ئةوة ظيتامينَيكة 
 
َ
يبطرَيت. ئةوة بزانة لةطةل

َ
لةش ناتوانَيت كؤى بكاتةوة و هةل

هةر جطةرةيةكدا كة مَيردةكةت دةيكَيشَيت بِرَيك ظيتامني 
(C) لة لةشيدا كةم دةبَيتةوة كة يةكسانة بةو بِرة ظيتامينةى 
َيك دا هةية. ئةطةر رؤذانة مَيردةكةت دوو ثاكةتى 

َ
لة ثرتةقال

ظيتامني (C) سةرف   
َ
واية رؤذى ضل ثرتةقال ماناى  كَيشا 

دةكات لةبةر ئةوة ثَيويستة هانى مَيردةكةت بدةيت ظيتامني 
Cزؤر بخوات. 

زؤر خواردةوة،  كهولييةكانى  ماددة  مَيردةكةت  ئةطةر   
ئةوا ئةو ظيتامني (B) يةى لة لةشيداية بة هؤى كهولةكةوة 
 (B) ظيتامني تووشى كةمى  ئةنجامدا  لة  و  دةبَيت  سةرف 
دةبَيت، هةر بةم بؤنةيةوة ثَيويستة ئةوةش بزانيت كة زؤر 
خواردنى ماددة شريينيةكانيش ئةم ظيتامينة دادةبةزَينَيت. 
ثةيوةندييةكى  كهوليةكان  و  شةكرةمةنى  ماددة  ضونكة 
زؤريان بةيةكةوة هةية.  باشرتين سةرضاوةش بؤ وةرطرتنى 

ظيتامني (B)سةرضاوة سروشتييةكةيةتى: 

ئةو  تامى  جائةطةر  برية،  هةوَينى  بةتايبةتى  هةوَين، 
هةوَينة  لةو  بِرَيك  دةتوانرَيت  ئةوا  بوو،  ناخؤش  هةوَينة 
ةك بكرَيت يا هةر جؤرة شةربةتَيكى 

َ
 بة شةربةتى كال

َ
تَيكةل

بة   
َ
تَيكةل دةتوانيت هةوَينةكة  يا  بكات،   

َ
ُّـ كة حةزى  دى 

نة نةكرد، 
َ
شري بكةيت، ئةطةر مَيردةكةت حةزى لةم تَيكةال

ئةوا سةرضاوةى دةستكردى ظيتامني (B) بةشَيوةى حةب لة 
دةرمانخانةكان زؤرة و دةتوانَيت بةكاريان بهَينيت.  

4. زةردَينةى هَيلكة زؤر ثَيويستة: 
 لة 

َ
ثَيويستة لةسةر ئةو ثياوانةى كة رَيذةى كؤليسرتؤل

خوَينياندا بةرزة، ليستسني ء وةربطرن (مادةيةكى ضةورية 
هةية)  طيانةوةردا  رووةك  شانةى  هَيلكةو  زةردَينةى  لة 
بةدةرجةى زؤر نةخورَيت ئةوةش ئةو ماددةيةية كة لةش 
م 

َ
. بةال

َ
دروستى دةكات بؤ هاوسةنط كردنى ئاستى كؤليسرتؤل

ضةند  هؤى  بة  رةنطة  لةشدا  لة  ليستسني  بةرهةمهَينانى 
هؤكارَيكةوة ثةكى بكةوَيت لةوانة: 

ئةطةر مَيردةكةت ناضاربوو لةبةر هةر هؤيةك كة ماددة 
دذة زيندةكان (ئةنتى بايوتيك) وةربطرَيت يا ئةطةر تووشى 
ديزانرتى ئةميبى بوو ئةوا تواناى جةستة بؤ دروستكردنى 
ليستسني  خواردنى  ئةوة  لةبةر  دةبَيتةوة،  كةم  ليستسني 

 لة خوَيندا دةدات. 
َ
يارمةتى راطرتنى ئاستى كؤليسرتؤل

ة يا 
َ
من ثَيشنييارى ئةوة دةكةم كة مَيردةكةت دانةوَيل

 
َ
هاِراوةى ليستسني بخوات (كةوضكَيكى طةورة رؤذانة لةطةل

شةربةتى سَيودا بؤ نموونة). 

بيخوات  مَيردةكةت  ثَيويستة  زؤر  كة  دى  ظيتامينَيكى 
بؤ  دةكةم  ئةوة  راسثاردةى  هةميشة  من  ية،   (E) ظيتامني 
كة  ذوورة  بةرةو  ضل  لة  تةمةنييان  ئةوانةى  كار  ثياوانى 
 (E) ظيتامني  تووخمةكانى  ضونكة  بخؤن   (E) ظيتامني 
كة  دةدةن  ئؤكسجينة  ئةو  ئاستى  بةرزكردنةوةى  يارمةتى 
. لةبةر ئةوة من راسثاردةى ئةوة دةكةم كة ثياوان 

َ
دةطاتة دل
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رؤذانة 600 يةكةى جيهانى (%4) لة ظيتامني (E) بخؤن. 

بةثَيى  رؤذانة  كة  لَيبكةيت  وا  مَيردةكةت  بدة 
َ
5. هةول

ثِرؤطرامَيكى رَيك و ثَيك وةرزش بكات. 

حةوشةى  يا  باخضة  لة  شوَينَيك  دةتوانيت  نموونة  بؤ 
ةكةتاندا دةست نيشان بكةيت بؤ ئةم وةرزشة، هةردووكتان 

َ
مال

ةوة وةرزش بكةن، بؤ نموونة هةر لة 
َ
دةتوانن ثَيكةوة لة مال

نووستنةكةدا  جَيطاى  لة  هةر  دةتوانن  بةيانياندا  سةرةتاى 
ئةمانةبكةن: 

1. تووند دةستى خؤتان بطرن، بةيةكةوة بضةمنةوة، لة 
بدةن هةوا بدةنةوة، ئةوسا دةم بطرن 

َ
ثاشدا بؤ ثَيشةوة و هةول

مذن و كةمَيك راست ببنةوة 
َ
بدةن لة لووتةوة هةوا هةل

َ
هةول

و بةرةو دوواوة الر ببنةوة، بؤ ماوةى بيست ضركةيةك وا 
دووبارة  جار  ثَينج  بؤ  راهَينانة  ئةم  بدةن 

َ
هةول بمَيننةوة، 

بكةنةوة. 

بةرز  ئةذنؤتان  و هةردوو  دابنيشن،  يةك  بةرامبةر   .2
لة  ثَيكةوة  ى ئةوى دى بطرَيت و 

َ
با هةريةكةتان قؤل بَيت، 

بدة سمتت لة 
َ
اليةكةوة بؤ الكةى دى الرببنةوة ئةوسا هةول

بوون  بةردةوام   
َ
لةطةل بكةيتةوة  نزيك  مَيردةكةت  سمتى 

بؤ  راهَينانة  ئةم  خوولةكَيك،  ضةند  بؤ  بوونةوة  الر  لة 
ماسوولكةكانى سك و كةمةرة زؤر بة سوودة. 

ج- بؤ بةهَيز كردنى ماسوولكةكانى طةدة، رووبكةنةيةك، 
ئةذنؤى  هةردوو  كردووةو  درَيذ  قاضةكانت  كة  كاتَيكدا  لة 
دةستى  ناو  بخةنة  دةست  ئَيستا  ضةماوةتةوة،  مَيردةكةت 
يةكةوة و دةستبكةن بة الر بوونةوة بؤ ثَيشةوة و دوواوة، 
دةورةكان  ئةوسا  راتبكَيشَيت،  هَيواشى  بة  مَيردةكةت  با 
بطؤِرنةوة، ئةذنؤت بنوشتَينةرةوة وابكة كة مَيردةكةت قاضى 
َى كةمَيك بؤ دوواوة بضةمَيتةوة، و 

َ
درَيذ بكات وئَيستا ثَيى بل

وردة وردة راي بكَيشة، ئةم راهَينانة بة الى كةمةوة بؤ سَى 
خوولةك بكةن. 

ثَيويستة  دوواوة،  ماسوولكةكانى  كردنى  هَيز  بة  بؤ  د- 
هةردوو  و  بةيةك  بةرامبةر  بكةون   

َ
ثال سنطتان  لةسةر 

بدةن بةثَيى 
َ
تان لة شانى ئةوى ديكة دابَيت، ئَيستا هةول

َ
قؤل

دانتان 
َ
موسةل ثَيويستة  و  بكةنةوة،  بةرز  قاضةكانتان  توانا 

لةسةر جَيطة كة بَيت، قاضةكان بة هَيواشى بةرز بكةنةوة، 
لة ثاشدابة هَيواشيش داى بنةوَيننةوة، ئةم راهَينانة بؤ ثانزة 

جار دووبارة بكةنةوة. 

سةرةوةى  بةشى  ماسولكةكانى  كردنى  بةهَيز  بؤ  هةر 
 ( ئةمة زؤر ثَيويستة بةتايبةتى بؤ ذن) لةسةر اليةكى 

َ
قؤل

تا  خوارةوة  وةرة  وردة  وردة  ثاشدا  لة  دابنيشة،  جَيطةكة 
بؤ  بةرة  ةكانت 

َ
قؤل دادةنيشى.  زةويةكة  لةسةر  لَيدَيت  واى 

بةكارهَينانى  هؤى  بة  تةنها  جَيطةكة  بؤ  ثاشدا  لة  دوواوة، 
تةوة ئةم راهَينانة بؤ ثَينج جار دووبارة 

َ
ماسوولكةكانى قؤل

. و  , ئةوسا هةست بة بةرئةنجامةكانى دةكةيت  بكةرةوة 
لة ثاشدا دةزانيت كة ضةند سوودت لَي بينيوة و سةرةِراى 
بخةرة  ديش  شتَيكى  بنةِرةتيانة  وةرزشية  راهَينانة  ئةم 
سةريان بؤ نموونة: دةتوانن بة ثشتدا بكةون و قاضةكانتان 
ئاوا  لَيدةخوِرن  ثايسكيل  ضؤن  وةك  ئةوسا  بكةنةوة،  بةرز 
دةشتوانيت  َينن. 

َ
بجول ضركةيةك  ضةند  بؤ  قاضةكانتان 

بارةوة  لةو  بةكاربهَينيت  دةست  ئةوةى  بَي  بدةيت 
َ
هةول

لةسةر جَيطاكة دانيشن بةمةرجَيك ئةمة بة هَيواشى بكرَيت، 
هةناسة  و  وةرطرتن  هةناسة  ةى 

َ
جوول بة  بكةن  دةستيش 

ثِر  سييةكانتان  ئةوةى  بؤ  ثَيك  رَيكو  بةشَيوةيةكى  دانةوة 
بكةن لة هةوا و يارمةتى سوِرى خوَين بدةن. ئةوة بزانة هةر 
ةيةكى وةرزشى كة ذن و مَيرد بةيةكةوة ئةنجامى بدةن 

َ
جوول

جطة لة سوودة فسيؤلؤذييةكةى ثِريشة لة ضَيذ وةرطرتن. 
من ثَيشنيارى ئةوة دةكةم كة خؤت و مَيردةكةت كة ثَيكةوة 
راهَينانة  ئةو  مةرجَيك  بة  دابنَين  وةرزش  بؤ  ثرؤطرامَيك 
هةر  لَييانة.  حةزى  مَيردةكةت  كة  بَيت  تَيدا  وةرزشيانةى 
ضةندَيكيش ئةو ماوةيةى مَيرد كة لة دةرةوة بة وةرزشةوة 
سةرفى دةكات درَيذتر بَيت ئةوا زياتر سوود وةردةطرَيت بؤ 
ف و تَينس يا ئةسث سوارى يا 

َ
نموونة تؤ حةزت لة يارى طؤل

ة مَيردةكةت لةوانة 
َ
مةلة كردن نيية، ذنَيكى دانا بة مةهَيل

مةحروم بَيت. 

6. خؤراكى طونجاو و باش 

لة  كة  بوو  خؤراكَيك  لة  حةزى  مَيردةكةت  ئةطةر 
هَيلكةو طؤشت و نان و كةرةو مرةبا ثَيكهاتبوو ئةوا يةكسةر 
شةربةت  ئةوة  بريتى  لة  مةكة،  مةحرومى  هةموويان  لة 
دابنَى،  بؤ  يا هةوَينى بريةى  بادةم  و هةندَيك  و طرينفوت 
بةوةش تؤ ظيتامينى بؤ دةخةيتة سةر مَيزى نان خواردنةكة، 
لة كاتَيكدا كة خؤت ئةو خؤراكانة دةخؤيت كة خؤت ثَيت 
دا بكةو تَيى بطةيةنة 

َ
خؤشن و ثِرن لة ظيتامني. قسةى لةطةل

و  ضَيذ  ضةند  و  دةبَيت  بةختيار  خؤراكانة  بةو  ضةند 
َي كةتؤ خوَيندوتةتةوة كة 

َ
خؤشيان تَيداية. ئةوةشى ثَي بل
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َيكان ( طوَيز، بادةم، فستق، ثاقلةى سودانى 
َ
خواردنى طوَيزةل

لة  ثِرن  هةموويان  هةوَين  و  تؤوةكان  هةروةها   (.. هتد. 
ثرؤتني و ظيتامينةكان كة ثَيكةوة زؤر بةسودن بؤ ضاككردن 

و باشكردنى ذيانى سَيكسى. 

دةتةوَيت  و  دةكةيت  خؤت  كَيشى  ضاودَيرى  تؤ  ئةطةر 
نةى 

َ
بدة ئةو دانةوَيال

َ
شتَيك بخؤيت كة سوودى زؤر بَيت هةول

 بة شريى بَي ضةورييان بكةيت لة ثاشدا 
َ
حةزت لَييانة تَيكةل

هةنطوين بكة بة سةرياندا دةشتوانيت شةو طةنم بخةيتة 
 هةنطويندا ئامادةى بكةيت، 

َ
ئاوةوة و لة ثاشدا بؤ بةيانى لةطةل

ئةوة بزانة كة ئةوة خؤراكَيكى زؤر خؤش و سوودمةندة بؤتان 
دةربارةى ذةمةكانى دى ئةطةر مَيردةكةت لة وانةبوو كة زؤر 
وازيان  وردة  وردة  بدة 

َ
هةول بةكاردةهَينَيت  بيبةر  و  خوَي 

لَيبهَينَيت. ضونكة خوَي زؤر خواردن لةوانةية ببَيتة هؤى 
رةقبوونى ماسولكةكان هةروةها دةشبَيتة هؤى كؤكردنةوةى 
شلة لة خانةكاندا و بةوةش كَيشى لةش زياد دةكات. بيبةريش 
(واتة بيبةرى توون) دةبَيتة هؤى هروذاندنى جةستة ئةطةر 
مَيردةكةت زؤرى خوارد ثَيويستة ئاو زؤر بخواتةوة بؤ ئةوةى 
لة  هاوسةنطى ئةم هروذاندنة بكات. بؤ ئةوةى مَيردةكةت 
بدة 

َ
زؤر خواردنى خوَي و بيبةرى توون دووربخةيتةوة هةول

ئةو شتانةى بؤ ئامادة بكة كة تاميان وةك ئةوان واية وةك: 
خوَيى سةوزة ضونكة خوَيى سةوزة لة بريتى ئةوةى %100 
لة كلؤريدى سؤديؤم ثَيكهاتبَيت تةنها 35% ى لةوة تَيداية و 
ئةطةر مَيردةكةت ويستى جَيى ئةوةى جارانى بؤ بطرَيتةوة 
يدا دوو ئةوةندة لةو خوَيي سةوزةية بخوات ئةوا 

َ
واتة هةول

 هةندَيك بةهاراتدا 
َ
تؤش وةك ئةو بكة. بيبةرى ئاسايى لةطةل

 بكة و بؤى دابنَي ضونكة هيض زيانَيكى نيية، وردة 
َ
تَيكةل

وردة لةسةرى رادَييت و دةشزانيت تؤ ضةندت خؤش دةوَيت 
نةن كة دةتوانيت لةبةر 

َ
ئةمانةى خوارةوة هةندَيك لةو فَيال
سوودى تةندروستيان بيان كةيت: 

وابكة كة  م 
َ
بةال بكة،  ثَيشكةش  ذةمى بضووك  هةندَيك 

وةك قاثةكان ثِربن وابَيت، بؤ نموونة ثارضةيةك طؤشتى مةِر 
بخةرة ناو كاهوو سةوزةى ديكةوة. خؤتان دوور بخةنةوة لة 
خواردنى ذةمَيكى قورس لة ساتة دواييةكانى شةودا، بةرة 
تةى 

َ
بدة طؤشت بؤ مَيردةكةت كةم كةيتةوة و زةال

َ
بةرة هةول

دةخؤم  سةوزة  زةالتةى  رؤذانة  خؤم  من  دابنَى.  بؤ  زؤرتر 
و بةيبوون و هةروةها  تازة   هةوَينى برية و ميوةى 

َ
لةطةل

ظيتامني C و E يش دةخؤم. 

تةيةكى ساكارة كة 
َ
ئةمةش ضؤنيةتى دروستكردنى زةال

ثِرة لة ماددة خؤراكييةكان و بِرى طةرمؤكة (كالؤرى) تيايدا 
كةمة: 

· كةمَيك كاهو

· ثارضةيةك خةيار

· ثارضةيةك طوَيز

 كاهووةكان برِبة 
َ
· ضارةكة كوثَيك لة كونجى، طةال

و خةيارةكة ورد كة بيكة بة سةريدا، كونجييةكة بكة 
بة سةرياندا، كةمَيك زةيت و ترشى ليمؤ و خوَيى 

سةوزةى تَيبكة 

رَيطايانة  ئةم  ذةمَيكى سوكيش  ئامادةكردنى  بؤ 
تاقيبكةرةوة: 

 ثةنري 
َ
· كةمَيك كةرةوز لةطةل

 كةرة 
َ
· ضةند ثارضة سَيوَيك لةطةل

 كةرةيةك كة زؤر ثِر نةبَيت 
َ
· قةرنابيت لةطةل

لة كالؤرى 

لة  بَيت  ثِر  كة  تاميش  بة  ذةمَيكى  ئامادةكردنى  بؤ  و 
ييانة بةكاربهَينة: 

َ
 ميوة ئةم طوَيزةل

َ
كالؤرى لةطةل

· بادةم 

· طوَيزى بةرازيلى 

ة بةِرؤذة
َ
· طوول

ئةطةر مَيردةكةت حةزى لة خواردنى خؤراكَيك بوو لة 
 ثةنريى برذاو و ساردةمةنى، 

َ
سةندويذى طؤشتى مانطا لةطةل

ئةوا دةتوانيت رؤذانة شتَيكى بؤ ئامادة بكةيت وةك: ئةوةى 
سنطى مريشكى بة ساردى ثَيشكةش بكةيت، شةوى ثَيشوتر 
لة  ثِرة  ئةمة  ضونكة  لَيبكةرةوة،  ثَيستةكةى  و  َينة 

َ
بيكول

هةرس  زووش  و  خؤشة  تاميشى  زؤر  و  ك، 
َ
كةل بة  كالؤرى 

ةك 
َ
دةبَيت وبَي زيانة، دةشتوانيت ضةند ثارضة خةيارو كال

هةندَيك  دةشتوانيت  و  دابنَييت.  دا 
َ
لةطةل تازةى  ميوةى  و 

دابَيت. 
َ
شةربةت يا بةيبوون يا ضاى لةطةل

بةيتَى  كةمرت  سورةوةكراوى  شتى  تا  بزانة  ئةوةش 
تةى 

َ
تةندروستى مَيردةكةت باشرت دةبَيت، ئةوةش بزانة زةال

خؤراكى  باشرتين  ميوة  و  ى 
َ
طوَيزةل و  سةوزة  و  بةردةوام 

سروشتني بؤ مرؤظ، وبؤ جةستةش هيض شتَيك نايان طاتَي. 
ندن 

َ
ئةوة بزانة تا ئامادةكردنى خؤراكت ساكار بَيت و تا كوال
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ةكةى و ساس كةم بكةيتةوة 
َ
و ثَيوةكردنى بةهارات و كؤمةل

ئةوةندة تةندروستى مَيردةكةت باشرت دةبَيت. ئةوةش بزانة 
يةكان و طذوطيا لة خؤراكة 

َ
خواردنى سةوزة و ميوة و طوَيزةل

سرووشتيية زؤر بةسوودةكانة، واتة تا خؤراكتان نزيكرت بَيت 
بدة 

َ
لة سروشتييةوة ئةوةندة سوودى زياترة بؤ لةش. هةول

بة  ثةيوةندييان  و  خؤراك  هةندَيك  راستةقينةى  بةهاى 
ذمارةو بِرى كالؤرى (طةرمؤكة) وة بزانيت. ضونكة ثَيويستة 
ئاطات لةو بِرة طةرمؤكةية بَيت كة رؤذانة بةكارى دةهَينن 
بؤ ئةوةى بة باشى ئاطاتان لة تةندروستيتان بَيت، ئةوةش 
بزانة كاتى خواردنى خؤراكيش زؤر طرنطة، بة مانايةكى دي 
ئةوةندةى خؤراكةكة خؤى كاريطةرى بةسةر جةستةوة هةية 

ئةوةندةش جةستة كاريطةرى بةسةر خؤراكةكةوة هةية. 

يا هةر  (ثاقالوة  بؤ نموونة ئةطةر ثارضةيةك شريينى 
تَيدا  كالؤرى  يةكةى   (250) كة  ديكة)  شريينى  شتَيكى 
بَيت بيدةيت بة كةسَيك سَي رؤذ بَيت بة رؤذو بَيت ئةوا 
يةكسةر ثاش ماوةيةكى زؤر كةم هةموو ئةو كالؤريانةى لةو 
شريينييةدان دةردةثةِرنة ناو خوَينةوة و جةستة راستةوخؤ 
يةكسةر بِرَيكى زؤر باش طةرمؤكة وةردةطرَيت و ضاالكييةكى 

باش بة كةسةكة دةدات. 

لة اليةكى ديكةوة ئةطةر هةمان ثارضة شريينيت دا بة 
كةسَيك ثاش ئةوةى ذةمَيكى ثِرى خؤراك خواردبوو، ئةوا 
بِرَيكى زؤر كةم لةو طةرمؤكانةى لة شريينييةكةوة دةردةضن 
خانةكانى جةستة خؤيان  بةكارياندةهَينَيت، ضونكة  لةش 
لةو كاتةدا تَيرن و ئةوا بِرَيكى زؤرى ئةو طةرمؤكانة لة لةشدا 
دةطريَين و دةطؤِرَين بؤ ضةورى لة شَيوةى بةزو دووطدا. 

َ
هةل

ةيةكى 
َ
ك بة شَيوةيةكى طشتى دةربارةى نان لة هةل

َ
خةل

باشة،  نانى سثى  دةزانن كة  وا  ئةوان هةميشة  دان،  طةورة 
ى 

َ
نانى سثى لة بنةِرةتدا بريتيية لة ئاردَيك كة هةموو توَيكل

طةنمةكةى لَيكراوةتةوة، لة بارى دروستيةوة ئةو نانة باش 
نيية ضونكة توخمَيكى هةرة طةورةى خؤراكي لة كيس داوة 
ة، بؤية نانى بؤر باشة، 

َ
َيك ظيتامني و ريشال

َ
ئةويش كؤمةل

باشى  بةشَيكى  كة  دةكرَيت  دروست  ئاردَيك  لة  بؤر  نانى 
كردارى  و  ةكان 

َ
ريخؤل بؤ  ئةوةش  بَيت  ثَيوة  كةثةكةكةى 

كة. 
َ
هةرس زؤر بةكةل

رؤذَيك  كة  دابنَييت  رَيذيم  ثِرؤطرامَيكى  بدة 
َ
هةول  .7

بة  ئةوةش  هةبَيت.  خؤراكتان  جؤر  يةك  هةفتةيةكدا  لة 
 مَيردةكةتدا جَيبةجَيي بكة: 

َ
رَيكةوتن لةطةل

- يةك تاكة جؤر لة خؤراك واباشرتيشة لة شلة ثَيكهاتبَيت، 
ئةوةش دةرفةتَيك دةدات بة لةش كة ثشوو بدات، و خؤى بؤ 
بدة 

َ
ئامادة بكات. بؤ نموونة هةول رؤذةكانى ديكةى هةفتة 

شةربةتى  رؤذة  ئةو  َيني 
َ
بل با  بَيت،  شةممة  دوو  رؤذة  ئةو 

هاويندا  لة  دةشتوانيت  و  هةبَيت  تةنها  بة  تان 
َ
ثرتةقال

لة  ئاوة،  ى   (%98) لة  كة  نموونة  بؤ  ةك 
َ
كال بؤ  بيطؤِريت 

م ئةطةر مَيشكى 
َ
سةرةتادا دةبينيت ئةم كارة زؤر طرانة، بةال

خؤتان بؤ ئامادة كرد دةبينن ئةو طرانة نيية. لة رؤذى يةك 
َي: سبةينَي دوو شةممة تةنها شلة دةخؤينةوة، 

َ
شةممةدا بل

ضونكة ئةوة زؤر سوودى بؤمان هةية. دةتوانن لة هةفتةكةدا 
ئةو رؤذة بكةن بة رؤذى بؤنة بؤ نموونة بضن بؤ شانؤيةك 
بؤ سينةمايةك، دةتوانن هةر سةعاتَيك جارَيك كوثَيك لةو 
شلةية بخؤنةوة، دةتوانن بيطؤِرن بة شريى ضةورى لَيطرياو 
ئةمةى خوارةوة وةسفى خؤراكى ئةو رؤذةية بؤ يةك كةس: 

ؤنَيك ئاو 
َ
· ضارةكى طال

· كوث و نيوَيك لة شريى ضةورى طرياو 

· سَي كةوضك رؤنى طةنمةشامى 

· دوو كةوضك هةنطوين 

ثاش  دةبينيت  كرد  ثِرؤطرامةت  ئةم  رةضاوى  ئةطةر 
ماوةيةك تةندروستيتان ضةند رَيكوثَيك دةبَيت. 

بايةخى  ضةند  كة  بدة  مَيردةكةت  ثيشانى  ئةوة   .8
ثَيدةدةيت. 

نةى سةرةوة بةردةوام بوويت و 
َ
ئةطةر تؤ لةسةر ئةم خاال

هةميشة مشورى مَيردةكةت خوارد دةبينيت ثاش ماوةيةك 
ضؤن دةزانَيت كة بة هؤى بايةخة زؤرة ثِر بةهاكانى تؤوة 
تةندروستى بةرةو باشى و زؤر ضاكى ضووة، ئةوسا دةزانَيت 

ماناى راستةقينةى خؤشةويستى ضيية؟ 

ثةرضظةى دكتؤرة ثةرذين لة 

“ THE FAMILY” 3RD ED.LONDON
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ثَيش  شري  ثاكردنةوةى  ثِرؤسةى  ئةنجامدانى  بؤ 
خواردنةوةى، يا لةكاتى بةكارهَينانى ئةو شرية بؤ دروستكردنى 
هةندَيك لة شريةمةنييةكان لَيى وةك ماست، ثةنري، قةيماغ، 
كةرة لة كارطةكانى شري و شريةمةنيةكاندا، دةبَيت ئةو شرية 
ثاستؤر يا ثاكذ بكرَيت، بؤ كوشتنى زؤربةى ئةو ميكرؤب و 
بةكرتيايانةى كةتيايةتى بةتايبةتى ميكرؤبة نةخؤشخةرةكان 
كة كاريطةرى خراثيان هةية لةسةر شريةكةو ئةو شريةمةنيانةى 

كة لَيى دروست دة كرَين.  

ئةطةر ثرؤسةى ثاستؤركردن بةكاربهَينرَيت شريةكة طةرم 
نيو  مانةوةى  بؤ  سةدى  ثلةى   65 – ثلةى 63  بؤ  دةكرَيت 
كاتذمَير.  يا ثلةى طةرمى سةروو 100 ثلةى سةدى  بؤ ماوةى 
(20)  ضركة، ئةطةر ثرؤسةكة ثاكذكردن بَيت، بؤ كوشتنى 
وردة زيندةوةرةكان و دريذةدان بة ماوةى مانةوةى شريةكة بَى 

خراثبوون.  

تانى جيهانى سَييةمدا 
َ
لة كوردةوارى خؤمان و هةندَيك لة وال

ندنيش بةشَيكى كةم 
َ
َينرَيت، شايةنى باسة دواى كوال

َ
شري دةكول

ستى ئةو 
َ
لة وردة زيندةوةرةكان دةمَيننةوة كة دةتوانن بةرهةل

طةرماية بكةن، بةمانة دةوترَيت سثؤر – spore، زياتريش ئةم 

سثؤرانة دواى ساردبوونةوةى شريةكة دَينة ناو شريةكةوة. 

َينرَيت لة ثلةيةكى طةرماى زؤردا، 
َ
ئةو ماوةى كة شري دةكول

تةكانى، وةك دةركةوتنى 
َ
دةبَيتة هؤى طؤِرينى هةندَيك لة خةسل

ندن و طؤِرينى رةنطى شريةكة بؤ سثيةكى مةيلةو 
َ
تام و بؤى كوال

كةمدةكاتةوة.  شريةكة  خؤراكى  نرخى  كة  جطةلةوةى  بؤر، 
ندنى شري لةسةر ئاطرى راستةوخؤ كار دةكاتة 

َ
هةروةها كوال

لة  رَيذةيةك  بةنيشتنى  شريةكة،  كيمياوى  ثَيكهاتنى  سةر 
ثِرؤتينةكانى سزاو  (ثروتينةكانىشةرش) ، هةروةها رَيذةيةك 
ةتى 

َ
ةتى تواوةوة بؤ حال

َ
لة فؤسفاتى كالسيؤم دةطؤِرَيت لة حال

م هيض طؤرانكارييةكى ئةوتؤ نابَيت لةسةر كازين و 
َ
ناتواوة.  بةال

ندن دةبَيت بةهؤى تةلةفى 
َ
م ثِرؤسةى كوال

َ
ضةورى شريةكة.بةال

زؤربةى ئةو ئةنزيمانةى كة لة شريةكةدان,هةروةها تةلةفى 
.cو ظيتامني B1 هةندَيك لة ظيتامينةكان وةك : ظيتامني

ندنى شريةكة 
َ
لة بوارى بةكرتيازانيةوة ئةطةر ثِرؤسةى كوال

كة  بةكرتياكان  هةموو  درابَيت  ئةنجام  راست  بةشَيوةيةكى 
 بةكرتيا نةخؤشخةرةكان دةمرن.  

َ
سثؤر دروست ناكةن، لةطةل

بةدةورى  سثؤر  كة  ميكرؤبانةن  ئةو  مَيننةوة  دة  ئةوانةى 
ستى طةرما دةكةن.  

َ
خؤياندا دروست دةكةن كة تواناى بةرهةل

شري كوَالندن 
Milk boiling@
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@خاليد محةمةد خال
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ندنى، بَى بةكارهَينانى بيثارَيزى 
َ
بؤيةئةطةر شريةكة دواى كوال

دةكةن   دروست  سثؤر  كة  بةكرتيانة  ئةو  رؤذَيك،  ضةند  بؤ 
دةكةونة ضاالكى و زيادبوون و طؤِرانكارى خراث لة شريةكةدا.  

تة ثَيشكةوتووةكاندا بةكارناهَينرَيت، 
َ
 بؤية ئةم رَيطاية لة وال

دةبَيت  كة  رَينماييانةى  ئةو  طةورةكاندا  شارة  لة  بةتايبةتى 
ندنى شريدا ئةمانةن :

َ
رةضاوبكرَيت لة كوال

بكرَيت  دةست  يةكسةر  شريةكة  كِرينى  دواى  دةبَيت   .1
)  كة شريةكةى 

َ
ندنى، لةهةمان ئةو قاثةى (مةنجةل

َ
بة كوال

تَيكراوة دواى كِرينى.  

2. باشرتواية شريةكة لة حةمامَيكى ئاويدا طةرم بكرَيت، 
شريةكةى  يةكةم  ى 

َ
مةنجةل يةكدا،  لةناو   

َ
مةنجةل دوو  واتة 

ى 
َ
مةنجةل و  تَيدةكرَيت  ئاوى  دووةم  ى 

َ
مةنجةل تَيدةكرَيت.  

ى دووةمةوة.  
َ
يةكةم دةخرَيتة ناو مةنجةل

ةى 
َ
3. دواى كِرينى شريةكة دةبَيت يةكسةر ئةو مةنجةل

نرَيت.  
َ
شريةكةى تَيداية بخرَيتة سةر ئاطرو بكول

ئاويدا  لة طةرماوَيكى  باشرتواية طةرمكردنى شريةكة   .4
بَيت نةك لةسةر ئاطرى راستةوخؤ، كة كاريطةرى خراثى هةية 
لةسةر ثَيكهاتةكانى شري، ضونكة ئاطرى راستةوخؤ ثلةى طةرمى 
ئَيجطار زؤرة كة لة 140 ثلةى سةدى تَيثةِر دةكات.  طةرماوى 
َيكى طةورة ثِر لةئاو و خراوةتة سةر ئاطر 

َ
ئاوى بريتيةلة مةنجةل

ى دووةم شريةكةى تَيداية كة 
َ
ندن.  مةنجةل

َ
يا تةباخ تاِرادةى كوال

ى 
َ
ة دةخرَيتة ناو مةنجةل

َ
َينني، ئةم مةنجةل

َ
دةمانةوَيت بيكول

ئاطرةكةية.   لةسةر  تَيدايةو  طةرمةكةى  ئاوة  كة  يةكةمةوة 
بَيت  بةردةوام  ماوةيةك  دةبَيت  شريةكة  ندنى 

َ
كوال ثِرؤسةى 

نيابني لة كوشتنى وردة زيندةوةرةكان كة بةرثرسن 
َ
بؤئةوةى دل

لة خراثبوونى شريةكة.  

ثرؤسةى  بةدرَيذايى  شريةكة  بةردةوامى  تَيكدانى   .5

ندن، 
َ
كوال بة  دةكات  دةست  شريةكة  كة  بةتايبةتى  ندن، 

َ
كوال

هةروةها  بسووتَى،  شريةكة  ثَيكهاتةكانى  ني 
َ
نةيةل بؤئةوةى 

كردنى ئةو كةفةى كة دروست دةبَيت بةهؤى 
َ
تَيكدان و تَيكةل

ندنى شريةكةوة.  بؤ كوشتنى ئةو ميكرؤبانةى كة ضوونةتة 
َ
كوال

ناو كةفةكةوة كةلةسةر شريةكةية كة ثلةى طةرمى كةمرتة لة 
كردنى ميكرؤبةكانى ناو 

َ
ثلةى طةرمى ناو شريةكة.  وة بةتَيكةل

وةكةو زؤربةيان دةمرن.  
َ
 دةبن بة شرية كوال

َ
كةفةكة تَيكةل

َيك تةرخان بكرَيت بؤ شري، و لةهةمان 
َ
6. دةبَيت مةنجةل

َينرَيت.  
َ
دا شريةكة بكول

َ
مةنجةل

بخرَيتة  يةكسةر  شريةكة  ندنى 
َ
كوال دواى  دةبَيت   .7

بةفرخةرةوة، وة يا بةاليةنى كةمةوة لة شوَينَيكى سارددا دوور 
بؤئةوةى  دادةثؤشرَيت،  دواى ئةوةى سةرةكةى  لة ثيسبوون، 

ثيسى نةضَيتة ناو شريةكةوة.  

ندنى 
َ
ندنى شريةكة، دةبَيت كوال

َ
8. بةدرَيذايى ماوةى كوال

شريةكة لةسةرخؤ بَيت، ثلةى طةرمكردنى شريةكةش زؤر بةرز 
نةبَيت.  
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كاريطةرى زيرةكى دةستكرد لةسةر كةرتى 
تةندروستى: 

وكردنةوةى 
َ
لةبال زانيارى طرنطييةكى زؤرى  تةكنؤلؤذيى 

ثَيشكةشكردنى  هةروةها  هةية  تةندروستيدا  هؤشيارى 
خزمةتطوزارى ثزيشكى لةرَيطةى ئةوةى بةزيرةكى دةستكرد 
تةندروستيدا  لةبوارى  دةستكرد  زيرةكى  دةناسرَيت،  

جَيبةجَيكردنَيكى فراوانى هةية وةك: 

شَيوازةوة  ئةو  لةرَيطةى  نةخؤشي  دةستنيشانكردنى 
دةناسرَيت،    (Expert System) ثسثؤِري  كةبةسيستةمى 
ةتى 

َ
حال ضؤنَيتى  بؤزانينى  دةدات  ثزيشكان  كةيارمةتى 

ثسثؤِري  راددةى  زيادكردنى  بؤ  يارمةتيدانيان  نةخؤشةكةو 
دةكات  نةخؤش  و  ثزيشك  رَينمايي  لَيهاتوويان،  هةروةها  و 
لةِرَيطةى  و  نوَين  لةثزيشكيدا  بوارانةى  بةو  بوون  ئاشنا  بؤ 
ثَيدراوة  ثةرةيان  دةرمانسازييةكانةوة  زانياريية  رَيكخستنى 
هةروةها يارمةتيان دةدات بؤضاودَيريكردنى نةخؤش لةذوورى 
ضاودَيرى ورددا،  لةئَيستادا قسة لةسةر ئةو سيستمة دةكرَيت 
كةنةشتةرطةرى لةدوورةوة ئةنجامدةدرَيت بَي ئةوةى ثزيشك 

يان نةخؤش ثَيويستى بةطةشتكردن هةبَيت. 

كة  دةبات  ئةوةمان  بةرةو  ثَيشكةوتنانة  ئةو  هةموو 
و  كارى ثزيشكةكان ببني  لةوانةية دةستبةردارى  لةئايندةدا 
زانيارى تةكنؤلؤذى و زيرةكى دةستكرد جَيطايان بطرَيتةوة.      
كارو  لةسةر  زانيارى  تةكنؤلؤذيايى  كاريطةرى 

ضاالكى ذنان:
طةى زانيارييةكاندا وادةردةكةوَيت 

َ
دابةشكردنى كار لة كؤمةل

ذنان  دذى  بَياليةنيةكى  رؤتينيةكانى  كارة  زامنكردنى  بؤ 
خستبَيتةروو هةرضةندة زؤربةى كارةكان لةسيستمى زانيارى 
 سروشتى ذنان لةرووى 

َ
و ثرؤطرامسازيدا بةشَيوةيةكن كةلةطةل

تةكنؤلؤذيي  م 
َ
بةال دةطونجَين،   دةروونيةوة  و  فسيؤلؤذى 

زانيارييةكان بوارَيك لةبةردةم ذنان دةكاتةوة بؤ رَيكخستنى 
كاتةكانيان لةنَيوان ئةركى خَيزانى و كارى ثيشةيياندا. 

 
َ
لةطةل زانيارييةكاندا  تةكنؤلؤذى    لةسةردةمى   

دةكرَيت  واثَيشبينى  كاريدا  بَي  ئاستى  بةرزبوونةوةى 
لةدامةزراندنى ذنانى ئيشكةر دووربكةونةوة ئةويش لةثَيناوى 
بةهؤى  ضونكة  ثياوان،   بؤ  كاركردن  هةُّـ  رةخساندنى 

زيرةكى دةستكرد    
 د. فدا محةمةد عةدوان 

ثةرضظةى: بةناز محةمةد تؤفيق 
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بؤئةوةى  دةستكردةوة  زيرةكى  تةكنيكى  جَيبةجَيكردنى 
وردةوردة  كاركردن  هةُّـ  بكات،   جَيبةجَي  كارةكان  زؤربةى 

لةبةردةم ثياواندا بةرةو كةمبوونةوة دةضَيت. 

كاريطةرى تةكنؤلؤذيى زانيارييةكان لةسةر 
كرَيكار: 

دةبَيتةهؤى  تةكنيكى  ثَيشكةوتنَيكى  كةهةر  ئاشكراية 
ثَيداويستيةكان  قةبارةى  بضوككردنةوةى  كةمكردنةوةو 
بةدةستى كريًَكاران،  هةروةها واثَيشبينى دةكرَيت تةنيا %10 
ى كؤى كرَيكاران ثَيداويستيةكانى دةستى ئيشكةر ثِربكةنةوة،  
و 

َ
هةروةها ئةو كرَيكارانة ثَيويستة خاوةن بةهرةمةندى باال

هونةرى و شارةزايي بن بؤئةوةى دابمةزرَين،  لةبةرامبةردا 
م 

َ
هةندَيك ثيشة هةية كةثَيويستى بةفةرمانبةران هةية،  بةال

لةوكرَيكارة  ثَيويستيةتى  ثيشةية  كةئةو  ثسثؤِرييةى  ئةو 
بَيئيشانةدا بةديناكرَيت. 

لةيةكَيك لةو تاقيكردنةوانةى كةلةكةنةدا ئةنجام دراوة 
هيض  يان  كارن  كةبَي  هةن  كةس   420000 دةركةوتووة 
بَيت،   تواناكانياندا  كةلةئاست  نيية  طونجاويان  ثيشةيةكى 
لةبةرامبةردا زياتر لة 600000ثيشة هةية كةداواى كةسانى 
بَي  كةلةو كةسة  دةكات  تةكنيككاران – ثسثؤِران  لَيهاتوو – 

ئيشانةدا بةديناكرَيت. 

مرؤظايةتى  لةلةناوضونى  هةِرةشة  دةستكرد  زيرةكى 
دةكات! 

كةجيهانى  خَيرايةى  ئةوطةشةكردنة  بةلةبةرضاوطرتنى 
تةكنؤلؤذى زانيارييةكان و زيرةكى دةستكرد دةيبينَيت،  زةنطى 
ئاطاداركردنةوة بؤفةنابوونى مرؤظايةتى لةبةرزبوونةوةداية.  
زؤر  ذمارةيةكى  دةستكرد  زيرةكى  ثَيشكةوتنى  هةروةها 
ثَيويستةكاندا  بوارة  لةهةموو  (رؤبؤت)  دةستكرد  لةمرؤظى 
دَينَيتةبةرهةم كةوامان لَيدةكات ثَيويستمان بة دةستى ئيشكةر 
نةبَيت،  ئةمةش والةكرَيكاران دةكات كةبةداوى كارَيكى ديكةدا 

بطةِرَين تا جَيطاى كارى ثَيشويان بؤ بطرَيتةوة. 

َيني: 
َ
لَيرةوة دةطةينة هةنطاوَيك كةتيايدا دةل

ئايا زيرةكى دةستكرد لةذَير ضاودَيرى مرؤظدا دةمَينَيتةوة 
ذَير  دةضَيتة  مرؤظ  يان  كردووة،   دروستى  خؤى  كةمرؤظ 

كاريطةرى زيرةكى دةستكرد؟؟؟ 

سةرضاوة:

http://www.grinc.com

 شةرابي سور لة شَيرثةنجة 

دةمانثارَيزَيت

ينةوةيةكي 
َ
لَيكؤل

ئةمريكي 
جةختي لةسةر 
ئةوة كردةوة 
كة خواردنةوةي 
دوو كووث لة 
شةرابي سور 
رؤذانة يارمةتي 
كةم كردنةوةى 
مةترسي 
شَيرثةنجةي 
ثرؤستات 
دةدات.

لةم  بةرئةنجامةكاني  كة  توَيذينةوةيةك  واشنتن: 
كة  دةريخست  وكرايةوة 

َ
بال ئةمريكا  لة  رؤذانةدا 

شةرابي  لة  كووث  دوو  يان  كووثَيك  خواردنةوةى 
سور مةترسي تووشبوون بة شَيرثةنجةى ثرؤستات 

كةمدةكاتةوة .
َيك توَيذةر لة زانكؤي ثَيرمنكهام لة 

َ
هةروةها كؤمةل

مانيا (خواروو) دةريانخست كة ماددةى 
َ
وياليةتي ئةل

 كة برييتية لة طةردَيك لة ناو شةرابي 
َ
ريسفراترول

سور داية دةبَيتة هؤى كةمكردنةوةى تووشبوون بة 
شَيرثةنجةي ثرؤستات.

و توَيذينةوةيةكي ديكة لة هةمان زانكؤ دةريخست كة 
ئةو ماددةية دةبَيتة هؤي كةمكردنةوةى تووشبوون 
بة شَيرثةنجةي مةمك لة مَيدا، جَيطاي باسكردنة 
كو لة توو 

َ
 تةنها لة ترَي دا نيية بةل

َ
كة ريسفراترول

ئاماذةية كة خواردنةوةي  و فستقيشدا هةية جَيي 
ديكة  خواردنةوةيةكي  هةموو  وةك  سور  شةرابي 
زؤر  واتة  نةكرَيت   تَيدا  رؤيي  زيادة  دةبَيت 

نةخورَيتةوة. 
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ى ئؤفاريقون بكةرة ناو نيو ليرت 
َ
ضةثكَيكى طةورة لة طول

لة زةيتى زةيتوون و لةناو دةفرَيكى شوشةي قايم و ئاويدا 
بيخةرةبةر خؤر بؤماوةى دة رؤذ، رؤذانة يةك ضارةكة سوِر 
بدة بة شووشةكة واتة كةمَيك رووى شووشةكة وةرضةرخَينة. 
َيوة، رؤذانة ثَيستى دةم و ضاوت ثَيش 

َ
ثاش ئةو ماوةية بيثال

ئةوةى بِرؤيتة بةرخؤرو لةدواى ئةوةش كة خؤرى بةردةكةوَيت 
بةم زةيتة ضةور بكة، بؤئةوةى ثَيستت بثارَيزَيت و خانة زيان 

ثَيكةوتووةكان دروست بكاتةوة. 

دةبذَيريت؟ 
َ
ضؤن كرَيمى دذة خؤر هةل

تواناى كرَيمى دذة خؤر يان ئةو ماددة كراوانةى ثَيست 
لة زيانةكانى تيشكى خؤر دةثارَيزَيت راستةوانة دةطونجَيت 
 .(idice) كراوة  تؤمار  كةلةسةرى  ذمارةيةى  ئةو   

َ
لةطةل

ئةمة ئةوةدةطةيةنَيت نزمرتين ذمارة (2) ةو رَيطةلة 50% 
لة  رَيطة  ذمارة(20)  دةطريًَت.  بنةوشةيي  تيشكى سةروو  ى 
نزيكةى %94 و ذمارة (60) رَيطة لةنزيكةى %98 ى تيشكى 
سةروو بنةوشةيي دةطرَيت. ئةطةر ثَيست زؤر سثي بوو ئةوا 
كةسة  ئةو  بةرخؤردا  سةرةتاى ضوونة  رؤذانى  لة  ثَيويستة 
م 

َ
كرَيمَيك بةكاربهَينَيت كة لةجؤرى ذمارة (20) بَيت، بةال

ئةو كةسةى سووروسثيةو ثَيستى زوو تَيكدةضَيت ثَيويستة 

كةسانةشن  ئةو  هةرضى  بةكاربهَينَيت.   (40) ذمارة  جؤرى 
(واتة  ناطرن  خؤر  تيشكى  بةرطةى  شَيوةيةك  بةهيض  كة 
خَيراثَيستيان تَيكدةضَيت، يان تازة تووشي بريندارييةك لة 
ثَيستياندا بوون، يان ئةو دةرمانةيان خواردووة كة بةرامبةر 
بةكار  كرَيمَيك  ثَيويستة  ئةوا  دةبن  هةستيار  زؤر  رووناكى 
نزيكةى %98 ى  لة  رَيطة  واتة  (50 و75)  لة جؤرى  بَينن 

تيشكى سةرو بنةوشةيي بطرَيت. 

كرَيمى دذة ئاو: Water proof: ئةو كرَيمةى ثَيست 
لةتيشكى خؤر دةثارَيزَيت و شايةنى ئةوةية ثَي ي بوترَيت 
كةبةاليةنى  ئامادةكراوةية  كرَيمةيان  ئةو   Water proof
كةمةوة ثارَيزطارى لة %70 ى كاراييةكى دةكات لةدواى هةر 
خؤشتنَيك (كةهةريةكةيان يةك ضارةك بخايةنَيت) و ماوةى 

و وشكبونةوةش ضارةكة سةعاتَيك. 

بةخَيرايي ئةسمةر بوون: 
زةيتى ئةسمةركردن:  100 ملليرت لة زةيتى سان –جان 
 30 ملليرت لة زةيتى طوَيزى هيندى و 20 ملليرت لة 

َ
لةطةل

 بكة. ئةم زةيتةبدة 
َ
زةيتى ئةلؤى (aloe vera) ثَيكةوة تَيكةل

لة ثَيستى دةم و ضاوت لةو كاتةدا كة هَيشتا ئةسمةر بوونةكةى 
بةهؤى بةركةوتنى خؤر لةضةند رؤذى ثَيشوودا، ثَيوة ماوة. 

برونزاج- ئةسمةر بوون               
          سؤفى الكؤست
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دةمامكى ئةسمةر كردن: 
 دووكةوضكى بضوك لة شريى 

َ
زةردَينةى هَيلكةيةك لةطةل

 
َ
سروشتيدا (يان ضةورى شريةكة يان سةرتوَيذى ماست) تَيكةل

بكة. 

ؤث لة 
َ
يةك كةوضكى بضوك لة زةيتى زةيتون و ثَينج دل

بةباشي  ةيةوةو 
َ
تَيكةل ئةو  بكةرةناو  طَيزةر  بؤندارى  زةيتى 

ةية بدة لةدةم و ضاوت 
َ
هةموويان بةيةكةوة تَيكبدة. ئةم تَيكةل

و طةردنت بؤماوةى بيست دةقيقة، ثاشان بةهؤى تونيكةوة 
اليبةرةو خاوَينى بكةرةوة.

كرَيمَيكى تةِركةر كة يارمةتى زوو ئةسمةر 
بوون دةدات: 

20 طرام لة مؤمى هةنطوين لةناو 100 ملليرت لة زةيتى 
ئةظؤكادؤ (بة رَيطةى طةرماوى مريةم) بتوَينةرةوة. دةفرةكة 
ؤث لة زةيتى بؤندارى 

َ
لةسةر ئاطرةكة بةرزكةرةوةو ثَينج دل

 teinture de benjoin طَيزةر و دوو طرام لة كةتريةى جاوى
ةيةداو بة باشى تَيكيبدة تاكو بةتةواوةتى 

َ
بكة بةسةر ئةو تَيكةل

سارد دةبَيتةوة. ئةم كرَيمة بدة لة ثَيستى دةم و ضاوت ثَيش 
ئةوةى بِرؤيتة بةر خؤر. 

كرَيمى ئةسمةربوون بة ئؤفاريقون: 
ى ئؤفاريقؤن بكةرة ناو 100 

َ
دوو كةوضكى بضوك لة طول

ملليرت لة زةيتى زةيتون بؤ ماوةى 10 رؤذ لةبةر خؤردا دايبنَى 
َيوة. بة رَيطةى (طةرماوى مريةم) 20 طرام لة مؤمى 

َ
ثاشان بيثال

ئاطرةكة  لةسةر  بتوَينةرةوة. دةفرةكة  زةيتةدا  لةم  هةنطوين 
ؤث لة زةيتى بؤندارى طَيزةر و دوو طرام لة 

َ
البةرةو ثَينج دل

كةتريةى جاوى بكةرة ناوى و بة باشى تَيكيبدة تا سارد دةبَيتةوة. 
ئةم هةتوانة ثارَيزةرة كة كردارى برونزاج يان ئةسمةر بوون 
ضاالك دةكاتةوة بةيانيان ثَيش ئةوةى بِرؤيتة بةر خؤر لة دةم 

و ضاوتى بدة. 

بؤ نةرمكردنةوةى ثَيست و تةِر و بِر 
كردنى لةدواى ضوونة بةر خؤر: 

دةمامكى نةرمكةرةوة و خؤراك ثَيدةر: 
سثَينةى هَيلكةيةك لةطةأل 125 طرام لةسةر توَيذ (يان 
ة بدة لة ثَيستى 

َ
ضةورى شري) ثَيكةوة تَيكةأل بكة. ئةم تَيكةل

دةم و ضاو و طةردنت، وازى لَيبَينة وشك بَيتةوة، ثاشان بة ئاوى 
سارد لَييبكةرةوةو خاوَينى بكةرةوة (راستةوخؤ بة

قوماشَيكى لؤكةيى وشكى بكةرةوة) . 

دةمامكى ئارد و شري: 
بؤ هةمان مةبةست واتة نةرمكردنةوةو تةِر و بِر كردنى 
كةوضكى  دوو  لةطةأل  ئارد  لة  طةورة  كةوضكى  دوو  ثَيست 
لة  طةورة  كةوضكى  دوو  و  ضةورى  نيوة  شريى  لة  طةورة 
كةرةى تازة و خةست (قشدة يان رؤن كةرة) ثَيكةوة تَيكةأل 
ةيةكى ضونيةكت دةستبكةوَيت. ثاشان 

َ
بكة بؤ ئةوةى تَيكةل

بدة  دةقيقة   10 بؤماوة  ةية 
َ
تَيكةل لةم  ئةستور  ضينَيكى 

لةدةم و ضات و دوايي بةئاو لَي بكةرةوة. 

دةمامك بؤ ثارَيزطارى كردن لة ئةسمةر بوون 
بؤماوةيةكى زؤر: 

كةوضكى  سَي   
َ
لةطةل ئارد  لة  طةورة  كةوضكى  سَي 

 بكة. ثاشان 
َ
طةورة لة سةرتوَيذ (يان ضةورى ماست) تَيكةل

تَي بكة، دوايي ئةم  ؤث لةزةيتى بؤندارى طَيزةرى 
َ
ثَينج دل

بؤماوةى  و  و ضاوو طةردنت  دةم  ثَيستى  لة  بدة  ةية 
َ
تَيكةل

بة  دواجار  بمَينَيتةوةو  ثَيوةى  لَيبَينة  وازى  بيست دةقيقة 
تؤنيك لَيي بكةرةوة. 

كرَيمَيكى نةرمكةرةوةو هَيوركةرةوة:
ئةوةى  لةدواى  ثَيست  هَيوركردنةوةى  و  نةرمكردن  بؤ 
تووشي بةركةوتنى خؤر دةبَيت يان خؤر دةيسوتَينَيت، ئةم 
كرَيمة ئامادة بكةو بيدة لة دةم و ضاوت. ئاوى نيو ليمؤى 
(واباشة  هةنطوين  لة  طةورة  كةوضكى  سَي   

َ
لةطةل ترش 

 15طرام لة طليسرين 
َ
ى ئةكاسيا بَيت) لةطةل

َ
هةنطوينى طول

ةيةكى ضونيةكت دةست 
َ
 بكة تا تَيكةل

َ
ثَيكةوة بةباشي تَيكةل

دةكةوَيت. ئةم كرَيمة بدةو لةو شوَينانةى ثَيستت كة زيانيان 
يدا بيشَيليت. 

َ
ثَيكةوتوون و سووتاون بَي ئةوةى لةطةل

كرَيم بؤ دواى خؤر لَيدان: 
زةردَينةى   ً

َ
لةطةل بتوَينةرةوةو  لةكةرة  طرام  ثةنجا 

وة بدة لة دةم و 
َ
ى بكة. ئةم تَيكةال

َ
هَيلكةيةك بةباشي تَيكةل

ضاوت لةدواى ئةوةى خؤرى لَيداوة يان بةرخؤر كةتووة كة 
يارمةتى خؤراك ثَيدانى ثَيستةكة دةدات. 

ضارةسةرَيكى خَيراى بةرخؤر كةوتن: 
ئةو شوَينةى لة ثَيستى دةم و ضاوت سووتاوة بةماستى 
سروشتى يان سةرتوَيذ بؤ ماوةى ضارةكة سةعاتَيك داثؤشة 

ثاشان بيشؤو بةكرَيم يان زةيت ضةورى بكة. 



125 زانستى سةردةم 32

كرَيم بؤ ثاراستنى ئةسمةر بوون بؤ ماوةيةكى 
زؤر:

دوو طَيزةر بةهؤى طوشةرى ميوةوة بهاِرة بؤئةوةى ئاوةكةيت 
دةستبكةوَيت. ثاشان (بةِرَيطةى طةرماوى مريةم) 10 طرام لة 
فازلني لة 200 ملليرت لةزةيتى ضةكةرةى طةنم بتوَينةرةوة. 
دووطَيزةرةكةى  ئاوى  بطرةو 

َ
هةل ئاطرةكة  لةسةر  دةفرةكة 

ةيةكى ضوونيةكت 
َ
تَيبكةو بةباشي تَيكى بدة بؤئةوةى تَيكةل

بطرةو 
َ
دةستبكةوَيت ئةم هةتوانة لةشوشةيةكى داخراودا هةل

شةوانة لةثَيش نوستندا بةكارى بَينة بؤئةوةى بؤماوةيةكى 
دوورودرَيذ ثارَيزطارى لةو ئةسمةر بوونة بكةيت. 

تونى: 
َ
لؤسيؤنى ئال

بؤ ثارَيزطارى كردن لة ئةسمةربوونى ثَيست ثَيش ئةم 
ئاسايي  كةخؤت  بةكاربَينة  تؤنيكة  ئةو  لةجياتى  لؤسيؤنة 
لة ضابكةرة  رؤذانة بةكارى دةهَينيت: سَي كةوضكى طةورة 
نيو ليرت لة ئاوى طةرم، بؤ ماوةى 20 دةقيقة وازى لَي بَينة. 
ئاوى  دةبَيتةوةو  سارد  تا  بَينة  لَي  وازى  َيوةو 

َ
بيثال ثاشان 

ثارضة  بةهؤى  دةتوانيت  و،  ناوى  بكةرة  ترش  ليمؤى  نيو 
َيويت. 

َ
وةكة بثال

َ
قوماشَيكى لؤكةيي يان كةتانى تةنك تَيكةال

ةيةت 
َ
لةثَيش بةكارهَينانيان بةباشي شوشةكةى كةئةم تَيكةل

تيا ثاراستووة، رابوةشَينة. 

برونزاج بَي خؤر: 
ئةطةر ئارةزووى ئةوة دةكةيت رةنطى ثَيستت برؤنزى يان 
ئةسمةر بَيت بَي ئةوةى خؤت بدةيتةبةر خؤر يان بِرؤيتة 
تايبةتى  كرَيمَيكى  يان  ئامادةكراو  دةتوانيت  دةريا،  سةر 
َين autobronzant و بريتى ية لة 

َ
بةكاربَينيت كة ثَيي دةل

شري يان كرَيم يان سثراى مادةيةكى تياداية ضينى كرياتينى 
ثَيست رةنطدةكات و ئةو مادةية جووت هيدرؤكسي ئةسيتؤنة 
dihydroxyacetone كة رةنطَيكى نزيك لة رةنطى ئةسمةر 
دروستبوونى  رَيذةى  (ضونكة  دةبةخشَيت  ثَيست  بة  بوون 
 
َ
ميالنني بةرز نةبؤتةوة) . ئةم كرَيمانة زيانيان نييةو لةطةل

هةموو جؤرةكانى 

ثَيستدا دةطونجَين، ثَيست ثارَيزطارى لةم رةنطة بؤ ماوةى 
كردارى  بةهؤى  ووردة  ووردة  ثاشان  و  دةكات  رؤذ   (4-6)
كاتَيك  واتة  ثَيستةوة  خانةكانى  سروشتى  نوَيبوونةوةى 
رةنطة  ئةم  دةوةرن،  كؤنةكان  خانة  و  دةدات 

َ
هةل ثَيستةكة 

نامَينَيت. بؤ ثاراستنى رةنطى ئةسمةرى ثَيست بة شَيوةيةكى 

ضوونيةك ثَيويستة رةضاوى هةندَيك رَيسا بكةيت: 

- ئةو كرَيمةى بؤ ئةسمةر بوون بةكارى دةهَينيت يةكةمجار 
لةسةر روبةرَيكى بضوك لةسةر ثَيسيتت لة شوَينَيكيدا كة ديار 
نةبَيت، تاقي بكةرةوة، ضاوةِرَيى ئةنجامى تاقيكردنةوةكة بكة 

ثَيش ئةوةى هةموو جةستةت بة كرَيمةكة ضةور بكةيت. 

- ضينَيكى تةنك و بةيةكسانى لةم كرَيمة بةكار بَينة. 

و  ئانيشك  وةك  ئةستورة  ثَيستةكةى  ناوضانةى  ئةو   -
ثاذنةى  التةنيشتى  لةسةرو  رةقةى  ئَيسقانة  ئةو  ئةذنؤو 

ثَيوةية، ئةم كرَيمةى لَيمةدة (ضونكة ئةسمةر تر دةبن). 

جلةكانت  بشؤو  دةستت  راستةوخؤ  بةكارهَينان  دواى   -
(بةاليةنى  دةبَيتةوة  ووشك  كرَيمةكة  تاكو  لةبةرمةكةرةوة 

كةمةوة ماوةى نيو سةعات. 

دةست  بوونةكةت  ئةسمةر  كةدةتةوَيت  رؤذةدا  لةو   -
بكةوَيت يان ئةسمةر ببيت، كرَيمةكة دووجار (لةماوةى 24 
سةعاتدا) بةكار بَينة، ثاشان هةمان كردار هةر سَي يان ضوار 
رؤذ جارَيك دووبارة بكةرةوة بؤ ئةوةى ثارَيزطارى لةم ئةسمةر 

بوونة ساختةية بكةيت. 

دانةوةى تيشكى خؤر: 
بةثَيي  جياوازة  خؤر  لةتيشكى  ثاراستن  خؤ  شَيوازى 
لَيي  دةبينةوة  خؤر  رووبةرووى  كة  شوَينةى  ئةو  جياوازى 
(ئةو شوَينةسةركةنار دةرياية، شاخة، يان ذَير ضةترة، يان 
ئاوةكةدا لةسةر جَيطةيةكى  لةناو  سةرِرووى دةرياية كاتَيك 

سةرئاو كةوتوو راكشاوين). 

هةندَيك لة رووةكان تيشكى سةروو بنةوشةيي زياتر لةوانى 
دى دةدةنةوة. سةر رووى ئاو لة نَيوان 5 و 10 % ى تيشكى 
ش %3، سةر ووى لم لة نَيوان 15 

َ
خؤر دةداتةوة، ثوش و شةال

و %30، بةفر دةتوانَيت %90 ى تيشكى سةروو بنةوشةيي 
ة هةورةكانيش 

َ
بداتةوة، هةروةها ئةم تيشكة دةتوانَيت ثةل

برِبَيت كة تةنها رَيطة لة 50 % ى تيشكةكة دةطرَيت بؤمان 
لةهةموو  ثَيويستة  لة تيشكى خؤرو  بةئاطابن  بَيت. كةواتة 

كاتَيكدا ثَيست بثارَيزرَيت. 

سةرضاوة: الجمال والعناية بالوجة

     ثةرضظةى: ذيان عةبدوآل
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ةى ئةمريكى بؤ خؤراك ئاكامى تؤذينةوةيةكى 
َ
طؤظارى كؤمةل

ى بآلوكردةوة سةبارةت بة سوودةكانى ِرؤنى زةيتون 
َ
تيمَيكى ئيتال

لة ِراطرتنى طةشةى خانةكانى شَيرثةنجةى خوَيندا ماوةيةكى 
كةمى بةرلة ئَيستاش هةرئةو طؤظارة نؤ تؤذينةوةى بآلوكردةوة 
كةباس لة سوودة تةندروستيةكانى ِرؤنى زةيتون دةكات لةاليةنة 
جيهانى  تؤذينةوةى  سآ  ئةوانةشدا  لةنَيو  جياوازةكانيةوة. 
ى ِرابردوودا بة ئةنجامدران دةربارةى كاريطةريية 

َ
طرنط لة سال

مةمكء  شَيرثةنجةى  لةسةر  زةيتون  ِرؤنى  ثؤزةتيظةكانى 
خوَينبةرةكانى دألء ئازارة دَيذخايةنةكانى جومطةكان.

تؤذينةوة نوذدارييةكان:
تؤذينةوة نوذداريية جيهانيةكان دةربارةى ِرؤنى زةيتون 
باآلبوونَيكى سةير بةخؤوة دةبينَيتء تؤذاندن لة كاريطةرى 
ثَيكهاتة تةندروستيةكانى ثَيشوازييةكى زؤرطةرمى لَيدةكرَيت 
بةهؤى ئةو سوودة هةمةضةشنانةى لةخؤى طرتووة. لةماوةى 
ى ِرابردووشدا بةِرَيذةى (40%)ئاستى فرؤشتنى ئةم 

َ
ثَينج سال

دى  ِرؤنةكانى  لةضاو  دا 
َ
لةمسال كة  لةبةرزبوونةوةداية  ِرؤنة 

يةكةى لة 
َ
طةيشتؤتة (51%)، بةجؤرَيك ئةطةر نرخى جؤرة ئيتال

ساآلنى ِرابردوودا (61)دؤالر بووبَيت، ئةمساأل بؤ (113)دؤالر 
 بةساأل ِرةواجى 

َ
بةرزبؤتةوة، واضاوةِروانيش دةكرَيت كة سال

زياتر بَيتء ئاستى فرؤشتنى بةرزتربَيتةوة.

دةركةوتنى  بؤ  برةوثَيدانة  ئةم  هؤكارى  تؤذةران  هةمو 
سوودةكانى ِرؤنى زةيتونء تاقيكردنةوة يةك لةدواى يةكةكانى 
دةستةو  ِراطةياندنةكانى  بؤ  دةطةِرَيننةوةء  تؤذينةوةكان 
ةى خؤراكىء تةندروستيةكانء ئةو ِرَينماييانةى لةِرووى 

َ
كؤمةل

ضارةسةركردنةكانيةوة خستوياننةتةِروو.

كاريطةريية ثؤزةتيظةكان:
ِرؤنى  بةسوودةكانى  سةبارةت  تؤذينةوةكان  بنةِرةتى 
ينةوة لة 

َ
زةيتون، لة دوو اليةنةوة دةتؤذرَيتةوة، يةكةم لَيكؤل

خواردنى وةك باسَيكى نؤذدارى لة لةشدا، دووةم تؤذينةوة لة 
لةثَيكهاتةى  تايبةتانةى  بَيوَينةء  كاريطةريةكانى ئةو ضاوطة 
سةرنج  دةكرَيت  طشتى  بةشَيوةيةكى  هةن:  زةيتوندا  ِرؤنى 
لةدووشت بدةين، يةكةم مادةكانى ضاوطةكان لةِرؤنى زةيتوندا 
لة ِرؤنة يةكانة ناتَيرةكانة يان لةومادانةى دذ بة ئؤكساندنن 
يان ظيتامينةكان كة ئةمانة بايةخى سوودة تةندروستيةكانى 
ضاوطة  ئةم  تَيكةألكردنى  سوودى  دووةم  دةكةن،  زياتر 
دةبةخشن،  زةيتون  بةِرؤنى  ديكة  بايةخَيكى  سوودبةخشانة 
خؤ ئةطةر بِروانينة تَيكراى ئاكامى ئةوتؤذينةوانةى تائَيستا 
ثرؤسةى  سآ  لة  زةيتون  ِرؤنى  دةبينني  بةئةنجامدراون، 

زانايان نهَينييةكانى رؤنى 
زةيتون تاقيدةكةنةوة

                                                     دكتؤرحةسةن سندوقضى
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نةخؤشيدا ِرؤلَيكى ضارةسةرى سةركةوتوو دةطَيِرَيت، ئةوانيش 
كة  لةلةشدا  كؤليسرتؤأل  ضةورىء  تَيكضونةكانى  ضاككردنى 
(كؤئةندامى  مَيشكدا  دألء  نةخؤشيةكانى  بوونى  دروست  لة 
زيانى ديكة كة  بَيجطة لةضةندين  دةمارى) بةشدارى دةكات 
درَيذخايةنةكانى  هةوكردنة  دووةم  دةدات،  لةئةندامةكانى 
خوَينبةرةكانى  لة  كؤلسيرتؤل  نيشتنى  جومطةكانء  نَيو 
دةماريىء  كؤئةندامى  تواناى  دةماريىءتَيكضوونةكانى  دألء 
ئةوطؤِرانة  سَييةميش  ثةتاودرمةكان،  سنطء  نةخؤشيةكانى 
كيميايىء بنةماييانةى لة ناوكى خانةكاندا درَيذة دةكَيشَيتء 

ةتةكانى شَيرثةنجة دروست دةبن.
َ
لة ئاكامدا حال

ى زةيتونء هةوكردنةكان:
َ
ِرؤل

لة تؤذينةوةيةكى ووآلتة يةكطرتوةكاندا-فيالدلفيا-داهاتووة 
كة خواردنى بِرَيك لة ِرؤنى زةيتون، ِرؤذانة سوودَيكى طةورة 
دذبة  هَيوركةرةوةكانء  دةرمانة  وةك  دةبةخشَيت  بةلةش 
بةِراى  ئةلستريويدء ئةسثرينء ثرؤظني،  هةوكردنةكان وةك 
تؤذةران مادةيةكى ِرذَينى بةناوى (ئؤليكانثال-Oleocanthal)كة 
سروشتَيكى دذ بة هةوكردنةكانى هةية لةزةيتوندا، يةكَيكة لة 

هؤكارةكانى سوودى ِرؤنى زةيتون لةبةرطريدا بؤ هةوكردنةكان 
هةر لة نةخؤشيةكانى خوَينبةرةكانى دألء دةمارةوة تادةطاتة 

ضةند جؤرَيكى شَيرثةنجةء تَيكضوونى مَيشك.

هةروةها بةكارهَينانى ِرؤنى زةيتون بؤشَيالنى ماسولكةء 
جومطةكان سوودَيكى تايبةتى هةية، يان بؤ خاوَين بوونةوةى 
سييةكان بةخواردنى بِرَيكى كةمى، وةك تَيبينى كراوة بِرى 
(50طم-يان ضواركةوضكى ضَيشت) رؤنى زةيتون يةكسانةبة 
(10)دةنك حةث لةجؤرى ئبيؤثرؤظني بؤ كةمكردنةوةى ئازار، 
طانةى ِرؤنى زةيتون 

َ
تؤذينةوةكان ئاماذةيان بؤكردوة ئةو كؤمةل

ِرَيذةى دوضاربوونيان بةهةوكردنى  لةخؤراكدا بةكاردةهَينن 
جومطةيىء ِرؤماتيزمىء ِرةبوء هةناسة تةنطى كةمرتة لةضاو 
طةى ديكةدا، هؤكارةكةشى ئةوةية مادةكانى نَيو ِرؤنى 

َ
كؤمةل

زةيتون هَيزى كؤئةندامى بةرطرى لةش زياتر دةكاتء وادةكات 
زياتر بةسةر ميكرؤبةكاندا زاأل بَيت.

ِرؤنى زةيتونء شَيرثةنجة
ِرؤنى  كاريطةرى  ينةوةيةكدا 

َ
لَيكؤل لة  يا 

َ
ئيتال تؤذةرانى 

زةيتونيان- بةتايبةتيش مادةى فينؤل كة دذبة ئؤكساندنة- لة 
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ِراطرتنى طةشةى خانة شَيرثةنجةييةكانى- شَيرثةنجةى خؤَين- 
ى ثَيكهاتةكانى فينؤليان شيكردةوة لة ِراطرتنى 

َ
دةرخستء ِرؤل

ضاالكى وزيادبوونى خانةكانى شَيرثةنجةى خوَينء مردنى ئةو 
ة طرنطة كرد كة ترشى ئؤيليك لة 

َ
خانانة تؤذينةوةكة باسى لةو ِرؤل

ِرؤنى زةيتونداء لة نزمكردنةوةى ِرَيذةى ئةو جينةدا دةيطَيِرَيت 
 (%46) بةرَيذةى  ئةويش  مةمكة  شَيرثةنجةى  هؤكارى  كة. 
بَيجطة لةوةى كة ضةندين ضارةسةرى شَيرثةنجةييدا كاريطةرى 
ؤن 

َ
هةية، تةنانةت لةبةراورد كردنَيكى ِرَيذةى شَيرثةنجةى قؤل

لةنَيوان ئةوانةى ِرؤنى زةيتون لةخؤراكيانداية كة دةركةوت 
زؤر نزمرتة لةضاو ئةوانةى بةكارى ناهَيننء هؤكارةكةشيان بؤ 
بوونى مادةى فينؤل طةِراندةوة لةبةرطرتنء ِراطرتنى دروست 
طرتنى ِرؤنى زةيتون 

َ
بوونى شَيرثةنجة. لةاليةكى ديكةوة هةل

لةمادةكانى  كاريطةرى هةندَيك  لة  رةنطة  درَيذ،  بؤماوةيةكى 
كةمبكاتةوة، بةآلم تؤذةران ئاماذةيان بؤ كرد كة بةكارهَينانى 
طةآلكانى طياى (ِرؤزمارى) لةطةأل ِرؤنى زةيتوندا كاريطةرىء 

سوودى مادةكانى دةثارَيزَيت. 

ِرؤنى زةيتون وةك ضارةسةرَيك بؤ جؤرةكانى  كاريطةرى 
بارةوة  لة  تاقيكردنةوةى  تؤذينةوةء  ئَيستاش  تا  شَيرثةنجة 
ى 

َ
دةكرَيت، لةطةأل ئةوةى زؤربةى زاناوتؤذةران ئاماذة بؤ رؤل

طرنطى ئةم ِرؤنة دةكةن لة ِراطرتنى طةشةكردنء بآلوبوونةوةى 
خانة شَيرثةنجةييةكان.

ِرؤنى زةيتونء ئَيسك
لةهةندَيك تؤذينةودا ئاماذةيان بؤكردوة كة ِرؤنى زةيتون 
هةرضةندة  دةطرَيت،  ئَيسكةكان  الوازى  بوونء  بةرلةفشةأل 
َيك تؤذةرى فةِرةنسىء بةلجيكى لةم ِرووةوة تا ئَيستا لة 

َ
كؤمةل

تؤذينةوةء تاقيكردنةوةكانيان بةردةوامن.

ِرؤنى زةيتونءدأل
ِرةنطة طةورةترين سوودةكانى ِرؤنى زةيتون لةم اليةنةدابَيت، 
دألء  نةخؤشيةكانى  سةرةكى  هؤكارى  ضةورييةكان  ضونكة 
خوَينبةرةكانن، بايةخى ِرؤنى زةيتونيش لةوةداية كةياريدةى 
جةستة دةدات بؤ كةمكردنةوةى كاريطةرى جؤرى ضةورييةكانء 
ِرؤنةكانى دى كةزيانبةخشن لةلةشدا بةآلم طرنط ئةوةية مرؤظ 
لةمةودوا هةوأل بدات ِرؤنة ناتريةكان بةتايبةتى يةكاليةنةكانى 
ةكان بةكاربهَينَيت 

َ
وةك ِرؤنى زةيتون لةبرى ِرؤنة تَيرءئاذةل

درَيذخايةنء  نةخؤشيية  هَيرشى  مةترسىء  لة  خؤى  هةتا 
مةترسيدارةكان بثارَيزَيت.

تارا ئةحمةد لة (alawsat.com)وة ثةرضظةى كردووة.

 
دلَةراوكَيي ذن دةربارةي سكثِري 

مةترسيةكانى منداَل بوون زؤر زياتر دةكات 

توَيذينةوةيةكى 
ئةمريكى كة 
1820 ذني 

سكثِري طرتةوة 
ئةوةى دةرخست 

كة دَلةراوكَي 
دةبَيتة هؤى 

رووداني منداَلبوون 
ثَيش وادةي خؤى.

لةسةر  توَيذينةوةكةيان  كة  توَيذةرةكان  نيويورك: 
ئةو  كة  دةريانخست  سكثِرئةنجامدا  ذني   1820
دةربارةى  دةبن  راوكَي  ة 

َ
دل و  ترس  تووشى  ذنانةي 

سكةكةيان سَي جار زياتر سكةكةيان ثَيش وادةى خؤى 
ةراوكَييان  نيية و 

َ
دةبَيت لة ضاو ئةو ذنانةى كة دل

سايكؤسؤماتيك  ثزيشكى  طؤظارى  لة  ئةنجامانة  ئةم 
َيك ثرسيار 

َ
وكرايةوة.لةم توَيذينةوةيةدا كؤمةل

َ
دا بال

دةربارةى  كة  ذنانة  ئةو  بةردةمى  م خراوةتة 
َ
وةال و 

بدةنةوة  مى 
َ
وةال قؤناغةكةيان  بةثَيي  سكةكةيان 

دةكةن  ةراوكَي 
َ
دل بة  ئايا هةست  كة  ثرسيارانة  لةو 

ةكة 
َ
مندال تةندروستى  يا  بارضوون  لة  دةربارةى 

نجدان و ئازار يان خوَين بةربوون 
َ
ورشاندنةوة و هَيل

لة ماوةي يةكةمي سكةكةدا لةثاشدا تؤذةرةكان ثلةيان 
دانا بؤ  ئةو ترساندنانة لة نَيوان سفر و شةش ثلةدا 
بؤيان دةركةوت ئةو ذنانةى كة ثَينج ثلة يان شةش 
بوون لةثَيش 

َ
ثلةيان وةرطرتبوو زؤرتر تووشى مندال

وادةى خؤياندا بوون بة ثَيضةوانةشةوة ئةواني ديكة 
ةتة بوون.    

َ
كةمرت تووشى ئةو حال
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ئةوة  َيت، 
َ
دةل دا  شا)  (ئؤدي  لةشانؤطةرى  سؤفؤكليس 

دووثَيو  بة  نيوةِرؤدا  لة  ثَيو  ضوار  بة  بةيانيدا  لة  ضيية 
بَيطومان  ووتةيةشدا  لةم  دةِروات،  ثَي  سَي  بة  شَيواندا  لة 
دةيةوَيت تةعبري لة قؤناغةكانى تةمةنى مرؤظ بكات هةر 
تيورييةوة  لةِرووى  هةرضةندة  تاثريبوون،  ييةوة 

َ
مندال لة 

قؤناغَيك  ضةند  بة  دابةش  مرؤظ  كةتةمةنى  نيية  راست 
بكرَيت لةرووى زةمةنةوة، ضونكة تاك هةر لةسةرةتايةوة تا 
كؤتايى لة رَيِرةوَيكدا بةبَى وةستان دةِرواتء زؤر زةحمةتة 
ثَيش  لةطةأل ساتَيكى دى  طؤِراو  تَيبينى ساتَيكى  بتوانرَيت 
ئةو دابكرَيت، بةآلم لة هةندَيك كاتيشدا طؤِرانى بنةِرةتى 
طؤِرانكاريية  بةهؤى  روودةدات  جارناجارَيكدا  لةنَيوان 
بايؤلؤذية ئاِراستةكراوةكانةوة، بةرةو رَيطةى طةشةكردنيان 
ئةو  بةهؤى  كاتيش  هةندَيك  ئاوابوون.  لةناوضوونء 
ثةيوةندة  تاك  ذينطةدانء  لة  كة  دةبَيت  طؤِرانكاريانةوة 
ثَييانةوةء كارى تَيدةكةن. بةم هؤيةشةوة وابؤ ذيانى مرؤظ 
بوو  يةك  لةدواى  يةك  قؤناغى  زنجريةيةك  كة  روانَينراوة 
هةريةك ماوةى زةمةنى خؤى بؤ دةستنيشانكرابَيت. طةرضى 
بةشَيوةيةكى  بةآلم  دابةشكردنانة،  لةو  جياوازن  زانايان 
ًيةتىء 

َ
مندال كة  هةية  دابةشكردن  قؤناغى  ضوار  طشتى 

هةريةكةيان  ئةماش  ثريبوونة.  الويةتىء  هةرزةكارىء 
ئةوةى  هاتوون،  ثَيك  بةخؤيان  تايبةت  بةشَيكى  لةضةند 
تةنها  بدوَين  لةسةرى  لَيوةبكةينء  باسى  دةمانةوَيت  ئَيمة 

يةتى. 
َ
قؤناغى مندال

منداأل كَيية؟ 
ضةندين  كة  فراوانةية،  بَيطةردء  ثاكء  جيهانة  ئةو 
ؤزء 

َ
طؤِرنكارى خَيراء  يةك لةدواى يةكء لةهةمان كاتدا ئال

شاراوة  الثةِرةى  ضةندين  خؤىء  دةطرَيتة  كَيش 
َ
تَيكهةل

وننء  لةبةرضاو  هَيشتا  جةستةيةوة  سنورةكانى  ديو  لةو 
ثةييان ثَينةبراوة. ديارة تَيِروانينى مرؤظ بؤ منداأل هةر 
لةكؤنةوة هةبووةء شتَيكى تازة نيية، لة ثةرتوكى زانايانء 
توَيذةرةواندا هةر لةسةردةمى ئةفآلتؤنةوة ئةم طرنطيثَيدانة 
لةزؤر كتَيبى هاوشَيوةكانيدا هاتووة، ض ئةوانةى  هةبووةء 
يان  ثزيشكى  كارى  ى 

َ
ياخود سةرقال فةلسةبوونء  ى 

َ
سةرقال

ثةروةردة بوون، بةآلم ئةو طرنطي ثَيدانة لةسةر بنةِرةتى 
دانانى سنورَيك بووة بؤ دروستىء نادروستى لةشىء طةِران 
بةدواى رَيطة ضارةياندا، هةتا سةرةتاكانى سةدةى رابردووش 
ئةم بؤضوونة هةر باو بووةء تَيِروانينى لَيوردبوونةوةيان 
ناديارةكان  دةرونىء  هؤكارة  بةرفرةبوونى  توانستى  لة 

قؤناغى مندالَىء 
هؤكارة كارتَيكةرةكانى     

مةحمود عةبدولكةريم قادر 
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ثشت  ؤزيةكان 
َ
ئال طريوطرفتء  بة  منداأل  دووضاربوونى  لة 

بؤضوونةوة  لةو  طوَى خستنةش  ثشت  ئةم  بوو،  طوَى خرا 
دةروونى  ذيانَيكى  منداأل  كة  وةرطرتووة  سةرضاوةى 
درَيذكراوةى  رةفتاريدا  طةشةو  لة  نييةء  بةخؤى  تايبةت 
ئةو  سيماكانى  بوونى  بةردةوام  باوانيةتىء  رةوشتةكانى 
ِروانينة  ئةم  بةهؤى  ثَييةوة،  ثةيوةندة  كة  ةيةتى 

َ
كؤمةل

ثةروةردةى  لة  طا 
َ
كؤمةل خَيزانء  ثَيدانى  طرنطي  كورتةش 

دا بةرةو ئةو ئاِراستةية ضووة بةجؤرَيك كة بطونجَيت 
َ
مندال

هةموو  طة، 
َ
كؤمةل سيماكانى  خَيزانء  سيفاتةكانى  لةطةأل 

الدانيان  ترازانء  طةى 
َ
بةل بة  تةرزة  لةو  دةرضونَيكيش 

بِرياريان  ثزيشكى  نةك  رةوشتى  ئاستَيكى  لةسةر  داناوة، 
ؤرز)  (ؤردس  ئينطليزى  شاعريى  نمونة  بؤ  داوة،  لةسةر 
باوكى  (منداأل  َيت 

َ
دةل شيعريةكانيدا  بِرطة  لة  يةكَيك  لة 

ئةوة دةطةيةنَيت كة  لةرووى سايكؤلؤذيةوة  ئةمة  ثياوة) 
شارةزا سةرةتاييةكانى منداأل كاريطةرييةكى بةتينى دةبَيت 
زانا  بؤضونى  لة  زؤر  بؤضوونة  ئةم  داهاتوويدا،  ثيانى  لة 
لة  ثياوَيكى بضوك  بة  يان 

َ
كة مندال نزيكة  ثَيشينةوكانةوة 

ثَيكهاتةكانى  كةهةموو  بنةِرةتةى  ئةو  لةسةر  داوة،  ًةم 
َ
قةل

دا 
َ
مرؤظى ثَيطةيشتوو لة مندال

جيايان  ئةوةى  هةيةء 
ثلةو  لة  طةورة  لة  دةكاتةوة 
بِرداية نةك لة جؤردا، ديارة 
وا  هةر  بَيئاطابوونة  ئةم 
دةروونى  لة  نةبوو  بةردةوام 
لةسةرةتاكانى  كو 

َ
بةل  ،

َ
مندال

بةرةو  رابردوودا  سةدةى 
رؤيشتء  طلؤربوونةوة 
ئةمةش  نةما،  كاريطةرى 
تيؤرة  دانى 

َ
سةرهةل لة  زياتر 

شيكاريةكانى  دةروونية 
سةرضاوةى  فرؤيدةوة 
دةردة  لة  زؤرَيك  كة  طرت، 
دةرونيةكانى طةورةكانى بةوة 
لَيك دايةوة كة لةسةر بنةِرةتى 
دةرونيةكانيان  ئةزموونة 
بةتايبةتى  يدا 

َ
مندال لةذيانى 

سَيكسية  ئةزموونة 

طةياندونيةتية  بووةء  دروست  سةرنةكةوتوةكانيان 
لة  ثةرتةوازةيى  خةفةو  دةروونىء  ى  ملمالنَى  ئةنجامى 
بؤ  فرؤيد  دةستثَيشخةرييةى  ئةم  هةرضةندة  طةورةيدا، 
منداأل  بؤ  طةورةيى  روانينى  نةيتوانى  درَيذيش  ساآلنَيكى 
يةتى منداأل، بةآلم لةهةمان كاتء لةطةل 

َ
بطؤِرَيت ب مندال

لَي  فرؤيدى  تيؤرةكانى  كة  كوريانةش  كةمو  ئةو  هةموو 
نةرى كاريطةرء 

َ
بةدةر نةبوو، ئةم تيؤرة ثاشبةندةكانى ثال

طرنط بوون بؤ ئاِراستةكردنى طرنطيدان بة ذيانى دةروونى 
منداألء بةرةو طرنطى ئةو ذيانة لة ثَيكهَينانى دروشمةكانى 
بةرةو  ئاخؤ  ذيانة  ئةو  كارتَيكةرةكانى  هؤكارة  كةسَيتىء 
طةشةو ثَيطةياندنى بَيت يان بةرةو ثةرتةوازةيىء داروخان. 
لةطةأل ئةوةى زؤريش لةطةل فرؤيد كؤك نةبوون دةربارةى 
وةرضةرخانى  بووة  ئةو  ى 

َ
هةول بةآلم  ثَيكهاتةكانى،  تيؤرء 

روانينةكان بؤ قؤناغَيكى طرنطء كاريطةر لةذيانى دةرونى 
ماوةيةى  لةو ضةند  ئاِراستةيةش  ئةو  َيتيدا، 

َ
قؤناغى مندال

بنةضةيى  طؤِرانكاريةكى  شؤِرشَيكء  وةك  رابردوودا 
ضةندين  ثةروةردةييداء  ثزيشكىء  لةبوارى  دادةنرَيت 
ن دةستى بةكار كردء دامةزراوةى 

َ
سةردانطةى رَينمايى منداال



131 زانستى سةردةم 32

ن دامةزراو كؤمةأل 
َ
ضاودَيرى توَيذينةوةى كاروبارى منداال

َيتى بةهةموو 
َ
بةطشتى بةرةو طرنطيدان بةرةو قؤناغى مندال

توَيذينةوانةش  تيؤرء  ئةو  هةرضةندة  ضوو،  رووةكانيةوة 
يةك  بِريارَيكى  تةواوء  تَيطةيشتنى  نةيانطةياندونةتة 
ئاِراستانةى  الكةرةوة، بةآلم هةر هيض نةبَيت رَيِرةوى ئةو 

ثَينيشانداوين كة بةهؤيةوة تَيبطةين. 
تَيطةيشتن لة دةروونى مندال: 

رووى  بةرةو  منداأل،  دةرونى  لة  تَيطةيشتنمان  ى 
َ
هةول

ضةند كَيشةيةكى زياترمان دةكاتةوة لة هةر توَيذينةوةيةكى 
دي، ئةويش لةبةر ضةند هؤيةك، لةوانة: 

روداوةكانى  ناتوانن هةموو  ئاشكراية كة طةورةكان   .1
ئةوا  بشتوانن  ئةطةر  بهَيننةوة،  بةياد  خؤيان  َيتى 

َ
مندال

ثَيكهاتووة  لة  بةدةر  دةطرَيتةوة  رووداوانة  ئةو  تةنها 
سؤزداريةكانن. 

طرَيي  توشي  خؤيشي   
َ
مندال بة  بةستنمان  ثشت   2-

لة  بةتايبةتى  لةزؤركاتدا   
َ
مندال ضونكة  دةكات  زياترمان 

لةدةربِرينى  دةستةوةستان  بضوكدا،  يةتى 
َ
مندال قؤناغى 

ناخى خؤى ئةطةر هةندَيك كاتيش بتوانَيت رةنطة هةلء 
مةرجى لةبارى بؤ نةِرةخسَيت بؤ دةربِرين. 

جياوازن  جؤربةجؤرو   
َ
مندال رةوشتى  هؤكارةكانى   3-

بِريارَيكى  ناتوانرَيت  بؤية  دى،  يةكَيكى  بؤ  لةيةكَيكةوة 
هؤشيء  ثَيكهاتةى  هةروةها  بدرَيت،  لةسةر  طشتطرييان 
ئةندَيشةو  كاتيش  هةندَيك  سنورةو  بَي   

َ
مندال سؤزدارى 

يش دةطرَيتةوة. 
َ
خةيال

قؤناغَيكى  بةضةند   
َ
مندال دةروونى  بوونى   4-

تةرزَيكى  ةش 
َ
مندال هةر  تَيثةِربووء  خَيرادا  كَيشء 

َ
تَيهةل

تايبةتى هةية لةتَيثةِراندنى ئةو قؤناغة. 
 بؤ دةوروبةر: 

َ
مدانةوةى مندال

َ
وةال

لةرووى  دةبَيت  كةلةدايك  َيك 
َ
مندال هةموو 

مدانةوةى 
َ
وةال بؤ  ئامادةية  بايؤلؤذييةوة  سروشتى 

 
َ
لةطةل كارلَيككردن  ضونء 

َ
هةل ضاالكييةكانى  دةوروبةرو 

ئةم  خؤيدا  دةرةكى  ناوةكىء  ذينطةى  طؤِرانكارييةكانى 
ئامادةييةش بَيطومان بةسةريةكةوةو بةهةموو رووةكانيةوة 
كو كردارى ئةو دةركةوتنة بةشَيوةيةكى 

َ
بةدةرناكةوَيت بةل

لةسةر  بِريارى  بايؤلؤذى  بةبةرنامةيةكى  ثَيكء  رَيكء 
بةشَيوةسروشتيةكة  بنةِرةتيية  كةمةرجَيكى  دةدرَيـت، 
لةتَيكدانى  دةستَيوةردانَيكيش  هةر  ثةرةبسَينَيتء  خؤى 

ناسروشتى،  بةهؤكارى  مرؤظةوة  لةاليةن  بةرنامةية  ئةو 
ئاكامى  نابَيتء   

َ
مندال لةبةرذةوةندى  دةرئةنجامةكةى 

يش بؤ 
َ
مدانةوةى مندال

َ
خراث دةبةخشَيت، هةنطاوةكانى وةال

دةوروبةر سَي قؤناغى سةرةكى دةطرَيتةوة كةئةمانةن: 
-1كاردانةوةى ثَيضةوانة:

ثَيضةوانة  مدانةوةيةكى 
َ
بةوةال  

َ
مندال ذيانى  سةرةتاى 

لة  شتَيك  هةر  كردنةوةى  نزيك  لةكاتى  ثَيدةكات  دةست 
هةناسةدان،  (قووتدان،  وةك  كاردانةوةيانةش  لةو   

َ
مندال

فرمَيسك رشتنء طريان، ء طرذكردنى ماسولكةكانى لةكاتى 
ئازارداو. ..... هتد). 

-2 كاردانةوةى رةفتارى: 
ثةرضةكانء  كردارة  دووبارةبوونةوةى  لةئةنجامى 
كاريطةرى راهاتن لةسةريان كردارى ضةسثاندن لةرةفتاردا 
دا 

َ
مندال لةجيهانى  بةردةوامةو  درَيذخايةنى  كةكردارَيكى 

لةضةسثاندن  كةكار  هؤكارانةى  بةو  بةندة  دَيتء  بةدى 
ئةوبارودؤخةى  توندى،  (دووبارةبوونةوة،  وةك  دةكةن، 
لةتوانستى  تَيدةثةِرَيت  ثَيدا  ضةسثاندنةكةى  كردارى 
كردن 

َ
ء ئةو ئاِراسةى كة دةتوانَيت لةقةبول

َ
وروذاندنى مندال

بؤ  ببةخشَيت)  ي 
َ
مندال بة  ئازار  ضَيذيان  رةفزكردن  يان 

 دةطرى دايك ثةنا دةباتة بةر 
َ
نمونة بؤيةكةمجار كةمندال

ةوة، ثاش ضةند جارَيك 
َ
شريثَيدانىء مذينى لةاليةن مندال

رادَيت   
َ
مندال بةرثةرضة،  كردارى  ئةم  دووبارةبوونةوةى 

لةسةر ئةوةى كةهةر كات هةستى بةئازار يان برسَيتى كرد 
ئةمةش  بدرَيتةوة  م 

َ
وةال دايكيةوة  لةاليةن  بؤئةوةى  بطرى 

ئةوة  طةى 
َ
بةل دةضةسثَيتء   

َ
مندال الى  رةفتارَيك  وةك 

بةهؤى  سؤزى  ضوونى 
َ
هةل سةرةتاى   

َ
كةمندال دةطةيةنَيت 

بة  ثَيويستى  دةوروبةرييةوة  وروذَينةرةكانى  بةركةوتة 
خوَييةكانى دةستى ثَيكردووة. 

-3 كردارى بري: 
كردارةكانى  دةستثَيكردنى  سةرةتاى  قؤناغةش  ئةم 
ء ئريادة دةطرَيتةوة، هةرضةندة 

َ
زيرةكىء يادكردنةوةو خةيال

كَيشنء 
َ
تَيهةل م 

َ
بةال يةكن،  لةدواى  يةك  قؤناغةش  ئةم 

دياردةى  هةندَيك   
َ
مندال كؤتاييةكانى  طةشة  لةقؤناغة 

كةثَيكهاتةى  دةردةكةوَيت  بةئاشكرا  جؤربةجؤر  رةفتارى 
هةرسَي قؤناغةكةية. 

 :
َ
طةشةى دةروونى مندال

اليةنى  َيك 
َ
كؤمةل  

َ
مندال دةرونى  طةشةى  ديارة 
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ةييء هةستىء ئيدراكى 
َ
جؤربةجؤر لةطةشةى لةشيء جول

دةطرَيتةوة،  يةتى 
َ
كؤمةال زمانىء  دةروونىء  يء 

َ
ئةقل

ئاشكراية طةشةى هةر اليةنَيك لةمانة كار لةاليةنَيكى دى 
دةكاتء لةوانةية يارمةتى دةر بَيت يان رَيطربَيت لةطةشةى 
اليةنةكان  لةهةموو  ئاطاداربوون  بؤية   ،

َ
مندال دروستى 

لةسةرى  دةمانةوَيت  ئَيمة  ئةوةى  م 
َ
بةال ثَيويستةو  كارَيكى 

ة، كةبةطوَيرةى قؤناغةكانى 
َ
بدوَيني طةشةى دةروونى مندال

بةم جؤرةية: 
ئامادةبوونى  يةتيدا، 

َ
مندال يةكةمى  ي 

َ
لةدووسال  -1

بنةِرةتيةكانى  غةريزة  لة  بةدةربِرين  طةشة،  بؤ   
َ
مندال

بةديدَيت، كةئةمةش ثَيويستى بة بنةِرةتيةكانى لةدوتوَيي 
راثةرموونء ثشت بةستن بة بةخَيوكةرةكةيةوة – زؤر جار 

دايك – ة دةطرَيتةوة. 
 بةسَي روخسار 

َ
ي يةكةمى ئةم قؤناغةدا مندال

َ
لةسال

لةسةر  راثةرموونة  يةكةميان  دةناسرَيتةوة،  رةفتارى 
بوون 

َ
دايك لةضاودَيرى داء ثةرةسةندنى توانستيةتى لةزال

ةيداو ثاشان توانستى لةهةستكردن بةضَيذة. 
َ
بةسةر جوول

ةدا 
َ
سال لةم  دةروونيةكان  ثَيكهاتة  طرنطرتين  دةشَيت 

دةبَيتة  بةوةى  هةستكردن  لة  بَيت   
َ
مندال توانستى 

بةخَيوى  ئةوكةسةى  فةوتانى  نةمانء  طومانى  جَيطةى 
ئةزموونةكانى  ةدا 

َ
سال لةم  بؤية  دةكات 

خستن  ثشتطوَي  دابِران  لةئازارو  ترس 
دةداء بةهؤى بوونى 

َ
 سةر هةل

َ
الى مندال

لةذيانى  قؤناغةداو  لةم  ضَيذ  هؤكارى 
 ً
َ
لةمندال رَيطرييةك  هةر  دا،   

َ
مندال

بكرَيت بةهةر هؤيةك بَيـت، دةبَيتةهؤى 
رةفتارى  ضوونى 

َ
هةل ثةشَيوى  داِرمانء 

جؤربةجؤر بةرثةرض دةبَيتةوةو دةشَيت 
بوونء  خةفة  بؤ  ببَيتةسةرةتايةك 
ؤز 

َ
ئال زنجريةيةكى  لة  بَيت  سةرةتايةك 

ضوون لةذيانى 
َ
لةكردارى ضةسثاندنء هةل

مايةى  ببَيتة  لةوانةية  كة  دا،  دةروونى 
لةذيانى  لةرةفتارداو  الدان  ثةشَيوىء 

دةروونى دا. 
قؤناغةشدا،  ئةم  دووةمى  ي 

َ
لةسال

 بؤ جيهانى دةوروبةرىء 
َ
ئاراستةى مندال

دةكةونة  كانةى 
َ
خةل ئةو  رووداوةكانىء 

ئاِراستةيةش  ئةو  بةدياردةكةوَيتء  تَيبينيةوة  ذَير 
بةسةر  خؤضةسثاندن  بؤ  يدا 

َ
لةهةول دةبَيت  هاوشان 

ي دؤزينةوةش يان 
َ
ذينطةى دةوروبةرىء نةك تةنها هةول

ي بةدةستهَينانى 
َ
ًكو هةول

َ
دؤزينةوةى رةهةندةكانى خؤى بةل

ةش 
َ
هةول ئةم  مةبةستة.  بةالوة  كةسانةى  ئةو  ئاطايي 

 دةكات دياردةى خؤدةرخستن بنوَينَيت تابوونى 
َ
والةمندال

ثَيدان  طرنطى  ئاطاييء  بؤ  ناوةندَيك  بسةِّـَينَيتء  خؤى 
 دوضارى بةرةنطارى بوونةوةو 

َ
بدؤزَيتةوة، ئةمةش مندال

دةبَيتةهؤى  ئةمةش  دةكاتةوة،  طةورةكان  سنوربؤدانانى 
بؤشايي يةكى طرنط لةطةشةى دةرونىء تَيِروانينى بؤخؤى 
َيت، 

َ
بةنيسبةت ئةو ذينطةيةى دةوروبةريةوة بةجَيدةهَيل

دةروونناسانيش هةموو كةمو كوِرييةكى ئةم قؤناغة بة 
كاريطةرو  طرنطء  ثةشَيوييةكى  بؤ  دةزانن  ئاماذةيةك 
دا بةجؤرَيك 

َ
هةميشةيي لةذيانى دةروونى ثاشةِرؤذى مندال

ثاشرتدا خستنةبرى  ماوةيةكى  قؤناغء  لةهيض  ناتوانرَيت 
بؤ دابنرَيت، هةرضةند هؤكاريش بؤ ضاكردنةوة فةراهةم 

بكرَيت. 
ي ضوارةميش 

َ
ي دووةم تاكؤتايي سال

َ
2- لة كؤتايي سال

ثَي  دةروونى دةست  لةكردارةكانى طةشةى  كردارَيكى دى 
كةسَيتى  ثَيكهاتةى  بنةِرةتةكانى  سيما  تيايدا  دةكاتء 
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كؤكن  ئةوة  لةسةر  دةروونناسان  بةدياردةكةوَيت، 
كةئةوسيمايانةى كةلةم قؤناغةدا بةديار دةكةون، ئاماذةى 
دواهةمني وَينةى كةسَيتى لةخؤ دةطرن، مةطةر هةندَيك 
تايبةتمةندييةكانى  هةبَيت  ئةوةى  ئةطةرى  بارودؤخ 
باشي  بةرةو  هةردةم  طؤِرينةش  ئةو  بطؤِرَيت،  كةسَيتى 

نيية. 
لةم   

َ
مندال كةسَيتى  دةركةوتنةكانى  ئاشكراترين 

بةو   
َ
مندال ئارةزووكردنى  لةبِرى  ية،  بريتى  قؤناغةدا 

خؤى،  ويستى  ثةيِرةوكردنى  بؤ  كةهةيةتى  توانستةى 
سء كةوتكردنى يان ناِرةزايي دةربِرين 

َ
ئةويش لةثلةى هةل

ذينطةكةيدا  دوضاربوةكانى  لة  هةندَيك  لةوةرطرتنى 
لة   

َ
مندال توانستى  بةخشينى  هةروةها  دةردةكةوَيت. 

الساييكردنةوةى كةسانى دى ثَيكاريطةور بوونيانء شوَين 
ئةم  ديارةكانى  سيما  لة  دى  يةكَيكى  رةفتاريان  كةوتنى 

قؤناغةية. 
دواتردا،  نى 

َ
لةساال قؤناغةشداو  ئةم  لةكؤتايي  و 

الى  سةربةخؤ  خودَيكى  وةك  بةخؤى  هؤشيارى   
َ
مندال

دةست ثَيدةكات وبةدياركةوتنى ئةمةش بة ووردبوونةوة 
لةكةسانى دى ووردبوونةوة لةخؤيء رةخنةطرتن لةخؤيء 
ويستةكانىء  ثةيِرةوى  دىء  لةكةسانى  رةخنةطرتن  و 
ةوان لةذيانيدا دةبَيت، ء هةموو 

َ
بذاردنى نمونةى ثال

َ
هةل

يةتى دةبن 
َ
ئةمانةش دةستثَيكى طةشةى رةوشتىء كؤمةال

دةشَيت  ماوةيةدا،  لةم  هةرشتَيك  روودانى  ء 
َ
مندال الى 

رووخسارى  بشَيوَينَيتء  بةخؤي  بةرامبةر   
َ
مندال وَينةى 

بذاردبوو 
َ
هةل بؤخؤى  نمونةيةك  كةوةك  ةوانةى 

َ
ثال ئةو 

 
َ
تَيكبداتء دةكرَيت ئةمةش كار لةذيانى دةروونى مندال

لةكاتَيكى ديكةى دواترى طةشةيدا بكات. 
 ئةوةى ثَي دةناسرَيت 

َ
3- سيما جياكةرةوةكانى مندال

تةمةنى  تانزيكةى  دةروونيةو  طةشةى  ديكةى  قؤناغَيكى 
شوَينةوارى  قؤناغةدا  لةم  دةخايةنَيت،  ن 

َ
ساال حةوت 

لَيوةرطرتنء بةدواداهاتنى كةسانى دى  السايي كردنةوةو 
سء 

َ
لةهةل تايبةت  ثةيِرةوَيكى   

َ
مندال دةبَيتةوةو  كةم 

 
َ
كانى ديداو ولةطةل

َ
 خةل

َ
 خؤي لةطةل

َ
كةوت كردنى لةطةل

سروشتى دةوروبةرةكةيدا دةطرَيتةبةر.
سء 

َ
ئةوهةل وَينةى  يشدا، 

َ
مندال تةمةنى  بضوكى   

َ
لةطةل

سةربةخؤى  كةسَيتيةكى  دامةزراندنى  طةى 
َ
بةل كةوتة 

كة  ئةوةش  وَيِراى  ثَيكهاتووةكانيةتى،  رَيضكةطرتووى 

ثشتى وَينةى كةسَيتى لةم قؤناغةدابكرَيتء 
َ
دةتوانرَيت ثال

لةطةشةكردنيدا  ثةلة  ةية 
َ
هةل زؤر  م 

َ
بةال هانبدرَيت، 

ماندووبونَيكى  بة   
َ
مندال دووضاركردنى  وةك  بكرَيتء 

هةية  بؤى  ةيةش 
َ
هةل ئةو  ديكةيةو  ةيةكى 

َ
هةل ناسروشتى 

بطةيةنَيت،  قؤناغةدا  لةم  كةسَيتى  بةتةواوكارى  زيان 
خؤئةطةر  دادةنرَيت،  طةشة  قؤناغةكانى  كةبةطرنطرتين 
هؤكارَيكى  بةهةر  دةتوانرَيت  زؤربةطرانى  ئةوا  رووشبدات 
سيما  بؤ  بطَيِردرَيتةوة  بَيت  ثةروةردةييش  ضارةسةرىء 

بنةِرةتييةكانى كةسَيتى خؤى. 
بيزانني  بةئاطابنيء  كةلَيي  ثَيويستة  زؤر  ئةوةى 
دا 

َ
مندال رةفتارى   

َ
كةلةطةل رةفتارَيكة  ة 

َ
كؤمةل روودانى 

طةى 
َ
بةل رووداوانة  ئةو  نية  مةرجيش  ناطونجَين، 

ئاِراستةيةك بن بةرةو الدان، ضونكة زؤرَيك لةوانة تةنها 
ن بؤ دؤزينةوةيةكى خودى  بؤ سنورةكانى 

َ
ي مندال

َ
هةول

ةو دروست يان طونجانء 
َ
رةفتارىء دةستنيشانكردنى هةل

نةطونجان لةو رةفتارانة، ئةمةش كردارَيكى بةدواداطةِرانء 
راستةوخؤ  ئةزموونى  كةسوودى  ثَيويستة  دؤزينةوةى 
 دةبةخشن، ئةمةش ئةو ووتةية وةبريدةهَينَيتةوة 

َ
بةمندال

ةكةت طةِرَي ضي دةكا بيكا، بةمةرجَي 
َ
َيت [لةمندال

َ
كة دةل

زيان بةخؤى نةطةيةنَيت ].
يش 

َ
مندال دةروونى  طةشةى  كؤتايي  قؤناغى   -4

طةى 
َ
كو بؤ كؤمةل

َ
 نةك بؤ دةر لةخؤى، بةل

َ
ئاِراستةى مندال

دةوروبةرى راثَيض دةكا، وةك بةمةى بيةوَيت لة خودَيكى 
طؤِرانةش  ئةم  يةتى، 

َ
كؤمةال خودَيكى  بؤ  بطؤِرَيت  تاكةوة 

 كةسء كاريداء ئةو ثةيوةنديية 
َ
بةثةيوةنديةكانى لةطةل

خؤشةويستيةى ثَييانةوة ثةيوةستى دةكات جيادةكرَيتةوةو 
 نيية لةخود، 

َ
دةناسرَيت، ئةمةش ماناى وازهَينانى مندال

كو ثةيِرةوكردنَيكى سروشتى ئةو ئازادييةيةكة خودى 
َ
بةل

ثَي ئارةزوو مةند دةبَيت. 
دووركةوتنةوةى  قؤناغةش  ئةم  لةرووخسارةكانى 
تء ضاودَيريكردنى خَيزانء روكردنةئةو 

َ
ة لةدةسةال

َ
مندال

زياتر  كةسيةتييةوة  لةِرووى  كةهاوتةمةننء  كةسانةية 
خَيزانيدا،  ناسنامةى   

َ
لةطةل دةطونجَين  نزيكنء  لَيوةى 

 كارَيكى 
َ
بذاردنى هاوِرَيي باشء هؤشيار بؤ مندال

َ
بؤية هةل

يدا بطونجَيت. 
َ
م بةمةرجَيك لةطةل

َ
باشةو بةال

ي تةواو 
َ
بةدواهاتنى ئةم قؤناغةش ديارة قؤناغى مندال

دةبَيتء قؤناغى ثَيطةيشتن دةستثَيدةكات. 
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ثةشَيويية دةرونىء رةفتارييةكان: 
ن توشي ثةشَيوى رةفتارى دةبن هةروةك ضؤن 

َ
منداال

دةبن،  فراواندا  لةبوارَيكى  دةروونى  ثةشَيوى  تووشي 
بوونى ثةشَيوييةكى  طةى 

َ
بةل رةفتار  طةرضي ثةشَيوبونى 

هةن  دةروونيش  ثةشَيوييةكى  جؤرة  م 
َ
بةال دةروونية 

هةروةك  هةبَيت،  رةنطدانةوةيان  لةرةفتاردا  نية  مةرج 
ديكةى  لةوةختَيكى  نادياربَيتء  ثةشَيويية  ئةو  دةشَيت 
بتوانرَيت  بةناِرةحةت  بةشَيوةيةك  دةربكةوَيت  وادا 
ثةيوةندى نَيوان هؤكارو ئةنجام دياري بكرَيت، لةهةمان 
نايةن،  هؤكاردا   

َ
لةطةل رةفتارييةكانيش  كاردانةوة  كاتدا 

يان دةشَيت جَيطري نةبن، ء لةشَيوةيةكةوة بؤ شَيوةيةكى 
دى بطؤِرَين، ئةطةر هؤكارةكةشي نةطؤِرَيت، بةم بؤنةشةوة 
دةروونى  ثَيكهاتةى  دةستنيشانى  كاتدا  لةزؤر  ناتوانرَيت 
 لةبةتةنها تَيبينى كردنى كاردانةوةى رةفتارييةوة 

َ
مندال

ناطاتة   
َ
مندال دى  هؤكارى  لةبةرنةبوونى  م 

َ
بةال بكرَيت 

تاكة  بةناضارى  دةبَيت  خؤى  ناخى  خوَيندنةوةى  ئاستى 
 رةفتارى بَيت.

َ
سةرضاوةى تَيطةيشتن لةمندال

هؤكارة ثةشَيوية دةروونىء 
رةفتارييةكان

دةرونيةكانى  رةفتارييةكانء  ثةشَيوية  هؤكارةكانى 
ثَيكةوة  يان  بةجيا  هةريةكةيان  دةشَيت  زؤرن،   

َ
مندال

بكةن،  ذيانى  طريوطرفتى  وتوشي  بكةن   
َ
لةمندال كار 

لةدووبِري  هؤكارانة  ئةو  دةتوانني  بَيت  هةرضؤن 
سةرةكيدا كؤبكةينةوة كةهؤكارة ثَيكهاتنيةكانء هؤكارة 

ذينطةييةكانن. 
يةكةم: هؤكارة ثَيكهاتنييةكان: 

ئةميش دةكرَيت بة دووبةشةوة: 
خانةيةكى  بةتةنها  ذيان  بؤماوةييةكان:  هؤكارة   -1
ثَيدةكاتء  دةست  ناوك  لةسايتؤثالزمء  ثَيكهاتوو 
ة 

َ
لةكؤمةل ثَيكهاتوو  كرؤماتينى  تؤِرَيكى  لةناوناوكيشدا 

دةزوولةيةكى باريك كةبةكرؤمؤسؤم ناودةبرَينء هةريةك 
ةيةكى وورديان لةسةرةء بة (جينةكان) 

َ
ة ثةل

َ
لةوانة كؤمةل

طرى سيفاتة بؤماوةيية طوَيزراوةكانن. 
َ
ناسراونء هةل

طةشة  لةتايبةتمةندييةكانى  طرنط  َيكى 
َ
رؤل بؤماوة 

لةناو  ثيتاندندا  كردارى  يةكةمى  لةساتى  هةر  دةطَيِرَيت 
سةِّـاندووة،  ئةوةى  ذيانناسانيش  زانء  بؤماوة  داندا، 

َ
مندال

طرى بيستء سَي 
َ
كةئةو تاك خانةيةى ذيانى لَي ثَيكدَيـت هةل

لة  ئةويرتيان  لةدايكء  بةشَيكيان  كرؤمؤسؤمةو  لة  جووت 
باوكةوةية، هةرجوتَيك لةو كرؤمؤسؤمانة، ذمارةيةكى زؤر 
لة جيناتةكانيان بةسةردا دابةش دةبَيت، ئةوانةى كةتاكَيك 
روخسارو  قذو  رةنطى  كورتىء  درَيذىء  لةِرووى  دى  لةوى 
ئةم  جيادةكاتةوة،  ضوونى 

َ
هةل هةستيارىء  ذيرىء  ثلةى 

لةوى  كار  هةريةكيان  كو 
َ
بةل كارناكةن  بةتةنها  جينانةش 

ديكةيان دةكات، هةروةك ئةو بوارةى تيا ثَيدةطةن كاريان 
تَيدةكات. 

ضي لةِرَيي بؤماوةوة دةطوَيزرَيتةوة؟ 
بدرَيتةوة،  ثرسيارَيك  ئاوها  مى 

َ
وةال نية  سانا  طةرضي 

دةطوَيزرَيتةوة  ئةوةى  كة  ئةوة كؤكن  لةسةر  زانايان  م 
َ
بةال

لةِرَيي بؤماوةوة ئةمانةن: 
1- ِرةطةز:

جووتى سَييةم لةخانةيةكى مرؤظايةتيدا ثَيي دةوترَيت 
كرؤمؤسؤمى رةطةز، ئةم كرؤمؤسؤمةش هاوشَيوةى ئةوانى 
ئةوةى  م 

َ
بةال بؤماوةييةء  جينى  ذمارةيك  طرى 

َ
هةل ديية 

طرتنى 
َ
هةل دةكاتةوة  جيا  دى  لةوانى  كرؤمؤسؤمة  ئةم 

نَير  دةكةن  رةطةز  جؤرى  كةدةستنيشانى  جينانةية  ئةو 
بَيت ياخود مَي. ئةم كرؤمؤسؤمانةش شَيوةيان بةطوَيرةى 
يانطرتووة جياوازة، ئةطةر رةطةز مَى بوو ئةوا شَيوةى 

َ
هةل

واى  ئَيكس  شَيوةى  ئةوا  بوو  نَير  ئةطةر  ئَيكسةو  جووت 
لةخؤى دةطرَيت. 

2-  تايبةتمةنديية لةشييةكان: 
زؤرَيك لة تايبةتمةنديية لةشييةكانى تاك بةِرَيذةيةكى 
زؤر ثشت بة بؤماوة دةبةستَيت، وةك رةنطء شَيوةى دةمء 
جينةكانةوة  لةِرَيطةى  ئةمانة  هةموو   .....  . لووت.  ضاوو 
بةرضاوى  َيكى 

َ
رؤل بؤماوة  هةروةها  دةكرَين،  دةستنيشان 

ء كَيشء طةلَيك تايبةتمةندى 
َ
هةية لةدرَيذىء كورتى باال

لةشي دي. 
3- تايبةتمةنديية كةمييةكانى دى: 

هَيشتا مشتء مِرَيكى زؤر لةمةِر كاريطةرى بؤماوة يان 
ذينطة لةسةر زيرةكىء ميزاجء جؤرى كةسَيتىء هةندَيك 
هةية،  ساكارةكان  يان  كاريطةرةكان  دةروونية  نةخؤشيية 
ئةستؤى  دةخةنة  تةواوى  كاريطةرى  َيك 

َ
كؤمةل لةاليةك 

بؤماوة، لةوانة زاناى ئةمريكى (ئةريس جؤنسن) كةبِرواى 
بؤماوة  بؤ  ي   %80 زيرةكيدا  لة  كى 

َ
خةل جياوازى  واية 

دس 
َ
(ئؤل وةكو  كةسَيكى  بةثَيضةوانةشةوة  ء  دةطةِرَيتةوة، 
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كرؤمؤسؤمةكانةوة  لة  ئةمانة  َيت(سةرجةم 
َ
دةل هيطسلي) 

دَين ئَيمة هةموو فريشتةينء هةمووش ثياو كوذ)، لةاليةكى 
َيت: (ئَيمة دةرئةنجامى ذينطةكةمانني، 

َ
دييةوة (سكنةر) دةل

كةوتووة،  ضنطمان  ثةرةسةندنماندا  لةئةنجامى  ئةوةشي 
بةجؤرَيك ئَيمة ثرؤطرامَيكني ذينطة بةديهَيناوين) ء (ليون 
َيكى 

َ
رؤل بؤماوة  نةبَيت  كةم  بِرَيكى  واية  ثَيي  يش  كامن) 

ئةوتؤ ناطَيِرَيت بؤية لةهةموو بارَيكدا باشرت واية كاريطةرى 
جياى  كاريطةرى  ء 

َ
رؤل هةردوو  لةيادنةكةين،  هةردووال 

خؤيان هةية كة ناتوانرَيت فةرامؤش بكرَيت. 
هؤكارة بايؤلؤذيةكانى دى: 

ئامادةبوون  ثَيطةيشتنء  لة  هؤكار  َيك 
َ
كؤمةل ئةمانةش 

بنياتى لةشيء رذَينةكان دةطرَيتةوة. رذَينةكانيش دةكرَين 
َيكيان بةهؤى جؤطةوة رذَينةكانى خؤيان 

َ
بةدووبةشةوة كؤمةل

رذَينة  يان  رذَينةكان  ناكوَيرة  دةوترَيت  ثَييان  دةطةيةنن، 
موولولةدارةكان. ئةمانةش رذَينةكانى (ليكء طةدةو جطةرو 
جووت طورضيلةو ئارةقء ضةورىء فرمَيسك و. ...........) 
رذَينةكانى  راستةوخؤ  دووةم  جؤرى  م 

َ
بةال دةطرَيتةوة 

خؤيان بة خوَين دةطةيةنن، ء ئةم جؤرة ثَييان دةوترَيت 
ناودةبرَينء  هؤرمؤن  بة  رذَينةكانيشيان  رذَينةكان.  كوَيرة 
ماددةكاريطةرةكانى ناو ئةم رذَينانةش بةشَيوةى داو دةرمان 
كار لة مرؤظ دةكةنء كاريطةرييةكى طةورةو ئاشكرا لةسةر 

طةشةو ثَيطةيشتنى مرؤظ دةكةن. 
   شَيوةى (3) دابةشبوونى كوَيرة رذَينةكان لةلةشدا 

شوَينء ئةركى كوَيرة رذَينةكان: 
1. كاذة رذَين: 

ثَي  يشي 
َ
مندال رذَينى  ناومَيشكةوةو  دةكةوَيتة  شوَينى 

تةمةنى  نَيوان  دةكةوَيتة  ضاالكى  سنورى  ضونكة  َين، 
َ
دةل

ي، ء ئةركى رَيكخستنى كارى رذَينى 
َ
ثَينج مانطىء حةظدةسال

زاوزَيية تاثَيش ثَيطةيشتن زيادةى رذَينةكةى دةبَيتة هؤى 
دةرنةدانيشي  يا  كةمى  وةختء  ثَيش  سَيكسي  وروذاندنى 
تى 

َ
بَيدةسةال ييةكانء 

َ
سيفةتةمندال مانةوةى  هؤى  دةبَيتة 

لةمرؤظدا. 
2. ذَير مَيشكة رذَين: 

دةكةوَيتةالى خوارووى مؤخةوةو هؤرمؤنَيك دةردةدات 
بةهؤرمؤنى طةشة دةناسرَيتء كاردةكاتةسةر طةشةي لةش، 
ييء بة ثَيضةوانةشةوة 

َ
كةمى دةردانى دةبَيتةهؤى كورتةباال

طةشةى  ناِرَيكى  ء  يي 
َ
ناقؤال دةبَيتةهؤى  دةرداني  زياتر 

ثةلةكانى لةش. 
3. رذَينى دةرةقي: 

شوَينى لةطةردنداية لةثَيش بؤرى هةواوة، هؤرمؤنَيك 
بةرثرسة  (سروكسني)  هؤرمؤنى  دةوترَيت  ثَيي  دةردةدات 
لةكردارى لةناوبردنء بنياتنان لةلةشء خانةكانيدا، كةمى 
ةوىء 

َ
قةل لةشء  كَيشي  زيادبوونى  دةبيًَتةهؤى  رذَينى 

دةبَيتةهؤى  رذَينيشي  زؤري  و،  ي 
َ
تةمبةل لةبريضوونةوةء 

ةراوكَيء نائارامىء كةم خةوى. 
َ
دل

4. رذَينى ثاراسايرؤيد: 
هةردووالى  دةبنة  دابةش  ضوارةو  ذماةيان  ئةمانةش 
رذَينى دةرةقييةوة، كاريان دةستةبةركردنى ماددةى فسفؤِرو 
كةمى  دةبَيتةهؤى  دةردانيان  كةمى  لةلةشدا،  كاليسيؤمة 
فسفؤِر لةلةشداو ئةمةش دةبَيتةهؤى سةرئَيشةيةكى توندو 
زؤريشي  دةكات،  دروست  لةثةلةكاندا  ئازار  لةشء  بَيهَيزى 

ضوونى توند. 
َ
دةبَيتةهؤى هةل

5. رذَينى تيمؤسي: 
دةكةوَيتة بؤشايي سةرووى سنطةوة، هةمان كارى رذَينى 
ضاالكى  دةثوكَيتةوة،  يدا 

َ
حةظدةسال لة  هةيةء  سنةوبةرى 

يدا رَيكدةخات. 
َ
سَيكسي لةقؤناغي مندال

6. رذَينى ثةنكرياس: 
كةثرؤتنيء  خؤراكانةية  ئةو  هةرسكردنى  كارى 
ئينسؤلني  رذَينى  تَيداية،  ضةورى  كاربؤهيدراتء 
بوون بةسةر رَيذةى شةكردا 

َ
دةردةدات، كةزؤر طرنطة بؤ زال

لَي  شةكرةى  نةخؤشي  دةردانى  كةمى  لةخوَيندا،  لةلةشدا 
دةكةوَيتةوة. 

7. رذَينى ئةدرينالي: 
ئةركيان  طورضيلةوة،  سةرووى  دةكةونة  دوورذَينن 
ضاالككردنى  نةخؤشيداء  لةبةرطريكردنى  لةشة  يارمةتى 
ًتةنطىء 

َ
دل ضوونيةكاندا وةك ترسء 

َ
لةبارودؤخة هةل لةش 

شتى دى لةو بابةتة.
8. رذَينى زاوزَى: 

ئةركى ثاراستنى جؤرى مرؤظايةتيية.

دووةم  هؤكارة ذينطةييةكان: 
أ-ذينطةى ثَيش لةدايكبوون: 

هؤكارة كارتَيكةرة ذينطةييةكانى ثَيش لةدايك 
َيك هؤكارن لةوانة: 

َ
بوون كؤمةل
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سكثِر  دايكى  خؤراكانةى  ئةو  خؤراك:  جؤرى   -1
بةتايبةتى  كؤرثةلة،  كاردةكاتةسةر  دةهَينَيت،  بةكاريان 
لةهةفتةيةكةمينةكانى سكثِريدا، وةك زانراوة كة بةدخؤراكى 
بةشَيوةيةكى راستةوخؤ كار لةطةشةى مَيشك دةكاتء ئةو 
يان 

َ
دايكانةى طرنطى بةجؤرى خؤراكيان نادةن، طةشةى مندال

ني هاوتةمةنياندا سسترت 
َ
لةضاو منداال بةشَيوةيةكى طشتى 

دةبَيت ئةمةش دةبَيتةهؤى ثةكخستنى طةورةو هةميشةيي، 
لةمانطة  كاريطةرييةش  ئةم  كؤرثةلة.  دةماخى  طةشةى 

كؤتاييةكانى مةترسيداتر دةبَيت. 
توَيذينةوة  سكثِر:  دايكى  تةمةنى   -2
كةتةمةنى  وادةطةيةنن  بارةية  ئةم  ثةيوةنديدارةكانى 
تةمةنى  بيستةكانى  نَيوانى  سكثِري  بؤ  طونجاو  دايكى 
تواناى  طونجاوو  طةشةيةكى  نى 

َ
منداال كة  ذنة 

 تيايدا طةشةيةكى 
َ
وةبةرهةمهَينانَيكى باشي هةية، مندال

جةستةو  بؤ  دةبَيت  هاوكارى  كةلةدواتردا  دةكات  باش 
َيكى تةندروست لةذيانيدا. 

َ
ئةقل

لةاليةن  داودةرمان  مادةبَيهؤشكةرو  بةكارهَينانى   -3
دايكى سكثِرةوة: 

زؤرَيك لةمادة خؤراكيية زيان بةخشةكان بةشَيوةيةكى 
كار  دةِرؤنء  كؤرثةلة  بةرةو  شةوة 

َ
وَيال لةِرَيطةى  طشتى 

ثَيكهاتنى  لةماوةى  بةتايبةتى  دةكةن،  لةطةشةكردنى 
كؤئةندامة  بةو  زؤر  زيانى  كؤرثةلة  دةمارى  كؤئةندامى 
خواردنةوة  ماددانةش  ئةو  نمونةى  دةطةيةنَيت، 
ئةلكهوليةكانء بَيهؤشكةرةكانء جطةرةكَيشانء بةكارهَينانى 
تايبةت  ثزيشكى  رَينمايي  بةبَي  ثزيشكى  داودةرمانى 

دةطرَيتةوة. 
ترسناك  زؤر  زيانى  تيشك  تيشك:  بةركةوتنى   -4
بؤ تةندروستى كؤرثةلة دروست دةكات، بةتايبةتى لةرووى 
ييةوة، تةنانةت اليةنى جةستةيشي، 

َ
ةييء ئةقل

َ
دةمارىء جول

هةرضةندة بةركةوتنى تيشك نزيكرتبَيت لة حةوزى ذنةوة 
تيشكانةى  ئةو  هةموو  ئةمةو  دةبَيت،  زياتر  كاريطةرى 
كةلةئةنجامى بؤمبةئةتؤمييةكانةوة ثةيدادةبن، كاريطةريان 
 
َ
مندال لةدووضاركردنى  نيية،  كةمرت  نةبَيت  زياتر  ئةطةر 

بة  هةندَيكجاريش  جةستةييةكان،  يء 
َ
ئةقل بةثةكخستنة 

شَيرثةنجةى خوَينء ثَيست. 
5- كاريطةريية لةشيء دةروونيةكان: بةركةوتةو 
دةرئةنجامى  سكثِر  دايكى  سةر  كاريطةرييةكانى  لَيدانة 

تةندروستى  لةسةر  دةبَيت  بةخشيان  زيان  ترسناكء  زؤر 
ضوونى 

َ
َيك هةل

َ
كؤرثةلة، هةروةها توشبوونى دايك بةكؤمةل

ةراوكةو نائارامىء 
َ
دةروونى تيذوو تورِةييء رةوشةكانى دل

دى  دةرونييةكانى  كاريطةريية  بريكردنةوةو  كؤششي  زؤر 
 بة جؤرَيك لة 

َ
لةو جؤرانة، هؤكارَيكن بؤ توشبوونى مندال

تووشبوون بةطريانى توندو كَيشةى نووستنء خؤراك و. ... 
هتد. 

6- نةخؤشي: لةو نةخؤشيانةى كةكاريطةرى لةسةر 
كاتيش  هةندَيك  دانداو 

َ
مندال لة  ن 

َ
دةهَيل جَي  كؤرثةلة 

لةوانةية دووضارى مردنى بكةن، وةك زووهرىء سةيةالنء 
مانىء هةندَيك تاى توند وةك تيفؤئيد. ...

َ
ةى ئةل

َ
ئاول

بوون  لةدايك  ساتى  بوون:  لةدايك  طريوطرفتةكانى  ب- 
ِرَيطةى  لة  بكات  كؤرثةلة  لة  كار  رووةوة  لةزؤر  دةشَيت 
شَيوازى لةدايك بوونء ئةو كةرةستانةى كةبةكاردةهَينرَين 

لةِرووى خاوَينىء طونجاوييانةوة. 
وةك  خَيزان  خَيزانييةكان:  مةرجة  هةلء  ج- 
ديناميكى  لةيةكةيةكى  ية  بريتى  بضوك  طةيةكى 

َ
كؤمةل

طةشةيةكى  ةبة 
َ
مندال طةشةكردنى  بةرةو  ئةركى  ضاالك، 

يةتى ئةم ئامانجةش بةشَيوةيةكى مةبدةئي لةِرَيطةى 
َ
كؤمةال

َيكى بةرضاو 
َ
كارلَيكى ثَيكهاتووة خَيزانييةكانةوة دةبَيت ورؤل

رةفتاريدا دةطَيِرَيت،  ئاِراستةكردنى  لةثَيكهَينانى كةسَيتىء 
 بةرةو دروست يا نادروست بةرن، 

َ
كةدةتوانن طةشةى مندال

تَيِروانينى  بةئاِراستةى  بةندة  كارةش  ئةم  ويةكالكةرةوةى 
 
َ
م دانةوةيان بؤمندال

َ
ء وةال

َ
دايكء باوك بةرامبةر بةمندال

لةضةند روويةكةوة لةوانة: 
 .

َ
1- دابينكردنى ثَيداويستيية سةرةكييةكانى مندال

 يةكداو بةكارهَينانى 
َ
2- ثةيوةندى دايكء باوك لةطةل

ثةروةردةى طونجاو. 
ئاِراستةى  لةخَيزانداو   

َ
مندال بونى  لةدايك  ثلةى   -3

ةكانيان لةِرووى رةطةزو 
َ
تَيِروانينى ئةوان بةرامبةر بةمندال

رَيزبةندى لةدايكبوونةوة. 
ئابوورىء  لةِرووى  خَيزان  نيشتةجَيي  كةشي   -4

يةتييةوة. 
َ
كؤمةال

سةرضاوةكان: 

1-النفس / د. علي كمال . 

2- سيكولوجية الطفولة واِّـراهقة / د. مصطفى فهمي 

3- سيكولوجية النمو مرحلة الطفولة / د. شفيق عالونة
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خوَيندا  لة  شةكر  سروشتى  ئاستى  ث: 
ضةندة؟ 

هيض ذمارةيةكى جَيطري يان تةنيا ذمارةيةك بؤ ئاستى 
دواى  لة  خوَين  شةكرى  ضونكة  نيية،  خوَيندا  لة  شةكر 
ضوونةكاندا بةرز 

َ
نانخواردن و لة كاتى رؤذووداو لةكاتى هةل

دةبَيتةوةو نزم دةبَيتةوة. 

لةنانخواردن  سةعات  دوو  دواى  لة  رؤذووداو  لةكاتى 
ئاستى شةكر لةنَيوان (120-80) ملطم داية لةهةر 100سم3 

سَيجادا. 

بةرز  بةتةمةندا  ضوون  لةطةأل  ذمارانة  ئةم  بةآلم   -
دةبنةوة دةتوانرَيت (180) بةذمارةيةكى سروشتى دابنرَيت 

يةوة. 
َ
لة دواى تةمةنى حةفتا سال

وةك  ةتى 
َ
حال هةندَيك  لة  ذمارانة  ئةم  هةروةها   -

بةرز  طةرمادا  ثلةى  بةرزبوونةوةى  و  دةروونى  طرذبوونى 
ببنةوة. 

هؤى  دةبنة  كة  ضني  دةرمانة  ئةو  ث: 
بةرزبوونةوةى ئاستى شةكر لة خوَيندا؟ 

خوَيندا  لة  شةكر  ئاستى  كة  هةن  دةرمان  زؤر 
كاريطةرييةكى  كة  دةرمانانةى  ئةو  بةآلم  بةرزدةكةنةوة، 

ئاشكرايان هةية وةك ئةو ئةو حةثانةى يارمةتى نةخؤش 
دةرمانى  هةروةها  و  (ميزثَيكةرةكان)  ميزكردن  بؤ  دةدةن 
كؤرتيزؤن. ثَيويستة ئاماذة بةوة بدةين (ميز ثَيكةرةكان) بؤ 
دابةزاندنى ثةستانى بةرزى خوَين بةكاردَيت بةشَيوةيةكى 
دةرمانى  هةندَيك  لةطةأل  دةرمانى  هةندَيك  يان  تةنيا 
ديكةدان كة بؤ دابةزاندنى ثةستانى خوَين بةكاردَين. لةو 
كؤنرِتؤأل  ئاسانى  بة  خوَين  شةكرى  ئاستى  كة  ةتانةدا 

َ
حال

ناكرَيت ثَيويستة تةماشاى سةرجةم ئةو دةرمانانة بكرَينةوة 
كة نةخؤش دةيانخوات و بة ووردى ثَيكهاتةى ئةو دةرمانانة 
ئاشكرا بكرَين بؤ زانينى ئةطةرى بوونى هةر دذايةتييةك 

لةنَيوان ئةم دةرمانانة لةطةأل نةخؤشى شةكرةدا. 

ث: بةدةر لةو دةرمانانةى ئاسايى بؤ دابةزاندنى 
ئاستى شةكرة بةكاردَين ئايا هيض دةرمانى ديكة 

هةية شةكرى خوَين دابةزَينَيت؟ 
كاريطةريية  لة  يةكَيك  كة  هةن  دةرمان  هةندَيك 
لةم  خوَينة  شةكرى  ئاستى  دابةزاندنى  الوةكيةكانيان 
دةرمانانة كة زؤر بةكاردَين وةك (ئيسثرين و ئةمينوفيللني)ة 

كةلة ضارةسةركردنى بةرهةنطيدا (رةبؤ) بةكاردَين. 

ث: ئايا نةخؤشى شةكرة بة تةواوةتى ضارةسةر 

ثرسيار و وةآلم لةسةر 
نةخؤشى شةكرة

دكتؤر محةمةد سةالحةدين
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دةكرَيت؟ 
ئةنسؤلني  كة   (2) ذمارة  لةجؤرى  شةكرة  نةخؤشى 
نةمَينَيت  و  لةناوبضَيت  تةواوةتى  بة  لةوانةية  دةردةدرَيت 
بطةِرَيتةوة  سروشى  ئاستى  بؤ  خوَيندا  لة  شةكر  ئاستى  و 
دةركةوتنى  لةسةرةتاى  بةتايبةتى  كرا  ضارةسةر  ئةطةر 
َيك بة شاراوةيى 

َ
نيشانةكاندا. لةوانةشة بؤ ماوةى ضةند سال

بمَينَيتةوة بةو مةرجةى نةخؤش بة ووردى ثارَيزطارى لة 
ضارةسةركردنةكةى بكات. 

لةوانةية  نةضَيت  لةياد  ئةوةمان  ثَيويستة  بةآلم 
نةخؤش  ئةطةر  دةربكةوَيتةوة  دوبارة  شةكرة  نةخؤشى 
ةتانةدا 

َ
حال لةو  يان  كرد،  فةرامؤش  خؤى  ضارةسةركردنى 

كة رووبةِرووى هةندَيك فاكتةرى هيالككةر دةبَيتةوة وةك 
هةوكردن يان شؤكة دةروونيةكان. 

هةرضى نةخؤشى شةكرةى جؤرى ذمارة(1) لةدواى 
ماوةيةكى كةم لة دةركةوتنى 
نيشانةكانى لةوانةية لةطةأل 

ضارةسةركردندا بؤ ماوةيةكى كورت 
ةتةدا كة 

َ
ون ببَيت ئةمةش لةو حال

بةشَيك لةو خانانةى كة ئةنسؤلني 
دةردةدةن هَيشتا تواناى كاركردنيان 

ماوة (ئةم ماوةية ثَيى دةوترَيت 
مانطى هةنطوينى) ، دواى ئةم 

ماوةية سةر لة نوَي نيشانةكان 
دةردةكةونةوةو ون نابن، ئةمةش 

لةو كاتةدا كة بة تةواوةتى ئةو 
خانانة نامَينن كة ئينسؤلني 

دةردةدةن. 

ث: بؤماوة ثةيوةندى ضيية بة نةخؤشي 
شةكرةوة؟ 

نةخؤشي  لةروودانى  سةرةكيية  فاكتةرَيكى  بؤماوة    
م نةخؤشي شةكرة وةك نةخؤشيية بؤماوةيية 

َ
شةكرة، بةال

لةمادةى  بةشَيك  لةباوانةوة   
َ
كةمندال نيية  ديكة  باوةكانى 

وراستةوخؤ  وةربطرَيت  خراث  يان  تَيكضوو  بؤماوةى 
لةنةخؤشي شةكرةدا  دةركةوتنى نةخؤشييةكة،  ببَيتةهؤى 
يان  ئامادةباشي  وةريدةطرَيت  لةباوانةوة   

َ
مندال ئةوةى 

نةك  شةكرة  نةخؤشي  توشبونى  يان  بؤروودانى  تواناية 
دةكات  واثَيويست  واتة  خؤى،  نةخؤشيةكة  راستةوخؤ 

فاكتةرَيكى دةرةكى هةبَيت و ببَيتة ناوةندى كارلَيكردن و 
دةركةوتنى نةخؤشييةكة. 

 هةروةها ئامادةباشي بؤماوةيي بةثَيي جؤرى نةخؤشي 
دا   (1) ذمارة  شةكرةى  لةنةخؤشي  دةطؤِرَيت،  شةكرةكة 
بةندةبة  بؤماوةيي  ئامادةباشي  دةبَيت  ن 

َ
منداال كةتووشي 

فاكتةرَيكةوة كةثَيي دةوترَيت ” جؤرى شانة“ كة.

ئَيستا  تا  دا   (2) ذمارة  شةكرةى  لةنةخؤشي  م 
َ
بةال   

سروشتى ئامادةباشي بؤماوةيي ناديارة. 

 دةطوازرَيتةوة 
َ
  ئةوةش كةئاشكراى دةكات ئةوةى بؤ مندال

شةكرة  نةك  شةكرة  بةنةخؤشي  بؤتوشبوون  ئامادةباشيية 
لةئةنجامى  تَيبينى دةكةين  لةو ذمارانةى  ية  خؤى بريتى 

ينةوة لةسةر نةخؤشي شةكرة لةجؤرى ذمارة (2): 
َ
لَيكؤل

 (12-%15) ةتةكان 
َ
لةحال كةم  ذمارةيةكى  تةنيا  ــ   

ةتةكان 
َ
ئةوانةن كةلةهةمان خَيزاندا روودةدةن و زؤرى حال

ةتى 
َ
حال وةك   (85-%88)

جياجيا روودةدةن. 

ةتانةشدا 
َ
ــ تةنانةت لةو حال

كةهةردوو باوان تووشي شةكرة 
دةركةوتنى  ئةطةرى  بوون، 
لة  ةكانياندا 

َ
لةمندال شةكرة 

وئةم  تَيثةِرنابَيت   (10-%2  )
دادةبةزَيت   5% بؤ  رَيذةية 
لةباوان  يةكَيك  تةنيا  ئةطةر 

تووشي شةكرة بووبوو. 

تووشي  ئةوكةسةى  ث: 
دةتوانَيت  بووة  شةكرة 
هاوسةرَيتى بكات؟ هةروةها كاريطةرى نةخؤشي 

شةكرة بؤسةر هاوسةرَيتى ضيية؟ 
تواناى  بؤسةر  كاريطةرييةكى  هيض  شةكرة  نةخؤشي   
نييةو  ثياودا  و  لةذن  لةهةريةك  بوون 

َ
مندال و  ثيتَين 

نةخؤشيي شةكرة وةك هةركةسَيكى ئاسايية لةمبارةيةوة. 

توشبووان  زؤربةى  سَيكسييةوة،  تواناى  لةرووى  ــ   
نابن  كاريطةرييةك  هيض  دووضارى  لةثياواندا  بةشةكرة 
ي 

َ
ئةطةر بةرووردى ثةيِرةوى ضارةسةرةكانيان كردو كؤنرتؤل

كةم  رَيذةيةكى  م 
َ
بةال كرد،  لةخوَينياندا  شةكرةيان  ئاستى 

دةكرَيت  و  دةبن  سَيكسي  الوازى  تووشي  لةتووشبووان 
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بةبةكارهَينانى هؤية نوَييةكانى ضارةسةركردن يارمةتييان 
بدرَيت. 

ئاسايي  بووة  شةكرة  تووشي  طةنجةى  ئةو  لةبةرئةوة   
ثةيِرةوى  بةووردى  بةومةرجةى  بهَينَيت  ذن  دةتوانَيت 
لةمبارةيةوة  ئةوةى  نابَيت  هةروةها  بكات،  ضارةسةرةكانى 
طوَيي لَي دةبَيت لةرووى دةروونيةووة كاري تَي بكات، ضونكة 
و  دةكرَيت  تيادا  زيادةرؤيي  دةوترَين  ئةو شتانةى  زؤربةى 
نةخؤشةكة  لةاليةن  ضارةسةرةوة  بةفةرامؤشكردنى  بةندة 

خؤيةوة. 

كارى ئينسؤلني لةناو لةشدا ضيية؟
شةكرى  كةهانى  سةرةكيية  هؤرمؤنى  ئينسؤلني    
ثَيويست  وزةى  و  بسوتَيت  خانةكاندا  لةناو  دةدات  طلوكؤز 
بؤ ذيان دروست بكات، هةروةها هانى شةكرى طلوكؤز دةدات 
طرتن لةناو خانةكانى جطةرو ماسولكةكاندا لةشَيوةى 

َ
بؤهةل

خانةدا  ضةوريية  لةناو  هةروةها  يدا، 
َ
ئاذةل نيشاستةى 

لةشَيوةى ضةوريدا ئةويش بؤ بةكارهَينانيان لةكاتى كةمى 
خؤراكدا. 

طرتن) 
َ
هةل و  سووتان   ) ةتةكةدا، 

َ
حال لةهةردوو  ــ   

بةِرَيذةيةكى زؤر شةكر لةخوَين كَيش دةكرَيت و دةبَيتةهؤى 
دةكات  دابةزاندنة  ئةم  هاوسةنطى  ئةوةى  دابةزاندنى، 
بؤ  كةكاردةكةن  هؤرمؤنانةن  دذة  ئةو  ئاساييدا  ةتى 

َ
لةحال

زيادكردنى شةكر تاكو ئاستى شةكر لةخوَيندا بةهاوسةنطى 
بمَينَيتةوة. 

واية  ثَيي  باوة  يان  هةية  بؤضوونَيك  ث: 
دةخوات  ضارةسةر  وةك  ئينسؤلني  ئةوكةسةى 
لةدواييدا ناتوانَيت دةستبةردارى ببَيت لةبةرئةوة 
ستى بةكارهَينانى ئينسؤلني 

َ
زؤر نةخؤش بةرهةل

دةكةن، ئةم بؤضوونة تاضةند راستة؟ 
ئينسؤلني  خواردنى  كة  بَيت  لةوة  مةبةست  ئةطةر   
ةية، 

َ
دةبَيتةهؤى ثشتبةستن ثَيي، ئةوا ئةمة بؤضوونَيكى هةل

لةنةخؤشةكانى  زؤرَيك  ئةوةية  ئةمة  لةسةر  طةش 
َ
بةل

دياريكراودا  زةمةنى  لةماوةيةكى  دةكات  واثَيويست  شةكرة 
يان  هةوكردن  روودانى  لةكاتى  وةك  بخؤن  ئينسؤلني 
لةكاتى دووطيانيدا، لةدواى ماوةى ضارةسةر كردن نةخؤش 
سةر  دةطةِرَيتةوة  و  ئينسؤلني  لةبةكارهَينانى  وازدةهَينَيت 
ةتةش يان لَيكدانةوة 

َ
ضارةسةرةكةى خؤى. هؤكارى ئةم حال

ةتةكة ئةوةية كاتَيك نةخؤش ناضاردةبَيت ئينسؤلني 
َ
بؤ حال

دةرى  ثةنكرياس  لةناوةوة  ئينسؤلينةى  ئةو  كة  بخوات 
دةدات بةتةواوةتى لةلةشدا نةماوة و لةم بارةشدا ثَيويستة 

قةرةبووى ئةو ئينسؤلينة لةدةرةوة بكرَيتةوة. 

وةك  ئينسؤلني  خواردنى  زيانةكانى  ث:   
ضارةسةر، ضي ية؟ 

ثَيويستة ئاماذة بةوة بدةين ئينسؤلني ئةو هؤرمؤنةية 
وةك  دةريدةدات  سروشتيةكاندا  ةتة 

َ
لةحال ثةنكرياس  كة 

لةشدا.  لةناو  شةكر  ةى 
َ
بؤجوول سةرةكى  رَيكخةرَيكى 

وةك  ضارةسةر  وةك  ئينسؤلني  خواردنى  لةبةرئةوة 
وةرطرتنى مادةيةك واية كةلةش لةدةستى ضووة، خواردنى 
زيانَيك  هيض  دياريكراو  و  ثَيك  و  رَيك  بةدؤزى  ئينسؤلني 
ئينسؤلينةى  ئةو  هةندَيكجار  م 

َ
بةال ناطةيةنَيت،  بةلةش 

كةلة ثةنكرياسي مانطاوة ئامادةدةكرَيت لةوانةية كاريطةرى 
كةهةميشة  مةترسييةى  ئةو  م 

َ
بةال بكات.  دروست  الوةكى 

ئةطةرى روودانى هةية روودانى لةهؤشضوونة بةهؤى كةمى 
لةش  ثَيويستى  لةبةشي  ئينسؤلني  بِري  كاتَيك  شةكرةوة 
كؤششكردنى  و  نانخواردن  كاتى   

َ
لةطةل يان  دةبَيت،  زياتر 

جةستةييةوة رَيكنةخراوة. 

ث: كاريطةريية شوَينطةيى يان 
ناوضةييةكانى ئينسؤلني ضني؟ 

روودةدةن  نةخؤش  هةندَيك  الى  كاريطةرييانة  ئةم   
(ئةو  لَيدةدرَيت  ئينسؤلينةكةيان  دةرزى  كة  شوَينةى  لةو 
ئينسؤلينةى كةلة مانطا دةردةهَينرَيت) ئةويش بةهؤى ئةو 
كاريطةرييانة  ئةم  نوساون،  كةثَيوةى  روودةدات  ماددانةوة 
ئةم  روونادةن.  ئينسؤليندا  خاوَينةكانى  نوَيية  لةجؤرة 
ئاوسان 

َ
هةل سووربوونةوةو  روودةدةن  كاتَيك  كاريطةرييانة 

بةهؤى  دةبَيت  دروست  دةرزييةكة  شوَينى  لةدةوروثشتى 
دةطمةنيشدا  ةتى 

َ
حال لةهةندَيك  شانةكانةوة،  هةستيارَيتى 

هةستيارَيتى لةبةشى جياجياى ثَيستدا روودةدات. 

روودةدةن  بةدةطمةن  لةئَيستادا  كاريطةرييانةى  لةو 
شانةى  ئاوسانى 

َ
هةل يان  دةرزييةكة  ناوضةى  ثوكانةوةى 

دةوروثشتى ئةو شوَينة. 

شةكر  ئاستى  دابةزينى  نيشانةكانى  ث: 
لةرَيذةى سروشتى؟ 

ئاستى شةكر لةرَيذةى سروشتى خؤى زياتر دادةبةزَيت 
حةثانةى  ئةو  يان  وةرطرياو  ئينسؤلينى  دؤزى  كاتَيك 
بؤدابةزاندنى رَيذةى شةكر بةكاردةهَينرَين لة بِري ثَيويست 
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توندوتيذ  بةشَيوةيةكى  يان  نيشانةكانيش  بوون،  زياتر 
دةردةكةون يان وردة وردة بةرةو توندى دةِرؤن: 

لةماوةى ضةند  باون  كةزياتر  توندوتيذةكان  نيشانة  أ- 
بؤ  مرؤظ  تواناى  بةلةدةستدانى  روودةدةن،  دةقيقةيةكدا 
ورِدبوونةوةو ثةرت بوونى بةئاطايي و وةرنةطرتنى ئةوةى 
دةكات،  ثَي  دةست  روودةدات،  نةخؤش  ضواردةورى  لة 
لة  لةرزةيةك  روودانى   

َ
لةطةل دةبن  هاوكات  نيشانانة  ئةم 

ةكوتَي. ئةطةر نةخؤش 
َ
دةستداو ئارةقكردنةوةيةكى ساردو دل

نةكات و خَيرامادةيةكى شريينى  ةتةى 
َ
بةم حال خؤى درك 

نةخوات ئةوا بةدواى ئةم نيشانانةدا نةخؤش لةهؤش خؤى 
روودانى  و  نيشانةكان  دةركةوتنى  نَيوان  ماوةى  دةضَيت، 
لةهؤشخؤضوون بةندة بةدؤزى ئينسؤلني يان ئةوحةثانةى 
خواردنى  نةخؤش  ئايا  هةروةها  و  بةكاريهَيناون  نةخؤش 
دةكرَيت  تَيبينى  هةروةها  نا.  يان  خواردووة  ثَيويستى 
ثةستانى  دابةزاندنى  لةجؤرةكانى  يةكَيك  ئةطةر  نةخؤش 
سةرةتاييةكانى  بةنيشانة  هةست  ئةوا  خواردبَيت  خوَينى 

دابةزاندنى ئاستى شةكر ناكات. 

بةتايبةتى  دةردةكةون،  وردة  وردة  نيشانانةى  ئةو  ب- 
دابةزاندنى  ئةو حةثانةى  دةبَيت  توشي كةسانى بةتةمةن 
درَيذخايةنيان  كةكاريطةرييةكى  بةكاردةهَينن  شةكرة 
ي و دةروونى 

َ
هةية، نيشانةكانيش بةسةريةشةو ثشَيوى ئةقل

كات دةست  و  بة شوَين  لةدةستدانى هةستكردن  وِرَينةو  و 
دا 

َ
لةطةل ةذانى 

َ
شل خَيراو  ضوونى 

َ
هةل هةروةها  ثَيدةكات 

دةبَيت. 

حةثانةى  ئةو  لةنَيوان  ضيية  جياوازى  ث: 
 ئينسؤليندا؟

َ
رَيذةى شةكر دادةبةزَينن لةطةل

كةراستةوخؤ  سروشتييةية  هؤرمؤنة  ئةو  ئينسؤلني   
م حةثةكانى رَيذةى 

َ
لةسةر خانةى شانةكان كاردةكات، بةال

دةرهَينراون  سةلفا  ثَيكهاتةكانى  لة  دادةبةزَينن  شةكر 
م 

َ
كةلةبناغةدا ئةوانيش بةهؤى ئينسؤلينةوة كاردةكةن، بةال

ئاطاداركردنةوةى  لةِرَيطةى  ئةويش  ناراستةوخؤ،  بةِرَيطةى 
ئينسؤلينةى  ئةو  بؤدةرثةِراندنى  ثةنكرياسةوة 

يطرتووة. 
َ
كةهةل

 بَيطومان ئةم حةثانة بَيسود دةبن ئةطةر ئةو خانانةى 
تَيكضووبوون،  دةكةن  دروست  ئينسؤلني  كة  ثةنكرياس 
روودةدات،  دا   (1) ذمارة  شةكرةى  لةنةخؤشي  هةروةك 
وةك  بووة  تةواو  لةثةنكرياسدا  طرياو 

َ
هةل ئينسؤلينى  يان 

لةنةخؤشي شةكرةى ذمارة (2) دا روودةدات، هةروةها ئةم 
بِري  زيادكردنى  كاركردنى  سةر  دةكةنة  كاريش  حةثانة 

ئينسؤلني لةشانةكاندا. 

رَيذةى  دابةزاندنى  لةحةثي  ديكة  جؤرَيكى  هةروةها 
شةكر هةية كةبريتى ية لةماددةى ميتفورمني (طلوكوفاج) 
لةثَيكهاتةكانى  حةثانةى  لةو  جياوازة  كاركردنى  كةرَيطةى 
لةسةر  كار  لةبناغةدا  ضونكة  دةردةهَينرَين،  سةلفادر 
شانةكان دةكات و كارناكات بؤ ئاطاداركردنةوةى ثةنكرياس 

بؤ دةردانى ئينسؤلني. 

شةكر  حةثةكانى  بةكارهَينانى  ئايا  ث: 
زيانى  درَيذخايةن،  ماوةى  بؤ  دادةبةزَينن 

هةية؟ 
 هيض زيانَيكى ئةوتؤ نةزانراوة تةنها دةركةوتنى هةندَيك 
زؤر  ذمارةيةكى  لةالى  ئةويش  ثَيست  لةسةر  هةستيارَيتى 
بةكارهَينانيانةوة  لةسةرةتاى  بةشةكرة  لةتووشبووان  كةم 
هَينا  لةبةكارهَينانى  كةوازيان  هةر  حةثانةو  بؤئةم 

هةستيارَيتييةكةش نامَينَيت.

لةِرَيطةى  ضارةسةركردن  تاضةند  ث: 
حةثةكانى دابةزاندنى شةكرةوة سةركةوتن 

بةدةست دةهَينَيت؟ 
دةشَيت  حةثانةوة  ئةم  لةرَيطةى  ضارةسةركردن 
مةرجةى  بةو  بَينَيت  بةدةست  تةواو  سةركةوتنَيكى 
نةخؤش بةسيستمى خؤراكى دياريكراو لةاليةن ثزيشكةوة، 
بذاردنى جؤرو دؤزى طونجاو لةو 

َ
ثابةندبَيت، هةروةها هةل

ئاماذة  ثَيويستة  م 
َ
بةال ثلةى نةخؤشييةكة.  بةثَيي  حةثانة 

بةوةش بدةين هةندَيك لةم حةثانة كاتَيك نةخؤش بؤماوةى 
َيك بةكاريدةهَينَيت كارايي خؤيان لةدةست دةدةن، 

َ
ضةند سال

لةجياتى  و  لَيبَينَيت  وازيان  نةخؤش  ثَيويستة  لةمبارةدا 
ئةوان ئينسؤلني بةكاربهَينَيت. 

ثةرضظةى: سؤزان 

سةرضاوة: السكر اسبابه و مضاعفاته، د. محمدصالح الدين  ط1
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هاوتايى لة ديدةى يؤنانية كؤنةكاندا واتاى جوانى ....بةآلم 
لة  شكانةوةكةى  هاوتاييةو  بةم  دان  خؤى  خودى  سروشت 

هةموو شَيوةكانيدا نانَيت. 
لةطةأل ئةوةى كة سةدةى بيستةم سةركةوتنى لة ياساكانى 
هاوتايى (Symmetry) دا لة ئةنجامى ثَيشكةوتنى زانستةوة 
بةخؤوة بينى، لةطةأل ئةوةشدا كة بريؤكةى هاوتايى لة قوآليى 
بريى مرؤيى دا ضةسثابوو، كة هةموو هونةرةكان بةكاريان 
سةثاند  خؤى  درَيذ  و  دوور  ماوةيةكى  ثاش  كةضى  هَينا، 
ئةمة طةر بَيتو ضةند دةست ثَيشخةريةكى خَيراي ئةفآلتؤن 
ى هاوتاييان زانيوة 

َ
و كبلةر و نيوتن جيابكةينةوة، كة رؤل

كاتَيك كة روون بوةوة ياساى كبلةرى دووةم كة تايبةتة بة 
ةى هةسارةكان (ياساى رووبةرةكان) لةوةوة ثةيدا بووة 

َ
جول

كة قورسايى هَيزَيكى هاوتايى خِرة. بةآلم ئةمِرؤ و لةطةأل 
ئةوةى كة ضةمكى هاوتايى سةركةوتن بةدواى سةركةوتن 
دَينَيت، كةضى  بةدةست  دا.  نهَينى  رتين 

َ
قول دؤزينةوةى  لة 

كيةوة. 
َ
بريؤكةكانى زؤر دورن لة سةرجةم خةل

ماناى  يؤنانى  بة   (Symmetry) هاوتايى  ووشةى 
رَيطةى شَيوة  لة  هاوتايمان  زؤربةمان  و  ة،  ثَيوةر)  (هةمان 

لة ثةُّـ  ناسيوة، كة  ئةندازةييةكان و هونةر و سروشتةوة 
دارخورماو روكارةكانى كؤشكى سور لة غةرناتةو لة بيناى 
بارشنون لة يؤنان و لة وَينةى مؤناليزا و شاكارى بوتشللى 
(لة دايك بوونى ظينؤس) و سةماى فالس و بنضينةى ئاوازى 
رؤذانى  لة  خؤرئاوايى  مؤسيقاى  لة  كة  وةآلمة  ثَينج  ئةو 
ماسيةكانى  طوَيضكة  لة  هةروةها  و  بةكارهاتوة  دا  (باخ) 
دةريا و بةروبومةكانى درةختى (ئورز) و ئاوازةكانى ثيانؤى 

(مدوزن) دا بة باشى دةبينني. 
بةآلم ئةندازيارى فَيرمان دةكات كة سَيطؤشة لةطةأل خؤيدا 
ى ناوةِراستدا بة طؤشةى 

َ
جووت دةبَيت ئةطةر بة دةورى خال

(180يان 240 يان 360) ثلة بخولَيتةوة، بةآلم ضوارطؤشة 
دةورى  بة  ئةوةى  ثاش  دةبَيت  جووت  خؤيدا  لةطةأل 
ضةقةكةيدا بة يةكَيك لة دوجارةكانى (90) دةخولَيتةوة، 
سوِرانَيك،  بةهةر  بةرامبةرة  نةطؤِرة  بازنة  كة  كاتَيك 
بةدةورى ضةقةكةيدا، لةبةر ئةوة هاوتاييةكةى طةورةترة، 
بةآلم بؤ نمونة بؤضى هاوتايى بازنة لةهاوتايي ضوارطؤشة 
شَيوةكةى  ضوارطؤشة  كة  لةوةداية  م 

َ
وةال  ..  . طةورةترة، 

لةبازنة طةورةترةو ئةطةر بَيت و بةراورد بكرَين بةيةكرتى 

بؤضى هاوتايى 
شكايةوة؟ 

              دكتؤرمةروان سوبحى@
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هاوتايية  دةتوانني  نيةو  تَيدا  سيفةتَيكى  هيض  بازنة  ئةوا 
كةكةمَيك  بكةين  لَي  واى  ئةطةر  بدةين  تَيك  سوِراوةكةى 
كةسوِرانةوةكةى  تَيدادابنَيني  َيكى 

َ
خال يان  ببَيتةوة  ثان 

بنوَينَيت. 
لَيرةوة بؤمان دةردةكةوَيت ئةو شتانةى كةسيفةتةكانيان   
كةمرتة هاوتاييان طةورترة، و فةزاى بؤش باشرتين نمونةية 
ناكؤتا  لةفةزايةكى  كاتَيك  سيفةتن،  كةبَي  شتانةى  ئةو  بؤ 
كةسةرت  و  دةبيت،  بةشةكانيدا  هاوشَيوةى  و  لةفراوانى 
بةدي  تَيدا  طؤِرانَيكى  هيض  َينيت 

َ
دةجول اليةكدا  بةهةر 

هاوتاية،  خاسيةتةدا  بَي  جيهانة  لةم  كات  و  ناكةيت، 
ضونكة هةر ساتَيك لةم جيهانةبؤشةدا كةهيض شتَيكى تَيدا 
 ساتَيكى ديكةدا، واتة 

َ
روونادات، هيض جياوازى نيية لةطةل

دا رووينةدا، ئةوا هيض 
َ
ئةطةر هيض شتَيك لةجيهانَيكى بةتال

بوارَيك نابَيت بؤ جياكردنةوةى رَيِرةوى رابردوو لةرَيرةوى 
داهاتوو. 

م جيهان كةبةهةسارةو طاالكسي و بونةوةرة زيندوةكانى 
َ
 بةال

وةك من تؤ جمةى دَيت، لةوة دةضَيت كةزؤربةى ئةو شتانةى 

ييةكانيدا 
َ
خةيال ويًَنة   

َ
لةطةل دروستكراون  لةطةردووندا 

ي 
َ
كةدل ناهاوتاية  توَيكارييةوة  لةرووى  نابن، مرؤظ  جووت 

كى 
َ
لةالى ضةث و جطةرى لةالى راستة، هةروةها ذمارةى خةل

ضوستى  بةيةك  دةستيان  كةهةردوو  بةنَيرةوة  و  بةمَي 
نةتةوةو  هةموو  لةالى  دياردةيةش  ئةم  كةمة،  بةكاربَينن 
و  ةك 

َ
بةرةضةل دةبينني كةثةيوةندى  لةهةموو سةدةيةكدا 

لةدايك  لةكاتى  بِرةكان  بؤضي  ئةى  نيية  بةرؤشنبريييةوة 
بووندا يةكسان نةبوون. 

 Clightning Welk     سةدةَّـ لولثَيضي
لةكاتَيكدا  راستدا،  بةالى  نةك  دةخوات  لول  بةالى ضةثدا   
طةِرانيدا روودةكاتة الى راست، 

َ
كة روةكى الوالو لةكاتى هةل

 Bacillus) َين باسيلوس سثتيليس
َ
ئةو بةكرتيايةى ثَييدةل

لوول  راستدا  بةالى  دَينن  ثَيك  طةيةك 
َ
كةثؤل  (Subtilis

مرؤظ  وةك  بةتةواوى  هةموو  ئةمانة  ئايا  دةخوات، 
يان هؤيةكى  لَيك جيادةكةنةوة  راست و ضةث  ئاراستةكان 

ديكة هةية؟ 
 ناهاوتا بوون لةزانستى ذياندا: 



143 زانستى سةردةم 32

ى 1884 ز دا و لةكاتَيكدا كة لويس ثاستؤر يةكَيك 
َ
 لةسال

ميكرؤسكؤبدا  لةذَير  ى  (تارتاريك)  ترشي  جؤرةكانى  لة 
لة  دووشَيوة  خوَيية  كةئةم  كرد  تَيبينى  دةثشكنى، 
ئةوى  وَينةى  كةهةريةكةيان  دَينَيت،  ثَيك  بةلورةكان 
بةموكَيشَيك  بؤية  دا  رووتةخت  لةئاوَينةيةكى  ديكةيانة 
ئةو دووجؤرةى لةيةكرتى جياكردةوةو هةريةكةيانى بةجيا 
جةمسةرطرى  رووناكى  طورزةيةك  ثاشان  توانةوةو  لةئاودا 
لةو  هةريةكة  سةر  خستة  دياريكراوى  طرذى)  (ئاستى 
طرياوانة، بة سةرسوِرمانَيكى زؤرةوة تَيبينى كرد كة يةكَيك 
لة طرياوةكان ئاستى جةمسةرطرى روناكيةكةى بة ئاِراستةى 
ديكة  طرياوةكةى  كاتَيكدا  و،لة  سوِرايةوة  سةعاتةوة  ميللى 

ضةوانة سوِرانةوة.  ئةم ئاستةى بة ئاِراستةيةكى ثيََ
جياوازة  شَيوة  دوو  ئةو  تواناى  كة  دةركةوت  بؤي  ثاستؤر 
هةمان  سوِرانةوةى  لة  (تارتاريك)  ى  خوَي  بةلورةكانى  لة 
لةرةلةرة روناكيةكة بة دوو ئاِراستةى جياوازدا لةئةنجامى 
ئةوةوةية كة طةرديلةكانى خوَي كة خؤيان دوشَيوةى بؤشايي 
هاوتايي راست و ضةث وةردةطرن، وتى هةندَيكيان شَيوةى 

(راست)وهةندَيكى ديكةيان شَيوةى (ضةث) وةردةطرن. 
لةكةِرووةكان  جؤرَيك  كة  كرد  تَيبينى  دا   1857 ي 

َ
لةسال

شَيوةيةك  كةبةهيض  كردووة  طةشةى  لةطرياوةيةكدا 
كارناكاتةسةر ئاستى جةمسةر طرى رووناكى يةكةو لةجياتى 
ئةوةى ئةو طرياوة ثيس بووة بِرذَيتة ناو بؤريةكةوة دةستى 
جةمسةر  رووناكى  طورزةيةك  بةهؤى  كرد  بةثشكنينى 
لةتوانايداية  طرياوةية  كةئةم  دةركةوت  بؤى  طرييةوة، 
بسوِرَينَيتةوة.  طورزةرووناكييةكة  جةمسةرطرى  كةئاستى 
رووناكى  بؤ  طرياوةكة  ووتى:  كردةوة  شي  دياردةيةى  ئةم 
راست  لةطةرديلة  يةكسان  دووبِري  ضونكة  بوو،  ناكاريطةر 
لةو  يةكَيك   

َ
لةطةل كةِرووةكة  ثاشان  تيًَدابوو،  وضةثةكانى 

بةجؤرةكةى  وطرياوةكة  كرد،  كارلَيكى  طةرديالنةدا  جؤرة 
طةرديلة  ضؤن  كةِروةكان  م 

َ
بةال ةمةندبوو، 

َ
دةول ديكة 

راست و ضةثةكانيان لَيك جياكردةوة؟ 
كيمياييةكانى  كارلَيكة  كةطشت  دةركةوت  بؤى  ثاستؤر   
ئةم  جيادةكةنةوة،  لةضةث  راست  زيندووةكان  بونةوةرة 
بوونة  ناهاوتا  شَيوةكانى  هةموو  هؤى  جياكردنةوةيةش 
ثَي  دةست  ةضةثةكان 

َ
كةبةدل بونةوةرةكاندا  لةجيهانى 

دةبَيت  تَيثةِر  رووةكةكاندا  رواندنى  بةشَيوةكانى  و  دةكات 

رتين 
َ
و بةزنجرية طةرديلةييةكانى (DNAوRNA) لة قول

ئاستى خانة زيندووةكاندا كؤتايي دَيت. 
كيميايي  بؤ  تةنها  لةسروشتدا  ناهاوتابوونة  ئةم  ووتى 
ئةو  لةئةنجامى  دةيبينني  وةك  كو(ذيان 

َ
بةل نيية،  ذيان 

ثاش   . ثةيدابووة)  شاراوةتةوة  جيهانةدا  لةم  ناهاوتاييةى 
و  لةتةم  يةكَيك  دا  فةرةنسي  ئةكاديمياى  لةبةردةم  ئةوةو 
كة  راطةياند  ذيانى  نهَينيةكانى  جوانرتين  و  ترين  مذاوى 
كيمياييةكان  كارلَيكة  بؤضي  م 

َ
بةال ناهاوتاية)  (جيهان 

ناهاوتان؟ وةك دةردةكةوَيت كةهؤكةى لةناو طةردةكانى ئةم 
بضينة  لةسةرمان  ثَيويستة  وئَيستا  شاراوةتةوة،  جيهانةدا 
ناهاوتايية،  ئةم  يةكانى  نهَينى  زانينى  بؤ  طةردةوة  يي 

َ
قوال

بؤ  ثِري سةرسوِرمَينةرترمان  و  زؤر شتى كت  كارةش  ئةم 
دةردةخات. 

ــ هاوتايي هَيزةكان وتيؤرى هةموو شتَيك: 
زاناكان  جؤراوجؤرن،  زؤرو  هَيزةكان  كة  ئةوةى   

َ
لةطةل

كةبريتني  بنةِرةتى  ضوارهَيزى  بؤ  دةيطةِرَيننةوة  لةمِرؤدا 
لة هَيزة كارؤموطناتيسي و هَيزة قورسايي و هَيزة ئةتؤميية 

بةهَيزوهَيزة ئةتؤميية الوازةكان. 
و  رووناكى  لةكارةباو  بةرثرسن  كارؤموطناتيسيةكان  هَيزة 
شةثؤلةكانى راديؤو هةروةها لةبنياتنانى طةردةكان و هةموو 
ناكؤتايةو  بوارةكةى  كةهَيزَيكة  لةسروشتدا،  كارلَيكةكان 

َين (فؤتؤنةكان) كةبارستاييان نيية. 
َ
طرةكانى دةل

َ
بةهةل

هَيزى قورسايي ئةو هَيزةية كةبةرثرسيارة لةجَيطريبونمان 
لةسةر رووى زةوى و، بوونى بةرطرى هةوايي، و هةرئةويشة 
دياريكراوةكاندا  كةلةخولطة  دةكات  والةهةسارةكان 
كؤببنةوة،  لةطاالكسييةكاندا  ئةستَيرةكان  بسوِرَينةوةو 
طرة 

َ
بةهةل لةبوارةكةيدا،  ناكؤتاية  هَيزَيكى  هةروةها 

َين طرافيتؤنةكان (لةGarvity واتة 
َ
ضاوةِروانكراوةكانى دةل

قورسايي) و هةروةها بارستايي نية. 
م هَيزى ئةتؤمى بةهَيز بريتية لةو هَيزةى كةبةرثرسة 

َ
 بةال

زؤر  بوارةكةى  بةيةكةوةو  طةردةكان  ناوكى  لةبةستنةوةى 
لة  (طيلؤنةكان)  َين 

َ
دةل طرةكانى 

َ
بةهةل  (-15  10) كورتة 

(Gule) وة واتة كةتريةو بارستايي يةكةى زؤر طةورةية و 
(نزيكةى 100 بارستايي ثرؤتؤنيية) . 

وةشاندنى 
َ
هَيزى ئةتؤمى الواز ئةو هَيزةية كةبةرثرسة لةهةل

تيشكدانةوةيي هاوتا تيشكاوةرةكان و كارلَيكة ئةتؤمييةكان 
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لةناوةراستى خؤردا، وهَيزَيكة كةبوارةكةى زؤر كورتة (-10
َين (-W,+W,Z) و بارستايي 

َ
طرةكانى ثَييان دةل

َ
12) و هةل

ثرؤتؤنى  بارستايي   80 (نزيكةى  طةورةية  زؤر  يةكةى 
لة  دةبَيت  ثرؤتؤنى  بارستايي  و 90   W ةتى

َ
لةحال دةبَيت 
 .(Z ةتى

َ
حال

قورسايي  كارؤموطناتيسي  هَيزى  هةردوو  بؤضى  م 
َ
بةال

بارستايني.  بَي  طرةكانيان 
َ
هةل ناكؤتايةو  بوارةكانيان 

بوارةكانيان  الواز  بةهَيزو  ئةتؤمى  دووهَيزى  لةكاتَيكداكة 
 بارستايي 

َ
زؤر كورتةوزؤر قورسن بةبةراوردكردنيان لةطةل

بارستايي  ئايا  ناسراوةكاندا؟  نائةتؤميية  تةنة  هةموو 
ثةيوةندى بةبوارى هَيزةوة هةية؟ و ئةطةر بارستايي بَيت 
ية  ضي  ميكانيزمة  ئةو  ئةى  بكات،  دياري  هَيز  كةبوارى 
ضني  ياسايانة  ئةو  و  دةكات،   

َ
كؤنرتؤل ثةيوةنديية  كةئةو 

كةبؤى دانراوة.
ي 1959 ز دا (محةمةد عةبدول سةالم لةئيمثر كؤلَيج) 

َ
لةسال

لةلةندةنةوةو (ستيظن و ينربط لةهارفارد) ةوة بةشَيوةيةكى 
َيت : 

َ
سةربةخؤ تيؤرَيكيان ثَيشكةش كرد كة دةل

كةهاوتاييةكةيان  هَيزن  يةك  ثاشماوةى  هَيزة  ضوار  ئةو   
وضةند  شكاوةتةوة،  طةردووندا  زووةكانى  لةكاتة 
خاسيةتَيكى لَيكنةضووى ثةيداكردووة كةلةخؤيةوة هاتووة، 
ي 1962 زدا شلدون طالشؤ لةهارفةردةوة كاغةزَيكى 

َ
لةسال

 – سةالم  (عةبدول  بةتيؤرةكةى  ثشتى  كة  وكردةوة 
َ
بال

كرد  تةنؤلكانةى  ئةو  بوونى  ثَيشبينى  و  بةست،  وينربط) 
مدانةوةيةكى 

َ
م ئةمانة هةمووى وةال

َ
طرى (Z,W) بةال

َ
كةهةل

بؤية  نةهَينا  بةدةست  زانستييةوة  لةطؤِرةثانى  خؤشنودى 
كارةكانيان شكستى هَيناو عةبدول سةالم ووتى: 

ت دةشكَينَيت ”. 
َ
 ” هاوتاييةكى شكاو دل

ي 1978 
َ
لةسال تةنؤلكانة  ئةم  زووبةزوو  و  بةراستى  م 

َ
بةال

ي) دا دؤزرايةوة، بؤية 
َ
دا لة (خَيرايي طةى سنتانفؤردى هَيل

ى 1979 ز لةم تيؤرةدا 
َ
يان لةسال

َ
تى نؤبل

َ
هةرسَيكيان خةال

وةرطرت، ئةو تيؤرةى كةتوانى هةردوو هَيزى كارؤموطناتيسي 
و ئةتؤمى بَيهَيز لةيةك هَيزدا بكاتة يةك كةثَيي دةوترَيت 
تيؤرَيكدا  بةدواى  زاناكان  وتائَيستاش  الواز،  كارؤ  هَيزى 
و  بخات  يةك  هَيزدا  لةيةك  هَيزانة  ئةو  كةطشت  دةطةِرَين 

ناوى لَي بنَين تيؤرى هةموو شتَيك . 
محةمةد عةبدول سةالم ئةم شكاندنة لةخؤييةوةية ناهاوتاية 

شةثقةيةكى  لَيكدةداتةوة:  سادةوة  نمونةيةكى  لةرَيطةى 
طونجاو  كةبةرةنطَيكى  بهَينة  خؤتدا  ي 

َ
بةخةيال مةكسيكى 

رووةكةى  لةسةر  نيشانةيةك  وَينةو  هيض  و  كرابَيت  بؤية 
نةبَيت و، هةروةها تؤثَيكى بةيةك رةنط بؤيةكراو لةسةر 
لوتكةى ئةو شةثقةية بَيت و هيض وَينةو نيشانةيةكى لةسةر 
ييةكةيدا 

َ
نةبَيت، ئةطةر ئةم شةثقةية بةدةورى تةوةرة شاول

ئةطةر  ناكةيت كة سوِراندوتة،  ئةوة  تَيبينى  بخولَينَيتةوة، 
بَيت و لةالتةنيشتةوة يان لةسةرةوة سةيرى بكةيت ئةمةش 

دةطةِرَيتةوة بؤ هاوتايية بازنةييةكةى. 
تيؤرَيكى  َيت 

َ
دةل سةالم  عةبدول  وةك  هاوتاية  ئةو  م 

َ
بةال

شلؤقة ضونكة تؤثةكة بةجَيطريى لةسةر لوتكةى شةثؤلةكة 
لةخؤيةوة  كو 

َ
بةل بَينني،  لَي  وازى  ئةطةر  نامَينَيتةوة 

كةتؤثةكةى  شوَينةش  ئةو  خوارةوة،  دةكةوَيتة  بةاليةكدا 
نيية  مةرج  يةو  هةِرةمةكى  شوَينَيكى  دةبَيت  جَيطري  تَيدا 
شوَينانةى  لةو  بكاتةوة  جياى  تَيدابَيت  خاسيةتَيكى  هيض 
هَيزة  ئةو  ئةطةر  تَيدةكةوَيت،  تؤثةكةى  كة  ديكةى 
سةرةتاييةى كةلةكاتة زووةكانى طةردوونةوة هاوتابووة بةم 
شةثقةية لَيك بضَينيت ثَيش ئةوةى بةكةوتنةخوارةوةكةى 
َيني ئةوهَيزة جَيطري 

َ
هاوتاييةكةى بشكَيتةوة، ئةوا دةتوانني بل

نةبووة، بؤية هاوتاييةكةى شكايةوةو بارستاييةكى طةورةى 
داية هةريةك لةو دووهَيزةى بةهَيزو بَي هَيز لةسةر حسابي 
دووهَيزةكةى ديكةى كةماوةتةوة بةشَيوةيةكى خؤبةخؤيي 

ةيةك لةوةى ديكة جياناكاتةوة. 
َ
كةكؤمةل

ناهاوتا  نهَينييةكانى  كةتَيطةيشتنى  دةزانن  زاناكان  ئَيستا   
ئةم  نهَينيةكانى  بؤ  رت 

َ
قول تَيطةيشتنَيكى  دةبَيتةهؤى  بوون 

شؤِرشة  لةهةموو  يةكةى  طرنطى  كةلةوانةية  طةردوونة 
زانستيةكان طةورةتر بَيت. 

هاوكَيشة  هاوتايي  لةبارةى  هرتز  ضؤن  وةك  َيني 
َ
دةل ئَيمة 

هاوكَيشة  ئةم  وتويةتى  ماكسويلةوة  كارؤموطناتيسيةكانى 
كو زياتر لةو كةسانةى 

َ
بريكارييانة لةئَيمة زياتر دةزانن، بةل

كةنوسيويانة. 
 

نيا عةبدولآل لة (العربى)وة ثةرضظةى كردووة.
َ
دل
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كَيشةى كةمى يا نةبوونى ئاوى خواردنةوةو خراثى جؤرى 
ئاوى خواردنةوة (Water Quality) ئةمِرؤ يةكَيكة لة مةسةلة 
هةرة طرنطةكانى ئةم سةردةمة، بة تايبةتى كة ئةنجامى خراثى 
ئابوورىء  هةية بؤ ذينطةو ديمؤطرافياء بارى كؤمةآليةتىء 
لة  هةر  نةك  كَيشةية  ئةم  هاوآلتيانيش،  دةروونى  تةنانةت 
كوردستان بطرة لة سةرتاسةرى دنيا بة تايبةتى وآلتانى ئاسياو 
ئةوروثاو ئةفريقياء رؤذهةآلتى ناوةِراست لة ثَيشى ثَيشةوةى 
(لة  ى 2050 

َ
سال تا  دةكرَيت  ضاوةِروان  وا  رؤذةو  كَيشةكانى 

سةرتاسةرى جيهان ) بطاتة ئةوثةِرى. 
هةلومةرجى سياسى كوردستانء سياسةتى داطريكةرانةى 
طوندء  هةزاران  وَيرانكردنى  بة  مةركةزيةكان  حكومةتة 
بوونى دانيشتوانةكةى و، خاثوركردنى كةرتى كشتوكاألء 

َ
ضؤل

كى الدَى بةرةو شارو شارؤضكةكان 
َ
كؤضى ناضارىء زؤرةملَيى خةل

و،ضِربوونةوةى دانيشتوانى شارةكان بة تايبةتى شارى سلَيمانى 
ئاو  بةكارهَينانى  خراث  لة  هاوآلتيان  ناهوشيارى  سةربارى 
بؤ كاروبارى ثَيويستى رؤذانةو نةزانينى بةهاى ئةم سامانة 
سروشتيةو بة فرِيؤدانىء سةربارى خراثىء كؤنى سيستمى 
 هةموو ئةوانيشدا 

َ
دابةشكردنى تؤِرى ئاوى ناو شارةكان و، لةطةل

ى رابردوو، 
َ
ى ضةند سال

َ
طؤِرانى  بةرضاو لة ئاوء هةواو وشكة سال

ساآلنى  لةضاو  بارين  باران  رَيذةى  كةمبوونةوةى  هةروةها 
ئاوء  كةمبونةوةى  لة  هةبووة  بةرضاويان  دةورى  رابردوودا، 

خةست بوونةوةى كَيشةى كةم ئاوى لة وآلتةكةماندا. 
حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةو ثَييةى لة هةلومةرجَيكى 
بةهؤى  هةروةها  بوو،  بةرقةرار  دذواردا  سةختء  يةكجار 
 (UN) هةلومةرجى سياسىء ئابلوقةى ئابوورى سةثَينراوى
لةسةر عرياقء حكومةتى عَيراق لةسةر كوردستان، ئةو توانايةى 
نةبوو بتوانَيت بة يةكجارى كَيشةى كةم ئاوى ضارةسةر بكات، 
ةكانى خؤياندا بكةونة 

َ
هةر بؤية رَيطة بة هاوآلتيان درا لة مال

ثاش  بةآلم  لَيدةدراو  دةستى  بة  بري  زوو  بري، ساآلنى  لَيدانى 
بري  ئامَيرى  زؤر  ذمارةيةكى  و،  بريلَيدان  ةتى 

َ
مؤل بةخشينى 

لَيدان لةوآلتى سورياوة طةيشتة كوردستانء لة ماوةيةكى ضةند 
مانطدا سةدان بري لة ناو شارى سلَيمانىء دةوروبةريدا لَيدران، 
بة تايبةتى لةو طةِرةكانةى كَيشةى كةمى ئاويان هةية و، ئةو 

طةرةكانةيش كة تازة ئاواكراونةتةوة. 
بؤ  بري  ئاوى  طونجاوى  لة  ئاطاداربوون  مةبةستى  بة 
خواردنةوة، لَيرةدا هةوأل دةدةين باس لة خاسيةتة فيزيايىء 
كيمياييةكانى ئاوى بري بة مةبةستى خواردنةوةى بكةين، بة 
ثشت بةستن بة ئةنجامى ثشكنينى كيميايى نموونةى ئاوى 

ثشكنينى كيميايى ئاوى 
بري لة ثارَيزطاى

 سلَيمانى
ح ئةلياس

َ
             هيوا سال
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بؤ ثشكنني،  تاقيطة  هَيناويانةتة  هاوآلتيان كة خؤيان  بريى 
رادةى شياوبوونء نةشياوبوونى ئاوى بري دةخةينة بةرضاو. 

ى 2005 زياتر 1440 نموونةى ئاوى بري 
َ
بة درَيذايى سال

طةيشتؤتة تاقيطةى ئاوى هؤبةى ذينطةثارَيزىء ثشكنينيان بؤ 
كراوة (بَيطومان ذمارةيةكى زؤر لةوة زياتر بري لَيدراوة)، تةنها 
 ،(664) نزيكةى  شياون،  خواردنةوة  بؤ  نموونةيان   (779)
نموونةيش بؤ خواردنةوة نةشياوة، بةمةدا بؤمان دةردةكةوَيت 
نزيكةى نيوةى ئاوى بريى ثارَيزطاى سلَيمانى بؤ خواردنةوة 
ة لةبةرضاو بطريَيت كة زؤربةى هةرة 

َ
ناشَيت، دةبَيت ئةو خال

زؤرى نمونةكان لة كؤتايى مانطى تةموزةوة بؤ تاقيطةى ئاو 
هَينراون نبَيطومان بةهؤى بةرزبوونةوةى ثلةى طةرمىء بوون 
مةوة بِرى خوَيى تواوةو ثَيكهاتةكانى ناو ئاوو، هةروةها 

َ
بة هةل

رادةى ثيسبوونى ئاويش زياتر دةبَيت (ئَيمة ئاطادارى هةموو 
ئةو هاوآلتيانةمان كردؤتةوة كة ئاوى بريةكةيان ثيس بووة 
لة مانطى نيسانء ئايارى داهاتووةوة جارَيكى ديكة نموونةى 
ئاوى بريةكةيان بؤ ثشكنني بهَيننةوة، كة لةو مانطةدا بةهؤى 
م ثَيدةضَيت بِرى خوَىء 

َ
زؤربونى ئاوء كةمبونةوةى بون بة هةل

ثَيكهاتةكانى ناو ئاو كةمببَيتةوة روون بَيتةوة ). 
بة  سةبارةت  زانيارى  بةرضاوى  خستنة  مةبةستى  بة 
خاسيةتى فيزيايىء كيميايى ئاوى بري لة ثارَيزطاى سلَيمانى و، 
بة ثشت بةستن بةو ئةنجامانةى لة ثشكنينى ئاوى بريةكانةوة 
لة تاقيطةى ئاوى هؤبةى ذينطةثارَيزى بة دةستمان طةيشتووة، 
لةم راثرؤتة كورتةداجؤرى ئاو (Water Quality) ى بريى 

هاوآلتيان روون دةكةينةوة. 
نمونةى ئاوى بريى هاوآلتيان بة طشتى لة طةِرةكانى ناو 
ى 

َ
تازةكان كة ثَيشرت زةوى كشتوكال تايبةتى طةِرةكة  شار بة 

هةية  ئاويان  كةمى  كَيشةى  طةِرةكانةى  ئةو  هةروةها  بوون، 
لةم  وةرطرياون،  طوندةكانيش  شارؤضكةكانء  سةربارى  و، 
خشتةيةى الى خوارةوة ذمارةى نمونةى ثشكنَينراو لة تاقيطةدا 

بة ثَيى مانطةكان ديارى كراوة. 

ذمارةى مانط
ذمارةى نموونةمانطنموونة

148تةمووز15كانونة دووهةم

120ئاب16شوبات

136ئةيلول30مارت

281تشرينى يةكةم41نيسان

294تشرينى دوووةم61ئايار

184كانوونى يةكةم100حوزةيران

خاسيةتى فيزيايى ئاو: 
ئاوى خواردنةوة بَى تام رةنطء بَى بؤنة، ئةمة يةكةمني 
بةضاو  هةرئاوَيك  نمونةى  بة  سةبارةت  مرؤظ  ثشكنينة 

سةرةنجى لَي بدات، طةر ويستى لَيى بخواتةوة. 
 Color &Test) بؤن  تامء  رةنطء  يةك: 

 :(&Odor
ئاوى خواردنةوة مةرجة بَى رةنط بَيت بة ثَيضةوانةوة 
طةى هةبوونى ماددةى ئةندامىء 

َ
طةر رةنطى هةبوو ئةوة بةل

ئاسنء هةر كانزايةكى ديكةى تواوةى ناو ئاوة، يان بةهؤى 
ثيسبونى ئاوى خواردنةوة بة ثاشةِرؤى ثيشةسازى، ثَيدةضَيت 
ةتَيكى ذاراوى بوون بَيت رةنطى 

َ
طةى هةر حال

َ
يةكةمني بةل

ثرؤسةيةكى  هةر  الوةكى  بةرهةمى  بؤ  دةشَيت  ئاو  تؤخى 
ثاكذكردنةوةى ئاو (Disiniffection) بطةِرَيتةوة، هةروةها 
بة مانةوةى ئاو لةناو تانكيداو لةكاتى دابةشكردنيدا لةوانةية 

بؤن بكات. 
لة  ثَيويستة  ئاون،  طرنطى  خاسيةتى  دوو  بؤن  رةنطء 
تاقيطةدا رادةى رةنطى ئاو ئاو بثَيورَيت، ئاو كة رةنطء بؤنى 
طةى هةبوونى مادةى ئةندامى وةك قةوزة 

َ
نا ئاسايى بوو بةل

 (Humic Compounds) سنَيرى  ئاوَيتةى  (Algae)ء 
ةو، بة طشتى نمونةى ئاوى بريةكان بَى رةنط بَى بؤن بوون 
ةتى كةم كة بؤنى هَيلكةى بؤطةنيان 

َ
جطة لة هةندَيك حال

طةى هةبوونى طازى طؤطرديدى هايدرؤجينى 
َ
لَيدةهاتء بةل

تواوةية، هةروةها هةندَيك نموونة لَيأل بوون بة تايبةتى طةر 
بريةكة تازة لَيدرا بووبَيت. 

 :(Temperature) دوو: ثلةى طةرمى
تواندنةوةى  سةر  كاردةكاتة  راستةوخؤ  طةرمى  ثلةى 
خوَىء ئاوَيتة كانزاكان، بة طشتى ثلةى طةرمى ئاوى بريةكان 
ى بري زياتر بَيت ثلةى طةرمى 

َ
20 تا 23 ثلةى سةديية، تا قوول

زةمينةى  ئاو  طةرمى  ثلةى  بةرزبوونةوةى  دةبَيت،  نزمرت 
بؤنء  تامء  و،  دةكات  خؤش  مايكرؤئؤرطانيزم  طةشةكردنى 

رةنطى ئاو دةطؤِرَيتء دةبَيتة مايةى داخوران. 
 :(Turbidity) ى

َ
سَى: لَيل

بوونةوةرى  مألء  ليتةء  قورء  وةك  ماددةى  هةبوونى 
وورديلةو ماددةى ئةندامى و. .بةجيايى قةبارةيان لة ئاودا 
بوونى ئاو، بة ثَيى وةرزء جوطرافياى ناوضةكة 

َ
دةبنة هؤى لَيل

ى ئاو دةطؤِرَيت، بريى تازة لَيدراو دةشَيت ضةند رؤذَيك 
َ
لَيل

نموونةى  دةبَيتةوة،  روون  دواتر  بَيء   
َ
لَيل دةزرنطَيتةوة  تا 
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ة 
َ
قوول مةتر   74 كة  مامؤستايان  طةِرةكى  بريَيكى  ئاوى 

ئاوةكةى لَيأل بووةو ثاش ضةند مانط هةر روون نةبؤتةوة، 
بة طشتى ئاوى بريةكان زؤربةيان هةر روون بوون، نزمرتين 
ى بريى 

َ
ى (NTU 0) بووةو بةرزترين بةهاى لَيل

َ
بةهاى لَيل

ثشكنراو (NTU 183,5) بووة، تةنها (63) نموونةيان بة 
ى ئاوةكةيان لةسةر رووى ئاستى 

َ
رَيذةى (4,37 % ) بةهاى لَيل

طونجاوةوة بووة كة (NTU 5) ة. 
خاسيةتى كيميايى ئاو: 

 :(PH) يةك: ثلةى ترشَيتى
ئايؤنى  ضاالكى  ساليبى  لؤطاريتمى  ترشَيتى  ثلةى 
هايدرؤجينة PH=-log (H )+))، ثَيوةرى رادةى ترشَيتىء 
تفتَيتى ية، لةبارى ئاسايى ثلةى طةرمىء ثةستانى هةوادا، 
ئاودا  لة  كارليَيكانةى  ئةو  بؤ  زؤرة  بايةخى  ترشَيتى  ثلةى 
روودةدةن وةك كارلَيكى ئؤكساندن – لَيكردنةوةو ثَيكهاتنى 
ؤزء روومذين (Adsorption). ..مةرجة ثلةى 

َ
ئاوَيتةى ئال

ترشَيتى هةر لةسةر سةرضاوةى ئاوةكة وةربطريَيت (طةرضى 
ثةيوةندى  ضونكة  ناطونجَيت)،  ئَيمة  بؤ  ئةوة  حازر  ى 

َ
حال

ترشَيتى  ثلةى  ئاوةوة هةية،  تامى  داخورانء  كَيشةكانى  بة 
نيية،  مرؤظ  ساخى  لةش  لةسةر  راستةوخؤى  كاريطةرى 
Water Qual-) ثاراميتةرَيكى فرة طرنطة لة دياريكردنى

كردنى 
َ
ity) دا، ضاودَيريكردنى ثلةى ترشَيتى ئاو بؤ كؤنرِتؤل

باشة  وا  طرنطة،  ئاو  خاوَينكردنةوةى  قؤناغةكانى  هةموو 
ثلةى ترشَيتى ئاو لة 8 كةمرت بَيت.ثلةى طةرمىء هةبوونى 
بيكاربؤناتء كالسيؤمء رووةك كاردةكةنة سةر ثلةى ترشَيتى 
طازى  بِرى  رؤشنةثَيكهاتن  كردارى  بة  جؤرَيك  بة  ئاو، 

دوانؤكسيدى كةم دةكاتء ثلةى ترشَيتى زياد دةكات. 
ئاوى هةموو بريةكان بة  بةهاى ثلةى ترشَيتى نمونةى 
ئاو  ترشَيتى  ثلةى  طونجاوى  رادةى  ةو،   (8.0-6.5) طشتى 
دايناوة   (WHO) جيهانى  لةشساخى  رَيكخراوى  هةروةك 
بؤمان  تاقيطةدا  لة  هةروةك  بَيت.   (8,0  7,0-) مةرجة 
بة  يةكسانة  ترشَيتى  ثلةى  بةهاى  نزمرتين  دةركةوتوة 
(4,38)ء بةرزترين بةهايش (10,5) ة، بة طشتى نزيكةى 
(1440) نمونة لة ئاستى طونجاودا بوو بة رَيذةى (89,37 
%) ى هةموو بريةكان و، تةنها (149) نموونةى ئاوى بري ثلةى 
ترشَيتى لة ئاستى طونجاودا نةبووة، بة رَيذةى (34,10%) ى 

هةموو بريةكان. 
Electrical conductiv-) دوو: طةياندنى كارةبا

 :(ity

بريتى ية لة تواناى طةياندنى كارةبايى (1 سم 3) (1 
 / (مايكرؤمؤز  يةكةى  بة  سةديدا،  ثلةى   25 لة  ئاو   (ml
سم) (مايكرؤسيمنس / سم) دةثَيورَيت، طةياندنى كارةبايى 
ثشت دةبةستَيت بة ثلةى طةرمى ئاو، هةروةها بة زيادبوونى 
زياد  كارةبا  طةياندنى  تواناى  ئاودا  لة  تواوة  خوَيى  ثةيتى 
نمونةى  كارةباى  طةياندنى  تواناى  تَيكِراى  بةطشتى  دةكات 
ةوة،   (521,52Mm/cm) سلَيمانى ثارَيزطاى  لة  بري  ئاوى 
ة،   (Mm/cm 8340) كارةبا  طةياندنى  بةهاى  بةرزترين 

نزمرتين بةهاشى (Mm/cm 94) ة. 
تواوةى  بِرى مادةى  زانينى بةهاى (E.C.) دةكرَيت  بة 
بؤ  هةروةها  بسةنطَينرَيت، 

َ
هةل دواتر  و،  بزانرَيت  ئاو  ناو 

سةرضاوةى  بزانرَيت  تا  سوودة  بة  بريةكان  ضاودَيريكردنى 
سوودَيكى  (تغذية)،  دةبَيتةوة  ثِر  ئاو  بة  ضةند  تا  ئاوةكة 
بوونى  كانزايى  بة  ثلةى  زانينى  بؤ  ثاراميتةرة  ئةم  ديكةى 
ئاوة (تمعدن / Mineralization) كة بريتية لة طؤِرينى 
بةهؤى  ئةندامى  نا  بؤ  ئةندامييةوة  لةبارى  توخمةكان 

مايكرؤبةوة، هةروةك لةم خشتةية ديارة: 

EC (Mm ز
 (/cm (Mineralization)  بة كانزا بوون

تواناى بةكانزابوونى زؤر الوازة (Very كةمرت لة 1100
(Weakly

2100-200(Weakly) تواناى بةكانزابوونى الوازة

3200-400 (Slightly) تواناى بة كانزابوونى كةمة

4400-600Mod-) تواناى بة كانزابوونى مامناوةنديية
 (erately

5600-1000 (Highly) تواناى بة كانزا بوونى بةرزة

تواناى بةكانزا بوونى زؤر بةرزة (-Excesزياتر لة هةزار 6
 (sively

 
بة ثَيى ئةم خشتةية ثَينج نموونةى ئاوى بريى ثشكنراو 
لة تاقيطةدا لة جؤرى يةكةمة واتة تواناى بةكانزايى بوونى 
زؤر الوازة بة رَيذةى (0,347 %)، (18) نمونةيش لة جؤرى 
رَيذةى  بة  الوازة  بوونى  كانزايى  بة  تواناى  واتة  دووةمة 
واتة  سَيهةمة  لة جؤرى  نمونةيش   (441) ةوة،   (%  1,25)
 (  %30,625) رَيذةى  بة  بوونى كةمةء  كانزايى  بة  تواناى 
و(617)نمونةيش لة جؤرى ضوارةمة واتة تواناى بةكانزايى 
 (308) (847,42%)ء  رَيذةى  بة  مامناوةنديية  بوونى 
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نمونةيش لة جؤرى ثَينجةمة واتة تواناى بةكانزايى بوونى 
بةرزةو بةرَيذةى (21,388 %) ةو، (46) نمونةيشى لة جؤرى 
شةشةمة واتة تواناى بةكانزايى بوونى زؤر بةرزةو بة رَيذةى 

(3,194 %) ة. 
 Total) تةواوةتى  تواوةى  رةقى  ماددةى  سَى: 

 :(Dissolved Solid
هةموو ئةو ماددة رةقة تواوانة دةطرَيتةوة كة لة ئاودا 
تواونةتةوة (ئايؤنىء نائايؤنى )، بةآلم ماددةى نةتواوةى ناو 
م 

َ
هةل دةبَيتة  ئاو  كاتَيك  ناطرَيتةوة،  تواوة  طازى  مألء  ئاوو 

بةشَيوةيةكى رةق دةمَينَيتةوة، هةروةها خوَيى تواوةى ئاو بة 
شؤرى (Salinity) يش ناودةبرَيت، بة ثَيى ئةم ثاراميتةرة 
ثؤلينى جؤرى ئاو (Water Quality) لة اليةن سَي زاناوة 
لةم  هةروةك  كراوة،  ةوة   ( دريظري  ئةلتؤظسكى،  (طؤريل، 

خشتةيةدا ديارة: 

طؤريل(ملطرام/ليرت)جؤرى ئاوذ
ئالتؤظسكى 
(ملطرام / 

ليرت )

دريظري (ملطرام 
/ ليرت )

ئاوى سازطار1
(Fresh Water)0-10000-1000 لة 1000 كةمرت

2

ئاوى كةمرت شؤر
 Slightly)
 Brackish

(Water

-1000-3000-

3
ئاوى شؤر

 Brackish)
(Water

1000-100001000-
10000

1000-
20000

ئاوى سوَير4
(Salty Water)10000-10000010000-

100000-

خوَيياو5
(Saline Water)--35000

6
ئاوى دةريا 
(تلوخوى)

(Brine Water)
لة 100000 لة 100000كةمرت 

-كةمرت 

تواوةى  خوَيى  ثشكنينى  ئةنجامةكانى  ئةوةى  ثاش 
تةواوةتى بؤمان دةركةوت كة (1434) نموونةى ئاو لة جؤرى 
 (TDS) يةكةمة واتة سازطارة بة رَيذةى (99,58 %)ء بةهاى
يان لة (1000ppm) كةمرتةو، تةنها (7) نمونةيشى بةهاى 
(TDS) يان لة (1000ppm) بةرزترة، واتة كةمَيك شؤرنء 
بةرَيذةى (0,48 %) نء لة جؤرى دووةم بةثَيى ثؤلني كردنى 

ئةلتؤظسكى. 
 Total) ضوار: ماددةى رةقى طريساوةى ناو ئاو 

 :(Suspended Solid
طريساونةتةوةو  لةئاودا  دةطرَيتةوة  ماددانة  ئةو  هةموو 
نةتوانةتةوةء نةنيشتون وةك تةنؤلكةى قوِرء ليتةء قةوزةو 
خانةى بةكرتياو ماددةى ئةندامى شيبوةوة و. ..هؤكارةكانى 
سةرةكى  هؤكارى  اِّـياة)  ك(جرف 

َ
مال ئاو  هةواو  كةشء 

ماآلنء  ئاوةِرؤى  ئاودا،هةروةها  لة  ماددانةن  ئةم  هةبوونى 
كارطةكان سةرضاوةى ثيسبونى ئاوى سروشتنيء دةبنة مايةى 
زيادبوونى ثةيتى ئةم ماددة نةتواوانة لة ئاودا، زيانى ئةم 
كى ثَيويستى ناوماألء ثيشةسازى 

َ
ماددانة لةوةداية كة ئاو بةكةل

نايةت، بةرزبوونةوةى بةهاى ئةم ثاراميتةرة دةبَيتة مايةى 
بةهاى  بةطشتى  بري،  ئاوى  َينجانى 

َ
هةل ثةكخستنى  طريانء 

(TSS) ى ئاوى بريةكان زؤر نزمةو بة زؤرى يةكسانن بة 
سفر، طةر بري تازة لَيدرابَيت تا ضةند رؤذ دةشَيت لَيأل بَيتء 

ثاشرت روون بَيتةوة. 
 :(Total Hardness) ثَينج: ناسازى تةواوةتى 

لةطةأل  كة  ئايؤنانة  ئةو  ثةيتى  لة  بريتية  ئاو  ناسازى 
تَيدا  نةتواوةى  ماددةيةكى  هةر  تا  ناكةن  كارلَيك  سابوندا 
كاربؤنات  (SO4=)ء  طؤطردات  ئايؤنةكانى  وةك  بنيشَيت، 

(-CO3). هةر وةك لةم خشتةية ديارة. 

ثؤلني كردنى ئاو ذ
بة ثَيى ناسازى

بةهاى ناسازى
(L/ mg caco٣) 

75-7ئاوى سازطار1

150-75ئاوى نيمضة سازطار2

300-150ئاوى ناساز3

طةورةتر لة 300ئاوى ئةوثةِرى ناساز4

بة ثَيى ئةم ثؤلَين كردنة (46) نموونةى ئاوةكة سازطارةبة 
رَيذةى (19,3%)، (76 ) نمونةيشى نيمضة سازطارن بة رَيذةى 
(27,5%) و، (842) نمونةيشى ناسازن بة رَيذةى (%47,58) 
و، هةروةها (742) نمونةيشى ئةوثةرى ناسازن بة رَيذةى 

 .(%53,51)
بؤ   (WHO) رَيكخراوى  ثَيوةرةى  ئةو  ثَيى  بة  بةآلم 
تا  ئاو  ناسازى  بةهاى  دةشَيت  كة  داناوة  خواردنةوةى  ئاوى 
ئةوا  دةشَيت  خواردنةوة  بؤ  بَيت   ( (500مليطرام/ليرت 
(1300) نمونةى بة رَيذةى (%1300) بؤ خواردنةوة شياون 
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لةو  بةهاكةيان   (4,64%) رَيذةى  بة  نمونة   (76) و،تةنها 
ئاستة بةرزترة كة رَيكخراوى (WHO) دايناوة بؤ خواردنةوة 
ناشَين، هةروةها (70) نمونةيشى بة رَيذةى (%4,85) بةهاى 

ناسازييان لة (100مليطرام / ليرت ) نزمرتة. 
 :(Chloride) شةش: ئايؤنى كلؤرايد

بةردى  لة  بريتية  كلؤرايد  ئايؤنى  سةرةكى  سةرضاوةى 
وةك هااليتء سةلفايتء ئاوى كونى دةرياو بةردى ئاطرينى 
وةك ئةثاتايت و. .. هةروةها سةرضاوةيةكى ديكةى كلؤرايد 
ثاشةِرؤى  باراناو (Runoff)ء  ئاوى بريى ثيس نةبوودا  لة 
(Potassium Fertilizer)ء  ثؤتاسيؤم  ثةينى  ئةندامى 
فى ئاذةلء ثاشةِرؤى ثيشةسازىء ئاودَيرى و. ..سةرضاوةى 

َ
ئال

ديكةى ئةم توخمةن، هةروةها خاوَين كردنةوةى ئاو بة كلؤر 
ذَير  ئاوى  لة  توخمة  ئةم  زيادبوونى  مايةى  ببَيتة  دةشَيت 
بريةكاندا  ئاوى  لة  كلؤرايد  ئايؤنى  بةهاى  نزمرتين  زةويدا. 
(ppm 1,1) ء بةرزترين بةهاشى (ppm 1797) و، نزيكةى 
(1378) نمونةيان لة رادةى طونجاوداية بةرَيذةى (95,69%) 
و، (58) نمونةيش بةهاى كلؤرايد تياياندا لة رادةى طونجاو 
زياترةو بة رَيذةى (4,027 %)، بة ثَيى ثَيوةرى رَيكخراوى 

(WHO) بؤ خواردنةوة ناشَيت. 
 :(Nitrate) حةوت: ئايؤنى نايرتةيت

لة  نايرتؤجينة  سوِرى  ئايؤتةكانى  لة  يةكَيك  نايرتةيت 
سروشتداء دوا بةرهةمى كردارى شيبوونةوةى هةوايى ماددة 
ئاسانى  بة  نايرتةيت  خوَييةكى  هةموو  نايرتؤجينيةكانةء 
لةئاودا دةتوَينةوة، ئاوةِرؤ (Septic System) و، ئؤكساندنى 
طازى  ثيشةسازىء  ثاشةِرؤى  طألء  لة  ئةندامى  نايرتؤجينى 
ى 

َ
دوكةل لة  هةوا  ناو  (NO2)ء  نايرتؤجني  دوانؤكسيدى 

هةروةها  نايرتةيتنء  سةرضاوةى  كيميايى  ثةينى  سةيارةو 
هةية،  خاكدا  لة  سروشتى  بةشَيوةيةكى  نايرتةيتةى  ئةو 
ئاذةألء  مرؤظء  ثاشةِرؤى  لة  بريتية  نايرتةيت  سةرضاوةى 
زياترة  يةكاندا  دةستى  برية  لة  نايرتةيت  و،  ن 

َ
ماال ئاوةِرؤى 

ةكاندا لةبةر ئةم هؤيانة: 
َ
لةضاو برية قول

جؤرى  بة  ئؤكسَينةرة  ناوةندَيكى  دةستيةكان  برية   .1
ماددة  (Nitrobacter &Nitrosomonas)ء  بةكرتياى 
ئةندامى يةكان دةئؤكسَين بؤ ئةمؤنياء دواتر بؤ نايرتةيتء 
Nitrifi-) ئةمةيش بة كردارى نايرتاندن ،(Nitrite) نايرتايت

cation) ناسراوة، بةمجؤرة ثةيتى نايرتةيت روو لةزيادبوون 
لَيكةرةوة  ناوةندَيكى  كة  ةكاندا 

َ
قول برية  لة  بةآلم  دةبَيت، 

Denitrifi-) ية كردارى ثةرضة نايرتاندن (Reduction)
 (Denitrifyinfg bacteria) بةكرتياى  بةهؤى   (cation

ةوة روودةدات، بةمجؤرة ثةيتى نايرتةيت كةم دةكات. 
2. نايرتةيت ئةو ماوةيةى نابَيت بطاتة قوآليى بريةكان: 

ئاستى  بةرزترين   (WHO) رَيكخراوى  ثَيوةرى  بةثَيى 
طونجاوى ثةيتى ئةم ئاوَيتةية (50ppm) ةوة لة هةندَيك 
وآلتيشدا بة (ppm 35) دانراوة لةوة بةرزتر زيان بة لةش 

ساخى مرؤظ دةطةيةنَيت، لةوانةية: 
أ- ئةطةرى بةشداربوونى نايرتةيت لة ثَيكهَينانى نايرتؤسى 
ئةمني (Nitriosamine) كة دةبَيتة مايةى تووشبوون بة 
نةخؤشى شَيرثةنجة (Carcinogenic)، بة جؤرى بةكرتياى 
ةكان نايرتةيت بؤ نايرتايتء نايرتاتى سؤديؤم 

َ
ناودةمء ريخؤل

(NaNO2)ء لة ماددة خؤراكى يةكاندا دةردةكةوَيتء لةطةأل 
ئةمينةكاندا نايرتؤئةمني (Nitriosamine) ثَيكدَيت. 

ب – دةبَيتة مايةى توشبون بة نةخؤشى مَيتهيمؤطلؤبينيميا 
ى 

َ
مندال شينبوونةوةى  يان   (Methaemoglobinemia)

طةِراو (Blue Baby) ئةميش زياتر لة 
َ
ساوا يا ساواى شني هةل

ى ساواى شريةخؤردا دةردةكةوَيت، بةجؤرَيك نايرتةيت 
َ
مندال

ؤبني 
َ
دةكةوَيتة ئؤكساندنى ئايؤنى ئاسنؤز(Fe+2) ى هيمؤطل

ؤبني 
َ
ؤبني بؤ ميتهيمؤطل

َ
بؤ ئايؤنى ئاسنيك (Fe+3) هيمؤطل

دةئؤكسَيت بةمجؤرة خرؤكة سورةكان توناى طواستنةوةى طازى 
ؤبني 

َ
ؤبني بؤ مَيتهَيمؤطل

َ
ئؤكسجينيان نامَينَيت، ضونكة هيمؤطل

ةتة 
َ
(Methaemoglobine) طؤِراوة. نيشانةيةكى ئةم حال

ةى شني بة دةمء ضاوةيةو هةروةها هةناسة سوارىء 
َ
ة ثةل

َ
ثةل

وويى دةكاتء 
َ
نجدانء منداأل هةست بة خةوال

َ
سكضونء هَيل

ليك بة دةميدا دَيتة خوارةوةو طةر لَيى ثيس بكات ثَيدةضَيت 
رووبةِرووى مردن ببَيتةوة. 

بريةكاندا  ئاوى  لةناو  نايرتةيت  ثةيتى  بةهاى  نزمرتين 
بة  يةكسانة  بةهايشى  بةرزترين  سفرو  بة  يةكسانة 
(186ppm)، كة كؤى (1441) نموونةى ثشكنراو (942) 
نموونة بةهاى ئةم ئايؤنة لةخوار (50ppm) ةوةيةو، واتة 
بة رَيذةى (65,37 %) بؤ خواردنةوة شياوة، نزيكةى (495) 
نمونةيشى بةرَيذةى (34,35 %) بؤ خواردنةوة نةشياو بووة. 

 :(Alkalinity) هةشت: تفتَيتى
بيكاربؤناتء  كاربؤناتء  ئايؤنةكانى  ثةيتى  دةربِرى 
ثَيوةرى  ثَيى  بة  تواونةتةوة،  ئاودا  لة  هايدرؤكسيدةكة 
 (200ppm) لة ئاو  تفتَيتى  مةرجة   (WHO) رَيكخراوى
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تَيثةِر نةبَيت، بة ثَيى ئةو ئةنجامانةى لة ثشكنينى ئاوى بريى 
هاوآلتيانةوة دةستمان كةوتووة نزمرتين بةهاى تفتَيتى (18 
ppm) ةو، بةرزترين بةهاشى (ppm 1178) ةو، (782) 
و،   (45,97%) رَيذةى  بة  طونجاودابوون  ئاستى  لة  نموونة 
(878) نمونةيش لة ئاستى بةرزدابوون بة رَيذةى (51,61%) 
بؤ خواردنةوة نةشياو بوون، شايةنى باسة زؤر جار تفتَيتى 
ئاوى بري لة (200ppm) بةرزتر بووة لةبةر كَيشةى كةمى 
ئاوء نةبوونى هيض سةرضاوةيةكى ديكةى ئاوى خواردنةوة بة 
ناضارى الى خؤمانةوة، بةهاى تفتَيتى ئاوى خواردنةوةمان 
تا (300ppm) داناوة، بة تايبةتى لة طةِرةكة تازةكاندا كة 
تؤِرى ئاوى خواردنةوةيان بؤ رانةكَيشراوةء ئةو طةِرةكانةى 

كة كَيشةى كةمى ئاويان هةية. 
ةى كة رَيكخراوى 

َ
ئةميش بةلةبةر ضاو طرتنى ئةو خال

(WHO) ئةو ليستةى بؤ سةرتاسةرى جيهان داناوة. 
سةرنج: 

ئاوى بريةكةى  ئةنجامى ثشكنينى  لة  زؤر جار هاوآلتى 
ئاطادار دةكرَيتةوة كة بؤ خواردنةوة نةشياوة، بةآلم لةبةر 
ئاوى  ديكةى  سةرضاوةيةكى  هيض  دةستنةكةوتنى  ناضارىء 
خواردنةوةو هةندَيك جاريش بةهؤى ناهؤشيارى يةوة طوَى 

بة رَينوَينى ئَيمة نادةنء هةر لَيى دةخؤنةوة. 
دوا ئةنجام: 

ئاوى بريةكانةوة  لة ئةنجامى ثشكنينى نمونةيى  دواتر 
بؤ  نموونة   (779) نزيكةى  كة  ئةنجامةى  ئةو  طةيشتينة 
خواردنةوة شياون بة رَيذةى (%54,09)ء (664) نمونةيش 

بؤ خواردنةوة نةشياون بة رَيذةى (46,079%). 
ثَيشنيار: 

 دان بؤ دانانى ليستى ثَيوانةيى ئاوى خواردنةوة 
َ
1. هةول

لة  خواردنةوةى  ئاوى  سةرضاوةكانى  بؤ   (Standard)
تاقيطةكانى  هةرَيمى كوردستاندا، ئةمةيش بة هاوئاهةنطى 
ئاوى خواردنةوةى شارةكانى هةرَيمء زانكؤكانى كوردستان، 
تا بتوانني لة تاقيطةكانى ئاودا ثةيِرةوى لَي بكةين ضونكة 
تا ئَيستا ثَيِرةوى لة ثَيوةرةكةى (WHO) دةكرَيت، ئةوةلة 
عَيراقيشدا طومانى تَيدا نيية ئاوى هةرَيمى كوردستان لةضاو 

ناوةراستء باشوورى عَيراق زؤر جياوازى هةية. 
رووى  لة  ئاو  تاقيطةكانى  فراوانكردنى    2. طةشةدانء 
ئامَيرء تةكنيكى نوَىء كارمةندى كيميايى و. ..بةرزكردنةوةى 
خووُّـ  كردنةوةى  بة  تاقيطة،  كارمةندانى  زانيارى  ئاستى 

كوردستان،  هةرَيمى  ناوةوةى  دةرةوةو  لة  ثَيويست  زانستى 
ضونكة وةك ثَيويست لة زانكؤكانى هةرَيمدا ثَيشرت طرنطى بة 
ئاو نةدراوة، تا بتوانرَيت ثَيش وةخت لةهةر طؤِرانكارى يةكى 
كتء ثِر دا ضارةسةرى ثَيويست بكرَيت، وةك لة رووداوةكةى 
ى (2004) 

َ
دةرياضةى دوكان لة بةهار(مارتء نيسان ) ى سال

رووى دا. 
شارو  لةناو  بريانةى  ئةو  هةموو  سةرذمَيريكردنى   .3
دةرةوةى شارى سلَيمانى لَيدراون بخرَينة بةرنامةى ثشكنينى 
بة  تايبةتى،  نةك  دابنرَيت  طشتى  سامانَيكى  بة  ساآلنةو، 
كلؤريان  ثاكذكردنةوةيانء  خاوَينكردنةوةو  مةبةستى 
بةسةردا دةبةش بكرَيت، دواتر وةرطرتنى (رسومات ) لةبرى 
ثشكنينى هةر نمونةيةكى ئاو بة تايبةتى ئاو بؤرَيكخراوةكانء 

كؤمثانياكان دةثشكنرَيت. 
 4. هةندَيك هاوالتى لةو طةِرةكانةى كة كَيشةى كةمى 
ئاويان هةية برييان لَيداوةو ئاوةكةى دةفرؤشن و، ئةمةيش 
خراث سوود وةرطرتنة لة سامانى طشتى، هةروةها هةندَيك 
لةو  كانزايىء سوود  ئاوى  كارطةى  دانانى  كةوتونةتة  كةس 
ياسا  بةثَيى  مةرجةئةويش  دةبينن  نةتةوةيية  سامانة 

جَيبةجَي بكرَيت. 

سةرضاوة: 

1- Guidelines for drinking –Water quality ,Sec-

ond Edition ,Volume2,World 1 Health Organization 

,Geneva. 

السليمانية  اِّـدينة  الجوفية فى  للمياه  بيئية  دراسة كيميائيةء   -2

والضواحيها. اطرؤحة ماجستري مقدمة اُّـ كلية العلوم – جامعة بغداد، 

كجزء متطلبات نيل شهادة ماجستري فى علم االرض من قبل ديارى محمد 

امني اِّـنمنى، 2002 

 Blue) ى ساوا
َ
3- ئاوى خواردنةوةو نةخؤشى شني بوونةوةى مندال

زانستى  ح ئةحمةد، طؤظارى 
َ
Baby Syndrome)، نوسينى هيوا سال

ى (2005). 
َ
سةردةم، ذمارة (24) ى تةمموزى سال

ح ئةحمةد، طؤظارى زانستى 
َ
4- ئاو طةوهةرى ذيانة، نوسينى هيوا سال

ى (2004). 
َ
سةردةم، ذمارة (19 ) ى شوباتى سال

5- ضةند بابةتي ديكة كة لة ئينتةرنَيتةوة وةرطرياون. 

 



151 زانستى سةردةم 32

ئةندونيسى  فلورويسي  لةدوورطةى  لةئةشكةوتَيكدا 
ثاشماوةى بةبةردبووى مرؤظَيكى  دا  ي 2003 

َ
لةسال زاناكان 

لةسةر  ةوة 
َ
سال هةزار  هةشت  كةلةثَيش  دؤزييةوة  كؤنيان 

زةوى ذيابوو.
ى ئةو مرؤظة لةسَي ثَي (نزيكةى يةك مةتر) تَيثةِري 

َ
باال

بووةو  مَي  لةتوخمى  دةركةوت  بؤيان  زاناكان  نةكردووةو 
كو مرؤظَيكى ثَيطةيشتوو بووةو ئةوةشيان 

َ
 نةبووة بةل

َ
مندال

راطةياند كة دةماخى ئةم بونةوةرة لة نَيو سواللةكانى مرؤظدا 
دةطمةنة، هةروةها وةسفى هةريةك لة ددانء حةوزو باسكء 
ةكانيان كردووة، ئاماذةكان روونى دةكةنةوة ئةم بونةوةرة 

َ
قؤل

وةك  هةبووة  ؤزى 
َ
ئال رةفتارى  هةندَيك  ئةنجامدانى  تواناى 

راوكردنء  بؤ  تايبةتى  ئامِرازى  هةندَيك  دروستكردنى 
ئيشء كارى ديكة ئةمةش بةهؤى ئةو شتانةوة ئاشكرابوو 

كةلةئةشكةوتةكةدا لةتةنيشت ئَيسكةكانيةوة بوو. 
بونةوةرة  ئةم  كةثاشماوةى  كاتةوة  لةو  هةر 
مَيية دؤزرايةوة لَيدوان لة نَيوان زاناكاندا سةبارةت 

بة ناسنامةى ئةم بونةوةرة طةرم بوو: 
َيي سةر بة جؤرَيكى نوَي بَيـت لةدرةختى خَيزانى 

َ
تؤبل

م سةرى زؤر بضوكة؟ 
َ
مرؤظ؟ يان تةنيا مرؤظَيكى ئاسايية، بةال

دةماخى  سَييةكى  نزيكةى  بضوكة  بونةوةرة  ئةم  دةماخى 
مرؤظى ئاسايي دةبَيت. زاناكان ئةم بونةوةرةيان بةتوخمَيكى 

  ،(Homo Floresiensis (هؤمؤفلوريسنسيس  داناو  نوَي 
 
َ
م نازناوى (هؤبيد) يان لَي ناو وايان دانا لة مرؤظى باال

َ
بةال

ثةيدابووة   (Homo erectus (هؤمؤئريكتؤس  رَيكةوة 
كةبةباثريى مرؤظى ئَيستا دادةنرَيتء لة ثَيش 1.8 مليؤن 
ن: هؤمؤسابيناس  يََ

َ
ةوة ذياوة. زاناكان بة مرؤظى نوَي دةل

َ
سال

Homo sapiens) واتة مرؤظى ذير. 
دةطرن  رةخنة  ننيء  بؤضوونةدا  ئةم   

َ
لةطةل ئةوانةى 

ثاشماوةى  ثاشماوةية  ئةم  واية  كةثَيي  طريمانةيةى  لةو 
بونةوةرَيكى جياواز لة مرؤظ بَيت ثَييان واية ئةو ثاشماوةية 
م توشى نةخؤشيةكى تايبةتى بووة 

َ
هةر ثاشماوةى مرؤظة بةال

واتة سةربضوكء ئةو  كة بة microcephalia دةناسرَيت 
دةثوكَيتةوةو  سةرى  كةللة  قةبارةى  دةبَيـت  توشي  كةسةى 
تَيكضوونى  توشي  جياواز  بةثلةى  دةبَيتء  بضوك  ى 

َ
باال

ينةوة جةخت 
َ
م ئةنجامى نوَيرتين لَيكؤل

َ
ي دةبَيت، بةال

َ
ئةقل

لةو طريمانانةية دةكات كة ئةو ثاشماوةية بؤ جؤرَيكى نوَي 
توشبوونيية  مرؤظَيكى  ثاشماوةى  دةطةِرَيتةوةو  لةبوونةوةر 

بة نةخؤشي مايكرؤ سيفاليا. 
تيمَيك لة زانايان بةسةرثةرشتى ذنة ثرؤفيسؤر ديك فولك 
مامؤستاى زانستى دةمار لةبةشي بايؤلؤذى زانكؤى وياليةتى 
كؤمثيتةرى  نمونةى  ئةنجامدا،  ينةوةيةكيان 

َ
لَيكؤل فلؤريدا 

 يةكدا بةراورد كرد، 
َ
سَي دوورى دووطروثيان لة مرؤظ لةطةل

بونةوةرَيكى نوَي 
دؤزرايةوة 
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طروثي يةكةم كة دةماخى دة مرؤظى هاوضةرخى تةندروست 
هاوضةرخى  مرؤظى  دة  دةماخى  دووةم  طروثي  بوون،  باش 

توشوبو بوو بةنةخؤشي مايكرؤسيفاليا. 
َيت: ئايا بةدةر لة قةبارةى دةماخ هيض شتَيكى 

َ
فولك دةل

ديكةهةية ئةم دووطروثة لةيةك جيابكاتةوة؟ زاناكان بؤيان 
لة  دوورَيذة  توانيان  ضونكة  ية،  َي» 

َ
«بةل م 

َ
وةال دةركةوت 

ثَيوانةى كاسةى سةر ديارى بكةن، كةدةكرَيت بؤ جياكردنةوةى 
مايكرؤسيفاليا،  بة  توشبووان  لةهاوتاكانيان  ئاسايي  مرؤظى 

بةكاربهَينرَين. 
هةروةها فولك لة درَيذةى قسةكانيدا وتى: لةو مرؤظانةدا 
كة تووشي ئةم نةخؤشية بوون مَيشكؤلة بؤ دةرةوة زياتر 
زاناكان  ئاسايي. هةروةها  لة مرؤظى  دةبَيت وةك  دةركةتوو 
جياركردنةوةى  بؤ  بكةن  ئاشكرا  ديكة  رَيذةيةكى  توانيان 
نَيوان ئةم دووطروثة، ئاستى ثانتايي دوو (ناوضةوانة ثل) يان 
لةهةريةك لةو دوو طروثةدا دياريكردو ثاشان تيمةكةى فولك 
دوورى  سَي  كؤمثيوتةرى  نموونةى  لةسةر  رَيذانةيان  ئةم 
كاسةسةرى هؤبيت، جَيبةجَي كرد. زاناكان بؤيان دةركةوت 
ئاساييةوة  مرؤظى  سةرى  لةكاسةى  هؤبيت  ةتةكانى 

َ
خةسل

بةنةخؤشي  توشبوو  مرؤظى  سةرى  لةكاسةى  وةك  نزيكرتة 
مايكرؤ سيفاليا. 

كاسة  زاناكان  بني  نيا 
َ
دل ئةنجامانة  لةو  زياتر  بؤئةوةى 

درَيذييةكةى وةكو هؤبيتة   كة 
َ
باال سةرى مرؤظَيكى كورتة 

كاسةى  دةركةوت  بؤيان  شيكردةوة  مةترَيك،  نزيكةى  واتة 
بووةو  باش  ية كةتةندروستى 

َ
باال ئةو مرؤظة كورتة  سةرى 

نةخؤشي مايكرؤسيفاليا نةبووبوو بةتةواوةتى وةك كاسةى 
نوَيية  دؤزينةوة  ئةم  م 

َ
بةال واية.  ئاسايي  مرؤظى  سةرى 

طريمانةية  ئةو  كاتَيك  ضونكة  نةبوو،  بةدوور  لةرةخنة 
ئةوةى بةدوورطرت كة هؤبيت توشي مايكرؤسيفيليا بووبَيت، 
(هؤموسابينس)  كة  بطرَيت  بةدوور  ئةوة  نةيتوانى  م 

َ
بةال

روونكردةوة  ئةوةى  فولك  ئةمة  لةسةر  طةش 
َ
بةل نيية  يش 

جياوازة  بةتةواوةتى  هؤبيت  دةماخى  ةتةكانى 
َ
خةسل كة 

.Hominids لةهؤموسابينسء جؤرةكانى لَيكضووى مرؤظ
ضوار  بضوكة  بونةوةرة  ئةم  دةماخى  َيت: 

َ
دةل فؤلك 

دةماخَيكى  دةبينرَيت،  ئاسايي  بةضاوى  هةية  ةتى 
َ
خةسل

ثةرةسةندووةو لةثَيشةوةو ثاشان ناوةِراستء تاكؤتايي دةماخ 
دابةش دةبَيت، بةمةش لةدةماخى مرؤظ ناضَيتء لةدةماخى 

هيض بونةوةرَيكى ديكةش ناضَيت. 

رؤذطار ثةرضظةى كردووة لة:

ثاشكؤى زانستى طؤظارى (العربي) 

ذمارة 23، نيسانى 2007
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ثَيش  هةتا  بوو  كةزؤرهاروهاج  بوو  كوِرَيك  دايكى  ليسا 
وكة بة 

َ
ئةوةى تةمةنى باخضةشي دةست ثَيبكات، وةكو طَيذةل

دةكةوت  ديواردا سةر  دارو  بةسةر  دةضوو  دةهاتء  دا 
َ
مال ناو 

جَيطاى بةخؤى نةدةطرتء هيض جؤرة يارييةك نةبوو تةنانةت 
بؤ ضةند دةقيقةيةك دابينى بكات هةروةكو تري هةندَيجار بة 
خَيرايى دةردةضوو بؤ ناو بازارةكان يان بؤ سةر جادة بَى ئةوةى 
طوَى بداتة مةترسيةكانى دةوروثشتى دايكى زؤر طرنطى بةم 

دؤخةى نةدةدا، ضونكة دةيووت: 

ةكةم كوِرةو كوِريش هةروا دةبَيت كة طةورة بوو خؤى 
َ
مندال

ةو هيض طؤِرانكاريةك 
َ
ضاك دةبَيت بةآلم ئَيستا تةمةنى (8) سال

ةكةدا رووى نةداوةء ناتوانَيت دايبنَيت 
َ
سء كةوتى مندال

َ
لة هةل

ةوةش 
َ
مال لة  بكاتء  قوتابخانة جَي بةجَي  ئةركى  وانةو  كة 

ناتوانَيت هيض ئةركَيكى ثَي راسثَيرَيت. 

دوبارة  ال  جار  زؤر  ةتةى 
َ
حال ئةم  مامؤستاكة  لَيهات  واى 

بووةوة ئاطادارى دايكء باوكى كرد ئيرت دايكء باوك نةيان توانى 
ةكةى 

َ
ئةم دؤخةى ثشت طوَى بخةنء دايكى بِرياريدا كة مندال

َيك ثشكنني دكتؤرةكة بِريارى 
َ
بؤ الى دكتؤر بباتء دواى كؤمةل

ADHD (Attention deficit ةكة نةخؤشى
َ
دا كة مندال

تَيكضوونةكانى  واتة  هةيةء  تَيكضوونةكانى )  واتة  هةيةء   (Hyperactivity disorder
الوازىء بة ئاطايىء بزَيوى. 

تةمةنى  ثَيش  منداآلنى  سةر  كاردةكاتة  نةخؤشية  تةمةنى ئةم  ثَيش  منداآلنى  سةر  كاردةكاتة  نةخؤشية  ئةم 
باخضةى ساوايانء بة زؤرى لة %8 - %10 لةم تةمةنةدا توش  لةم تةمةنةدا توش 
لة كضان تووشى ئةم  زياتر  لة كضان تووشى ئةم دةبنء هةروةها كوِران سَي جار  زياتر  دةبنء هةروةها كوِران سَي جار 
نةخؤشية دةبنء هةتا ئَيستا نةزانراوة هؤكةى ضى يةو ئةو نةخؤشية دةبنء هةتا ئَيستا نةزانراوة هؤكةى ضى يةو ئةو 
منداآلنة كة (ADHD) هةيةو بة بَي ئةوةى بريبكةنةوة زؤر ) هةيةو بة بَي ئةوةى بريبكةنةوة زؤر 
سوكةوتيان نا ئاسايي يةء كَيشةى خؤراطرتنء طوَى طرتن 

َ
سوكةوتيان نا ئاسايي يةء كَيشةى خؤراطرتنء طوَى طرتن هةل
َ
هةل

لة ئامؤذطارىء وردبونةوةيان هةية. منداأل خؤى زؤر كات حةز لة ئامؤذطارىء وردبونةوةيان هةية. منداأل خؤى زؤر كات حةز 
 ( (ADHD) ى 

َ
مندال بةآلم  سةركَيشى،  بزانَيتء  شت  دةكات 

بةشَيوةيةكى زياتر. 

تةنها ئومَيدَيك كة بؤ ئةم منداآلنة هةية ئةوة دةتوانرَيت تةنها ئومَيدَيك كة بؤ ئةم منداآلنة هةية ئةوة دةتوانرَيت 
بةشَيوةيةكى زانستى بةسةر نيشانةكانيدا زاأل ببَيت: 

What are the Symptoms   What are the Symptoms   What are the Symptoms ؟ نيشانةكانى
لة  بةآلم  لة )  بةآلم   (ADD) بة ناسرابوو  لة سةرةتاوة   ADHD
ى (1994) ناويان طؤِرىء كرديان بة ADHDء بةسةر ء بةسةر 

َ
سال

سو كةوتى 
َ
سو كةوتى ضةند قؤناغَيكدا دابةش كرا كة هةر قؤناغَيك هةل
َ
ضةند قؤناغَيكدا دابةش كرا كة هةر قؤناغَيك هةل

تايبةتى خؤى هةية. 

مندالَى بزَيو
ثةرضظةى: طةالوَيذ حسَين رةشيد 



زانستى سةردةم 15432

1- an inattentive type: 

· فةرامؤشكردنى ئةم جؤرة 
تواناى ئامؤذطارى وةرطرتنى نييةو 

تواناى تةواوكردنى قوتابخانةو 
ضاالكيةكانى ديكةى نيية. 

طرتنى ئامؤذطارى 
َ
· تواناى هةل

لة مَيشكدا نييةو ويان ئةنجامدانى 
ضاالكى ئاسايى. 

· كَيشةى طوَى طرتن يان هةية. 

· كَيشةى ئةنجام دانى ئامؤذطارى 
مامؤستاو ئةنجامدانى ثَيداويستى 

يةكانى رؤذانة. 

· كَيشةى رَيكخستنيان هةية 
Organization)Organization(Organization) وةكو دانانى شتء 

مةك لة جَي ى خؤيدا. 

· ئةوئامؤذطاريانةيانءئةو 
ئةركانةى ثَيويستى بة بةكارهَينانى 

مَيشك هةية فةرامؤشى دةكةن. 

· شت ون دةكةن 
ياريةكانى خؤيانء كليل كة 

نةياندةزانىبضنةوةسةر شوَينةكةيى. 

· زؤرخةريكىروخاندنء 
شكاندنء تَيكدانى شتء مةك دةبن. 

· ضاالكيةكانى رؤذانةيان بري 
دةضَيتةوة. 

ةشةنء 
َ
2.   زؤرهارءهاجء سةرةِرؤهةل

ئةم سيفةتانةى خوارةوةيان هةية: 

· نا ئارامء توِرةنء بة هةموو شتَيك وةِرس دةبن. 

· هيض ناتوانن لةجَييةك خؤيان بطرن. 

بةزء دابةز دةكةن. 
َ
· زياد لة ثَيويست هةل

·  ناتوانن بةبَى دةنط يارى بكةن. 

نء راكةراكةيانة بةم الو ئةو الدا. 
َ
· بةردةوام سةرقال

· زؤر قسة دةكةن بة بةردةوامى. 

· ورَينة دةكةنء قسة دةكةن وةآلم دةدةنةوة بَى ئةوةى لة 
ثرسيارةكة طةيشتنب. 

تا  كردندا  ضاوةِروان  لةكاتى  هةية  خؤراكيان  كَيشةى   ·
سةرةى خؤيان دَيت لة رَيزدا. 

قورتاندنيان لة 
َ
كء خؤ هةل

َ
· كَيشةى قسة بِرين بة خةل

قسةدا، هةية. 

جؤرى  يةكةمء  جؤرى  بوونى  تَيكةل  سَييةم  جؤرى   .3
دووهةمء ئةم جؤرةيان زؤر هةيةو زياد بةرضاو دةكةوَيت. 

زيرةكىء  منداآلنة  جؤرة  ئةم  بةخَيوكردنى  هةرضةندة 
دةكةنء  شتيان  زؤر  فَيرى  كاتدا  هةمان  لة  دةوَيتء  زانينى 
دةبَيت ئةوةش لةياد نةكةين كة ئةم منداآلنة خراث نني، بةآلم 



155 زانستى سةردةم 32

ى خؤيان بكةن 
َ
ئةم نةخؤشية وايان لَيدةكات ناتوانن كؤنرِتؤل
بةبَى داوء دةرمان يان ضارةسةرى سروشتى. 

ئةم نةخؤشية ضؤن دةست نيشان دةكرَيت؟ 
ةتى ئةم نةخؤشيةدا ثزيشكى ئاسايى ضارةسةرى 

َ
لة زؤر حال

ةكةى كردووة، ضونكة هيض ثشكنينَيك نةيتوانيوة ئةم 
َ
مندال

نةخؤشية دةست نيشان بكات لةبةر ئةوةى دةست نيشانكردنى 
َيك ثشكنينى هةيةء كة دةبَيت بؤ نةخؤش 

َ
نةخؤشيةكة كؤمةل

ئةنجام بدرَيت بة تايبةتى كاتَيك دةست نيشانكردنى نةخؤشيةكة 
طومانى تيادا دةبَيت، بؤية باشرتة هةندَيك ثشكنينى ديكةى بؤ 
ئةنجام بدرَيت مَيشكء خةمؤكىء نةبوونى تواناى فَيربوون، 
ة (ADHD) ى هةيةء 

َ
َيني ئةم مندال

َ
بؤ ئةوةى بتوانني بل

دةبَيت ئةم نيشانانةى خوارةوةى تَيدا هةبَيت: 

سوكةوتى جؤرَيك بَيت لةو سَى 
َ
ةكة دةبَيت هةل

َ
· مندال

لةثَيش تةمةنى حةوت  باسمان كرد  لة سةرةوة  جؤرةى كة 
ى. 

َ
سال

سوكةوتانة دةبَيت زؤر جياوازتر بن خراثرت بن 
َ
· ئةم هةل

ى هةمان تةمةن. 
َ
سوكةوتى مندال

َ
لة هةل

سوكةوتانة دةبَيت زياد لة شةش مانط بةردةوام 
َ
· ئةم هةل

بن بة اليةنى كةمةوة. 

سوكةوتى ئةم منداآلنة دةبَيت كاريطةرى كردبَيتة 
َ
· هةل

ةوة 
َ
سةر دةورو ثشتةكةى بة خراث وةكو لة قوتابخانة لة مال

لة دةرو دراوسَي لةناو هاوِرَيكانى دا كة ئيرت نةتوانن فةرامؤشى 
بكةن. 

يان  ببةسرتَيت  نابَيت  ةكة 
َ
مندال سوكةوتانةى 

َ
هةل ئةم 

دا 
َ
مال لةناو  كة  ديكةى  طرفتى  طريو  بة  بكرَين  ثةيوةست 

هةية وةك جيا بوونةوةى دايكء باوك قوتابخانة طؤِرين يان 
طواستنةوة لة طةرةكَيكةوة بؤ طةرةكَيكى ديكة يان كارةساتَيك 
لةثِر روودةدات وةكو رووداوى ئؤتؤمبيل يان مردنى لةثِرى 
هةندَيك  كة  منداأل  زؤر  ضونكة  خَيزانةكةدا،  لةناو  يةكَيك 
سء كةوتى دةطؤِرَيت، 

َ
ةكةدا روودةدات سروشت هةل

َ
شت لة مال

ضونكة ئةطةر بةو طريو طرفتانةوة بةند بن، ئةوا ثزيشكةكان 
ناتوانن دةست نيشانى نةخؤشيةكة بكةن. 

ضارةسةركردن بةم شَيوةية دةست ثَيدةكات بةيةكةم جار 
ةكة دةكةنء هةروةها ثشكنينى 

َ
ثشكنينَيكى طشتى بؤ مندال

ضاوء لووتء دةمء طوَى، ضونكة زؤر نةخؤشى ديكةى وةك 
 (ADHD) خةمؤكى منداأل نيطةرانء خةمبارييةكةى وةك

واية لةبةر ئةوة زؤر جار ثزيشك داوا دةكات فؤرمى زانيارى 
ةكةتء 

َ
ثِربكرَيتةوة بؤ دةستكةوتنى زانيارى زياتر لةسةر مندال

خَيزانةكةت بؤ ئةوةى لة مَيذووى خَيزانةكةش بزاننء ثرسيار 
ةوة 

َ
ةكةت لَي دةثرسن لة دةرةوةو مال

َ
سوكةوتى مندال

َ
لةسةر هةل

كردنى  نيشان  دةست  بؤ  ثَيويستة  زؤر  طةدا،ء 
َ
كؤمةل لةناو 

نةخؤشيةكة تةنها زانيارى راست بة ثزيشكةكان بوترَيت لة 
هةموو بارَيكةوة دةثرسن بة تايبةتى سةبارةت بة توانايىء بَى 

ةكة ثَيويستة ثزيشك ئاطادار بكرَيت. 
َ
توانايى مندال

 :(ADHD) ضى دةبَيت بةهؤى توشبوونى (ضى دةبَيت بةهؤى توشبوونى)

توشبوونى ئةم نةخؤشية بةهؤى نةفامى دايكء باوكةوة 
 .(Vaccines) نيية يان شةكرى زؤر لةلةشدا يان كوتاندن

ئَيستا  هةتاوةكو  بؤماوةيية  نةخؤشييةكى   (ADHD)
شتَيك ديارى نةكراوة كةثةيوةندى بةو نةخؤشييةوة هةبَيت، 
ئةم  سةر  كاردةكاتة  بارودؤخ  هةندَيك  َين 

َ
دةل زاناكان  م 

َ
بةال

نةخؤشيية وةك ذينطة يان بؤماوة. هةروةها خوَيندنى زؤر 
نة لةناو خَيزانةكاندا لةثَيشرت 

َ
ثيشانى داوة كةلةوجؤرة منداال

ئةم  كةهؤى  لةوةى  نيانني 
َ
دل زاناكان  هةرضةندة  هةبووة، 

كةوا  دؤزيويانةتةوة  م 
َ
بةال ندا، 

َ
لةمنداال ضيية  نةخؤشيية 

%10 تا   %5 نةدا 
َ
منداال ئةو  مَيشكى  لةناو  جَيطا  هةندَيك 

بضوكرتة لةقةبارةو توانادا هةروةها طؤِرانكارى ماددةى كيميايي 
لة مَيشكياندا روويداوة. 

بابةتةدا  ئةم  بةدواى  زؤر  طةِرانى  لةئةنجامى  هةروةها 
سكثِريدا  لةكاتى  جطةرةكَيشان  دةركةوتووة  بؤيان  زانايان 
ثةيوةندى هةية بة توشبوون بةم جؤرة نةخؤشيية، ياخود 
نةى ثَيش وةختى خؤيان لةدايك دةبن يان 

َ
زؤرجار ئةو منداال

نةى كةكَيشيان زؤركةمة كةلةدايك دةبن يان لةكاتى 
َ
ئةو منداال

لةدايك بووندا ثةرستيارةكان ئازار بةمَيشكيان دةطةيةنن. 

 هةروةها زانيارى زؤر ثَيمان رادةطةيةنن كةوا تةماشاكردنى 
ئةم  لةكَيشةكانى  يةكَيكة  يدا 

َ
مندال لةتةمةنى  تةلةفزيؤن 

بة  طوَى  ثَيويستة  باوك  دايكء  لةبةرئةوة  نةخؤشيية 
AAP) (American Academy of) AAP) (American Academy of)ئامؤذطارييةكانى  AAP) (American Academy ofئامؤذطارييةكانى 

ثسثؤِري  كة  ئةمريكى  تايبةتى  طروثي  واتة   (Pediatrics
دا، يةكَيك لة ئامؤذطارييةكانيان ئةوةية 

َ
تايبةتمةندن لةمندال

يدا نابَيت تةلةفزيؤن كؤمثيوتةر، 
َ
 لةخوار تةمةنى دووسال

َ
مندال

 
َ
 تةمةنى لةدووسال

َ
Video Games سةير بكات، ء مندال

زياتر بوو تةنها سةعاتَيك يان دووسةعات لة رؤذَيكدا دةتوانَيت 
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تةماشاى  ثَيويستة  بةتايبةت  بكات  تةلةفزيؤن  تةماشاى 
ن بكات.

َ
بةرنامةى تايبةتمةند بةمنداال

هةية  كةثةيوةندييان  كَيشانةى  ئةو 
بةم نةخؤشييةوة: 

ضونكة  زةحمةتة،  نةخؤشيية  ئةم  دياريكردنى  زؤرجار 
ثَييدةطوترَيت  ثةيوةندى هةية بةكَيشةى ديكةوة ئةمانةش 
 (Coexisting Condiyon) شتى ديكة 

َ
هاوكارى بوون لةطةل

ن لةمجؤرة نةخؤشييةيان هةية كة 
َ
بةنزيكةى 3/2 ى منداال

وئةمانةى  بةسرتاوة  ديكةوة  بةكَيشةى  كةيان   (ADHD)
ةكانن:

َ
خوارةوةش خال

سء كةوتى رقةبةرايةتىء ياخى بوون:
َ
سء كةوتى رقةبةرايةتىء ياخى بوون:. هةل
َ
سء كةوتى رقةبةرايةتىء ياخى بوون:. هةل
َ
هةل 1

ن كةنةخؤشي (ADHD) يان هةية ئةم 
َ
لة 35% منداال

نة زؤر كةللة 
َ
كَيشةيةشيان هةية كةناسراوة بةوةى كةئةم منداال

سء كةوتياندا زةرةرمةندنء لةذَير 
َ
دةضن لةهةل

َ
رةقن زوو هةل

َيكى ئاسايي دةردةضن زياتر شةِرانىء توِرةنء كَيشة 
َ
ياساى مندال

 مامؤستاو دايكء باوكء 
َ
دروست دةكةن بةزؤرى كَيشة لةطةل

لَيوةى،  نزيكن  ئةوانةى  واتة  دةكةن  دروست  ثزيشكةكةيان 
 ياسادا. 

َ
كةطةورةش دةبن توشي كَيشة دةبن لةطةل

2. ناتةواو بوونى (ميزاج): 
نى (ADHD) بةتايبةت لةجؤرى سَييةم 

َ
18% ى منداال

توشي خةمؤكى دةبن واهةست دةكةن تةنيانء بةئامؤذطارى 
لةقوتابخانةدا  دةبن  بَيزار  دةوروبةريان  كةسانى  مامؤستاو 
يةتى دةبنء باوةِريان 

َ
سةركةوتوو نابنء توشي كَيشةى كؤمةال

بةخؤيان نامَينَيت. 

3. خةمء نيطةرانى: 
ن 

َ
ةِراوكَى لة%25 ى منداال

َ
سء كةوتى شثرزةييء دل

َ
واتة هةل

كةوا  دةكةن  كَيشةية  بةم  يان هةية هةست   (ADHD) كة
هةمووكات تووشي ترس دةبن بؤهةموو شتَيك خةميان لَي دَيت 
شثرزةدةبن وايان لَي دةكات توشى نةخؤشي ديكة دةبن وةكو 
ةِراوكَىء ئارةق كردنةوةيةكى زؤرء ئازارى ناوسكء سكضوون 

َ
دل

 (ADHD) ة جؤرةكانى ديكةدا 
َ
ئةمجؤرةيان واى لَيدَيت لةطةل

دروست  دةنطةدةنط  نة 
َ
منداال ئةو  لَيدَيت  وايان  يةكدةطرن 

ةى سةير دروست دةكةنء ئةم شتانة زؤر دووبارة 
َ
دةكةنء جول

دةكةنةوة دةبَيت ئةمانة بةشَيوةيةكى تايبةتى سةرثةرشتى 

بكرَين.

4. نةبوونى تواناى فَيربوون: 
ن كةنةخؤشي (ADHD)يان هةية جؤرة 

َ
لة50% ى منداال

كَيشةيةكى تايبةتى طةياندنيان هةية كةناتوانن فَيرى شت بن 
يةكَيك لةو كَيشةديارانةى ناتوانن فَيرى خوَيندنةوةو نوسني 
بن ـ هةرضةندة (ADHD) دةستنيشان نةكراوة بةكةسَيك 
م ئةم نةخؤشيية كارى 

َ
مَيشكى تواناى فَيربونى نةبَيت، بةال

كردؤتةسةر تواناى فَيربوونى بةتايبةتى لة قوتابخانةدا، ئةطةر 
ةكة ئةم كَيشةيةى هةبوو ثزيشكةكة زؤر بةسةرنجةوة 

َ
مندال

بؤى  دةرمان  دانانى  لةكاتى  دةكات  ةكة 
َ
لةمندال ثارَيزطارى 

لةكاتى ثشكنينى  لةدةرمانى ديكةو  باشرتة  هةندَيك دةرمان 
ئةمجؤرة نةخؤشيية دةرمان دةستنيشان دةكرَيت. 

ضؤنَيتى ضارةسةركردنى؟ 
م دةتوانرَيت 

َ
(ADHD) ناتوانرَيت ضارةسةر بكرَيت بةال

ثزيشكى  ئةويش  بةسةريدا  بني   
َ
زال بةسةركةوتوويي 

تايبةتمةند دةتوانَيت بؤ ماوةيةكى زؤر دوورودرَيذ بةرنامةى 
بةسةر  بَيت   

َ
زال دةدات  ةكة 

َ
مندال يارمةتى  ويا  بؤدابنَيت 

دةدات  خَيزانةكةشي  يارمةتى  خؤيداء  كةوتةكانى  سء 
َ
هةل

كة بارودؤخَيكى واى بؤدروست بكةن كةبتوانَيت سةركةوتو 
سء كةوتةكةيدا، ء لةزؤرجاريش دةتوانرَيت 

َ
بَيت بةسةر هةل

ضارةسةرى   
َ
لةطةل وةرطرتن  بةدةرمان  بكرَيت  ضارةسةر 

بةضاودَيرى  ثَيويستى  باش  ضارةسةركردنى  سروشتيدا، 
سء كةوتةكانى لةنزيكةوة 

َ
ثزيشك هةيةو ئاطادارى كردنى هةل

ضارةسةرى  نةبَيت  ئاسايي  شتى  ةو 
َ
هةل هةرضي  ثزيشكةكة 

دةكات بةبةردةوامىء بةبةردةوام لةدايكء باوكةكة دةثرسَيت 
 
َ
لةطةل باوك  دايكء  يارمةتى  ةكةيانء 

َ
مندال دةربارةى 

ةكة هةروةها 
َ
مندال بؤيارمةتيدانى  ثَيويستة  زؤر  ثزيشكةكة 

(اليةنى رؤشنبريى دايكء باوكةكة) زؤر كاريطةرى هةية بؤ 
ةكة. 

َ
كردنى ئةم بةرنامةية بؤ مندال

َ
كؤنرتؤل

ضارةسةركردن بةدةرمان: 
جؤراوجؤر  َيكى 

َ
كؤمةل لةوانةية  بةدةرمان  ضارةسةرى 

بةكاربهَينرَيت بؤ ضارةسةركردنى (ADHD) ئةمانة ضةند 
جؤرَيكة لَيرةدا: 

ئةندامةكانى لةش وريادةكاتةوة: : ئةندامةكانى لةش وريادةكاتةوة: : ئةندامةكانى لةش وريادةكاتةوة:  Stimulants ·Stimulants ·Stimulants

ة 
َ
ئةمة باشرتين جؤرى ضارةسةرة كةبؤماوةى ثةنجا سال

بةكاردةهَينرَيت، هةندَيك ثَيويستى بة سَي ضوار ذةم هةية 
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لةرؤذَيكدا بؤ ماوةى ضوار كاتذمَير دةمَينَيتةوة هةندَيكيش 
بؤماوةى دوانزة كاتذمَير دةوام دةكات. كاريطةرى الوةكى ئةم 
ة ئةوةية كةئارةزووى خواردنى كةىم 

َ
دةرمانة بؤسةر ئةومندال

دةبَيتةوة تووشي ئازارى طةدة دةبَيتء زوو توِرة دةبَيتء خةوى 
لَي ناكةوَيت. 

 نةتوانراوة ئةوة بسةِّـَينرَيت كةكاريطةرى درَيذخايةنى 
 هةية يان نا. 

َ
بؤسةر مندال

 :Non Stimulants ·Non Stimulants ·Non Stimulants

لة   (ADHD) ضارةسةركردنى  بؤ  مَينراوة 
َ
سةل ئةمة 

ةكة 
َ
ى 2003 داء ئةمانةش كاريطةرى خراثى لةسةر مندال

َ
سال

24)ء بؤ ماوةى 24)ء بؤ ماوةى 24 سةعات  Stimulants) كةمرت هةيةء وةك لة
دةمَينَيتةوة. 

Antidepressants ·Antidepressants ·Antidepressants: (دةرمان دذى خةمؤكى): 

بؤ  بووة  ئيختيارى  ضارةسةركردنة  ئةم  جار  هةندَيك 
ى 2004 دا (FDA) ئاطادارييةكى 

َ
نةخؤشةكة ضونكة لة سال

ى 
َ
بآلوكردةوة كةوا ئةم دةرمانانة وا لة نةخؤشةكة دةكات هةول

َيك ئةم 
َ
خؤكوشتن بدات لة منداألء طةورةشدا، ئةطةر مندال

دةرمانةى بؤ نوسرا دةبَيت لةطةأل ثزيشكةكةت دابنيشيت قسة 
بطريت. 

َ
بكةيت،ء ضاودَيرى بكرَيتء خؤت بةرثرسيارَيتى هةل

كاريطةرى دةرمان وةرطرتن لةسةر منداأل جياوازة لةوانةية 
يش 

َ
بؤ هةندَيك منداأل ئةنجامى باشى هةبَيت بؤ هةندَيك مندال

ئةنجامى خراثى هةبَيت، كاتَيك تؤ هةوأل دةدةيت ضارةسةرَيكى 
بذَيرى ثزيشكةكة يارمةتيت دةدات 

َ
ةكةت هةل

َ
باش بؤ مندال

بؤ تاقيكردنةوةى ضةند جؤرة دةرمانَيكء وةرطرتنى دؤزى 
ةكة 

َ
مندال ئةطةر  تايبةتى  بة  جياواز  بةشَيوةى  دةرمانةكة 

ضارةسةرى بؤ دانرابَيت لةطةأل نةخؤشى (ADHD)ء لةطةأل 
ةتى نا ئاسايى ديكة كة هةيةتى. 

َ
دةرمانى حال

Behavioral Therapy ·Behavioral Therapy ·Behavioral Therapy: (ضارةسةرى رةفتارء 
سء كةوت كردن): 

َ
هةل

زاناكان بؤيان دةركةوتوة كة ئةو دةرمانانةى بةكاردةهَينرَيت 
دةبَيتء  باشيان  ئةنجامى  نةخؤشية  ئةم  ضارةسةرى  بؤ 

كاريطةرى زياتريان دةبَيت لةطةل ضارةسةرى سروشتيدا. 

سوكةوتةكانى نةخؤش بةم 
َ
و (ضارةسةرى سروشتى) هةل

شَيوةيةى خوارةوة دةطؤِرَيت: 

قوتابخانةى  ةوةء 
َ
مال ذينطةى  طؤِرينى  رَيكخستنء   ·

ةكة. 
َ
مندال

· رَيطايةكى ثيشان دةدةيت ناضارى دةكةيت بيسةثَينيت 
بة سةريدا، ضونكة ئةمة تةنها رَيطةية بؤ ضارةسةركردنى. 

َيك رَينمايى كة ثَيك هاتووة لة ثاداشتء 
َ
·  دانانى كؤمةل

سوكةوتى باشء سزادانى بة 
َ
سزادان واتة ثاداشت ثَيدان بة هةل

سوكةوتى خراث. 
َ
هةل

كةوا  باش  كةوتى  سء 
َ
هةل دانانى  لة  نمونةيةك  ضةند 

 .(ADHD) ة دةدات لة نةخؤشى
َ
يارمةتى ئةو مندال

Create aroutine ·Create aroutine ·Create aroutine دروست كردنى رؤتني: 

دان بةدواى رؤيشتنى هةمان بةرنامةدا رؤذانةلة كاتى 
َ
هةول

واسينى خشتةكةى لة 
َ
سان تاكو نووستنى شةوو هةل

َ
لةخةو هةل

ةكة هةموو كاتَيك بيبينَيت، 
َ
شوَينَيكى نةطؤِردا بؤ ئةوةى مندال

ةكة بزانَيت كةى كاتى وانة خوَيندنةو كةى 
َ
بؤ ئةوةى مندال

كاتى ياريكردنةء كةى كاتى كاركردنة. 

Help your child organize ·Help your child organize ·Help your child organize (يارمةتى 
ةكةت بدة): 

َ
مندال

ضؤن فَيرى رَيكخستنى دةكةيت وةكو دانانى جانتاكةى، 
ثَيآلوةكةى، جلةكانى، يارييةكانى لة شوَينى خوَيدا بؤ ئةوةى 

ةكة لَيى ون نةبَيت. 
َ
مندال

ثضراندنء  لة  رَيطرتن   :Avoid distractions ·
ةكة: 

َ
ورد بوونةوةى مندال

دةبَيت TV، راديؤ، يارى كؤمثيوتةر، بكوذَينرَيتةوة لةو 
ةكة خةريكى وانة خوَيندنة ,ء بوارى ثَيبدةيت كة 

َ
كاتةى مندال

بري بكاتةوة بة بَى دابِرينء خةياأل رؤيشتن بة اليةكى ديكةدا. 

Limit choices ·Limit choices ·Limit choices دانانى سنورَيك بؤ 
بذاردن:

َ
هةل

بذاردن لة نَيوان دووشت 
َ
هةوأل بدة يارمةتى بدةيت لة هةل

ةكة فشار نةضَيتة سةر مَيشكى هيالكى بكات 
َ
دا بؤ ئةوةى مندال

َييت ئةم يارييةت دةوَيت يان ئةو ياريية 
َ
بؤ نمونة وةكو ثَيى بل

بذاردن لةنَيوان 
َ
ئةم خواردنة يان ئةو خواردنة وابكة تةنها هةل

دوو شت دا بكات. 

Change your interactions with your child ·Change your interactions with your child ·Change your interactions with your child
ةكةدا:

َ
سء كةوت لةطةأل مندال

َ
طؤِرينى هةل

لةجياتى روون كردنةوةيةكى دوورء درَيذ بَي ثَيضء ثةنا 
ةكةت بطةيةنة، ئةركةكانى 

َ
رَيطةيةكى كورتء بةسوود لة مندال

زوو  ئةوةى  بؤ  دةكات  جَيبةجَييان  ضؤن  ضنيء  سةرشانى 
بيكاتء لةبرييشى نةضَيتةوة . 
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بةكارهَينانى ثالنَيكء  Use goal and rewards ·Use goal and rewards ·Use goal and rewards
ثَيدانى ثاداشت: 

ليستَيك دابنَى بؤ ئةوةى ثالنةكةى تَيدا بنووسى، ئةو شتة 
ةكة كردويةتى دةينوسيت دوايى ثاداشتى 

َ
باشانةى كة مندال

دةدةيتَىء بري بكةرةوة كة ئةو بةرنامةية شتَيكى راست بَيت 
ةكة بطونجَيت. 

َ
واتة لةطةأل ئاستى رؤشنبريى مندال

 :Discipline effectively ·Discipline effectively ·Discipline effectively

لةجياتى ئةوةى هاوار بكةيت بةسةريدا ثياى بكَيشيت لة 
َيني 

َ
ةكة كارَيكى نا ئاسايى دةكات دةتوانني ثَيى بل

َ
كاتَيكدا كة مندال

كاتةكةت تةواو بوو يان لةو جَيطاية الى بةريتء ئةو شتانةى 
ى ثَيى خؤشبوو وةرطريتةوةء تَيى بطةيةنيت كةوا كارَيكى نا 

َ
دل

ى 
َ
ئاسايى كردووة بؤية لَيى وةردةطريتةوة، سزاى دةدةيت، مندال

بضكؤلة ثَيويستيان بةوة هةية كة طوَييان ثَينةدةيت هةتاوةكة 

سء كةوت بكةن بؤ ئةوةى بزانيت 
َ
وايان لَيدَيت باشرت هةل

سزا دان ضى ية بؤضى سزا دراون. 

ةكةت بدة كة ئةو زيرةكيةى تيايدا هةية 
َ
يارمةتى مندال

دةرى بخاتء هةستى خؤى دةربِرَيت. 

 :Help your child discover a talent ·Help your child discover a talent ·Help your child discover a talent

ةكةت بدةء ثاداشتى بكة كة شتَيكى 
َ
واتة يارمةتى مندال

باش  ئيشى  سةركةوتنء  بة  هةست  ضونكة  كردوة  باشى 
ثَيويستة  هةست بةخؤشى ثَي دةكاتء ئةم هةستةش زؤر 
هةتا لة مرؤظى ئاساييدا كة ثَيى رادةطةيةنى كارَيكى باشت 
بكاتء  بةخؤى  باوةِر  لَيدَيت  واى  ةكةش 

َ
مندال كردووةء 

ى دؤزينةوةى ئارةزووةكانى بدات، وةكو وةرزش مؤسيقا 
َ
هةول

لَي  ثشتطريى  بداتء  هةوأل  زياتر  كة  بدةي  هانى  طؤرانىء 
بكةيت. 
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Al- جؤرةكانى ديكةى ضارةسةركردن
 : ternative Treatment

كةوا  سروشتى  ضارةسةركردنَيكى  تةنيا  ئَيستا  هةتاكو 
باسيان  زاناكان  كة  زانستدا  بوارى  لة  هةبووبَيت  كاريطةرى 
ضارةسةرى  لةطةأل  وةرطرتن  دةرمان  لة  بريتية  كردبَيت 
سروشتى بةآلم لةوانةية ثزيشك جؤرةها ضارةسةرى ديكةشى 
ةكةدا هةية ضونكة 

َ
بؤ دابنَيت بة ثَيى نيشانةكانى كة لة مندال

هةندَيك منداأل كة (ADHD) هةية بؤ نمونة ضارةسةرى 
ةكة 

َ
رؤشنبريى ثَيويستة مامؤستاى تايبةت دةبَيت فَيرى مندال

َين (tutoring) يان ضارةسةركردنَيك 
َ
بكات كة ئةمةش ثَيى دةل

ةكة بكات فَيرى كاركردنيان بكةن بؤ ئةوةى بتوانن 
َ
وا لة مندال

ئيشء كار بكةن. 

َيك ضارةسةرى ديكةش هةية كةوا دانراوةء 
َ
كؤمةل

بةكارهَينراوة لة اليةن دايكء باوكةوة وةكو ثَيدانى ظيتامنيء 
Mega Vitamine (كة لة ظيتامني بةهَيزترة) ضارةسةرى 
جةستةيى رَيذيم هةستيارَيتى، راهَينان لةسةرنج راكَيشان بؤ 
 ِرَيطايةكى ديكةش كةقسةكردنة 

َ
شتةكان، تةماشاكردن لةطةل

َين ئةم 
َ
 زاناكان دةل

َ
ةكةت بةتةنيا، بةهةرحال

َ
 مندال

َ
لةطةل

 ِرَيطايةكى ديكةش كةقسةكردنة 
َ
شتةكان، تةماشاكردن لةطةل

َين ئةم 
َ
 زاناكان دةل

َ
ةكةت بةتةنيا، بةهةرحال

َ
 مندال

َ
لةطةل

 ِرَيطايةكى ديكةش كةقسةكردنة 
َ
شتةكان، تةماشاكردن لةطةل

ضارةسةرانة زؤر كاريطةرى نيية، ضونكة ئةمانة بةووردى

ينةوةى لةسةر 
َ
لَيكؤل

نةكراوة. 

دايكء باوك هةميشة 
دةبَيت بةئاطابن لةهةموو 
ضارةسةرَيك كةبؤ 
ةكانيان دادةنرَيتء 

َ
مندال

ئةطةر ويستيان ئةم 
ضارةسةرانة بةكاربهَينن 
 
َ
ثَيشةكى دةبَيت لةطةل

ثزيشكةكة قسةبكةن. 
ئامؤذطارى لة ثزيشكةوة 
وةربطرن بؤ دانانى ئةم 
ضارةسةرانة. 

راهَينانى دايكء 
Parent training :باوكing :باوكing

كاري دايكء باوك هةموو 
بةتايبةتى  طرانة  كاتَيك 
َيك بى كةنةخؤشي (ADHD) هةية 

َ
كةدايكء باوكى مندال

ضونكة  دةبن،  تايبةتمةند  تازةى  شتى  زؤر  توشي  رؤذانة 
مدانةوةى نيية لةهةمان كاتدا كةئةو دايكء 

َ
ة وةال

َ
ئةو مندال

نييةء  ئاسايي  َيكى 
َ
مندال وةكو  َين 

َ
دةل ثَي  شتَيكى  باوكة 

بؤماوةى  هةية  لةخَيزاندا  ئةمةش  زؤرجار  لةبةرئةوةى 
بدةن  ةكة 

َ
مندال يارمةتى  نيية  ئةوةيان  باوكةكةش  دايكء 

لةوانةية خؤشيان ئةو  باشرت ضونكة  بةشَيوةيةكى راستء 
(ADHD) يان تَيدابوبَيت. 

ئةندامانى  هةبَيت  طروث  دةزانن  بةباشي  زاناكان   
بكةن  وثشتطرييان  رابهَينن  نة 

َ
منداال ئةم  خَيزانةكانى 

سء كةوت بكةن 
َ
نة هةل

َ
 ئةو منداال

َ
بؤئةوةى بتوانن لةطةل

فَيرى دان بةخؤداطرتنيان بكةن زانيارييان ثَي بدةن لةسةر 
ةكةيان 

َ
نةخؤشييةكة تابتوانن خؤراهَينةربن لةبةردةم مندال

بتوانن كة كَيشة روويدا قابيلي ئةوةيان هةبَيت ضارةسةرى 
بكةن بةشَيوةيةكى دروست بزانن ض جؤرة سزايةك يان ض 
ةكة دابنَيني لةبةرئةوةى زؤر سودى 

َ
جؤرة ثاداشتَيك بؤ مندال

ةكةيان، طروثي تايبةتى هةية كةسةردانيان 
َ
دةبَيت بؤ مندال

سء كةوتى دايكء 
َ
دةكاتء فَيريان دةكاتء سةرثةرشتى هةل

ةكةدا. 
َ
 مندال

َ
باوكةكة دةكةن لةطةل
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 :Classroom ADHD in the

ئةو  ثشتطريى  يةكةم  تةنها  باوك  كةدايكء  لةبةرئةوةى 
ةكةن هةموو دايكء باوكَيك ثَيويستة 

َ
سؤزى مندال

َ
ةنء دل

َ
مندال

ةكةى لةبارةى تةندروستى 
َ
بزانَيتء شارةزابَيت لة مافى مندال

ى 
َ
مندال ضونكة  بزانَيت  مافةكانى  رؤشنبريىء  ياساييء 

(ADHD) ثَيويستى بةخزمةتطوزارى تايبةتمةند هةية يان 
جَيطاى تايبةتى لةقوتابخانة لةذَير ضاودَيرى كردنى تايبةتيدا 
َينEducation Act(IDEA))) هةر دة قانونى 

َ
كةثَيي دةل

تةثَيكردن دةبَيت 
َ
تايبةت هةية لةدذى سوكايةتى ثَيكردنء طال

بَيـتء  ةكةت 
َ
مندال كةوتى  سء 

َ
لةهةل ئاطات  بةبةردةوامى 

 قوتابخانةو مامؤستاكانى 
َ
ئةمةش بةثةيوةندى كردن لةطةل

رابطةيةنة.  ثَي  ةكةتيان 
َ
مندال ثَيداويستى  ةكةتء 

َ
مندال

نةى كةباسمانكرد ضةند شتَيكى ديكةش هةية 
َ
بَيجطةلةو خاال

ةكةت دةتوانيت بةشدارى بكةيتء 
َ
 مامؤستاى مندال

َ
كة لةطةل

ثَيي رابطةيةنيت كةئةمانةن: 

ةكة 
َ
· كةمكردنةوةى هؤكارى ثضِرانى بريكردنةوةى مندال

ةكة لةثؤلدا الى مامؤستاكةوة 
َ
بؤنمونة البردنى كورسي مندال

بتوانَيت  مامؤستاكة  بؤئةوةى  ثةنجةرةكةوة  لةالى  نةك 
بةبةردةوامى ئاطاى لَي بَيت شتء مةكى دةرةوةى ثؤلةكة كارى 
فايلى  كةمامؤستا  دةكات  ثَيويست  زؤر  هةروةها  نةكات،  تَي 

ةكة بكاتةوة رؤذانة.
َ
تايبةت بؤ مندال

 
َ
ةكة بنوسيتء لةطةل

َ
سء كةوتى (progress) مندال

َ
· هةل

دايكء باوك بةشدارى لةم زانيارييانةدا بكات كةدةستى دةكةون 
ةكة، بؤئةوةى دايكء باوكةكة 

َ
يان كةتَيبينى دةكات لةسةر مندال

لةسةر ئةو تَيبينيانة بِرؤن كة مامؤستا هةيةتى. 

· دابةشكردنى ئةركى رؤذانةبةسةر بةشي بضوكى ديكةدا 
 ببَيت بةسةريانداو سةرى لَي نةشَيوَيت. 

َ
بؤئةوةى زياتر زال

 
َ
بةخشنيء بةهَيزكردنى بةشَيوةى ثؤزةتيظ، هةميشة هةول

ةكة دةيكات زياتر بةهَيزى بكةو 
َ
بة كةئةوشتة باشانة كةمندال

ةكة لةجَيطاى 
َ
هانى بدةو ثاداشتى بدة بؤنمونة ئةطةر مندال

َي بابزانَيت كةكارَيكى 
َ
و هارى نةكرد لةثؤلدا ثَيي بل

َ
خؤى نةجوال

َيك كة تةواو نةبَيتء بؤية 
َ
ضاكى كردووة، ئةمانة زؤرة بؤمندال

ةكة بشكَينيت ئةطةر 
َ
ثَيويستى بةهاندان هةيةو نابَيت مندال

سء كةوتى كرد. 
َ
بةثَيضةوانةوة هةل

ك 
َ
بةكةل زانيارى  باشء  وانةى  وتنةوةى   .4

 :Teach good study skills

خةت بةذَيردا هَينانى يان تَيبينى نوسني ، يان خوَيندنةوة 
ةكةت دةدات بريوهؤشيارى بخاتة 

َ
بةدةنطى بةرز يارمةتى مندال

سةر بابةتةكةوزانيارييةكان باش وةربطرَيت. 

:Supervice سةرثةرشتى كردن. سةرثةرشتى كردن. سةرثةرشتى كردن 5

ةوة 
َ
مال دةِرواتةوة  ةكةت 

َ
كةمندال كاتَيك  لةوةى  نيابة 

َ
دل

 
َ
لةطةل َي 

َ
بل بةمامؤستاكةى  ية  ثَي  تةواوى  زانيارى  كتَيبء 

بدات  يارمةتى  بؤئةوةى  بكات  جووتى  ديكةدا  قوتابييةكى 
لةوانةو فَيرووندا. 

6. دةبَيت زؤر وريابيت لةبارةى ئةوةى كةوا ضؤن قسة 
بةشَيوةيةك  بكة  ئامؤذطارى  دةكةيتء  ة 

َ
مندال ئةو   

َ
لةطةل

َييت 
َ
بل بةمامؤستاكة  دةبَيت  نةكةيت  بريندار  كةدةروونى 

ةكة بكات بةرامبةر 
َ
 مندال

َ
لةكاتى تةنياييدا لَيثرسينةوة لةطةل

نى 
َ
منداال لةناو  لَيثرسينةوة  ضونكة  قوتابخانة،  بةكاروبارى 

ء هةستى 
َ
ديكةدا لةوانةية زؤر ناخؤشء ئةستةم بَيت بؤ مندال

بريندار ببَيت. 

 راوَيذكارى قوتابخانة يان 
َ
 بدة لةطةل

َ
7. هةميشة هةول

ضونكة  لةنَيوانياندا،  هةبَيت  رَيكسختنت  دةروونى  ثزيشكى 
رةضاوى  بؤدابنَينء  تايبةتيت  بةرنامةيةكى  دةتوانن  ئةوان 

كَيشةكانى ناوثؤل بكةنء ئامؤذطارى بؤ دابنَين. 

ةكةت: 
َ
باشرتين ثشتيوان بة بؤمندال

تؤ بةتواناترين كةسى كةدةتوانيت ثةيوةندييةكى تةواوى 
كةسانةى  ئةو  ةكةتء 

َ
مندال لةنَيوان  بكةيت  دروست  باش 

دةدةن  ضارةسةركردنى  باشرتكردنء  ي 
َ
كةهةول دةوروثشتى 

سةرجةم  دةروونىء  ضارةسةركارى  ثزيشك،  مامؤستا،  وةكو 
بدةيت  ةكةت 

َ
مندال يارمةتى  دةتوانيت  خَيزانء  ئةندامانى 

بةرةو سةركةوتن بِروات. 

WWW.kidshealth.org/parent/emotions/behavior/

adhd.html
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بريؤكةكان
                        ثةرضظةى: روناك عوسمان سةعيد حةمة خورشيد 

هةستةوةرةكانى  بة  ثشت  لةئَيمة  يةكَيك  هةموو 
كاتَيك  بةئاطابوونيدا،  وةرطرتنء  لةزانيارى  دةبةستَيت 
سةيرى  واية،  ضي  وةكو  جيهان  بزانني  كةدةمانةوَيت 
دةوروبةرى خؤمان دةكةين، طوَي دةطرين، ، تام دةكةين، بؤن 
دةكةين، دةست دةدةين لةشتةكانةوة، تةنانةت تاقيكردنةوة 
زانستيةكانيش ثشت بةو هةستةوةرانة دةبةستن، دووماددةى 
 دةكةينء سةيرى ئةنجامةكانى دةكةين، يان 

َ
كيميايي تَيكةل

دةكةين  سةير  خوارةوةو  دةخةينة  قورس  تؤثَيكى  ضةند 
ضييان لَي بةسةردَيت،ديكارت حةز بةوةدةكات كةئةو ثشت 
بةهةستةوةرةكانمانةوةبوةستَينَيـت،  بةهَيزةمان  بةستنة 
ئةو دان بةوةدا دةنَيت كةهةستةوةرةكان بؤهةندَيك زانيارى 
ثَيويستن بؤنمونة، من نةمدةتوانى بزانم ئةو كتَيبانةى سةر 
هةرضةندة،  بةكارنةهَيناباية،  ضاوم  ئةطةر  ضني  مَيزةكةم 
بةتواناى  ثَيويستيمان  كةئَيمة  لةوبِروايةدانيية  ئةو 
هةستةوةرةكانمان نيية كاتَيك كةتاقيكردنةوةيةكى زانستى 
ة 

َ
بةئةنجام دةطةيةنني، لةراستيدا ئةو لةوبِروايةداية كةلةهةول

ةدةكةن، 
َ
زانستيةكانماندا هةستةوةرةكان تةنها رَيمان ثَي هةل

ئةو واهةست دةكات زانست ثَيويستة زؤربةئاشكرايي شوَين 
ثةيوةنديية لؤذيكيةكانى نَيوان بريؤكةكانء زيرةكى بكةوَيت، 
هةستةوةرةكان  تةماشاكردن.  دانء  سةرنج  شوَين  نةوةكو 

تةنانةت بةشَيوةيةكى ساكاريش ئةو بريؤكانةمان ثَي نادةن 
سةنطاندنة زانستيةكاندا بةكارى دةهَينن، ضونكة ئةو 

َ
كةلةهةل

هةستةوةرانة لةناو زيرةكىء تواناى بريكردنةوةماندا لةدايك 
دةبن. 

كرد  بةبنةماكان  دةستى  لةبةرئةوة  ديكارت،    
دارووخاندنى  لةسةر  كةئيش  دووطومان  بةرةضاوكردنى 
ديارى  ئةوة  يةكةمجار،  دةكةن.  بةهةستةوةرةكان  بِروامان 
رَيطةمان  رَيك  بةشَيوةيةكى  هةستةوةرةكانمان  كة  دةكات 
دارَيكى  ثارضة  كةسةيرى  كاتَيك  بؤنمونة،  ةدةكةن. 

َ
هةل ثَي 

كةضةماوةية.  دةبينني  لةئاودا،  بكةين  رَيك  بضكؤلةى 
دياردةبن،  بضوك  لةدوورةوة  دةكةين  شت  كةسةيرى  كاتَيك 
تةنها  ئةوةشدا   

َ
لةطةل دةطؤِرَيت.  شَيوةشيان  تةنانةت  يان 

نةبةستني،  ثَي  ثشتيان  كةثَيويستة  نني  هةستةوةرةكانمان 
هةرضةندة، بةشَيوةيةكى بةردةوامء بةهَيز سةرسوِرمَينةرن 
 
َ
كاتَيك كةدان بةوةدا دةنَيني ئةو هةستةوةرة ئةفسونيانة لةطةل

راستى ذيانماندا يةك ناطرنةوة، كةواتة بؤضي ئَيمة هيضي دي 
بِروا بة ووريايي ئةو هةستةوةرانةمان بكةين؟  ضؤن بزانني 
كةهةستةوةرَيكى تايبةتمان بريتى نيية لةتةنها خةونَيك؟  
ناتوانني. لةبةرئةوة ديكارت طةيشتة ئةو دةرةنجامة،  ئَيمة 
بةهةستةوةرةكانمان  ثشت  شَيوةيةك  بةهيض  واية  باشرت 
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نيابني 
َ
دل كةدةمانةوَيت  كاتَيك  بةتايبةتى  نةبةسرتَيت، 

لةزانيارييةك (هةروةك زانست).

ئةنجامة روونء ئاشكراكان: 
لةطةِرانماندا بةشوَين زانستدا، ديكارت وابةباش دةزانَيت 
سةرضاوة  كةلةمَيشكةوة  ببةستني  بريؤكانة  بةو  ثشت  كة 
دةرهَينانى  بريؤكانةو  ئةو  بةوةرطرتنى  ئةوةش  وةردةطرن، 
ئةو  هةموو  دةطةينة  بةوةش  لؤذيكييةكانى،  ئةنجامة 
زانستانةى كةلةوانةية مرؤظ ثَييان بطات. هةرضةندة، دةبَيت 
ناو  كؤنى  زانيارريةكى  بةهيض  كةثرؤسةكة  لةوةى  وريابني 
مَيشكمانةوة دةست ثَي نةكةين، بِرياردان تةنها لةوكاتانةدا 
ينةوةى 

َ
لَيكؤل باسةى  بةو  سةبارةت  كةبريؤكةكانمان  دةبَيت 

ئَيمةتةنها  لةبةرئةوة  ئاشكرابن،  روونء  دةكرَيت  لةسةر 
ينةوةكانى ديكارتدا ئةنجامى روونء 

َ
طرنطرتين بةشني لةلَيكؤل

 مَيشكدا يةكدةطرنةوة، 
َ
ئاشكرا تةنها ئةو بؤضوونانةن كةلةطةل

ئةطةر تؤ بؤضونَيكى فةلسةَّـ بؤبريؤكةيةك دابنَييت، ناتوانيت 
سةر  نةخةيتة  زانستى  شتَيكى  ئةطةر  لَيي  بيت  بةطومان 
باسةكة، لةبةرئةوة، بؤنمونة، بؤضوونمان بؤئةوةى دوو كؤ 

دوو دةكاتة ضوار بةئةنجامَيكى روونء ئاشكرا دةذمَيردرَيـت. 
كةباس  دةستةواذانةى  ئةو  لةماناى  تؤبةئاطابيت  تاوةكو 
دةكرَين، تؤناتوانيت طومان لةراستى ئةم مةسةلةية بكةيت. 
ئةو  راستى  سةيرة  رووداوة  كةئةم  بِروايةداية  لةو  ديكارت 
َيت « هيض شتَيك تواناى بوونء 

َ
وتةية لةخؤدةطرَيت كةدةل

بةناوبانطةكةى  وتة  يان   ،» كاتدا  لةهةمان  نيية  نةبوونى 
َيت: « من بريدةوكةمةوة، كةواتة من هةم «.

َ
كةدةل

ئاشكرا  روونء  لةئةنجامى  تؤناتوانيت  هةرضةندة    
هةرئةوةندة  دةبن،  كةلةمَيشكدا  كاتَيك  بيت  بةطومان 
دةطرَيتةوة.  شوَينيان  طومان  دةرضوون،  لةبةئاطابوونمان 
بِرواناكةيت،  ضوار  دةكاتة  دوو  كؤ  دوو  تؤبةزانستى  ئةطةر 
هةية  تؤبؤت  ئةوا  لةبرية،  دةرئةنجامةكةت  تةنها  كو 

َ
بةل

بثرسيت،  لةوانةية  بيت.  بةطومان  ئةنجامة  ئةو  لةراستى 
ئايا كاتى طةيشتن بةو ئةنجامة تَيطةيشتنةكةمان بؤي زؤر 
تةواو بووة؟  هةروةكو خؤت بريى لَي دةكةيتةوة لةوانةية 
ناوةوةى  خستنة  لةم  بةرثرسياربن  خراث  زاناى  هةندَيك 
بتوانَيت  تاكومان  ئاشكراية،  مَيشكت،  بؤناو  زانياريية  ئةم 
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ئاشكرا  روونء  كةئةنجامى  لةهةركاتَيكدا  ناخمانةوة  بضَيتة 
لةمَيشكماندا دةرضوو، ئةوا ئةو بؤضوونة روونء ئاشكرايانة 
لةبةرئةوة  زانستدا.  بةشوَين  لةطةِرانماندا  دةبن  ك 

َ
كةل بَي 

نيابوون لةراستء روونء 
َ
ديكارت ثةنا دةباتة بةر خوا بؤ دل

ئاشكراى بؤضوونةكانمان، بةشَيوةيةك كةئَيمة بتوانني بِروايان 
ثَيكردنيشيان  كةلةمةشق  ئةوةى  دواى  تةنانةت  بهَينني  ثَي 
َيت: خوائَيمةى دروست كردووة، 

َ
بوةستني، هةروةك ئةو دةل

بةمةش، تواناى مَيشكمانى دروست كردووة، لةبةرئةوة ئةو 
بةرثرسيارة بةرامبةر بة بؤضوونةكانمان. سةرةِراى ئةوةش 
وَينة  بَي  بةشَيوةيةكى  بوونةوةرةكانة.  كةرى  دروست  كة 
ئاشكراكانمان  روونء  بؤضوونة  لةئةنجامء  م 

َ
بةال تةواويشة، 

كةسانَيك بةطومانن لةم مةزندةييةو راوبؤضوونى جياوازيان 
هةية. خواى طةورة هةرطيز بَي طومانى لةهةستةوةرةكانماندا 
ةدادةضني. لةبةرئةوة دةتوانني 

َ
ناِرةخسَينَيت كاتَيك كةبةهةل

بِروا بةو هةستكردنة روونء ئاشكرايانةمان بكةين، هةركاتَيك 
ئةوكاتة  طومان  بَي  َيكى 

َ
خال طةيشتنة  كةئةنجامةكانمان 

نيابني لةوةى كةبؤضوونء هةستةكانمان راستن. 
َ
دةتوانني دل

كةتواناى  ماددةيةك  وةكو  جةستة   
كشانء طةورةبوونى هةية: 

ئاشكراى  روونء  بةئاطابوونى  طرنطرتين  لةوانةية 
طةورةبوون  كةزيادبوونء  ئةوةبَيت  هةستةوةرةكانمان 
بةناوةِرؤكى جةستة دابنَيني، هةرئةو بةئاطابونةش دةبَيتة 
وتنى  َيت، 

َ
دةل ديكارت  يةكان،  فيزيكي  كردارة  هةموو  هؤى 

ئةوةى كةناوةِرؤكى جةستة طةورةبوونء كشانة بةواتاى ئةوة 
َييت ئةمة بةشي هةرة طرنطى جةستةية. 

َ
نايةت كةبل

دةتوانني  ساكار  بةشَيوةيةكى  تاِرادةيةك  هةرضةندة 
كشان.  طةورةبوونء  شتَيكى  لة  ية  بريتى  جةستة  َيني 

َ
بل

طةورةبوو  لةشتَيكى  ية  بريتى  بَيت  شتَيك  هةر  جةستة 
كشاو، هاتاوةكو طةورةبوونء كشان هةبَيت جةستةش هةية، 

وبةثَيضةوانةشةوة. 

جةستة  لةدوورى،  بريتني  تةنها  كشان  طةرةبوونء    
ى. بوون 

َ
بةسَي ئاِراستةدا دوورى هةية. .. درَيذى، ثانىء قول

بةدرَيذىء  بوونة  ئاسايي  بةشَيوةيةكى  كةواتة  بة جةستة. 
ي، هةرضةندة، جةستة بةشَيوةيةكى ديار سيفةتى 

َ
ثانىء قول

ي لةخؤى دةطرَيت. ئالةم بارةدا 
َ
زياتر لةدرَيذىء ثانىء قول

جةستة شَيوةيةكى دياريكراوى هةية، بَيجطة لةوةش سيفةتى 
ئاسايي  بةشَيوةيةكى  ئةوانيش  هةرضةندة  هةية،  ديكةشي 
رَيطة دياريكةرن بؤ طةورةبوونء فراوان بوونى (بةبارةكانى 

بةرفراوان بونيش ناودةبرَيت)، جةستة شَيوةيةك دةتوانرَيت 
بةهةر  يان  بةبازنة  ضوارطؤشة،  بة  بكرَيت  بكَيشرَيتء 
شَيوةيةكى دى. قةبارةش، هةروةها، تةنها رَيطايةكى دياريكراوة 
بةئةندازةى  دةتوانرَيت  شَيوةيةك  طةورةبوون،  كشانء  بؤ 
ثَينج ثَي بةدوانزة ثَي بةدوو ئينج طةورة بكرَيت. شتَيكى 
تةواو ديارة كةببينني قةبارةو شَيوة تةنها رَيطة دياريكةرن 
م هةر جةستةيةك بَيجطة لةسيفةتى كشان 

َ
بؤ كشانيان، بةال

ضةند سيفةتَيكى ديكةشي هةية وةك، رةنط دةنط، تام، بؤن، 
طةرمىء ساردى. ضؤن ئةمانة دةتوانن بارى كشانةكة ديارى 

بكةن؟ 

م بؤئةمة ئةوةية كةئةوان ناتوانن لةبةرئةم هؤيةشة 
َ
وةال

بةسيفةتى جةستة دانانرَين، هةموو خاسيةتةكانى جةستة 
ثَيويستة لةكشانةوة ئةنجام بدرَيتء هيضيشيان كاريطةييان 
نةبَيـت بؤسةر كشانةكة، ئةم خاسيةتانة، لةبةرئةوة لةراستيدا 
ناطةِرَيتةوة بؤ جةستة. اليةنى كةم بةو شَيوةية نني كة ئَيمة 
دةيان بينني. (لةوانةية بوترَيت لةجةستةكاندا هةن، ضونكة 
ةى بةشةكانن ئةمانة 

َ
ئةوان رَيكخةرى قةبارةى شَيوةو جوول

بةو  هةستكردن  دروستكردنى  بؤ  وزةيةكيش  جؤرة   
َ
لةطةل

خاسيةتانة  ئةو  جاريش  هةندَيك  لةناخماندا).  خاسيةتانة 
لةوانةية تةنها لةمَيشكماندا هةبَيت. 

بةرزطاربوونى جةستة شَيوةيةك لةهةموو شتَيك تةنها 
لةبةرفراوانبوونء خاسيةتةكانى نةبَيت، ديكارت خوَيندنى 
جةستة  (بريكارى  ئةندازةيى  خوَيندنى  بؤ  طؤِري  فيزياى 

كشاوةكانة). 

بةنيشانة  دةتوانرَيت  لةبةرئةوة  لةبريكارى،  نيابوون 
َ
دل

دابنرَيت بؤ خوَيندنى سروشتى جيهان. 

 بؤشايي وةكو جةستةيةكى 
بةرجةستة نةبوو: 

بوون بةجةستةيةك هةروةكو بوونة بة كشان، ديكارت 
نيية،   

َ
بةتال بؤشايي  وةكو  شتَيك  كةهيض  بِروايةدابوو  لةو 

ئةوةى كة ئَيمة بةبؤشايي دةزانني لةنَيوان شتةكاندا، بؤنمونة 
خةوتنةكةتء  جَيطةى  نَيوان  كةدةكةوَيتة  هةوايةى  ئةو 
بةرجةستة  لةجةستةيةكى  بريتيية  لةراستيدا  سةرزةويدا، 
ثَي  يةك  ئةويش  كشانى هةية  تواناى  بؤشايية  ئةو  نةبوو. 
ية بة ثَينج ثَي بةشةش ثَي. لةبةرئةوة بةشَيوة جةستةيةك 
دادةنرَيت. تةنها جياوازييةك لةنَيوان بؤشاييء ئةو شتانةى 
كةئَيمة بةجةستةيان دةزانني، بريتى ية لةوةى كةبؤشايي 
سيفةتى دياريكراوى نيية، ئَيمة ناتوانني بؤشايي ببينني، يان 
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بؤنى بكةين، يان هةستى ثَيبكةينء دةستى لَي بدةين، لةمةش 
يان زيندةوةرَيك  ئؤتؤمبَيلَيك  لةنَيوان  نيية  زياتر جياوازى 

يان ئةستَيرةيةك. 

(هيض  لةشت  ثِرة  جيهان  سةرتاسةرى  لةبةرئةوةى 
بؤشاييةك نيية لةنَيوان شتةكاندا). ديكارت بةهةموو جيهان 
ثِرة  كةبؤشايي  ئةوةى  بريؤكةى  ثِر.  واتة  (ثلَينيوم)  َيت 

َ
دةل

دةتطةيةنَيت بةضةند دةرةنجامَيكى سةرنج راكَيش، هةروةك 
بريدؤزى سوِرانةوةى هةسارةكان، بريدؤزى رووناكىء طرنطرتين 

طةش ئةوةية كةمادة هةسارييةكان وةكو يةك وان. 
َ
بةل

ة وةكو بارَيكى كشان: 
َ
جوول

خوَيندنى  بريؤكةى  لةناوةرؤكى  ية  بريتى  ة 
َ
جول

ة 
َ
جول بيسةِّـَينَيت  ديكارت  بؤ  طرنطة  لةبةرئةوة  فيزيا، 

بؤكشان،  نةبواية  رَيطةيةك  ة 
َ
جوول ئةطةر  كشانة.  بارَيكى 

لةبنةماكانى  فيزيا  خوَيندنى  بريؤكةكانى  سةرجةم  ئةوا 
لةو  ى 

َ
نكؤل لةبةرئةوة  ديكارت  وةرنةدةطريا،  ئةندازةوة 

كردارَيك  وةك  ةدةكات 
َ
جوول وةى 

َ
تَيطةيشتنةبةربال

دى.  شوَينَيكى  بؤ  دةطوازَيتةوة  لةشوَينَيكةوة  كةجةستةكان 
ةى شتةكان، شتَيكى بةدةر نيية لةخودى جةستةكان. 

َ
جوول

جةستةكانةوة.  بةشوَينى  ثةيوةستة  كردارَيكة  تةنها  ة 
َ
جول

ية  بريتى  ديكارت،  بؤضوونى  بةثَيي  بوون  ةدا 
َ
لةجوول

ئةمةش  دى.  َيكى 
َ
كؤمةل بؤ  َيكةوة 

َ
لةكؤمةل لةطواستنةوة 

دادةنرَيت.  ثةيوةست  تةواو  بةشتَيكى  ة 
َ
جول طرنطة ضونكة 

جةستةيةك  هةموو  لةهةرساتَيكدا  بةرضاو  بةشَيوةيةكى 
شوَينةكةى دةطؤِرَيت بةثَيى ضةند شتَيكء دوور لةهةندَيك 
شتى دى. ئةطةر تؤ ئَيستا لةسةر كورسييةكةت دانيشتويت، 
كةثةيوةستة  ةيةى 

َ
جول ئةو  نيت.  ةكردندا 

َ
جول لةبارى  تؤ 

بةكورسيةكةتةوة يان بةشتةكانى ديكةى ناو ذوورةكةتةوة، 
ةدايت بةثَيي هةسارةكانى دى، ضونكة زةوى 

َ
م تؤ لةجوول

َ
بةال

ةداية. بؤئةوةى بةشَيوةيةكى ئاشكرا 
َ
خؤى لةخوالنةوةو جول

ةداية يان 
َ
رَيطة بدةين بةوتةى ئةوةى كةشتَيك لةبارى جول

كايةوة.  هَيناية   » بوونى  نزيك   » دةستةواذةى  ديكارت،  نا، 
ةى شتةكان تةنها بةهؤى ثةيوةندى ئةو 

َ
َيت، جول

َ
هةروةك دةل

دا 
َ
شتة بةشتةكانى ديكةوة بةسرتاوة كةرووتةختَيكيان لةطةل

داطريكردووة، كاتَيك كةتؤ لةسةر كورسييةكةتى ، تؤ لةبارى 
 رووتةختى 

َ
ندا نيت، ضونكة تؤ تةنها بةشدارى لةطةل

َ
جوال

 هةموو شتة ئاسمانييةكاندا. 
َ
كورسيةكةتدا نةك لةطةل

ن لةبةر ضةند هؤيةك بةشتَيكى 
َ
 لةراستيدا دانان بةنةجوال

ة بريتى ية لةتةنها طواستنةوةى 
َ
طرنط دادةنرَيت، ضونكة جول

شوَين بةثَي ي شتة لةيةكةوة نزيكةكان، ثيتى «A» ناتوانَيت 
 «A» يش لة » B» دووربكةوَيتةوة بَيئةوةى «B» لةثيتى
دووربكةوَيتةوة، بةثَيي دووريان لةيةكرت هةردووكيان جَيطة 
زةوى  بةثَيي  نزيكةكان  لةشتة  زؤر  نياييةوة 

َ
بةدل دةطؤِرن، 

ئةطةر  هةوا.  ناو  بضوكةكانى  تةنة  بؤنمونة  َينةوة، 
َ
دةجول

َيت، ثَيويستة 
َ
َيت بؤئةوة «A» بجول

َ
«B» ثَيويست بَيت بجول

بارى   » دةستةواذةى  ديكارت  لةبةرئةوة  َيت، 
َ
بجول زةويش 

نى « دانا. هةرضةندة لةراستيدا «B» ثَيويست بوو لة 
َ
نةجوال

ينةوة 
َ
ةى «A» دةكؤل

َ
«A» دووربكةوَيتةوة. كاتَيك كة لةجوول

و دادةنَيني. 
َ
«B» بةنةجوال

بريدؤزى هةستةوةرةكان: 
لة  بةدةرن  بةتةواوى  كةهةستةوةرةكان  وادايدةنَيني 

طةِرانمان بةشوَين زانستدا. 

دارن؟   مةبةست  كةئةوان  واية  باوةِرى  ديكارت  ئايا   
لةو  لةوباوةِرةداية ئةوان زؤر زؤر باشن  لةراستيدا، ديكارت 
ئيشةدا كةبؤي تةرخان كراون، كةئةويش ثَيدانى زانستيية 
ثَيمان بؤئةوةى بتوانني بةجيهاندا بطةِرَيني. هةستةوةرةكان 
سةر بةمَيشك نني (بةرثرسيارَيتى لةبريؤكةداناكانمان)و واش 
كاربكةنء  زيرةكى  بؤ  بةردةستَيك  وةك  كةئةوان  دانانرَين 
يةكان.  زانستى  سةنطاندنة 

َ
بؤهةل بن  كةر  دابني  خؤراك 

ناديار  (بةشَيوةيةكى  جةستة  بؤ  ناشطةِرَيينةوة  هةروةها 
لةبرى  مرؤظ).  ثَيكهَينانى  بؤ  بةمَيشكةوة  بةسرتاونةتةوة 
ئةوة دةطةِرَيينةوة بؤ بةشةكانى مَيشكء جةستة (مرؤظةكة 
َين ضي سوودبةخشء ضي زيان 

َ
هةر هةمووى)،ء ثَيمان دةل

بةخشة لةو ثَيكهاتةدا. 

هةستةوةرةكان لةناوضةند دةمارَيكدا كاردةكةنء ضةند 
ئؤرطانَيك بة مَيشكةوة دةبةستن (شَيوازى ثَيكهاتةى مَيشك). 
هةموويان  ثَيست  دةم،  لووت،  طوَيضكةكانمان،  ضاوةكانمان، 
بةهؤى ضةند ثَيكهاتةيةكى بضووكى ناو هةوا، ناو ئاو يان ناو 
ضةند شتَيكى ديكةدا كارتَيكراو دةبن. تةزووى تايبةت دةنَيرن 
بؤ مَيشك كةئةنجامةكةى ئةو هةستة دروست دةكات المان. 
ديارة كةناديارترين بةش لةو وَينةيةدا ئةوةية ضؤن ضاالكى 
دروستكردنى  ئةنجامى  دةتوانَيت  مَيشكدا  لةناو  دةمارَيك 

هةستةوةرييةك بَيت لةمَيشكدا؟ 

مى تةواوةتى ئةو ثةيوةست بوونةى 
َ
ديكارت ناتوانَيت وةال

مَيشكء جةستةيةمان بداتةوة. 

http ;\\www.spanknotes.com\philosophy\prin-
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 طةِران بة شوَين ناوى خَيزانى 
َ
     زاناكان لةدواى سةد سال

ةى كةتريةكةى دةطاتة نزيكةى مةترَيك (سَي ثَي)،  
َ
ئةو طول

كة  بةخَيزانَيكة  سةر  دةركةوت  بؤيان  و  ئةنجام  طةيشتنة 
ةكانى زؤر بضوكن. 

َ
طول

 لة 
َ
ة زةبةالحة كةبةيةكَيك لة طةورةترين طول

َ
ئةم طول

جيهاندا ناوزةند دةكرَيت رةنطى سوورةو بؤنَيكى ناخؤشي 
لَي دَيت. 

لة  توَيذينةوةكةيان  كةئةنجامى  توَيذينةوةكة  تيمى 
ثؤلَينكردنى  ئةستةمى  رايانطةياند  دا   Science طؤظارى 
ةتة 

َ
خةسل ئةو  بؤ   Rafflesiaceae رافلسياسيا  رووةكى 

دةطمةنانة دةطةِرَيتةوة كةهةيةتى، ئةم رووةكة سةيرة رةط 
ةكةى زؤر طةورةية، كَيشي دةطاتة 

َ
ى نيية، طول

َ
و قةد و طةال

لة  بؤندا  روخسارو  شَيوةو  لة  كيلؤطرام  حةوت  نزيكةى 
طؤشتى شيبوةوة دةضَيت، مَيشولةى بؤطةنخؤر رادةكَيشَيت 

كةكارى ثيتاندنى بؤ ئةنجام دةدات.
دارستانةكانى  كةلةزةوى  سةرسوِرهَينةرة  رووةكة  ئةم 
مشةخؤرة  روةكَيكى  دةذي،  ئاسيا  تى 

َ
خؤرهةال باشورى 

شانةى  لةسةر  و  ناكات  رؤشنةثَيكهاتن  كردارى  لةبةرئةوة 
رووةكى مَيوى ئيستيواءي دةذي و ئةو توخمة خؤراكييانة 
بةكاردةهَينَيت كة ئةم رووةكة دابينى دةكات (واتة رووكى 

ميوةكة)
زاناكان DNA ى ئةم رووةكةيان شيكردةوة بؤ طةِران 
طروثَيكة  بة  سةر  رووةكة  كةئةم  خَيزانةكةيدا،  شوَين  بة 

ثةنجا جؤر لةخؤدةطرَيت. 
رافيلسياسياى  رووةكى  دةركةوت  بؤيان  زاناكان  ثاشان 

.Euphorbiaceae زةبةالح سةر بةخَيزانى فؤربياسا
رووةكةكانى مةتات و طةرضةك و درةختةكانى منهوت 
خَيزانة  بةم  سةر  هةر  بضوكن  ةكانيان 

َ
طول كةهةموويان 

رووةكيةن. 
لةبايؤلؤذى  ياريدةدةر  مامؤستاى  ديفيز  ضارلز 
ثةرةسةندنى ئةندامى لة زانكؤى هارفاردو سةرثةرشتيارى 

تيمى توَيذينةوةكة رايطةياندو ووتى: 
هةروةك  سةرسوِرهَينةرن  سةيرو  زؤر  رووةكانة  ئةم 
ئةم  و  هاتنب  يةوة  زةوى  هةسارةى  لةدةرةوةى  َيي 

َ
بل

طولَة زةبةالحةكان

سؤز مةحمود
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شوَينةيان بةسةر ئةم رووةكة (ئةوةى دةبَيتة خانةخوَي) 
داطريكردبَيـت، ئةمةش زؤرَيك لَيكدانةوة لةخؤ دةطرَيت. 

هةروةها لة درَيذةى قسةكانيدا ووتى.: بَيطومان شؤكى 
زؤر  ةكانى 

َ
كةطول زانيمان سةربةخَيزانَيكة  ئةوةبوو  طةورة 

بضوكن. 
مليؤن   46 لة  لةوباوةِرةدان  ناسي  رووةك  زاناكانى   
ةوة ئةم رووةكة بةئيقاعَيكى خَيرا دةستى بةثةرةسةندن 

َ
سال

َيكةوة تريةكةى تةنيا 
َ
ة لةطول

َ
كردووة لةم ماوةيةدا ئةم طول

ئَيستاى  طةورةيةى  قةبارة  ئةم  بؤ  بووة  ميلليمةتر  دوو 
ثةرةى سةندووة كة دووسيفةتى سةرةكى هةية: 

دارستانة  لةسةرزةوى  تةنيا  زةبةالحانة  رووةكة  ئةم 
هةروةها  دةكةن،  طةشة  تاريكن  كةزؤر  ئيستيوائيةكان 
بؤالى  جياواز  مَيشولةى  راكَيشانى  بؤ  ئاسانيان  هؤكارَيكى 
زؤربةى  بةرفراوانكردنى  رَيطةى  لة  م 

َ
بةال نيية،  خؤيان 

بؤنةتايبةتييةى  ئةو  دةتوانن  ئةوثةِري  بؤ  ةكانيان 
َ
طول

وبكةنةوة. 
َ
كةبؤنى طؤشتى لَيدَيت بؤناوضةى دوورتر بال

بوونة  طةورانة  زؤر  ة 
َ
طول ئةم  ديكةوة  لةاليةكى 

مَيشوولةوة  لةاليةن  زؤر  راكَيشانى  سةرنج  ئاماذةيةكى 
ثيتاندنيان  رَيطةيةشةوة  لةم  و  لةسةريان  نيشتنةوة  بؤ 

روودةدات. 
 لةسةر هةسارةى 

َ
هةروةها شايةنى باسة درَيذترين طول

دةطاتة  كةدرَيذييةكةى  ة   (Titan Aram) ي 
َ
طول زةوى 

سةر  م 
َ
بةال ناخؤشة  بؤنى  رافلسياسيا  هةروةك  مةترو  سَي 

بةهةمان خَيزان نيية. 

سةرضاوة: ثاشكؤى زانستى (العربي) 

نيسانى 2007 
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كةسةكة  تيايدا  كة  كةسيية  تاكة  خوويةكى  دةستثةِر 
لة  و   ، دةكات  دروست  خؤى  بؤ  سَيكسى  هروذاندنى  خؤى 
زؤر جاريشدا بةبَى ئاطا ئةم كارة دةبَيتة خوو بة تايبةتى لة 
سةردةمى هةرزةكارى و لةوة ثاشرتيشدا وةك جطةرة كَيشان يا 

خواردنةوةى مةى لَيدَيت. 

ئةوةى جَيى ئاماذةية ئةوةية كة ئةم كردارة بة نةخؤشى 
دانانرَيت، تةنها ئةوةندة نةبَيت وةك ئاماذةمان ثَيدا لة هةندَيك 
كةسدا تؤخ دةبَيتةوةو دةبَيتة خووطرى ثَيوةى كة ئيرت واى 
لَيدَيت زؤر بة زةحمةت دةتوانَيت وازى لَيبهَينَيت و ئاشكراشة 
خووطرى بة هةر بارَيك لة بارةكانى ذيانةوة بَيت لة نوذدارى دا 
 
َ
بة كارَيكى سروشتى دانانرَيت سةرةِراى ئةوةى بة طشتى لةطةل

زةوقى ساغدا ناطونجَيت. 

زيانى سةرةكى بة ثلةى يةكةم لةوةوة دَيت كة هةرزةكار 
يا الو، بؤ يةكةم جار بة دواى طةِرانيدا بؤ ضَيذ وةرطرتنَيكى 
بةهؤى  ثاشدا  لة  م 

َ
بةال دةبات  كارة  ئةو  بؤ  ثةنا  سَيكسى 

خووطرييةوة دةبَيتة كؤيلةى ئةو كارةو لةبةر ئةوةش كة زؤر 
زانستييةكاندا  لة زؤربةى كتَيبة  نهَينى ئةنجامى دةدات  بة 
هةر بة خووى نهَينى ”Masturbation“ ناودةبرَيت. كارة 
ناسروشتييةكة لةوة داية كة وردة وردة واى لَيدَيت ثَيويستى 
بة ئةركى زياتر دةبَيت بؤ ئةوةى خؤى بهروذَينَيت، ئةمةش 

زؤربةى جار دةبَيتة ماندوو كردنى دةماخ و دةروون و زؤربةى 
جار ئةمةش جؤرة شؤكَيك بؤ كةسةكة دروستدةكات ضونكة 
هةستدةكات وةك جارى يةكةم زؤر بة زوويى نا هروذَيت و 
ناطاتة ئةوثةِرى ضَيذ وردة وردةش بةمة تووشى جؤرَيك لة 
ى سةير سةيرى بؤ دَيت بة 

َ
ى دةبَيت و خةيال

َ
ة راوكَي و دوودل

َ
دل

تايبةتى كة هةندَيكجار هةر ناطاتة ضَيذ وةرطرتن، يا تووشى 
رةث نةبوونى تةواو دةبَيت و بؤ ئةوةش ضةند جارَيك لة سةر 
خؤشكةرى تةواو. 

َ
م ناطاتة ئةنجامى دل

َ
دةداتةوة، بةال

َ
يةك هةول

هةندَيك لةوانةى كة زؤرو بؤ ماوةيةكى زؤر خةريكى ئةم كارة 
بوون و تياياندا بووة بة خوويةكى جَيطري، لة ئةنجامى ئةوةى 
كارةكة ضؤتة نةستييانةوة، لة ثاش ذن هَينان بةشَيك لةوانة 
ئةو جؤرة ضَيذةى خؤيان بة دوايدا دةطةِرَين يا لة ئةنجامى 
خووةكةوة دةستيان كةوتووة لة ذنةكانيان دةستيان ناكةوَيت 
تووشى شؤك دةبنةوة و رةنطة بةرةو هةندَيك لة تَيكضوونى 
كردارى  كاتى  لة  تةواو  نةبوونى  رةث  وةك  بضن  سَيكسيش 
نَيوان خؤى و  لة  ئاذاوة  ناِرةحةتى و  سَيكسيدا و ئةوةش ض 

ذنةكةيدا دروستدةكات !

لَيرةشدا نابَيت ئةوةمان لةيادبضَيت كة ئةم خووة لةبةر 
ئةوةى جياوازة لة كارة سَيكسية سروشتييةكة و ثَيويستى بة 
 و ئةندَيشةى 

َ
ى زؤر هةية لة ئةنجامى خةيال

َ
ئةركَيكى ئةقل

  خؤ رزطاركردن لة دةستثةِر 
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دا كة لة 
َ
 بؤ هَينانة بةر ضاوى كارَيكى سَيكسى لة خةيال

َ
قوول

واقعدا بوونَيكى نيية لةبةر ئةوة هةميشة ئةو كةسانة هةست بة 
الوازى هَيزيان دةكةن و زؤربةى خةو دةيانباتةوة زؤرَيكيشيان 
ئةطةر خوَيندكار بوون لة وانةكانياندا باش نابن لةبةر ئةوةى 

وردبينيان بؤ وةرطرتن و تَيطةيشتن لة ثؤلدا كةم دةبَيتةوة. 

دةبَيت ئةو كةسانةى كة ئةم كارةيان كردؤتة خوو ئةوة 
ةتة 

َ
بزانن كة ئَيستا هيض دةرمانَيكى ئةفسووناوى نيية لةو حال

رزطاريان بكات يا وايان لَيبكات بةتةواوى لَيى دووربكةونةوة 
و لة بري خؤيانى بةرنةوة. ضونكة دةردةكة لةوةداية كة ئةمة 
ةتَيكى 

َ
حال كو 

َ
بةل بَيت  ضاك  دةرمان  بة  تا  نيية  نةخؤشى 

دةرونيية بووة بة خووطرى. 

كةسةكة  دةست  بة  تةنها  لَيى  خؤرزطاركردن  لةبةرئةوة 
يارمةتى  بوارةدا  لةم  نؤذدارى  ئةوةندةى  ضونكة   خؤيةتى 
كةسةكة دةدات تةنها ئةوةندةية كة هةندَيك هَيووركةرةوةى 
زوو  زؤر  كةسانة  ئةو  ئةوةى  بؤ  ئامادةكردووة  دةمارى 
نةهروذَين ئيرت لةوة زياتر نيية و ئةوى دى دةكةوَيتة سةر 
 بدات بِرواى تةواوى بة خؤى بَيت 

َ
خووطرةكة خؤى كة هةول

كة دةتوانَيت لة هةر شتَيك خؤى بيةوَيت دووربكةوَيتةوة واتة 
تاكة ضارةسةر لةم اليةنةوة ئةوةية كة هَيزَيكى خودى تةواو لة 
كةسةكةدا دروست بَيت بؤ بةرةنطاربوونةوةى ئةو ساتانةى كة 

لة دةروونيانةوة زؤرَيكيان بؤ دَيت بؤ ئةنجامانى خووةكة. 

ئةمانةى خوارةوةش هةندَيك لةو هةنطاوانةن 
كة كةسةكة دةتوانَيت لة رَيطايانةوة خؤى لةم خووة 

بة دووربطرَيت: 
1. تا دةتوانَيت خؤى دووربخاتةوة لة سةيرى ئةو فيلم 
دروست  مرؤظدا  لة  سَيكسى  هروذاندنى  وَينانةى  و  ظيدؤ  و 

دةكةن.    

2. دووركةوتنةوة لة بة تةنها دانيشتن لة ذوورَيكى ضةثةك 
يا داخراودا. 

3. رَيطة نةدان بة هاوِرَي و دؤستان كة لة بةردةميدا ئةو 
جؤرة باسانة بكةن كة هروذاندن دروست دةكةن. 

4. نةخوَيندنةوةى ئةو ضريؤك و شيعر و كتَيبانةى كة 
هروذاندنى سَيكسى دروست دةكةن . 

هةر  بة  وةرزش  خوودانة  دا  ئيشى  بَي  كاتةكانى  لة   .5
باخدارى،  ثياسةكردن،  و  طةِران  بة  بَيت  جؤرَيكييةوة 
سةيركردن يا طوَيطرتن لة ثِرؤطرامى تةلةفزيؤنى يا راديؤيى 

 و دةستةى زانستى 
َ
بةسوود، بةشدارى كردن لة يانةو كؤمةل

دا 
َ
يةتى ناو طةِرةك و شاردا. ئةنجامدانى كارَيك لة مال

َ
و كؤمةال

وةك دارتاشى، ئاسنطةرى، ضاككردنةوةى شتَيكى شكاو. .. هتد. 

6. لةسةر دايك و باوكيش ثَيويستة كة ئينتةرنَيت ئةطةر 
كو 

َ
دا هةبوو يا سةتةاليت لة ذوورى تةنهادا دانةنرَيت بةل

َ
لة مال

 و ئةو ذوورانةدا دابنرَيت كة هى تاكة 
َ
هةميشة لة ناو هؤل

كةسَيك نني و هى خَيزانةكةن ضونكة بة داخةوة ئينتةرنَيت 
كى تَيداية 

َ
كة سةدان و بطرة هةزاران باس و خواسى زؤر بةكةل

هةندَيك لة طةنج و الوان تةنها تيايدا بة دواى ئةو سايتانةدا 
 دةبن كة هروذاندنى سَيكسيان بؤ دروست دةكات لة رَيطاى 

َ
وَيل

فيلم و وَينةى هروذَينةرةوة.  

د. سرور

رةنطي ثةمةيي ماسولكةكاني دَل هَيور 
دةكاتةوة 

و  رةنط  دةربارةي  زانستي  توَيذينةوةيةكي 
كاريطةري لةسةر مرؤظ دةريخست كة هةندَيك لة 
جؤرةكاني رةنطي ثةمةيي هةمان كاريطةري ماددة 
دةدات  يارمةتي  هةروةها  هةية،  هَيوركةرةوةكاني 
بؤيان  تؤذةرةكان  ماسولكةكان،  خاوبوونةوةي  بؤ 
دةركةوتووة كة بة شَيوةيةكي زانستي بةشَيك لة مَيشك 
بةهؤي  ثةمةييدا  رةنطي   

َ
لةطةل دةكات  كارلَيكردن 

ئةوةش  كة  ئةدرينالينةوة،  هؤرمؤني  ثةكخستني 
ماسولكةكاني  كاري  هَيوركردنةوةي  هؤى  دةبَيتة 
دةدات،  دةمارةكان  هَيوركردنةوةي  يارمةتي  و   

َ
دل

هةربؤية ئةو ثسثؤرانة ئامؤذطاريمان دةكةن كة تا 
بة  بكةين  لةبةر  ثةمةيي  بةرطي  و  جل  دةتوانني 

تايبةتي لةكاتى موناقةشةى توندو تيذدا.
مرؤظ  ضارةسةركردني  ثسثؤراني  ئاماذةية  جَيي 
رةنطةكان  كة  بِروايةدان  لةو  رةنطةكانةوة  بةهؤى 
تووشي  لةوانةي  دةكاتةوة  ضاك  نةخؤش  هةندَيك 
رَيطاي  لة  دةماربوون  و  دةروون  تَيكضوونةكاني 
بةركةوتني هةندَيك تيشكي رووناكييةوة كة زؤر بة 
هةر  بذاردووة، 

َ
هةل ؤثةكانيان 

َ
طل رةنطي  طرنطييةوة 

ئةوانة واباسي رةنطي ثةمةيي دةكةن و  كاريطةري 
لةسةر دةرووني مرؤظ بةوةي كة رةنطَيكي جوانة 
ثِرمان دةكات لة خؤشةويستى و ثاراستن و هةستكردن 

بة تةنهايي و هةستدارَيتي كةمدةكاتةوة.
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دانى نة خَوشيةكة: - 
َ
  مَيذووي سةرهةل

نةخَوشي هةوكردنى بَوري هةوا (ئاى بى) يةكَيكة لة ثةتا 
نة 

َ
هةرة ترسناكةكاني كَوئةندامي هةناسة لةمريشكدا كة ساال

تان 
َ
طة ثةلةوةرةكان و ئابوورى وال

َ
زةرةرو زيانَيكي طةورة لة طَيل

دةدات، لة جيهاندا بَو يةكةم جار ئةم نةخَوشية لة وياليةتة 
ى 1930 

َ
يةكطرتوةكاني ئةمريكا لة ناوضةى (داكَوتا) لة سال

ز بةدي كرا و بَو يةكةم جار هةر لة ئةمريكا وةك نةخَوشي 
ى 1962 

َ
هةوكردنى بَوري هةوا بة فةرمى تَومار كرا و لة سال

نيشانةى هةوكردنى  د و هيضنةر) 
َ
فَيل (وينتةر  زانا  هةردوو 

بة  لة  كةجَورَيكة  تَوماركرد  (nephritis)يان  طورضيلة  
نةخَوشي هةوكردنى بَوري هةواوة، ئةم نيشانةية هةروةها لة 
ياش تَوماركرا زَور توندو تيذتر لة ئةمريكا، وة ئةم 

َ
تي ئوسرتال

َ
وال

وةو تَوماركراوة، 
َ
تاني جيهان بةربال

َ
نةخَوشية لة زَورَيك لة وال

يا، بةِرازيل، 
َ
مانيا، ئيتال

َ
ةندا، بةريتانيا، ئةل

َ
لةوانة ئيسرائيل، هَول

فةرةنسا، شايةني باسة ئةم نةخَوشية تا ئَيستا لة جيهاندا نة 
 بكرَيت بة هَوي زَوري سريَوتايثي 

َ
توانراوة بة تةواوي كَونرِتَول

ظايرَوسةكةوة، كة بةتةنها لة وياليةتة يةكطرتوةكاني ئةمريكا 
جَوري  باوترين  لةوانة  كراوة  نيشان  دةست  جَور  ضةندين 
ي 1950 بةدي كرا و 

َ
ماساضوسَيتة (Massachusetts) لة سال

 (ArK) و لة هةشتاكاندا (JMk) ني حةفتاكاندا جَوري
َ
لة ساال

ِرَيذةي توش بوون بة  و لةنةوةتةكاندا (072) دَوزرايةوة و 
تاني ئاسيا بةم شَيوةية 

َ
نةخَوشي هةوكردنى بَوري هةوا لة ووال

(ضني 30%-10)، (ئَيران 42%)، (تايوان 31%) و رَيذةي توش 
يا دةطاتة %35.

َ
بوون لة ئةوروثاش بةتايبةت لة ئيتال

 هَوكاري توشخةري نةخَوشيةكة:-

نةخَوشي هةوكردنى بَوري هةوا (ئاي بي) بة هَوي جَورَيك 
 (corona) ظايرَوسةوة تووش دةبَيت كة ثَيي  دةوترَيت كَورَونا
كة ذمارةيةكى زَورسريَوتايثى ئةنتيجني جياوازي هةية، كة 
ة.   (Massachusetts) ماساضوسَيت  جَوري  ناسراوترينيان 
م بةطشتي خِرة و بة ثةردةيةك 

َ
ئةم ظايرَوسة شَيوة جياوازة، بةال

دةورةكةى  ضوار  و  نانَوميتةرة   90-200 كة  داثَوشراوة 
دةرثةِريوَيكي شَيوة دِركي ثَيوةية (Spike) كة درَيذيةكةي 
نزيكة ي20 نانَوميتةرة و،  شَيوة لولثَيضي ئةم ظايرَوسة -10 

م ئةم شَيوةية زَور بة كةمىدةبينرَيت.
َ
15 نانَوميتةرة، بةال

هاتن و طواستنةوةي ظايرَوسةكة:- 
َ
ماوةي هةل

و 
َ
طة ثةلةوةرةكاندا بال

َ
 ئةم ظايرَوسة زَور بة خَيرايى لة كَيل

مذيني 
َ
وبونةوةى بة زَوري بةهَوي هةل

َ
دةبَيتةوة، رَيطاكانى بال

نةخَوشي هةوكردنى بَوري 
هةوا لة مريشكدا 

@Infectious Bronchitis@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@

  دكتؤر شريوان محةمةد ئةمني مةالكةريم       
  ثزيشكي ظَيتَيرينةري
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ظايرَوسةكةية كة بة هَوي كَوكني ثذميني مريشكةكةوة دةبَيت. 
هاتن ثَيش دةركةوتني نيشانةكاني نةخَوشيةكة 

َ
وة ماوةي هةل

لة  دةطوَيزرَيتةوة  ظايرَوسة  ئةم  هةروةها  سةعاتة.   36 -18
مريشكي توش بووةوة بَو مريشكي ساغ بة رَيطةي راستةوخوو 
طةى 

َ
كَيل ثةلي  كةلو  هَوي  بة  و  ئاوو  ِرَيطةي  بة  ناِراستةوخَو 

ثةلةوةريةوة، هةروةها هةواش يةكَيكة لةسةرةكيرتين رَيطةكاني 
رَيطةي  لة  ئاسايى  ظايرَوسة  ئةم  ظايرَوسةكة،  طواستنةوةي 
ةتدا تَوماركراوة، 

َ
م لةهةندَيك حال

َ
هَيلكةوة ناطوَيزرَيتةوة، بةال

طةيةكى 
َ
طةيةك بَو كَيل

َ
جطة لةوةى لةِرَيطةي مرَوظيشةوة لة كَيل

دى دةطوَيزرَيتةوة.

تووش بوون بة نةخَوشيةكة:- 
ئةم نةخَوشية بة تةنها لة مريشكدا و لة هةموو 

م زَورتوندو تيذترة لة لة جوجكدا 
َ
تةمةنَيكدا روودةدات, بةال

و دةبَيتة هَوي مرداربوونةوةي رَيذةيةكي بةرضاو، ثاش 
مذيني ظايرَوسةكة لةاليةن مريشكةكةوة ظايرَوسةكة 

َ
هةل

بةخَيرايي لة كَوئةندامى هةناسةدا زَور دةبَيت و دةتوانرَيت 
دياري بكرَيت لة قورط و سيةكاندا لة 24 سةعات دا بَو ماوةي 
8 ِرَوذ، و ئةم ظايرَوسة توانايي زَور بووني هةية لة طورضيلة  

بَو ماوةيةكي زَورتر لة كَوئةندامي هةناسة.      تووش بون 
بةم نةخَوشية لةمريشكدا جياوازة ثشت دةبةستَيت بة:- 

تووندو تيذي ظايرَوسةكة، 
تةمةني مريشكةكة ثَيش 
كوتان، بةرطري دايكانة، 
توش بوون بة نةخَوشي 

تر وةك (مايكَوثالزما، 
نيوكاسل)، رَيذةيي 

تووش بون 50- %100،  
رَيذةيي مرداربونةوة -0 
25% بةثشت بةستن بة 
نةخَوشي ديكة، هةروةها 

توش بوون بة جَوري 
طورضيلةش بة زَوري لة 
ثةلةوةردا دةردةكةوَيت.

ئةوةى شايةني باسة سةرماش يةكَيكة لة هَوكارةكان كة زَور 
طونجاوة بَو تةشةنة كردني نةخَوشيةكة. 

نيشانة كلينيةكاني نةخَوشيةكة: -
هاتني ظريَوسةكة -18 36 سةعاتة، نيشانةكاني لة 

َ
ماوةي هةل

مةت، ئاوسان 
َ
جوجكدا بريتية لة: - تةنطةنةفةسي كَوكة،  هةال

ة شَوِرة، دابةزينى ئاوو عةلةف و 
َ
وتةِربووني ضاو، الوازبوون، بال

كةم بووني كَيش، سك ضوون. شَيوةي طورضيلةيى لة جوجكدا 
دةبَيتة هَوي مردار بوونةوةى  رَيذةيةكى زَور (سةروو %60). 

- هةندَيك كَوكة و  لة:  لة مريشكدا نيشانةكاني بريتية 
ثذمة، تةنطةنةفةسي، قرخة كة طوَيت لَي نابَيت تةنها لة كاتي 
م 

َ
ة شَوِرة، بةال

َ
بَي دةنط بووني مريشكةكاندا نةبَيت, هةروةها بال

ظايرَوسةكة  جَوري  هةندَيك  دةردةكةوَيت,  كةمرت  مةت 
َ
هةال

( T, Gray, Holte) بةتايبةت جَوري

زَور هَوطرة بَو شانةي طورضيلة لة مريشكدا ئة طةر هَوكاري 
ذينطة لةباربَيت لة وانة، ساردي و طةرمي و زيادبووني كاليسيوم 
و ثرَوتني لة عةلةف دا و ناهاوسةنطي فسفَورو كاليسيوم و ذةهر 
 هَوكاري ديكة كة 

َ
لة عةلةف دا وةك ئوكراتوكسني، ئةمة لةطةل

زةرةرو زيان بة طورضيلة دةطةيةنَيت لة وانة نةخَوشي طةمبَورَو 
ذةهراوي بوون بة سةلفا و طةلَيكي ديكة، و لةم شَيوةية دا 
ةتى 

َ
رَيذةي مرداربوونةوة مريشكدا دةطاتة سةروو30% لة حال

توندو تيذدا. 

و لة مريشكي هَيلكةكةردا نة خَوشي ئاي بي دةبَيتة هَوي 
دابةزيني بةرهةم هَيناني هَيلكةو خراثي جَوري هَيلكة لة رووي 
كواليتيةوة واتة هَيلكةكة بضووكة لة ضاو هَيلكةي ئاساييدا و 
ةكةي 

َ
شَيوةو ِرةنطي تَيك دةضَيت وة توَيكل

تةنك دةبَيت، وةلة ناو هَيلكةكةدا ماددةي 
ئةلبَومني لينجيةكةي لة دةست دةدات.

  

(نيشانةي تةنطة نةفةسي لة 
مريشك و جوجكدا)
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خراثى هَيلكة لة رووي كواليتيةوة ( نة خَوشي ئاي بي)
دِريني 

َ
نيشانةكاني مرداربوونةوة (هةل

مريشك): -
شَيوةي كَوئةندامي هةناسة: - 

سوربوونةوةو هةوكردني كَوئةندامي هةناسة بةتايبةت 
لينجة ثةردةي قوِرط و رَيِرةوي لووت، وهةندَيك جار ثةردة 
 و ئةستور دةبَيت كة ئةمةش بة زَوري لة مريشكي 

َ
هةوا لَيل

تةمةن بضوك دا زياتر دةردةكةوَيت وةك لة تةمةن طةورة، 
هةروةها يةكَيكي ديكة لة نيشانةكاني تر بريتية كَوبونةوةي 

 (cheesy material) مادةيةكي وةك ثةنري
لة بَوري قوِرط دا كة دةبَيتة هَوي تةنطةنةفةسي و قرخة، 
هةندَيك جار بةهَوي نةخَوشى ديكةي كَوئةندامي هةناسة لةوانة 
(E.coli, Mycoplasma) تووشي هةوكردني تورةكةي هةواو 
 دةبَيت               

َ
هةوكردني ثةردةي جطةرو هةوكردني ثةردةي دل

نةخَوشيةكة  ي  شَيوةية  ئةم  طورضيلةيي:-  شَيوةي   
مريشك  لة  زَور  رَيذةيةكي  مرداربوونةوةي  هَوي  دةبَيتة 
سةروو25% بة تايبةت لة مريشكى تةمةن بضوكدا، و بة هَوي 
جَورَيك لة ظايرَوسي كَورَوناوة دةبَيت كة زَور هَوطرة لة طورضيلة 
 بوونى بَورى ميزو 

َ
ئاوسان و كال

َ
و بَورى ميزدا وة دةبَيتة هَوي هةل

طورضيلة، هةروةها بَوري ميز طةورة دةبَيت بة هَوي كَوبوونةوةي 
ى يوربك ئةسيد) و مريشكةكة دواي ٤- ٥ رَوذ دواي 

َ
(كريستال

تووش بوون مرداردةبَيتةوة و  بة تةواوي نيشانةى وشك بوونةوة 
تيادا دةردةكةوَيت. 

دةست نيشان كردني نةخَوشيةكة:  
ثشت  تةواوي  بة  نةخَوشيةكة  كردني  نيشان  دةست  بَو 
نابةستني بة نيشانةكاني مريشكةكة بة زيندوويي يا خود بة 
مردويي يان بة ثشكنينة سريَولوجيةكان بة هَوي بوني ضةند 
نةخَوشيةكى لةيةكضووي كَوئةندامي هةناسة وةك نة خَوشي 
كو بَو دةست 

َ
ندة و مايكَوثالزما، بةل

َ
 و ئةنفلونزاي بال

َ
نيوكاسل

نيشان كردني تةواو ثشت دة بةسَتَيت بة:-
 HI hemaglutination inhibition ثشكنيني ئةاليزا و 
 PCR Polymerase chain م باشرتين ثشكنني

َ
test  بة ال

reaction)ة كة دةتوانرَيت بة هَوي ئةم ثشكنينةوة بةتةواوي 
جَورو سريَوتايثي ظايرَوسةكة جيا بكةينةوة لة ماوةيةكى كورت 

دا. 
ضارةسةري نة خَوشيةكة: - 

بَو نةخَوشي هةوكردنى بَوري  ضارة سةري طونجاو نيية 
طةكة نةبَيت 

َ
هةناسة، تةنها بةزيادكردني ثلةى طةرمى ناو كَيل

غي ناو 
َ
بَو رزطار بوون لة سةرما، هةروةها رزطار بوون لة قةرةبال

دان 
َ
طة كة بة كةم كردنةوةي ذمارةي مريشكةكان، جطة لة هةول

َ
كَيل

بَو بةرزبونةوةي رَيذةي عةلةف بَو رَيطة طرتن لة دابةزيني 
كارهَيناني دةرماني دذة بةكرتيا  كَيشي مريشك، هةروةها بة 
بَو كةمرت بونةوةي هةوكردني بَوري هةوا، هةروةها رَينمايي 
طة بَو ثَيداني مادةي سؤديوم و ثَوتاسيوم لة 

َ
كردن خاوةن طَيل

رَيطةي ئاوةوة بَو جَيطرتنةوةي ئةو مادانةي كة لة كيس ضوون 
بةتايبةت لة ئةنجامي هةوكردني طورضيلة (شَيوة طورضيلةيي)، 
و ئةطةر نيشانةي هةناسةيي بةدي كرا ثَيويستة لة رَيطةي ئاوةوة 
(broad spectrum antibiotic) بدرَيتَي بَو ماوةي 3- 5 رَوذ 
بَو رَيطرتن لة تووش بوون بة نةخَوشي ديكة، هةروةها ضاكردني 
طة ثةلةوةريةكان بة شَيكى طرنطة لة ضارةسةري 

َ
كارطَيري كَيل
نةخَوشيةكة.

 كردني نة خَوشيةكة: - 
َ
رَيطةطرتن و كَونرتَول

 ِرَيوشوَينة كارطَيِريةكان: - باشرتين شَيوةي كارطَيري ئةوةية، 
طة ثةلةوةريةكةو هةموو 

َ
كردنى جوجكةكان، كَيل

َ
كة ثَيش داخل

ئامَيرةكان باش ثاكذ بكرَيتةوة  بكرَيت بة تايبةت بة مادةي 
طة ثةلةوةريةكة 

َ
ظَيركَون S، هةروةها دةبَيت هةواطَوِركَيي  كَيل

رَيت لة رَيطةي هةواوة ظايرَوسةكة 
َ
 بكرَيت و نةهَيل

َ
باش كَونرِتَول

طةكة ئةمةش لة رَيطةي داناني فلتةر دةبَيت 
َ
بطوَيزرَيتةوة بَوكَيل

لة ذَير ثةستاندا ثَوزةتيظدا و ثارزاكردن دذ بة نةخَوشي نةخَوشي 
هةوكردنى بَوري هةوا بة شَيوةيةكي رَيك و ثَيك و بة بةرنامة 
رَيكو ثَيك لة  واتة (بةكارهَيناني ظاكسيني ضاك و تةكنيكي 
 
َ
ئةنجامي كردني كوتان دا) يةكَيكى ديكةية لة رَيطةكاني كَونرتَول

طةي 
َ
كردني نةخَوشيةكة، ئةمةو جطة لة بةدواداضوني خاوةن كَيل

ثةلةوةري بَو زانيني بةرطري مريشكةكان لة دواي كوتان لة ما 
وةيةكي دياري كراودا لة ِرَيطةي ثشكنني بة ئامَيري ئةاليزةوة.

سةرضاوةو ثةراوَيزةكان: - 
د. توركي سراقبي – دواجن الشرق االوسط و شمال أفريقيا   .1

– عدد (191) ص 54.
2. Aiello, S.E and Mays. A, 1998; Merk veterinary 

manual 
3. Biester, H.E. and Schwarte L.h 1965; Disease of 

poultry. 
4- Jordan, F.T.W. and Pattison M ; 1996 Poultry disease  
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َ
وكؤمةل خَيزان  لةنَيوان  ثردَيكة  فَيركردن  ثةروةردةو   

لةاليةكى  ئايندةدا  ئَيستاو  رابوردوو  نَيوان  ولة  اليةكةوة  لة 
طرنطى   ثايةيةكى  فَيركردن  ثةروةردةو  ديكةوة....هةروةها 
طة 

َ
طةيةو ضؤنيةتى  روخسارى كؤمةل

َ
بنيادى سةرةوةى كؤمةل

لة داهاتودا  ديارىدةكات،  طؤِرينء ثةرةثَيدانى  بوارى ئابوورى 
يةتى بَى طؤِرانكارى وطةشةكردنى سستمى 

َ
وسياسى و كؤمةال

تواناى  كة  ناكرَيت  ضاوةِروان   
َ
ُّـ واى  ئةنجامَيكى   ثةروةردة 

رةوِرةوةى  سةر  لة  كوردستان   طةى  
َ
كؤمةل هةبَيت   ئةوةى 

ذيارى سةردةم دابنَيت..  بؤية  ثةلة كردن  لة طؤِرانكاري و 
ثةرةثَيدانى  ثرؤسةى ثةروةردةو وفريكردن ئةولةويةتى خؤى 
هةية . ...تازوو تر ثَيداويستى بؤ ئامادة بكرَيت ودةست بةو 
طؤِرانكاري ية بكرَيت درةنطة ”  بة شَيوازَيك  دةبَيت طةشةو 
طة 

َ
ببَيتة دؤزى تاك وكؤمةل تدا 

َ
لة وال ثَيشكةوتنى ثةروةردة 

نَيوان   لة  ساكار  بةراوردَيكى   ئةطةر  ضونكة  ت،  
َ
ودةسةال

بكةين،    ثَيشكةوتوةكاندا   طا 
َ
كؤمةل و  كوردستان  طةى  

َ
كؤمةل

دةبينني ض  بؤشايى يةكى  بةر فراوان  لة نَيوانياندا هةية. ... 
طةى ئَيمة  بة راكردنيش  لة هيض بوارَيكدا  تؤزى ثَيى 

َ
كؤمةل

ئةوان  ناشكَينَيت  بةتايبةتى لةم دوايى يةدا ثَيشكةوتنى مةزن  
طا  ثَيشكةوتوةكاندا 

َ
لة بوارى زانست و تةكنةلؤذيا  لة كؤمةل

طةى كوردستان بة رادةيةكى 
َ
هاتؤتةد ى كة لة راستيدا  كؤمةل

زؤر كةم  لةو داهَينان و ثَيشكةوتنةدا بةشدارة. .. طةر راستةو 
َيني هيض بةشدارى يةكى  لةو داهَينانةدا 

َ
خؤ  بة راشكاوى  نةل

نيية... كةوابوو طؤِرانكارى  وثةرة ثَيدان  لة بونيادى سيستةمى  
طةكةمانة  

َ
ثةروةردةيى دا ثَيداويستييةكى  ئةم سةردةمةى  كؤمةل

يةتى  
َ
تا ئةو ثةرة ثَيدانة  بوارةكانى سياسى و ئابوورى و كؤمةال

بطرَيتةوة،  لة بةر ئةوةى  داينةمؤى طةشةى  ئةو رةهةندانة  
بريتيية لة   ثةروةردة......

ثةروةردةو فَيركردن  بنيادَيكة  زؤر كايةو اليةن دةطرَيتةوة،  
خؤى لة خؤى دا  سستمَيك ثَيكدَينَيت، كة تةواوى  توخمةكانى  
ثةروةردةو فَيركردنى   تَيدا بةر جةستة دةبَيت،  ئاشكراية  
فَيركاران  بةشَيكى طرنط  و كاريطةرى  توخمة مرؤييةكةى  
ينةوةية  تايبةتة  

َ
ثرؤسةكة ثَيكدةهَينن.  كة مةبةستى ئةم لَيكؤل

بة ضؤنيةتى ئاراستة كردن و ئامادةكردن و ثَيطةياندنى  ئةو 
الوازى   اليةنى  كردنى   ديارى  ئايندةدا.   ئَيستاو  لة  توَيذة 
ثرؤسةى ئامادةكردن و ثَيطةياندنى  مامؤستايان  و ضؤنيةتى 
بذاردنى كةسايةتى شياو  بؤ ئةو ثيشة ثريؤزة  مةسةلةيةكى 

َ
هةل

زؤر بة بايةخ و طرنطة لة بةرئةوةى:

زانيارى  هةندَيك  نيية  ئةوة  هةر  سةردةم   مامؤستاى   
كو  مامؤستا سةركردةو  رابةرو ثَيشِرةوى 

َ
بداتة  قوتابيان،  بةل

رؤلَى مامؤستايان لة طَوِرين 
و ثةرة ثَيدانى ثةروةردةو 

فَيركردندا
رةحيم سليمان ئيسماعيل   
سةرثةرشتيارى ثةروةردةيى
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نةوةكانة،  ئةوان ضؤن بن  نةوةكانيش وادةبن. بؤية ثيشةى 
مامؤستايةتى لةريزى ثةيامبةراندا  دانراوة. 

هةر بؤية طؤِرانكارى و ثةرةثَيدان  دةبَيت لة ثةروةردةدا  
بة  ئةولةويةت   سةرةتاوة  ولة  رةهةندةكان   هةموو  ثَيش 

ئامادةكردن و ثَيطةياندنى  مامؤستايان بدرَيت. 

 ضونكة ضاكرتين بةرنامة و شَيوازى فَيركردن، لة باشرتين 
قوتابخانةدا  ماية ثووض  دةردةضَيت، هةرطيز سةركةوتوو نابَيت، 
ثارضة   دةسة  الوازو  مامؤستاى  بة  ثةروةردةييةكان  ئامانجة 
....بؤية  طؤِرانكارى لة ستانداردى  نايةت.  ونةشارةزا  بةدى 
بذاردن و ضؤنيةتى  ئاراستةو ئامادةكردن و ثَيطةياندنى 

َ
هةل

كةسايةتى  تا  بَيت،    يةكةم  ثلةى  بة  دةبَيت  مامؤستايان  
شياو  وكارامة بؤ ئةو ثيشةية  ئامادة بكرَيت، لةبةر ئةوةى 
 
َ
مامؤستايان لة طؤِران و ثةرةثَيدانى  بوارى ثةروةردة  رؤُّـ

سةرةكييان  هةيةو  هةر دةبَيت  لة سةر دةستى  مامؤستاياندا 
طؤِران و طةشةكردن  بَيتةدى. 

لة ثةروةردةدا   ى مامؤستايان 
َ
رؤل و  كاريطةرى  سةبارةت  

تةيةكطرتووةكانى  
َ
(د.  هايم طينؤت) كة ثةروةردةكارَيكى  وال

َيت:
َ
ئةمةريكاية دةل

(من طةشتوومةتة دةرئةنجامَيكى ترسناك 

من توخمَيكى بِرياردةرم لة ثؤلدا 

 شَيوازة تايبةتييةكةم ئاو و هةواكةى دةخولقَينَيت 

ئاكارى رؤذانةم كةشةكةى دةِرةخسَينَيت  وةك مامؤستايةك، 
َيك 

َ
مندال ذيانى   كة  هةية  طةورةم  يةكجار  توانايةكى  من 

بكةمةكولةمةرطى  يا خؤشى

دةتوانم ئامرازَيكى ئةشكةنجة بم   يان ئامَيرَيك بم  بؤ 
ئيلهام بةخشى 

تة ثَيكةرو  شكَينةر بم  يا خؤشى و خةندة 
َ
دةتوانم  طال

بةخش بم 

ئازار دةر  يا ضارة ساز بم 

لة هةموو بارةكاندا ئةوة تةنيا  بةدةمةوة ضوونى  منة كة 
بِريارلةوة دةدات  ئاخؤ ئاستةنطةكان طران بكرَين يان ئاسان 

َيك بكرَيتة مرؤظ  يان لة مرؤظايةتى بَيبةش بكرَيت.            
َ
منال

     د.هايم طينؤت

 بةهةمان شَيوة  مامؤستا (محةمةد عةُّـ عوريان) دةربارةى 
َيت:

َ
كاريطةرى  مامؤستايان  لةثةروةردةو فَيركردندا دةل

خؤم   
َ
قوول بريَيكى  بة  دةكةمةوة،  جاران  يادى  ((كاتَيك 

َينم لةهةموو سةركةوتن و داهَينانةكانمدا...تَى ئةطةم  
َ
دةخةمل

ئةو سةركةوتنة يان ئةو داهَينانة كاريطةرى مامؤستايةكة لةكات 
تواناكانم   بةهرةو  و ساتى خؤيدا...كاتَيك سةرنجى  هةموو 
دةدةم  دةطةمةئةو  ئةنجامةى  كةئةمة بةرى رةنجى مامؤستاية. 
..مامؤستاى بةِرَيز....ثةيامبةر. ..... كة خؤى دةسوتَينَيت  تا 
ثَيويستة  روناكى بؤ نةوةكان دةستة بةر بكات)). بؤية زؤر 
بذَيردرَيت  بؤ ثيشةى مامؤستايةتى  كة خؤى 

َ
كةسانَيك   هةل

 حةزى لة ثيشةكة هة بَيت. ... دةكرَيت 
َ
لة ناخةوة ثِر بة دل

و رةواية  حةزو ئارةزوو لةو ثيشةية  بة مةرجَيكى  بنةِرةتى 
م بةداخةوة  شَيوازى ئاراستةكردنى  خوَيندكاران  

َ
دابنرَيت، بةال

زؤرة   ماوةيةكى  مامؤستايان  ثَيطةياندنى  بةندةكانى  
َ
مةل بؤ 

هيض رةضاوى  ئةم مةرجةى نةكردووة،  بةثَيضةوانةوة  بة 
ى مةركةزى  خوَيندكاران دةضنة  ثةيمانطاى مامؤستايان 

َ
قبوول

و كؤلَيجى ثةروةردةى بنةِرةتى.....كة ئةمةش بؤتة هؤى  ئةوةى 
بة سةدان مامؤستا  لةو شوَينانة دةردةضن هيض ئارةزوويان  لة 
نيابوون  لةو بؤضونةو  

َ
ثيشةى مامؤستايةتى نيية... ديارة بؤ دل

سةِّـاندنى لة راثرسييةكدا ئةم ثرسيارةم  ئاراستةى  ذمارةيةك 
بةندى  مامؤستايان  كردووة 

َ
لة  خوَيندكارانى  ثةيمانطاى مةل

   2005_  2006ز:  
َ
ساُّـ

بة ئارةزووى خؤت و لةسةر داواى خؤت  لة ثةيمانطاى 
مةلبةندى مامؤستايان وةر طرياويت؟ لة ناخةوة حةزت  لة 

ثيشةى مامؤستايةتيية؟

بةشدارى  قؤناغ   هةردوو  لة  خوَيندكار    (200)
راثرسييةكةى كردووة رَيذةى ئةوانةى كة بة ئارةزووى  خؤيان 
بةندى مامؤستايان   19%ى بةشداران 

َ
ضوونةتة  ثةيمانطاى مةل

ئةو  زؤرى  بةشى  دةردةخات   بة  ئةوة  راثرسيية  ..ئةم  بوو 
مامؤستايان   بةندى 

َ
ثةيمانطاىمةل ئاراستةى  خوَيندكارانةى  

دةكرَين   ئارةزوويان لةو ثةيمانطاية نيية وزؤربةشيان  هيض 
تدارانى 

َ
حةزيان  لة ثيشةى مامؤستايةتى نيية، ئةمةش دةسةال
دةزطاى ثةروةردة بةرةو رووى ئةم ثرسيارانة دةكاتةوة:

و  نةبَيت  ثيشةيةك   لة  حةزى  ئارةزوو  كةسَيك   ئايا   
خولياى ئةوةى نةبَيت  كارامةييةكانى  كة ثَيويستن بؤ ئةو 
بوارة  فَيريان ببَيت  لةو ثيشةيةدا سةركةوتوو دةبَيت؟ ئايا 
ئةطةر  ثرت لة نيوةى مامؤستايان  ئارةزوويان لة مامؤستايةتى 
نةبَيت  ضى روو دةدات ؟ ئايا ئامانجة ثةروةردةييةكان  بة 
ض جؤرة  مامؤستايةك  جَيبةجَيدةبَيت؟  ئايا ضارة نووسي  
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ئايندةى نةتةوة  بة كارامةيى  مامؤستاكانييةوة بةند نيية؟

نيا بوون  لة كاريطةرى رؤُّـ  مامؤستايان لة 
َ
بؤ زياتر  دل

ى  2005-2006 
َ
سةر ثرؤ سةى ثةروةردةو فَيركردن. ...لة سال

ز  توَيذينةوةيةكم  ئةنجامدا بةم شَيوةية:

 لة قوتابخانةى (ب) لةناو شارى سلَيمانى:
ى خوَيندندا  كة 

َ
قوتابيانى  ثؤُّـ سَييةم  لة سةرةتاى سال

ذمارةيان (68 ) قوتابى بوو،  بة شَيوازَيكى كوَيرانة  كران 
بة دوو طرووثى  وةك يةك  هةردوو طرووثةكة بارو دؤخى  
ذيانيان وةك يةك بوو  لة يةك طةِرةك دةذيان. ..طرووثى يةكةم  
لة دةوامى يةكةمى قوتابخانةكة دانران و طرووثى دووةم لة 
دةوامى دووةم  دانران  هةر طرووثةى (34 ) قوتابى بوون  
ى خوَيندن دةواميان دةكرد...

َ
هةر دووطرووثةكة  لةيةك هؤل

كةرةستةو  ثَيداويستيية مادييةكان  هةر هةمان  كةلوثةل  
بوون كة هةر دوو طرووث بةكار يان دةهَينا   ديارة ناوةرؤكى  
بوو  يةك ضةشن   هةر  فَيركردن   هؤى  و  كتَيب  بةرنامةو 
تةنانةت  شَيوازى  بةِرَيوةبردن و سةرثةرشتى  كردنيش  وةك 
يةك بوو. .. تاكة جياوازى  نَيوان هةر دووطرووث  تةنها لة 

جياوازى مامؤستاكانياندا  بوو بةم شَيوةية:

 طرووثى يةكةم  مامؤستا (ح. ب ) وانةى بريكارى 
لة ثؤُّـ سَي دةوامى يةكةم  دةوتةوة.....

طرووثى دووةم  مامؤستا (ن. م ) وانةى بريكارى 
لة ثؤُّـ سَي دةوامى دووةم  دةوتةوة.....

مامؤستاى طرووثى يةكةم  دةرضووى خانةى مامؤستايانةو  
ى داوة  ثةرة 

َ
ئارةزووى لة ثيشةكةى هـــــــــةيةو  بةردةوام هةول

لة  وسوودى   بدات   كارةكةيدا  بوارى  لة  كارامةييةكانى  بة 
راهَينان و لة وانةى  بريكارى  بةباشى وةر طرتووة،  رَينمايى بة 

باشى وةر دةطرَيت. .......

بةندى 
َ
 مامؤستاىطرووثى  دووةم  دةرضووى ثةيمانطاى  مةل

مامؤستايانة  بِروانامةى  دبلؤمى لة ثةروةردة هةية،  هةر 
ضةندة بِروانامةى ئةم مامؤستاية لة مامؤستاى طرووثى يةكةم 
ى 

َ
م زؤر ئارةزووى لة ثيشةكةى نيية،  هيض هةول

َ
 ترة  بةال

َ
باال

نةداوة  كارامةييةكانى  كة بؤ ثيشةكةى ثَيويستة ثةرةى ثَي 
وةر  كةم  بةِرادةيةكى  راهَينانةكانيش   لة  وسوودى   بدات  
دا بينيم،  ئاستى فَيربوونى قوتابيان  

َ
طرتووة. .... لة كؤتايى سال

لة طرووثى يةكةم  زؤر زؤر باش بوو ثرت لة 90 % ى قوتابيان 
ئارةزوويان لة وانةكة هةبوو، لة 96%يان مامؤستاكةيان  خؤش 
باش  زؤر  زؤر  مامؤستا  بةرامبةر   وَيستيان 

َ
هةل و  دةويست 

بوو،  زؤربةى زؤريان  زؤر بة باشى  كارامةيى  بةكار هَينانى  
ذمارةيان وةك ثَيويست هةبوو. ..بةباشى تواناى  بريكردنةوةو  
لَيكدانةوة و بةراورد كردنيان هةبوو  كة ئامانجى وانةكةية. 

سةنطاندندا زؤر سةركةوتووبوون. 
َ
...لة هةل

فَيربوونيان  ئاستى  بةثَيضةوانةوة  دووةم   طرووثى 
زؤر الواز بوو، تةنانةت  بَيجطة لة لةبةر كردنى  هةندَيك 
ذمارةيان  هَينانى  بةكار  تواناى   تَيطةيشتن   بةبَى  زانيارى  
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نةبوو، هةموو قوتابيانى ثؤلةكة نةيان توانى ثَيوانةى راستة 
َيك بكةن  كة مامؤستاكةيان لة سةر تةختة  كَيشابووى . 

َ
هَيل

..تةنانةت مامؤستاكة  ثرسى ئةم راستةية هى كَيية؟ ضةند سم 
مدا وتيان راستةى ئَيمة نيية  

َ
دةبَيت  ؟ زؤر لة قوتابيان  لةوةال

ونازانني.  رَيذةيةكى زؤر كةم  حةزيان لة وانةى بريكارى بوو،  
بوو......هةمان   زانيارى طرووثى دووةم زؤر زؤر الواز  ئاستى 
يةتى  ثؤُّـ 

َ
توَيذينةوةم  لة وانةى زانستى  ثؤُّـ سَييةم و كؤمةال

شةشسةم ئةنجام دا. .... هةر هةموو توَيذينةوةكان  بة روونى 
ى كاريطةريان  هةية  لة 

َ
دةريان خست  كة مامؤستايان رؤل

دةبَيت  بؤية  طؤِران و طةشة كردنى  ثرؤسةى ثةروةردةدا.  
بذاردنى  كةسانى بة توانا  بؤ 

َ
ئامادة كردن و بنةماكانى  هةل

ثيشةى مامؤستايةتى (بةو مةرجةى  ئةو 
كةسة  ئارةزووى  لة ثيشة كة بَيت و حةزى 
بكرَيتة  بَيت)    مامؤستايةتى  كارى  لة 
ثةرة  و  طؤِرانكارى   لة  طرنط  مةرجَيكى 
ثَيدانى ثرؤسةى ثةروةردةدا و ئةولةويةتى 
هةبَيت و دةست ثَيكى  طؤِرانكارى  دةبَيت 
لة مامؤستاوة  بَيت. ........ لة بةر ئةوةى 
مامؤستايةك   هةر  كةسايةتى  (ميتَودو   
نةخشَيكى  ضارةنووسسازى  لة فَيربوونى  

قوتابياندا  هةية)...

 ئةمةش ئةوة ناطةيةنَيت  كة بايةخ 
بة توخمةكانى  ديكةى سيستمى  ثةروةردة  
م ئاشكراية  كة طشت كةرة 

َ
نةدرَيت، نا،  بةال

سة مادييةكانى كايةى ثةروةردة  لة اليةن 
مامؤستاوة  بةطةِر  دةخرَين  و لةذَير سةر ثةرشتى ئةو دا  
فَيرخواز بة كارى يان دةهَينَيت.   كةوابوو  لة دةستثَيكدا 
ثَيويستمان  بة مامؤستاى  بة تواناو زؤر باش  هةية،  بؤية 
ى مةركةزى  و بَى 

َ
ثَيويستة ئةم شَيوازةى  ئَيستا كةبة قبول

رةضاو كردنى  ويست و ئارةزووى خوَيندكار  زؤر بة خَيرايى  
وةال بنرَيت و كةس نةكرَيت بة مامؤستا  ئةطةر لة ناخةوة  
حةزى لة ثيشةى مامؤستايةتى نةبَيت،  دةبَيت كةسانَيك لة 
بة  تايبةت  كؤليجى  و  مامؤستايان  ثَيطةياندنى  ثةيمانطاى  
مامؤستا وةر بطريَيت  كة خؤيان ئارةزوويان  لةو كارة هةبَيت  
وة خاوةنى  كةسايةتييةكى تايبةتى و شيياون  بؤ ئةو كارة. 
مامؤستاى  ئايا  كة  بدةينةوة   م 

َ
وةال ثرسيارة  ئةو  ...لَيرةدا  

ديارة  بَيت..؟  ضؤن  دةبَيت  كةسَيتييةوة  لةرووى  باش   زؤر 

تايبةتمةندى كةسَيتى  مامؤستاى زؤر باش:

هةبَيت،  مامؤستايةتى  ثيشةى  لة   حةزى  لةناخةوة   -
كانى ثةيامى ثريؤزى  مامؤستايةتى 

َ
باوةِرى تةواوى  بةبةها باال

بةدةست  نةتةوة  ئايندةى  و  (ضارةنووس  بزانَيت  هةبَيت، 
مامؤستايانةوةية).

لةبةر ئةوةى هةر مامؤستا دةتوانَيت  كةش و بارو دؤخى  
لة بارو  خؤش  بؤ دةر خستن و دؤزينةوةى تواناكانى نةوةى 
ئايندة  بِرةخسَينَيت...مامؤستا  ئيلهام بةخشة. ..ضارة سازة  بؤ 

ئاستةنط و كَيشةكان. .ومرؤظ  سازو ئامادة دةكات بؤ ذيان.

بؤ  خؤشةويستى  سؤزو  كةسَيكة  باش  زؤر  مامؤستاى   -
ن هةية  و رَيز لة كةسايةتى قوتابيان دةطرَيت  و بارو 

َ
منداال

دؤخى سةربةست و ئازاديان  لة ناوةندى خوَيندندا  بؤدةستةبةر 
دةكات،  بؤئةوةى  تاكَيكى ئازادو  بةتوانا دروست ببَيت،  دوور 
...ديارة  طةشةو بةرةو  ةِراوكَى وتةندو تيذى. 

َ
لة ترس و دل

ثَيشضوونى  نةوةكان تةنيا  لةكةش و هةواى ئازادو  ئارامدا 
بةدروستى بة دى دَيت. .

-مامؤستاى باش بِرواى بة خؤى  هةية،  كةسَيكى  لةسةر 
و  ضوون 

َ
هةل و  نابَيت  توِرة  هؤيةك  لةبةر هيض  هَيمن،  خؤو 

 دةدات  هؤى رةفتارة  نادرووستةكان  
َ
داضوونى  نيية، هةول

بدؤزَيتةوة و ضارةسةرى بكات،  دوور لة توِرة بوون  و بةكار 
هَينانى توندو تيذى. .مامؤستاى سةردةم ئةو كةسةية كةتواناى 

طؤِرينى بارودؤخى  هةبَيت....نةك بارودؤخ ئةو بطؤِرَيت. 

- كةسَيتى مامؤستاى زؤر باش  ئةوةية كة بة يةك ضاو  و 
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دادثةروةرانة  سةيرى هةموو قوتابيان بكات، وبة هيض جؤرَيك 
ةيان  

َ
جوداكارى  لة نَيوان قوتابياندا نةكات،   بة شَيوازَيك مامةل

نيياى  و دادطةرى 
َ
بكات  كة هةموان هةست بة ضوونيةكى  ودل

بكةن. 

تة 
َ
- مامؤستاى زؤر باش  ئةو كةسايةتيية ية هةرطيز  طال

ةش بَيت، لةبةر هيض 
َ
مى  قوتابى ناكات. ئةطةر  هةل

َ
بة وةال

 تَيك ناشكَينى  و بووار نادات  
َ
ة كةسايةتى مندال

َ
رةفتارَيكى  هةل

تاكى ترسنؤك و لةرزؤك و بَي متمانة  دروست ببَيت.   هةميشة  
دةبَيت لة رةفتاريا  رابةرَيكى نمونةيى بَيت.

  طشت  
َ
- مامؤستاى زؤرباش و سةردةم  ثةيوةندى لةطةل

يةتيةكان  بةخَيوكةران 
َ
خَيزانى قوتابخانةو  دامةزراوة كؤمةال

سةرجةم   بةشدارى  يةتيةو  
َ
كؤمةال كةسَيكى   و  باشة   زؤر 

ضاالكييةكانى ناو قوتابخانة ودةرةوةى  قوتابخانة دةكات. لة 
هةمان كاتدا  ئةو كةسايةتية دةبَيت لة ثةيمانطاو  كؤليجى 
بنةِرةتى  مامؤستايان  و خولةكانى  راهَينان و كؤِروكؤبونةوةكان  
ض كارامةييةكيان  فَير بكرَيت. ... تا ببَيتة مامؤستايةكى  زؤر 

باش و سةركةوتوو. ...؟

- دةبَيت مامؤستا شارةزاو كارامة بَيت  وبتوانَيت هةموو 
وَيستةكانى فَير بووندا  

َ
شَيوازوو رَيطاكانى  وانة وتنةوة  لة هةل

 تواناو ئاستى 
َ
بة كار بهَينَيت  بة جؤرَيك كة طونجاو بَيت لة طةل

قوتابياندا  حةزوو ئارةزووى فَيربوونيان  تيا بَروَينَيت و بارو 
دؤخ و تواناى قوتابخانةكة رةضاو بكات.

- شارةزاو بة ئاطا بَيت لة طشت ئامانجةكانى فَير بوون بة 
طشتى و ئامانجةكانى خوَيندنى قؤناغى سةرةتايى بة تايبةتى،   
ى بةدى هَينانى  

َ
َيتةوة..تا هةول

َ
و ئامانجى ئةو وانةيةى كة دةيل

ئةو ئامانجة بدات. .تا ئةو رادةيةى  ئيمكانةو لة توانادا ية. 
..بة مةرجَيك  هةماهةنطى  و طونجاندن  لة نَيوان  ئامانجى 
وتنةوةى وانةكةو ئامانجة طشتييةكانى  ثرؤسةى ثةروةردة 

هةبَيت  و يةكرتى تةواو بكةن. ..

-كارامةو شارةزاو بة توانا بَيت لة دانانى ثالنى  وتنةوةى 
نة  ومانطانة..بؤ جَيبةجيكردنى  ئامانجةكانى 

َ
وانة و ثالنى ساال

ثةروةردةو فَيركردن،  بة جؤرَيك  لة ناخةوة بِرواى وابَيت  بة 
كوَيرانةو بةبَي ثالن  و نةخشة دانان مامؤستا سةركةوتوونابَيت، 
ثرؤسةى ثةروةردةو دروست كردنى مرؤظ  بةرَيكةوت نادروست 

دةبَيت.

- لَيهاتوو شارةزا بَيت  لة داِرشتنى ئامانجة  رةفتاريةكانى  
َيتةوة...

َ
ئةو وانةيةى كة دةيل

- كارامةو شارةزا بَيت  لة ضؤنيةتى وةرطرتنى زانيارى  لة 

ئينتةرنَيت و سةرضاوةكانى دى , بةردةوام  كار بؤ طؤِران و 
طةشة كردن بكات  لة بوارى ثةروةردةدا...

- كارامةو شارةزابَيت  لة داِرشتن و ئاراستة كردن و  وةر 
مى ثرسيارى ثؤلدا. .بةتةواوى  بة ئاطابَيت لة 

َ
طرتنةوةى وةال

ثرنسبث و بنةماكانى ئاراستة كردن و وةر طرتنةوةى ثرسيارى 
ثؤل  و بة ثراكتيك بتوانَيت لة ثؤلدا ثيادةى بكات. 

- كارامةو شارةزا بَيت لة ضؤنيةتى بةكارهَينان و دروست 
وَيستةكانى  

َ
كردنى  تةكنؤلؤذى فَيربوون  كةثَيويستة لة هةل

فَيربووندا بة كار بهَينرَيت، تا ئةو رادةيةى دةكرَيت  و ثَيويستة  
لة وانة وتنةوةدا سوودى لَي وةر بطريَيت. ..

- لة سروشت و تاتيبةتمةندى  قؤناغةكانى طةشة كردنى 
مى ثَيداويستى و حةزوو 

َ
 شارةزاو بة ئاطا بَيت تا وةال

َ
مندال

يةتيةوة 
َ
ن  لةرووى جةستةيى و ذيرى  و كؤمةال

َ
مةيلى منداال

ك هةر  ئةوشتة 
َ
بداتةوةو بِرواى تةواوى بةو راستية هةبَيت (خةل

فَيردةبن  كة حةز دةكةن فَيرى بنب)...بؤية  زؤر ثَيويستة  
دةروونزانى   زانستى  بة  تةواو  بايةخى  مامؤستا  بةردةوام 
بةطشتى و زانستى دةروون زانى  ثةروةردةيى بةتايبةتى بدات. 
.. ضونكة ئةطةر مامؤستا لةو زانستة دابرِبَيت و نةشارةزا بَيت 

وةك ئةوة واية ماسى لة ئاو دابرِبَيت....

سةنطانندا....
َ
- لَيهاتووكارامة بَيت لة زانستى  ثَيوانةو هةل

- لةرووى  زانيارييةوة مامؤستاى زؤر باش و سةركةوتوو  
ئةو مامؤستايةية  كة هةموو زانيارى  ضةمك و راستيةكانى 
َيتةوة  زؤر بة فراوانرت لةوةى  بؤ 

َ
ناو  ئةو بةرنامةيةى كة دةيل

قوتابيان دانراوة  دةزانَيت و بة تةواوى تَييطةيشتووة.. دةبَيت 
بِرواى بةوة هةبَيت كة (زانست هةر وةك  سةربةستى و ئازادى 
رؤُّـ  قوتابى  ثَيويستة  واتة  نادرَيت..)  و  دةسةندرَيت  واية  
سةرةكى و ضاالكى  بدرَيتَى تا خؤى بة دواى زانيارى و زانستدا 
بطةِرَيت و بة تةنط خوَيندنةكةيةوة بَيت و ناكرَيت مامؤستا 
كو  دةبَيت كةشى زانستى 

َ
مَيشكى قوتابى ثِربكات لة زانست،  بةل

لة بار  بؤ قوتابى بِرةخسَينَيت كة بة ئاسانى قوتابى لة مامؤستا 
 و  بازاِرى كارو كتَيب وئينتةرنَيتء سةرضاوةكانى دى 

َ
وكؤمةل

و  زانستى  كردنةوةى  بري  فَيرى  بهَينَيت،  دةست  وة  زانيارى 
توَيذينةوة ولَيكؤلينةوة ببَيت،  نةك زانيارى و راستيةكان  لة 

بةر بكات  بةبَي تَيطةيشتن. 
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 :(EALs) طرنطى ئامَيرةكة
ضارةسةركردنى  ثرؤسةى  لة  ثشتى  كة  ئامَيرة  باشرتين 
و  بِرياردان  هؤى  بة  ئةويش  ثَيدةبةسرتَيت  دداندا  رةطى 
ى رةطى ددانةكة كة ثرؤسةكةى 

َ
دةستنيشانكردنى درَيذيى كةنال

 working length for root) تَيدا ئةنجام دةدةرَيت واتة
canal treatment ) ئامَيرى ئةلكرتؤني شوَين دةستنيشانكةرى 

بني رةطي ددانة (EALs). ئةم ئامَيرة ياريدةدةرة بؤ:
و  دةسنيشانكردن  بة  سةبارةت  نةدان  فرِيؤ  بة  كات   .1
ي رةطةكة كة كارةكةي بؤ ئةنجام 

َ
بِرياردان لةسةر درَيذيي كةنال

دةدرَيت. 
بؤ  ددانةكةمان  وَينةي  تيشكة  طرتني  ضةندين   .2

دةطةِرَينَيتةوة. 
3. ياريدةدةرة كاتَيك كة تيشكة وَينةى بني رةطي ددانةكة 

زؤر ئاشكراو روون نيية. 
4. دةستةبةركردني زانياريي دةربارةى ئةطةري كوونبوون 
(perforation) ى رةطى الوةكي ددانةكة ئةطةر روويدا بَيت 
يان نا؟ (لةو ماوةيةدا كة ضارةسةركردنةكة ئةنجام دةدرَيت). 

ضةند زانيارييةك: 
واتة  ددان  رةطى  بني  باسة كوني  ئةوةى شايانى   ·
 Apical) ددانةكةداية  رةطى  بني  لة  كة  كونةي  ئةو 

foramen) ئةو كوونةية كة دةماري هةست و موولولة 
خوَينةكاني ثَيدا تَيدةثةِرَيت بؤ كرؤكي ددانةكة و ثَييدا 
دةضَيتة دةرةوة. مةرج نيية ئةو كوونة كة كؤتايي بني 
توَيكاريي).  زانيارييةكى  (وةك  بَيت  ددانةكةدا  رةطي 
ي 

َ
لةوانةية كةوتبَيتة اليةكي ديكةوة، واتة لة راستيدا هَيل

توَيكاريية  زانياريية  ئةم  بَيت،  اليدا  ددانةكة  كرؤكي 
ثزيشكى ددان بة جواني بة ديدةكات كة ضةندين ددان 

دةكَيشَيت. 
َ
هةل

لة   (JOE) زانا  دا  زايني  ي   (1992) ي 
َ
سال لة   ·

توَيذينةوةيةكدا ئةم زانياريانةى تؤماركردووة: 
كووني بني رةطي ددان (Apical foramen) نةكةوتؤتة 
ةتةكاندا 

َ
بني رةطي ددانةكة بة تةواويي بة رَيذةي (84%) ي حال

 (Maxillary centrals) سةرةوةو  ناوةندي  دداني  كة 
سةرةوةدا  ناوةندي  نا  بِرةِري  ددانةكاني  ي   (%93) هةروةها 
بةي 

َ
كةل ددانةكانى  ي   (%84) و   (Maxillary laterals)

سةرةوةدا (Maxillary canines). جا بؤية ئةطةر ثزيشكى 
ددان لة ثرؤسةكةدا تةنها ثشت بة تيشكة وَينة ببةستَيت ئةوا 

ة نابَيت. 
َ
ةتةكاندا كارةكةي بَي هةل

َ
لة زووربةى حال

 in vivo) ضةند توَيذينةوةيةك لةسةر نةخؤش واتة ·
studies) بةم ئامَيرة (EALs) ئةنجامى زؤر راست و بَي 

رؤلَى ئامَيرى ئةلكرتؤنى 
لة دياريكردنى بنى رةطى 

Role of Electronic Apex Locators EALs@ددان
دكتؤر دةروون سةعيد عةبدول لةتيف
َ
كؤلَيذي ثزيشكي ددان /خوَيندني باال



زانستى سةردةم 17832

ةى بة دةستهَيناوة بة رَيذةي (83-100%). 
َ
هةل

ئةوةي شايانى باسة كة دوو جؤر لةم ئامَيرة نوَيية زؤر 
ئةم  بؤ  ثَيدةبةسرتَيت  ثشتي  و  بةكاردةهَينرَيت  وي 

َ
بال بة 

مةبةستة: 
- EALs Root ZX by J. Morita
- Apex Locator AFA (All fluid allowed) by 

EIE / Analytic Technology
ئامَيري (EALs) ضؤن كاردةكات؟ 

· شَيوازي كاركردني ئامَيرةكة (Apex Locators) بة 
بةكارهَيناني جةستةي مرؤظ وةك ئامرازَيك بؤ تةواوكردنى 

بازنةي تةزووي كارةبا. 
لةسةر  بكات  تؤمار  ثَيوانةيةك  دةتوانَيت  ئامَيرةكة   ·
شاشةكةي، ئةو ثَيوانةية كة دةنوسرَيت بريتيية لة جياوازي 
كة  جةمسةردا،  دوو  نَيوان  لة  (ئؤم)  بة  كارةبا  بةرطريى 
يةكَيكيان لةسةر لَيوي نةخؤشةكة دادةنرَيت و ئةوى ديكةيان 
ي رةطي 

َ
دةنوسَينرَيت بةو بِربةندة دةرزيلةييةي لة ناو كةنال

ددانةكةداية (Root Canal file) جياوازي بةرطريي تةزووي 
كارةباكة لة نَيوان لَيوو بةستةرة شانةكاني دةووروبةرى رةطي 
ددانةكة (PDL Periodontal ligament)، ضونكة نووكي 
ي رةطةكة ئاِراستة كراوة و نووساوة بةو 

َ
بِربةندي ناو كةنال

بةستةرة شانانةوة (PDL). بةو جؤرة ثَيوانةكةي لةسةر شاشة 
نيشان دةدات كة بريتيية لة طؤِرانكارى لة بةهاي بةرطريي 

تةزووي كارةباييدا.
ددانةكة  رةطي  بنى  شانةكاني  بةستةرة  كة  كاتَيك   ·
(PDL) بةر سةرة نووكي بِربةندةكة دةكةوَيت (File) كة 
ةكةداية، دةنطَيكي بة ئاطا بوونةوة دةبيسرتَيت. 

َ
لة ناو كةنال

بةريةك  شانةكان  بةستةرة  و  بِربةندةكة  ئةوةى  لةبةر  جا 
رةطةكةدا  بني  تةسكةي  كوونة  بةو  كةواتة  كةووتوون، 
كيان ليوةربطريَيت بؤ 

َ
تَيثةِريوة. ئةم زانيارييانة دةتوانرَيت كةل

ةكة بة وردي كة بة 
َ
دةستنيشانكردن و بِريارداني درَيذي كةنال

دةرمان ثِر دةكرَيتةوة.  
ثَيويستمان  نوَي  تةكنؤلؤذييةكي  هةموو  هةروةكو   ·
بةوة هةية كة فَيري خوَيندنةوةى ئةو ئةنجامانة ببني كة 
لةسةر  يةكدا   

َ
لةطةل بكةين  بةراوورديان  و  دةكرَين  تؤمار 

شاشةي ئامَيرةكة، بةم جؤرة دةتوانني بة كارايي ئةنجامةكان 
بسةنطَينني و بةراوورديان بكةين و دوا كات تؤمار بكةين. 

َ
هةل

 نةدةيت، 
َ
دان واز نةهَينيت و كؤل

َ
ثَيويستة بة يةك دوو هةول

واتة ثَيويستمان بة مةشق و راهَينان هةية تاكو وةك كارَيكي 
كي لَيوةربطرين. 

َ
ئاسايي رؤذانة ئةو ئامَيرة بةكاربهَينني و كةل

ك لة 
َ
· زؤربةي ثسثؤِراني ئةم بوارة بة شَيوةيةكي باش كةل

نياييةوة 
َ
بةكارهَيناني ئامَيرى (EALs) وةردةطرن و زؤر بة دل

ضارةسةركردني  ثرؤسةى  واتة  دةدةن،  ئةنجام  كارةكةيان 
كرؤكي ددانةكان بة رَيكوثَيكي ئةنجام دةدةن، بة جؤرَيك كة 
تةنها ثَيويستيان بة طرتني تيشكة وَينةي ددانةكة دةبَيت لة 
 Preoperative)) ثرؤسةكةدا  تةواوبووني  و  دةستثَيكردن 
دةطرن.  وَينة  تيشكة  دوو  واتة   ((and Postoperative
لةسةر  بِرياردان  كة  دةزانن  باش  بة  واي  ثسثؤِران  زؤربةى 
 working) ي رةطي ددانةكة كة كاري تَيدةكرَيت

َ
درَيذيي كةنال

length) كة ثشت ببةسرتَيت بةم ئامَيرةوة (EALs) و تيشكة 
وَينةوة، بةمة دةطةينة دةستنيشانكردني كؤتايي. 

ثَيويستة  كة  ورد  و  طرنط  َيكى 
َ
خال ضةند   *

بة  و  ئامَيرةكة  بةكارهَيناني  بؤ  رةضاوبكرَيت 
دةستهَيناني ئةنجامي تؤمار كراوي راست: 

1. ئامَيرةكة دابطريسَينة. 
هاوسةنط  ئامَيرةكة خؤى  تاكو خؤبةخؤ  بدة  رَيطة   .2
دةكات بةر لةوةى جةمسةرةكان بطةيةنيت بة نةخؤشةكةوة. 

ي 
َ
3. بة ئاطابة طريةي لَيوى نةخؤشةكةو بِربةندي ناو كةنال

يان  ثِركراوة  (وةك  نةكةوَيت  كانزايي  ماددةي  بةر  ددانةكة 
دداني دةستكرد). 

ثاكذكردنةوةي  بؤ  بةكاردَيت  تَيوةردةرةي  ئةو   .4
non-) بَيت  نةطةيةنةر  ماددةي  ثَيويستة  رةطةكة  ي 

َ
كةنال

ةكة 
َ
كةنال يان  (ئةلكهوول)  وةك   (conducting irrigants

وةك  بةكاردةهَينرَين  طةيةنةرانةي  ماددة  ئةو  بَيت.  وشك 
 (Saline) خوَي  و  ئاو  يان   (Sodium hypochlorite)

ةمان بداتَي. 
َ
هؤكارن بؤ ئةوةى ئةنجامى هةل

دةكةيت،  دةستنيشان  رةطةكة  ي 
َ
كةنال درَيذيي  كة   .5

بذَيرة كة ثِراوثِر طريبَيت لة بني رةطةكة، 
َ
بِربةندَيك (File) هةل

دةربضَيت،  رةطةكة  بني  لة  بِربةندةكة  نووكي  تؤزَيك  يان 
ئينجا بةرةو دوواوة راكيشة تاوةكو ثَيوانةكةي بخوَينرَيتةوة 
و تؤمار بكرَيت، ئةمة ضةند جارَيك دووبارة بكةرةوة ئةطةر 
خوَيندنةوةكان زؤر جياواز بوون لة يةك ئةوة دةطةيةنَيت كة 

ةيةك هةيةو خوَيندنةوةكة تةواو راست نيية. 
َ
هةل

ئةوةى هؤكارة بؤ خوَيندنةوةى نا دروست كة هةندَيكجار 
نةى كة ثةيوةندي بة تةكنيكي 

َ
تؤمار دةكرَيت جطة لةو خاال

بةكارهَيناني ئامَيرةكةوةية ئةوةية كة طةلَيك جار طؤِرانكاريي 
لة بني رةطةكة يان ثووك يان هةر طؤِرانكارييةكي دزَيو كة 

لةبني رةطةكةدا هةبَيتـ  
سةرضاوةكان:

   Internatoin Academy for Rotary
- Endodontics /Role of Electronic Apex Locators / (The 

Dentists Page 2007)
- Restoration. of endodantic teeth Article from Rotary links / 

internate / 2007.
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 بة نةخؤشييةكى هةوى ثَيست دادةنرَيت،  بة هؤى طؤِران 
ئاكامى  لة  لة سةلكة موو و ضةوريية رذَينةكانةوة دةبَيت،  
كؤبوونةوةى ضةورى دروست بووةوة لة ضةوريية رذَينةكاندا كة 
دةبَيتة هؤى طةورةبوونى رذَينى ضةورى،  كة ئةمة روودةدات 

لة كاتى ثَيطةيشتنى ثَيست لة كاتى عازةب بووندا.

بوونى  زياد  شانبةشانى  ضةورييةش  بووني  زياد  ئةم  و 
هؤِرمؤنى ئةندرؤجني (androgen) دا دةبَيت،  كة كؤبوونةوةى 
ئةم ضةوريية لة بارة بؤ هةو،  و بة دوايدا رذَينى بةرطرى هَيرش 
دةكاتة سةر بةكرتياى ناوى و دةبَيتة هؤى دروست بوونى كَيم 
لة ذَير توَيذى ثَيستدا. بة دوايدا شوَينةكة تووشى خوران و 
ئاوسان و طةشةكردنى بةكرتيا 

َ
ناِرةحةتى دةبَيت بة هؤى هةل

لة نَيو رذَينة تووشبووةكانداو خانةكانى دراوسَيي،  ئةمةش 
ئاوساوية بدات 

َ
ى البردنى ئةو هةل

َ
وا لة كةسةكة دةكات هةول

بة طوشينى زيثكة كة بة ثةنجةكان،  لة جياتى بة كارهَينانى 
ماددةيةكى تيذى ثاك و دروست،  دةبَيتة هؤى زيان طةياندن بة 
ضينةكانى ذَيرةوةى بن توَيذ،  و دروست بوونى شوَينى الواز كة 
زؤر بة ئاسانى بة كرتيا دةتوانَيت هَيرش بكاتة سةرى و رذَينى 
وبوونةوةى هةوةكة بؤ 

َ
مَيك،  دةبَيتة هؤى بال

َ
بةرطرى وةك وةال

دةوروبةرى رذَينى ضةورييةوكة.

بة هؤى شَيواوي ضةوريية رذَينةكان و طريانى رَيِرةوةكانى 
ئاوسانيان 

َ
ى بوونةوةيان بؤ رووكارى ثَيست،  دةبَيتة هؤى هةل

َ
خال

ى 
َ
بؤ زياتر لة بيست ئةوةندةى قةبارةى خؤيان كاتَيكيش خال

دةبَيتةوة لة نَيوان ديوارةكانى رذَينة طةورة بووةكةدا لة ذَير 
بة  تووشبوونى  كؤبوونةوةى ضةورى،   هؤى  دةبَيتة  ثَيستدا 

هةو.

هةندَيكجار كَيم دروست دةبَيت بة دةورى مووةكاندا،  و ناطاتة 
سةر رووكارى ثَيست،  وزياتر طةشة دةكات بة دةورى ضةريية 
وة زياتر( %85) ى عازةبةكان تووش 

َ
رذَينةكاندا. زيثكة زؤر بال

يدا،  و رَيكدةكةوَيت 
َ
دةبن ( لة نَيوان تةمةنةكان 13 19- ) سال
ةكانى دواترى تةمةن.

َ
بةردةوام بَيت تا سال

نيشانةكانى: 
لة  ضةورى  دةردانى  زؤر  ئاكامى  لة  كرد  باسمان  وةك 
 خانة مردووةكانى ثَيست دةبنة هؤى طرتنى 

َ
رذَينةكاندا لةطةل

لة  دةبَيت،   دروست  زيثكة  بةمةش  موو  سةلكة  رَيِروةكانى 
ئاكامى ئةم كؤبوونةوةى ضةورييةوة شوَينةوارَيكى لة بار بؤ 
دةبَيت،   دروست   (propionibacterium acne) ميكرؤب 
 هةندَيك جؤرى كةِرووش كة دةتوانن طةشة بكةن لةم 

َ
لةطةل

شوَينةدا. دةم و ضاو،  بةشى سةرةوةى مل زؤرتر تووش دةبن،  
م هةريةك لة سنط،  دةفةى شان،  ثشت لَيي دروست دةبَيت 

َ
بةال

ؤق،  نوكتةى رةش،  طرَيى كَيماوى 
َ
ةكان. بة شَيوةى بل

َ
 قؤل

َ
لةطةل

زؤرتر  كيسة  جؤرى  هةرضى  دةردةكةون.  هةواوى  كيسى  و 
خراثة بة بةراوورد بةوانى ديكة،  ضونكة كَيمي تَيداية و بة 

ئاسانرت دةبَيتة جَي زام (شوَيني برين).

 زيثكة (عازةبة) 
دكتؤر كارزان ناسيح عةُّـ
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هؤكانى زيثكة:
1. بوونى مَيذووى زيثكة لة خَيزانةكةدا.

ق بوون.
َ
2. ضاالكى هؤِرمؤن وةك سوِرى مانطانةو بال

راوكَيي زؤر كةدةبنة هؤى زياد دةردانى  ة 
َ
دل 3. ترس و 

هؤِرمؤنةكانى رذَينى سةر طةرضيلة.

4. زؤر ضاالكى رذَينى ضةورى.

5. كؤبوونةوةى خانة مردووةكان لةسةر ثَيست. 

6. بوونى ميكرؤب لة كوونى سةلكى موودا.

7. رووشاندنى ثَيست كة هانى هةو دةدات.

مَيينةدا  لة  (وةك  ستريؤيد  دةرمانى  بةكارهَينانى   .8
ةو بوون).

َ
بةكاردةهَينرَيت بؤ قةل

بؤ  نَيرينةدا  (لة  نَيرينةكان  هؤِرمؤنة  بةكارهَينانى   .9
وةرزشى لةش جوانى بةكاردةهَينرَيت) وةك: 

Testosterone -

dihydro testosterone -

dehydroepiandrosterone sulfate -

10. زيثكة لة كةسانى طةورةدا نيشانةيةكة بؤ بوونى هؤكارى 
 poly ديكة وةك بوونى كيس لة هَيلكةداندا لة مَيينةدا بة
 Cushing>s) و  ناودةبرَيت   cystic ovary syndrome

(syndrome

بؤ  بَيت  هؤكار  ثَيدةضَيت  زؤر  ضةورى  خواردنى   .11
زيثكة.

لةبةر  دةرياييةكان  خواردةمةنيية   .12
 (iodine) ئايؤدين  لة  زؤر  رَيذةيةكى  بوونى 
تياياندا دةركةوتووة دةبَيتة هؤى خراث كردنى 

زيثكة.

رَيذةيةكى  13. خواردنى خواردةمةنى كة 
لةبةر  ئةمةش  تَيداية،   كاربؤهيدرةيتى  زؤر 
طؤَرينى كابؤهيدرات بؤ ئةو جؤرة ضةورييةى 
كة لة اليةن ضةوريية رذَينةكانةوة دةردةدرَيت،  
دةركةوتووة  و  شرييني،   نيشاستةو  وةك 
ناو خوَين  بةرزبوونةوةى شةكرى  دةستبةجَي 
بة هؤى خواردنى شرييني زؤرةوة دةبنة هؤى 

خراثرتكردنى زيثكة.

رَيكوثَيك  كردنى  سَيكس  سَيكس:    .14
زيثكة كةم دةكاتةوة،  و دةستثةِر دةبَيتة هؤى 

دروست بوونى زيثكة.

ضارةسةركردنى: 
بوو،   دروست  كَيم  طةر  زانستييانة  شَيوةيةكى  بة 
قةتيس مابوو و رَيطةى نةبوو بؤ هاتنة دةرةوةى دواى يةك 
ي بكةينةوة بة دةرزييةكى 

َ
هةفتة لة هةو،  باشرت واية خال

بة  ئةمةش  خؤيةوة)،   كةسةكة  (لةاليةن  تيذ  و  ثاك 
رَيِرةوَيكى  وةك  شَيوةيةك  بة  ثَيستةكة  كوونكردنى 
يبوونةوةى،  ئةمة 

َ
لَيبَيت بؤ هاتنة دةرةوةى كَيمةكةو خال

ئاوساوي و 
َ
باشرتة لة طوشينى زيثكةكة بة ثةنجة كة هةل

سوربوونةوةى زياترى لَيدةكةوَيتةوة.

زؤرن ئةو ضارةسةرانةى كة بؤ زيثكة بة كاردةهَينرَين 
لة دنيادا،  بة شَيوةيةكى طشتى لة ضارةسةرةكةيدا ضاك 
بوونةوةيةكى كةم بةدى دةكرَيت لة هةفتةى يةكةم و 
دووةمدا،  بة دوايدا بةرةو ضاك بوونةوة دةضَيت لة سَي 
ضارةسةرةكانى  لة  هةريةك  لةبةرئةوة  دواتردا.  مانطى 
 ضارةسةرى لةيزةر كة بؤ ئةم 

َ
دذة ميكرؤبةكان لةطةل

مةبةستة بةكاردةهَينرَين،  لةوانةية بتوانني لة ضةند 
ئاوساوييةكة كةم بكةنةوة،  

َ
هةفتةيةكدا سوربوونةوةو هةل

م كردارى بةربوونى رَيِرةوةكان كة طرياون مانط و 
َ
بةال

زياترى ثَيدةضَيت.

بةم  ضارةسةرةكان  هةموو  طشتى  شَيوةيةكى  بة 
رَيطايةى خوارةوة كاردةكةن: 

· رَيطةطرتن لة طرتنى رَيِرةوةكان و كونةكانى سةر 
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ثَيست.

P.acne كوشتني بةكرتياكان ·

· دذة هةوكردن

· ريكخستنى هؤِرمؤنةكان

* البردنى بةشة مردووةكةى ثَيست بة ماددةى رووشَينةر 
وةك طرياوةى ترشى ساليسيليك (salicylic acid)،  و ترشي 
طاليكوليك (glycolic acid)،  كة ئةم ماددانة دةتوانن بةشى 
لة طريانى  رَيطة دةطرن  ثَيست الببةن كة بةمةش  سةرةوةى 

رَيِرةوةكان.

* دذة ميكرؤب:  
بة شَيوةيةكى بةر فراوان بة كاردةهَينرَيت وةك ثَيكهاتةى 
(benzoyl peroxide) بة شَيوةى مةرهةم و كرَيم هةية دوو 
جار لة رؤذَيكدا بة كاردةهَينرَين بؤ شوَينة تووشبووةكة،  بة 

و دةكرَيتةوة.
َ
سةريدا بال

بة هؤى كووشتنى ميكرؤبى (P.acne) رَيطة لة دروست 
م 

َ
بوونى زيثكةى نوَي دةطرَيت لة اليةن ئةم ثَيكهاتةيةوة،  بةال

اليةنة الوةكيةكانى وةك وشكبوونةوة،  رووشانى شوَينةكة و 
سوربوونةوةى لَيدةكةوَيتةوة ثاش بةكارهَينانى،  ئةمةش بة 
 كردنى ثَيكهاتةى شَيدار بؤ ئةم ماددةية دةتوانني خؤ بة 

َ
تَيكةل

دووربطرين لةم اليةنة الوةكيانة.

* تَيكشكَينةرى ميكرؤب: 
وةك  بةكاردةهَينرَين  مةرهةم  و  كرَيم  شَيوةى  بة 
 (Tetracycline – Clindomycin –) erythromycin
بؤ كوشتني ئةو ميكرؤبانةي كة رَيِرةوةكانيان طرتووة،  وئةم 
كَيشةكةى  م 

َ
بةال و خةثلة هةن  كةبسول  شَيوةى  بة  ماددانة 

ئةم ضارةسةرة لةوةداية دةبنة هؤى تَيكدان و ئازاردانى طةدة 
هةنديكجار.

لةاليةن  بةرطري  طةر  ئةوةية  ديكة  كَيشةيةكى  م 
َ
بةال

دووبارة  هؤى  دةبنة  كة  بَيت،   دروست  ميكرؤبةكةوة 
دةركةوتنةوةى زيثكة ثاش وةستاندنى ضارةسةرةكة.

* ضارةسةرى هؤِرمؤنى: 
ضارةسةرى  بة  دةكرَيت  ضارةسةر  زيثكة  ئافرةتاندا  لة 
هؤِرمؤنى،  ئةميش بة يةكطرتنى ئيسرتؤجني و ثؤجيسرتؤن 
دذة  حةثى  شَيوةى  بة  كة   (Progesteron ,oestrogen)
 Anti) سكثِرى هةن و كاريطةرة،  و دذة هؤِرمؤنى تيستؤستريؤن
 
َ
testosterone –) و (Cyproterone) بة يةكطرتنى لةطةل

ئيسرتؤجني كاريطةرة لة دابةزاندنى هؤِرمؤنى ئةندرؤجني.

بؤ نموونة ضارةسةرى (spironolactone) كة دةتوانَيت 
وةك دذة ئةندرؤجني كاربكات،  بةكاردةهَينرَيت لة نةخؤشى 

.(poly Cystic Syndrom)
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طةر زيثكة طةورة بَيت ضارةسةرةكانى ديكة كاريطةرييان 
ناوى  كردنة  بة  دةستَيت 

َ
هةل ثسثؤِر  ثزيشكى  ئةوا  نةبَيت 

زوويي  زؤربة  كة  شوَينةكة،   بؤ  دةرزى  بة   (Cortisone)
و  دةبَيتةوة،   ضاك  سوربوونةوةكةى  ئاوساوييةكةو 

َ
هةل

بة  كةم  ئاسةوارى  و  دةبَيت  تةخت  جَيطةكةى  شَيوةية  بةم 
َيت،  كة دةتوانرَيت بة ئارايشت دابثؤشرَيت.

َ
جَيدةهَيل

 :(retinoid) توخمى *
بة شَيوةى ئاسايكردنةوةى سوِرى ذيانى خانةكانى رذَينةكانى 
كاردةكات،  كة ذمارةيةكى زؤرن وةك (Retin- A) و هتد،  بة 
شَيوةى كرَيم و مةرهةم هةن دةبنة هؤى روشاندنى ثَيست،  

بةمةش دةبنة رَيطر لةو خانانةى كة رَيِرةوةكان دةطرن.

طةِران 
َ
م كَيشةى ئةم جارة لةوةداية دةبنة هؤى سور هةل

َ
بةال

دان و سثي بووني ثَيست كة ئةمانة زؤر ناخؤشة 
َ
و توَيك هةل

بؤ كةسي تووشبوو. 

كةمكردنةوةى  هؤى  دةبنة  هةن  حةث  شَيوةى  بة  و 
مانط،    (4-6) ماوةى  بؤ  رذَينةكانةوة،   لة  ضةورى  دةردانى 
 دذة ميكرؤبةكاندا،  

َ
كاريطةرييةكةشى باشرتة بة بةراورد لةطةل

خوَين  ثَيست،   وشكبوونةوةى  وةك  الوةكييةكانى  اليةنة  و 
سةرةتاي  لة  زيثكة  بووني  زياد  ياخود  لووت  بةربووني 
بوونةوةى  (بةرز  جطةر  بووني  بريندار  و  بةكارهَينانييةوة 
 كاركردنة سةر كؤرثةلة لة سكي 

َ
ئةنزيمةكانى جطةر ) لةطةل

َيت لة سةرى.
َ
دايكييدا و ثَيدةضَيت كاريطةرى الوةكى بةجَيبهَيل

* ضارةسةرى تيشكى: 

هؤي  دةبَيتة  خؤر  تيشكى  بةركةوتني  زؤر  زانراوة  وةك 
دةرداني  زؤر  بؤ  هانداني  هؤي  بة  زيثكة،   كردنى  خراث 
ضةورييةوة.ئَيستا تيشكى بنةوشةيي كة ضِرييةكةى (405 – 
420 ن م ) بةكاردَيت بؤ ضارةسةري زيثكة و كاريطةريشى باشة 
م طةر رؤذانة 

َ
بة بةكارهَيناني دوو جار لة هةفتةيةكدا،  بةال

بةكاربهَينرَيت ئةوا زؤرتر كاريطةرة. و بؤ زيادكردنى ئاكامَيكى 
 تيشكى سورى بينراو بةيةكةوة بةكاردةهَينرَين.

َ
باشى لةطةل

م 
َ
طرفتى ئةم ضارةسةرة ئةوةية نرخى تَيضوونى طرانة،  بةال

ضارةسةرَيكى نوَيية.

* ضارةسةر بة لةيزةر: 

زياتر بةكاردةهَينرَيت بؤ ضارةسةركردنى جَي زامى زيثكة 
و رَيطرتن لة دروستبوونى زيثكة.

وشَيوازى كاركردن بةم رَيطايانةية: 

طةشة  لَيوة  مووةكةي  كة  جَيطةيةي  ئةو  سووتاندنى   ·
دةكات.

· سووتاندنى ضةوريية رذَينةكان.

· دروستكردنى ئؤكسجني لة ميكرؤبةكةداو دواتر كوشتني 
ميكرؤبةكة.

هةرضى اليةنة الوةكيةكانييةتي وةك: 

· سووتاندنى ثَيستةكة بة هؤى ئةو طةرمييةي كة دروست 
دةبَيت لةو ناوضةيةدا.

بؤ  ضارةسةرةكةي  كة  شوَينةكةي  دةركةوتني   ·
بةكارهَينراوة تؤخرت لة دةوروبةر.

· وشك بوونةوةى ثَيستي درَيذخايةن.

بؤ  طرانة  تَيضوونيشى  بِرى  و  نوَيية  ضارةسةرة  ئةم   ·
نةخؤشةكة.

* ضارةسةرى داهاتوو: 
هةية  راستةوخؤى  ثةيوةندييةكى  زيثكة  دةركةووتووة 
ى ئةوةدان 

َ
بة بؤماوةييةوة،  لةبةر ئةم هؤية زانايان لة هةول

 (genome – DNA) بؤماوةييةوة  ئةندازةي  رَيطةى  لة 
نة بكرَيت كة لَيثرسراون لة دروست 

َ
ضارةسةرى ئةو بؤهَيال

كردنى زيثكةدا.

ماكةكانى زيثكة 
(Acne Scar) جَيزامي زيثكة -

يةكَيكة لة طرفتة سةرةكيةكان،  كة دةبَيتة هؤى شَيواندنى 
رووكارى دةم و ضاوى كةسى تووشبوو،  و دةركةوتنى جَيزامةكة 

زؤر بة ئاشكرايي.

هةرضى ضارةسةرةكةيةتى سةختة،  و زؤريشي تَيدةضَيت 
و  البربَيت،   تةواوةتي  بة  ناتوانرَيت  ئَيستا  تا  و  نرخةكةي 
بارَيكى دةروونى خراث بؤ كةسةكة دروست دةكات،  لةوانةية 

ببَيتة هؤى راِرايي و خةمؤكى.

و ئةم جؤرانةشى هةية: 
 scar  - lcepick 

- Boxed scar

- Rolling scar

- Hypertrophic scar

يةكَيكى ديكة لة ماكةكاني زيثكة تؤخ بووني شوَينةكةية 
 دةروبةردا،  كة زياتر لة ثاش ماوةي زيثكةي 

َ
بة بةراورد لةطةل

م بة زؤرى خؤى ديار 
َ
ةوة دروست دةبَيت،  بةال

َ
كيسى و طرَيؤل

دا،  و بة دةطمةن زياتر 
َ
نامَينَيت لة نَيوان سَي مانط بؤ دوو سال

دةخايةنَيت.

en.wikipedia.org :سةرضاوة
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َيكة 
َ
كؤمةل مرؤظ  كة  بنةماية  ئةم  كردنى  بةقةبوأل 

لةجةستةء طيان يان دةروونء لةش بةم راستية دةطةين كة 
بة بةهَيزكردنى دةروون دةتوانني هَيزَيكى تازة بةجةستةى 
نةخؤش ببةخشني واتة طيانَيكى تازة بخةينة نَيو جسةتةى 
ئةو. مرؤظ لةهةموو كاتةكاندا، وشيارانة يان ناوشيارانة لةطشت 
بوارةكانى ذياندا تَيدةكؤشَيت بؤ دؤزينةوةى راطرتنى هاوكَيشىء 
هاوسةنطى. هةركاتَيك هَيزَيك ئةم هاوسةنطيةء هاوكَيشةية 
دروست  كةسةكةدا  لةجةستةى  ناكؤك  هَيزَيكى  تَيكبدات، 
دةبَيت كة دذايةتى ئةو لةطةأل هَيزَيكى دةرةكيدا دةبَيتة هؤى 
ةراوكآء 

َ
دةركةوتنى نةخؤشييةكانى جةستةيى يان تووشى دل

بةثَيضةوانةى  دةروونى  ثشَيوةى  دةبَيت.  دةروونى  ةذانى 
َ
شل

نةخؤشييةكانى جةستةيى بةضاو نابينرَينء تةنانةت هةندآ 
جةستةيى  نةخؤشييةكى  بةشَيوةى  دةروونى  ثشَيوى  جار 
نةخؤشيية  سةرةتايى  هؤكارى  كة  ئةوكاتة  تا  دةردةكةوَيت 
جةستةيةكةيش  نةخؤشيية  نةضووبَيت  لةبةين  دةروونى 
ضارةسةر نابَيت. زؤربةى ئةزمونةكانى ذيان لةنةستى ئَيمةدا 
تؤمار دةبن. بةثَيى توَيذينةوةى دةروونناسان، وشيارى دةروونى 
مرؤظَيكى ئاسايى دةتوانَيت لةهةر ضركةيةكدا 126 يةكةى 

زانيارى لَيكبداتةوة، لةحالَيكدا ئةم ذمارةية لةنةستدا بةزياتر 
لةيةك مليؤن يةكةى زانيارى لةهةر ضركةيةكدا دةطات.

طةرمى  ثلةى  رَيكخستنى  هةناسةدان،  خوَين،  سيستمى 
نةستى  كاريطةرى  لةذَير  دأل  لَيدانى  رَيكخستنى  جةستة، 
ئاسايةكانى  زؤر  ضاالكية  تةنانةت  رَيكدةخرَين.  ناوشياردا 
ةت 

َ
مَيشك وةكو (بؤنكردن، ضَيذبردن، بيننيء بيستن كة لةروال

دا وشيارانةيةشن لةسةرةتادا دةبَيت لةاليةن نةستةوة ثَيناسة 
بةسةرنجدان  دةروونى.  وشيارى  بطةنة  لةدواييدا  بكرَينء 
ئةزمونةكانى  زؤربةى  كة  بطةين  بةوة  دةتوانني  بةم خاآلنة 
ناوضةييةكان  ناتةباية  دةبن.  دروست  لةنةستدا  ئَيمة  ذيانى 
مرؤظ  دةروونى  كة  لةكاتَيك  ئةمة  رودةدةن   هةمووكاتَيك 
هةردةم هةوأل دةدا لةطةأل فشارة درونىء جةستيةكان كة بةهؤى 
ئةم ناتةبايانةوة دروست دةبن شةِر بكات تاكو هاوكَيشيةكى 

رَيذةيى دروست بكات.

مرؤظ  بةرطةطرتنى  لةئاستى  ناتةبايانة  ئةم  هةركاتَيك 
سةروتر بروات دةبَيتة هؤى دةركةوتنى نيشانةى نةخؤشيية 
جؤراوجؤرةكان. زؤرجار نيشانةى ئةم نةخؤشييانة لةشوَينَيك 
لةجةستةدا كة ثَيشرت تووشى نارةحةتى يان الوازى بووة خؤى 

بةكارهَينانى هيثنؤتيزم 
لةضارةسةرى نةخؤشيةكانى 

دةروونجةستةيى دا
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دةنوَينَيت. وةكو(ئةو نيشانانةى كة بةهؤى ئازارَيكى دةروونيةوة 
دروست دةبن لةشوَينَيكدا كة ثَيشرت شكاوةء دواتر ضاكبؤتةوة 
ك ئةم جؤرة 

َ
ديسانةوة ئةو ئَيسقانة ئازارى دةبَيت. زؤربةى خةل

ئازارانة وةكو ئازارَيكى دةمارى دةناسَين.

زؤرجار لةشوَينك كة تووشى ئازارى دةمارى هاتووة هيض 
جؤرة  هيض  نادؤزرَيتةوةء  جةستةيى  نارةحةتييةكى  جؤرة 
نيشانةكانى  ثَيشووء  برينى  لةنَيوان  بةرضاو  ثَيوةندييةكى 
سةبارةت  كة  سةرةكى  ثرسَيكى  نيية.  تازةكةدا  نةخؤشيية 
ئةمةية  ثَيبدرَيت،  بايةخى  دةبَيت  نةخؤشييانة  بةمجؤرة 
كة كَيشةءطرفتة هاوضةشنةكان دةتوانن لةكةسانى جياوازدا 

ثةرضةكردارى جياوازيان هةبَيت.

دةتوانَيت  ةيةكدا 
َ
بنةمال لة  دايكَيك  مةرطى  نمونة:  بؤ 

ترسء  َيكيرتيشدا 
َ
لةمندال بكات،  خةمؤكى  تووشى  َيك 

َ
مندال

نةبَيت.  كاريطةرييةكى  جؤرة  هيض  سَييةميشدا  ى 
َ
لةمندال

ةكة دايكيان زؤر خؤش 
َ
َيكداية كة هةرسآ مندال

َ
ئةمة لةحال

ةدا بةبآ يارمةتى هيثنوتيزم ناكرَيت هؤكارى 
َ
دةوَيت. لةم حال

وطؤِرة جياوازةكان بةهؤى بزوَينةرَيكى تايبةت 
َ
دروست بونى ئال

ئاشكرا بكةين. بةآلم لةطةأل روون بوونةوةى هؤكارةكة بةهؤى 
بةكارهَينانى مَيتؤدى هيثنوتراثى دةكرَيت دةرفةتَيكى ثانء 
نةخؤشييةكة  ضارةسةركردنى  بردنىء  لةبةين  بؤ  بةرينء، 

هةموار بكةين.

هيثنوتراثى  هيثنوئاناليزء  شَيوةى  دوو  بةكارهَينانى 

سةرةكييةكانى  هؤكارة  دؤزينةوةى  بؤ 
جةستييةوة  لةرووى  كة  نةخؤشييةكان 
هيض  ناكرآ  يان  نيية  هؤكارَيكى  هيض 
لةلةشى  ئازاريةكان  لةهَيما  نيشانةيةك 
كاريطةرى  زؤر  بدؤزرَيتةوة،  نةخؤشدا 
دةبَيت. بؤ نمونة، ئةطةر كةسَيك لةئازارى 
لة  بةآلم  بباتء  رةنج  هةناسةدا  تةنطى 
تويذينةوةكاندا هيض جؤرة نيشانةيةك لة 
نةدؤزرَيتةوة،  لةئةودا  هةناسة  نةخؤشي 
بوونى  دروست  هؤكارى  دةكرآ 
ةراوكآ دةروونى 

َ
نةخؤشييةكة لةترسء دل

تاكدا بدؤزينةوة. لةم جؤرة بوارانةدا ترسى 
فشارة دةروونييةكان لةدواي ساآلنَيكى زؤر 
سةرئةنجام  دةبنء  ةكة 

َ
كةل يةك  لةسةر 

خؤيان بةشَيوةى نةخؤشييةكى جةستةيى 
دةردةخةن. بةزةحمةت دةكرَيت بوترَيت 
لة  دةردةكةونء  فؤرمة  بةم  كة  نةخؤشييانة  ئةم  زؤربةى 
فةرهةنطى ثزيشكيدا بةنةخؤشييةكانى دةروون ــ جةستةيى 
ناودَيركراون، ريشةيان لةيادةوةرى رابِردوءى هةستة شاراوةكانى 
نةستداية يان  ئةو يادةوةريانةى كة هةست بة ضةندين هؤكارى 
جؤراوجؤر لةوانة «هةست بةتاوانبارى سةركوتيانى كردوة»ء 

ةت لةبريى كردوون.
َ
بةروال

ئةم جؤرة نةخؤشييانة يان ئةو نةخؤشييانة كة بةشَيك 
لةهؤكارةكانى ئةوان دةروون جةستةيية هةموويان ثةيِرةوى 

هاوكَيشةيةكى سادة دةكةن.

دةروون  نةخؤشى  دةروونى=  فشارى  ثَيشوو+  ئامادةيى 
جةستةيى

جةستةيىء  تةندروستى  دةتوانَيت  ثَيشوو  ئامادةيى 
دةروونى كةسةكة لة رابِردوو، توانايىء شايستةيى هةنوكةيى 
ناوضةييةكان  هؤكارة  كاريطةرى  هةروةها  ئةوء  دةروونىء 
َيك ترس، وةهمء 

َ
بَيت. دةكرَيت فشارة دةروونييةكان بةكؤمةل

ناِرةحةتى واقعىء يوتوثيايى كةسةكةوة ثَيوةندى هةبَيت. ئةم 
ى مرؤظدا رووبدةن. 

َ
فشارانة رةنطة راست بن يان تةنيا لة خةيال

فشارةكانى دةوروبةر ئةوروداوة ناخؤشانةية كة رَيك ثَيش هاتنى 
نيشانةكانى نةخؤشى بؤ نةخؤش روودةدةن. ئةو هؤكارانة وةكو: 
ةدا، رودانى شةِر، روداوة سروشتييةكان، ناتةبايى 

َ
مردن لةبنةمال

ةء... هتد دةتوانن يةكبطرنء 
َ
طا، كَيشةكانى بنةمال

َ
ماددىء كؤمةل
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جةستةيى،  دةروون  نةخؤشى  بوونى  دروست  بؤ  زةمينة 
نةخؤشييةكانى  لةبةناوبانطرتين  بكةن.  دروست  لةكةسَيكدا 
ـ جةستةيى دةكرآ بةزؤربةى لة(ترس، ناتةباييةكانء  دةروونـ 
ناكؤكى وةهمى2،خةمؤكى، وةسواس) نةخؤشييةكانى دةوروبةر 
ئاماذة ثآ بكرَيت. لةزؤربةى ئةم نةخؤشييانة دا ريشةكانى 
سةرةكى  هؤكارى  وةكو  «دؤذمنى»  كراو»ء  سةركوت  «تاوانى 
دةركةوتنى نةخؤشى لةئارادان. لةم كاتانةدا دةكرَيت بةهؤى 
ك 

َ
كةل نةخؤشدا  ماندوى  لةدةروونى  ئارامى  بؤ  هيثنوتراثى 

قؤناغة،  بةم  طةيشتن  دواى  نةخؤشةكان  زؤربةى  وةربطرين، 
ضارةسةر دةبن.

زؤربةى سةرئَيشة، دأل ئَيشة، دةنطى طوآ، زمان، ئالَيرذى 
ةراوكآ، خةمؤكى، بآتاقةتى، بآ خةوى، 

َ
(هةستيارى)، وةهم، دل

ؤزيانةوة 
َ
بةهؤى تَيكضوونى دةروونى دروست دةبن. لةاليةكى ئال

هةر بةوجؤرة كة ئاماذةى ثَيكرا، فشارى هَيزى بةرانبةرى نةست 
لةئاراداية كة لةطةأل لةناوضوونى ئةو دةكرَيت هاوكَيشى دةروونى 

ةدا يا نةخؤشى دةروون 
َ
ديسانةوة ثَيكبَيتء لةم حال

ــ جةستةيى لةبةين دةضَيتء يان بةئاستَيكى ئَيجطار 
كز دةطات. لةحالَيكدا كة هيض يةك لةتاقيكردنةوةء 
بينينى ثزيشك بؤ دؤزينةوةى هؤكارى نةخؤشييةكة 
غةيرة  ريشةى  كردنى  قةبوأل  نابَيت،  ئاكامَيكى 
جةستةيى نةخؤشى نةخؤشةكان ئاسانرتة هةركاتَيك 
كة نةخؤش ئةم راستيية قةبوأل بكات كة نةخؤشى 
ئةو دةروون جةستةية، لةراستيدا يةكةمني هةنطاوى 
طرتووة. 

َ
بؤ طةيشتن بةدةرمانء ضارةسةرى خؤى هةل

بةبآ قةبوأل كردنى ئةم راستيية لةاليةن نةخؤشةوة 
هةموار  شَيوةيةكى  بةهيض  بةضارةسةرى  طةيشتن 
نابَيت. متمانة خالَيكى هةرة طرنطة كة لة ضارةسةرى 
نةخؤشةكاندا بايةخَيكى Therapistى زؤرى هةية.

بتوانَيت  نةخؤش  كة  كةسَيكة،  دةرمانكةر 
قؤناغة  لة  خؤى  كَيشةكانى  متمانةوة  ثةِرى  بةو 
َيت. 

َ
بل بةو  ضارةسةركردندا  سةرةتاييةكانى 

ذمارةيةكى كةم لةنةخؤشةكان دةتوانن بةتةنيايىء 
بطةن.  دةرمان  بةضارةسةرىء  دةرمانكةر  بآ 
 Self) هيثنوتيزم  خؤ  لةشَيوةى  وةرطرتن  ك 

َ
كةل

كارناس هيض جؤرة  hypnosis)  بةبآ ضاودَيرى 
جؤرة  ئةم  لةضارةسةركردنى  كاريطةرييةكى 
نةخؤشةييانةدا نابَيت، ضونكة لةخؤ هيثنوتيزمدا 
طةيشتن بة دو ثرؤسةى طةرانةوة(abreaction)ء 
ى بوون(regression)  كة طرنطرتين بةشى دةرمان حيساب 

َ
خال

دةكرَيت بةئاسانى هةموار نابَيت. لةبةرئةوةى كة ريشةكانى 
نةخؤشى دةروون جةستةيى لةنةستى تاكداية، ئيمكانى نية كة 

مرؤظ خؤى دةستى ثآ بطات.

ى هؤشء 
َ
ة ئاماذة بكةين كة رؤل

َ
لةكؤتاييدا دةبَيت بةم خال

ئةم جؤرة نةخؤشييانةدا   لةضارةسةربوونى  ئريادةى مرؤظ  
ئَيجطار كةمةء بةشى سةرةكى لةضارةسةركردندا لةسةر شانى 
دوو هؤكارةوةية «رَيذةى حةزى نةخؤش بؤ ضارةسةربوونء 
روانطة سازى دروست بؤ نةخؤش، مةبةستيش لةروانطةسازى 
بؤ  ثسثؤر  شارةزاء  كةسى  هةبوونى  نةخؤش  بؤ  دروست 

ضارةسةركردن.
ئةسرين ئةسكةندةرى لة(فارسي)يةوة ثةرضظةى كردووة.

www.hemklasi.com :سةرضاوة
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دةروونى،  شارةزايانى  ثسثؤِرانء  بةبؤضوونى    
كة  سةرةكى،  هؤكارى  سَي  بؤ  دةطةِرَيتةوة  شةرمنى 

بريتني لة:
ـــ بؤماوةيي.

يةتى. 
َ
ـــ نةبوونى ضاالكيي كؤمةال

ـــ تةماشاكردنى سلبياتة بؤ خود.
تا   %10 بة  نزيك  دةروونى  ثسثؤِران  بؤضوونى  بةثَيي 
تَيداية  ئةوةيان  ئامادةيي  دةبن  كةلةدايك  ن 

َ
منداال  %15

م ئةوانى 
َ
كةبةشَيوةيةكى سةيرو ناسروشتى شةرمن بن، بةال

بةهؤى  يان  يةتى 
َ
كؤمةال ضاالكى  لةبةرنةبوونى  يان  ديكة 

يان نةكةن ياخودببنةمايةى 
َ
ترس لةوةى كةسانى ديكة قبول

ئةوةى  واتاى  بة  كةئةمةش  ديكة  كةسانى  تةثَيكردنى 
َ
طال

متمانةيان بةخؤيان نيية، شةرمن دةردةضن. 

ثَيناسةى شةرم كردنى زؤر: 
م بةثَيي 

َ
وةكو ضةمك سةختة بتوانرَيت دياري بكرَيت، بةال

بؤضوونى ثسثؤِرانى تةندروستى دةكرَيت بوترَيت بريتيية لة 
يةتى كةدةبَيتةهؤى 

َ
ةِراوكةى كؤمةال

َ
جؤرَيك لة جؤرةكانى دل

نيطةرانىء  لةنَيوان  جؤراوجؤر  هةستطةلَيكى  دروستبوونى 
ئاشكرا  تؤقَينَيكى  ترسء  هةستى  لةنَيوان  سادةو  ثةشَيوزى 

ةِراوكةو ثةشَيويدا 
َ
كةلةدةرونزانيدا لةخانةى نةخؤشيةكانى دل

ريز دةكرَيت. بةتايبةتى دوادةرئةنجامى سروشتيانةى شةرمى 
طة تةواو دةبَيت، 

َ
توند بةهةست بةتةنهاييء دابِراوى لةكؤمةل

كةهةردوكيان يةكَيكن لةهؤكارة طرنطةكان بطرة ئاكامةكانى 
كةئةوكةسةى  ئةوةى  بةواتاى  ئةمةش  خةمؤكي  نةخؤشي 
كةدووضارى شةرمنى زؤربووة ثلةبةثلة تةندروستى دةروونى 

خراثرتدةبَيتء تابَيت دووضارى كَيشةى ديكةى دةكات. 

نيشانةكانى بوونى نةخؤشيةكة: 

ديكة  دةرونى  نةخؤشيةكى  هةر  وةكو  زؤريش  شةرمنى 
َيك نيشانة كةبريتني لة:

َ
دةبَيتةهؤى دةركةوتنى كؤمةل

نائاسايي،  رةفتارى  هةندَيك  ئةنجامدانى   -1
لةوانة: 

نائاشناو  كى 
َ
خةل لةكاتَيكدا  قسةنةكردن  كةمدووييء  ــ 

بَيطانة ئامادةبن. 

قسةى  كة  كةسةى  جطةلةو  هةرشتَيك  سةيركردنى  ــ 
دادةكات. 

َ
لةطةل

ــ خؤالدان لةبينينى كةسانى نةناسء بَيطانة. 

لةكاتَيكدا كةبؤيةكةمجار دةست  ــ هةستكردن بةتةنطى 
بةقسةكردن دةكةن. 

 مندالَى شةرمن 
ثةرضظةى: ناسك عةزيز  
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ية
َ
ــ نةبوونى تواناو ئامادةيي بؤ قسةكردن لةبؤنةكؤمةال

تييةكانداو هةستكردن بةئيحراجى زؤر كاتَيك لةبؤنةيةكى 
رةسميدا رادةسثَيردرَين قسةبكةن. 

يةتيدا. 
َ
ي زؤر لةكاتى ضاالكى هةرةوةزىء كؤمةال

َ
ــ دوودل

2- نيشانة جةستةييةكان بريتني لة: 

 .
َ
ــ زيادبوونى ترثةى دل

ــ طرفتء ئازارى طةدة. 

ــ ئارةقكردنةوةى زؤرى ناولةثي دةست. 

 .
َ
ــ بةهَيزبوونى لَيدانةكانى دل

ــ وشكى دةمء قورط. 

نةكراوى زؤرى لةش. 
َ
ةى كؤنرتؤل

َ
ــ لةرزينء جول

ناوخؤييةكان: (هةستى دةروونى  ضونيية 
َ
3- نيشانة هةل

ناوخؤيي)، بريتني لة: 

ــ هةستكردنء تةركيزكردنةسةر خود. 

ــ هةستكردن بةشةرمندةيي. 

ــ هةستكردن بةنائارامى. 

ضاوان  تالةبةر  ديارنةبوون  دووربوونء  بؤ  دان 
َ
هةول ــ 

نةبَيت. 

ــ هةستكردن بة كةمء كوِري. 

توشبونى  دةرونى  تةندروستى  شارةزايانى  ِراى  بةثَيي  ــ 
ئةم نةخؤشية هةستيارييةكى زؤرو لةِرادةبةدةريان بةرامبةر 
بةجؤرَيك  دةِروات،  كةلَييان  هةية  شتانة  ئةو  بةخؤيانء 
كةتةوةرةى سةرةكى بايةخيان بريتى دةبَيت لةوةى كةضةندة 
بةرامبةرو  روانينى  هةيةو  بةرامبةر  لةسةر  كاريطةرييان 
كةسانى ديكة بؤ ئةم ضؤنيية، بةم شَيوةية ئةو تةركيزكردنة 
سةردةروونى ناوخؤييء هةست بةكةمى كردنء شَيواوييةى 
ة 

َ
مامةل كاتى  لة  يان  ديكةدا  كةسانى  ئامادةيي  ةتى 

َ
كةلةحال

 كةسانى ديكةدا لَييان روودةدات، توشبوانى شةرمنى زؤر 
َ
لةطةل

تواناى بايةخدانء تةركيزكردنء هةستكردن بةهةستء نةستى 
دةبَيتةهؤى  خؤبةخؤ  كةئةمةش  دةكةن،  ون  ديكة  كةسانى 
توشبو  كةكةسي  يةتييةى 

َ
كؤمةال دابِرانة  ئةو  بوونى  زيادتر 

َينَيت:
َ
بةنةخؤشي شةرمنى زؤر بةدةستيةوة دةنال

رَيطاكانى ضارةسةركردنى شةرمنى زؤر: 
يةتى يةكجار 

َ
شةرمنى زؤر، لةئَيستادا كَيشةيةكى كؤمةال

ء كؤششي خؤيان بؤ 
َ
يةتى هةول

َ
وة، توَيذةرانى كؤمةال

َ
بةربال

دؤزينةوةى رَيطاضارةيةكى بنةِرةتى بؤئةم كَيشةية نةخشيئامَيزة 
خستؤتة طةِر، ضةندين عةيادةى تايبةت بؤضارةسةركردنى ئةم 

كَيشةية هةية، كةِرَيطاى جؤراوجؤر بةكاردةهَينن لةوانة:

بؤمةبةستى  شةرمن  كةسانى  راهَينانى  فَيركردنء  ــ   
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ثةيوةندى  بؤ  فةردى  يةتى 
ََ
كؤمةال ضاالكى  بةدةستهَينانى 

 كةسانى ديكة. 
َ
بةستنء كارلَيككردن لةطةل

ــ فَيركردنى شَيوازةكانى بريكردنةوةى دروستء لؤذيكى بؤ 
 كةسانى ديكةدا. 

َ
ةكردن لةطةل

َ
مامةل

ــ فَيركردنء راهَينانى كةسانى شةرمن بؤ زياتر متمانةكردن 
لة  تاكَيك  وةك  مةكانةيان  بةثلةو  تواناكانيانء  بةخؤيانء 

طةدا. 
َ
كؤمةل

ــ رووبةِرووبوونةوةو نةهَيشتنى ئةو هؤارانةى كةدةبنةهؤى 
كةثلة  ثرؤسةيةكةوة  لةِرَيي  ئةويش  شةرم،  دروستبوونى 
بدرَيتَي  ئيجابي  يةتى 

َ
كؤمةال شارةزايي  نةخؤشةكة  بةثلة 

وَيست، 
َ
ء هةل

َ
يةكَيك لةم رَيطايانة بةنواندن يان وةرطرتنى رؤل

َيكى ئيجابي 
َ
بةجؤرَيك كةنةخؤشةكة هةستَيت بةبينينى رؤل

وَيستَيكدا كةدةبَيتةهؤى ئيحراجى بؤ نةخؤشةكة، وةكو 
َ
لةهةل

واخؤدةرخستن كةثةيوةندى بةكةسانى ديكةوة هةيةودةست 
يانداو بةتَيثةِربوونى كات نواندنةكة 

َ
دةكات بةقسةكردن لةطةل

دةبَيتة رةفتارَيكى ئاسايي لةذيانى واقيعى نةخؤشةكةدا. 

ــ فَيركردنء ِراهَينانى كةسانى شةرمن لةسةر ئةوةى كة 
دةست  بطرَيتة  يارمةتيدانى خؤى  بؤ  ثَيشنياركردن  ةوى 

َ
جل

تارزطارى بَيت لةشةرمةكةى، ئةويش لةِرَيي ئةنجامدانى شتَيكى 
دياريكراو. . يان شتَيك كة حةزى لَيبَيت ياخود ثَيويست بَيت 

م لةبةر شةرم نةيكات. 
َ
ئةنجامى بدات بةال

زانايانى تةندروستى دةرونى بؤضارةسةركردنى 
ثَيشكةش  ئامؤذطارييانةيان  ئةم  كَيشةية  ئةم 

كردووين: 
ــ لةسةر كاغةزَيك ئةوشتة بنوسة كةدةتةوَيت بيكةيت، 
يت لة ئةنجامدانيشي بنوسة، ثاشان 

َ
هةروةها هؤكارى دوودل

سةنطَينة لةِرَيطةى تؤماركردنى ذمارةى ئةو جارانةى 
َ
خؤت هةل

ئةنجامداوة  كارةت  ئةم  بةكردةوة  هةبووةو  كةسووربونت 
ثاشان لةدواى ئةمةى ئةو كارةت كردووة ضيت بةسةر هاتووةو 

هةستت بةضي كردووة. 

ــ سووربوونةوةى دةمء ضاو (روخسار).

ــ بةثَيي بؤضوونى زانايانى زيمباردؤ، طةشةثَيدانى ئةو 
يةتيانةى تايبةتن بةثةيوةندى بةستنء 

َ
تواناو لَيهاتوويية كؤمةال

يةكجار  ثَيويستيةيةكة  ديكةدا  كةسانى   
َ
لةطةل كارلَيككردن 

زؤرن بؤ ضارةسةركردنى شةرمنى زؤر، ئةم ئامؤذطارييانةى 
خوارةوة سةرةتاى رَيطايةكى باش دةبن بؤ طةشةدان بةمةهاراتة 
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يةتييةكان. 
َ
كؤمةال

 
َ
+ هةميشة يةكةم كةس بة كةقسة دةست ثَيبكةيت لةطةل

كةسانى ديكةدا، باشرتين رَيطةش بؤ كردنةوةى سةرى قسة 
يان  شتَيكى  بةوةسفكردنى  ئةوةية  ديكةدا  كةسانى   

َ
لةطةل

دةربِرينى سةرسامى خؤت بةشتَيكى دياريكراو كةلةكةسةكةى 
ديكةدا هةية دةست ثَي بكةيت. 

و لةثَينج كةسي نةناس بكة، 
َ
+ بةالى كةمةوة رؤذانة سال

بةتة بةرووى خؤشةوة. 
َ
هةل

+ بضؤ بؤ بازاِرء ثرسيارى شوَينى هةندَيك دوكانء فرؤشطة 
بكة، تةنانةت ئةطةر شوَينةكانيشيان بزانيت، طرنط ئةوةية 
 كةسانى ديكةدا، 

َ
دةستثَيشخةرى بكةيت بؤ قسةكردن لةطةل

بريت نةضَيت سوثاسي ئةوانة بكةيت كةثرسياريان لَيدةكةيت 
لةبةرامبةر ئةو لوتفء موحيبةتةى بةرامبةرت نواندوويانة. 

ضةند ئامؤذطارييةكى طشتى بؤئةوانةى زؤر شةرم دةكةن: 

ثرؤفيسؤر زيمباردؤ، يةكَيكة لةشارةزايانى دةروونناسيء 
شةرمى  دياردةى  بابةتى  كة  زؤرةكانى  بةبايةخة  ناسراوة 
يةتى داوة بةو ئيعتيبارةى كة رَيبةرى ئةو توَيذينةوة 

َ
كؤمةال

ئةمريكا  لة  شةرمدا  طرفتى  كةلةبوارى  ينةوانةية 
َ
لَيكؤل

بةطشتىء لةزانكؤى ستانفؤرد كراون، بةبؤضوونى زيمباردؤى 
وَيستةكةدا 

َ
هةل  

َ
لةطةل شةرم  كاتَيك  شةرم،  كتَيبي  دانةرى 

بَيتةوة دادةنرَيت بة ئيجابيء مواسةفاتى ئةدةبء ئاكارى بةرزو 
ةتانة 

َ
زةوقء سةنطينى دةبةخشَيت بَيطومان هةموو ئةم خةسل

ئيجابني. 

ناتةواوييةى  لةو  بريتيية  ، شةرمى سةلبيش 
َ
بةهةرحال

يةتى تاكدا روودةدات، ضونكة شةرمَيكى بَي 
َ
كةلة رةفتارى كؤمةال

َيت، 
َ
ثاساوةء بازَيكى دةرونى خراث بةسةر تاكةكةوة بةجَيدةهَيل

لةوانةيش خراثبوونى تةندروستى دةروونى كةسةكة. زيمباردؤ 
دةِرواتء  طرفتة  ئةم  توشبوانى  بؤ  ئامؤذطارييةكانى  لةسةر 

َيت: 
َ
دةل

سةبارةت  ناوخؤييت  هةستَيكى  لةكاتَيكدا  ــ 
بةبابةتَيكى دياريكراو هةية دةتةوَيت دةريبرِبيت، 
 بدة نامةيةك بؤخؤت بنوسيت دواتر نامةكة 

َ
هةول

بخوَينيتةوة، خؤئةطةر تاقةتت نةبوو نامة بنوسيت، 
كَيشة نية دةتوانيت بةتؤماركةرَيك تؤمارى بكةيتء 

ثاشان طوَي لة كاسَيتةكة بطريت. 
بةتواناكانت  بةخؤتء  متمانةت  بدة   

َ
هةول ــ 

ة بةهَيزو 
َ
هةبَيت، ئةويش  لةرَيطةى نوسينى خال

لةبةرامبةر  تايبةتداء  لةستونَيكى  الوازةكانتةوة 
بنوسة  ةتة 

َ
خةسل ئةو  الوازيشدا  َيكى 

َ
خال هةر 

ة الوازةكةية، بؤنمونة: 
َ
كةبةرامبةرى خال

 متمانةم بةكةس نيية متمانةم بةخؤمة 
كى خؤشي دةوَيم. 

َ
ــكى رقي لَيـمــــة خةل

َ
خةل

 بدة بري 
َ
لةثاش نوسينى هةستة لَيك ثَيضةوانةكان، هةول

ةتة 
َ
لةخؤتء رةفتارةكانت بكةرةوة بةجؤرَيك كةضَيذ لةخةسل

باشء بنةما دروستةكانى الى ضةث وةربطريت. 

خؤت  ضاوى  ثَيش  بَينيتة  وَيستانة 
َ
هةل ئةو  بدة 

َ
هةول ــ 

لةبةرئةوةى  دةكةن  دروست  بؤ  راوكةو شةرمندةييت  ة 
َ
كةدل

بكةيتةوة  لةوة  بري  بدة 
َ
هةول لةبةرامبةردا  كةشةرمنيت، 

هةفتة  يةك  بؤماوةى  دةتكرد،  نةبويتاية  شةرمن  كةئةطةر 
لةسةر ئةم شَيوازو رَيضكةية بةردةوام بة ثاشان ئةطةر دواتر 
بدة ئةوة 

َ
وَيستَيكى وا بوويتةوة هةول

َ
بة واقيعى رووبةرووى هةل

جَيبةجَي بكةيت كةبريت لَيدةكردةوة. 

ــ بضؤرة ريزى سةرة طرتنةوة، ض سةرةى ثاس بَيت يان 
يان  فةالفل  نؤكء  ضَيشتخانةى  يان  بَيت  ماركَيت  سؤثةر 

فةرمانطةحكوميةكان بَيت. 

 ئةوةى ثَيش 
َ
بريت نةضَيت لةدواى دواوة بوةستةو لةطةل

خؤت سةرى قسةيةكى خةفةتاوى دامةزرَينة. 

ئاسايية،  شتَيكى  ديكة  لةِرةطةزةكةى  شةرمكردن  ــ 
 
َ
ثَيويست نيية، هةردوو رةطةزةكة حةز دةكةن لةطةل م 

َ
بةال

قسةكردنة  كةبؤئةم  شتَيك  تاكة  قسةبكةن،  ديكة  ئةوى 
قسةكردن،  بؤ  دةستثَيشخةريية  ئازايةتى  بَيت  ثَيويست 
وَيستة 

َ
هةل رادةوةستَيتةسةر  دةستثَيشخةرييةكةش  شَيوازى 

سةبارةت  ثرسيار  زانكؤ...  ئاستى  بؤنمونة  يةتييةكة، 
َ
كؤمةال

م ثرسيار سةبارةت 
َ
بةموحازةرةيةك يان كتَيبَيكى طونجاو، بةال

بةراثؤرتَيك يان تةنانةت لةبارةى كاتةوة دةبَيت طونجاوبَيت لة 
شوَينةكانى ئيشكردندا.

كةمايةى  بطرة 
َ
هةل خؤتدا   

َ
لةطةل شتَيك  يان  كتَيبَيك  ــ 

ك بَيتء ئامادةبن بؤئةو 
َ
ي زؤربةى خةل

َ
راكَيشانى سةرنجء فزول

ثرسيارةى كةرةنطة لَيتان بكرَيت. 

سةرضاوة: 

WWW.doroop.com/sociology
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نةخؤشى يان برينةكانى كة تووشى زمان دةبن لةوانةية 
كؤئةندامةكانى  بة  ثةيوةندييان  بنء  (ناوضةيى)  شوَينطةيى 
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. 

لة  باوةو  تَيكضونَيكى   : دار)  - زمانى درزبردوو (درز 
ثَيويستى  دةردةكةوَيت،  جياواز  توندى  بة  كدا 

َ
خةل ى   3/  1

بة  هةست  نةخؤش  لةوانةية  بةآلم  نيية،  ضارةسةركردن  بة 
تَيكةأل  هةوَينيدا  تووشبوونى  لةطةأل  كاتَيك  بكات  نارةحةتى 

دةبَيت (هَيلكؤكةكان) . 

 :Prominent papillae دةركةوتوو  مةميلةى   -

مةميلةكانى سةر زمان لة سَى يةكى بةشى ثَيشةوةى زمان لة 
دواوة بةشَيوةيةكى دةركةوتوو دةبينرَين. 

- كوتراوى زمان: لةوانةية بةشَيوةيةكى توند يان درَيذ خايةن 
دةربكةوَيتء كوترانى توند بة ئاسانى دةستنيشان 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   ·
يان  كرَيمى  ثةردةيةكى  درؤزنة  تَيبينى  دةبَيتء  تووشى  دةم 

ثوكانةوةى مةميلةكانى زمان دةكرَيت. 

لةو  بةطشتى  (C.albicans)ة،  تووشبوونةكة  هؤكارى 
نةخؤشانةدا تَيبينى دةكرَيت كة بةرطرييان وةستَينراوة. 

نةخؤشيةكانى زبان  
                دكتؤر عةُّـ محةمةد 
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ثوكانةوةى مةميلةكانى ناوةند (هةوكردنى ناوةِراستى   ·
زمان): جؤرَيكى تايبةتيية لة تووشبوون، هؤكارةكانى تووشبوون 

ئاشكرا نني، بةآلم فاكتةرةكانى توَيكارى تؤمةتبار دةكرَين. 

- زمانى رةشى موودار: زؤر باو نيية، رووثؤشَيك سةر 
رووى زمان دادةثؤشَيت، رةنطى قاوةيى يان رةشة، هؤكارةكانى 
تَيكضوونى فلؤراى ناو دةمء هةندَيك لةو كةِروانةية كة بؤية 

.Aspergillus niger :بةرهةم دَينن وةك

تووشبوونى ظايِرؤسى: 
· برينى سادةى زمان: 

يةكةمجار تووشبوون بةشَيوةى هةوكردنى دةم 
دا وةك تووشبوونَيكى بة 

َ
دةستثَيدةكات، ثوكى بريناوى لة مندال

ئاوسانء ثِربوون 
َ
ئازار لةطةأل برينى تورةكةيى لةسةر زمان هةل

لة ئاو لة ثووكدا دةردةكةوَيت، تورةكةكان بةشَيوةى كؤمةأل 
كؤمةأل دةردةكةون 

لةوانةية لةسةر زمان 
هةبنء ئةطةر تةقني 

ئةوا شوَينةكانيان 
دةبَيتة برينى 

بضووك كة لةوانةية 
كؤببنةوةو برينَيكى 
طةورة دروستبكةن. 

ضارةسةر: 
غةرغةرة كردن 

+ئةسيكلوفري 
ينى  بر  ·
ظايِرؤس  دةمارى: 
لة  لقَيك  تووشى هةر 
سَى  دةمارى  لقةكانى 

جمكة دةبَيت لةبةر ئةوة لةوانةية تووشى زمان ببَيتء بَيتة هؤى 
دروستكردنى تورةكةو برينى بضوكى تاك تةنيشتى. ثَيويستة 
ظايِرؤسةكان  ئةوةى  بؤ  بكرَيت  ضارةسةر  وردى  بة  نةخؤش 

نةطةنة ثةلة دةمارةكان. 

نةخؤشى دةم، دةستء قاض: بةهؤى ظايِرؤسى   ·
بة  زمان  تووشبوونى  سةربارى  روودةدات،  يةوة  (كؤكساكى) 
خؤى  نةخؤش  دةبن،  تووش  قاضيش  برين،دةستء  تورةكةو 

لةخؤيةوة ضاكدةبَيتةوة. 

ةتة سةرةتا لة نةخؤشى 
َ
- سواخدانى موواوى: ئةم حال

ئايدزدا AIDS تَيبينى كراوة، بةآلم لةوانةية تووشى هةركةسَيك 

ببَيت كة بةرطرى لةشى وةستَينرابَيت، ئةم نةخؤشيية لةسةر 
ةو ناوضةى سثى دةردةكةوَيت، لة 

َ
قةراغى زمان بةشَيوةى ثةل

ةتى كوترانى درَيذخايةنى 
َ
ةتة لة حال

َ
رووى شانةييةوة ئةم حال

زمان دةضَيت، بةآلم ثشكنينى ظايِرؤسى ئبستاين – بار نيشانةى 
ةتة. 

َ
جياكراوةية بؤ بوونى ئةم حال

هةندَيك نةخؤشى ديكةش هةن تووشى 
زمان دةبنء ثةيوةندييان بة بةرطرييةوة 

هةية، وةك: 
- زمانى جوطرافى: نةخؤشييةكى باوة تووشى روكارى 
سةرةوةى زمان دةبَيت، لةسةر زمان هةندَيك ناوضة هةية كة 
ئاوسانَيكى ثوكاوةى 

َ
تريةكةى يةك سانتيمةترةء ضةند هةل

لةسةرة، هةريةكةيان بة خةرمانةيةكى زةردباو دةورةدراون، 
هةندَيك جار تَيبينى دةكرَيت ئةو ناوضانةى لة زماندا 
ثوكاوةن طةورةترن، ئةم 
نةخؤشيية بةزؤرى لةو 
كةسانةدا بآلوة كةزمانييان 
دةيطرَيت، هةروةها لةوانةية 
هةندَيكجار تَيبينى 
قةيى 

َ
تووشيوونى شَيوة ئةل

قةراخ زةردباو لةناو ضاآليى 
ناودةمء رووى ذَيرةوةى 
ةتة 

َ
زمان بكرَيت، ئةم حال

ثَيويستى بة ضارةسةر يان 
طةِران بةشوَين هؤكارى 
تووشبووندا نيية، ئةطةر 
ةتةى 

َ
ئةو كةسةى ئةم حال

هةية هةستى بة ئازارَيكى 
وةك دةرزى ئاذن كرد 
ثَيويستة خواردةمةنى طةرم 
نةخوات، هيض ضارةسةرَيك بؤ ئةم نةخؤشيية دةستنيشان 
نةكراوة. 

- بؤ قذةى ناو دةم: 
برين  يان  طةورة  يان  بضوك  ناوضةى  بةشَيوةى  لةوانةية 

تووشى ذَيرةوةى يان سةرةوةى زمان ببَيت. 

زمان،  ثَيطةياندنى  زيان  لة  دووركةوتنةوة  ضارةسةر: 
بةكارنةهَينانى ئةو دةرمانانةى ماددةى رووشَينةرييان تياداية 
طلوكونات %0.2،  كلور هكسيدين  بةكارهَينانى  ددان شتن،  بؤ 

هةروةها دةتوانرَيت سرتونيدة ناوضةييةكان 

بةتةنيا يان لةطةأل ئةو ماددةيةى ثَيشوودا بةكاربهَينرَيت، 



زانستى سةردةم 19232

ةتانةدا كة بةشَيوةى خَيرا 
َ
بة تايبةتى لةو حال

 بآلودةبَيتةوة كة لةمكاتانةدا لةوانةية هؤكارة 
بة  روودانيدا  لة  هةبَيت  ييان 

َ
رؤل بةرطةرييةكان 
تايبةتى كةمخوَينى

دةم  ناو  تووشى  باوة  ةتَيكى 
َ
حال حةزاز:   -

كة  دةردةكةوَيت  ناوضةيةكدا  لةشَيوةى  دةبَيتء 
برينى  ثوكاوةو  شَيوةى  هةروةها  دةضَيت  تؤِر  لة 
هؤى  ببَيتة  دةرمان  هةندَيك  لةوانةية  لةسةرة، 
نمونة  ثةردةكان  لينجة  حةزازى  وةك  روودانى 
ئةنجيوتنسني،  ئةنزيمى  كارخانةكانى  لة  وةك 
بةآلم لةو بارانةدا كة ثةيوةندى بة دةرمانةوة نيية 
بةكارهَينانى ستريونيدة ناوضةييةكان وةك هةتوانى 

بيتاميتازون فالريات %0.05 بةسوودة. 
ببَيتة  لةوانةية  شَيوة:  فرة  ئاوسانى 

َ
هةل  -

هؤى روودانى هةوكردن لة لينجة ثةردةكانء زماندا. . تَيبينى 
دةكرَيتء  لَيو  لةسةر  بوو  ووشكةوة  خوَينى  ى 

َ
توَيكل بوونى 

لةوانةية  ةتةيةو 
َ
حال ئةم  باوى  نيشانةيةكى  نيشانةيةى  ئةم 

بؤ دةستنيشانكردن ثَيويستمان بة وةرطرتنى سةمثأل هةبَيت. 
ضارةسةركردنى لة رَيطةى ئةسيكلوفريةوة دةبَيت. 

قى لينجة ثةردةكان: تووشبوونَيكى دةطمةنة 
َ
- لَيكضووى بل

ق لة لينجة ثةردةى ناو دةم دا دةردةكةوَيت 
َ
بةشَيوةى تورةكةو بل

لةناوةندى تةمةنء  ذنان  سةربارى هةوكردنى ثووك. تووشى 
رَيطةى  لة  دةستنيشانكردن  دةبَيت  طةورةتردا  تةمةنى  لة 
وةرطرتنى سةمثألء ثشكنينى مايكرؤسكؤبيةوة ئةنجامدةدرَيت 
ضارةسةركردن لةرَيطةى وةرطرتنى ستريويدة ناوضةييةكانةوة 
دةبَيت، بةآلم زؤر جار ثَيويست بةوة دةكات ضارةسةرى كؤئةندامى 

لةرَيطةى وةستَينةرةكانى بةرطةرييةوة، ئةنجامبدرَيت. 
قى باو (ئاسايى): زؤربةى جار تووشى لينجة ثةردةكان 

َ
- بل
دةبَيت. 

دةردةكةوَيت  جياواز  لةشَيوةى  خؤراكى:  ثَيويستى   -
وةك طؤِررانى رةنطى زمانء ثوكانةوةى مةميلةكانى زمان يان 
لةوانةية هيض نيشانةيةكى بينراو بةدينةكرَيت نةخؤش هةست 

بة تَيكضوونى تواناى ضَيذكردنء سوتانةوة بكات. 
ةتانةى دةرمان دروستى دةكةن: لةوانةية دةرمان 

َ
- ئةو حال

ةتى وةك حةزازء E.M كة دةم 
َ
ببَيتة هؤى رودانى هةندَيك حال

ةتة بةزؤرى بةهؤى دةرمانةكانى دذة 
َ
وشك دةبَيتةوة، ئةم حال

خةمؤكييةوةء نةخؤشى (جوطون) ةوة روودةدات. 
- لةوانةية هةندَيك وةرةمى لوولةيى لةسةر زمان رووبدةنء 
جار  زؤر  زمان.  ذَيرةوةى  وةك  ديكةى  شوَينى  هةندَيك  لة 
ثَيويستى بة ضارةسةر كردن نييةو خؤى ضاكدةبَيتةوة، لةوانةية 

بئاوسَيت ئةطةر بريندار بوو، لةم كاتةدا ثَيويستى 
َ
بة هَيواشى هةل

بة ضارةسةركردن هةية. 
ةتى ديكة دةشَيت 

َ
هةندَيك حال

رووبدةن: 
ببَيتء  زمان  قةراغةكانى  تووشى  لةوانةية  سواغدان:   -
رَيذةى طؤِررانى بؤ خوَين مةيني 5 %ء لة ديوى ذَيرةوةى زمانء 
ةتةكان بة رةنطى سثى 

َ
ضاآليى ناو دةم روودةدات، لة 30% ى حال

ةى سوردا. 
َ
دةردةكةون لةطةأل ثةل

كة  ثيسةكانة  وةرةمة  لة  ضِر:  خانة  شَيرثةنجةى   -
باوةو لةوانةية تووشى زمان ببَيت، لةثَيشدا بة سواخدان يان 
بؤ  يارمةتيدةرةكان  هؤكارة  دةستثَيدةكاتء  سووربوونةوة 
لة  لةوانةية  كهولة،  خواردنةوةى  جطةرةكَيشانء  تووشبوون 
تةمةنى زوودا بةبَى بوونى هيض كام لةو هؤكارة ياريدةدةرانة، 
هةر تووشبوونَيك لةزماندا ئةطةر بة ضارةسةركردنء البردنى 
هؤكارى تووشبونةكة ضاك نةبؤوة ثَيويستة سةمثأل بؤ دةست 

نيشان كردنى وةربطريَيت. 
تووشبوونى زمان بةهؤى نةخؤشيية 

كؤئةندامييةكانةوة: 
ئاوسانى زمان، كوترانى زمان بةهؤى ددانةوةء ئةستةمى 

َ
- هةل

ة ثَيكردنى زماندا. 
َ
لة جول

ثةِرةكانى  كةمى  بةهؤى  زماندا  لة  خوَينبةربوون   -
خوَينةوة. 

- طواستنةوةى وةرةمة خراثةكان لة ئةندامةكانى ديكةى 
ةتَيكى دةطمةنة. 

َ
جةستةوة بؤ زمان ئةمةش حال

لوقمان ثةرضظةى كردووة لة:

 www.alawsat.com



193 زانستى سةردةم 32

ةتى دةروونى 
َ
لةبةر ئةوةى مةمك هَيماى مَييةتية، بؤية حال

زؤر  دةروونيةكان  ثةستانة  بةرامبةر  دةكاتةوةو  روون  ذن 
هةستيارةء بةر طةلَيك لةنةخؤشية هةمةضةشنةكان دةكةوَيت. 

ئازارةكانى مةمك: 
ئازارةكانى مةمك زؤرن بةآلم ئاماذة نني بؤ بوونى مةترسيةك، 
لةطةأل ئةوةى سةرضاوةى زؤرَيك لة ئازارةكان فسيؤلؤذيية بةآلم 

سةرضاوةى دةرونى زؤر طرنطة. 

ة راوكَى هةمويان هؤكارى 
َ
ثةستانى دةرونىء خةمؤكىء دل

ياريدةدةرن بؤ رودانى ئازار لة مةمكدا. 

كةوتنة  ثَيش  دةكةونة  ئازارانةى  ئةو 
سةرخوَينةوة: 

لةو رؤذانةى كة دةكةونة ثَيش كةوتنة سةر خوَين ذن هةست 
بة ثةستانء ئازار دةكات لة طؤكانء الكانى مةمكدا، ئةم ثةستانة 
تَيكضونى  ئةنجامى  لة  مةمك،  قةبارةى  زيادبوونى  سةرةِراى 
هاوسةنطى  هؤرمؤنى نَيوان ئيسرتؤجنيء ثرؤجسرتؤندا دروست 
دةبَيت، واتة زيادبونَيكى زؤر بؤ يةكةم لةضاو دووةمدا، ئازارةكة 
لة ئةنجامى ثةنطخواردنةوةى ئاو لةناو ئةو شانانةدا دروست 

دةبَيت كة خوَينَيكى تةواويان بؤ ناضَيت. 

ئةطةر ئازارةكة بةردةوام بوو ثزيشك ضارةسةرَيك دةنوسَيت 
كة بريتية لة  هؤرمؤنى ثرؤجسرتؤن لة بةشى دووةمى سوِرى 
بَيت  جَيطةيى  ضارةسةرةكة  دةتوانرَيت  بةكاردَيت،  مانطانةدا 

(واتة لة شوَينى ئازارةكة) يا لة رَيطاى كؤئةندامى هةرسةوة. 

ئةو ئازارانةى بةهؤى بوونى تورةكةوة ثةيدا دةبن: 

ئازارةكة لةثِر لة نيوةى دووةمى سوِرى مانطانةوة ثةيدا 
ةتةدا لة رَيطاى دةست ثَياهَينانةوة دةتوانرَيت 

َ
دةبَيت لةم حال

ثزيشك  سةردانى  واباشرتيشة  بكرَيت،  تورةكةكة  بة  هةست 
ةتَيكدا ثَيويست بة 

َ
نيا بوون، بةآلم لة هةموو حال

َ
بكرَيت بؤ دل

ةتَيكى ثيس، 
َ
ة راوكَى ناكات ضونكة تورةكة بون نابَيتة حال

َ
دل

ضونكة شَيرثةنجةى مةمك هيض ئازارَيكى نيية لة قؤناغى هةرة 
ثَيشكةوتوى دا نةبَيت. 

نةخؤشية نا ثيسةكان: 
زؤر جار ثَييان دةوترَيت ثاكةكان، وشةى «وةرةم « يش 
بةهةر بارستةيةكي رةقى خانةكان دةوترَيت ناشبَيت هةميشة 
بوونى ئةم وشةية بونى شَيرثةنجة بطةيةنَيت. ضونكة وةرةمى 
ثاك 90% ى وةرةمةكانى مةمك ثَيكدةهَينن زؤر جاريش لة 

يدا دروست دةبن. 
َ
ذنانى ذَير ثةنجا سال

:Adenofibroma ى َ
وةرةمى ريشال

بةزؤرى  بؤشَيرثةنجة  ناطؤِرَيت  هةرطيز  ثاكة  وةرةمَيكى 
ى لةذنة طةنجةكاندا روودةدات لة تةمةنى نَيوان 

َ
وةرةمى ريشال

ى دا بريتية لة تورةكةيةكى بضوكى طؤيى رةق كة 
َ
15ء 25 سال

َيت.
َ
ثةنجةى بةردةكةوَيت دةجول

كارتَيكراو  هؤرمؤنيةكان  طؤرانكارية   بة  هؤرمؤنة  ئةم  

نةخؤشيةكانى مةمك 
ئةكرةم قةرةداخى
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دةبَيتء قةبارةكةى طةورة دةبَيتء لةثَيش كةوتنة سةرخوَيندا 
ئازارى دةبَيت. 

دةردةكةوَيت؟               ى 
َ
ريشال وةرةمى  ضؤن  ث: 

        - لة رَيطاى لَينؤِرينى كلينيكيةوة لة لَينؤرطةى ثزيشكيدا. 

Mammo-) مةمك  بؤ  تيشكى  وَينةيةكى  رَيطاى  لة   -
graphic) يان وَينةى دةنطى (Echographic) كة ئةنجامى 

لَينؤِرينة كلينيكية  دةسةِّـَينن. 

- لة رَيطاى لَيكردنةوةى شانة لة وةرةمةكةوةو لَينؤرينء 
ثشكنينى لةذَير ميكرؤسكؤبدا. 

ى دةكرَيت؟ 
َ
ث: ضؤن ضارةسةرى وةرةمى ريشال

- رَيطاى ضارةسةر بةندة بة قةبارةى وةرةمةكةو تةمةنى 
ذنةكةوة. 

ى. 
َ
ثَيش تةمةنى سى سال  ·

ضاودَيرى ثزيشكة بةسة.   ·

ئةطةر قةبارةى وةرةمةكة بضوك بوو ئةوا ضارةسةر   ·
بة  هؤرمؤنى ثرؤجسرتؤن بةتةنها رةنطة بيطةِرَينَيتةوة بؤ باري 
سروشتى ئامؤذطارى بةكارهَينانى حةثةكانى دذة سكثِرى ئاسايى 

ناكرَيت. 

واباشة  بوو  ئازار  بة  طةورةو  وةرةمةكة  ئةطةر   ·
دةربهَينرَيت. 

ى: 
َ
ثاش تةمةنى سى سال

يةكة دةربهَينرَيت ضونكة 
َ
وا بة باش دةزانرَيت وةرةمة ريشال

لةوانةية ئةم وةرةمة شَيرثةنجةيةكى بضوك بشارَيتةوة يا لة 
يدا تَيكةأل بَيت. 

َ
طةل

:Cysts تورةكة بوون
يان  كشاندن  ئةنجامى  لة  شلة،  لة  ثِرة  ثاكةء  وةرةمَيكى 

ثضِراندنى يةكَيك لة جؤطةكانى شريةوة ثةيدا دةبَيت. 

يةوة يان 
َ
ثةيدابونى تورةكة بة تايبةتى لة تةمةنى ضل سال

لة تةمةنى نائومَيدى دا ثةيدا دةبَيت، ضونكة لةو تةمةنةدا  
هؤرمؤنى ثرؤجسرتؤن كةم دةبَيتةوة، لةبةر ئةم هؤية تورةكةكان 

لة نيوةى دوةمى سوِرى مانطانةدا دةردةكةوَيت. 

لةوانةية تورةكةيةك يان ضةند تورةكةيةك لة يةكَيك لة 
مةمكةكاندا دةربكةوَيت يان لة هةردوكياندا هةروةها قةبارةى 

تورةكةكة لة كاتَيكةوة بؤ كاتَيكى دى جياوازة. 

ثةستان  بةر  تورةكةكةداية  لةناو  شلةيةى  ئةو  كاتَيك 
سوِرى  ولة  بَيت  ون  لةثِر  لةوانةية  دةطات،  ئازارى  دةكةوَيت 

بداتةوة. 
َ
مانطانةى دواتردا هةل

ث: ضؤن تورةكةكة ببينني؟ 
- بةهؤى دةستلَيدانةوة، كة شَيوةى تؤثَيكى بضوك (هةموى) 

وةردةطرَيت. 

لةشَيوةى  كة   ( (سؤنار  يةوة  دةنطى  وَينةى  رَيطاى  لة   -
بازنةيةكى رةشدا دةردةكةوَيت كة سنورَيكى ديارى هةية. 

ث: ضؤن ضارةسةرى تورةكة بون بكةين؟ 
- ئةطةر بضوكء بَى ئازار بوو تةنها ضارةسةرى ساكارى بة 

دةرمانى طونجاو بةسة. 

- ئةطةر طةورةو بة ئازار بوو، شلةكةى لة رَيطةى كونكردن 
بؤ  تاقيطة  بؤ  دةنَيرَيت  شلةكة  َيت، 

َ
ناهَيل تَيدا  دةرزيةوة  بة 

نيابوون لة سروشتيةكةى. 
َ
شيكردنةوةىء دل

بوونى تورةكة ثَيويستى بة نةشتةرطةرى نيية ئةطةر بة 
ئاشكرايىء ديار لة رَيطاى وَينةى دةنطيةوة، دةركةوت 

تاقيطة  لة  دةربهَينرَيتء  واباشة  ثَيضةوانةدا  ةتى 
َ
حال لة 

ثشكنينى بؤ بكرَيت. 

Mastose fibro- ى َ
رةقبوونى تورةكةى ريشال

 :cystic

ناوضةيةكى رةقى دةنكدارة بة زؤرى لة سةر روى سةرةوةى 
مةمك لةذَير ثَيستدا بآلودةبَيتةوة لة ئةنجامى هةندَيك بارى 

نائاسايى شانةكانى مةمكدا دروست دةبَيت. 

 50 تا   40 لةنَيوان  لةذندا  ى 
َ
ريشال تورةكةى  رةقبوونى 

تةمةنى  دةوروبةرى  قؤناغى  لة  واتة  دةبَيت  دروست  يدا 
َ
سال

نائومَيدى ( Perimenopause) كاتَيك ئاستى ئيسرتؤجني 
كةم دةبَيتةوة. 

ة راوكَىء ثةستانى دةرونى دةبَيتة هؤى ثةيدابوونى ئةم 
َ
دل

رةقبونة. 

ى 
َ
ث: ضؤن ضارةسةرى رةقبونى تورةكةى ريشال

بكةين؟ 
- نةشتةرطةرى ثَيويست نيية. 

- ضارةسةرى  هؤرمؤنى ثرؤجسرتؤنى دةتوانَيت سنورَيك 
بؤ بآلوبوونةوةى دابنَيت. 

حةمَيكى ثرؤجسرتؤنى لةنيوةى 
َ
- ضةوركردنى مةمك بة مةل

ةتةكة سوك دةكات. 
َ
دوةمى سوِرى مانطانةدا حال

بؤ خؤثاراستن لة رةقبون ثَيويستة وَينةيةكى تيشكى بؤ 
مةمك بطريَيت (Mammograph) بةشَيوةيةكى خوُّـ. 
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لَيضؤِرينى مةمك: 
لَيضؤِرينى هةر شلةيةك لة مةمكةوة ثَيويستة بة خَيرايى 
بؤ  لَينؤِرينى  ثشكننيء  بؤ  بدرَيت  ذنان  ثزيشكى  ثيشانى 

دياريكردنى سروشتيةكةى. 

لَيضؤِرينى  شريى: 
ماوةى  دواى  كة  لَيهَينا  واز  شريانةمان  ؤثة 

َ
دل ئةو  ئةطةر 

شريدان دَينة خوارةوة لةوانةية لة طؤى مةمكةوة لَيضؤِرينَيكى 
دى كة لةشري دةضَيت بَيتة خوارةوة، ئةم لَيضؤِرينة لة كاريطةرى 
مادةى (ثرؤالكتني – Prolactine) ةوة دَيت كة ذَير مَيشكة 
رذَين دةرى دةداتء بةرثرسة لة دروست كردنى شري، ذَير مَيشكة 
رذَين كاتَيك ئةم ضاالكية دةنوَينَيت كة ذنةكة دةستى كردبو 
بة بةكارهَينانى هَيوركةرةوةكان يان خواردنى دةرمانى بةرزة 
ةتةدا لَيضؤِرينةكة لةطةل تَيكضوون لة سوِرى 

َ
ثةستان، لةم حال
مانطانةدا دةبَيت. 

لَيضؤِرينى فةرةنطى يان سور: 
ئةطةر لَيضؤِرينةكة رةنطدار بوو ئةوا ماناى وايةكة مةمك 
خؤى سةرضاوةية، لةبةر ئةوة ثَيويستة بطةِرَيني بؤ هؤيةكةى، 
لةبةر ئةم هؤية وَينةيةكى تيشكى بؤ مةمكء جؤطة شريييةكان 

دةطريَيت. 

لَينؤِرينةكة بةزؤرى دةرى دةخات كة نةخؤشيةكى ساكار 
هةية وةك هةوى جؤطة شريييةكان يان بونى وةرةمَيكى ثاكى 
ةتة دةطمةنةكاندا 

َ
بضوك الكانى جؤطةكة تةسك دةكاتةوة، لة حال

لةوانةية لَينؤِرينةكة سةرةتاى بوونى شَيرثةنجة بدؤزَيتةوة.  

 شَيرثةنجةى مةمك: 
ئةم نةخؤشية خراثة لة ثَيشةوةى هةموو ئةو شَيرثةنجانةدا 
دَيت كة تووشى ذن دةبَيتء بةردةواميش لةزيادبونداية، بؤ 
ةتى نوَى هةية،ء لةهةر 

َ
نمونة لة فةِرةنسا ساآلنة 25 هةزار حال

15 ذن يةكَيكيان توشى دةبن، لةناو ئةوانة دوو ذن لة سيانيان 
ى زياتردان. 

َ
لة تةمةنى ثةنجا سال

شَيرثةنجةى مةمك بة هَيواشى ثةرة دةسةنَيت لةبةر ئةوة 
دةرفةتى  ئةوةشة  لةبةر  هةر  بدؤزرَيتةوةء  زوو  دةتوانرَيت 
يةوة 

َ
ضاكبونةوةيان زؤرة، لة دةستثَيكردنى تةمةنى ضل سال

Mam- ثَيويستة بة شَيوةيةكى خوُّـ وَينةى تيشك بؤ مةمك
mographe بطريَيت، هةروةك دةرفةت ثارَيزييةك بةو رَيطاية 

دةتوانرَيت لةكاتَيكى زوودا نةخؤشييةكة دةربخرَيت. 

ث: مةبةستمان لة هؤكارى هاندةر ضى ية؟ 
- هؤكارَيكة مةترسيةكانى تووشبوون بة شَيرثةنجة زياد 

دةكات ئةمة ماناى وانية كة بونى يةكَيك يا ضةند دانةيةك لةو 
هؤكارانة يةكسةر دةبَيتة هؤى شَيرثةنجةى مةمك، ضونكة تا 
ئَيستا توَيذينةوةكان نةيان سةِّـاندوة كة شَيرثةنجةى مةمك 
ةتَيكى خؤثارَيزى 

َ
كو وةك حال

َ
بةندة بة تةنها يةك هؤكارةوة، بةل

مرؤظ خؤى لة هةندَيك لةو هؤكارانة دور دةخاتةوة. 

مةمك  شَيرثةنجةى  هاندةرةكانى  هؤكارة  ث: 
كامانةن؟ 

· تةمةن: هؤكارَيكى طرنطة ضونكة رَيذةى توشبون لةدواى 
يةوة زياد دةكات. 

َ
تةمةنى ضل سال

واباشة  هؤكارَيكى  ئةمة  ماوةيى:  بؤ  ئامادةباشى   ·
فةرامؤش نةكرَيت، ضونكة لة هةندَيك خَيزاندا توشبون بة 
شَيرثةنجةى مةمك زؤرة لة كاتَيكدا لة خَيزانى ديكةدا هةر 

نية. 

· شَيوازى ذيان كار دةكاتة سةر دروستبونى شَيرثةنجة: 

- خؤراك هؤكارَيكى طرنط ثَيكدةهَينَيت ئةطةر رَيذةيةكى 
طؤشتء  لة  كة  تَيدابوو  طيانةوةرى  ضةورى  لة  بةرزى 

بةروبومةكانى شريدا زؤرة بة تايبةتى ثةنري. 

- خواردنةوةى مادة ئةلكهوليةكان بةشَيوةيةكى رَيكء ثَيك 
بة هؤكارَيكى هاندةر دادةنرَيت. 

- جطةرة كَيشان بة هؤكارَيكى طرنط دادةنرَيت. 

 Mammographe ث: ئايا وَينة طرتنى تيشكى
لةوانةية ببَيتة هؤى شَيرثةنجة؟ 

- تيشكى (X) كة لة وَينة طرتن دا بةكار دَيت، الوازةو هيض 
مةترسييةك دروست ناكات ئةمة سةرةِراى ئةوةى وَينة طرتنى 
خوُّـ هةر دوو يان سَى ساأل جارَيك دةبَيت لة نَيوان تةمةنى 
ى داو هةر 18 مانط جارَيك لةدواى ئةو تةمةنة. 

َ
40ء 45 سال

هؤى  دةبنة  سكثِرى  دذة  حةثةكانى  ئايا  ث: 
شَيرثةنجةى مةمك؟ 

- لةبةر كةمى بِرى  هؤرمؤنةكان لةم حةثانةدا بة تايبةتى 
ثرؤجسرتؤنيان  ئيسرتؤجنيء  ذَيرةوةى  هاوسةنطى  ئةوانةى 
هةر  شَيرثةنجةيان  ثةيداكردنى  ئةطةرى  ئةوة  لةبةر  هةية 
بةكارهاتن.              زؤريش  ماوةيةكى  بؤ  ئةطةر  نيةوتةنانةت 
                        ث: ئايا ضارةسةرى  هؤرمؤنى بؤ قؤناغى 

تةمةنى نائومَيدى دةبَيتة هؤى شَيرثةنجة؟ 
نَيوان  هاوسةنطى  ضارةسةرَيكى  كة  نية  لةوادا  طومان   -
ئيسرتؤجنيء ثرؤجسرتؤن مةترسى دروست ناكات لةم بارةيةوة 

بةمةرجَيك رةضاوى هةندَيك رَيسا بكرَيت لةوانة: 
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- سةردانى ثزيشكى ذنان هةر 6 مانط جارَيك 

َيك جارَيك 
َ
- وَينةطرتنى تيشكى Mammographهةر سال

- ثَيويستةرَيذةى ئيسرتؤجني لة ضارةسةرةكةدا بةرز نةبَيت، 
ئةم بةرزى رَيذةية لة ثةستانى ناو مةمكدا دةردةكةوَيت، ئةطةر 
لة ضارةسةرةكةدا  ثَيويستة ثزيشك هاوسةنطى  دا  ئةوة روى 

بطةِرَينَيتةوة. 

نائومَيديدا خؤى  تةمةنى  لة  كة  ناكرَيت  ذن  ئامؤذطارى 
بخاتة ذَير ضارةسةرى  هؤرمؤنيةوة ئةطةرلةوةء ثَيش تووشى 
ى توند لة مةمك بوبَيت 

َ
شَيرثةنجةى مةمك يا رةقبوونى ريشال

لةبةر ئةوة توشبونى يةكَيك لة ذنانى خَيزانةكة بة شَيرثةنجةى 
بةكارهَينانى  بؤ  دةكات  دروست  ناهاندةر  هؤكارَيكى  مةمك 

ضارةسةرى  هؤرمؤنى. 

بؤ  هةية  ياريدةدةر  هؤكارَيكى  هيض  ئايا  ث: 
ثارَيزطارى لة شَيرثةنجةى مةمك؟ 

- طةلَيك هؤكار لة ذيانى زاوزَىء خؤراكى ذن هةن كة بة 
مةمك  شَيرثةنجةى  دذى  ثارَيزطارى  لة  دادةنرَين  ياريدةدةر 

لةوانة: 

تةمةنَيكى  لة  خوَين  سةر  كةوتنة  دةستثَيكردنى   -
دواكةوتووداء دةستثَيكردنى تةمةنى نائومَيديش لة تةمةنَيكى 

زوودا بة هؤكارى يايدةدر دادةنرَين. 

ضونكة ذن دةثارَيزن لة طةلَيك لةو سوِرى مانطانةى كة 
ق بوونء ثَيش تةمةنى 

َ
بَى هَيلكؤكةن ئةوةش لة قؤناغى بال

نائومَيديدا، ضونكة ئةو سوِرانةى هَيلكؤكةيان تَيدا نية تَيكضونَيك 
لة هاوسةنطى  هؤرمؤنيدا لة نَيوان ئيسرتؤجنيء ثرؤجسرتؤن 
دروست دةكات، كة ئةوةش بةشدارى دةكات لة دروستكردنى 

شَيرثةنجةى مةمك دا. 

بة  ئةوةش  ى 
َ
سال  30-25 تةمةنى  ثَيش  بون 

َ
مندال  -

هؤكارَيكى باش دادةنرَيت، ضونكة سكثِربون طةشةى شريةِرذَين 
تةواو دةكاتء خانةكانى رذَينةكة دةطةنة تةواوى ثَيطةيشتنء 
ئةوةش دةبَيتة هؤى سنوردانان بؤ دةركةوتنى خانةى نا رَيكء 
ثَيك سةرةِراى ئةوة سكثِربون يارمةتى هاوسةنطى هؤرمؤنى لة 

جةستةدا دةداتء سوِرةكانى مانطانة رَيك دةخات. 

- سيستمى خؤراكى ديسانةوة زؤر طرنطة ئةوةش بةوة دةبَيت 
كة زؤر ضةورىء رؤنى طيانةوةرى نةخورَيت. 

ث: ضؤن بوونى شَيرثةنجةى مةمك بزانني؟ 
كة  دةبَيت  بةرنامة  بة  طةِرانةوةيةكى  رَيطاى  لة  ئةوة   -
ئامانجةكةى دؤزينةوةى نةخؤشيةكةية لة سةرةتاى يةكةمى دا، 

طةِرانء ثشكنني بة ضةند رَيطايةكى جياواز دةبَيت لةوانة: 

- ضاودَيرى دةرةوةى مةمك 

- دةست هَينان بة مةمكء بة ثةنجة طرتنى 

- لَينؤِرينى خوُّـ (ساآلنة) كة ثزيشك لة لَينؤِرينطةكةى 
دةيكات 

- وَينةى تيشكى مةمك، ئةم رَيطاية لة هةموو رَيطاكانى دى 
باشرتة بؤ دؤزينةوةى شَيرثةنجةى مةمك لة 
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سةرةتاكةى دا كة طرانة بة لَينؤِرينى كلينيكى بدؤزرَيتةوة، 
ةتةكان طرانة لة كلينيك بدؤزرَيتةوة. 

َ
%40 حال

- وَينةى دةنطى بؤ مةمك (سؤنار ) Echographe وةك 
Mammogra- كردةيةكى تةواوكةر بؤ وَينةى تيشكى مةمك

 .phe

ذوورةوةى  بردنة  لة  بريتية  مةمكدا:  بة  كردن  دةرزى   -
دةرزيةك بؤ ناو مةمكء دةرهَينانى هةندَيك شلة لة تورةكةى 
خانةى  ثشكنينى  بؤ  خانةى  هةندَيك  دةرهَينانى  يان  ناوى 
لة  كة  دةكرَيت  ةتَيكدا 

َ
حال لة  ئةوةش  تيايدا،  شَيرثةنجةيى 

ئةنجامى طرتنى تيشكى مةمكةوة طومان لة هةندَيك خانةى 
ناسروشتى بكرَيت. 

مةمك  شَيرثةنجةى  ضارةسةرى  ضؤن  ث: 
دةكرَيت؟ 

- ضةند توانرا بونى شَيرثةنجةى مةمكةكة زوو لة سةرةتادا 
دةربخرَيت و، ئةوةندة دةرفةتى ضاكبونةوة زياتر دةبَيت، ء 

سكاآلى نةخؤشةكةش لة كاتى ضارةسةردا كةم دةبَيتةوة. 

ديارى  نةخؤشيةكة  ثةرةسةندنى  ثلةى  سةرةتادا  لة 
دةكرَيت، واتة زانينى ئةوةى كة هَيشتا هةر لة مةمكداية يان 
دةستى كردوة بةوةى لة ئةندامةكانى ديكةدا دةربكةوَيت لةبةر 
ئةوة داوا لة نةخؤش دةكرَيت ضةند لَينؤرينَيك بكات لةوانة: 
لَينؤِرينى خوَين، وَينةيةكى ئاسايى تيشكى بؤ سييةكانء ئَيسك 
بة تايبةتى ئَيسكى حةوز ( Radiographe)، وَينةيةيةكى 
نيا بوون 

َ
تيشكى بؤ ضينةكانى ئَيسك (Scintigraphe) بؤ دل

لة ئةنجامةكانى لَينؤِرينى يةكةم، وَينةيةكى دةنطى بؤ جطةر 
 .Echiograph

ئةطةر وةرةمة شَيرثةنجةييةكة هَيشتا بضوك بوء هَيشتا 
هةر لة مةمكدا بوو ضارةسةر بؤ كؤبونةوةى دوو شَيواز دةكرَيت: 

 .Radiograph نةشتةرطةرىء ضارةسةرى تيشكى

مةمك  لة  توشبوةكة  بةشة  نةشتةرطةرييةكةدا  لة 
دةردةهَينرَيت لةطةأل ثارَيزطارى بةثَيى توانا لةبةشةكانى ديكة. 

بةشَيوةكةى  ثارَيزطارى  زؤر  رادةيةكى  تا  بةمةش مةمك 
خؤيةوة دةكات، هةروةها لَينؤِرينى رذَينى ليمفى كة كةوتونةتة 
ذَير ثةلةكانةوة، دةكرَيت ئةطةر ساغ بوون ئةمة ماناى واية 
لةم  نةكردوة.  تَيثةِريان  مةمك  لة  شَيرثةنجةييةكان  خانة 
 Chemotherapy ةتةدا ثَيويست بة ضارةسةرى كيمياوى

َ
حال

نةخؤش  نةشتةرطةرى  بة  وةرةمةكة  دةرهَينانى  ثاش  ناكات 
دةخرَيتة ذَير ضارةسةرى تيشكييةوة (Radiographe) كة 
تيايدا بةهؤى بةكارهَينانى تيشكى (X) ةوة ئةو خانانة لةناو 

دةبرَين كة لةوانةية لة نةشتةرطةريةكةدا رزطاريان بوبَيت. 

ئةطةر وةرةمة شَيرثةنجةيةكة طةورة بوو ئةوةماناى واية كة 
هةندَيك خانةى شَيرثةنجة طواسرتاوةتةوة بؤ ناوضةي ديكة لة 
دةرةوةى مةمك، لةبةر ئةوةى نةخؤش دةخرَيتة ذَير ضارةسةرى 
كيمياييةوة سةرةِراى نةشتةرطةرى بة نةشتةرطةرى مةمكةكةء 
رذَينة ليمفاويةكانى بن باأل الدةبرَين، ئةطةردةركةوت كة رذَينى 
ضارةسةرى  بة  دةكرَيت  دةست  راستةوخؤ  توشبوة،  ليمفاوى 

كيمياوى. 

ضارةسةرى كيمياوى بةوة دةبَيت كة نةخؤشةكة دةرمانى 
زؤر بةهَيزى بدرَيتى كة ئةو خانة شَيرثةنجةييانة بكوذَيت 
كة هَيشتا لةناو لةشدان لة رَيطةى خوَينهَينةرةوة ئةم دةرمانة 
خوَينةوة،  ناو  دةكرَيتة  هَيواشى  بة  دةرزىء  بة  كيمياوية 
ضارةسةر بة تَيكراى جارَيك يان دوو جار لة مانطَيكدا دةبَيت 

َيك. 
َ
بؤ ماوةى سال

ضارةسةرى كيمياوى بؤ جةستة هيالك كةرة ضونكة دةبَيتة 
هؤى 

نج دان 
َ
- هَيل

- دابةزاندنى رَيذةى خرؤكةى سثى لة خوَيندا لةبةر ئةوة 
نةخؤش هةست بة هيالكى زؤر دةكاتء بةرطرى جةستةش بؤ 

نةخؤشيةكان كةم دةبَيتةوة. 

- ئةطةرى كةوتنى قذى، بةآلم ئةم قذة لةثاش وةستانى 
ضارةسةرة كيمياييةكة خَيرا دةست بة هاتنةوة دةكات.

ث: ضؤن نةخؤش يارمةتى خؤى بؤ ضاكبونةوة 
بدات؟ 

ثزيشكَيكى  دةستى  لةذَير  نةشتةرطةرييةكة  ثَيويستة   -
ثسثؤِردا لة يةكَيك لة سةنتةرة ثزيشكية ثسثؤِرةكاندا ئةنجام 
بدرَيت،لة راستيدا نةشتةرطةرةكة خؤى بة تةنها كارةكة ناكات 
كو لةطةأل تيمَيكى ثزيشكيدا كة ثزيشكى تايبةتمةندى لة 

َ
بةل

ضارةسةرى تيشكىء يةكَيكى دى لة ضارةسةرى كيمياوى لةطةألدا 
دةبَيت. 

ثَيويستة باوةِرى نةخؤشةكة بة تيمة ثزيشكية ضارةسازةكة 
لة ئةو ثةِرى دا بَيت. 

ئةوةى  بؤ  بكات  قبوأل  نةخؤشيةكةى  ذنةكة  ثَيويستة   -
ةتى 

َ
بةرةنطارى بوةستَيتةوة، لةبةر ئةوة نابَيت خؤى بخاتة حال

شَيرثةنجةيةك  هةموو  ضونكة  دةستةوسانيةوة،  ناهاندةرء 
ةتَيكى تايبةتية بة ضةند هؤكارَيكةوة كارتَيكراو دةبَيت 

َ
حال

لة كةسَيكةوة بؤ يةكَيكى دى دةطؤِرَيت: هؤكانى نةخؤشيةكة 
ةتةكانى ثَيشوى نةخؤشةكة، وةآلمدانةوةى بةرطرى لةبةر 

َ
حال
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ةية نةخؤشةكة ببةزَيت. 
َ
ئةوة زؤر هةل

- ئازايةتى نةخؤشةكةوء رةقَيتى دةرونى يارمةنى ثزيشكة 
ضارةسازةكان دةدةن كة هةموو زانيارىء شارةزاي بة سؤزيان 

ثَيشكةش بة نةخؤشةكة دةكةن. 

ث: ئايا دةتوانرَيت لة اليةن دةروونيةوة يارمةتى 
نةخؤشةكة بدرَيت؟ 

- شَيرثةنجةى مةمك بؤ ذنان بارَيكى طرانة لةسةر هةردوو 
ئاستى دةرونىء جةستةيى. 

ةى تايبةتى هةن كة ثَيكهاتون لةو ذنانةى 
َ
طةلَيك كؤمةل

لةو ئةزمونةداذياونء لة بوارى يارمةتى دانى ئةو نةخؤشانةدا 
ى سوككردنى بارةكةيان دةدةن ئةوةش لة رَيطاى بة 

َ
ضاالكنء هةول

 ى بة خؤشةويستيةوة كة 
َ
هاوِرَى بوونى نةخؤشةكةو طوَيطرتن ُّـ

دةتوانن ئريادةى بةرز بكةنةوةء لة رَيطاى ئةزمونة تايبةتيةكانى 
خؤيانةوة دةتوانن ئامؤذطارى كردارى ثَيشكةش بكةن كة يارمةتى 

ذنةكة دةدةن لة ذيانيدا ثاش ضارةسةرة نةشتةرطةريةكة. 

بةهؤى ئةو كؤمةآلنةوة ذن هةست بة تةنيايى ناكات بؤ 
رووبةِرووبوونةوةى كَيشةكةىء دةبينَيت لة دةورى دةستةيةك 

داية. 
َ
هاورِرَى ى هاوكارى لةطةل

دياردةى  مةمك  نةشتةرطةرى  ثاش  ضؤن  ث: 
ئاوسانى قؤأل لَيك بدةينةوة؟ 

َ
هةل

ئاوسانى ئوديما (edema) ثاش 
َ
- طةورةبونى قؤأل يا هةل

ةوة (بن 
َ
دةرهَينانى ئةو رذَينة ليمفانة دَيت كة كةوتونةتة ذَير بال

ةوة) ئةوةش لة ئةنجامى كؤبونةوةى شلةى ليمفاوى ناو 
َ
هةنطل

دةئاوسَيت، بؤ سنوردانان 
َ
خانةكانةوة دَيت لةبةر ئةوة قؤأل هةل

بؤ ئةم ئاوسانة ثَيويستة رةضاوى ئةم خاآلنة بكرَيت: 

نةطرتنى تةنى قورس بةو دةستة 
َ
- هةل

- دةست ثياهَينانء شَيالنى تايبةتى بؤ ضاالككردنى سوِرى 
ليمفاوى. 

ئاوسانةكة زؤر بوو دةتوانرَيت بةستةرى الستيكى 
َ
- ئةطةرهةل

(Bandage) كة لة دةرمانخانةكان دةفرؤشرَيت بةكاربَيتء 
ئاوسانء ئازارةكة كةم دةكاتةوة. 

َ
هةل

ئاوسانى قؤأل 
َ
تا نةشتةرطةريةكة زوو بكرَيت، ئةطةرى هةل

كةمرت دةبَيتةوة، لةطةأل ئةوةشدا ئَيستا تةكنيكة نوَييةكان لة 
تواناياندا هةية ئةم كَيشةية تا ئةو ثةِرى كةم بكاتةوة كة لة 

هةموو كاتَيكدا كَيشةى كاتية. 

نةشتةرطةرى  رَيطاى  لة  دةتوانرَيت  ئايا  ث: 
جوانكارييةوة مةمك بطةِرَينرَيتةوة؟ 

- دةتوانرَيت بةهؤى نةشتةرطةرى جوانكارييةوة مةمكَيكى 
ى ئةو 

َ
نيايى بخاتة دل

َ
نوَى دروست بكرَيت ئةوةش دةتوانَيت دل

ذنانةى كة مةمكيان نةماوة، بةرامبةر بةمةش زؤرن ئةو ذنانةى 
نايةنةوَيت نةشتةرطةرى جوانكارى نوَى بكةنةوة بؤ دةستكةوتنى 
مةمكَيكى دةستكرد بةتايبةتى ئةطةر مَيردةكة تَيطةيشتوو بووء 

لةتواناى دا هةبوو لةطةأل بارة نوَييةكةدا بطونجَيت. 

ث: كةى دةتوانرَيت مةمكَيكى جَيطرةوة دابنرَيت 
_ وا بةباش؟ 

نةشتةرطةريةكةو  بةسةر  ببَيت  تَيثةِر  َيك 
َ
سال دةزانرَيت 

دانانى  بة  دةستبكرَيت  ئةوسا  ضارةسةرةكةدا  كؤتايى 
مةمكَيكى دةستكرد، هةندَيك جار دةتوانرَيت راستةوخؤ ثاش 

نةشتةرطةريةكة مةمكة دةستكردةكة دابنرَيت. 

هؤى  دةبَيتة  دةستكرد  مةمكى  ئايا  ث: 
طةِراندنةوةى شَيرثةنجةكة؟ 

بةردةوام  بة  ثَيويستة  ئةوةشدا  لةطةأل  بةآلم  نةخَير،   -
ضاودَيرى بكرَيت بة تايبةتى مةمكة ساغةكة. 

ث: مةمكى دةستكردى كاتى ضى ية؟ 
جَيطري  سوتيانةوة  بةهؤى  دةستكردة  مةمكَيكى  ئةوة   -
دةكرَيتء ذن بةشَيوةيةكى كاتى بةكارى دةهَينَيت، هةر كاتَيك 
بيةوَيت دايدةكةنَيت ضونكة ئةو مةمكة شَيوةى سروشتيةكةى 
سنط بة كةسةكة دةبةخشَيت، ئةم جؤرة مةمكانة بة قةبارةى 

جياواز جياواز هةنء لة مادةى جيا جيا دروست دةكرَين. 

دةتوانرَيت ئةم مةمكة لة ضاوةِروانى نةشتةرطةرى جوانكارى 
دا بةكاربَيت، هةندَيك ذن بة بةردةوامى بةكارى دةهَيننء واز لة 

نةشتةرطةرى جوانكارى دةهَينن. 

ث: ئةو ثارَيزطاريانة كامانةن كة ثَيويستة ثاش 
البردنى شَيرثةنجةى مةمك رةضاو بكرَين؟ 

- نةشتةرطةرى ثزيشكى رَيكء ثَيك ثَيويستة، بؤ ماوةى 
َيك ثَيويستة.

َ
ضةند سال

 ئةم ثشكننيء لَينؤرٍِينانة بكرَين؟ 
َيكدا 

َ
- لَينؤِرينى كلينيكى جارَيك يان دوو جار لة سال

 .Mammograph وَينةيةكى تيشكى بؤ مةمك - 

ةتى سييةكانء 
َ
- ضةند لَينؤِرينَيكى تيشكى بؤ ضاودَيرى حال

ئَيسك ئةم ضاودَيرية توندة ثارَيزطارييةكى باش دةستةبةر دةكات 
ضونكة رَيطا خؤش دةكات بؤ ضارةسةرى هةر نوشوستيةك لة 

سةرةتاكةيدا. 

لة دوالهاى - مارى كلود: اِّـراة - بريوت -لبنان 2005 ثةرضظةكراوة.
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لةهةر ساتَيكى ذيانى تؤدا ض شتَيك زياتر طرنطى هةية، ئةوةى 
بةتة بَى طومان 

َ
دةيزانيت يان ئةوةى كة هةستى ثَيدةكةيت؟ هةل

ناتوانرَيت ئةم دووانة بة تةواوى لة يةكدى جيا بكرَينةوة، بةآلم 
بةشَيوةيةكى طشتى كاميان لةثَيشرتة، زانيارى تؤ ياخود هةستى 

تؤ؟ 

دةكةين،  ى 
َ
تةمةل بة  هةست  كاتَيك  دةزانني  هةموومان 

كاراييمان كةمرت دةبَيتةوةء تاوةكو ئةو ساتةى كة ئةم هةستى 
ئةركةكانمان  باش  بةشَيوةيةكى  ناتوانني  النةضَيت،  يمان 

َ
تةمةل

ئةنجام بدةين، هةست ياخود دةركردنى ئَيمة طرنطرتين بةشى 
جةخت  هَيندةى  ئَيمة  ةوة 

َ
حال بةم  ثَيكدةهَينَيت،  ئَيمة  ذيانى 

لةسةر بةدةستهَينانى زانيارى دةكةينةوة هَيندة ئاوِر لة هةستةكان 
مةسةلةية  ئةم  هةميشة  فَيركردندا  ثةروةردةو  لة  نادةينةوة، 
ثَيطةى  (زانيارى)ء  ناسينى  ثَيطةى  بووة  باسء خواس  جَيطةى 
 %  95 لة  زياتر  قوتابخانةدا  لة  فَيركردندا  لة  (سؤز)  هةست 
سةرمايةو وزة بة ئاِراستةى ناسنيء بةدةستخستنى زانياريدا بة 

خةرج دةدرَيت. 

لة  خؤيان  وزةى  كاتء  ئةندازةء  هةمان  باوكيش  دايكء 
زةمينةى طةشةكردنى زانياريدا بة خةرج دةدةنء هةموومان لة 

ةوة باوةِرمان واية كة بة كردةوة لة هةموو هةلومةرجَيكى 
َ
دل

طرنطى ذياندا ئةولةويةت لة هةستء دةرككردنى ئَيمةداية. 

باوةِر  راربَينن،  خؤمان  هةستةكانى  فَيربني  كة  ئةمةى 
بةخؤبونء دةرونبةرزيمان هةبَيت، هةوأل بدةين نةكةوينة ذَير 
كاريطةرى ثةرَيشانى ترس، نيطةرانى وروذان، طوناه، شةرمنىء 

هتد. .. 

دةتوانن  كةسةكان  كة  هةية  طرنط  لَيهاتووى  ضةندين 
هةيانبَيت، ئاشكراية كة بوونى ئةم لَيهاتنة هةستيانة بؤ ذيانَيكى 
ةوة 

َ
حال بةم  بةآلم  ثَيويستن،  خؤشبةختيدا،  لةطةأل  هاوِرَى 

طرنطى بةم جؤرة لَيهاتوويانة نادةين ياخود وا بريدةكةينةوة 
كة ئةم لَيهاتوويانةمان هةية، ذمارةيةكى كةم لةئَيمة دةتوانن 
هةستةكانى خؤيان رابهَيننء ذمارةيةكى كةمرتيش لة ئَيمة 
ةكانيان فَيربكةن كة باش هةستةكانى خؤيان 

َ
دةتوانن مندال

رابهَينن. 

داوء  تةنانةت  هةيةء  دةروونيان  كَيشةى  كة  كةسانَيك 
دةرمانى ئارامبةخشيش بةكاردةهَينن دةتوانن سةر لة كَيشء 
دةتوانن  تةنانةت  دةربكةنء  سةرواى شيعرة جؤراوجؤرةكان 
هاوكَيشةى ثلة دووش حةل بكةن، زؤربةى كةسانى شةرمن 

زانيارى تؤ هةستى تؤ         
ةبجةيى

َ
جةمال هةل
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لة روى لَيهاتووىء خوَيندنء نوسينةوة بةرزترينى نمرةكان 
نةديوة  خؤشةويستيان  كة  كةسانةى  ئةو  دةهَينن،  بةدةست 
ياخود ئةو كةسانةى كة لة باوةِربةخؤبون بةهرةمةند نني، 
لة ثَيشرِبكَيى طةمةكردرن بة وشةدا دةيبةنةوة، كةسانى توِرة 
كةسانى  فَيربن،  خؤيان  ثيشةكانى  وردةكارييةكانى  دةتوانن 
ترسنؤك لة وانةكانى خؤياندا نمرةى باش بةدةست دَينن، بةم 
ثَيية دةبَيت كة لةبةدةستهَينانى زانست دا ئاوِر لة طرنطرتين 
بؤ  كة  باوةِرةدام  لةو  توندى  بة  من  نادرَيتةوة،  لَيهاتنةكان 
ناسني، هةرضةندَيك  لَيهاتنةكانى  بةرزكردنةوةى  فَيربوونء 
زياتر لة زةمينة جؤراو جؤرةكاندا زانياريت هةبَيت بةختَيكى 
زؤرترت هةية بؤ ئةوةى لة هةموو كاروبارةكانى ذيانى خؤتدا 

كةسَيكى بة توانا بيت. 

ئةمةية  منداآلن  ثةروةردةكردنى  لة  سةرةكى  ئامانجى 
دةتةوَيت  تؤ  بن،  خؤيان  ثةروةرشتيارى  بكةين  فَيريان  كة 
ةكان ثشت بة ثةيامة دةرونى يةكانى خؤيان ببةستن، 

َ
مندال

ةكانياندا 
َ
بتوانن بؤ خؤيان بريبكةنةوة خؤيان بوَيرن دان بة هةل

 
َ
بنَينء بزانن خاوةنى لَيهاتوويىء توانا كة دةبَيت سووديان ُّـ

وةربطرن، ذيانَيكى شادو سةركةوتويان هةبَيت، دوور لةوةى كة 
ثَيويست بةوة بكات راوَيذ بةتؤ بكةن، تؤش دةبَيت بؤ ماوةيةك 
رَينماييان بكةيت، ثاشان وازيان لَيبَينيت رَيطةى خؤيان تةيبكةن 
 وةربطرن بؤ بةدةستهَينانى ئةم كارةش توانايةك 

َ
و، ضَيّذى ُّـ

ثةيدا بكةيت كة بؤ ذيانَيكى ئاسوودة مةند ثَيويستة، هةروةها 
ةكان بدةين تاوةكو بتوانن 

َ
بؤ ئةوةى كة بتوانيت يارمةتى مندال

لَيهاتوويىء تواناكانيان بناسنء بة ئاِراستةى بةدةسهَينانيان 
ة كردن 

َ
طرنء تواناى ثَيويستيان هةبَيت بؤ مامةل

َ
هةنطاو هةل

لةطةأل مةسةلة واقيعى يةكاندا. 

يةكانى  لَيهاتوويى  تواناو  نةتوانرَيت  رةنطة  ئةطةرضى 
ى 

َ
ذيانَيكى ئاسوودة مةند بة وردى ثؤلَين بكرَيت، بةآلم خال

طرنط ئةمةية كة بةهةمان ئةندازة كة ئةم تايبةتمةندييانة 
طرنطن، طةيشتن ثَيشيان ئاسانة، طرنطرت لة هةموو شتَيك ئةطةر 
ةكانت هةلومةرجى ئاسودةمةندانة بزانن، هةرطيز 

َ
تؤء مندال

لة  تايبةتمةندييانة  ئةم  راستيدا  لة  ناكةيت،  فةرامؤشيان 
هةموو تةمةنء لة هةموو شوَينَيكء لة هةر كاتَيكدا هاوِرَيتن، 
ئةم تايبةتمةندييانة ئامرازطةلَيكن كة لة هةموو كارَيك لة 
 وةردةطريتء هةرطيز 

َ
هةموو كاروبارةكانى ذيانتدا سوديان ُّـ

فةرامؤشيان مةكة. 

تايبةتمةندَيتيةكانى مرؤظى بة توانا

دةتةوَيت  تؤ  كة  ئةوةية  بابةتة  ئةم  سةرةكى  ئامانجى 
ناِرةحةتى  بكةنء  بةخؤشبةختى  هةست  ذياندا  لة  منداآلن 
دةرونييان نةبَيتء دةتةوَيت يارمةتيان بدةيت تاوةكو ضةندين 
لَيهاتوويىء تايبةتمةندى تايبةت دةست بخةن كة لة هةموو 
ذياندا سودى لَيوةربطرنء ذيانَيكى بَى وَينةيان هةبَيت، هةروةها 
لة  فَيربن،  ثؤلدا  لة  لَيهاتنة  ئةم  منداآلن  بِريارنية  دةزانيت 
راستيدا لة قوتابخانةدا بةرنامةيةك بؤ ثةروةدةكردنى مرؤظى 
بةتوانا بوونى نيية، كارةكانيان بة ثَيضةوانةى ئةم ئامانجةوةية، 
لةبةر ئةوة دةبَيت منداآلن فَيرى باوةِرطةلَيكى سازَينةر بن لة 
دنياى واقيعدا، هةرمان ملظيل (1) نوسةرى بةناوبانطى سةدةى 
َيت: « 

َ
نؤزدةوء نوسةرى كتَيبى (موبن ديك) (2) ئاوةها دةل

هةم  من  بؤ  نةهةنطدا  راوكردنى  كةشتيةكى  لة  كاركردن 
زانكؤى ويل(3) بوو هةم زانكؤى هاوةرد»(4) نوسةر بةم شَيوة 
َيت ئَيمة بةكاركردن شت فَيردةبني،نةك بة 

َ
جوانة دةيةوَيت بل

ةكانت 
َ
بةشدارى كردن لة ثؤلةكانى زانكؤدا، لةبةر ئةوة مندال

ثَيويستيان بة كةشتى راوكردنى نةهةنط هةية تاوةكو فَيربن 
هةستةكانى خؤيان كؤنرِتؤألء رَينمايى بكةن. 

بؤ ئةم كارة هيض رَيسايةكى تايبةت لة طؤِرَيدا نيية تاوةكو 
بتوانرَيت بثارَيزرَيت لة ثَيناويدا هيض تاقيكردنةوةيك ئةنجام 
ثاداشتةكةشى  ناكرَيت  ثَيشكةش  نمرةيةك  هيض  نادرَيت، 
بة  طرَيدان  لة  دوور  رةزامةند  خؤشء  ذيانَيكى  لة  بريتية 
جؤرى كارةكةت، لةم زةمينةدا رَيساكان فرة جؤر بوونء رةنطة 
ةكردنى 

َ
مامةل لةشَيوةى  بريتني  ئةزموونةكان  بطؤِردرَين، 

فَيركارى  واقيعى  ذيانى  لةطةأل هةلومةرجة جياوازةكانى  تؤ 
نمونة  بؤ  نية،  تايبةت  هةوايةكى  ئاوء  تايبةتدا  ثؤلَيكى  لة 
شَيوةيةك بخاتة روو بؤ بةدةسهَينانى ثارةى زياتر لة ئايندةدا، 
لةم بةشةى ذياندا كة رووبةرووى هةر توخمء هةر مرؤظَيك 

دةبَيتةوة لةهةر ساتَيكى ذيانتدا، 

خؤت  تواناى  لَييهاتووييء  ئةمةى  بؤ  هةلَيكة  دةرفةتء 
نيشانبدةيت

زانيارى  لةو  سوود  دةتتوانيت  ذيانت  بةدرَيذايي   
ولَيهاتووييانةى خؤت ببةيت كةهةر ساتَيك نيشانياندةدةيت، 

هةروةها ثَيويستيش بةوة ناكات كة ضاوةِرَي بيت تاوةكو 
ثاش ضوونة ناو بازاِري كارةوة هؤكارى خوَيندنى هةندَيكيان 
طةطةلَيكى 

َ
كو لة هةر ساتَيكى ذيانتدا رووبةرووى بةل

َ
بزانيت، بةل

زنجريةيةك  فَيربوونى  هؤكارى  كة  دةبيتةوة  ئاِراستةكراو 
لَيهاتوويتان بؤ رون دةكاتةوة، كةواتة ئامانجى ئَيمة بةتةواوةتى 
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ندا لَيهاتووييةكانى خؤمان 
َ
سادةية، دةبَيت لة فَيركردنى منداال

بةرز بكةينةوة تاوةكو لةم بةشةى ذيانياندا تا ئةوثةِري توانا، 
ةكانمان ئاشنا 

َ
تةندروستء بةتوانا بن، ئَيمة دةمانةوَيت مندال

بن بة تايبةتمةندييةكانى ذيانَيكى ئاسودةو بتوانني يارمةتييان 
بدةين تاوةكو ئةم لَيهاتوويية ثَيويستانة بةدةست بَينن. 

 هؤكارةكانى ذيانى ئاسوودة كامانةن؟ لةهةربةشَيكى 
ئةم باسةدا سةرنجت بؤ زنجريةيةك تايبةتمةندىء ئامادةباشي 
كى رادةكَيشنيء نيشانت دةدةين كة ضؤنضؤنى يارمةتى 

َ
خةل

ةكانى خؤت بدةيت تاوةكو ئةم تايبةتمةنديية تايبةتانة لة 
َ
مندال

ذيانى خؤياندا رَيكبخةن، ئةو كةسانةى كةئةم تايبةتمةندييانة 
يان هةية من بةكةسانى بةتوانا ناويان دةبةم، ضونكة ئةوان 
ني لةهةر جؤرة سنورييةكى سةثَينراو 

َ
لةخودى خؤياندا خال

لَيشناطةِرَين كةسنوردارَيتى بةسةر كةسانى ديكةشدا بسةثَينرَيت، 
ئةو كةسانةى كةرةفتارى مرؤظيان لة رابووردودا خوَيندوةتةوة 
ئةوا سووديان لةم دةستةوةاذانةى خوارةوة وةرطرتووة، « خود 
ساز ياخود خؤطةشةسةندو» « كةسَيك كةلةدةروونةوة رَينمايي 
دةكرَيت « «كارامة» « بريكةرةوة « هؤشيار» كاتَيك كةدةزانني 
مةبةستمان ضيية، ئيدى طرنط نيية كةكةسة بةتواناكة ضى 
ناودةنَييت، مرؤظي بةتوانا كةسَيكة كةلةذَير هةر هةلو مةرجَيكدا 
خاوةنى باوةِر بةخؤبوونء دةروونبةرزييةوة سةرانسةرى بونى 
ثِرية لة جؤشء خرؤشء بةرامبةر بة جيهان هةستيارة، ئةو 
بةردةوام سؤراغى نهَينى دةكاتء لةبرى ئةوةى ذيان بةدةردو 

رةنج بزانَيت بة موعجزةيةكى دةزانَيت. 

لةهةمووى طرنطرت ئةمةية كة كةسي بةتوانا لةسةر بنةماى 
رَينماييةكانى دةروونى خؤى كاربكات، باوةِري بةخؤى هةيةء 
رووبةرووى مةترسي دةبَيتةوة، رةنطة هةندَيكجار توِرةبَيت، 
ة 

َ
جول لة  توِرةييةدا  ئةو  كاريطةرى  ذَير  لة  هةرطيز  م 

َ
بةال

ي خؤى لةدةست بدات هةرطيز 
َ
ناكةوَيتء مرؤظَيك نيية كؤنرتؤل

ة دةرنابِرَيت، مرؤظى 
َ
 ناكاتء الى كةسانى ديكة ئاهو نال

َ
سكاال

بةتوانا هةرطيز نيطةرانى ئةو شتة نابَيت كةرةنطة رووبدات، 
 
َ
ةكردن لةطةل

َ
م ضاودَيرة بؤئةوةى دووركةوَيتةوة لةمامةل

َ
بةال

مةسةلةكاندا، هةروةها سةبارةت بةوةى كة لةرابروودا رووى 
داوة هةست بة طوناهء نيطةرانى ناكاتء دةزانَيت ضؤن ثةند 
لة رووداوةكانى رابووردوو وةربطرَيت، ئةو بةهَيزةوة هةست 
بةوة دةكات كة لةذياندا خاوةن ئامانجء ثةيامةو هيض كةسَيك 
ناتوانَيت ئةو هةستة دةروونييةى لَيبسةنَيتةوةو لةم ثةِرةكان 

وورةو سووربوونى زياتر دةكةن. 

 كةسي بةتوانا كةالى ئَيمة لةبةرضاو طرياوة بةضةندين 
جيهانى  ئاشتى  دادوةرى،  رَيز،  عيشق،  وةك  تايبةتمةندَيتى 
كةسي،  مةسةلة  نيطةرانى  كة  ئةوةى  لةبرى  دراوة  جؤش 
تى 

َ
ووال ناوخؤييةكانى  مةسةلة  تةنانةت  خَيزانىء  طروثي، 

خؤي بَيت، سةرنجى لةسةر مةسةلة جيهانى يةكانة، لةبري 
ئةوةى كةنيطةرانى مةسةلة كةسييةكان بَيت بريلةمةسةلةكانى 
كارَيك  دةكاتةوة كة ض  دةكاتةوة، بريلةوة  جؤري مرؤظايةتى 
كة  دةزانَيت  ئةو  باشرت،  شوَينَيكى  ببَيتة  دنيا  تاوةكو  بكات 
خؤشبةختى خؤى شتَيكى خودىء دةروونية، لةبةرئةوة كاتى 
خؤى لة شتانَيكى وةك عيشق، سةركةوتنء ثَيشكةوتندا بةخةرج 
نادات كةهةميشة هاوِرَيي، مرؤظي بةتوانا ئةم تايبةتمةندييانة 
ئةو  داواى  لةذياندا  ئةوةى  نةك  خؤيةوة  ذيانى  ناو  دَينَيتـة 

تايبةتمةندييانة بكات. 

ملمالنَي  بريلة  لةذياندا  ئةوةى  لةبرى  بةتوانا  كةسانى 
سةنطاندنى 

َ
هةل بؤ  دةكةنةوة،  بريلةبةشداريكردن  بكةنةوة 

ثَيشكةوتنى خؤيان بةدةطمةن خؤيان بةكةسانى ديكة بةراورد 
دةكةن، ئةوان خاوةن ريًَنمايي دةروننيء لةئةفراندندا خؤيان 
بةكارَيكى  كردن  بةراورد  ئةوة  لةبةر  دةبيننةوة  وَينة  بَي 
طةمذانة دةزانن، لةبرى ئةوةى لةشوَين ئةوةدابن كة ثشتطريى 
بزانن، هةميشة  لةكةسانى ديكةوة وةرطرنء خؤيان بةهةق 
ى ئَيستادا 

َ
بةشوَين حةقيقةت دةطةِرَين، ئةوان دةتوانن لةحال

ياخود  داهاتوو  رووداوةكانى  نيطةرانى  لةبةرئةوة  بذين 
دووبارةبوونةوةى رووداوةكانى رابووردوو نني، ئةوان دةزانن 
كةمرؤظ هةرطيز ناتوانَيت لةاليةن هةمووانةوة ثشتطريي لَي 
 نادةن 

َ
بكرَيتء لةثَيناو بريوباوةِرى ريشةدارى خؤياندا هةول

لةشوَين  ياخود  كاريطةرييةوة  ذَير  بخةنة  ديكة  كةكةسانى 
ئةوةدابن كة سةروةتء سامانيان لةهةمووان زياتر بَيت. 

مرؤظة بةتواناكان هةوأل دةدةن ئةهلى دادوةرىء رةخنة 
نةبنء ئةو مافةش بةهةر كةسَيك دةبةخشن كة رَيطةى خؤى 
بذَيرَيت بةمةرجَيك دذ بة مافةكانى كةسانى ديكة نةبَيت، 

َ
هةل

ذيانَيكى جوان هاوِرَي لةطةأل ئةو ثةِرى ضَيذدا، تايبةتمةندى 
مرؤظى بةتواناية. 

 دةبات، 
َ
مرؤظى بةتوانا جوان دةذىء ئةوثةِرى ضَيذى ُّـ

مرؤظة بة تواناكان بؤ ئةوةى ئةو ثةِرى بةهرة لة ذيان وةرطرن 
كو لةهةر شتَيك 

َ
سود لة هؤكارة دروستكراوةكان وةرناطرن، بةل

كة لةذياندا وةدةستى دَينن باش سود وةردةطرن، ئةوان هةرطيز 
تةمةألء ناشاد نابن، ذيان بةنرخ دةزاننء ئةستةمة بتوانرَيت 
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شتَيك ثةيدابكرَيتء سةرةنجى ئةوان بةرةو خؤى رانةكَيشَيت 
كةسانَيكى بَى تةكليفنء بةِراستى ضَيذ لةهةر شتَيك دةبةن، لة 
وةرزشةوة بطرة تاوةكو مؤسيقا لة تؤثى ثَي يةوة بطرة تاوةكو 
مرؤظة  خؤشدةوَيتء  شتَيكيان  هةموو  خوَيندنةوة،  شيعر 
بةتواناكان تةندروستانة دةذينء هةرطيز دوضارى وةسوةسة 
نابن كة تةندروستى خؤيان بخةنة مةترسييةوة، هؤكارى ئةم 
كو 

َ
كارة ئةوة نية كة ئةم كةسانة لة كةسانى ديكة باشرتن بةل

ضةندَيك  ةوبوون 
َ
قةل كة  َيت، 

َ
دةل ثَييان  دةروونى  هاوارَيكى 

خراثة، بةد هةيكةل بوون ضةندَيك زيانبةخشة، بةكارهَينانى 
داوء دةرمان ياخود مادةيةكى خؤراكى، كة جةستةمان ذاراوى 
دةكات، ضةندَيك زيانبةخشة، ئةوان بؤ بةسةربردنى ذيان بريى 
دروستء بريى دروست هةماهةنط دةكةنء ثَيداطرن لةسةر 

ةكةبن. 
َ
ئةوةى لةهةر كؤِرَيكدا، هاورةنطى كؤمةل

ئةم كةسانة ئةطةر ضى خؤشمةشرةبن، بةآلم هيض كةسانَيك 
ة الوازانةى كة هةيانة سةرزةنشتى كةسانى 

َ
بةهؤى ئةو حال

ديكة ناكةن، بانطةوازى دةرونى بة توندى رَينماييان دةكات، 
عةيبة  لة  دةيانطرَيتةوة  سةرزةنشتكارانة  هةستى  نةبوونى 
ذماردنى رةفتارى كةسانَيك كة ذيانيان بة رَيكء ثَيكى بةِرَيوة 

ناضَيت. 

راشكاوى خؤيةتيان يارمةتيان دةدات تاوةكو بةرثرسيارَيتى 
ذيانى خؤيان لةئةستؤ بطرن، وةآلمى ثرسيارةكانى خؤيانيان 
دةست بكةوَيتء وةك مرؤظانَيكى سةربةخؤ بةرثرسيارَيتى 
خؤيان  هةرطيز  ئةوان  بكةن،  قةبوأل  خؤيان  ئامانجةكانى 
بة  شكست  كو 

َ
بةل دانانَين،  تَيكشكاو  ياخود  بةسةركةوتوو 

سةرنجيان  جَيطةى  كة  بابةتَيك  هةر  دةزانن،  قوتابخانة 
ينةوة ثاشكةوتةى كةسَيك نني، زؤر 

َ
بَيت دةيخةنة ذَيرلَيكؤل

بةسانايى ئةو رَيوِرةسمانة قةبوأل دةكةن كة الى هةندَيك دةبنة 
لةبةر  زؤرة،  كةسانة  ئةم  ى 

َ
تواناى خةيال رةنج،  دةردء  هؤى 

ئةوة لةبرى ئةوةى رَيطة ضارةى مةسةلةكان بدؤزنةوة سود 
ى خؤيان وةردةطرن، هةرطيز سةركةوتنةكان 

َ
لة تواناى خةيال

 ناكةن، جا ئةم سةركةوتنانة 
َ
بريى ئةوان بةخؤيانةوة سةرقال

ض لة بةرذةوةندى كةسانى ديكة بَيت ياخود لة زيانى كةسانى 
ديكة، هةميشةش لة ديدى كةسانى ديكةشةوة بة كةسانَيكى 

سةركةوتو دادةنرَين. 

مرؤظى بة توانا بةهؤى تَيِروانينى تايبةتى خؤى سةبارةت 
بة ذيان، دوضارى ثةرَيشانى خةمء خةفةت نابنء هةميشة 
لة  دةكةنةوة  ذيان  ثؤزةتيظةكانى  اليةنة  لةسةر  جةخت 

كاتَيكدا كة كةسانى ديكة اليةنة نَيطةتيظةكانى ذيان دةبينن، 
تواناى  بة  باوةِريان  كارةكانيان  ئةنجامدانى  بؤ  كةسانة  ئةم 
خؤيان هةية، جؤشى خرؤشى ئةوان لَيناطةِرَيت تاوةكو لة روى 
هةستةوة زيانيان ثَي بطات، تواناى طرنطى دان بة نيعمةتةكانء 
ئاوِردانةوة لة خةمء خةفةتةكان، لة تايبةتمةندى يةكانى مرؤظة 
بة تواناكانة، ثوختةى قسةكانى ئَيمة دةربارةى كةسانَيكة كة 
بةرثرسيارَيتى ذيانى خؤيان لة ئةستؤداية ئةم توانايةيان هةية 

كة هةميشة ضَيذ لة ذيان ببةن. 

ئةو ثَيناسة سادةى كةلةم باسةدا خراية روو ضاوخشاندنَيكى 
ن 

َ
منداال ئامادةكردنى  واتة  كتَيبةدا  ئةم  بةناوةِرؤكى  كورتة 

ةكان 
َ
ة بضووكء كال

َ
ِرابَين، مندال بؤئةوةى كةسانَيكى بةتوانا 

م بةزؤرى كةلةشوَين 
َ
هةموو ئةم تواناية تانةيان تَيداية، بةال

دةدةن،  لةدةست  توانايانة  ئةم  سةركةوتندان،  خؤشبةختىء 
ن دةبَيت فَيربن تاوةكو سوود لةوانةكانى خؤيان وةرطرن، 

َ
منداال

هةستكردن بةشادىء تةندروستى، رَينمايي خودىء دةروونى، 
بةتةواوى  ئةمانة  وَينةى  بوونء  سةركةوتوو  بوون،   

َ
ماقول

م كاتَيك مرؤظ بؤسةركةوتن، دةست 
َ
شتطةلَيكى سرشتني، بةال

بؤ ثَيودانطة دةرةكييةكان دةبات، ئةمانة ون دةكات. 

كةواتة بةثَيي ئةم بنةِرةتةى كة ئَيمة هةموومان لةخودى 
دةمانةوَيت  كة  ثَييةى  بةم  بةتواناينء  كةسانَيكى  خؤماندا 
لةرووى فةرهةنطييةوة ئةم مةسةلة لةنَيو ذيانى خؤماندا جَي 
ة طرنطةى كة لةذياندا 

َ
بكةينةوة، دةست بةكاردةكةين، ئةو خال

ثةنهانة ئةمةية كة هيض رَيطةيةك بؤ خؤشبةختى لةطؤِرَيدا 
كو خؤشبةختى خؤي بؤخؤى رَيطةية، هةروةها هيض 

َ
نيية، بةل

كو سةركةوتن 
َ
رَيطةيةكيش بؤ سةركةوتن لة طؤِرَيدا نيية، بةل

كؤششي  ء 
َ
بةهةول سةبارةت  ئَيمة  كة  دةروونيية  ديدَيكى 

بني،  شوَين خؤشةويستيدا  لة  ئَيمة  ئةطةر  هةمانة،  خؤمان 
لَيي  دةبَيت  لةبةرئةوة  دَيت، 

َ
هةل لةدةستمان  خؤشةويستى 

طةِرَيني خؤشةويستى وةدومان كةوَيت، ئةطةر ئاسايشمان دةوَيت 
هةست بةنةبوونى ئاسايش دةكةين، ئةطةر لة دووى ثارةدابني، 
هةرطيز بةئةندازةى ثَيويست دةستمان ناكةوَيت، لةبةرئةوة 

دةبَيت لَيي طةِرَيني كة ثارة لة خزمةتى ئَيمةدابَيت.

ة ناسكةى 
َ
ئةو مرؤظانةى كةلة طرذيدا دةذين هةرطيز ئةم خال

خؤيان  تةمةنى  هةموو  كى 
َ
خةل زؤربةى  ناكةن  دةرك  ذيان 

لةشوَين خؤشبةختى، ئاسايشء عشق بةسةر دةبةنء هةرطيز 
بؤساتَيكيش بريلةوة ناكةنةوة ئةطةردةست لةبةدواداضوونى ئةم 
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طرن، ئةو ديدانةى كةلةسةرةوة باسكران لة ذيانى 
َ
خواستانة هةل

خؤياندا بةكاريان بهَينن، دةتوانن دةستيان بةهةموويان رابطات، 
ن ئةم مةسةلةية دةزانن، ئَيمة 

َ
بةتة وادَيتةثَيش ضاو منداال

َ
هةل

طةنةويستةكانى 
َ
ةكان بةمافة بةل

َ
دةبَيت لَيي طةِرَيني تاوةك مندال

م 
َ
خؤيان بطةنء كاتَيك طةورة دةبن كةسانَيكى بةتوانا بن، بةال

نيايي يةوة دةبَيت 
َ
ئةوان ثَيويستيان بة رَينمايي هةيةو بةدل

يارمةتييان بدةين تاوةكو جؤشء ضاالكى الوَيتييان زيانيان 
ثَي نةطةيةنَيت، لةم نَيوةندةشدا لةبريمان بَيت كةبةهةمان 
لَيوة  شتيان  ئَيمةش  فَيردةكةين،  كةشتيان  ئةندازةيةك 
تايبةتمةندى  خؤلَيهاتووييء  بةخودى  ن 

َ
منداال فَيردةبني 

رابَين،  بةتوانا  كةسانَيكى  وةك  بؤئةوةى  تَيداية  ثَيويستيان 
ئةوةى كة دةبَيت ئَيمة بةتةواوةتى ئاطامان لَيي بَيت ئةمةية 
كةثَيودانطة ديارةكانمان بؤسةركةوتن نابَيت ببَيتةهؤى ئةوةى 

ندا لةنَيو بضَيت. 
َ
كةئةم لَيهاتوويانة لة منداال

نة 
َ
 بةهةمان شَيوة كة ئَيمة وةك دايكء باوكى ئةم منداال

ئامانجةكانى  دةبَيت  خؤمان،  بةئةركةكانى  دةبني  ئاشنا 
تَيكؤشانني  ي 

َ
سةرقال ئَيمة  بطرين،  ضاو  لةثَيش  خؤشمان 

ةكانمان ثةروةردة بكةينء بةئاِراستةى خةونء 
َ
تاوةكو مندال

كؤششةكانيان رَينماييان بكةين تاوةكو ببنةشتَيك كةتواناى 
ئاطاداربني كة  دةبَيت  نَيوةندةدا  ئةو شتةيان هةية، هةرلةم 
ء تةواوة، دةبَيت ئاطاداربني 

َ
نة كامل

َ
دروستبوونى ئةم منداال

دةيانةوَيت  ئةوان  ئَيمةنني،  هاوِراى  هةميشة  كةئةوان 
 
َ
لةطةل هةية  ديدطايةكيان  ئةوان  بذةنن،  خؤيان  سازى 

بةرذةوةندييةكانياندا جياوازة، زؤر دوورة كة ديدطاى ئةوان 
 ئَيمةدا تةبابَيت، كارى ئةوان هةميشة كارى ئَيمة نييةء 

َ
لةطةل

 بريوباوةِري ئَيمةدا جياوازة. 
َ
دواجار بريوباوةِرى ئةوان لةطةل

ية جوانةى كةناوى  تايبةتمةندي  ئةم  بمانةوَيت  ئةطةر 
ةكانماندا 

َ
دةنَيني خؤشبةختى ياخود ئاسودةيي لةذيانى مندال

نايةتةدى،  لةزةحمةتى  دوور  كة  بزانني  دةبَيت  بكات  طةشة 
تامةزرؤ  باوكى  كةدايكء  كارةكة  ثَيداويستى  لة  ئةمة  م 

َ
بةال

ةكانيان بةكاربةرن تاوةكو ببنة هةمان ئةو 
َ
ي مندال

َ
هةموو هةول

شتةى كةخؤيان بةباشي دةزانن، هيض كارَيك لة دايكء باوك 
بوون كَيشةدارتر نيية، دةبَيت سوكانى كةشتى ذيان بخةينة 
ةكانى خؤمان، لةكاتَيكدا كة هةندَيك جاريش 

َ
ذَيردةستى مندال

واقيعى  ئةمة  بكةين،  يةكة  رَينمايي كةشتى  دةبَيت خؤمان 
ةكانيشمان لة داهاتوودا بةهةمان شَيوة دةبن، 

َ
ئَيمةيةو مندال

دةرك  ةكانمان 
َ
مندال ثةروةردةكردنى  طرنطى  بتوانني  ئةطةر 

نةبَيتء  سنووردارَيتيان  ئايندةدا  كةلة  بةشَيوةيةك  بكةين، 
سةركةوتوو  مرؤظطةلَيكى  كة  بكرَين  ثةروةردة  بةجؤرَيك 
بةتوانا بن، سةرسام دةبني كة ببينني مةسةلةطةلَيكى وةك 
هةذارى، برسَيتى، جةنط، تاوانء كوشتن، ثيس بوونى ذينطةو 
هاوشَيوةكانيان كة ناتوانني ضارةسةريان بكةين، ئةوا لةاليةن 

نةوةيةكةوة ضارةسةر بكرَيت كةتوانا كةسيةكانيان بةرزة. 

ن نيطةرانى روودانى مةسةلة سادةكان 
َ
رةنطة ئةطةر منداال

ئةوا  ئامانجداربن،  بكةنء  بةخؤشةويستى  هةست  نةبنء 
ثةندَيكى ضينى  دةبن  لةمةسةلة طةورةكانيشدا سةركةوتوو 

َيت: 
َ
دةل

ك دةكةيتةوة طةنم بضَينة  يََ
َ
ئةطةر بريلةسال

 دةكةيتةوة درةخت بنَيذة 
َ
ئةطةر بري لة دةسال

 دةكةيتةوة مرؤظ ثةروةردة بكة. 
َ
ئةطةر بريلةسةد سال

دنيايةك لة ثَيش ضاو بطرة ثِر لةدايكء باوكى خوَيندةوار 
ةكانمان بةجؤرَيك ثةروةردةبكةن كة لةئايندةدا 

َ
بَيتء مندال

سؤزدارييةوة  كةلةرووى  نةوةيةك  بةتواناوكارابن،  مرؤظَيكى 
دامةزراوبن، كةسانَيك بن خاوةنى ئةنطَيزةيةكى بةرزكةضي 
ناكةنةوة  دةست   

َ
باال تَيكدةرانةى  مةرجى  هةلء  لة  بري  دى 

بةسةر دنياى ئةمِرؤدا. 

هةمووان  لة  تَيك 
َ
وال دةنوسَيت:  بةمجؤرة  راسكني  مان 

و  بةشةرةف  مرؤظى  زؤرترى  ذمارةيةكى  كة  سةرمايةدارترة 
خؤشبةخت ثةروةردة دةكات، لةراستيدا ئةم مةسةلةية جَيطةى 
كىء دروستكردنى طةلَيكى تةندروست 

َ
ثةسةندة، فَيركردنى خةل

كةزؤرينةى ئةو طةلة مرؤظطةلَيكى شةريفء خؤشبةخت بن، 
بةبؤضوونى من ئةمة مرياتَيكة كةطةورةتر لةم مرياتة بوونى 

نيية.

ثةراوَيزةكان

1- Herman Melville 

 2- Moby dick 

 3- Yale  4-Harvard

سةرضاوة: ئيتالعاتى علمى 
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دةرمانى  بةكارهَينانى  تادَيت  دةبَيت،  دة ساأل  ماوةى  بؤ 
ثَيويستة   ،(٪١٠) بةبِرى  ساآلنة  دةبَيت،  زياتر  خةولَيكةوتن 
وةآلمَيكى  دةبنة  دةرمانانة  ئةمجؤرة  ئايا  بثرسني:  لَيرةدا 
راست بؤ هؤكارة كردةييةكانى بَيدارى كة بريتني لة شَيوازة 

سةختةكانى ذيانء ماندوَيتىء نيطةرانى؟

رةنطة دةرمانى خةو لة هةندَيك بارودؤخدا بؤ هةندَيك 
ةتَيكى كتوثِرى بَيدارى دةبن، سوودى 

َ
كةس كة دووضارى حال

هةبَيت، بةآلم نابَيت ئةو دةرمانانة بؤ ماوةى زياتر لة سآ 
ماوةيةكى  بؤ  بةكارهَينانى  ضونكة  بةكاربهَينرَين،  هةفتة 
درَيذ ئةو كةسة دةخاتة بَيتو داوَيكةوةو بةئاسانى ناتوانَيت 
بخةوَيت، واتة بَيدارييةكةى زياتر دةبَيت، مرؤظ لةبةر هةر 
بَيدارى  دوضارى  تةندروستى  سادةى  طرفتَيكى  يان  هؤيةك 
بَيت، ئةوا لةخؤوة بَيدارييةكة نامَينَيتء ئةو كةسة بؤسةر 
بارى ئاسايى دةطةِرَيتةوة، بةآلم درَيذةكَيشانى بَيدارى لةذَير 
ثةستانء ماندوَيتى زؤردا، ئةوا كةسةكة بةرةو مةترسيةك 
يان  لَيدةكةوَيت،  خةويان  بةزةحمةت  ئةوانةى  ض  دةِروات، 

ضةند جارَيك شةوانة لةخةو بةئاطادَينةوة.

لةضةند  ماندوَيتى  بَيدارىء  ئةطةر  خَيرا:  ضارةسةرى   
شةوَيك زياترى خاياند، باشرت واية الى ثزيشك يان ثسثؤرَيكى 
دةروونى باسى بكةيت، تا رَينمايت بكات بؤ ضارةسةركردنى.

 وازهَينان لة دةرمانى خةو: ثَيويستة ئةوانةى ثزيشك 

دةرمانى خةوى بؤ داناون، لةكاتى وازهَيناندا ثلة بةثلةو هةر 
لةذَير ضاودَيرى ثزيشكدا ئةو كارة بةئةنجام بدةن، ئةويش 
بؤ  (دوو  نَيوان  لةماوةى  دةرمانةكة  بِرى  بةكةمكردنةوةى 

هةشت هةفتة)دا.

ةتَيكى 
َ
 طؤِرينى شَيوازى خةوتن: تَيكضوونى خةو حال

وةزيفةى  كارء  تَيكضوونى   بؤ  هَيمايةكة  خؤى  بؤ  ؤزةء 
َ
ئال

بارى  بؤسةر  مرؤظ  كة  ئةوةش  بؤ  دةماريى،  كؤئةندامى 
ضونكة  دةبَيت،  بةماوةيةك  ثَيويستى  بطةِرَيتةوة،  سروشتى 
كو 

َ
بةل ناكرَيت،  ضارةسةر  رؤذدا  دوو  رؤذء  لة  طرفتة  ئةم 

ئارامَيكى باشى دةوَيت.

 هَيوربوونةوة: ناكرَيت لةش ثاش ضاالكىء ماندوَيتى 
ئةو  دةبَيت وردة وردة  كو 

َ
بةل بَيتةوة،  زؤر دةستبةجآ خاو 

ثةستانة كةمبَيتةوة، ثَيويستة لةش لةسةرخؤ هَيوربَيتةوةو 
خاوبوونةوةوة،  ةتى 

َ
حال بكةوَيتة  دةماريش  كؤئةندامى 

خؤى  بريكردنةوةكانى  مرؤظ  ئةوةية  شَيوازيش  طؤِرينى 
بطؤِرَيتء بايةخ بة خؤى بدات لةو ِرووةوة كة بوارى ثَيويست 

بؤ هَيوربوونةوةى خؤى دابني بكات.

ضاالكى جةستةيى  وةرزش:  بةثَيى-   نةرؤيشتنى 
نابَيت  رَيطةيةكى باشة بؤ البردنى هةندَيك ثةستان، بةآلم 
مةلةكردن  لةسةرخؤء  ِرؤيشتنى  بكرَيت،  تَيدا  زَيدةِرؤيى 
ماسولكةكانى لةش خاو دةكةنةوة، بةآلم هةموو وةرزشَيكى 

 خةوتنى سروشتى
ئيلني فؤشية

ثةرضظةى: عةُّـ ئةحمةد
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بةخَيرا ئةنجام دةدرَيت ئةوا ئةندامةكانى لةش بةتايبةتى 
دأل زياتر ماندوو دةكات.

بةئاطابوون:  لةخةو  بةكاتى  بةستن  ثشت   
سروشتى  خةوتنى  كاتذمَير   (٥-٦) ثاش  بةيانيان  ئةطةر 
بةئاطابوويتةوة، ئةوا ثَيويست ناكات زؤرى لةخؤت بكةيت كة 
شةوانة زوو بخةويت، ضونكة ثةستان خستنة سةر شَيوازى 
سروشتى، بؤ خؤى طرفتى بَيدارى دروست دةكات، ضارةسةريش 
لَيرةدا ئةوةية ماوةى خةوتن بطؤرَيت، نةك لةكاتى خةوتنةوة، 
كو لةكاتى خةو بةئاطاهاتنةوةدا، ثارَيزطارى ئةم رةوتةش 

َ
بةل

ثَيويستة.

ى خاوبوونةوة بدة: تةكنيكةكانى خاوبوونةوة 
َ
 هةول

كاردةكاتة سةر اليةنى جةستةيىء دةرونى، لة هةمان كاتدا 
طةيشتن  ماندوَيتىء  لة  بوون  دةرباز  بؤ  ئامرازة  باشرتين 
ةتَيكة لةنَيوان ئاطايىء مت 

َ
بةخاوبوونةوة، ضونكة ئةمة حال

بوونداء رَيطة بؤ خةولَيكةوتن خؤشدةكات، ئةم تةكنيكة لة 
زؤربةى  بةكاردةهَينرَيتء  تةندروستيةكاندا  بنكة  زؤربةى 
بةكارى  بَيدارى  طرفتى  ضارةسةركردنى  بؤ  ثزيشكةكان 

دةهَينن.

بارودؤخَيك  ئارةزووى  كةسةو  هةر  خةو:  ضَيذى   
دةكات بؤ طةيشتنى بةخةوَيكى قوأل وةك ئةمانة:-

ذوورى خةو: وا ثَيويستة شوَينَيكى هَيمنء خاوَين بَيت، 
دوور بَيت لة ذاوةذاوء طةرمىء ساردى طونجاو بَيتء ماوةى 

هةواطؤركَيى تَيدابَيت.

شوَينى  لة  كةم  زؤر  رووناكيةكى  واية  باشرت  تاريكى: 
لةسةر  كاريطةرى  رووناكى  ضونكة  هةبَيت،  خةوتندا 
دةردانةكانء دةمارةكان هةية، بَيجطة لة ضاو، بوونى نيمضة 

تاريكء رووناكيش جةستة خاو دةكاتةوة.

طةيةك هةية كة 
َ
كوذانةوةى تةلةفزيؤن: ضةند بةل

تيشكى شاشةى تةلةفزيؤن كاريطةرى خراثى لةسةر رذَينى 
دةمارداية،  كؤئةندامى  ناوةراستى  لة  كة  هةية  سنةوبةرى 
لةبةرئةوة باشرت واية خؤت لة هةموو تيشكء دةنطة دةنطَيك 

قَينيت.
َ
بةدوور بطريتء دؤخَيك لة هَيمنى بخول

بدة بؤنى شوَينى 
َ
 بؤنى خؤش: بةر لة خةوتن هةول

لَيكةوتن بدات،  خةوتنت بؤنَيكى هةبَيت كة ياريدةى خةو 
وةك بؤنى ليمؤ يان هةر بؤنَيكى هَيمنى ديكة، ضونكة بؤن 

كاريطةرى لةسةر خةوتن هةية.

 خؤشتن: شةوان بةر لة خةوتن خؤشتن بةئاوى شلةتَين 
ةذانء ماندوَيتى كةمدةكاتةوة، ئةطةر 

َ
لةش خاودةكاتةوةو شل

خةولَيكةوتن  ئةوا  بشَيليت،  لةشت  كةمَيك  بةكرَيمَيكيش 
باشرت دَيتةدى.

ثشتةمل  كةمَيك  جَيدا  لةناو  شةو  دةتوانى  شَيالن:   
يان ماسولكةكانى الضانطء نَيوضةوان بشَيليت، ضونكة ئةو 
شَيالنة ماندوَيتى كةمدةكاتةوةو وردة وردةش ماسولكةكانت 

ت دةبات.
َ
خاو دةكاتةوةو بةرةو خةوَيكى قول

 جَيطةى خةوتن: باشرت واية سةرينةكةت بةجؤرَيك 
نةدات،  ملت  شانء  دةمارةكانى  ماسولكةو  لة  زيان  كة  بَيت 
وو كةوتنء قورط يةشة 

َ
بةئال نةكات كة هةست  كارَيك  يان 

بكةيت.

دةتوانى  بَيداربوويت،  ئةطةر  هَيمن:  مؤسيقاى   
هَيمن  لة مؤسيقايةكى  طوآ  بةهَيمنى  رووناكىء  نيمضة  لة 
بطريتء بري لة هيض شتَيك مةكةرةوة، ئةوة نةبَيت كة لةشت 

خاوبؤتةوةو هَيدى هَيدى خةوت لَيدةكةوَيت.

جَيطةوة،  ناو  بضيتة  بةرلةوةى  خواردنةوة:  شري   
لة  ؤثَيك 

َ
دل ضةند  ئةطةر  بخؤرةوة،  طةرم  شريى  فنجانَيك 

باشرتة،  بكةيت  لة شريةكة  يش 
َ
ثرتةقال ى 

َ
طول يان  هةنطوين 

ِرَيذةى  تَيدايةو  سِركةريان  مادةى  هةريةكَيكيان  ضونكة 
ميالتؤنني لةلةشدا زياد دةكات كة خاوبوونةوة بةئةندامةكان 
دةبةخشَيت، باشرت واية ئَيوارانيش ذةمَيكى سووك بخؤيتء لة 

قاوةو ضاو جطةرةكَيشانيش دووربكةويتةوة.

 ضارةسةر بةطذوطياء رووةكى سروشتى: ضةندين 
جؤرى طذوطيا هةن كة كاريطةرى هَيمن كردنةوةيان هةيةو 
مةترسى كاريطةرى الوةكيان نية، ثاشان وةك داوو دةرمانة 
ثَيوةبطرَيت،  خووى  ناكات  بَيدار  كةسى  لة  وا  كيمياييةكان 
هةريةكةو  سروشتيةكانيش  ِرووةكة  طذوطياء  بَيطومان 
ةتء سوودَيكى هةية، وةك ئةوانةى هيالكىء ماندوَيتى 

َ
خةسل

ةذانء نيطةرانى، ياخود بؤ تووِرةيىء 
َ
كةمدةكةنةوة، يان بؤ شل

دةمارةكانى  زؤرى  ماندوَيتى  دةرونىء  ةتى 
َ
حال تَيكضوونى 

مَيشك، لةبةرئةوة باشرت واية كةسى بَيدار لةذَير ضاودَيرى 
ِرووةكانة  طذوطياو  جؤرة  ئةو  سروشتى  دةرمانى  ثسثؤرانى 
دةطونجَيت،  خؤياندا  ةتةكةى 

َ
حال لةطةأل  كة  بةكاربهَينن 

نوذدارييةكانةوة  ثزيشكة  تؤذةرء  لةاليةن  زؤربةشيان 
جةختييان لةسةر كراوةتةوة، واتة هيض مةترسييةكيان نيية، 
بةمةرجَيك كةسى ثسثؤر بؤ ئةو كةسانةى دةستنيشان بكات 

كة بَيدارى ناوبةناو يان بةبةردةوامى بةرؤكيان دةطرَيت.

لة(طبيبك)ةوة وةرطرياوة
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و سةدةى  لة مةككةوة  داستانةكةى  هةرضةندة، عةرةب، 
حةوتةمدا دةستى ثَى كرد بةآلم زانيارى عةرةب كة نةريتى 
دا، كَيشةى 

َ
سيميايى تَيدابوو، لة سةدةى دوازدةيةمدا سةرى هةل

سةرةكى، نةبوونى بنكةيةك بوو كة ثَيشوازى لةو زانيارييانة 
َيسةى 

َ
بكات، كة بنكةكة ساز بوو، لة اليةكى باشةوة هات، بةآلم كل

دامركَين  هَيزَيكى  وةك  كة  بوو،  ستكارى 
َ
بةرهةل مةسيحى 

بوونة  ديرةكان  بوو  ثةيدا  سةردةمةدا  لةو  ئارامكةرةوة،  و 
َيسة، تةنيا هانى زانيارى 

َ
بةندى زانيارى، بةآلم باوكانى كل

َ
مةل

ئايينييان دةدا و بَيباوةِرى خؤشيان بةرانبةر زانستة دنياييةكان 
و فةلسةفة ثيشان دةدا و باوةِريان وابوو كة ئةو باسانة، متمانةى 

 نةكراوى ئايني زةوت دةكات. 
َ
طومان ُّـ

لة  شارستانى،  طةشةى  زؤربوونى  ثِر  و  كت  لةطةأل   
ديرةكانةوة  لة  زانيارييةكان  بةندة 

َ
مةل دوازدةيةمدا،  سةدةى 

كة  ئةوةيشدا  لةطةأل  دامةزرا  زانستطا  و  شار  بؤ  طوَيزرانةوة 
ئةكاديميية ئةوروثاييةكان لةو زانستطايانةدا هَيشتا النةواز و 
َيسةدا، بةآلم دةستيان 

َ
ستكارى كل

َ
بَى دةسةآلت بوون، لةبةر هةل

ينةوةى ئةو دةقانةى تازة لة عةرةبى و طريكيةوة 
َ
كرد بة لَيكؤل

وةرطَيردرابوون، دةربارةى بريكارى و فةلسةفةو طةردوون زانى 
و ثزيشكى و سيمياو، لة دوايدا زانيارييةكان بةهؤى كؤششى ئةو 

ئةكاديميانةوة، طريانة خؤ و هةموار كران: 

ى ئةو ئةكاديميانةوة 
َ
فرةزانان، زانيارييةكانيان بةهؤى هةول

بَيتيةكانيش،  قوتابخانة  كؤكردةوةو  زاننامةكاندا  فرة  لة 
و  طفت  سنوورى  لة  دةكرد،  زانيارييةكان  لةسةر  طفتوطؤيان 
طؤى خواوةندى ئايينيدا و تاقيكارانيش، زانياريية نؤيةكانيان 

دةبذارد. 
َ
هةل

ى   1100 تا   1000 دوروبةرى  لة  ئةوروثا،  خؤرئاواى 
زاينيدا 

ثووكانةوةى ئيمثراتؤرييةتى رؤمانى، سةردةمَيكى ئاذاوةو 
ثاشا طةردانى و دةستة بازى و شاآلوى بةدواداهات، لة اليةن 
لةو مادةيةدا  وانداليةكانةوة،  سةلتى و قوتيية خؤرئاوايي و 
َيسةى مةسيحى، زؤربةى كاربارةكانى ئيمثِراتؤريةتى طرتبووة 

َ
كل

نووسينةوةى  و  دادوةرى  بةِرَيوةبردنى  بة  خؤى،  ئةستؤى 
ثاراسستنى  طرنطرتيش  هةمووئةوانة  لة  و  تؤمارطةكان 
َيسةى مةسيحى 

َ
زانياريةكانيشةوة، لةسةرةتاوة رَيكخستنى كل

سادة بوو، بةآلم لة ذَير كاريطةرى ئايينة بتثةرستيةكاندا، داب 
و نةريتةكان نةشو نمايان كردو سستمَيكى هةِرةمى قةشةو 
ثةتريك مةترؤثؤليتان، بؤ كاروبار بةِرَيوةبردن ثَيويست بوون، 
بة تايبةت، مةترؤثؤليتانى رؤما زؤر طرنط بوو، ضونكة ئةوةى 

دةوروبةرى سالَى 1000 تا
 1200ي زاينى سيميا، لة 

خؤرهةآلتةوة دةضَيت بؤ خؤرئاوا 
جةمال عةبدول
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َيسةى 
َ
ئةو ثايةية دةطرَيتة دةست، لة ئةنجامدا دةبَيتة ثاثاى كل

كاسؤليكى رؤمانى، كة ئيمثراتؤريةتى بَيزةنتى و هيض كةسَيكى 
خواروو ئةوروثا، دان ثَيدا نةدةنا. 

دا،  مةسيحى  َيسةى 
َ
كل بةهَيزكردنى  يارمةتى  شت  دوو 

جَيطريترى كرد و كرديية هَيزى رَيكخةر لة ئةوروثادا: 

ئةوةيش  ثاش  دوو سةدة  و،  نؤزدة  لة سةدةى  شارلةمان، 
فةِرةنسا،  جةنطاوةرى  شارلةمانى  خاضثةرستةكان،  مةتى 

َ
هةل

فةِرةنسا،  ةمانيا، 
َ
ئةل َين، 

َ
دةل ثَيى  ئَيستا  كة  ئةوروثا  زؤربةى 

ياى خستة 
َ
ةندا و سويسِرا و نةمسا و باكورى ئيتال

َ
بةلجيكا و هؤل

ذَير ركَيفى خؤيةوة و بتثةِرستانى سنوورى فةِرمانِرةوايى خؤى 
ى 800 دا 

َ
ناضار كرد و بةزؤر كردنى بة مةسيحى و، ثاثا لة سال

كرا بة ئيمثِراتؤِرى رؤمانةكان، كة دوايي ناونرا ئيمثِراتؤرييةتى 
قاند، كة دةست 

َ
رؤماى ثريؤز، ئةم بارودؤخة ثَيشينةيةكى خول

ئيمثراتؤرييةتى  بةآلم  دنييايةكانةوة،  ثةيوةنديية  بخاتة 
َيكدا وردو خاش بوو، ضةند 

َ
شارلةمان، لة دةوروبةرى سةد سال

هةميشة  كة  بوون  ثةيدا  بآلو  و  ثةرت  طرؤيةكى  و  ة 
َ
كؤمةل

لةناوخؤياندا لة شةِر و ئاذاوةيةكى بةردةوامدابوون و هةرضةند 
هَيز و ذمارةى طةورة دةرةبةط زؤرتر بواية، دةسةآلتى ثاشاكان 
كةم دةبوو، حكومةت وردتر دةبوو، بةداهاتنى دووةم هةزارةى 
ى 1000 ى زاينييدا، ئةوروثايية 

َ
زايينى لةطةأل كؤتايى هاتنى سال

خؤراواييةكان، وةك بةندكراوَيك، لةضةند دةولةتؤضكةيةكى 
 هات لة رووى فةلسةفييةوة، هةموو كاتَيكيان 

َ
بَى بةرهةميان ُّـ

ى خؤرزطاركردنةوة بةسةر دةبرد، ضونكة هةستيان 
َ
بة هةول

بة طةمارؤدراوى دةكرد، لة خؤرهةآلتةوة تا ئاوابوونى، ئيشيان 
ةمةندةكان، كةس لة زةويية رةقةكةو 

َ
دةكرد، كةضى جطة لة دةول

ثَيخةفى ثووش بةوالوة هيضى نةبوو، هةموان بة تواناكانيشةوة، 
خؤراكى ناهةمواريان دةخوارد، نانى رةش يان بؤر، طؤشت و 
ماسى سوَير كراو، بؤ ئةوةى خراث نةبن و رؤذانة رووبةرووى 
و  هةوأل  سةدة  دوو  دةبونةوة،  دوو  دةردوو  و  لةبرسامردن 
كؤشش، بةشى ئةوة دةكات كة ضينة جةنطاوةر و سوارضاكَيك 
ثةيدابن و ضارَيكيان نةبَيت لةوة زياتر شةِر لةطةأل يةكرت بكةن، 
ئاذاوةو ثاشاطةردانييةكى سةراثا هةِرةشةى خراثرتين ئةنجامى 
دةكرد، تا ضارةيةكى طونجاو ثةيدا دةبَيت، ضارةكةيش ناردنى 

ئةو سوارضاك و جةنطاوةرانة بوو، بؤ هَيرشى خاضثةرستان. 

هَيرشى خاضثةرستان:   
ئةوروثاوة،  هَيناية  نوَيى  شتَيكى  خاضثةرستان،  هَيرشى 
كة دةمارطريى رةها و بةرنامة رَيذ بوو، لةرَيى ضوونة خاكى 

ة جووةكانى 
َ
ثَيرؤزدا، ئةم هَيرشانة بة درَيذايى رَيطاكة، كؤمةل

فةِرةنساو ئينطلتةرايان سةربِرى و وةكو ئةو مةسيحييانةيش 
كة لة وآلتةكانياندا مابوونةوة، ويستبَيتيان بةشى خؤيان تَى 
بكؤشن، لة شوَينةوارى هَيرشة خاضثةرستةكاندا، كوشتارطةرى 
يان سازكرد و بة داهاتنى سةدةى دوازدةيةم هَيرشة 

َ
بة كؤمةل

خاضثةرستةكانيان دذى خودى ئةوروثاييةكان ساز كرد و دذى 
 Wendering Jew سالفة بتثةرست و جووة وةندةرييةكان

جووى ضةواشة: 

 
َ
َين يةسووع نزاى ُّـ

َ
ئةفسانةكانى سةدةكانى ناوةِراست دةل

كردوة كة هةر بذى و بة ضةواشةيى دةربةدةرى بة دةورى 
زةويدا بسؤِرَيتةوة تا مةسيح دوبارة دَيتةوة سةر زةوى و.. .

دواى  واالساطري)،  (الديانات  فةرهةنطى   428  / (الثةِرة 
ئةوة هَيرشة خاضثةرستييةكان روويان كردة باكورى ئةوروثا، 
طةالنى خؤرهةآلتى  و  ثروسياييةكان  رووبةِرووبوونةوةى  بؤ 
مةسيحى،  بة  بيانكةن  بةزؤر  كة  ناضاركردنيان  بؤ  تيك 

َ
بةل

ئةو شةثؤلة دةمارطرييية نوَيية، بوة هؤى دذايةتى ساميةتى 
(معاداة السامية) و بتثةرستى وةك بةشَيكى نةطؤِرى كةلتورى 
وَيستَيكى توند و 

َ
ئةوروثايى و، هانى ئيسالمى لَيبوردةى دا هةل

تيذ دذى ثةيدا بكات، كة كاردانةوةى هةبوو لة مَيذووى كيميادا، 
بةآلم هَيرشة خاضثةرستييةكان، يةكَيتى و هَيزى، كَيشا بةسةر 
َيسةى مةسيحيدا، بة جؤرَيك كة بزاظى ذيانةوةو ذياندنةوةى 

َ
كل

َيسة يةكةم بزاوت بوو.. ..!
َ
رَينماييةكانى كيميا ثةيدا بوو و، كل

رةبةنايةتى: بزاظى رةبةنَيتى، لةميسر ثةيدا بوو، ئةو 
لةسةر  ذياندنةوةى  ذيانةوةو  بزوتنةوةى  كة  بوو  بنضينةية 
دامةزراو، زؤر طؤِرانكارى بةسةر سيستمى رةبةنَيتى مةسيحى 

 كرد، بةرووى 
َ
هات وةك دامةزراوَيك، كة واى ُّـ

ثَيِرةوى  بتوانَيت  بَيت  داخراو  دنياييةكاندا  سةركردة 
رذَيمَيكى تايبةتى خؤى بكات، بؤية رةبةنى جووتيار و ثزيشك 
و ثيشةطةر هةبوون لةناو رةبةنةكانى سةدةكانى ناوةِراستدا كة 
ثشتيان كؤمايةوة بةسةر دةستنووسةكاندا، رةبةنة ثيشةطةرةكان، 
ئةوةى  دةيانتوانى  دةزانى،  باش  نووسينيان  كة خوَيندنةوةو 
دةمةكى دةطَيردرايةوة لةو هونةرانةى بةهؤى هَيرش و شةِر 
لةو  يةكَيك  بياننووسنةوة،  كةوتبوو.  دةستيان  كوشتارةوة  و 

رةبةنانة سيوفيالسى بةنيدَيكتى بوو. 

خوازناوى  سيؤفيالس  ناوى  رةنطة،  سيؤفيالس: 
ثيشةطةرَيكى ورياى كانزاكان بَيت، ناوى رؤجةرمان هَيلمارش 
هاوزن بوو، هةرئةويش سةربِرطةيةكى دةستطَيرى نةخشَينراو 
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و بؤية كراوى دروست كرد، تا ئَيستايش لة ديرى فرانسيسكانى 
ةمانيادا ماوة، سةر بارى ئةوةى سيؤفيالس تؤذيار، 

َ
بادربؤرنى ئةل

دةربارةى  ثَيكى  و  رَيك  بوو، ثوختةيةكى  ثيشةطةرَيكى وريا 
ثيشة زانراوةكانى سةرةتاى سةدةى دوازدةيةم دانا، بةناونيشانى 
”هونةرةكانى راو ” و لة كتَيبة سَى بةرطييةكةيدا، بةروونى و 
دوور و درَيذى باسى رؤنة وَينةكَيشان و ديوار بةند و بؤيةسازى 
و رووثؤشسازى و نةخشاندنى دةستنووس و هونةرةكانى عاج 
بةى فيل) و شووشةو كانزاكان، دةكات، ئةمةيش رةضةتةى 

َ
(كةل

دروستكردنى بؤيةى طؤطرديدى جيوةى سوورة: 

” طؤطرد، وورد بكةو ئينجا دوو ئةوةندةى كَيشةكةى، جيوة 
كردنيان، 

َ
بة تةرازوو كَيشراوى تَي بكة، ثاش بة وريايى تَيكةل

بيانكةرة بؤرييةكى شووشةوة، قور ثؤشى بكةو توند دةمةكةى 
 نةيةتة دةرةوة، لة نزيك ئاطرَيكةوة 

َ
مى ُّـ

َ
دابخة، بةجؤرَيك هةل

ووزدا 
َ
دايبنَى تا وشك دةبَيتةوة ئينجا لةناو ثشكؤ ئاطرى خةل

ووزى طةشاوة) داى بنَى، كة طةرم بوو، لةناوةوةدا دةنطى 
َ
(خةل

طؤطرديدى  جيوةو  يةكطرتنى  لةئةنجامى  دةبيستَيت،  شكان 
طِرطرتوودا، كة دةنط نةما بؤرييةكة دووربخةرةوة و دةمةكةى 

 دةربهَينة. 
َ
بكةرةوةو بؤريةكةى ُّـ

لةوةتةى ئةم هونةرانة نوسراونةتةوة، كةمَيك نةبَيت ضاك 
نةكراوةو طةشةى نةكردوةو، كيمياى كردةيى سيؤفيالس، بووة 
كيمياى كردةيى سةدةكانى ناوةِراستى ئةوروثا، كارطةزانى كيميا، 
بؤيةو سابوون و كانزايان دروست دةكرد، بةآلم نهَينى رَيطاى 
طةشةثَيكردن.  دةستكارى  بَى  بة  و،  ثاراست  بةكارهَينراويان 
ثشتاو ثشت بؤيان دةمايةوة، بةآلم ئةوةى دةشياكة لة ئةوروثادا 
طةشة بكات، سيميا بوو، كة لة سةدةى دوازدةيةم، سيميا لة 

دؤخى دؤزينةوةدا بوو. 

ثَيشوازييان  عةرةب  ئيسثانيا،  لة  وآلتطريى:  ثةرضة 
كتَيبخانةو  لة  كرد  تؤذيارةكان  مةسيحيية  رةبةنة  لة 
بوونيان لةطةأل عةرةبدا، بووة هاندةرى 

َ
قوتابخانةكانياندا، تَيكةل

سةدةى  بةهاتنى  و  ئةوروثايى  ذياندنةوةى  ذيانةوةو  بزاظى 
يازدةيةم، هةندَيك نةتةوةى ئةوروثا هةستيان كرد ئةوةندة 
بةهَيزن كة دةتوانن عةرةب بنَيرنةوة بؤ ئةو شوَينةى لَيوةى 
هاتوون و بةتةواوى لةوة طةيشتبوون كة طةنجينةى زانيارى 
زؤر بة زمانى عةرةبى رةخساوة، بؤية كة عةرةبيان شكاند، 
نرخانةى  بة  طةنجينة  بةو  زيان  ئةوةى  لةسةر  هةتةربوون 
ى 1901 دا دةستيان بةسةر 

َ
نةطةيةنَيت و نؤرماندييةكان لة سال

مانةكان كة شانشينى 
َ
سقلييةدا طرت، بةآلم ثزيشك و زانا موسول

بةندَيكى وةرطَيِرانيان 
َ
ى 1085 مةل

َ
تولةيتولةى ئةسثانيا سال

دامةزراند، كةلة كارمةندانى ئةو عةرةب و مةسيحى و جووانة 
بوون كة دوو سَى زمانيان دةزانى. 

كاريطةريية  بة  تَيكةأل  عةرةبيية  كارة  وةرطَيِرةكان: 
هيندى و ضينييةكانيان كة ثزشكى و بريكارى و 

مَيذوو  وةرطَيرا،  بوون  سيميا  فةلسةفةو  و  طةردوونزانى 
مان و جووانةى نةثاراستووة، كة زؤر 

َ
ناوى زؤربةى ئةو موسل

كتَيبى بة كيميا ثةيوةنديداريان وةرطَيراوة، بةآلم هةندَيك ناوى 
د 

َ
ئةوروثايى لةو بوارةدا، تائَيستايش ناسراون، بؤ نموونة: جريال

لةطريمؤنا، كارةكانى (رازى) و ئةرستؤ و ئيقليدس و طالينؤس 
ى 1150 وةرطَيِرا جطة لة دوو 

َ
و كتَيبى ياساى ئينب سيناى سال

ئةوانيش،  دةزانني،  ذيانيان  دةربارةى  شتَيك  كة  تر،  كةسى 
(رؤبةرت لةضيستةر و ئةديالردلةباس. 

رؤبةرت لةضيستةر و ئةديالردلةباس: 
يةكةمةكانة  كةلةوةرطَيِرة  لةضيستةر،  رؤبةرت  رةنطة، 
(دةوروبةرى 1150 ى ز) ئينطليز بووبَيت و ثةيوست بووة بة 
َيسةى مةسيحيةوة، وةك ثياوَيكى ئاينى و ئةويش و هنرى 

َ
كل

دةِّـاتى هاوِرَيي، لة ئيسثانيا ذياون كاتَيك زانستى ئةستَيرةوانيان 
 ثةترؤسي بةِرَيز ضاويان بةيةكرتكةوت، 

َ
خوَيندووة، كةلةطةل

كةسةرؤكى ديرَيكى فةرةنسايي رةبةنةكان بوو، مذدةى هَيرشي 
ئاشتى خوازانةى خاضثةرستانى راطةياند، بةشَيوةى نَيردراو 
داواى لَيكردن قورئان وةرطَيِرن و دواى تةواوكردنى ئةوكارة، 

رؤبةرت كتَيبى ” ئاوَيتةكان لة سيميادا ” ى وةرطَيِرا.

اتؤرييةتى   ئةوروثاى خؤراوا هَيشتا خؤى بة ثاشماوةى ئيمثرٍِ
رؤمانى دةزانى، بةو زمانةى كة ثَيى دةدواى دةوت (التينى)،  
بة   

َ
تَيكةل دةكردو  طةشةى  زمانة  ئةو  ئةوةيشدا،   

َ
لةطةل

مانى دةبوو، رؤبةرت لة 
َ
فةِرةنسي و ئيتاُّـ و ئينطليزى و ئةل

َيت: ” هَيشتا جيهانة التينيةكةتان 
َ
ثَيشةكى وةرطَيِرانةكةيدا دةل

نةيدةزانى سيميا ضيية بؤية من لةم كتَيبةدا راظةى دةكةم.. 
 .”

رؤبةرت، كتَيبي ”جةبر ” ى خوارةزمى زاناى بريكاريشي 
هاوكاتى  ناسي،  ئةوروثا  بة  بريكارى  بةشةي  ئةو  وةرطَيِراو 
طةيشتنى بريةكانى ئةرستؤ – بريؤكةى طؤِردران وةك شتَيكى 
و  يؤنان  بريكارييةكةى   

َ
لةطةل ئةوروثا  بؤ   – روودان  شياوى 

ئيمثراتؤريةتى ئيسالمى، يةكَيك بوو لة هؤيةكانى وةرطرتنى 
 
َ
لةطةل ئةوروثاييةكان،  ثةناطةو سةرضاوة، الى  وةك  ئةرستؤ 

لةوة  زؤرتر  ساليبةكان،  ذمارة  سفرو  ضةمكى  كة  ئةوةيشدا 
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عةرةبةكان،  زانة  بريكارى  م 
َ
بةال بن  هيندى  بنةضة  دةضَيت 

 سيستمة 
َ
ئةو بريؤكانةيان هَيناية ناو بريكارييةكةيانةوةلةطةل

تؤذيارة  الى  و  بابليةكان  و  ميسرى  و  طريكى  ية  بريكارى 
ئةوروثاييةكان لةسةدةى يازدةو دوازدةدا، جةبر وةك مَيرطَيكى 
راستى و تةواوى و رَينمايي وابوو، كةبةووردى و روونى و نةرم و 
نيانى خؤيان دةنواند، لةناو دنيايةك نهانيبازى و كؤكردنةوةى 

تةكنؤسازيى ضِروثِرو ثَيكداضوودا. 

لة  كارَيكى  ضةند  ئةويش  ئينطليزبوو،  ئةديالرديش،   
(كتَيبي  عةرةبيةكةى  بةوةرطَيِردراوة  وةرطَيِرا،  بريكاريدا 
َين ئةو دانة وةرطَيِردراوةى، 

َ
توخمةكانى ئيقليدس) يشةوة، دةل

مان 
َ
لة ئيسثانيا دةست كةوتووة كاتَيك وةك قوتابييةكى موسول

طةِراوة، ئةطةر ئةم ضريؤكة راست بَيت !!

هةبووة،  عةرةبيدا  زمانى  لة  باشى  شارةزاييةكى  ديارة 
كى لةسةرخؤى البةرَيت و طومانى 

َ
كةتوانيوَيتى سةرنجى خةل

تييةك، ئةوةيش طةواهى توانستَيتى 
َ
لَي ثةيدانةكةن وةك هاووال

لة وةرطَيِراندا، هةر دةشبَيت بريكارى زانَيكى بليمةت بوبَيت، 
ضونكة كورتةوةرطَيِرانَيكى كتَيبي توخمةكانى داناو ضاثَيكى 
ترى ثةراوَيزو ثاشكؤبؤكراويشى بؤهةمان كتَيب دانا و، ئةديالرد، 
فةرةنساو ئيتالياو سورياو فةلةستني و ئيسثانيا طةِرا، ثَيش 
ئةوةى بطةِرَيتةوة بؤ ئينطلتةرا بؤئةوةى ببَيت بةمامؤستاى 

تايبةتى، بؤئةوكةسةى رؤذطار كرديية هَينريي 

لةوباوةِرةدا  بوو،  ديار  نوسَيكى  زانست  ئةديالرد  دووةم، 
 بريوِرا 

َ
بوو كة زانياريية جيهانيية نوَييةكان هةميشة لةطةل

سةِّـاندى  شَيوةية  بةو  و  يةكناطرنةوة  كؤنباوةكان  َيسايية 
َ
كل

كة هةندَيك طيانى هزرى ئازادى ئةو كةسايةتييةعةرةبييةى 
بؤخؤى هَيشتوةتةوة، كة طيانى ئةوى كردووة بةبةردا.

 لَيشاوى زانيارييةكان، ئارةزووى ئةوروثاييةكانى هةذاند 
بؤزؤرتر، بازرطان و خانةدان وثاثاكان نوَينةرانى خؤيان دةناردة 
 
َ
ئيسثانيا، بؤئةوةى فَيرى عةرةبى بنب و دةستنووس لةطةل

خؤيان بهَيننةوةو طةنجينةى رةبةنةكان تيث بوون، لة كاتَيكى 
تةواو طونجاودابوو، ضونكة لةوةدوا جيهانى ئيسالمى هيضي 

ترى نةزانى.

ثوكانةوةى كاريطةريي ئيسالمى:  
لةسةدةى يازدةيةمدا، ئةوطيانى تؤذينةوة ئازادةى لة زانا 
بةدةستى  هات  كارةساتَيك  تووشى  هةبوو،  مانةكاندا 

َ
موسول

بوو،  جةنطيزخان  ناوى  مةطؤُّـ  سةربازى  سةركردةيةكى 
ئاسياوة بةهَيزَيكى طةورةوة هَيرشي هَيناو  لة  ى 1227، 

َ
سال

نةخشةكةى  دنيادا،  لةسةرتاسةرى  تطر 
َ
ووال بةطةورةترين  بو 

تؤقاندن بوو، ئةوانةى خؤيان دةدا بةدةستةوة، هةر سةرانةى 
بةدةستةوة،  نةداية  خؤى  ئةوةى  م 

َ
بةال دةسةندن،  لَي 

خؤى  ثاش  و،  وَيرانكارى  و  بِرؤوكوشتن  و  ن 
َ
دةكةوتةبةرتاال

كوِرةكانى ئةوروثاو رووسيايان داطريكرد، سَييةم خانى طةورة، 
ةتى ئيسالمى، ثاش ئةوةى هةر بةِرَيوة 

َ
هَيرشي كردةسةر دةول

هَيزةكانى  بةغداو  كردة  رووى  لةناوبرد،  كَيشةكانى  بةنط 
نيان كردو دوا 

َ
يان كردة سةر شارةكةو تاال

َ
وةك طةردةلوول هةل

خةليفة كليمَيكيان تَيوة ثَيضاو لةذَير سمى ئةسثدا كوشتيان 
(ضونكة ئةفسانةى ئةوة هةبوو، كةنابَيت خوَينى خةليفةى 

مانان بِرذرَيت). 
َ
موسول

 داطريكارى مةطؤلةكان، طةورةشارة عةرةبييةكانى تَيك و 
ثَيك داو كتَيبخانةو دةستنووس و قوتابخانةى تةفرو توونا كرد، 
ئيشي عةرةب، هاتة سةر رزطاركردنى ئةوةى دةتوانرَيت رزطار 
بكرَيـت، بَيئةوةى بتوانن و بثةرذَين هيض شتَيكى نوَي طةشة 
ى 1260 دا، داستانى ئةو مةطؤالنة تَيكشكا، 

َ
ثَي بدةن، لة سال

كةدةوترا ناشكَين، ثاش بةزينى يةكَيك لةسةركردةكانيان و، 
م 

َ
بةال تؤقاندن بةسةرضوو،  ِراوكةو  ة 

َ
دل و  سةردةمَيكى ترس 

وةك  ئةوانيش  دابوو،  عةرةبي  هزرى  دةورى  تةواو  تاريكايي 
نةتةوةكانى ثَيش و ثاش خؤيان، شورةى هؤشي و راستةقينةيان 
بنيات ناو زانيارييةكانيان ثاراست و ئينجا ئةوةبوو لةو كاتةدا 

ثةِرييةوة بؤئةوروثا.. !

سةدةى سيازدةيةم – سةدةى فَيركردن:  
بةردةوام  ئةوروثا  سةر  هَيرشي  سيازدةيةمدا،  لةسةدةى 
م ئةوةى لة ئيمثراتؤرييةتى رؤمانى ثَيشوو مابووةوة، 

َ
بوو، بةال

ستى ئةو هَيرشانة بكات، 
َ
ئةوةندة بةهَيز بوو، توانى بةرهةل

شارة  م 
َ
بةال بوون،  طةشاوة  دةرةبةط  بوون،  كةم  دانيشتوان 

فَيركردن  بةندةكانى 
َ
مةل ئةوانيش  بةشانى  شان  و  ئازادةكان 

ئؤكسفؤردو  و  ثاريس  و  لةناثؤلي  زانكؤ،  دةكرد،  طةشةيان 
كامربيدج وفيفيلياو سينيا دامةزرَينران. زانكؤى ئةو سةردةمة، 

دوو جؤر بوو:

كى 
َ
ئةوانةى ئيتالياو ئيسثانياو باشوورى فةرةنسا كةهى خةل

بوو، خوَينكاران خؤيان دةيانربد بةِرَيوةو، ئةوانة مامؤستايان 
دةبِرينةوة،  بؤ  مووضةيان  و  دةكرد)  دةريشيان  (و  دادةنا، 
سةنديكاى  لة  ئةوروثا  باكوورى  زانكؤكانى  ترةوة،  لةاليةكى 
مامؤستايان ثَيك هاتبوون و، هةر كؤليجة (هونةرو خواناسي 

و ياساو ثزيشكى) 
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ثارة كؤمةكى  بذَيردراوى هةبوو، كؤليج بة 
َ
راطرَيكى هةل

رَيك  بوون،  نيا 
َ
دل كاتَيكيش  دةكردو  هةذارةكانى  خوَيندكارة 

هةموو  ئةطةر  دةستةبةردةبَيت،  شَيوة  بةباشرتين  ثَيكى  و 
بوون  كؤليجةكان  بنب،  نيشتةجَى  كؤليج  لة  خوَيندكاران 

بةشوَينى خوَيندن و نيشتةجَيبوونيش. 

وابوون،  ئَيستا  هى  وةك  سةردةمة،  ئةو  خوَيندكارى 
(سةدةى  كةلةوسةردةمةدا  ثةيوةندى،  تةمةنى  ى 

َ
لةسال جطة 

هةبوو  راثؤرت  بوو،  يدا 
َ
سال نَيوان 12، 15  لة  سيازدةيةم)،  

و  خوَينكاران  نَيوان  ضوونى 
َ
تَيكهةل باسي  بةجةختةوة 

لةثاريسيش،  و  دةكرد  بةسةرخؤشي  ييةكانى 
َ
خؤمال طةنجة 

ة) 
َ
خوَيندكارانيان لةسةر بِرطةى نؤتردام بينيبو، نةردَين (تاول

كى حةزيان لة زانكؤ نةدةكرد، ضونكة 
َ
يان كردبوو، بةزؤرى خةل

يي و بتثةرستى و نقومبونيان دةزانى و 
َ
بةسةرضاوةى بةرةال

دةيانووت خوَيندكاران بؤ خواناسي دةطةِران لة ثاريس و لة 
لةهيض  م 

َ
بةال ثزيشكى،  بؤ  بيليَي  لةمؤنت  ياساو  بؤ  ؤنيا 

َ
ثؤل

شوَينَيك بؤ ذيانَيك نةدةطةِران كة خوا ثَيي خؤش بَيت. 

 ئةوةو لةناو ئةو ئاهةنطبازاِرةيشدا فَيركردن جَيي 
َ
 لةطةل

خؤي كردبووةوةو، شَيوازى فَيركردن بة دوانبَيذى بوو (محاضرة)، 
دةنوسييةوة  دةثةمؤم  لةسةر  ياداشتةكانيان  خوَيندكاران، 
بةرنامةكانى  بكةن،  لةسةر  طؤى  و  طفت  دواتر  بؤئةوةى 
يان  لؤجيك  و  رةوانبَيذى  ريزمان  سةرةتاييانة،  زانكؤ  ئةو 
م بؤ ماجستَيرحساب 

َ
ديالَيكتيك بوو بؤ ثلةى بةكالؤريؤس، بةال

لة  زؤريان  تَيدابوو،  مؤزيكيشي  و،  طةردوونزانى  ئةندازةو  و 
ِرووى مَيذوو زانستة سروشتييةكانةوة تَيدانةبوو، رةبةنةكان 
كى 

َ
نةى بةباربووى خةل

َ
لةمةنديكانتةكان بوون، يان ئةو كؤمةال

دةذيان (وةك فرةنسيسكان و دؤفيكان) لة زانكؤكاندا بؤ بذَيوى 
خؤيان، وانة يان دةوتةوة، لةمةوة وةرطَيِردراوة عةرةبييةكان، 

لة ديرةكانةوة طوَيزرانةوة بؤ جيهانى سةدةكانى ناوةراست. 

َيسة، لةسةرةتادا كارة وةرطَيِردراوةكانى ئةرستؤى رةت 
َ
كل

وةك  هةبوو،  مشتءمِر  و  ناكؤكى  ى 
َ
خال هةندَيك  كردةوةو، 

ضةمكى ئةرستؤ دةربارةى ذيانى جاوى دانى (بَي كؤتايي) و 
بريؤكةى نةبوونى ثاداشت و سزاى ثاش مردن و ؟، سةربارى 
ى بوو، 

َ
يسة دذى سةوداى نةزاعةى ئةقل

َ
هةموو ئةمانةيش، كل

واتة بةكارهَينانى هؤشي مرؤظ (هؤشخوازى) لةجياتى باوةِر لة 
َيسة بةتايبةتى بةربةرةكانَي و 

َ
مدا، باوكةكانى كل

َ
ثةيجورى وةال

دذايةتى كارةكانى ئةرستؤيان دةكرد، لة زانستة سروشتييةكاندا، 
م ووتنةوةى ئةم 

َ
تةنانةت ووتنةوةيانيان قةدةغةكردبوو، بةال

هانى  قةدةغةكردنة،  ئةو  رةنطة  بوو،  بةردةوام  زانستانة، 
ووتنةوةيانى دابَيت بة شَيوةيةكى نائاسايي. 

ى ئاينثارَيزانى وةك تؤماى ئةكوينى، كة 
َ
 بة هيمةتى هةول

دةيووت دذوارى لة نَيوان هَيرش و باوةِردانيية، ئةطةر لةيةك 
سةرضاوةى خواييةوةبن، زانستة سروشتييةكان بةشَيوةيةكى 
ياسايي خوَينكاران و، بةهاتنى ناوةِراستى سةدةى سيازدةيةم، 
ئةو زانستانة، بوونة داخوازييةك بؤ وةرطرتنى ثلةى ماجستَير، 
 
َ
لةطةل سوكةوت 

َ
هةل كةوتنةوةو  نزيك  لةئةنجامى  هونةر  لة 

ندابوون، 
َ
قوال

َ
لةهةل يةكبينة  زانيارييةكان  عةرةبدا،  ئاسياو 

ئابوورى  دةستكةوتنى  بؤ  بايةخيان  زؤرى  مةطؤلةكان،  م 
َ
بةال

ئاينة  لة  بنةماكانى هزر، ضاوثؤشييان  نةك  بوو،  تطريى 
َ
ووال

ييةكان و دابو نةريت دةكرد تاكو دةستيان وةرنةدايةتة 
َ
خؤمال

كاروبارى ثارةو باج كؤكردنةوة بازرطانى بةهؤى رَيطةكانى نَيوان 
ضني و ئةورثاوة، (كةبةِراستى هانى ئةو بازرطانييةيان دا) و 
لةسةردةمى مةطؤلييةكاندا ئاسانرت بوو، بازرطانةكانى ظينيسيا 
مان و جووةكان، 

َ
(كة ماركؤثؤلؤيةكَيكيان بوو) بازرطانة موسول

ئةو طةشتانةيان دةكرد بؤ بازرطانى (لة 1163 ز.دا، ناوةندَيكى 
جولةكة، لة ضني هةبوو). 

نانةوة طةيشتنة دنيا، 
َ
هونةرة ضينييةكان، لةو كوضةو كؤال

وةك بةكارهَينانى بارووت لة بؤمباو مووشةك دا، لةو كاتةدا 
هيند لةٍرووى بازرطانى و سيمياوة ضاالك بوو، (سووكرانيتى) 
تَيدابوو،  بارووتى  دروستكردنى  رَيطةيةكى  نووسرا، كةضةند 
نةبوون،  بةرهةمهَين  ثَيشوو  وةك  مانةكان، 

َ
موسول سيماطةرة 

م بةهرةو بةخششةكانيان لةِرَيى بازرطانى و وةرطَيِرانةوة، 
َ
بةال

طةياندة خؤراوا. 

 زانياريطؤِركَى يةكبينة بة ِرةوتَيكى رَيك و ثَيك نةبوو، 
بةهاندةرى  خاضثةرستان  سيازدةيةمدا،  سةدةى  لةسةرةتاى 
و  شارستانى  ئريةيي  و  سامان  كنةكردنى  وةك  هةمةجؤر 
نيان 

َ
ثةرؤشي ئايينى، هَيرشيان كردةسةر قوستةنتينييةو، تاال

كردو سووتانيان و دةستكةوتى زؤريان بوو، كوشتارَيكى زؤريان 
كردة  كتَيبيان  طةنجينةكانى  كرد،  زةوت  زؤركةسيان  كردوو 
م خاضثةرستانى ظينيسيا، كة دواتر ثةيوةندييان 

َ
بَيخوست، بةال

 هَيرشي خاضثةرستان، بةهاى كتَيبيان زانى و 
َ
كرد، ضوونة ثال

م زؤربةيان لةناوضوون 
َ
يان دا هةندَيكى رزطار بكةن، بةال

َ
هةول

 خؤيان بِريبوو 
َ
و، جؤطةى ئةو زانست و زانيارييانةيان لةطةل

تةوة و لة قوستةنتينييةدا 
َ
كة خؤراوايان دةبةست بة خؤرهةال

خؤى دةنواند. 
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تادَيت ذمارةى ئةو وآلتانة لة زيادبوونداية كة نةخشةو 
بةرنامةى ديايكراو دادةنَين بؤ بةرهةمهَينانى وزةى خاوَين 
لةو ضاوطانةى رؤذبةرؤذ لة نوَيبوونةوةدان، كةضى كةسَيك 
لة  طضكةش  طةورةء  هيواى  َيتء 

َ
ناجوول ئَيمةدا  وآلتى  لة 

لة  وآلت   (45) كةمةوة  بةاليةنى  وا  بةديناكةين.  ئاسؤوة 
ى (2005) 

َ
جيهاندا بةرنامةى ثَيويستى داِرشتووة، هةتا سال

بؤ  تةواوةكانيان  نةتةوةيية  ئامانجة  وآلت   (43) نزيكةى 
بةرهةمهَينانى وزةى خاوَين دانا، وةك هةموو وآلتانى ئةوروثى 
كة (25) وآلتنء ئامانجى ئةوروثى هاوبةشيان بةشَيوةيةكى 
كارةبايىء  وزةى  (21%)ى  بةرهةمهَينانى  بؤ  دانا  فراوان 
ى 

َ
(12%) كؤى وزةى ثَيويست بؤ هةر وآلتَيك بةهاتنى سال

(2010)، بَيجطة لةم (43) وآلتة، (18) وياليةت لة وآلتة 
ؤمبياء (3) هةرَيمى 

َ
يةكطرتووةكانى ئةمةريكاء ناوضةى كؤل

طةنامةى ثَيوةرى 
َ
كةنةدى ئةو ئامانجانةيان دياريكردكة بةل

ثَيويستى هةية بؤ بةرهةمهَينانى وزةى خاوَين، بةآلم وآلتة 
ئامانجة  ئَيستاش  هةتا  كةنةدا  ئةمةريكاء  يةكطرتووةكانى 
نةتةوةييةكانيان لةم بوارةدا ديارينةكردووةء سةرةراى (7) 

هةرَيمى كةنةدى كة ئامانجى دياريكراوى داِرشتووة.

وآلتان  لة  هةندَيك  نيشتمانييةكانى  ئامانجة  زؤربةى 
بةرهةمهَينانى  ثرؤسةى  لة  بةشداريكردنيان  قةبارةى  بِرو 
وزةى خاوَين دياريدةكةن لةنَيوان (5% بؤ 30%)، بةآلم بِرى 
بؤ   %1) نَيوان  دةطاتة  كارةبايى  وزةى  ثَيدانى  لة  بةشدارى 
78%)، بَيجطة لة ضةند ئامانجَيكى ديكةو دياريكردنى تواناى 
ضاوطةكانى  جؤرى  بةرهةمهَينانء  لةبِرى  هةريةكَيكيان 

هةيانة كة زؤربةى بؤ ساآلنى (2010 يان 2012)ية.

ئامانجة  بةرنامةى  وآلتانةى   (43) ئةو  لةنَيو 
وزة  بةرهةمهَينانى  بؤ  داِرشتوة  نيشتمانييةكانيان 
وةك:  تَيداية  تازةثَيطةيشتوويان  وآلتى   (10) نوَيبؤوةكان، 
ماليزيا،  هيند،  ميسر،  دومينيكان،  كؤمارى  بةرازيل، ضني، 
ماُّـ، فليبني، باشوورى ئةفريقياء تايالند، يان ئةو وآلتانةى 
ِرادةطةيةنن،  خؤيان  بةرنامةكانى  نزيكدا  داهاتوويةكى  لة 
ضني دةيةوَيت (10%) لةكؤى ثَيويستيةكانى وزة بةهاتنى 
دةربةندة  لة  (بَيجطة  بهَينَيت  بةرهةم   (2010) ى 

َ
سال

طةورةكان) كة (60 ميطاوات) وزةى كارةبايى زياد بةرهةم 
سةرةكيةكة  وزة  بِرى  (%10)ى  دةيةوَيت  ياخود  دَينَيت، 
بةرهةمهَينانى  لة  تواناكانى  (12,5%)ى  بهَينَيتء  بةرهةم 

نةخشةى جيهانى بؤ 
بةرهةمهَينانى وزةى خاوَين

دكتؤر ئةندازيار: يوسف ئيرباهيم
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وزة بةهاتنى (2020) كة (270 مليؤن) مةتر ضوارطؤشة لة 
تيشكدانةوة خؤرييةكان لةخؤ دةطرَيت بؤ طةرمكردنى ئاوء 
بةرهةمهَينانى (20 ميطاوات) لةهةر بنكةيةكدا بؤ دروست 

كردنى وزة لة ِرةشةباء مادة بايؤلؤذييةكانةوة.

تايالند بةئامانجة بةبِرى (8%) لةبِرى وزة طشتيةكةى 
هيند  بةآلم   ،(2011) ى 

َ
سال بةهاتنى  بهَينَيت  بةرهةم 

ضاوةِروانة (10%) زياد بكاتة سةر بِرى وزة كارةباييةكةى 
نوَييةكان  ضاوطة  لة  (10ميطاوات)  كةمةوة  بةاليةنى  يان 
بؤ  (5ميطاوات)  دةيةوَيت  فليبني   .(2012) ى 

َ
سال بةهاتنى 

(2013) بةرهةم بهَينَيت يان تواناكةى لة ئَيستاى زياتر بكات 
(2003)دا  ى 

َ
لةسال نوآ.  لة ضاوطةى  وزة  لةبةرهةمهَينانى 

بؤ بةرهةمهَينانى (4%)  ئامانجى خؤى  باشوورى ئةفريقيا 
بؤ (2013) دياريكرد. مةكسيك لة (2005)دا ياسايةكى بؤ 
بةرهةمهَينانى  لة  دانا  نيشتمانيةكان  ئامانجة  دياريكردنى 

وزةى خاوَين.

ى (2005) رايطةياند 
َ
راثؤرتَيكى ضاودَيرى جيهانى سال

كة بةرازيل (3.3 ميطاوات) بةهاتنى (2006) زياد دةكات، 
بايؤلؤذىء دةربةندة بضووكةكانةوة،  بةهؤى رةشةباو مادة 
ِرةشةباوة  لة  وزة  بةرهةمهَينانى  بِرى  (2015)دا  ى 

َ
سال لة 

لة كؤمارى دؤمنيكان دةطاتة (500 ميطاوات). ئيسرائيليش 
ى (2016) بِرى 

َ
وا ضاوةِرَيية بةهاتنى (2007) (2%)ء سال

 (1,35%) يابان  بهَينَيت،  بةرهةم  كارةباييةكةى  وزة   (%5)
بَيجطة  دَينَيت،  بةرهةم  كارةباييةكةى  لةوزة   (2010) بؤ 
كؤريا  طةورةكانى،  دةربةندة  زةوىء  ناو  طةرمى  لةوزةى 
نةخشةى بؤ بةرهةمهَينانى (7%) لة وزةى كارةبايى داناوة 
ى (2010) لةطةأل بةرهةمهَينانى لة دةربةندة 

َ
بةهاتنى سال

تيشكدانةوة  لة  ميطاوات   (1.3) ضاوةِروانيشة  طةورةكانى، 
كردنى  دابني  بؤ  بهَينَيت  بةرهةم   (2011) خؤرييةكان 
ماليزيا  ميطاوات).   0.3) ماأل  هةزار   (100) ثَيداويستى 
بةرهةم  (2005)دا  كؤتايى  لة  كارةباييةكةى  وزة  (5%)ى 
دةهَينَيت بةهؤى ضاوطة نوَييةكانةوة، هةرضى سةنطافورةية 
لة  ضوارطؤشة  مةتر  هةزار)   50) ثَيكهَينانى  بؤ  نةخشةى 
كة   (2012) ى 

َ
سال بةهاتنى  داناوة  خؤرييةكان  تيشكدةرة 

تواناى (35 ميطاوات)ى لة بةرهةم هَيناندا هةبَيت.

ى جيهانى 
َ
ىء سةرقال

َ
ئةم نموونانةم هَينايةوة تا جةنجال

سووتانى  لة  كة  ِروو،  بخةمة  بةرنامةكانيان  نةخشةو  لة 
لة  ِروو  دةكةونةوةء  دوور  كؤنةكان  ضاوطة  وزةكانء 

َ
خةل

ضاوطة نوآء خاوَينةكان دةكةن بؤ بةرهةمهَينانى وزةيةكى 
كردووةء ضى  ضيمان  بوارةدا  لةم  ئَيمة  ئايا  بةآلم  خاوَين، 

دةكةين؟

تةها لة(الدةستور )وة ثةرضظةى كردوة.
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يان  بريكردنةوةية  لةدةستدانى  لةتواناى  بريكردن 
نةتوانينى طةِران بةشوَين زانياريةكدا مرؤظ خاوةنى مَيشك 
بؤ  ثَيويستة  لة  زياد  هَيزَيكى  و  بةهَيزة  بريكردنةوةيةكى  و 
توانيوة  نةيان  زاناكان  ئَيستا  تا  كة  زانياريةكان  ثاراستنى 
نهَينيةكانى بدؤزنةوة، مَيشك بوارَيكى ديارى كراوى هةية و 
ةكةبوونى 

َ
كةل و  زانياريةكان  زؤربوونى   

َ
لةطةل نابَيت  فراوان 

ِروداوةكاندا خؤبةخؤ هةندَيك زانيارى لة مَيشكدا دةسِرَينةوة. 

بؤ نمونة خوَيندكارَيكى ثؤُّـ يةكةمى سةرةتايى ناوى هةموو 
م لةم 

َ
هاوِرَيكانى دةزانَيت هةروةها لة قؤناغى ئامادةيشدا، بةال

يدا 
َ
قؤناغةدا ناوى هةندَيك لة هاوِرَيكانى كةلة سةرةتاييدا لةطةل

بوون لةبري دةضَيتةوة ئةطةر هةموويانى لةبري نةضَيتةوة، لَيرةدا 
ني ضاالكى مَيشك طةرِاوةتةوة، كاتَيك يةكَيك لةو هاوِرَييانة 

َ
دةل

ى يةكَيكيان دةبيستَيت يادةوةرى ئةم ناوة 
َ
دةبينَيت يان هةوال

ثاراستنى  لة هؤكارةكانى  دةكاتةوة، كةواتة  تازة  لة مَيشكيدا 
يادةوةريية،بؤية  ضاالككردنى  برينةضونةوة  ولة  يادةوةرى 
ووتراوة بة دووبارة كردنةوة مرؤظ زيرةك دةبَيت ئةم ِرَيذةيةش 
جياوازة، ِرَيذةى زيرةكى (IQ) بةجياوازى مَيشك و تةمةن و 
كات دةطؤِرَيت ئةطةر تةمةنى مَيشكى طةورةتر بوو لةتةمةنى 
كاتى ئةوا رَيذةى بريضوونةوة كةمرتو رَيذةى زيرةكى بةرزتر 

دةبَيت، ثَيضةوانةكةشي راستة. 

سَي جؤر بريكردنةوة هةية: 

1. بريكردنةوةى كاتى: بؤنمونة كاتَيك (بؤيةكةم جار 
 دةدةين وَينةكة 

َ
سةيرى وَينةيةك دةكةين ضاو دةنوقَينني هةول

بهَينينةوة ثَيش ضاوى خؤمان ثاش ذماردنى ضةند ضركةيةك 
و دةبَيت و تاواى لَي دَيت لةبةرضاومان 

َ
وَينةكة ثةرش و بال

نامَينَيت. 

2. بريكردنةوةى كورت خايةن: ئةويش وةكو 
بريكردنةوةى ناو نيشانَيك، يان ثاراستنى ذمارةى تةلةفونَيك. 

3. بريكردنةوةى هةميشةيي: ئةمةش كةثةيوةندى 
بةبارودؤخَيكدا  لةئَيمة  كَى  هةية  مرؤظةوة  ذيانى  بةهةموو 
نةهَيشتبَيت  بةجَي  خراثي  شوَينةوارَيكى  كة  تَينةثةِريوة 

لةدةروونيدا. 

ضؤنيةتى بةهَيزكردنى بريكردنةوة: 
1. طةِرانةوة بؤ رَيطاى كؤن واتة دووبارةكردنةوةى وتنةوة 

يان نوسينى زانيارييةكان. 

بؤ  زؤرطرنطة  تازة،  ميوةى  سةوزةو  زؤرخواردنى   .2
تةندروستى مرؤظ بةطشتى، زؤرخواردنى ماسي و زيندةوةرانى 
لةخواردنى  دووركةوتنةوة  لةخواردنداو  فرةجؤرى  و  ئاوى 

ئامادةكراو واتة لةقووتوونراو. 

لةبريضوونةوةو 
بةهَيزكردنى يادةوةرى  

             د. عادل حةميد 
ثةرضظة: نياز عةُّـ حةسةن 
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3. ثاراستنى تةندروستى طشتى: لةرَيطةى خةوتن 
بةبِري ثَيويست و ئةنجامدانى وةرزش و بةردةوام بوون لةسةرى 

و رؤيشتن بةثَي. 

بةهَيزكردنى يادةوةرى: 

زةيتى  كردنى 
َ
تَيكةل لةرَيطةى  بةبؤن:  ضارةسةر   .1

بةندى 
َ
طول رووةكى  زةيتى   

َ
لةطةل لةقلةق  دةنوكى  رووةكى 

مذينى 
َ
ئاطرو هةل لةسةر  زةيتة  دوو  ئةم  و طةرمكردنى  شاخ 

لَييان بةرز دةبَيتةوة. هةروةك ئةوةى زانراوة  ةى 
َ
ئةو دوكةل

ى دةنوكى لةقلةق سيفةتى دذةخةمؤكى هةيةو 
َ
سةبارةت بةطول

بةندى شاخيش وياكةرةوةية بؤ مَيشك و يادةوةرى 
َ
رووةكى طول

و كاتَيك بةيةكةوة بةكاردَين كاريطةريةكى بةهَيزيان بؤسةر 
باشكردنى تواناى يادكردنةوة دةبَيت. 

فيدى:  ئيور  ثزيشكى  لةرَيطةى  ضارةسةر   .2
كةوضكَيك لة زةعفةران دةكرَيتة ناو كوثَيك شريى طةرمةوةو 
تا يةك ضارةك وازى لَيدةهَينرَيت و دوايى دةخورَيتةوة، ِرؤذانة 
يةك جار و بؤ ماوةى مانطَيك، ئةطةر يادةوةريت بةرةو باشرت 
ضوو بةهَيز بوو هةروةها هةستياريت بؤ بةرهةمةكانى شري 
نةبوو دةتوانيت بةردةوام بيت لة خواردنةوةى تا ئةو كاتةى 

خؤت ئارةزوو دةكةيت.

3. ضارةسةر كردن بة خؤراك: لة ِرَيطةى خواردنى 
خوَينبةرةكان  كردنةوةى  بة  دةدات  ِرَيطة  كة  ضةورى  كةم 
ئةمةش هاتوضؤى خوَين باشرت دةكات، لة جياتى بةكار هَينانى 

ضةورى و ِرؤن وا باشة زةيتى ِرووةكى بةكاربهَينيت.,

4. ضارةسةر بة طذوطيا: وةك بةكارهَينانى هةندَيك 
رووةكى وةك جينكؤ كة سووِرى خوَين لة دةماخدا باش دةكات 
و يادةوةرى بةهَيز دةكات و مةترسى تووش بوون بة سةكتة 

كةم دةكاتةوة،/هةروةها بةكارهَينانى ِرةشكة بةم شَيوةية: 

يةك كةوضكى طةورة دةكرَيتة كوثَيك ئاوى طةرم و بؤ ماوةى 
يورَيت و رؤذانة دوو 

َ
 دةهَينرَيت و ثاشان دةثال

َ
دة دةقيقة وازى ُّـ

 دةخورَيتةوة جارَيك بةيانيان و جارَيك ئَيواران. 
َ
كوثى ُّـ

هةروةها رووةكى كندر يان بخورد كة رووةكَيكى دِركاوييةو 
ةى قةزوانة، يةك كةوضك لةم رووةكة دةكرَيتة ئاوةوة 

َ
لة كؤمةل

 دةهَينرَيت و رؤذانة رؤذى يةك 
َ
بؤ ماوةى سَى سةعات وازى ُّـ

جار دةخورَيتةوة. 

نةشتةرطةرييةكانى داهاتوو لةرَيطاى دةرضة 
سروشتيةكانى جةستةوة دةبَيت

نةشتةرطةرة فةرةنسييةكان توانيان زراوى ذنَيكى 
بكةنة  درزَيك  هيض  بَيئةوةى  دةربَينن  نةخؤش 

سكيةوة.

شيكاطؤ: لةئةندرؤ سترينةوة

َيك نةشتةرطةرى فةرةنسى توانيان زراوى 
َ
كؤمةل

درزَيك  هيض  بَيئةوةى  دةربَينن  نةخؤش  ذنَيكى 
بكةنة سكيةوة ضونكة ئةم كارةيان لةرَيطاى كؤنَيكى  
ئةمةشيان  ئةنجامداء  ذنةكةوة  لةزَيى  بضووكةوة 

بةهةنطاوَيكى زؤر سةركةوتوو دانا بةرةء ثاشةرؤذ.

ذنة نةخؤشةكة كة تةمةنى سى ساأل بوو لةبةر 
ئةوةى بةردَيكى زؤر لةناو زراويدا دروست ببوو، ببووة 
هؤى خراثكردنء لةناوبردنى زراوةكةىء ثاش ئةو 
البردنة ذنةكة زؤر بةزوويى ضاك بووة بةئازارَيكى 
درزكردنة  لةرَيطاى  جاران  وةك  كة  لةوةى  كةمرت 

سكيةوة دةكرا.

ئةمرَيكى  نةشتةرطةرى  َيك 
َ
كؤمةل هةروةها 

لةنيويورك نةشتةرطةرييةكى لةوشَيوةيان ئةنجام دا. 

جؤرة  ئةم  ئامانجى  كة  رايانطةياند  ثسثؤرةكان 
نةشتةرطةريية بةهؤى خستنةناوةى ناوبني لةرَيطاى 
دةرضة سروشتييةكانى جةستةوة دةبَيت بؤ ئةوةى 
ديار  كة  نةكةن  دروست  لةجةستةدا  برينَيك  هيض 
ثَيناخؤشة كة هيض  بَيت، ضونكة زؤرجار نةخؤش 

جَيطة زامَيكى لةسةر جةستةى بمَينَيتةوة.

دةبَيتة  ئةمة  كة  لةبروايةدان  ثزيشكةكان 
لةو  زؤرَيك  بؤ  طةورة  سةرةتايى  هةنطاوَيكى 
لةهةناوى  دةكرَين  ال  لةمةء  كة  نةشتةرطةرييانةى 
نةخؤشدا بَيئةوةى ثَيويست بكات هيض درزَيك بكرَيتة 
لةشةوة سةرةِراى ئةوةى كة ئةم نةشتةرطةرييانة زؤر 

بةئاسانرتيش ضاك دةبنةوة.
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لةزانستى فيزيكدا، دةتوانرَيت هةمةضةشنة بريدؤز بةدي 
بكةيت كةزؤربةيان بريدؤزى بونيادنةرن (1) واتة تَيدةكؤشن 
تا بةدةستثَيكردن لةو بنةمايانةى كةتاِرادةيةك دةربِرينَيكى 
ؤزةكان 

َ
ئال دياردة  لة  وَينةيةك  هةية،  سادةيان  وَينةيي 

دةيةوَيت  طازةكان  ةبريدؤزى 
َ
جول بؤنمونة  دروستكردن   –

وبوونةوةى طازةكان بطؤِرَيت 
َ
كةكردارة ميكانيكى طةرمةكى و بال

ةى بريدؤزى طةردةكان 
َ
ةى طةردةكان واتة بةثَيي جول

َ
بؤ جوول

َيك كردارى سروشتى 
َ
َيني لةكؤمةل

َ
لَيكيان بداتةوة. كاتَيك كة دةل

تَيطةيشتوين، هةموو كات مةبةستمان ئةوةية كةتوانيومانة 
كردارانة  كةئةو  بخةين  دةست  كةر  دروست  بريدؤزَيكى 

لةخؤدةطرَيت.

طرنطانةدا،  زؤر  بريدؤزة  ة 
َ
كؤمةل ئةم   

َ
لةطةل هاوِرَيك 

دةنَيم  ناويان  كةمن  هةن  بريدؤزةكان  لة  ديكة  َيكى 
َ
كؤمةل

طةنةويستةكان (2). لةم بريدؤزانةدا لةجَيي شَيوازى 
َ
بريدؤزة بةل

لَيكدان، شَيوازى شيكارى بةكاردَيت، ئةو بةشانةى كةبنةماو 
ثَيكدَينن وةك طريمانةيةك  ى دةستثَيكى ئةم بريدؤزانة 

َ
خال

دؤزراونةتةوةو  ئةزمونةوة  لةِرَيطةى  ًكو 
َ
بةل بونيادنةنراون 

لةتايبةتمةندييةكانى طشتى كردارة سروشتيةكان دةذمَيردرَين، 

َيك لة ياساكانى داِرَيذراوى بريكارى 
َ
َيكن كةبةكؤمةل

َ
بنةما طةل

كؤتاييان دَيت و كردارةكان يا خؤنواندنة نةزةرييةكانيان دةبَيت 
ثاساوى ئةم ياسايانةبدات. بؤنمونة زانستى تَيرمؤ دايناميك 
راستيية  لةو  لَيكدانةوةيةك  بةهؤى  تاكو  دةدات   

َ
هةول  (3)

ئةو  ئةستةمة»  بةردةوام  ةى 
َ
كةجوول ئةزمونييةى  طشتيية 

مةرجة ثَيويستيانة دةست بخات كة دانةبةدانةى رووداوةكان 
ياندا بطونجَين. 

َ
لةطةل

تةواو  دروستكةرةكان،  بريدؤزة  سودمةنديةكانى  لة 
بريدؤزة  سوودمةندى  بونياية،  روون  و  طونجاوبوون  بوون، 
ثتةوبوونى  و  بريسايى  تةواوبوونى  لة  نةويستةكان  طة 

َ
بةل

بنضينةيانداية. 

تَيطةيشتن  بؤ  دوهةمة  ةى 
َ
كؤمةل لة  رَيذةيى  بريدؤزى 

ئةوبنةمايانةدا   
َ
لةطةل ثَيويستةكةسةرةتا  ئةو،  سروشتى  لة 

م 
َ
بةال بونيادنراوة.  ئةوان  لةسةر  بريدؤزة  كةئةم  بني  ئاشنا 

بةرلةوةى كةباسي ئةو بنةمايانةبكةم، ثَيويستة ئاماذة بةوة 
بدةم كةبريدؤزى رَيذةيي لةبينايةك دةضَيت كةنهومى جياوازى 
هةية، بريدؤزى رَيذةيي تايبةت (4) وبريدؤزى رَيذةيي طشتى 
(5). بريدؤزى تايبةت كةبريدؤزى طشتى ثشتى ثَي دةبةستَيت، 

بريدؤزى رَيذةيي ضية؟          
       

ئةلربت ئةنشتاين
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دةتوانرَيت بةسةر هةموو دياردةفيزيكيةكان دا بَيجطة لةكَيش 
كردن (6) بسةثَينرَيت بريدؤزى طشتى ياساى كَيش كردن و 

 هَيزةكانى تردا دياري دةكات. 
َ
ثَيوةندى لةطةل

لَيكدانةوةى  بؤ  كة  دةيانزانى  كؤندا  يؤنانى  لةسةردةمى 
ةى تةنى 

َ
ةى تةنَيك ثَيويست بةتةنَيكى دى هةية تاكو جول

َ
جول

ةى سةيارةيةك بةبةراورد 
َ
يدا بةراورد بكرَيت جول

َ
يةكةم لةطةل

ةى هةسارةيةك بةثَيي 
َ
 رووبةرى زةوى دةثَيورَيت و جول

َ
لةطةل

َيك لةنةطؤِرة بينراوة (ئاسمانى) ةكان. لةزانستى فيزيكدا، 
َ
كؤمةل

ي بةراوورد دةكرَين، 
َ
ئةو تةنةى كةرووداوةكان لةفةزادا لةطةل

ياساكانى  بؤنمونة   ،(7) ثؤوتان»  سيستمى  دةوترَيت»  ثَيي 
ك وةرطرتن 

َ
ميكانيكى طاليلؤو نيوتن تةنها دةتوانرَيت كة بةكةل

لة سيستمَيكى ثؤتان دابِرَيذرَيت. 

(واتة  بن  ثَيكراو  بِروا  ميكانيك  ياساكانى  ئةطةر  م 
َ
بةال

ةى 
َ
 بَيت) دؤخى جول

َ
سيستمى ثؤوتان لة خوالنةوةو تاودان واال

بذَيردرَيت، سيستمى 
َ
خواز هةل

َ
سيستمى ثؤوتان ناتوانرَيت بةدل

(سيستمى  دةوترَيت  ثَيي  لةميكانيك  ثةسةندكراو  ثؤوتانى 
لةميكانيكدا  بارنةطؤِرين.  سيستةمى  يان   (8) بار)  يةك 
ةى سيستمَيكى يةك بار شتَيك نيية كةسروشت 

َ
دؤخى جول

ِرةواية  كو 
َ
بةل كردبَيت  دياري  هاوتا  بَي  و  تاك  بةشَيوةيةكى 

ًَيني: « هةر سيستمَيكى ثؤوتان كةبةطوَيرةى سيستمَيكى 
َ
كة بل

َيت، 
َ
َيكى راست بجول

َ
يةكباردا بةشَيوازَيكى رَيك و لةسةر هَيل

رَيذةيي  بنةِرةتى  لة  مةبةست  يةكبارة.  سيستمَيكى  خؤى 
تايبةت، طشتطريى ئةم ثَيناسةية بةشَيوازَيك كةهةموو رووداوة 
سروشتيةكان لةخؤ بطرَيت. بةم ثَي ية هةر ياسايةكى طشتى 
سروشت كةلةسيستمى ثؤتانى C دا راست بَيت، ثَيويستة دةقاو 
دةق لة سيستمى ثؤتانى C يشدا – كةبةطوَيرةى سيستمى Cدا 
ةية، 

َ
ة كةزيادة ضونكة جَيطؤِركَي واتاى جول

َ
لة ووشةى جوول

جَيطؤِرى رَيك داية – راست بَيت. 

دووهةمني بنةمايةك كةبريدؤزى رَيذةيي تايبةت لةسةرى 
بونيادنراوة، بنةماى خَيرايي نةطؤِري رووناكى ية لةبؤشاييدا. 
وبوونةوةى 

َ
بال كةخَيرايي  دةكاتةوة  روونى  بنةماية  ئةم 

هةية  دياريكراوى  بِرَيكى  هةمووكات،  لةبؤشايدا  رووناكى 
ةى بينةر يا سةرضاوةى رووناكى. 

َ
– جياو سةربةخؤ لة جول

هةيانة،  بنةماية  ئةم  بةراستى  كةفيزياوييةكان  متمانةيةك 
 (10) و 

َ
لةسةركةوتنةكانى ئةليكرتؤدايناميكى (9) ماكسوَيل

لؤرَينس (11) ةوة سةرضاوة دةطرَيت. 

ئةزمونةوة  لةاليةن  زؤرجار  سةرةوة  دووبنةمايةى  ئةم 

دووبنةماية  كةئةم  بةرضاو  وادَيتة  م 
َ
بةال كراون،  ثشتطريى 

رَيذةيي  بريدؤزى  نةطونجَين  ثَيكةوة  بريساييةوة  لةروانطةى 
تايبةت توانى لةئاكامدا بةدةستةبةركردنى هةندَيك طؤِرانكارى 
ة ناسي (12) دا واتة كؤى ئةوياسايانةى كة بؤشايي و كات 

َ
لةجول

لةروانطةى فيزيكييةوة ثَيكةوة دةبةستن – ئةم دووبنةماية 
كاتة  ئةو  بخات،  رَيك  يةكدا   

َ
لةطةل بريسايانة  بةشَيوةيةكى 

دةركةوت كة ئاخافتن لةهاوكات بونى رووداو، تةنها بةطوَيرةى 
سيستمَيكى ثؤوتانى دياريكراوةوة ماناى دةبَيت و هةروةها شَيوةى 
ثةيِرةوى  كاتذمَيرةكان  ةى 

َ
جول ريتمى  و  ثَيوان  ئامَيرةكانى 

ةيان بة طوَيرةى ئةو سيستمى ثؤوتانةوةية. 
َ
دؤخى جول

 
َ
ةى طاليلؤو نيوتن لةطةل

َ
لةفيزياى كالسيك ياساكانى جول

ة ناسي ثَيشنيازكراوى رَيذةيي دا نةدةطونجان. ئةطةر ئةم 
َ
جول

دوورَيساية راست بوون، لةكينةماتيكى ثَيشنياركراوى ئةوانةوة 
طرةو طةلَيكى طشتى بريكارى دةست دةكةوتن كةثَيويست بوو 
يان رَيك بكةون. فيزيك ثَيويست بوو 

َ
ياسا سروشتيةكان لةطةل

كةزاناكان  بةتايبةت  بخرَيت،  رَيك  دووبنةمايةدا  ئةم   
َ
لةطةل

ةى نوَييان بؤ تةنؤلكة مادةييةكان (بةخَيرايي 
َ
ياسايةكى جول

ةى تةنؤلكة بارطاوى كارةباييةن 
َ
زؤرةوة) دةست كةوت كةجول

بةشَيوةيةكى شياو ثشتطرييان دةكرد طرنطرتين دةرئةنجامى 
بريدؤزى رَيذةى تايبةت ثةيوةست بوونة بةبارستايي بارنةطؤِرينى 
تةنَيك  كةبارنةطؤِرينى  دةركةوت  مادييةكان  سيستمة   (13)
بةشَيوةيةكى ثَيويست ثةيِرةوى بِري وزةى ئةو تةنةيةو لةم 
طؤزرا كةبارستايي بارنةطؤِرين شتَيك نيية بَيجطةلة 

َ
بابةتةوة هةل

ووزةى شاراوة. ياساى ثاراستنى بارستايي سةربةخؤيي خؤى لة 
 ياساى ثاراستنى وزةدا بوون بةيةكَيك. 

َ
دةستداو لةطةل

م بريدؤزى رَيذةى تايبةت كةثةرةسةندنَيكى 
َ
بةال

 بوو، لةويش 
َ
رَيكخراوى ئةليكرتؤديناميكى لؤرَينس و ماكسويل

سةرتر ضوو، ئايا سةربةخؤ بوونى ياسا فيزيكيةكان لةدؤخى 
ةى سيستمةكانى ثؤوتان ثَيويستة سنوردار بكرَيت بؤ 

َ
جول

ةى جَيطؤِري سيستمةكانى ثؤوتان بةطوَيرةى يةكرتةوة؟ 
َ
جول

سروشت كاريطةرى ضيية لةسةر سيستمةكانى ثؤتانى ئَيمةو 
نةوةيانةوة؟ 

َ
دؤخى جوال

لةسيستمَيكى  بَيت  ثَيويست  سروشت  وةسفى  بؤ  ئةطةر 
ةى 

َ
جول دؤخى  بذاردنى 

َ
هةل وةرطرين،  ك 

َ
كةل خواز 

َ
دل ثؤتانى 

ئةو سيستمة، نابَيت ثةيِرةوى هةندَيك مةرج ياخو سنوربَيت؟ 
بذاردنة سةربةخؤ بن. 

َ
ياساكان ثَيويستة بةتةواوى لةم هةل

راستيية  ئةو  بةهؤى  طشتى  رَيذةى  رَيساى  جَيطريبوونى 
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ئةزمونية – كةلةمَيذوةوة زانرابوو ئاسانرت دةبوو كةبةسةر 
كَيش و بةسةر بارنةطؤِرينى تةنَيكدا، تاكة نةطؤِرَيك ضاودَيرة 
(واتة يةكسانى بارستايي بارنةطؤِرين و بارستايي كَيشكردن) 
(14). سيستمَيكى ثؤوتان رةضاو بكةن كةبةشَيوازَيكى نيوتنى 
ةيةكى بةسوِرى رَيكدا بَيت بةطوَيرةى سيستمَيكى بار 

َ
لةجول

نةطؤِردا، بةثَيي فَيركردنةكانى نيوتؤن، ئةو دةرة ضةقةهَيزانةى 
كةبةطوَيرةى ئةم سيستمة دَينة ئاراوة دةبَيت لة ضوارضَيوةى 
م 

َ
بارنةطؤِريندا حيسابيان بؤ بكرَيت(نةوةك كَيشكردن). بةال

ئةم دةرةضةقةهَيزانةش بةتةواوى وةك هَيزةكانى كَيشكردن، 
هاوِرَيزى بارستايي تةنةكانن. ئايا لةم هاوردطةِرا ناتوانني كة 
بةهَيزطةلَيكى  دةرةضةقةهَيزةكان  بةجَيرو  ثؤتان  سيستمى 
طة 

َ
بةل بؤضوونَيكى  ئةمة  ةت 

َ
بةِروال بذمَيررَين؟  كَيشكردنى 

دةبَيت  رَيطر  كالسيكى  ميكانيكى  م 
َ
بةال روونة،  و  نةويست 

لةبةردةواميدا (يان بةرةنطارى دةبَيت). 

كةبريدؤزى  وادةردةكةوَيت  منةوة  بةثةلةى  ئاماذة  لةم 
بدابةدةستةوةو  كَيشكردن  ياساكانى  ثَيويستة  طشتى،  رَيذةى 

درَيذةى بريسايي ئةم هزرة، هيواكانى ئَيمةى بةِرةوا داناوة. 

دةكرا،  كةوَينا  لةوةى  بوو  رةقةنرت  رَيطةية  ئةم  م 
َ
بةال

ئةقليدسي»  ئةندازةى  لة»  كَيشاوةى  كةدةست  لةبةرئةوةى 
(15) ثَيويست دةكرد واتة ياساكانى ريزبوونى تةنةسةرتةكان 
 ياساكانى فةزاى ثةيوةست بةتةنةكان 

َ
لة فةزادا، ثِراوثِر لةطةل

كاتَيك  و  نةدةضوون  لَيك  دا  ئؤكليدؤسي  لةئةندازةى 
لةضةمانةوةى فةزا قسةدةكرَيت، مةبةستمان هةرئةم (رَيك 
ي 

َ
نةكةوتن) ةيةو بةم شَيوةية ضةمطةلَيكى بنةِرةتى وةك» هَيل

فيزيكدا  لة  ووردى خؤيان  ماناى   . و..  رووبةر»   »  ، راست» 
لةدةست دةدةن. 

لةبريدؤزى رَيذةى طشتى دا، هزرةكانى ثةيوةست بةفةزاو 
كات – واتة كينةماتيك ضيرت بةشَيوةى بنضينةيةكى سةربةخؤ 
رةوشتى  كو 

َ
بةل دةرناكةون  فيزيكدا،  ديكةى  لةبةشةكانى 

بوارى  ئةو  ثةيِرةوى  كاتذمَيرةكانيش  ةيي 
َ
ئةندازةيي و جول

كَيشكردنانةن كة لةخودى مادةكة دروست بوون. 

بريدؤزى نوَيي كَيشكردن، لةرووى بنةماوة جياوازى زؤرى 
م دةستكةوتة كردارييةكانى 

َ
 بريدؤزى نيوتندا هةية. بةال

َ
لةطةل

نزيكة،  نيوتنةوة  بريدؤزى  لةدةستكةوتةكانى  ئةوةندة 
كةثةياكردنى ثَيوةرَيك بؤ جياكردنةوةى ئةم دووانة لةيةكرت 
(بةو مةرجةى) بتوانرَيت بةئةزموون دةست كةوَيت، دذوارة. 

نةى خوارةوة وةكو جياوازى تائَيستا دؤزراونةتةوة. 
َ
ئةم خاال

1- سوِرانةوة هَيلكةييةكانى خولطةى هةسارةكان بةدةورى 
خؤردا (16). 

2- ضةمانةوةى تيشكى رووناكى بةكارتَيكردنى بوارةكانى 
كَيشكردن (17). 

ةكانى شةبةنط بةرةو كؤتايي سوِري شةبةنط 
َ
3- الدانى هَيل

ئَيمة  بةرةو  طةورةكانةوة  ئةستَيرة  كةلة  روناكيةى  لةو 
دةنَيردرَيت(18). 

بريسايي  لةتةواوبوونى  بريدؤزة  ئةم  سةرةكى  راكَيشانى 
ئةوةداية ئةطةر بَيت و بسةِّـَينرَيت كة يةكَيك لةدةرئةنجامةكانى 
بطريت. 

َ
هةل بريدؤزةكة  لةهةموو  دةست  دةبَيت  ةية 

َ
هةل

راست كردنةوةشي بةبَي لةناوبردنى هةموو بيناكة ئةستةم 
م هيض كةس نابَيت وابزانَيت كةئةم بريدؤزة يا 

َ
دةنوَينَيت ، بةال

هةر بريدؤزَيكى ديكة دةتوانَيت كةبةراستى جَيى كارى بةنرخى 
نيؤترؤن بطرَيت، ئةندَيشةكانى رون و طرنطى نيوتن، ثَيطةى 
خؤيان وةكو بناغةى بيناى فيكرى نوَيي ئَيمة لةبوارى ذيرى 

سروشتيدا دةثارَيزن. 

لةبارةى بريدؤزى رَيذةييةوة: 
تَيكدا 

َ
وال كةلةثايتةختى  شانازيية  َيك 

َ
طةل جَيي  بؤمن 

طرنطرتين  دانى 
َ
سةرهةل كةالنكى  قسةبكةم  دا  (بريتانيا) 

ضةمكةكانى بنةِرةتى فيزيكى نةزةرى بووة مةبةستم يةكَييان 
بةئَيمةى  كةنيوتن  كَيشكردنة  و  بارستايي  ةى 

َ
بريدؤزى جول

بةخشيوة ئةوةى ديكةشيان ضةمكى بوارى كارؤموطناتيسية 
 فيزيكيان 

َ
ك لَيوةرطرتنى، فارادى (20) و ماكسوَيل

َ
(19) كةبةكةل

لةسةر بناغةى نوَي بونيادناوة. بةراستى دةتوانرَيت بوترَيـت 
كةبريدؤزى رَيذةيي لةو روةوة كةتَيدةكؤشَيت كةفيزيكى بوار 
ثةرة   – كَيشكردن  ولةوانةش   – دياردةكان  بؤهةموو   (21)
مةزنى  هزرى  بيناى  بوولةسةر  داِرشتنةوةيك  دوا  ثَيبدات، 

ماكسوَيل و لؤرَينسةوة. 

لةبارةى بريدؤزى رَيذةييةوة ثَيم خؤشة سةرنجتان بؤئةو 
بةتةواوةى  بريدؤزة  ئةم  كةئةفراندنى  رابكَيشم  راستيية 
دةرئةنجامى ئةو ئاواتةى من بوو كةبريدؤزَيكى فيزيكى تائةو 
 راستية بينراوةكاندا بطونجَيت. لَيرةدا 

َ
جَيطةى بكرَيت لةطةل

(كةزؤربةى  فيزيكدا  لة  شؤِرشطَيِرانة  كردارَيكى  رووبةرووى 
كو بريدؤزى رَيذةيي درَيذةى 

َ
ك واى دادةنَين) نابينةوة بةل

َ
خةل

بريدؤزى رَيطاييةكة كةضةند سةرة ثَيشينةى هةية، بةم ثَيية 
دةست كَيشانةوة لةهةندَيك لةو ضةمكانةى كةثةيوةستن بة 
فةزاو بةكاتةوة و تاكو ئَيستاش لة ريزى بنةماكان دةذمَيردرَين، 
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كو ثَيويستة بةكارَيكى 
َ
خواز دابنرَيت بةل

َ
نابَيت بةكارَيكى دل

طؤزراوة. 
َ
بزانني كةلةراستييةبينراوةكانةوة هةل

 – بؤشاييدا  لة  رووناكى  خَيرايي  نةطؤِربوونى  ياساي 
كةبةثَيشكةوتنى ئةلكرتؤديناميك و رووناكى ناسي ثشتطريى 
كراوة – وهاوتابوونى هةموو سيستمة بار نةطؤِرةكان – رَيساى 
رَيذةيي تايبةت كة بةبراوةيي بةتاقيكردنةوة بةناوبانطةكةى 
مايكلسؤن (22) ةوة سةِّـَيندرا – ثرت لةهةمو شتَيك بةرَيذةيي 
كردنى ضةمكى» كات»ى ثَيويست دةركرد واتة بةهةر سيستمَيكى 
دانى 

َ
يةكبارة كاتى تايبةتى خؤى ثةيوةست بكرَيت، بةسةرهةل

نَيوان  ثَيوةندى  بة  سةبارةت  كة  دةركةوت  ضةمكةوة،  ئةم 
لةاليةكى  كات  و  ثؤوتان  لةاليةكةوةو  راستةوخؤ  ئةزموونى 
ثَيويستة برينةكرابوةوة. بةشَيوازَيكى  بةو وورديية  ديكةوة، 
طشتى يةكَيك لةاليةنة سةرةكييةكانى بريدؤزى رَيذةيي ئةوةية 
دةدات تاكو ثَيوةندييةكانى نَيوان ضةمكة طشتيةكان و 

َ
كة هةول

راستية ئةزموونيةكان دةربخات. لَيرةدا بنةماى سةرةكى ئةوةية 
كةبايةخى ضةمكَيكى فيزيكى بةتةنها لةطرؤى ثَيوةندى روونى 
طرةكاندا لة بريدؤزى رَيذةى 

َ
 راستية ئةزمون هةل

َ
داية لةطةل

تايبةتدا، ثؤتانى فةزايي و كات – تائةو سنورةى كةتوانستى 
ثَيوان بةكاتذمَير ياخود ئامَيرة وةستاوةكانيان هةية – هَيشتا 
م لةو روةوة كة ثةيِرةوى 

َ
هةر سروشتيةكى رةهايان هةية، بةال

دةبذَيردرَين، رَيذةيني 
َ
ةى سيستمة بارنةطؤِرةكان هةل

َ
دؤخى جول

طةيةنراوةى  (سيستمة)  ئةو  تايبةتدا،  رَيذةيي  لةبريدؤزى 
زةمان  فةزاو  لةيةكطرتنى  ثَيكهاتووة   (23) كةلةضواردةورى 
(مينكؤفسكى) ةوة ثةيدابووة، ئةو سروشتية رةهايةى كةفةزاو 
ة 

َ
زةمان لةبريدؤزى ثَيشوودا – بويان، دةثارَيزى. نيشانةى جوول

(بةطوَيرةى سيستمى ثؤتانةوة) لةشَيوةى تةنةكان و لةريتمى 
 
َ
ةى كاتذمَيرةكان، وهةروةها هاوتابوونى بوونى وزة لةطةل

َ
جول

بارستايي بارنةطؤِريندا (24) تَيكِرا لةراظةكردنى ثؤتان و زةمان 
وةكو دةرئةنجامَيكى ثَيوانةكانمان، دةست دةكةون. 

بريدؤزى رَيذةى طشتى، زياتر لةهةرشتَيك بوونى خؤى بة 
وارةدارى راستى ئةزموونى يةكسانى» بارستايي بارنةطؤِرين» 
راستييةكى  دةزانَيت،  تةنةكان  كَيشكردنى»  بارستايي  و» 
لَيدوانَيكى  ياخود  راظة  هيض  كالسيكى  كةفيزيكى  بنةِرةتى 
م ئةطةر رَيساى رَيذةيي طشتطريى ثَي بدرَيت بؤئةو 

َ
بؤنية. بةال

سيستمى ثؤوتانةى كةبةطوَيرةى يةكةوة تاودانيان هةية، وةها 
لَيدوانَيكمان دةست دةكةوَيت. هَينانة ئاراى ئةو سيستمانةى 
هةية،  تاودانيان  بارنةطؤِرينةكانةوة  سيستمة  كةبةطوَيرةى 

ثاشينةدا  سيستمانةى  لةم  كَيشكردن  بوارةكانى  هاتنةئاراى 
تايبةت  رَيذةيي  بريدؤزى  لةئةنجامدا  دةكات.  وثَيويست 
كةلةسةر يةكسانى بارنةطؤِرين و كَيش بةندة، بةبريدؤزَيك بؤ 

بوارى كَيشكردن كؤتايي دَيت. 

ثؤتانانةى  سيستمة  ئةو  ذمَيردنى  هاوتا  و  يةكسان 
كةبةطوَيرةى يةكرتةوة تاودانيان هةية (بؤنمونة ئةو سيستمانةى 
 
َ
لةطةل هاوِرَيك  يةكسانن)  تياياندا  كَيش  و  كةبارنةطؤِرين 

دةستكةوتةكانى بريدؤزى رَيذةى تايبةت، ئةو دةرئةنجامةيان لَي 
كةوتةوة كة ياساكانى ضاودَير بةسةر ريزبوونى تةنة سةرتةكان 
ياساكانى»  كَيشكردندا  بوارةكانى  كاريطةرى  لةذَير  لةفةزا 
ةى 

َ
لةجول يةكسانيش  ئاكامَيكى  نني.  ئةقليدسي»  ئةندازةى 

طشتطريَيكى  نة 
َ
خاال ئةم  دةكةوَيـت  دةست  كاتذمَيرةكانةوة 

ديكة لةبريدؤزى فةزا – زةمان ثَيويست دةكات لةبةرئةوةى 
كة ضي دى راظةكردنى راستةوخؤى ثؤتانى فةزايي و زةمانى، 
ك وةرطرتن لةو ثَيوانانةى كةبةِراستةو كاتذمَير دةكرَين، 

َ
بةكةل

ئةستةمة بنضينةيي وةها طشتطريَيك لة (ثَيوانةى) مةترى دا 
ينةوةكانى طاوس (25) 

َ
كةثَيشرت لةبوارى بريكارى دا بةلَيكؤل

و ريمان (26) ئةنجامدرابوو ئةم راستيية بوو كة (سيستمى 
ثَيوانى) مةترى تايبةت بةبريدؤزى رَيذةى تايبةت، دةتوانرَيت 
كةهةروةها بؤناوضة بضوكةكانيش بِروا ثَيكراو بَيت. رةوتى 
راستييةكى  هيض  ثَيدرا،  ئاماذةى  كةلَيرةدا  وةرضةرخانَيك 

َيتةوة. 
َ
سةربةخؤ بؤ ثَيوانى فةزا – زةمان ناهَيل

ئةوةى لةروانطةى ثَيوانى مةترةوة راستة، تةنها لةِرَيطةى 
لَيكدانى ثؤتانى فةزا – زةمان ياخو ئةو هَيندة بريكارييانةى 

كةتةوسيفي بوارى كَيشكردن دةكةن، دةست دةكةوَيت. 

م هؤكارَيكى ديكةش هةية كةلةبناغةى تةواوبوونى 
َ
بةال

كة  هةروةها   – نيؤترؤنى  بريدؤزى  طشتى،  رَيذةى  بريدؤزى 
ئَيرنَيست ماخ (27) جةختى لةسةر كردةوة – لةم اليةنةى 

خوارةوة ناتةواوة: 

ة، ئةطةر لة روانطةيةكى تةوسيفي رةهاوة لَيكبدرَيتةوة 
َ
«جول

– نةوةك لة روانطةى هؤكارييةوة – ئةوسا تةنها بةشَيوةى 
بوونى  ماناو  يةكةوة  بةطوَيرةى  تةنةكان  رَيذةيي  ةى 

َ
جوول

ةى رَيذةييةوة دةست ثَي 
َ
م ئةطةر لةضةمكى جول

َ
دةبَيت، بةال

بكةين، ئةوسا تاودان – كةلة هاوكَيشةكانى نيوتندا دةردةكةوَيـت 
ة نيوتنى بةرةو ئةفراندنى فةزايةكى 

َ
- بَي مانا دةبَيت ئةم خال

فيزيكى هاندا كةتاودان – بةثَيي طريمان – بةطوَيرةى ئةوةوة 
بوونى دةبَيت هَينانةكايةى ضةمكى فةزاى رةها (28) بؤ ئةم 
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مةبةستة تايبةتة، هةرضةندة لةِروانطةى لؤذيكييةوة كَيشةيةكى 
ي 

َ
م قةناعةتى ثَي ناكرَيت، هةربةم هؤيةوة ماخ هةول

َ
نيية بةال

دا تاكوة هاوكَيشةكانى ميكانيك وةها بطؤِرَيت كةبارنةطؤِرينى 
ةى رَيذةيي ئةوانةوة بةطوَيرةى 

َ
تةنةكان ثةيوةست بكات بةجول

فةزاى  بةطوَيرةى  نةوةك   (29) قورسةكانةوة  تةنة  هةموو 
ة بةرةضاوكردنى بارودؤخى زانستى 

َ
م ئةم هةول

َ
رةهاوة، بةال

ئةو سةردةمة، مةحكوم بةدؤِران بوو. 

م خستنةرووى مةسةلةكة بةتةواوى طونجاو دةنوَينَيت، 
َ
بةال

طة هَينانةوة لةبريدؤزى رَيذةى طشتى دا، خاوةن 
َ
ئةم شَيوازى بةل

هَيزو برةوَيكى زؤر زياترة لةبةرئةوةى كةبةثَيي ئةم بريدؤزة 
مادةى قورس كار لة تايبةتمةندييةكانى فيزيكى فةزا دةكات. 

بةراى بريدؤزى رَيذةيي تةنها كاتَيك دةتوانَيت ئةم مةسةلة 
روانطةى  لة  طةردوون  كة  بكات  شي  طونجاو  بةشَيوةيةكى 
 بكةين كة ضِري 

َ
فيزيكييةوة بةداخراو بذمَيردرَيت. ‘طةر قبول

ناوةندى مادةى قورس لة طةردوندا، بِرَيكى دياريكراوى هةبَيت 
– هةرضةند زؤر كةميش بَيت – دةرئةنجامة بريكارييةكانى 

ئةم بريدؤزة، ئاوةها تَيِروانينَيك ثَيويست دةكات. 

ضؤن بريدؤزى رَيذةييم ئةفراند: 
باسكردن لةوةى كةضؤن ئةندَيشةى بريدؤزى رَيذةيي دةست 
ؤز، هزرى منيان 

َ
كةوت، ئاسان نيية طةلَيك بريؤكةى شاراوةو ئال

دةوروذاند و شوَين دةستى هةركاميان لة قؤناغة جياوازةكانى 
ثةرةسةندنى ئةم ئةندَيشةيةدا، جياوازبوو لَيرةدا نةباس لةوان 
كو 

َ
دةكةم و نةباس لةو وتارانةى كةلةم بابةتةدا نوسيومن بةل

بةكورتى وةرضةرخانى فيكرى خؤم باس دةكةم كةراستةوخؤ 
ثةيوةستة بةم مةسةلةوة. 

ى ثَيش، بريؤكةى ثةرةثَيدانى بريدؤزى 
َ
نزيك بةحةظدة سال

ضي  ئةطةر  دا. 
َ
هةل سةرى  دا  من  لة  جار  بؤيةكةم  رَيذةيي 

َيم كةئةم بريؤكة لةكوَيوة بةزةينم طةيشت، 
َ
بةوردى ناتوانم بل

تةنة  ناسي  رووناكى  كةتايبةتمةندييةكانى  نيام 
َ
دل م 

َ
بةال

وةكانةوة ثةيوةست بوو، رووناكى لةدةريايةكى ئةسريدا 
َ
جوال

َيت، بةواتايةكى 
َ
و دةبَيتةوة كةزةويش تَييدا دةجول

َ
(30) بال

م دا تاكو 
َ
َيت، بةفريؤ هةول

َ
ديكة ئةسري بةطوَيرةى زةويةوة دةجول

ةى ئةسري لة نوسراوة 
َ
مةبةستةوانَيكى ئةزمونى روون بؤ جوول

ةى 
َ
كةخودى جول –ويستم  ئينجا  بدؤزمةوة.  فيزيكييةكاندا 

ةى زةوى 
َ
ئةسري بةطوَيرةى زةوييةوة يا بةواتايةكى ديكة جول

(لةئةسريدا) بسةِّـَينم. كاتَيك بةتةواوى ضووبومة ئةندَيشةى 
ةى زةوى 

َ
ئةم مةسةلةوة، هيض طومانَيكم لةبوونى ئةسري يا جول

دةكردةوة  خوارةوة  لةتاقيكردنةوةى  بريم  نةبوو.  بةناويدا 
ضةند  بةكاردةهَينرَين:   (31) طةرمى  دووجوتةكى  كةتَييدا 
ئاوَينةيةك وةها دابنريًَن، كةرووناكى تاكةسةرضاوةيةك بةدوو 
ئاِراستةى جياواز بدةنةوة، يةكَيكيان هاو ئاِراستةو هاوِرَيكى 
ةى زةوى. ئةطةر واى دابنَيني كةلةنَيوان ئةو دوتيشكةى 

َ
جول

دراوةدا، جياوازى وزة هةية، ئةم جياوازى وزةية دةتوانرَيت 
ك وةرطرتن لة دوو جوتةكى طةرمى بةيارمةتى طةرمى 

َ
كةبةكةل

دروست بوةوة، بثَيورَيت. هةرضةند كةبريؤكةى سةرةكى ئةم 
تاقيكردنةوة، زؤر لة تاقيكردنةوةكةى (مايكلسؤن) ةوةنزيك 
و  ئةزمون  بوارى  نةخستة  تاقيكردنةوةم  ئةم  من  بوو، 
نةى خوَيندكاريمدا بريم لةم مةسةلة 

َ
ثراكتيكةوة. هةر لةو ساال

سؤن 
َ
مايكل سةرسوِرهَينةرةكةى  دةرئةنجامى  لة  دةكردةوة، 

طةيشتم:  دةرئةنجامة  بةم  كة  نةخاياند  زؤرى  ئاطاداربووم 
سؤن بة راست دابنَيني، 

َ
ئةطةر دةرئةنجامى تاقيكردنةوةى مايكل

ةى زةوى بة طوَيرةى ئةسريةوة 
َ
ئةو وَينانةى كة ئَيمة لة جوول

بؤ  بوو  من  رَينوَينى  يةكةم  ئةمة  دةبَيت.  ة 
َ
هةل كَيشاومانة 

بريدؤزى رَيذةى تايبةت. لةوة بة دوا رام واية ئةطةر ضى زةوى 
ةى زةوى بة هيض 

َ
م جوول

َ
بة دةورى خؤردا دةسوِرَيتةوة، بةال

تاقيكردنةوةيةكى رووناكى ناسى ناتوانرَيت كة ديارى بكرَيت. 
لؤرَينتس  ى  وتارةكةى 1895  كة  كةوت  دةست  دةرفةتَيكم 
توَيذينةوةى  دا  ئةليكرتؤدايناميك  بوارى  لة  كة  بخوَينمةوة 
كردبوو بة شَيوةيةكى تةواو بة نزيكبوونةوةى ثلةى يةك – واتة 
مدا تاقيكردنةوةى (فريؤ) 

َ
بة ضاو ثؤشى كردن لةو. ئينجا هةول

لةسةر بناغةى ئةو طريمانةى كة هاوكَيشةكانى لؤرَينتس بؤ 
و 

َ
ئةليكرتؤن، ثَيويستة هةم لة ضوارضَيوةى راطرى تةنى جووال

راست بن و هةم لة ضوارضَيوةى راطرى ئةليكرتؤن لة بؤشاييدا 
كة سةرةتا لةاليةن لؤرَينتسةوة لَيكدابووةوة –لَيكبدةمةوة. لةو 
بِروايةكى تةواوم بة راست بوونى هاوكَيشةكانى  سةردةمةدا 
 و لؤرَينتس هةبوو. هةروةها ئةم 

َ
ئةليكرتؤدايناميكى ماكسوَيل

طريمانةى كة هاوكَيشةكانى ئةليكرتؤدايناميكى ثَيويستة كة لة 
ودا راست بن، ضةمكى نا ئاِراستةبوونى 

َ
ضوارضَيوةى تةنى جووال

خَيرايى رووناكى لَيدةكةوَيتةوة كة ياساى كؤكردنةوةى خَيرايى 
دةوةشَينَيتةوة. 

َ
وةكان بة طوَيرةى يةكةوة – هةل

َ
– تةنة جووال

بؤ ئةم دوو ضةمكة دذى يةكن؟ بؤم دةركةوت كة ضارةسةرى 
فرِيؤ خةريكى  بة  َيك 

َ
سال نزيكةى  دذوارة.  زؤر  كَيشةية  ئةم 

بةو  بووم  لؤرَينتس  ئةندَيشةى  كردنى 
َ
شيتةل لَيكدانةوةو 

هيوايةى كة طرَيى ئةوة مةسةلة بكةمةوة. 
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مايكل  بَيرن،»  لةشارى  هاوِرَيكانم  لة  يةكَيك  بةِرَيكةوت 
بَيسؤ(32)»، يارمةتى دام ئةو رؤذةى كةبريى ئةم مةسةلةوة 
كةلةزةينم دا، ضووم بؤالى لة رؤذة جوانةكانى ذيانى من بوو، 
دواييانةدا  لةم  يدا كردةوة: 

َ
لةطةل باسةكةم  بةم جؤرة سةرى 

بةمةسةلةيةكى دذوارةوة خةريكم، ئةمِرؤ هاتووم تا ثَيكةوة 
جياوازةكانى  بةاليةنة  سةبارةت   » ببينةوة.  بةرةنطارى 
مةسةلةكة مشت و مِرَيكى زؤرمان كرد، لةكت و ثِردا تَيطةيشتم 
كة كليلى شيكارى مةسةلةكة لة كوَيداية، رؤذى دواتر طةِرامةوة 
 » وتم:  بكةم  لَي  سةالميشي  ئةوةى  بَي  تةنانةت  و  بؤالي 
سوثاس، من مةسةلةكةم بةتةواوى شيكار كرد» رَيطةضارةى من 
شَيكردنةوةى ضةمكى كات بوو. كات ناتوانرَيت كةبةشَيوةيةكى 
رةها ثَيناسة بكرَيت و لةنَيوان كات و خَيرايي دا ثةيوةنديةكى 
نةثضِراو هةية. بةيارمةتى ئةم ضةمكة بو كةتوانيم 

َ
ثتةوو هةل

بؤ يةكةمجار هةموو كَيشةكان بةتةواوى ضارةسةر بكةم. 

 ثاش ثَينج هةفتة، بريدؤزى رَيذةيي تايبةت تةواو ببو، 
هيض طومانَيكم لةوةدا نةبوو كة ئةم بريدؤزة نوَيية لةروانطةى 
فةلسةفيةوة طونجاوو بةجَيية، هةروةها تَيطةيشتم كةبريدؤزى 
 بريؤكةى (ماخ) يشدا رَيك دةكةوَيت، بةثَيضةوانةى 

َ
نوَي لةطةل

بريدؤزى رَيذةيي تايبةت كة بريؤكةى (ماخ) يش لةخؤ دةطرَيت، 
شيكارييةكةى (ماخ) تةنها ضةند دةرةنجامَيكى ناِراستةوخؤى 
لةبريدؤزى رَيذةييدا هةبوو، وبةم شَيوةبوو كة بريدؤزى رَيذةيي 

تايبةت داهَينرا. 

 دواتر 
َ
م بريدؤزى رَيذةيي طشتى بؤيةكةم جار، دووسال

َ
 بةال

لةبريدؤزى  بةزةينم طةيشت،  لةناكاو  دا  ى 1907 
َ
لةسال واتة 

بريدؤزة  كةئةم  لةبةرئةوةى  نةبووم  رازى  تايبةت  رَيذةيي 
دةطرنةخؤ  راطرانةى  ضوارضَيوة  ئةو  تةنها  بووة  بةرتةسك 
ةدا بوون و 

َ
كةبةخَيراَيكى نةطؤِر بةطوَيرةى يةكرتةوة لة جول

ةى طشتى ضوارضَيوةَيكى راطر بةكاربهَينرَيت. 
َ
نةدةكرا كةبؤجول

م و مةسةلةكة بؤ دؤخى 
َ
م دا تاكو ئةم بةرتةسكيية نةهَيل

َ
هةول

طشتى دابِرَيذم. 

ي 1907 دا يؤهانس ئَيشتارك (33)» داواى لَيكردم 
َ
 لةسال

نامة» 
َ
كةوتارَيك سةبارةت بة بريدؤزى رَيذةيي تايبةت بؤ سال

ياربؤرخ دَير راديؤئةكتيؤتيَيت» (34) بنوسم هاوكات لةتةك 
نوسينى ئةو ووتارةدا تَيطةيشتم كةهةموو ياسا سروشتيةكان 
كةلةضوارضَيوةى  دةتوانرَيت   – كَيشكردن  ياساي  بَيجطةلة- 
بريدؤزى رَيذةيي تايبةت دا بطونجَيندرَين وباسيان لَيوة بكرَيت. 
م بةئاسانى نةمتوانى بةم 

َ
دةمويست كةهؤى ئةمة بزانم بةال

ئامانجة بطةم. 

ئةطةرضي  كة  ةبوو 
َ
خال ئةم  نةطونجاوتر  لةهةمووى   

بريدؤزى رَيذةيي تايبةت ثةيوةندى نَيوان بارنةطؤِرين و ووزة 
ثةيوةندى  بريدؤزةدا  لةم  م 

َ
بةال بةدةستةوة  دةدا  بةروونى 

نَيوان بارنةطؤِرين و كَيش (35) ياخود وزةى بوارى كَيشكردن 
بةروونى لَيك نةدراوةتةوة، هةستم دةكرد كةضارةسةرى ئةم 

مةسةلة لةضوارضَيوةى بريدؤزى رَيذةيي تايبةت دا ناكرَيت. 

 رؤذَيك بةِرَيكةوت ضارةسةرى ئةم مةسةلةم ثةيداكرد، 
هَيماكان  تؤماركردنى  لةئيدارةى  خؤمدا  مَيزةكةى  لةثشت 
و داهَينانةكان لة بَيرن دانيشتبوم. لةناكاو فيكرَيك بةزةينم 
طةيشت، ئةطةر كةسَيك سةربةست بكةوَيتة خوارةوة (36)، 
تاقيكردنةوة  ئةم  ةكام، 

َ
راضل ناكات،  خؤى  بةكَيشي  هةست 

ى لةمن دابوو رَينوَينى من 
َ
سادة زةينية، كارتَيكردنَيكى قول

بوو بؤ بريدؤزى كَيش كردن، درَيذةم بةم فيكرةدا، كةسَيك 
هةستى  ئةوةى  كةواتة  هةية،  تاودانى  كةبكةوَيتةخوارةوة 
راطرَيكى  لةضوارضَيوةى  دةدات  بِريار  لةسةرى  و  دةكات  ثَي 
تاودراودا روودةدات، ويستم كةبريدؤزى رَيذةيي ثةرةثَي بدةم 
كارة  كةبةم  كرد  هةستم  تاودراوةكان  راطرة  ضوارضَيوة  بؤ 
دةتوانم هاوكات مةسةلةى كَيشكردنيش شيكار بكةم، كةسَيك 
كةسةربةست بكةوَيتة خوارةوة هةست بةكَيشي خؤى ناكات 
لةبةرئةوةى كةلةضوارضَيوةى راطرى ئةودا بوارَيكى كَيشكردنى 
نوَي بوونى هةية كةبوارى كَيشكردنى زةوى بَي ئةسةر دةكات. 
كَيشكردن  نوَيي  بوارَيكى  تاودراودا،  راطرى  لةضوارضَيوةى 
نةكرا.  بؤشيكار  بةتةواوى  مةسةلةم  ئةم  ئةوكاتة  ثَيويستة 

مى تةواوم دةست كةوت. 
َ
ي خاياند تاوةال

َ
هةشت سال

 ئَيرنَيست ماخ جةختى لةسةر ئةو ئةندَيشة دةكردةوة 
كةئةو سيستمانةى كة بةطوَيرةى يةكةوة تاودانيان هةية، ثَيكةوة 
 ئةندازةى تةقليدسي دا لةدذايةتى 

َ
هاوتان. ئةم ئةندَيشة لةطةل

داية لةبةرئةوةى لةضوارضَيوةى راطرى تاودراودا ناتوانني كة 
ئةندازةى تةقليدسي بةكاربهَينني، دةربِرينى ياساكانى فيزيك 
بةبَي هَينانة ئاراى ئةندازةوة وةك دةربِرينى هزرةكانة بةبَي 
بةكارهَينانى وشةكان. بؤ دةربِرينى مةبةستةكانمان ثَيويستمان 
بة ووشةكانة، ئةى بؤ دةربِرين ياخود تةوسيفي ئةم مةسةلةية 

دةبَيت لةضي بطةِرَيني؟ 

مايةوة،  نةكراوى  بةحةل   1912 ي 
َ
تاسال مةسةلة  ئةم   

ئةوسا بةزةينم طةيشت كةلةوانةية بريدؤزى رووبةرةكانى كارل 
ةكة بَيت تَيطةيشتم كةثؤتانى 

َ
فريدرش طاوس (37) كليلى مةتةل



221 زانستى سةردةم 32

رووبةى طاوس بؤ تَيطةيشتن لةم مةسةلة زؤر بةجَيية. تائةوكات 
طاوس  (كةخوَيندكارى   (38) بَيرنهاردريمان  دةزانى  نةم 
ي لَيكداوةتةوة، بةِرَيكةوت 

َ
بوو) بنضينةكانى ئةندازةى بةقول

نى 
َ
دةرسي ئةندازةى كارل فريدرش طايزةر(39) م – كةلةساال

خوَيندكاريم لةزوريخ دا خوَيندبووم – لةبريمابوو كةتَييدا 
مةسةلةدا  كةلةم  تَيطةيشتم  كرابوو.  طاوس  لةبريدؤزى  باس 

يان هةية. 
َ
بنضينةكانى ئةندازة مانايةكى فيزيكى قول

 كاتَيك لةثراكةوة طةِرامةوة بؤ زوريخ، هاوِرَيي ثسثؤِرم 
لةبوارى بريكارى دا مارسَيل طرؤسمان (40) ضاوةِرَيم بوو ئةو 
ثَيشرت كاتَيك كةلةئيدارةى تؤماركردنى هَيماكان و داهَينانةكان 
ماتماتيكيةكان  ووتارة  ئامادةكردنى  دةكردو  ئيشم  لةبَيرن 
سةرةتا  دةدام.  يارمةتى  لةنوسينياندا  بوو،  دذوار  بةالمةوة 
كارةكانى» كورباسرتؤ طريطؤريؤريجى» (41) و ئَينجا كارةكةى 
دا كرد كةئايا ئةم مةسةلة 

َ
لةطةل باسي ئةوةم  دامَى،  ريمانى 

وةرطرتن  ك 
َ
بةكةل واتة  ريمان  لةبريدؤزى  وةرطرتن  ك 

َ
بةكةل

ثَيكةوة  دا   1912 ي 
َ
لةسال دةكرَيت؟  شيكار  ؟   لةضةمكى  

م نةمانتوانى هاوكَيشةكانى 
َ
ووتارَيكمان لةم بابةتةدا نوسي، بةال

كَيشكردن بةدروستى بةدةست بَينني. هاوكَيشةكانى ريمانم 
دةرةنجامى  رَيطاوة  لةم  بؤضى  بزانم  تاكو  خوَيندةوة  زؤرتر 

ثَيويست بةدةست نايَيت. 

تَيطةيشتم  تةقةال  و   
َ
هةول  

َ
دووسال لةدواى   

ةبووم. طةِرامةوة بؤ 
َ
كةلةحيساباتةكةمدا توشي هةندَيك هةل

ك 
َ
هاوكَيشةى سةرةكى كةتَييدا لةبريدؤزى نائاِراستةبِري كةل

م دا هاوكَيشةكان بةدروستى بنوسمةوة. لةدواى 
َ
وةرطريابوو، هةول

دووحةوتة، هاوكَيشة دروستةكان لةبةرضاوانم دا بوون. 

 سةبارةت بةئيشةكانم لةدواى 1915 ةوة، دةمةوَيت تةنها 
بةمةسةلةى طةردونناسي ئاماذة بدةم كةبةئةندازةى جيهان و 
كاتةوة ثةيوةستة، بنضينةى ئةم مةسةلة لةمةرجةكانى سنورى 
بريدؤزى رَيذةيي طشتى و مةسةلةى بارنةطؤِرين لةالى (ماخ) 

ةوة سةرضاوة دةطرَيت. 

ئةم مةسةلةم بةسةثاندنى نائاِراستةبِري بةسةر مةرجة 
سنوريةكانى هاوكَيشةكانى كَيش كردن شيكار كرد، لةئاكامدا 
جيهانم بةسيستمَيكى داخراو داناو سنورم سِرييةوة. ئةنجام 
لةكاتى  مادة  تايبةتمةنديَيكى  وةكو  كةبارنةطؤِرين  ئةوةية 
 تةنةكانى ديكةدا دةردةكةوَيت 

َ
كارلَيكردنى بةرامبةرى لةطةل

و ئةطةريش تةنَيكى ديكة نةبوو تاكارلَيك بكةن، بارنةطؤِرين 
سفر دةبَيت. بةِراى من بةم دةرةنجامةوة دةتوانني بريدؤزى 

رَيذةيي طشتى لةروانطةى مةعريفييةوة بةباشي تَي بطةين 
ورازيمان بكات. 

سةرضاوة: فيزيك و واقيعيت 
ألربت أنشتاين 

ترجمة: دكتور محمد رضا خواجةبور
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  ث: مةرجة هةموو ذنَيك لةكارى سَيكسيدا 
بطاتة ئؤرطازم؟ 

ضَيذ  ئامانجةكانى  لة  يةكَيكة  ئؤرطازم  طةيشتنة  ــ 
وةك  ذنان  هةموو  ئةوةشدا   

َ
لةطةل سَيكس.   لة  وةرطرتن 

جياوازى  و  بؤماوةيي  جياوازى  لة  زؤرَيك  نني،   يةك 
اليةنةوة  لةو  خؤيان  كاريطةرى  ذينطة  و  ثةروةردةكردن 

هةية،  سةرةِراى لَيزانى و تواناى مَيرد لة بوارةكةدا. 

رةنطة  ئؤرطازم  دةطةنة  زؤربةكةمى  ذن  هةندَيك    
لةهةموو ذيانيدا ضةندجارَيكى كةم ئؤرطازميان بةخؤيانةوة 
بةمَيردةكان  يان 

َ
دل و  بةختيارن  ئةوةشدا   

َ
لةطةل ديبَيت 

ئةم  يةكةمى  هؤكارى  رةنطة  خؤشة،   يان 
َ
مندال و   

َ
مال و 

بطةِرَيتةوة بةو سؤزوخؤشةويستيةى مَيردةكانيان  ةتة 
َ
حال

دةياندةنَى و هيض طومانَيكيان لةخؤشةويستى مَيردةكانيان 
م الى ئةوان ئةوطةيشتنة يا نةطةيشتنة بةئؤرطازم 

َ
نيية،  بةال

ئاشكراشة  ناكات،   دروست  طرنط  مةسةلةيةكى  يا  كَيشة 
لةبوارى فسيؤلؤذييةوة ذن درةنطرت لةثياو دةطاتة ئؤرطازم،  
ثةلةنةكردنى  كردؤتةوة  دوبارةمان  هةميشة  وةك  م 

َ
بةال

لةكارة سَيكسيةكةداو ثَيشةكى دروستكردن بةيارى و  ثياو 

دةستبازى و ماض ذن نزيكرت دةكاتةوة لةئؤرطازم. 

َيك 
َ
سال بؤضةند  رَيطايانةى  لةو  يةكَيك  ث: 

بؤ  طرتومانةتةبةر  مَيردةكةم  و  كةمن  دةضَيت 
سكثِرنةبوون رذاندنى تؤوة لةدةرةوةى زَى – ئايا 

ئةم رَيطاية زيانى هةية يان نا؟ 
ئةو  َيكة 

َ
سال كةضةند  َييت 

َ
دةل خؤت  وةك  بَيطومان  ــ 

ديكة  لةزؤركةسي  خؤت  ئَيستا  طرتؤتةبةر  رَيطايةتان 
لةسةرتان  كاريطةرييةكى  ض  رَيطاية  كةئةو  دةزانيت  باشرت 

دروستكردووة،  كةئةمانة هةندَيكيانن: 

1. هةميشة لةكاتى سَيكسةكةدا بريوهؤشي هةردوكتان 
و  لةرذاندن  دةبَيتةوة  نزيك  ثياوةكة  كةى  ئةوةية  لةسةر 
دةرةوةو  راكَيشَيتة  ئةندامةكةى  بتوانَيت  بةخَيرايي  ضؤن 
لةدةرةوةى لةشت بريَيذَيت،  ئةم بريكردنةوة زؤرة دورتان 
و  وةربطرن  كارةسَيكسيةكة  لة  تةواو  كةضَيذى  دةخاتةوة 

ناطةنة ئؤرطازم. 

لة  جؤرَيك  بةردةوام  كارةو  ئةم  دووبارةبوونةوةى   .2
ميكانيكيةت بةكارةكة دةبةخشَيت ولة فةرمانة سروشتيةكةى 
ةراوكَي و 

َ
دووردةخاتةوةو ئةوةش لةئةنجامدا دةبَيتةهؤى دل

ثرسيارو وةآلم لةسةر 
سَيكس 

دكتؤر سةمةد



223 زانستى سةردةم 32

سَيكس ساردى و كةم بونةوةى ئارةزوو،  هةندَيكجار تَيكدانى 
طوفتارةكانتاندا  كةلةرةفتارو  بةشَيوةيةك  دةروونى  بارى 
زؤرةية  ئةوتوِرةبوونة  نمونةش  باشرتين  دةداتةوةو  رةنط 

كةهةندَيكجار بَيئاطا بةرامبةر يةك دةينوَينن. 

3. لةئةنجامى ئةم كردارةداو بؤماوةيةكى درَيذخايةن 
بةرةو  نيية  دوور  و  دةبَيت  سَيكسي  الوازى  توشي  ثياو 
ثةككةوتنى سَيكسيش بضَيت بةتايبةتى ئةو ثياوانةى زؤر 

بةزويي رذاندن تياياندا روودةدات. 

مؤتةكةيةك  هةميشةوةك  تَيرنةبوون  هةستى   .4
بةرن  دى  بؤرَيطاى  ثةنا  دوورنيية  و  دةطرَيت  بةردةمتان 

وةك دةستثةِر يان هةر رَيطايةكى دى. 

لةم  كةسدا  لةهةندَيك  دةروونى  لةئازارى  جؤرَيك   .5
بةردةوام  كة  دةكات  كةهةست  دةبَيت  دروست  بارةيةوة 
يان  ضَيذ،   لوتكةى  بطةيةنَيتة  هاوسةرةكةى  نةيتوانيوة 
نزيكى بكاتةوة،  ئةم كردارة هةروةك ئةوةواية كةكةسَيكى 
م 

َ
بةال ئاوةو  ثةرداغَيك  خواردنةوةى  خةريكى  تينو  زؤر 

لةثِريةكَيك بةزلةيةك ثةرداخةكةى لةدةم الببات و بيخاتة 
َيك تينوَيتى شكابَيت. 

َ
خوارةوة بَي ئةوةى ئةو تؤسقال

سَيكسيم  كاري  بووة   
َ
سال  6 كةتةمةنم  ث: 

كضَينيم  ثةردةى  دةكةم  هةست  كراوة،    
َ
لةطةل

بكةم؟  ضي  شووبكةم  دةمةوَيت  ئَيستا  نةماوة؟ 
كارم  و  لةكةس  ئةمةم  تائَيستا  زؤردةترسم 

شاردؤتةوة؟ 
دا كراوة،  

َ
ــ يةكةم:  ئايابريت دَيت كةئةو كارةت لةطةل

ئايا بريت دَيت هيض دلؤثةخوَينَيكت لَي رؤيشتبَيت؟ بؤكاتى 
خؤى كةس و كارت ئاطادار نةكردؤتةوة لةوتاوانبارة؟ 

َيت ثةردةى كضَينيت نةماوة رةنطة 
َ
دةل كَي  ــ دووةم: 

ثةردةكة ساغ بَيت ئةوةش ثَيويستى بةلَينؤِرينَيكى ثزيشكى 
هةية. 

بَيت  هؤيةك  هةر  لةبةر  ئةطةر  زؤرجار  سَييةم:   ــ 
هةموو  وةك  روودةدات  برد،   درزى  يان  دِرا  ثةردةكة 
شانةيةكى ديكةى لةش سارَيذ ببَيتةوةو جَيي زامةكة يان 
لةتةمةنَيكى  ئةطةر  بةتايبةتى  نةمابَيت  دِراوييةكة  درزو 

زووى وةك ئةمةى تؤدا رويدابَيت. 

ةتةدا 
َ
حال ئةم  وةك  بارى  لةهةندَيك  ضوارةم:   ــ 

دةتوانن  ثسثؤِر  نةشتةركارةكانى  ثزيشكة  لة  هةندَيك 
جؤرَيك لةدورينةوةى ثةردةكة ئةنجام بدةن كةهةستى ثَي 

ناكرَيت و كارةكةش ئةو طرانة نيية. 

ث: من هيض كارَيكى سَيكسيم نةكردووة،  
ؤثَيك خوَينم 

َ
م ماوةيةك لةمةوبةر دل

َ
بةال

بةجلى ناوةوةم بينى،  ئايا ئةمة مةترسي 
ئةوةى هةية ثةردةى كضَينيم دِرابَيت؟ 

لةضي  ئيرت  نةكردووة  سَيكسيت  كارَيكى  تؤكةهيض  ــ 
يان  طران  كارَيكى  لةئةنجامى  جار  هةندَيك  دةترسيت؟  
هيالكييةكى زؤر يان ياريكردن بةثةنجة بةئةندامى زاوزَى،  
ةتانة 

َ
يا خوراندنى بةهةر ئامرازَيكى دةرةكى بَيت،  ئةو حال

لةوةوة  ةتةكان 
َ
حال زؤرى  بةشَيكى  م 

َ
بةال دةبَيت،   دروست 

دَين كةرةنطة هةوكردن روويدابَيت يان هةندَيك دةرمانت 
خؤت  واباشة  بؤية  ثةيدابوبَيت،   ثوليبَيك  يا  وةرطرتبَيت 

ثيشانى ثزيشكَيكى ثسثؤِر بدةيت. 

ثاش  راستةوخؤ  ئةندامةكة  شتنى  ئايا  ث: 
كارى سَيكسي دةبَيتةهؤى سكثِرنةبوون؟ 

لةكاتى  هةندَيكجار  ضونكة  نةخَير،   بةتةواوى،   ــ 
ملى  دةضنة  لةتؤوةكان  هةندَيك  زَى،   بؤناو  رذاندندا 
شتنى  راستة  دان،  

َ
منال بؤ  دةضن  لةوَيوة  دانةوةو 

َ
مندال
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كةلةزَيدان  تؤوةكان  هةرةزؤرى  بةشَيكى  ئةندامةكة 
ندن تؤوةكان دةكوذَيت 

َ
دةردةداتة دةرةوةو يا بةكردارى دةال

داندا 
َ
بةمنال كردووة  بةخَيرايي خؤيان  تؤوانةى  ئةو  م 

َ
بةال

رَيطاية  بةم  ثشت  زؤر  بؤية  ناضن،   لةناو  بةئاوةكة 
نابةسرتَيت بؤ سكثِرنةبوون،  سةرةِراى ئةوةى ئةم رَيطاية 
ثَيويستى بةوةية ذنةكة لةثاش كارة سَيكسيةكة بةخَيرايي 
رابكاتة طةرماوو دةست بكات بةشتنى ئةندامةكة كةئةوةش 
تارادةيةك طرانة،  ضونكة ذن و ثياو لةثاش كردارةكة لةشيان 
 ئةوةشدا، ئةم 

َ
خاودةبَيتةوةو حةز لةثشوودان دةكةن لةطةل

رَيطاية لةهةندَيكجاردا بَي سوود نيية. 

ث: ئايا بةكارهَينانى حةثي دذة سكثِربوون 
دةبَيتةهؤى طةورةبوونى مةمك؟ 

ــ حةثةكانى دذة سكثِربوون ضةند جؤرَيكن،  هةندَيكيان 
تةنها هؤرمؤنى ئيسرتؤجينيان تَيداية هةندَيكيشيان تةنها 
هةردوو  بةشَيكيشيان  تَيداية،   ثرؤجيسرتؤنيان  هؤرمؤنى 
ئيسرتؤجينيان  كةبِري  ئةوانةى  تَيداية،   هؤرمؤنةكةيان 
رةنطة  و  مةمك  هروذاندنى  هؤى  دةبنة  تارادةيةك  زؤرة 
تةواو  كةطةشةى  مةمكَيكدا  لةطةشةى  هةبَيت  يشيان 

َ
رؤل

كاريطةرى  م مةمكَيك كةطةشةى تةواوبَيت 
َ
نةبوبَيت،  بةال

م هةندَيكجار 
َ
ئةم حةثانة بؤيان زؤر كةمة،  يا هةر نيية بةال

يةكَيك لةكارة الوةكييةكانى ئةم حةثانة كؤكردنةوةى ئاوة 
زؤر  و  دةبَيت  و شل  نةرم  زؤر  بةوة مةمك  لةناو مةمكدا 
م لةراستيدا 

َ
كةس بةوة وادةزانَيت مةمكيان طةورةبووة، بةال

ثاش بةكارنةهَينانى ئةو حةثانة بؤضةند مانطَيك هةست 
دةكةن كةمةمكيان بضوك بؤتةوة ضونكة ئةو ئاوةى تياياندا 

كؤبوبوةوة نامَينَيت. 

تواناى  كة  هةية  تايبةتى  خؤراكى  ئايا  ث: 
سَيكسى لةثياودا بةهَيز بكات؟

مادة  كة  داوة  بةوة  ئاماذةمان  دى  جارَيكى  ضةند   -
بةهَيز  ذندا  لةثياوء  سَيكسى  تواناى  هةية  زؤر  خؤراكَيكى 

دةكةن وةك لةخوارةوة هةندَيكى روون دةكةينةوة:

أ. ظيتامينةكان:
بةتايبةتى ظيتامني A، C، B بةشَيوةيةكى تايبةتيش 
ظيتامني E، رؤلَيكى طةورةى هةية لةثَيكهَينانى هؤرمؤنةكانى 

نَير.

ب: كانزاكان:
دةبينن  طةورة  َيكى 

َ
رؤل هةموويان  هةر  كانزاكان 

بةتايبةتيش  جةستةدا  دروستى  تواناى  لةبةهَيزكردنى 
تواناى سَيكسى، يةكَيك لةو كانزا زؤر طرنطانة (زنك)ة.

ج. ثرؤتينةكان:
بؤ  لةشء  بؤ  بةسودن  زؤر  ثرؤتني  جؤرةكانى  هةموو 
طؤشتء  ثرؤتينى  بةتايبةتى  سَيكسى  تواناى  بةهَيزكردنى 

هَيلكةء ثةنريء هةموو شريةمةنيةكانى دى.

د. بةهارات:
بةتاقيكردنةوةى ئةو نةتةوانةى كة زؤر بةهارات بةكار 
سَيكسيان  تواناى  كة  دةركةوتووة  لةخؤراكياندا  دةهَينن 
جؤرةكانيةوة  بةهةموو  بةهارات  ئةوةى  لةبةر  بةهَيزة 
دةبَيتة هؤى ضاالك كردنى سوِرى خوَين كة ئةوةش خؤى 
تواناى  بةهَيزكردنى  كردنء  ضاالك  هؤى  دةبَيتة  لةخؤيدا 

سَيكسى.

ز. زةيتون:
زةيتون خؤى وةك سةوزة ميوة يان رؤنةكةى سودَيكى 
تواناى  كردنى  ضاالك  هةروةها  هةية  لةش  بؤ  زؤرى 
برؤمؤكرثتني  مادةى  ئةوةى  لةبةر  بةتايبةتى  سَيكسى 
ى 

َ
(Bromocritine)ى تَيداية كة ئةوةش طةورةترين رؤل

هةية لةضاالك كردنى سةنتةرةكانى زاوزآ لةدةماخدا.

ه. سةوزةء ميوة:
Cء  ظيتامني  زؤر  بِرَيكى  ميوة  سةوزةء  ئةوةى  لةبةر 
A يان تَيداية سةرةِراى شةكرى سروشتيء ترشة ئةمينية 
َيكى طةورةيان هةية لةضاالك 

َ
بنةِرةتييةكان لةبةر ئةوة رؤل

مرؤظء  تةندرؤستى  كردنى  باشرت  خوَين  سوِرى  كردنى 
بةهَيز كردنى تواناى سَيكسى.
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جطةرةكَيشان دياردةيةكى نامؤ نيية لة كؤمةلطاى ئَيمةدا، 
ئاستى  لةسةر  ض  َينني 

َ
دةنال ثَيوةى  دةمَيكة  كة  دياردةيةكة 

كؤمةأل  ئاستى  لةسةر  يان  طرتوويانة)  وةكو خوو  (كة  تاك 
دياردةيةكة  بآلوبؤتةوة)،  باو  دياردةيةكى  بةشَيوةي  (كة 
زياتر بةهؤى السايى كردنةوةى ئةمريكاو ئةوروثا هَيناومانة 
مَيذووى  سةيرَيكى  ئةطةر  ضونكة  خؤمان  طاى 

َ
كؤمةل ناو 

جطةرةكَيشان بكةينةوة (لَيرةدا ماوةى ئةوة ني ية) دةبينني 
دا، ثاشان بة تَيثةِربوونى 

َ
يةكةمجار لة ئةمريكا سةرى هةل

لة  ئةطةر  َيم 
َ
دةل من  ئَيمة،  طاى 

َ
كؤمةل بؤ  طواسرتايةوة  كات 

ثةيِرةوكردنى ئةم خووة خراثة السايى ئةمريكاو ئةوروثامان 
ةكانى وازهَينانيش الساييان بكةينةوة، 

َ
كردةوة دةبا لة هةول

لة  وازيان  بةريتانى  مليؤن   10 كؤتايى  ةى 
َ
سال  20 لةو 

جطةرةكَيشانى  70%ى  نزيكةى  ئَيستا  هَينا،  جطةرةكَيشان 
دةدةن واز لة جطةرةكَيشان بهَينن. 

َ
بةريتانى هةول

ية، هيض  ثَيويستى بة جطةرةكَيشان ني  تؤ هيض  لةشى 
ماددةيةك لة جطةرة نى ية كة لةشت ثَيويستى ثَيى بَيت، بة 
ثَيضةوانةوة ضةندين ماددةى تَيداية كة دوذمنى سةرسةختى 
يان  بثرسني  خؤيان  جطةرةكَيشان  لة  ئةطةر  بؤية  مرؤظن، 

ئةطةر لةكةسَيكى دى لةو كةسانة وورد بينةوة كة يةكةمجار 
ية  ني  جطةرةكَيشَيك  هيض  كة  دةبينَيت  دةكَيشن  جطةرة 
بةيةكجار فَيرى جطةرة كَيشان بووبَيت يان هيض كَيشةيةكى 
لةيةكةمجارى  نةكردبَيت  تَيبينى  خؤى  لة  تةندروستى 
ئازارو  بة  هةست  جطةرةكَيشةكة  يةكةمجار  جطةرةكَيشان، 
بة  دةست  يان  دةكات،  سييةكانى  و  قورط  ناو  سووتانةوةى 
جطةرةكَيشانيان،  لةسةرةتاى  دةكةن  سةخت  كؤكةيةكى 
تةنانةت هةندَيكيان لةوانةية نةخؤش بكةون، ضونكة بةو 
دوذمنة  ئةم  ضارةى  بة  حةز  لةشمان  كورتى  بة  و  كوردى 

سةرةخؤرة ناكات. 

هاندةرةكانى جطةرة كَيشان: 
1. زؤربةى هةرزةكارو طةنجان كة لَييان دةثرسيت بؤضى 
مةكةيان ئةوة دةبَيت كة جطةرة وايان 

َ
جطةرة دةكَيشن وةال

راستة  قسةية  (ئةو  كةون  بةديار  ثياوانة  طةورةو  لَيدةكات 
ئةطةر ددان زةردبوون و ضرض و لؤضى دةم و ضاوو كؤكةو 
ثَيمان  ئامارةكان  بَيت).  طةورةيى  نيشانةى  زؤر  غةمى 

َ
بةل

َين كة 9 لة 10 كةس لة جطةرةكَيشان لة ثَيش تةمةنى 
َ
دةل

ى دةستيان بة جطةرةكَيشان كردووة. 
َ
18 سال

جطةرةكَيشان 
          د. داهات جةمال حوَيزى              

                  



زانستى سةردةم 22632

دةكةن  واهةست  دى  هةندَيكى   .2
دةكات  هَيمنيان  كَيشان  جطةرة  كة 
بريضرييان  و  دةكات  ساف  برييان  و 
طة 

َ
بةل لةراستيدا  خؤى  دةكات،  زياد 

زانستييةكان بؤضوونَيكى ثَيضةوانةيان 
َين كة جطةرةكَيشان 

َ
هةية كة ئةوان دةل

هؤيةكى  دةكات،  زياد   
َ
دل لَيدانةكانى 

دةكةن  هةست  جطةرةكَيشان  كة  ديكة 
ثَيدةبةخشَيت  ئارامييان  جطةرة  كة 
لةو  كو 

َ
بةل نيية  خؤى  جطةرةكة 

نيكؤتينى  بةهؤى  كة  هؤطربوونةوةية 
ناو جطةرةوة بةرهةم دَيت كة جطةرة 
كَيشةكة هةست بة ضةند نيشانةيةكى 
نةخؤشى خراث دةكات كاتَيك دةيةوَيت 

جطةرة نةكَيشَيت. 

3. هةندَيك طةنجى الساييكةرةوةى 
دى تةنها لةبةر ئةوة جطةرة دةكَيشن ضونكة برادةرةكانيان 
كى جيابن يان 

َ
دةيكَيشن يان حةزيان لَيية شتَيك بكةن لةخةل

هةر شتَيك بكةن !!!. 

ذنان  و  كضان  بةتايبةتى  دى  جطةرةكَيشى  هةندَيك   .4
جطةرة كَيشان بةرَيطةيةكى باش دادةنَين بؤ دابةزينى كَيشيان، 
ئيشتيهاى  ضونكة  دادةبةزَينَيت  كَيش  جطةرةكَيشان  َى 

َ
بةل

كة  نةخؤشييانةى  ئةو  يان ضونكة  دةكاتةوة،  كةم  خواردن 
شَيرثةنجةو  وةكو  دةبن  دروست  كَيشانةوة  جطةرة  بةهؤى 
 !! دادةبةزَينن  كَيش  بةراستى  هةناسة  نةخؤشييةكانى 
م ضةندين رَيطةى تةندروستى ديكة هةن بؤ دابةزينى 

َ
بةال

كَيشت بَى ئةوةى خؤت بخةيتة طَيذاوى دةردةسةرييةكانى 
خواردةمةنى  خواردنى  و  وةرزشكردن  (وةكو  جطةرةكَيشان 

سووك و كةم رؤن.. .هتد).

بة شَيوةيةكى طشتى و بة ثَيى ئامارةكان تةمةنى كةسانى 
هةر  نةكَيشةكان،  جطةرة  لةتةمةنى  كورترتة  جطةرةكَيش 
لةتةمةنت  دةقيقة   5-20 دةطريسَينيت  كةداى  جطةرةيةك 

دةبات. 

لة  جطةرةكَيشان  شةعبيةكان  و  كةلتورى  هاندةرة   .5
طادا باوترة وةك لة هةندَيكى دى، بؤ نمونة لة 

َ
هةندَيك كؤمةل

ئةمريكا طةنجة سثى ثَيستةكان زياترو زووتر جطةرةدةكَيشن، 
دانيشتوانى ئةمريكا نزيكةى 22% ى جطةرةكَيشن. لة ئةوروثا 
لة  ئةمريكا،  بة  بةراورد  بة  زياترة  جطةرةكَيشان  خووى 
كى ئةو ووآلتة جطةرة دةكَيشن. 

ََ
مانيا نزيكةى 35% ى خةل

َ
ئةل

كى (نزيكةى 63%ى ثياوان) 
َ
لة روسيا نزيكةى 39% ى خةل

جطةرةكَيشن. 

باوانيان  كة  منداآلنةى  ئةو  جطةرةكَيش:  باوانى   .6
زياتر  دةبن  جطةرةكَيشان  دووضارى  زؤرتر  جطةرةدةكَيشن 
ئةو  بةهؤى  ناكَيشن.  باوانيان جطةرة  لة  هيض  كة  لةوانةى 
ثةيِرةوى  ئةوروثيةكان  ووآلتة  لة  هةندَيك  لة  كة  ياسانةى 
دةكرَيت كة رَيطة نادات بة جطةرةكيشان و دايكان و باوكان 
ةكانيان، 

َ
لة ثَيش ضاوى مندال تايبةتى  بة  ةكانيان 

َ
مال لةناو 

نيشانى دا كة ئةطةرى جطةرةكَيشان لة اليةن مَيردمنداأل و 
طةنجانى ئةو ماآلنةى زؤر كةم بؤوة. 

طا 
َ
7. جطةرةكَيشان لة اليةن كةسة ديارةكانى ناو كؤمةل

كةسايةتية  اليةن  لة  خراثة  نةريتة  ئةم  دياركةوتنى  بة 
طا وةكو دكتؤر و رؤشنبري و ئةكتةرى 

َ
ناو كؤمةل ديارةكانى 

سينةمايى بة دلنيايى كاردانةوةى نَيطةتيظى دةبَيت لةسةر 
ديكةى  ضينةكانى  اليةن  لة  جطةرةكَيشان  دانى 

َ
سةرهةل

نيايةوة مةبةستم لةو كةسانةية كة هةميشة 
َ
طة(بة دل

َ
كؤمةل
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خاوةنى  نةوةكو  ديكةية  كةسانى  كردةوةى  لةسةر  ضاويان 
بِريارى خؤيان بن هةر هيض نةبَيت لةسةر ئةو مةسةالنةى 
كة ثةيوةندى بة تةندروستى خؤيانةوة هةية) من زؤر جار 
 بووة كة لة اليةن جطةرةكَيشانةوة كراوة 

َ
ئةو ثرسيارةم طوَى ُّـ

تةندروستى  زيانة  هةموو  ئةو  جطةرةكَيشان  ئةطةر  «باشة 
يةى هةبَيت كة تؤ باسى لَيوة دةكةيت ئةى بؤضى دكتؤران 
َيم: 1. 

َ
خؤيان دةيكَيشن؟»ثرسيارَيكى جوانة بةآلم منيش دةل

طاى ئَيمة رَيذةى جطةرةكَيشان لة ناو ضينى دكتؤران 
َ
لة كؤمةل

طا. 2. دكتؤرانيش 
َ
زؤر كةمة لةضاو ضينةكانى ديكةى كؤمةل

طايةى خؤمان ذياون مةبةستم لةوةية 
َ
هةر لةناو ئةو كؤمةل

كة  فاكتةرانةى  ئةو  هةموو  بة  دةبن  كاريطةر  ئةوانيش 
هاندةرى جطةرةكَيشانن.

كة  بثرسيت  دكتؤرانة  لةو  هةريةكَيك  لة  ئةطةر   .3  
جطةرةدةكَيشن لة بارةى زيانة تةندروستى يةكان جطةرةكَيشان 

لةو بروايةدام سةعاتَيك قسةت بؤ دةكةن لةو بارةيةوة. 

ينةوةيةى كة لة ئةمريكا كرا لةسةر دياردةى 
َ
لةو لَيكؤل

ةكانى 
َ
جطةرةكَيشان لة ناو فيلمةكانى هؤليوود لة نَيوان سال

بة  فيلمانةى  ئةو  ى   %  75 كة  دا  نيشانى   1988-1997
ديارة.  ثَيوة  جطةرةكَيشانى  دياردةى  بةرضاو  شَيوةيةكى 
ئةوةى جَى ى سةرنجة كة سةِرةراى كةمبوونةوةى دياردةى 
بةآلم  ئةمريكا  لة  دوايى  ةى 

َ
سال ضةند  لةو  جطةرةكَيشان 

فيلمةكانى 2002يةكسان  لة  دياردةى جطةرةكَيشان  رَيذةى 
بوو بة رَيذةكةى لة فيلمةكانى 1950 !!!.

لة  يةكَيكة  خةمؤكى  خةمؤكى:  و  جطةرةكَيشان   .8
لة ضةند  زانيارييةكان  بةهَيزةكانى جطةرةكَيشان،  فاكتةرة 
دياردةى جطةرةكَيشان  كة  دةريان خستووة  ينةوةيةك 

َ
لَيكؤل

لةو كةسانةى كة نةخؤشى خةمؤكيان هةبووة  باوة  زؤرتر 
نةخؤشيةيان  ئةم  قةد  كة  بةوانةى  بةراورد  بة  ذيانيان  لة 
نةبووة، هةروةها ئةوةشيان دةرخست كة ئةم كةسانة كةمرت 
تواناى وازهَينانيان هةيةو زؤرتر ئةطةرى طةِرانةوةيان هةية 
ثاش وازهَينان، بؤية لةسةر ئةم جؤرة كةسانة ثَيويستة ثَيشرت 
بري لة ضارةسةرى نةخؤشى خةمؤكى يةكةيان بكةنةوة ثَيش 

وازهَينانيان لة جطةرةكَيشان. 

وآلتةى  لةم  لةوانةية  جطةرة:  نرخى  هةرزانى   .9
كاريطةرتر  دى  ئةمانةى  هةموو  لة  فاكتةرة  ئةم  خؤمان 

بَيت بةتايبةتى بؤ هةندَيك جؤرى جطةرة يان هيض نةبَيت 
يةكةمجار كة كةسانى جطةرةكيش بة ثاكةتى نرخ هةرزان 
دةست ثَيدةكةن، بةآلم ئايا ئةمة راستة كةسَيك رؤذى برَيك 
ثارةى بؤ خراثكردنى تةندروستى خؤى و كةسانى دةوروبةرى 

تةرخان بكات !!!

جطةرة كَيشان و زيانة تةندروستيةكان: 
بة ووتنى ضةند رستةيةكى وةكو «واز لة جطةرةكَيشان 
باس  «بةبَى  دةكوذيت  خؤت  جطةرةية  بةو  «تؤ   ،» بَينة 
كردنى زيانةكانى جطةرةكَيشان لةوانةية وةرنةطريَيت. بؤية 

با بةيةكةوة سةيرى زيانةكانى ئةم نةريتة خراثة بكةين. 

ئاوةوة،  خستيانة  و  هَينا  نيكؤتينيان  مادةى  جارَيكيان 
ضى  دةزانى  دا  ثشيلةيةك  دةرخواردى  ئاوةيان  ئةو  ثاشان 
ئَيمة  بؤ  بةآلم  مرد،  يةكسةر  !ثشيلةكة  هات؟  بةسةر 
كؤمثانياكانى جطةرة بِرى نيكؤتينةكة كةم دةكةنةوة (ضونكة 
نياييةوة نايةنةويت مشتةريةكانيان زوو بمرن) يةكسةر 

َ
بةدل

كؤ ثرؤسةى مردنةكةت درَيذ دةكاتةوة ....بؤ 
َ
ناتكوذَيت، بةل

ى ديكة. 
َ
نمونة بؤ 20 سال

زيانة تةندروستيةكانى جطةرة كَيشان جياوازة 
لة نَيوان جطةرةكَيشةكان بة ثَيى: 

1. ذمارةى جطةرةكان. 

2. ماوةى جطةرةكَيشان. 

ى جطةرةكة. 
َ
مذينى دوكةل

َ
3. هةل

بَيت  زياتر  فاكتةرانة  ئةم  رَيذةى  هةرضةندة  بَيطومان 
زيانةكانيش زياتر دةبن. 

ضؤن جطةرةكَيشان كاردةكاتة سةر 
تةندروستى؟ 

جطةرة نزيكةى 4000 مادةى كيميايى تَيداية، بةاليةنى 
كةم 400 لةمانة مادةى ذةهراوين. 

طةرمى  ثلةى  دادةطريسَينيت  جطةرةيةك  تؤ  كاتَيك 
جطةرةكةت دةطاتة 700 ثلةى سةدى لة سةرى جطةرةكةو 
شى  جطةرةكة  بةمةش  كرؤكةكةى.  لة  ثلة   60 نزيكةى 

دةبَيتةوة بؤ بةرهةمهَينانى مادة ذةهراوييةكان. 

بةرهةمة هةرة زيان بةخشةكان كة 
ثةيدا دةبن ئةمانةن: 
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+ تار: ماددةيةكى شَيرثةنجةيية 
+ نيكؤتني: ماددةيةكى هؤطرى زؤر بةهَيزة و ئاستى 
كؤليسرتؤأل زياد دةكات لةناو لةشت (خوَين خةست دةكاتةوة) 

 .

+ يةكا ئؤكسيدى كاربؤن: ماددةيةكى ذةهراوى خنكَينةرة 
كة رَيذةى طةياندنى ئؤكسجني بؤ خانةكان كةم دةكاتةوة. 

+ ثَيكهاتةى طازى دى كة دةبنة هؤى نةخؤشية جؤراو 
نةخؤشيةكانى طريانى  وةكو  كؤئةندامى هةناسة  جؤرةكانى 

.(COPD) درَيذ خايةنى كؤئةندامى هةناسة

طرنطرتين نةخؤشيةكانى كة بةهؤى 
جطةرةكَيشانةوة تووشمان دةبن: 

لوولة  و   
َ
(دل سوِران  كؤئةندامى  نةخؤشيةكانى 

خوَينيةكان):  

نةخؤشيةكانى كؤئةندامى سوِران هؤى سةرةكى مردنن 
لة ئةنجامى جطةرةكَيشان. 

يسرتؤل و ضةورييةكانى دى لة لوولة خوَينيةكان 
َ
كاتَيك كؤل

دةنيشن دةبنة هؤى تةسكبوونةوة، رةق بوون يان تةنانةت 
طريانى ئةم بؤريية خؤَينانة كاتَيك رةق بوونى خوَين بةرةكان 
مةييوة  ئةم  دَيت،  بةرهةم  خوَين  مةييوى  دةبَيت  دروست 
خوَينبةرةكانى  زؤربةى  بضَيتة  خوَينةوة  بةهؤى  لةوانةية 

لةش. 

رةق بوونى خوَين بةرةكان زياترة لة كةسانى جطةرةكَيش 
دةدات، هةروةها مةييوى خوَين 2-4 

َ
زووتريش سةر هةل و 

زياترة بة بةراورد بة كةسانى جطةرة نةكيش. 

نةخؤشيةكانى كؤئةندامى سوِران جياوازة 
بة طوَيرةى طريانى لوولة خوَينةكان: 

· طريانى خوَين بةرة تاجيةكان: طريانى ئةو خوَينبةرانةى 
دأل  تةى 

َ
جةل هؤى  دةبَيتة  دأل  ديوارى  بة  دةدةن  خوَين  كة 

تةى دأل بةهؤى جطةرة 
َ
Heart attack نزيكةى %30 ى جةل

زووتر  10ساأل  لةوانةية  جطةرةكَيش  روودةدات  كَيشانةوة 
 بةديار بكةوَيت بة بةراورد 

َ
طريانى خوَين بةرة تاجيةكانى ُّـ

بة كةسَيكى جطةرةنةكيش. 

خوَين  ئةم  طريانى  مَيشك:  بةرةكانى  خوَين  طريانى   ·
تةى دةماغ Stroke و ئيفليجى. 

َ
بةرانة دةبنة هؤى جةل

· ئةطةر خوَين بةرةكانى طورضيلة بطريَيت دةبَيتةهؤى 
بةرزبوونةوةى ثةستانى خوَين يان لةكاركةوتنى طورضيلة. 

ببَيتةهؤى  لةوانةية  قاض  بةرةكانى  خوَين  طريانى   ·
طانطرين. 

شَيرثةنجة: 
دةبن  شَيرثةنجة  تووشى  زؤرتر  كَيش  جطةرة  كةسانى 
بةبةراورد بةوكةسانةى كة جطةرة ناكَيشن، ئةم قسةية زياتر 
و  قورط  شَيرثةنجةى  و  سييةكان  شَيرثةنجةى  بؤ  راستة 
شَيرثةنجةى دةم، كةكةسانى جطةرةنةكَيش زؤر بةدةطمةن 

تووشى ئةم نةخؤشيية دةبن. 

و  جطةرةكَيشان  نَيوان  ثةيوةندى 
شَيرثةنجةى سى ثةيوةندييةكى زؤر بةتينة 

تةنانةت لةم كوردستانةى خؤشمان: 
كَيشانةوةية  جطةرة  بةهؤى  سى  شَيرثةنجةى  ى   %90
كةضى ئةطةرى تووشبوون بةو نةخؤشيية نزيكةى 0.5 % 

لةو كةسانةى كة قةد جطةرةيان نةكَيشاوة. 

ناوةندو  مام  كَيشانى  جطةرة  لة  10كةس  لة  يةكَيك   +
يةكَيك لة ثَينج كةس لة جطةرةكَيشة خةستةكان (ئةوانةى 
زياتر لة 15 جطةرة دةكَيشن لة رؤذَيكدا) بةهؤى شَيرثةنجةى 

سى يةوة دةمرن. 

هةرضةندة ذمارةى جطةرةكانت و ماوةى جطةرةكَيشانت 
زياتر بَيت مةترسى تووشبوونت بة شَيرثةنجةى سى زياتر 
دةبَيت، هةروةةها رَيذةى تووشبوونت بةو نةخؤشيية زياتر 
كَيشَيت و يان 

َ
يى جطةرةكةت زؤرتر هةل

َ
دةبَيت ئةطةر دووكةل

لة تةمةنَيكى زووتر دةستت بة جطةرةكَيشان كردبَيت. 

بة  تووشبوونت  رَيذةى  بكَيشيت  جطةرة  تؤ  ئةطةر 
جطةرة  كة  يةكَيك  لة  زياترة  جار   4 دةم  شَيرثةنجةى 
نةكَيشَيت. شَيرثةنجةى دةم لةوانةية لةذَير زمان يان لةسةر 

لَيو بةديار بكةوَيت. 

 شَيرثةنجةكانى دى كة لة جطةرةكَيشان باوترة 
لة جطةرةنةكَيشان: 

دان. 
َ
· شَيرثةنجةى ميزل

· شَيرثةنجةى سورَينضك. 

· شَيرثةنجةى طورضيلة. 
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· شَيرثةنجةى مةمك. 

· شَيرثةنجةى ثةنكرياس. 

نةخؤشييةكانى كؤئةندامى هةناسة: 
نةخؤشييةكانى طريانى درَيذخايةنى كؤئةندامى هةناسة 
بؤريضكةكانى  درَيذخايةنى  هةوكردنى  (وةكو   (COPD)
سيةكان  ئاوسانى 

َ
هةل Chronic bronchitisو  هةوا 

لةكةسانى جطةرةكَيش،  روودةدات  زؤرتر   (Emphysema
نيشانةكانى ئةم نةخؤشيية بريتيية لة هةناسة تةنطىو كؤكةو 
جطةرةكَيشَيكى  لةهةر  (ئةطةر  خةست  غةمَيكى 

َ
بةل  

َ
لةطةل

ماوة درَيذ بثرسى لةبارةى بوونى ئةم نيشانانة لةو بِروايةدام 
َى دةبَيت) . 

َ
مةكةى بةبةل

َ
وةال

نةخؤشيية.  ئةم  80%ى  لة  بةرثرسة  جطةرةكَيشان 
دةست  تةمةن  ى 

َ
سال 45-35ى  نَيوان  لة  نةخؤشيية  ئةم 

خراثرت  بةرةو  ووردةووردة  سيةكان  فرمانى  و  ثَيدةكات 
دةبات. خراثبوونى فرمانى سييةكان لةكةسَيكى جطةرةكَيش 
بةمةش  نةكَيش،  لة كةسَيكى جطةرة  دةبَيت  زياتر  3 جار 
دةدات، دوايى دةبَيتةهؤى كَيشةى زؤر 

َ
هةناسة تةنطى سةرهةل

طةورةتر لةهةناسةو نةخؤشةكة ثَيويستى بة كةوتن هةية 
لة نةخؤشخانة، ثاشان لةوانةية بةمردن كؤتايى بَيت ئةطةر 
كةسةكة هةر واز لة جطةرةكَيشان نةهَينَيت. ئةو وَيرانكارييةى 
م 

َ
كة جطةرة لة سيةكانى دةكات. ثرؤسةيةكى بةردةوامة، بةال

ئةطةر كةسةكة لةهةر قؤناغَيك واز لة جطةرةكَيشان بَينَيت 
خانةكان  دةبَيتةوةو  ضاك  ووردة  ووردة  وَيرانكاريية  ئةم 

دةستدةكةنةوة بة دروست بوونةوة.

جطةرةكَيشان و نةتوانينى كردارى 
سَيكسى: 

جطةرةكَيشان  تةمةن  ى 
َ
سال  30-45 نَيوان  ثياونى  بؤ 

توانايى كردارى سَيكسى بة رَيذةى 50% كةم دةكاتةوة. وةكو 
لة ثَيشو باسمانكرد نيكؤتينى ناو جطةرة دةبَيتةهؤى دروست 
بةرةجياوازةكانى  خوَين  طريانى  و  خوَين  مةيويى  بوونى 
مةيووخوَينةى  كةئةو  بةرانةى  خوَين  لةو  يةكَيك  لةش، 
بةردةكةوَيت بريتى ية لة خوَين بةرةكانى ضووك (ئةندامى 
زاوزَيى نَيرينة) بةمةش دةبَيتةهؤى تةسكبوونةوةو طريانى 
ئةم خوَين بةرانة، و رؤيشتنى خوَين كةم دةبَيتةوة، وةكو 
فرمانى  بؤ  ثَيويستة  كردارَيكى  خوَين  رؤيشتنى  زانراويشة 

ضووك. ئةم تةسكبوونةوةية بة تَيثةِربوونى كات زياد دةكات 
بؤية ئةطةر ئَيستا هيض كَيشةيةكى بؤ دروست نةكردوويت زؤر 
لةخؤت نةطؤِرَيى ضونكة لةوانةية سبةينَى قسةيةكى ديكةى 
ينةوةيةكدا كةلةم دواييانة لة بةريتانيا كرا 

َ
هةبَيت لة لَيكؤل

ثةككةوتنى  تووشى  ثياو  نزيكةى 120000  كة  دا  نيشانى 
سَيكسى بوون بةهؤى جطةرة كَيشانةوة. 

ضةند مةترسييةكى ديكةى تةندروستى 
كة بةهؤى جطةرةكَيشانةوة دروست دةبن: 

خوَين  ثةستانى  بةرزبوونةوةى  دةبَيتةهؤى  جطةرة   ·
تةى 

َ
 و جةل

َ
تةى دل

َ
كةئةميش لةاليةن خؤيةوة يارمةتى جةل

دةماغ دةدات. 

ِرةبؤ،  نةخؤشى  بوونى  خراث  دةبَيتةهؤى  جطةرة   ·
رةبؤ  ضارةسةرى  دةرمانةكانى  كارى  دذى  جطةرة  ضونكة 
يان  دةكات  خراثرت  نةخؤشييةكة  ةتى 

َ
حال دةوةستَيتةوةو 

ئةطةرى باشرت بوونى كةم دةكاتةوة. 

ى 
َ
دووكةل بؤ  هةستيارن  زؤر  ضاو  خوَينةكانى  لوولة   ·

و  هةوكردن  ببَيتةهؤى  و  بشكَين  تَيك  لةوانةية  و  جطةرة، 
بوونى بينني. 

َ
خورانى ضاوو لَيل

زياد  دةم  ناو  نةخؤشييةكانى  بةطشتى  · جطةرةكَيشان 
هةناسة،  بؤنى  ناخؤشى  ثووك،  ئاوسانى 

َ
هةل وةكو  دةكات 

كةوتنى ددانةكان، و دةبَيتةهؤى زيادبوونى ترشى لةناو دةم 
بةمةش ئةطةرى برينى ناو دةم زياد دةكات. 

· جطةرة رَيذةى تووشبوون بة برينى طةدةو دوانزةطرَى 
زياد دةكات، زؤربةى ئةو كةسانةى كةتووشى ئةم برينةبوون 
لة كاتى جطةرة كَيشان تووشى ئازارَيكى زياتر دةبن، ضونكة 
مى دةرمانةكانى دذةترشى (دةرمان 

َ
جطةرةكَيش كةمرت وةال

لةبةرئةوةى جطةرة  دةدةنةوة  ئةم نةخؤشيية)  ضارةسةرى 
رَى لة كردارى سارَيذ بوونةوةى برينةكة دةطرَيت و رَي لة 
دةردانى ماددةى بي كاربؤناتة تفتةكان دةطرَيت كة ثَيويستن 

بؤ سارَيذبوونى برينةكة. 

و  تامكردن  هةستى  الوازكردنى  دةبَيتةهؤى  جطةرة   ·
 بة شَيوةيةكى بةردةوام دروست دةبَيت، 

َ
لةدةم دا تامَيكى تال

هةروةها جطةرة هةستى بؤن كردنيش الواز دةكات. 

بوونت، ضؤن؟  جطةرة  ناشرين  دةبَيتةهؤى  · جطةرة 
زيادبوونى  و  ضاوت  و  دةم  ثَيستى  زةردببونى  دةبَيتةهؤى 
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كةمكردنةوةى  دةبَيتةهؤى  جطةرة  ضونكة  لؤضى،  و  ضرض 
رؤيشتنى خوَين لة بؤريية خوَينةكانى دةم و ضاوت و ثَيستى 
ئؤكسجني  طةياندنى  بةمةش  طشتى  شَيوةيةكى  بة  لةشت 
يةك  دةكاتةوة  كةم  خانانة  ئةو  بؤ  ثَيويستةكان  و خؤراكة 
جطةرة دةبَيتةهؤى كةمكردنةوةى رؤشتنى خوَين بؤ ثَيست 

بؤ ماوةى يةك سةعات. 

· جطةرة دةبَيتةهؤى زةردبوونى ددان و ثوكت، بةمةش 
خؤت لة ثَيكةنني و زةردةخةنة دةدزيتةوة !! 

ضاالكيية  طةياندنى  بةئةنجام  تواناى  جطةرةكَيشان   ·
كَيشان  جطةرة  ضونكة  كةمدةكاتةوة  ال  وةرزشييةكانت 
 بة ثةلةتر دةكات، سوِرى خوَين هَيواش دةكات، 

َ
لَيدانةكانى دل

و دةبَيتة هؤى هةناسةتةنطى. 

· جطةرة تواناى لةشت بؤ بةرهةم هَينانى كؤالطني كةم 
دةكاتةوة بؤية سارَيذ بوونى برين لة كةسانى جطةرة كَيش 

درةنطرت دةبَيت. 

 خستنةوة لةاليةن ثياوان و ذنان 
َ
· جطةرة تواناى مندال

كةم دةكاتةوة. 

(جطةرة  ناِراستةوخؤ  كَيشانى  جطةرة 
كَيشى نَيطةتيظ):  

كةسانةية  ئةو  ناراستةوخؤ  كَيشى  لة جطةرة  مةبةست 
 كةسانَيك دةذين (يان زؤر 

َ
م لةطةل

َ
كة جطةرة ناكَيشن بةال

 دةكةن) كة جطةرة كَيشن. ئايا دةزانى 
َ
سوكةوتيان لةطةل

َ
هةل

تؤش  واية  ئةوة  وةكو  نزيكتةوة  لة  جطةرة   6 كَيشانى  بة 
جطةرة  جةنابت  ئةطةر  واتة   ،! كَيشابَيت؟  جطةرةيةكت 
 6 جطةرة كَيش 

َ
م لة فةرمانطة لةطةل

َ
كَيشيش نةبيت بةال

لة ذورَيكدا بيت وةكو ئةوةية تؤش وةكو ئةوان جطةرة كَيش 
بة  دةتوانيت  تةندروستى خؤت  ثاراستنى  بؤ  بؤية   !! بيت 
شَيوةيةكى رَيك و ثَيك دا وا لة جطةرة كَيشةكةى تةنيشتت 

بكةيت كة نزيك لة تؤ جطةرة نةكَيشَيت.

ئةطةر تؤ باوكَيكى (يان دايكَيكى) جطةرة كَيش بيت لة 
ةكانت بة نةخؤشى رةبؤو 

َ
ةوة ئةطةرى تووشبوونى مندال

َ
مال

هةستيارى و نةخؤشييةكانى ديكةى هةناسة دووجار زياتر 
يتان 

َ
سال  2 تةمةن  خوار  َيكى 

َ
مندال ئةطةر  م 

َ
بةال دةبَيت، 

هةبَيت ئةوا زؤر قابيلى هةوكردنى سةختى هةناسة دانن، 
ثاشان مردن (باوةِر ناكةم تؤ لةو باوانة خؤثةرستانة بيت 

بطؤِرييةوة بة ضَيذَيكى  ةكانت 
َ
و تةندروستى مندال كةذيان 

كاتى زيان بةخش) . 

ناِراستةوخؤ  جطةرةكَيشانى  طةورانيش  لة  هةروةها 
ئةطةرى تووشبوون بة شَيرثةنجةى سيةكان زياتر دةكات. 

جطةرة كَيشان و سكثِرى: 
ئةطةر تؤ دايكَيكى جطةرة كَيش بيت لةكاتى سك ثِرى 
ةكانت ئةطةرى رووبةِرووبوونةوةى ئةم كَيشانةيان 

َ
ئةوا مندال

دةبَيت: 

1. ئةطةرى لةبارضوون بة ِرَيذةى %60. 

2. تَيكضوونة ئةندامييةكان بة ِرَيذةى %40. 

نةخؤشييةكانى  بة  تووشبوون  ئةطةرى  زيادبوونى   .3
هةناسةو هةستيارى بة رَيذةى %65. 

ثاش  ةكانتان 
َ
مندال مردنى  ئةطةرى  زيادبوونى   .4

لةدايكبوون بةرَيذةى %50. 

دايكبوونى ثَيش  لة  و  كاتى سكثرى  5. تةواو نةبوونى 
وةخت. 

َيكى كةم كَيش. 
َ
6. لةدايكبوونى منال

7. تةواو نةبوونى طةشةى سيةكان. 

واتة تؤ 9 مانط ئارام دةطريت لةهةموو شتَيك لة ثَيناوى 
رةخساندنى كةش و تةندروستييةكى باشرت بؤ كؤرثةكةت، 
ئايا ناتوانى ئارام لةو خووة خراثةش بطرى بؤ تةندروستى 

خؤت و كؤرثةكةت؟ !.

راستييةكى  ضةند  و  كَيشان  جطةرة 
ئامارى: 

َين 
َ
ئامارةكانى رَيكخراوى تةندروستى جيهانى ثَيمان دةل

كة 4 مليؤن كةس لة هةموو جيهان (واتة نزيكةى بةقةد 
نة 

َ
ساال  (!! خؤمان  كوردوستانةى  ئةم  دانيشتوانى  ذمارةى 

كَيشان  جطةرة  قوربانيانى  جطةرةكَيشان.  قوربانى  دةبنة 
زؤر زياترة لة قوربانيانى خواردنةوةى كحولييةكان و ماددة 
تة يةكطرتووةكانى ئةمةريكا نزيكةى 

َ
بَيهؤشكةرةكان، لة ووال

َيكدا قوربانى جطةرة كَيشانن، لة 
َ
400000 كةس لةهةر سال

نةى خواردنةوة كحولييةكان 120000 
َ
كاتَيكدا قوربانى ساال

كةس دةبن. 

هؤى  بة  دةمرن  كةس  نزيكةى 114000  بةريتانيا  لة 
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بةهؤى  كةس   42800 نزيكةى  لةوانة  جطةرةكَيشان، 
بةهؤى  كةس   30600 جطةرةكَيشانةوة  شَيرثةنجةكانى 
كةس   29100 و  سوِرانةوة،  كؤئةندامى  نةخؤشييةكانى 
بةهؤى نةخؤشيةكانى كؤئةندامى هةناسةى بةرهةمى جطةرة 

كَيشانةوة دةمرن. 

(لَيرةدا مةبةست لة جطةرة كَيشانى راستةوخؤية نةك 
(خؤ  َيت 

َ
بل يةكَيك  ئةطةر  ناِراستةوخؤ)  كَيشانى  جطةرة 

يةتييةكانى ئةمريكا و بةريتانيا 
َ
واقيعى ذيان و دياردة كؤمةال

تَيكمان بؤ بكة كةتؤزَيك 
َ
طةى ئَيمة، ووال

َ
زؤر دوورة لة كؤمةل

ئةم  سةيرَيكى  باشة،  َيم 
َ
دةل منيش   » خؤمان  لة  نزيكبَيت 

ئامارانةى خوارةوة بكة: 

نة دةمرن 
َ
تى لوبنان نزيكةى 3500 كةس ساال

َ
- لة وال

بةهؤى جطةرة كَيشان. 

تى كةنداو (عَيِراق و كوةيت و سعوديةو.. . هتد) 
َ
- لة وال

نة نزيكةى 1400 كةس قوربانى جطةرة كَيشانن. 
َ
ساال

كى ميسرى بةدةست نةخؤشيةكانى 
َ
- نزيكةى 26% ى خةل

نة 
َ
َينن، حكومةتى ميسرى ساال

َ
بةرهةمى جطةرةكَيشان دةنال

ضارةسةركردنى  بؤ  دةكات  سةرف  دؤالر  مليار   3 نزيكةى 
نةخؤشييةكانى ئةنجامى جطةرةكَيشان. 

 2005 ى 
َ
لةسال جيهانى  تةندروستى  رَيكخراوى   -

ينةوةيةكى كرد لة كوردستان (لة ثارَيزطاكانى هةولَير، 
َ
لَيكؤل

ى، 
َ
سلَيمانى و دهؤك) لةسةر خوَينكارانى نَيوان 13 15- سال

ئةم راستيانةى خوارةوةى بؤ دةركةوت: 

· 27%ى لة خوَيندكاران لةذيانياندا جطةرةيان كَيشاوة، 
لةو رَيذةية 41% يان كوِربوون و 10% يان كض. 

ثَيش  يةكَيكيان  كةمةوة  بةاليةنى  كةسيان   10 لة   ·
ى دةستيان داوةتة جطةرة كَيشان. 

َ
تةمةنى 10 سال

· 12% لةو جطةرة كَيشة الوة كوِرانة حةز بة جطةرة 
سانيان. 

َ
كَيشان دةكةن نيو سةعات لة دواى لةخةو هةل

· 14% لةو الوة كوِرانةى كة جطةرة ناكَيشن حةزدةكةن 
ى داهاتوو. 

َ
دةست بكةن بة جطةرة كَيشان لة سال

كَيشان  جطةرة  بة  حةز  كة  رَيذةيةى  ئةو  كضان  بؤ   ·
ى داهاتووةوة 14% دان، كةزؤر زياترة لة رَيذةى 

َ
دةكةن لة سال

ئةو كضانةى كة ئَيستا جطةرة دةكَيشن كة 2%ن. 

· لةو جطةرة كَيشانة نزيكةى 56%-33 يان باوانيشيان 

جطةرة دةكَيشن، وة 11-2% يان هاوِرَى نزيكةكانيان جطةرة 
دةكَيشن. 

وازهَينان لة جطةرة كَيشان: 
تؤ  كة  هةنطاوَيكة  باشرتين  كَيشان  لة جطةرة  وازهَينان 
ى بؤ بدةيت لة ثَيناوى باشرت كردنى تةندروستى خؤت 

َ
هةول

م وازهَينان لة 
َ
ةكانت و هاوِرَيكانت بةال

َ
و خَيزانةكةت و منال

جطةرة كَيشان ثرؤسةيةكى طرانةو ثَيويستى بة ئريادةيةكى 
بةتني هةية لةسةرةتادا ثاشانيش ثَيويستى بة ئارامطرتنَيكى 
كَيش  كةسانى جطةرة  كة  َيني 

َ
بل كة  ئةوةنيية  هةية،  ضاك 

ذيانى  ى 
َ
كؤنرِتؤل ناتوانن  يان  هةية  الوازيان  ئريادةيةكى 

ى 
َ
م لةبةر هةندَيك راستى زانستى كة نكؤل

َ
خؤيان بكةن بةال

لة بوونيان ناكرَيت وازهَينان لة جطةرة كَيشان ثرؤسةيةكى 
قورسة، سةختى لة وازهَينان لة جطةرة كَيشان دةطةِرَيتةوة 
بؤ هؤطر بوونى كةسة جطةرة كَيشةكة بؤ مادةى نيكؤتني 
سةرةكييةى  ماددة  ئةو  نيكؤتني  هةية،  جطةرة  ناو  لة  كة 
لة جطةرة هةية ماددةيةكى خوطرى بةهَيزة كةدةبَيتةهؤى 
ئةو  زؤربةى  بؤية  سايكؤلؤذى،  فسيبؤلؤذى  بوونَيكى  هؤطر 
كةسانةى كة ماوةيةكة جطةرة دةكَيشن ناتوانن بة خَيرايى و 
وودة بوون بة جطةرة 

َ
بةيةكجار وازى لَيبَينن، شايةنى باسة ئال

كَيشان روودةدات ثاش ثَينج مانط لة جطةرة كَيشان. لةبةر 
ئةو هؤطر بوونةية كة ئةو جطةرة كَيشانةى كة جطةرةيةكى 
دةتوانن  بةطران  دةكَيشن  جطةرة  زؤر  بؤماوةيةكى  و  زؤر 
واز لة جطةرة كَيشان بهَينن هؤى هةندَيك نيشانةى خراث 
بَى  كلينيكى،  خةمؤكى  وةكو  بةدياردةكةوَيت  كةلةسةريان 
م ئةم نيشانانة تةنها 

َ
تةنطى، كَيش زياد بون، بةال

َ
خةوى، دل

خؤى  لةش  هةتا  دةخايةنَيت  هةفتةيةك  ضةند  ماوةى  بؤ 
 نةمانى نيكؤتني. 

َ
ِرادَينَيتةوة لةطةل

َيت 
َ
لةوانةية يةكَيك لة كةسانى جطةرة كَيش بثرسَيت و بل

«باشة من لة وازهَينانى جطةرة كَيشان ض قازانج دةكةم؟!» 
َيني وازهَينان لة جطةرة كَيشان ئةم سوودانةى ثَي 

َ
ئَيمةش دةل

دةطةيةنَيت: 

1. بارى تةندروستيت بة شَيوةيةكى طشتى ضاكرت دةبَيت 
و ضاالكرت دةبَيت و هةناسةدانت ئاسانرت دةبَيت. 

و  ضوون   
َ
هةل و  دةبَيت  باشرت  دةرونيت  بارى   .2

خةويشت  و  دةبَيت  كةمرت  لةضاوجاران  تووِرةبوونةكانت 
رتو خؤشرت دةبَيت. 

َ
زياترو قول
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دةستَيت 
َ
هةل لةخةو  كة  بةيانيان  كة  بةدواوة  لةوة   .3

خؤشةويست  كة  ناكةيت  ناخؤشة  بؤنة  و  تام  بةو  هةست 
 دوردةكةوَيتةوة، دانةكانت ثاكرتو بريقةدارتر 

َ
ترين كةست ُّـ

دةبن رةنط و رووت جوانرتو طةشرت دةبَيت.

ئارةزووى  و  دةبَيت  باشرت  كردنت  تام  هةستى   .4
و  دةبَيت  باشرت  بؤنكردنت  هةستى  دةكرَيتةوة،  خواردنت 

بؤنى ناودةمت خؤشرت دةبَيت. 

ة كوتَيية ناكةيت كة ماوةماوة 
َ
5. لةمةوال هةست بةو دل

ة ِراوكَيى زؤرى دةكرديت. 
َ
هةستت ثَي دةكردو تووشى دل

6. ئةو زيانانةى كة جطةرة كَيشان بة تايبةتى لةسةر 
دةم  سوورى  و  طةشى  نةمانى  وةكو  َيت 

َ
دَيل ى  بةجَى  ذنان 

لة  بَيجطة  روت،  لؤضى  و  ضرض  بةدياركةوتنى  و  ضاوت  و 
و  ددانةكانت،  طةِرانى 

َ
زةردهةل و  دةمت  بؤنى  ناخؤشى 

ناسكى  سةر  كاردةكاتة  كة  هؤرمؤنييةكان  رذانة  تَيكدانى 
نيشانانة  ئةم  كَيشان  جطةرة  لة  وازهَينانت  بة  دةنطت، 
نامَينن و نيشانةى زيندة ضاالكى جوانيت رؤذ بة ِرؤذ بؤ 

دةطةِرَيتةوة. 

7. دايكى سكثِر ئايا دةزانيت بة وازهَينانت لة جطةرة 
كَيشان كؤرثةكةت ئؤكسجني و خؤراكى زؤرتر وةردةطرَيت 

و تةندروستى زؤر باشرت دةبَيت. 

8. بة وازهَينانت لة جطةرة كَيشان نةك خؤت بةتةنها 
خَيزانةكةت  ئةندامانى  هةموو  و  ةكانت 

َ
مندال كو 

َ
بةل

دةثارَيزيت لة زيانةكانى جطةرة كَيشانى ناراستةوخؤ. 

كَيشان  جطةرة  لة  وازهَينانت  بة  ئةمةش   
َ
لةطةل  .9

ثارةيةكى زؤرترن بؤ دةطةِرَيتةوة كة دةتوانيت ثاشةكةوتى 
بكةيت بؤ شتَيكى بةسوودى دى.

    لةوانةية ثاش دةرخستنى ئةم سوودانةى وازهَينان 
قسةكانمان  بة  بِروا  كَيشةكان  جطةرة  كَيشان  جطةرة  لة 
م 

َ
بكات و بِريار بدةن كة واز بهَينن لةو خووة خراثة، بةال

دةكَيشم  جطةرة  دةمَيكة  من   » َين 
َ
بل هةندَيكيان  لةوانةية 

و تازة بةتازة دةتةوَيت واز لة جطةرة كَيشان بهَينم؟  تازة 
ينةوة 

َ
َين كة لَيكؤل

َ
هيض سوود بةمن ناطةيةنَيت ئَيمةش دةل

قةد  َين: 
َ
دةل ئةوان  هةية،  ديكةيان  قسةيةكى  زانستييةكان 

درةنط ني ية بؤ وازهَينان لة جطةرة كَيشان ضونكة: 

+ دواى 20 دةقة لةوازهَينانت: 

- ثةستانى خوَينت دةطةِرَيتةوة ئاستى ئاسايى. 

بارى  دةطةِرَيتةوة  قاضت  و  دةست  لة  طةرمى  ثلةى   -
ئاسايى. 

+ دواى 8 سةعات لة وازهَينانت: 
خوَين  لةناو  كاربؤن  ئؤكسيدى  يةكا  طازى  رَيذةى   -

دةطةِرَيتةوة بارى ئاسايى. 

+ دواى 24 سةعات لة وازهَينانت: 

 زؤر دادةبةزَيت. 
َ
تةى دل

َ
- رَيذةى تووشبوونت بة جةل

+ دووراى 2 رؤذ لة وازهَينانت: 
- هةستى تامكردن و بؤنكردنت باشرت دةبَيت. 

+دوواى 3-2 هةفتة لة وازهَينانت: 
باشرت     خوَين  بؤرييةكانى  بةناو  خوَينت  رؤيشتنى   -

دةبَيت. 

- فرمانى سيةكانت باشرت دةبَيت. 

+ دواى 9-1 مانط لة وازهَينانت: 
- كؤكة، هةوكردنى طريفانة هةواييةكان، هةناسة تةنطيت 

كةم دةبَيتةوة. 

- كارى فسيؤلؤذى سيةكان زؤر باشرت دةبَيت و ئةطةرى 
تووشبوونت بةهةوكردنى سييةكان كةم دةبَيتةوة. 

 لة وازهَينانت: 
َ
+ دواى 1 سال

 بة رَيذةى 
َ
- مةترسى تووشبوونت بة نةخؤشييةكانى دل

1/2 كةم دةبَيتةوة. 

 لة وازهَينانت: 
َ
+ دواى 5 15- سال

يةكسان  دةماغ  تةى 
َ
جةل بة  تووشبوونت  مةترسى   -

دةبَيت بة يةكَيك كة قةد جطةرةى نةكَيشابَيت. 

- مةترسى تووشبونت بة شَيرثةنجةى سيةكان يةكسان 
دةبَيت بةيةكَيك كة قةد جطةرةى نةكَيشابَيت. 

ثةنجةكانى  شَير  بة  تووشبوونت  مةترسى  هةروةها   -
دان، طورضيلة، ثةنكرياس زؤر 

َ
دةم، قورط، سورَينضك، ميزل

كةم دةبَيتةوة.

 لة وازهَينانت: 
َ
+ دواى 15 سال

 يةكسان 
َ
- مةترسى تووشبوونت بة نةخؤشييةكانى دل

دةبَيت بة يةكَيك كةقةد جطةرةى نةكَيشابَيت. 

جطةرة  نزيكت  كةسَيكى  هةر  يان  خؤت  ئةطةر  كةواتة 
زؤر  كاتَيكى  ئَيستاش  درَيذ  دورو  ماوةيةكى  بؤ  دةكَيشَيت 
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طونجاوة بؤ وازهَينان لة جطةرة كَيشان. 

ضةند ثَيشنيارَيك بؤ وازهَينان لة 
جطةرة كَيشان: 

1. بة ئريادةيةكى بة هَيزةوة بِريارى وازهَينان بدة بة 
و  بةخؤت  كَيشان  كةجطةرة  زيانانةى  ئةو  لةبةرضاوطرتنى 
خَيزانةكةت دةطةيةنَيت، و بة لةبةرضاو طرتنى ئةو سوودانةى 
خَيزانةكةت  و  خؤت  بة  كَيشان  جطةرة  لة  وازهَينان  كة 

دةطةيةنَيت. 

2. بة خَيزانةكةت يان هاوِرَييةكى نزيكت رابطةيةنة كة 
 بكة كة 

َ
بةتةماى وازهَينانى لةم خووة خراثة، و داوايان ُّـ

يارمةتيت بدةن لةو تاقيكردنةوة طةورةية، بؤنمونة ثَييان 
ئاطادارم  دةكَيشم  بينى كة جطةرة  « هةركاتَيك منتان  َى 

َ
بل

ى دةهَينم لةو 
َ
بكةنةوة، هاندةرم بن لةو هةنطاوانةى كة هةل

وازهَينانة». 

نيكؤتني  كة  هؤطرييةى  ئةو  لةبةر  بَيت،  بريتان   .3
دروستى دةكات لةلةشى ئَيوة بؤية لةشتان ناتوانَيت بةيةكجار 
 ئةو بارة تازةية رابهَينَيتةوة 

َ
« بةيةك هةنطاو « خؤى لةطةل

بؤية ثَيشنيار دةكةين بؤ هةندَيك دةرمانى ثزيشكى كة لة 
نيكؤتينيان  ماددةى  كة  دةكةوَيت  دةست  دةرمانخانةكاندا 
تَيداية بؤ ئةوةى ئةو بِرة نيكؤتينة بدةنة لةش بة شَيوةيةكى 
 نةمانى نيكؤتني 

َ
كةمرتو تةندروستى ترو هةتا لةش لةطةل

ثَيست  كةلةسةر  لةزطة  بةشَيوةى  دةرمانانة  ئةم  رابَيت، 
دةدرَيت يان بة شَيوةى بنَيشت هةية، ثَيشنيار دةكةين بؤ ئةو 
كةسانةى دةيانةوَيت واز لة جطةرة كَيشان بهَينن كة هةنطاو 
ئةطةر  نمونة  بؤ  بهَينن،  كَيشان  جطةرة  لة  واز  بةهةنطاو 
وازهَينان  يةكةمى  لةهةفتةى  دةكَيشيت  جطةرة  رؤذى20 
بيكة بة 10 جطةرة ثاشان لة هةفتةى دووةم بة 5 جطةرة 
بة  دةبَيت  يةكسان  كَيشانت  ذمارةى جطةرة  هةتا  هةروةها، 
سفر. باشة ئةطةر رازيش نيت بيكةيت بة سفر هةتا ثَيت 
دةكرَيت كةمى بكةوة ضونكة، وةكو ثَيشرت باسكرا، زيانةكانى 
 ذمارةى جطةرةكانت كة 

َ
جطةرة كَيشان راستةوانةية لةطةل

دةيكَيشيت. 

زياتر هانت  بارودؤخانةى كة  ئةو  يان  كاتانةى  ئةو   .4
لةو  بدة   

َ
هةول بكةو  دةستنيشان  كَيشان  جطةرة  بؤ  دةدةن 

بؤنمونة  بة شتَيكى ديكةوة.  كاتانةدا خؤت خةريك بكةيت 
بخةرة طريفانتةوة هةركاتَيك   

َ
نوقل يان  هةندَيك ضةرةسات 

زانيت حةزى جطةرة كَيشان تينى بؤ هَيناويت ئةوان بخؤ لة 

جياتى جطةرةكة. 

 بدة خؤت لةو هاندةرانة دووربخةرةوة كةحةزى 
َ
5. هةول

خواردنةوةكحولييةكان،  وةكو  الزياددةكةن  كَيشانت  جطةرة 
كَيش زيادبوون، يان ئةو كةسانةى كة هاندةرتن بؤ جطةرة 
كَيشان (بةاليةنى كةمى هةتا ئةو كاتةى كة بةتةواوى وازت لة 

جطةرةكَيشان هَينا) . 

 دكتؤرى ددان دابنَى بؤ شوشتنى ددانةكانت، 
َ
6. كات لةطةل

ةكةت و ناو سةيارةكةت لة بؤنى 
َ
 بدة جلةكانت و ناومال

َ
هةول

جطةرة ثاك بكةيتةوة.

7. بةرنامةيةك دابنَى بؤ سوود وةرطرتن لةو ثارةيةى كة 
بؤت دةطةِرَيتةوة لة نةكِرينى جطةرة. 

كة  هةنطاوَيك  هةر   
َ
لةطةل بكة  لةخؤت  دةستخؤشى   .8

دةينَييت لة ثرؤسةى وازهَينان، ضونكة بةِراستى تؤ شايةنى 
دةستخؤشيت لةو ئريادةو سةبرة بةهَيزةى كةهةتة. 

جارَيك  ئةطةر  نةبيت  بَيزارى  و  تةنطى 
َ
دل تووشى   .9

م ديسان طةِرايتةوة سةرى، 
َ
وازت لة جطةرة كَيشان هَينا بةال

خووة،  ئةم  سةر  بطةِرَييةوة  مانطَيك  ضةند  ثاش  لةوانةية 
كَيشان  وازلةجطةرة  ناتوانيت  كةتؤ  ئةوةنيية  ئةوةنيشانةى 
كو 

َ
بهَينيت و يان لةشى تؤ ثَيويستى بةو جطةرةية هةية نا بةل

َيكى ديكة هةيةو 
َ
تةنها ئةوةية كةتؤ ثَيويستيت بةضةند هةول

ثَيويستيت بةهاندةرى زياتر هةية لةاليةن كةسة نزيكةكانتةوة 
بؤ وازهَينان، ثَيويستيت بة سةبرو دان بةخؤداطرتنى زياتر 

هةية. 

10. ئةطةر ئةو فاكتةرانة بةس بوون بؤ وازهَينانت لة 
جطةرة كَيشان ئةوا زؤر باشة، ئةطةر بةس نةبوو ئةوا ثَيشنيار 
بؤ  دى  ثسثؤِرَيكى  هةر  يان  دكتؤر  بؤالى  بضيت  دةكةين 

راوَيذكردن. 

سةرضاوةكان:
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2. WWW. Wikipedia. org 
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6. دكتور عادل هادى: التدخني ص 64، 95،96
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هةر لةسةردةمى بابلى و فريعةونةكانةوة ضةندين جؤر 
،يةكَيك  ثَيست  الوَيتى  ثاراستنى  بؤ  بةكارهَينراوة  دةرمان 
بووة  ثَيست  يشانى 

َ
قل يان  ثَيست  ثريوانى  ضارانة  رَيطة  لةو 

بةمادةكانى وةك كربيت و خةردةل و بةردى كلس و ريزؤرسني 
مانى (ئونا) سةرنجيدا ترشى 

َ
ى (1882) دا ثزيشكى ئةل

َ
.لة سال

(شؤِرةبي) بة خةستى كاريطةرى زؤرى لةسةر ثَيست هةية ،لة 
سةرةتاى سةدةى بيستيشدا دوو ثزيشكى ئينطليزى (ماضةر) 
كة  بةكارهَينا  َثكهاتةيةكيان  ضةند  (الطاسى)  فةِرةنسى  و 
مادةى (فورمول) ى تَيدا بوو بؤ ضاككردنةوى شوَينى سوتانى 
ى (1945) 

َ
كةسةكان لةكاتى جةنطى يةكةمى جيهانيدا .لة سال

دا هةردوو زانا (ماهى و ئةجينيز ) لة كاريطةرى بايؤلؤذى 
ثريوانى ثَيست تؤذينةوة بة سَييينةى (كلؤر و ترشى سركةو 
ى (1970) وة ثزيشكةكانى ثَيست فينؤأل 

َ
فينؤأل ) ،هةر لة سال

َيشاندنى 
َ
و سَيينةى (كلؤر و ترش و سركة T.C.A) يان بؤ قل

ى (1980) زانا (سيطمؤن) توَيذينةوةيةكى 
َ
ثَيست بةكارهَينا ،سال

َيشان يان 
َ
فراوانى شانةيى بةئةنجامدا بؤ هةموو جؤرةكانى قل

ثريوان بة ثَيى مادة بةكارهاتووةكان ،بؤ دياريكردنى قوآليى 
ينى شانةى ثَيست ،ثزيشكى سوريى (عةبةجى) كة لة وآلتة  طؤرٍِ
دابهَينَيت كة  يةكطرتوةكان كاردةكات توانى دةرمانَيكى نوَي 
ديارى بكات  ئاستى قوآليى ثريوانةكة  بةهؤيةوة دةتوانرَيت 

بةثَيى ثَيويست ،ثاش ئةوةش ثريوانى سادة Easy peel و 
َيشان بة ترشى ميوةكان بةدةركةوت .

َ
قل

ني):
َ
ثَيناسةى ثريوان (توَيذ دامال

ماناى   Peeling-peel ثَيست  كيميايى  ثريوانى 
يشَينَيت 

َ
دةقل ثَيست  تايبةتة كة  ماددةيةكى  جَيبةجَيكردنى 

،بة مةبةستى البردنى بةشَيك لة ثَيست كة دةبَيتة هؤى نوَى 
بوونةوةى ثَيست و طؤِرانكارى تيايدا ،لة ئاكاميشدا رةش بوونى 
ةو ضرض و لؤضى ثَيست كةمدةكاتةوة يان 

َ
ثَيست يان خاأل و ثةل

ة نةرم و كؤالجينةكان نوَى دةكاتةوة .
َ
اليدةبات و ريشال

ثؤلَينكردنى ثريوانى ثَيست و طؤِرانة 
شانةييةكان:

توَيذينةوة دةربارةى طؤِرانى شانةيى بؤ هةموو جؤرةكانى 
ى 

َ
تةكنيكى ثريوانى ثَيست بةئةنجامدراوةو بة طوَيرةى قول

طؤِرانة شانةييةكان بؤ سَى جؤر ثؤلني كراون:-

1. جؤرى رووكةشى، كةبةسةر دوو بةشدا 
دةبةشكراوة:

زؤر تةنك ،كة ترشى ئةلفا هايدرؤكسى يان ترشى كليكؤليكى 
لةخؤطرتوة ،ترشى شؤِرةبى (ترشى بَيتا هايدرؤكسى) ترشى 
َيكة لة ترشةكانى 

َ
شري ،ريزؤرسني ،طرياوةى جسنةر (كة تَيكةل

ضارةسةرَيكى نوآ بؤ
ضرضى ثَيست   

        دكتؤر نةبيل نةزير  
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وزين و سَيينةى كلؤر و ترش و سركة بة 
َ
ى خةل

َ
ثَيشوو)سةهؤل

ضِرى 10 – 20 % و ترشى ئةزاليئيك ،كة جياكردنةوةيةك 
لة ضينةكانى ثَيستدا دروست دةكات و دةضَيتة ناو و دةرةوةى 

خانةكانى ضينةكانى ديكةى ثَيست .

تةنك، كة ترش و كلؤر و سركةى لةخؤطرتووة بة ضِرى 
35 % و بةكارهَينانى زؤرى مةرهةمةكانى ترتيينتى دةبَيتة 
هؤى طؤِرينى ثَيست بة نةهَيشتى ضرض بوونى و كةمكردنةوةى 
تةنكى ثَيست و الدانى خانة ناوازةكان و  ضاالككردنى خانةكانى 

ة نةرم و كؤالجينةكان دروست دةكةن.
َ
ريشال

2. جؤرى مامناوةند:
بةكارهَينانى ثَيستى تةواو لةضينى سةرةوة الدةبات بةبَي 
سَيينةى  طرياوةى  لةمجؤرةدا   ، بكات  وَيران  كؤالجني  ئةوةى 
ني 

َ
وزى سةهؤل

َ
 خةل

َ
كلؤر وترش وسركة بة ضِري 35% لةطةل

 سَيينةكةدا بةكاردَيت بةضِرى 50% ، 
َ
و، طرياوةى جسنةر لةطةل

 بةضِري 88% بةبَي داثؤشينى .
َ
يان طرياوةى فينؤل

:
َ
3. جؤرى قوول

ضينى سةرةوةى ثَيست بةتةواوى الدةباتء كؤالجني وَيران 

دةكات، لةمجؤرةدا تَيبينى كراوة ثاش سَي مانط بةكارهَينانى 
كؤالجينى نوَى بةدةركةوتوة كةيةكسانة بة كؤالجينى البراو  
ة نةرمةكان بةدةركةوتوونةوة، دةكرَيت ئةم طؤِرينة 

َ
يان ريشال

 بةردةوام بَيت ثاش بةكارهَينانى رَيطةى 
َ
بؤ ماوةى بيست سال

بيكةرزو ضرضي ثَيست دوادةخات.

ضةمكة طشتييةكانى ثريوانى ثَيست 
بة ماددةى كيميايي:

بطريَيت  لةبةرضاو  خواست  ثَيستدا  ثريوانى  لة  طرنطة 
ويسرتاو  ى 

َ
قول ئاستى  و  دةخوازرَيت  كة  ئةو ضارةسةرةش  و 

ئةم  ثَيش   ، بةكارهاتووةكان  ماددة  ثَيي  بة  ثريوانةكةدا  لة 
مةرهةمةكانى  جؤرى  بة  ثَيست  دةبَيت  بةكارهَينانةش 
(ترشةكانى ئةلفا هايدرؤكسي و سثيكةرةوةكان ) و البردنى 
ماددةكانى  كاريطةرى  تاوةكو   ، ئامادةبكرَيت  ثَيست  ضةورى 
ثريوانى ثَيست باشرتو زياتر بَيت، كة لةوَيشدا ثَيويستة بِرى 
ماددةكةو ضِري يةكةيي و ماوةى شَيالنى لةسةر ثَيست و ماوةى 
بةكارهَينانى لةبةرضاو بطريَيت، يان بارودؤخى كةسي نةخؤش 
مةرهةمانة  ئةو  و  نةكةوَيت  خؤر  بةرتيشكى  زؤر  لةوةى 

بةكاربهَينَيت كة دذة خؤرة بة ثلةى (30) يان زياتر.
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سوودةكانى ثريوانى ثَيست:
1. ضاكردنى لة رووى طؤِرانى رةنطى ثَيست و ضارةسةركردنى 

ثريبوونى ثَيست.

2. ضرض ولؤضى كةم.

ثَيست  كردنةى  سثي  ةو 
َ
ثةل زيبكةو  ضارةسةرى   .3

 ،
َ
فينؤل بةمادةى   

َ
قوول بؤ  مامناوةند  جؤرى  بةبةكارهَينانى 

كةلةكةسَيكةوة بؤ يةكَيكى دى دةطؤِرَيت.

وزى 
َ
خةل و   

َ
بةفينؤل برينةكان  شوَين  ضارةسةرى   .4

ني و سَيينةى كلؤرو ترش و سركة بة ضِرى %35 لة 
َ
سةهؤل

شوَين برينة رووكةشيةكانيش بة دووبارةكردنةوةى ثريوانى 
رووكةش ضارةسةر دةكرَيت.

5. طؤِرينى تيشكى كةلة ئةنجامى تيشكى (X) درووست 
 ضارةسةردةكرَيت .

َ
بووة بةجؤرةكانى مامناوةندو قول

6.  ئازةبة ضارةسةردةكات بة ثريوانى رووكةشي والبردنى 
ةى زيثكةكانيش بة خَيرايي.

َ
جَي ثةل

   دةبَيت بةر لة ثريوانى ثَيست ، ثَيست لة ضةورييةكان 
كاريطةرى  هةتا  ئةسيتؤن)   – كهول   ) بة  بكرَيتةوة  خاوَين 
ت ، لةمةشدا ضاودَيرى ضاوو دةم و برؤو  ماددةكان زياتر بيََ

الجانةكان دةكرَيت .

ثَيست  جؤرةكانى  هةموو  :بؤ  رووكةش  ثريوانى 
بةكاردةهَينرَيت و بةثَيي ثَيويست دووبارة دةكرَيتةوة.

بة  ثَيست  ثريوانى   .1
ريزؤرسني: طرياوةى ئؤناى لةخؤ 
فراوان  شَيوةيةكى  طرتووةوبة 
بة  بةكاردَيت  فةرةنسادا  لة 
ئةوةى   ، ضِرييةكانى 10 30-% 
بةكاردَيت  زياتر  هةمووان  لة 
ليتَيسري  لة  ضاكراوة  طرياوةى 

كةلةمانة ثَيكهاتووة :

Resorcin 40 gr

Oxyde de zinc 10 gr 

Ceyssatite  20gr

 Axongebenzoine 28
gr

واتة بةضِرى %50 لة ريزؤرسني و ئةومادانةى 
سووربوونةوةى ثَيست كةمدةكةنةوة.

 دةكرَيت و ثَيش 
َ
طرياوةكة بة يةكسانى و ضاك تَيكةل

ثريوان ئامادةبكرَيت، 
باشرتة بةر لةبةكارهَينانى 
بؤ ماوةى (10) دةقيقة 
لة ثَيستى ثشت طوَي يان 
الجانط بدرَيت و هيض 
ئاكامَيكى الوةكى نةبَيت 
جطة لة سووربوونةوةيةكى 
سادة.رَيطةى 
بةكارهَينانى:

دةم و ضاو خاوَين 
دةكرَيتةوةو طرياوةكة بة 
ئامرازى خؤى لةدةم و ضاو 
دةدرَيت بةضينَيكى تةنك 
و يةكسان ، بؤ دووجار لة 
ماوةى (24) كاتذمَيردا 
، لةنَيوضةوان و لووتةوة 
دةست ثَيدةكرَيت و 
بةروومةت و ضةناطة كؤتايي 
وي 

َ
دَيت، دةبَيت بةر ثَيل
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ضاوو لَيوارى لَيوةكان و مووى الجانط نةكةوَيت بؤ ماوةى 
(10 40-) دةقيقة بةثَيي ثَيستةكة دةمَينَيتةوة ، ثاشان 
ماددةكة الدةبرَيت لة خوارةوة بؤ سةرةوة بةئامرازى خؤيي و 
بةثارضة لؤكة يان ثةِرؤى تةِر دةسِردرَيت ، ثَيستى هةستيار 
بة ضِري (20%) دةبَيت بةكارى بهَينَيت و دواتر بةثَيي 
ثَيويست زيادبكرَيت ، يان دواى ضارةكة كاتذمَيرَيك ئةو كةسة 
هَيوركةرةوةيةك ثاش بةكارهَينانى بخوات .

طؤِران:
ئةو كةسة هةست بة سووتانةوة وةك مانةوة بؤ (2-3) 
 طَيذ بوون بؤ ماوةى (10) 

َ
سةعات لةبةرخؤر دةكات ، لةطةل

دةقيقة ، لةبةرئةوة باشرتة بؤ نيو سةعات بحةسَيتةوة ، سةرةتا 
م 

َ
 دةبَيت و ثاش (48) سةعات سووردةبَيتةوة ، بةال

َ
رةنطى ئال

ثَيستى  راكَيشانى  بة  هةست  كةسة  ئةو  سَييةمدا  رؤذى  لة 
دةم و ضاوى دةكات كة كاتى قسةكردن يان نانخواردن بَيزار 
دةبَيت ، دةبَيت ئةم هةستة بؤ رؤذانى دواتر نةمَينَيت و و 
نةخؤش لةو ماوةيةشدا هيض مةرهةمَيك بةكارنةهَينَيت .لة 

روشانةكانةوة:

 
َ
جيابوونةوة لة ضينةكانى سةرووى ثَيست روودةدات لةطةل

دابةشبوونى ضينى ذَيرةوةو ثاش ماوةيةك ثَيست ئةستوور 
ةكانى كؤالجني زياددةبن .

َ
دةبَيت و ريشال

سركة  و  ترش  كلؤرو  سَيينةى  بة  ثَيست  ثريوانى   .2  
:T.C.A

ؤثَينراو بةكاردَيت بؤ 
َ
 ئاوى دل

َ
بة ضِري 5 –35% لةطةل

دةطريَيت 
َ
هةل رةشدا  رةنط  شوشةيةكى  لة   ، سووك  ثريوانى 

و ثَيش هةموو بةكارهَينانَيك دةشَيلرَيت ، طرياوةكة بؤ يةك 
دةقيقة بةكاردَيت سةرةتا نيوضةوان و لووت ثاشان روومةت و 
ضةناطة . ثَيويستة هةست بةسوور بوونةوة ئينجا سثيبوونةوةى 
ثَيست بكرَيت ، هةتا زياتر ثَيست سثي ببَيتةوة ثَيستةكة زياتر 
ييةكةى زياتر دةبَيت ثاشان بة ثةِرؤى تةِرو 

َ
يشَيت و قول

َ
دةقل

بيكروبؤناتةكان الدةبرَيت ، دةكرَيت ثاش يةك هةفتة دووبارة 
بكرَيتةوة ، نابَيت لة ماوةى سَي رؤذى ثاش بةكارهَينانةكة هيض 
مةرهةمَيك بةكاربهَينرَيت ، تةنها بة ثةِرؤى تةِركراو بةئاوى 

سارد لةسةر ثَيست دادةنرَيت .

 Bleu ئةم طرياوة سَيينةية مادةى بنةِرةتيية لة ثَيكهاتةى
peeling و Easy Peelدا.

3. ثريوانى ثَيست بة ترشي 
ميوةكان:

ثاش ئةوةى ثَيست بةمةرهةمةكانى 
ترشي ميوةكان ئامادةدةكرَيت ، طرياوةكة 
بةكاردةهَينرَيت،   %  -70  50 بةضِرى 
هةتا  دةكرَيت  ضاوةِروان  ثاشان 
بة  ترشةكة  دواتر  سووردةبَيتةوة 
طرياوةى بيكاربؤناتى سؤديؤم الدةبرَيت 
كةثريوانى روكةشي ثَيستةو بؤ ثَيستى 

بريندار بةكارنايةت .

بة  ثَيستى  ثريوانى   .4
ني:

َ
وزى سةهؤل

َ
خةل

ثشت بة طؤِرينى شانةيي دةبةستَيت 
لة ئةنجامى بةستنةوةى ( ثلةى طةرما لة 
وزى 

َ
70 80- ثلةى سةدى ) دةبَيت و خةل

 دةكرَيت و 
َ
ني بةئةسيتؤن تَيكةل

َ
سةهؤل

دادةثؤشرَيت  و  دةدرَيت  ضاو  و  لةدةم 
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تا ثَيست ببةستَيت بؤ ماوةيةك ثةستان لَيكردنى، ئةم جؤرة 
بؤ شوَين برينةرووكةشةييةكان بةسوودةو كة ئازارى هةية، 
لةبةرئةوة بةر لةبةكارهَينانى دةرمانى هَيوركةرةوة (30ضركة) 
ي 

َ
ثَيش بةسةكةدةدرَيت، هةروةها لةدواى بةكارهَينانةكة، قول

ثريوانةكة دةطاتة ضينى ذَيرةوة ، دةبَيت ئةو كةسة لةتيشكى 
رووناكى خؤى بثارَيزَيت هةتا سَي مانط.

5. ثريوان بة طرياوةى جسنةر: 
ثَيكهاتووة لة ريزؤرسني (14 طم) و ترشي شؤِرةبي (14طم) 
شوشةيةكى  لة  ئةلكهول(100طم)  و  (14طم)  شري  ترشي  و 
دةطريَيت، يةكةمجار لة هةموو دةم و ضاو دةدرَيت 

َ
رةشدا هةل

و ئةو كةسة دةبَيت هةست بة سووتانةوة بكات ، نابَيت بة ئاو 
بشؤردرَيت ، تةنيا ئةو كاتة نةبَيت كةسووتانةوةكة زؤرزؤر 
بَيت، هةفتةى يةكجار بةكاردةهَينرَيت و دواتر ذمارةكة زياتر 
دةبَيت بؤ هةفتةى سَي جارو لةكاتى بةكارهَينانيشيدا ثةستان 

لةسةر طرياوةى سةر دةم و ضاو دةكرَيت.

6. ثريوان بةترشي ئةزيلنيك: 
ةتَيكى هةية كةدذة هةوكردنةو خانةكان 

َ
ئةم ترشة خةسل

بة  ترشة  ئةم  ثَيكهاتةى  دةثارَيزَيت،  ثَيست  لةنةرمكردنى 
ضِري 15 20- % لةضارةسةركردنى ئازةبةداو طؤِرينى رةنطى 
رؤذَيكدا  رووكةشييةولة  ثَيستى  ،ثريوانى  ثَيستدابةكاردَيت 

دووجار بةكاردَيت،  ثَيست ووشك و سوور دةكاتةوة .

  ثريوانى ثَيست بؤ هةموو كةسَيك كة ئارةزووى دةكات 
هةروةها  و  رةنطةكةى  و  ثَيست  جؤرى  م 

َ
بةال دةدات،  دةست 

دياريكردنى  لة  بنةِرةتييةكانن  هؤكارة  ثزيشكةكة  شارةزايي 
ئاكامةكانى ئةم بةكارهَينانة.

ثرؤسةى ثريوانى كيميايي لةهةموو ثرؤسةكانى جوانكارى 
ثَيست زياتر لة جيهاندا بةكاردةهًينرَيت، ثاش ثرؤسةكة بة 
م 

َ
ضةند هةفتةيةك ثَيستَيكى نوَى دةكةوَيتةبةر ضاوت، بةال

دوايني ئاكامةكانى دةكةوَيتة ثاش شةش مانط بةتايبةتى ئةو 
كةسانةى كة ثَيستيان ئةسمةرة.

ثةرضظةى ئاشنا 

Grence.com :سةرضاوة

                                 

ثاككردنةوةي ددانةكان بةشَيوةيةكي 
هةميشةيي  لة كَيشةكاني دَل دةمان ثارَيزَيت

توَيذينةوةيةكي ثزيشكي فةرةنسي دةريخست 
كة ثاكذكردنةوةي ددان بةشَيوةيةكي هةميشةيي 
 دةمانثارَيزَيت، ئةو زانايانة بؤيان 

َ
لة كَيشةكاني دل

دةركةوتووة ئةوانةى طريان لة خوَينبةرةكانياندا 
ثووكياندا  لة  ترسناكيان  نةخؤشيةكي  هةية 

هةية.

طةي 
َ
هةر ئةو توَيذينةوةية دةريخستووة كة بةل

و  ثووك  نةخؤشيةكانى  دةربارةي  هةية  زانستي 
دةركةوتووة  بؤيان  هةروةها   

َ
دل نةخؤشيةكاني 

ضةند نةخؤشيةكاني ثووك تووند بن و زؤر بن 
تووند  و  دةبن  زؤر   

َ
دل نةخؤشيةكاني  ئةوةندة 

دةبن.

بووني  كة  دةركةوتووة  توَيذينةوةكان  لة 
بووني  و  ددانةكاندا  نَيوان  لة  ثاشماوةى خؤراك 
خ لةسةر ددانةكانةوة و دةبَيتة هةستدارَيتي 

َ
بةل

 ،
َ
ثووك كة ئةمة زيانَيكي زؤر دةطةيةنَيت بة دل

ئةو كةسانةي كة بةشَيوةيةكي هةميشةيي نَيوان 
ضة يان ثةتي تايبةتي 

َ
ددانةكان ثاك ناكةنةوة بة فل

دانيان زوو لةناو دةضَيت و دةكةوَيت و زيانَيكي 
 دةطات.

َ
زؤر بة دل

توَيذينةوةكة دةريخستووة كة ئةو بةكرتيايانةي 
هؤكاري  دةمَيننةوة  تووشبوودا  ثووكي  لةناو 
يةكةمن لة نَيوان لةنَيوان نةخؤشيةكاني دان و 
دا، ضونكة ئةو بةكرتيايانة دةضنة 

َ
دل كَيشةكاني 

خوَينةوةو لةثاشدا خوَينبةرةكان هةو ثَيدةكةن 
دةنووسَين  راستةوخؤ  يا  دةكةنةوة  تةسكيان  و 
بة نيشتوة ضةورييةكانةوة  لة خوَينبةرةكاندا و 
 تووشي 

َ
دةبنة هؤي تةسككردنةوةيان و بةوةش دل

كَيشةكان دةبَيت. 
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هةستَيكى  دةبَيت  دووطيان  جار  بؤيةكةم  ذن  كاتَيك    
تايبةتى بةترسء خؤشيء ئارامى الى دروست دةبَيت، وةك 
دةزانَيت ئةمة طؤِرانَيكى طةورةية بةسةر جةستةى ذندادَيت. 

 (X) ذن مانطى جارَيك هَيلكةيةك دادةبةزَينَيت جؤرةكةى
 (X) سثَيرمى 

َ
ة كةدةتوانَيت ببَيتةنَير يان مَي، ئةطةر لةطةل

 (Y) سثَيرمى 
َ
م ئةطةر لةطةل

َ
يةكبطرَيت ئةوا مَي ية، بةال

يةكبطرَيت ئةوا نَيرة، هةروةها ذنى دووطيان بةسَي قؤناغدا 
تَي ثةِردةبَيت سَي مانطى يةكةم (3-1) سَي مانطى ناوِراست 
خواردةمةنى  ئاشكراية   .(7-9) كؤتايي  مانطى  سَي   ،(4-6)
باش ثَيويستة بؤثياوو ذنةكة بؤئةوةى هَيلكةو سثَيرمَيكى 

تةندروست بةرهةم بهَينرَيت. 

نيشانة  هةندَيك  دووطيانيدا  لةسةرةتاى  وئاشكراية 
دةردةكةوَيت وةكو دواكةوتنى خوَينى مانطانةى بؤ ماوةى (10 
ةرِاوكَي، توِرةيى، بَى تاقةتى 

َ
– 15) رؤذ، طريانى بةبَي هؤ، دل

ىء خةمؤكى، 
َ
ةكزَىء رشانةوة، بَي هَيزى تةمةل

َ
ويى و، دل

َ
خةوال

طؤِرانَيك  دةبَيت،  هةستيار  زؤر  دةطؤِرَيت،  ميزةكةى  بؤنى 
بةسةر مةمكةكانيداو لةدةست دانى ئارةزووى خواردةمةنى 

ئةطةر ذنةكة هةستى بةم نيشانانة كرد ثَيويستة راستةوخؤ 
نيابوونى تةواوى لة دوو 

َ
بضَيت بؤ ثشكنينى جةستةيى بؤ دل

طيانيةكةى دةبَيت شيكارى خوَين يان ميز يان سؤنةرى بؤ 
دوو  ثَيش  بخوات  باش  خواردةمةنى  ثَيويستة  ذن  دةكرَيت 
طيانى بؤ ئةوةى هَيلكةيةكى تةندروست بةرهةم بهَينَيت، وا 
باشرتة كَيشى خؤى كةم بكاتةوة، ضونكة هةلَيكى باشة بؤ سك 
ثِرى، خواردةمةنى ثِر ظيتامينات زؤر ثَيويستة بؤ طةشةى 
كؤرثةلة، ئةمرؤ زانست سةِّـاندويةتى ئةو ذنة دوو طيانانةى 
ةمةند دةخؤن بة ئاسانى 

َ
لةكاتى سكثِريدا خوارد ةمةنى دةول

كؤرثةلةكةيان لة دايك دةبَيت. 

 ثَيويستة ذنى دوو طيان ضةند 
َيك هةية رةضاوى بكات: 

َ
خال

1. نةطرتنى تيشكى سينى ضونكة دةبَيتة هؤى ناتةواوى 
كؤرثةلة يان لةبارضوونى، باشرت واية بخرَيتة دواى لة دايك 

بوونى كؤرثةلةكة. 

طرتنى كةلء ثةُّـ قورس، ئةمة كار 
َ
2. خؤثاراستن لة هةل

دةكاتة سةر ثشتى ذنة دووطيانةكةو كؤرثةلةكةش 

ئارلني ئيزنبَيرط  
 

خؤراكى ذنى دووطيان      
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لة  وا  ئةمة  ئيش،  لةكاتى  زؤر  خؤماندونةكردنى   .3
كؤرثةلة دةكات ئةويش وةكو دايكةكة هيالك بَيت يان رؤيشتن 

بة ثَي بؤ ماوةيةكى زؤر. 

4. نةخواردنى هيض جؤرة دةرمانَيك لةكاتى دوو طيانيدا، 
ضونكة كار دةكاتة سةر كؤرثةلة. 

بَيهؤشكةرةكان  مادة  جطةرةوء  كهولء  نةخواردنى   .5
دوو  دايكة  كؤرثةلةو  بة  دةطةيةنن  زؤر  زيانَيكى  ئةمانة 
دةبَيت  كَيشا  ةوة جطةرةى 

َ
مال لة  يةكَيك  ئةطةر  طيانةكةش 

مذينى 
َ
دايكى دوو طيان لةو شوَينة دووربكةوَيتةوة، ضونكة هةل

ئةو نيكؤتينة زيانَيكى زؤر دةطةيةنَيت بة كؤرثةلة، وةك ئةوة 
واية كة خؤت جطةرة بخؤيت. 

6. وةرزش زؤر ثَيويستة بؤ ذنى دوو طيان بةآلم هةندَيك 
وةرزش هةية كة ئةنجامدانيان باش نيية. 

7. لةبةر نةكردنى جلء بةرطى تةسكء ئةستورء ئةمة 
كار دةكاتة سةر طةشةى كؤرثةلة. 

نان  ذةمةكانى  كاتى  ئاطادارى  ثَيويستة  طيان  دوو  ذنى 
و،  بخوات  ذةمةكةئاسايى  سَي  تايبةتى  بة  بَيت  خواردن 
سَي  لة  تايبةتى  بة  بخوات  سوك  ذةمى  ذةمةكاندا  لةنَيوان 
خواردن،  زؤر  ذةمء  سَي  برى  لة  دةتوانني  يةكةمدا،  مانطى 
بخورَيت  كةم  ذةم،ء خواردنى  بة شةش  بكرَيت  دةتوانرَيت 

طةدة زؤر هةستيارة بة تايبةتى لة سَي مانطى يةكةمدا،ء كةم 
ةو بوونى 

َ
خواردنى خؤراكى ضةورى، ضونكة دةبَيتة هؤى قةل

ذنة دووطيانةكة، واباشرتة لة مانطى ضوارةمةوة هةتا مانطى 
ةمةند بن بة تايبةتى ئةو 

َ
هةشتةم ذةمةكانى فرة جؤرء دةول

خؤراكانةى كة بِرَيكى باش لة ثرؤتينى ئاذةأل يان رووةكى 
تَيداية وةك: ثةنريء هَيلكةو ثاقلةمةنى وةكو نيسكء ثاقلةو 

فاسؤلياء هةروةها ميوةو سةوزةى تازة. 

ئاشكراية لة سةرةتا جؤرَيك لة نيطةرانىء خةمؤكى بؤ 
هؤِرمؤنانةى  ئةو  بةهؤى  ئةميش  دةبَيت  دروست  دايكةكة 
دوو طيانيةوة كة كاريطةرى لةسةر دةرونى ذنة دوو طيانةكة 
بضَيت، ئارةزووى شةِر 

َ
دةردةكةوَيت ئةمةش واى لَيدةكات زوو هةل

كردن لةطةأل هاوسةرةكةيدا دةكات، لةم كاتةدا ذنة دووطيانةكة 
زؤرء خواردةمةنيةكى  ثشووى  بة  ثَيويستى  طيان  دوو  ذنى 
ةمةند هةية، ضونكة ذنى دووطيان ثَيويستى بة خؤراكى 

َ
دةول

باش هةية بؤ بنيادنانى كؤرثةلة، بةآلم بارودؤخَيكى ناخؤش 
ةتةدا ذنى 

َ
بةسةريدا دَيت كة لة بةيانياندا دةِرشَيتةوة، لةم حال

دوو طيان ثَيويستة رةضاوى ئةم خاالنةى خوارةوة بكات بؤ 
نةمانى رشانةوةى بةيانيان: 

1. خواردنى خؤى يةكَيكة لةو هؤكارانةى بةهؤيةوة ذنى 
دوو طيان خؤراكى لةبةرضاو دةكةوَيت، ثَيويستة بة رَيذةيةكى 
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دياريكراو خؤى بةكاربَينَيت. 

2. خواردنى نانى وشك بةيانيان يان تَيكةأل كردنى شري 
لةطةأل بسكيتدا. 

كةمكردنةوةى  بؤ  شووتى  يان  ليمؤ  ئاوى  خواردنى   .3
ئازارى رشانةوة. 

4. زؤرخواردنةوةى ماددة شلةكان بؤ ثاراستنى شلةمةنى 
ناو طةدة. 

5. دووركةوتنةوة لة قاوة خواردن، ضونكة دةبَيتةهؤى 
ووروذاندنى ترشةلؤكى ناوطةدة.

ضونكة  ذةمةكاندا،  لةنَيوان  ثرؤتينى  خواردنى   .6
دةبَيتةهؤى راطرتنى شةكرةى خوَين. 

َينرَيتء بةشَيوةى ضا 
َ
7. زةنجةفيلى تةِر دةتوانرَيت بكول

بخورَيتةوة. 
دةكةن  لَي  كةوات  خواردنانةى  لةو  دووركةوتنةوة   .8

بِرشَييتةوة. 
9. هةندَيك كاتيش كاربؤهيدرات يارمةتيت دةدات لةثَيش 

ضوونة ناوجَيطةوة. 

حةثَيكى  ثَيويستة  دايكةكة  خواردن  نان  دواى   –  10
(Folic – acid) بخوات، ضونكة ئةمة حةثَيكة، ئةم حةثة 

يةكَيكة لةو حةثانةى كةيارمةتى طةشةى كؤرثةلةدةدات. 

11. خؤثاراستن لةسةرماى شةوان بةتايبةتى لة زستاندا. 

 جؤرى ئةو خواردنةى كةدةبيًَت ذنى دووطيان بيخوات 
لةكاتى دوطيانيدا: 

 :(C) 1. ظيتامني
ـ  بخورَيت  رؤذَيك  هةموو  دةبَيت  ظيتامينة  ئةمجؤرة 
نامذَيت، 

َ
هةل ظيتامينة  ئةمجؤرة  مرؤظ  جةستةى  ضونكة 

ئةم ظيتامينة زؤر طرنطة بؤ ذنى دووطيان، ئةم ظيتامينة بؤ 
خانةى مرؤظ زؤرباشةو كؤرثةلة بؤطةشةكردنى ئَيسكةكانء 
ئةوجؤرة  بؤ  نمونةش  ثَييةتى،  ثَيويستى  زؤر  ددانةكانى 
ظيتامينة بةتايبةتى ميوة زةردةكانةسَيو، مؤز، ليمؤ، هةرمَى، 
، ترَي، تةمتاتةو بيبةريش) كة 

َ
قؤخ، قةيسي، هةنار، ثرتةقال

َين يان 
َ
هةمان ظيتامينيان تَيداية، نابَيت ئةوجؤرة ميوانة بكول

لةبةر طةرماى زؤر دابنرَيت ضونكة دةبَيتةهؤى لةناوضوونى 
زؤربةى ظيتامينةكان. 

2. كاليسيؤم: 
دووطيان  بؤدايكى  خؤراكة  ذةمة  باشرتين  كاليسيؤم 
جةستةى  ماسولكةكانى  باشةو  زؤر  كؤرثةلة  بؤطةشةى  كة 
ثاراستنى   ،

َ
دل نةخؤشيةكانى  دوركةوتنةوةى  بةهَيزدةكةن، 
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ئةنزيمةكان هةروةها دةبَيتةهؤى زيادبوونى خوَين رَيطةطرتن 
لةبةرزبوونةوةو نزم بزوونةوةى ثةستانى خوَين، ئَيسكةكانى 
كؤرثةلة بةهَيزدةكات. ثَيويستة ذنى دوطيان رؤذى (4) ثةرداخ 
شري بخواتةوة، ئةطةر نةيتوانى شري بخواتةوة ئةوا دةتوانَيت 
تازة  بةشَيوةى ماستاو يان دؤ يان ثةنريو كةرة يان ميوةى 

بخوات. 

3. ثرؤتني: 
بؤذنى  كة  خؤراكانةى  لةو  يةكَيكة  ئةمةش  ثرؤتني 
كة كةثَيويستة هةموو رؤذَيك بخورَيت، 

َ
دووطيان زؤر بةكةل

ثرؤتني ماددةيةكى تَيداية ثَيي دةوتريًَت ترشي ئةمينى، ئةم 
ترشةش طرنطة بؤ دروستبوونى خانةكانى مرؤظ بةتايبةتى 
بؤ كؤرثةلةيةكى نوَي، ذنى دوطيان رؤذانة ثَيويستة بِري (-60

75) طم بخوات لةم خؤراكانةدا هةية: هَيلكة كةرَيذةيةكى 
، جطةر، 

َ
زؤرى ثرؤتينى تَيداية، طؤشتى مريشكء طؤشتى ئاذةل

ماسي، فاسؤلياء نؤك. 

4. ئاو: 
بؤذنى  ثَيويستة  كةزؤر  شلةمةنيانةى  لةو  يةكَيكة  ئاو 
دووطيان لةرؤذَيكدا ثَيويستة (8) ثةرداخ ئاو بخواتةوة، مةرج 
ئاو بخواتةوة، دةتوانَيت بةشَيوةى  نيية هةمووى بةشَيوةى 
 يان شؤربا، كاكاو، 

َ
شةربةتى ميوة بةتايبةتى شةربةتى ثرتةقال

يان بيبسي بخواتةوة يان ميوةيةكى ثِر لةئاو وةك شوتى بخوات 
كةِرَيذةيةكى  زؤر ئاوى تَيداية، ئاو دةبَيتةهؤى جوانكردنى 
دووطيانةكةو  دايكة   

َ
لةطةل رزطاربوونى  كؤرثةلةو،  ثيًَستى 

 بووةو، خاويًَنكردنةوةى 
َ
 خوَيندا تَيكةل

َ
لةهةر زيانَيك لةطةل

ثلةى  ثاراستنى  خوَينء  لةثةستانى  ثاراستنى  بؤ  طورضيلة 
طةرماى دايكة دووطيانةكة. 

 :folic – acid  .5
ضونكة  بيخوات،  دووطيان  كةذنى  دةرمانة  باشرتين 
دةبَيتةهؤى طةشةى كؤرثةلةو، دووركةوتنةوةى لة رشانةوةى 
بةيانيانء زانستى ئةم سةردةمة دةريانخستووة باشرتين دةرمان 
دةتوانني  ذن  كؤرثةلة،ء  دةمارى  كؤئةندامى  بؤطةشةكردنى 
ةكةى 

َ
ثَيش سَي مانط سك ثِر بوون بيخوات، بؤئةوةى مندال

لةكاتى لةدايك بوندا بةئاسانى ببَيت، لةمجؤرة خؤراكانةدا 
ة بةتايبةتى طةنم دةتوانَيت بةشَيوةى طةنمى 

َ
هةية:  دانةوَيل

و يان نان بيخوات، نؤك، ثاقلة، فاسؤليا، جطةر، هَيلكة، 
َ
كوال

ء نيسك، جؤ، برنجدا هةية. 
َ
طةنمةشامى، ثرتةقال

6. ئاسن، مةطنيسيؤمء ثؤتاسيؤم، ئةو جؤرة خؤراكانةى 

كةئةم مادانةى تَيداية لةجطةرو طؤشتء ماسي ميوة تازةكان، 
ةى كؤرثةلة باشة لةكاتى دووطيانىء 

َ
زةردَينةى هَيلكة كةبؤجول

هةروةها بؤ دروستبوونى خرؤكة سوورةكانى خوَين باشة بؤ 
كؤرثةلة. 

:B 7. ظيتامني
ئةمجؤرة ظيتامينةش دةبَيتةهؤى زيادبوونى خوَينى دايكة 
ماسيء  هَيلكةء  هةية:  شري-  خؤراكانةدا  لةم  دووطيانةكةو 

ة بةتايبةتى لةبرنجء جؤو طةنم دا. 
َ
دانةوَيل

8. كالؤرى: 
ثَيويستة ذنى دووطيان (2000) كالؤري بخوات بؤ كؤرثةلة 
دةست  كالؤرييةى  ئةو  رَيذةى  شري  ثةرداخ   4 لة  دةتوانَيت 
لةِرَيطةى  يان  كؤرثةلة،  طةشةى  بؤ  طرنطة  كةزؤر  بكةوَيت 

ةبةِرؤذةو نؤك. 
َ
خواردنى ضةرةس وةكو فستةقء طول

 ئةوةشمان لةبرينةضَيت دةبَيت ذنى دوطيان دووركةوَيتةوة 
لةزؤر خواردنى ضةورىء خوَىء شريينىء قاوة، ضونكة ئةمانة 
دةبنةهؤى بةرزبوونةوةى ثةستانى خوَين يان نزمبوونةوةى 
لةئةنجامدا دةبَيتةهؤى رشانةوةو الوازبوونى ذنة دووطيانةكةو 
كؤرثةلةكةشي. ئةطةر لةكاتَيكدا ذنة دووطيانةكة زؤر حةزى 
لةشريينى بوو دةتوانَيت هةنطوين يان ميوة شريينةكان بخوات. 
هةروةها زانست ئاشكراى كردووة كة ذنى دووطيان لةجياتى 
خواردن،  ذةم  بةشةش  بيكات  دةتوانَيت  خواردن  ذةم  سَي 
ئةمةش هؤيةكى باشة بؤ طةشةى كؤرثةلةو دةتوانَيت لةنَيوان 

ذةمةكانيدا ضةرةس بخوات. 

طةشةناكات،  بةخؤراك  تةنها   
َ
مندال َيني 

َ
بل دةتوانني   

ةو 
َ
بةجوول بكات  دةست  دةكات  كؤرثةلة  والة  مؤزَيك  كو 

َ
بةل

طةشةكردن. 

م مانطى 
َ
 لةكاتى سكثِريدا دةتوانرَيت سَيكس بكرَيت، بةال

هةية  لةبارضوونى  ئةطةرى  لةبةرئةوةى  سكةكة  يةكةمى 
لةو  بةتايبةتى  بكرَيتةوة  كةم  سَيكسي  ثةيوةندى  واباشة 
ذنانةى كةبةئاسانى دةطةنة لوتكةى ضَيذ (ئؤرطازم)، ضونكة 
هةندَيكجار ئةو لةرزةية دةبَيتةهؤى لةبارضوونى كؤرثةلة يان 

خوَين بةربوون. 

بةناز عةُّـ حةسةن ثةرضظةى كردووة
 سةرضاوة:

 
What to expect when you are expecting. 

The Pregnancy guide.

  Arlene Eisenberg:
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ى توَيذةرةوة نوَييةكان بؤ 
َ
كةِرى و هةول
ضارةسةركردنى

هةستيارى بيستن يةكَيكة لة هةستيارة طرنطةكةكان، كة 
دادةنرَيت بة يةكَيك لة ثَينج هةستيارةكانى لةشى مرؤظ ئةم 
هةستيارة وةكو ئةندامة هةستةكانى ديكةى لةشى مرؤظ لة دوو 

بةشى سةرةكى ثَيك دَيت.

1. بةشى ياريدةدةر.
2. بةشى بنضينةيى.

1. بةشى ياريدةدةر لة مرؤظ زؤربةى زؤرى 
شريدةرةكان ثَيك دَيت لة:

َين 
َ
دةل ثَيى  كركراطةيية  بةشَيكى  كة  دةرةوة:  طوَيى  أ- 

َين جؤطةى 
َ
كركراطةى طوَى و كونَيكى لةناوةند هةية ثَيى دةل

طوَي ،كة بةهؤى ثةردةى طوَيوة بة طوَيى ناوةوة دةطات .

بةناو  كة  نارَيكة  بؤشاييةكى  ناوةِراست:  طوَيى  ب- 
بؤشاييةكانى الجانطدا دةِروات ،ئةم بؤشايية لة الى طوَيى دةرةوة 
بة ثةردةى طوَى داثؤشراوة ،بةرامبةرةكةى بةسرتاوة بة طوَيى 
ناوةوة بةهؤى دوو كونةوة كة هةريةكةيان ثةردةيةكى تايبةتى 
َين كونى بازنةيى و كونى هَيلكةيى 

َ
دايثؤشيوة ،بةو كونانة دةل

،ئةم بؤشاييانة بةهؤى جؤطةى ئؤستاكى لة خوارووى طةروودا 
دةكرَينةوة .

طوَيى ناوةِراست لة سَى ئَيسكى سةرةكى ثَيك دَيت كة فرمانيان 

طواستنةوةى دةنطة بؤ طوَيى ناوةوة و بريتني لة ضةكوش، دةزطاو 
،ئاوةزةنطى .

ج – طوَيى ناوةوة ثَيك هاتووة لة:
1. لولثَيض: كة ثَيكهاتوويةكى ثيََ خواردووة كة هةستة 
كة خانةكانى تَيداية كة بةهؤى هاندانيانةوة ،دةمارة راطةياندن 

َ
كول

دةنَيرن بؤ دةمارى بيستن لة دةماخدا.

2. جؤطةكةوانةييةكان: ئةو جؤطانةن كة بؤشاييةكانى 
كةلَينى لولثَيضى دةطةيةنن .

كة 
َ
2. بةشى بنضينةكةى طوَي كة ثَيك دَيت لة هةستة كول

خانةكان Hair cells و دةمارى بيستن.

سةرةكى  مةبةستى  كة   hair cells خانةكان  كة 
َ
كول

بابةتةكةى ئَيمةية.

كة خانةكان) لة كاتَيكدا كة تووشى زيان دَين 
َ
ئةمانة (كول

ثةيوةنديةكى راستةوخؤيان بة كةِربوونةوة هةية.

كة خانةكان ثَيك هاتووى زيندووى زؤر ووردن نزيكةى 
َ
كول

 abundant 50000 لة ملليمةترَيكدا درَيذن ،بةشَيوةى بةستة
هةن.

تَيكِرايى لة مرؤظَيكى ئاساييدا نزيكةى 16000 و لةسةر 
 (cochlea كوكيال) َين

َ
لولثَيضى طوَي ريزبوون ثَييان دةل

ئةوا  كرد  كةمى  مرؤظدا  لة  ذمارةية  ئةم  هاتوو  ئةطةر 
كاريطةرى لةسةر ئةو مرؤظة دةردةكةوَيت، بةوةى كة تووشى 

كولَكة خانةكان و كةِرى    
                    

Hair cells and deafness

ئرياد مةنوضةر سان ئةحمةد 
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كةِرييةكى بةشى يان تةواوى دةبَيت.

ئةم  لةناوضوونى  بؤ  هةية  هؤكار  ضةندةها 
كة خانانةو زيان ثَيطةياندنيان و كةمبوونةوةى 

َ
كول

ذمارةيان لةوانة:

بة  ثةيوةستة  واتة  بؤماوةيية  هةندَيكيان 
.genes جينةكان

كة بِروا واية دوانزة جني كار لة بيستن دةكةن 
لة مرؤظدا ،ئةطةر هاتوو ئةم جينانة لةكاركةوتن يان 
ثةكيان كةوت ئةوا فرمانةكةيان لةدةست دةدةن و 

دةبَيتة هؤى كةِربوون .

Enviro- هةندَيجار هؤكارةكانى ذينطةيى
كة خانانة دةكةن و 

َ
mental factors كار لةم كول

كاريطةرى خراثييان لةسةر دةبَيت ،بؤ نمونة لةكاتى زيادكردنى 
ثةستان لةسةر ئةم خانانة يان بة تَيثةِراندنى ذاوةذاوَيكى بةرز 

بة نَيوانياندا ئةوا دةبَيتة هؤى تَيكدانيان بةمةش كةِربوون 
لةسةر كةسةكة دةردةكةوَيت .

ضارةسةرى  بؤ  نوَييةكان  تؤذةرةوة   
كةِربوون 

ة تاكة ضارةسةر بؤ كةِربوون تةنها دانانى ئامَيرى 
َ
ضةندةها سال

بيستنة (سماعة) كة بة ئامَيرَيكى فرياطوزارى خَيرا دةدةنرَيت .

و  دةستنيشانكردن  بؤ  كراوة  توَيذينةوة  ضةندةها 
ضارةسةركردنَيكى بنةِرةتى بؤ طرفتى كةِربوون بةشَيوةيةكى 

راستةوخؤ .

يان داوة بؤ زانينى رَيطاكانى 
َ
لةو توَيذينةوانةدا زاناكان هةول

كة خانةكان  كاتَيك كة تووشى زيان دةبن 
َ
نوَي بوونةوةى كول

،ئةويش بةكارهَينانى ضةند رَيطايةك بؤ هاندانى ئةم خانانة بؤ 
سةر لةنوَى طةشةكردنيان ،و جَيى خانة لةناوضوةكان بطرنةوة 

كة تووشى زيان بوون .

بؤ نمونة زانا ئريك لينج Eric Lynch) لة زانكؤى واشنتن لة 
ستل ، و زانا (ثيدرو ليؤن Pedro Leon) لة زانكؤى كؤستةريكا 
لة سان جؤنس ئةوةيان دةرخستووة كة جينَيك بةناوى ديفانؤس 
ميوة  مَيشى  ةكانى 

َ
بال لةسةر  هةية  كاريطةرى   Diphanous

fruit flies و هةمان جني كاردةكاتة سةر كةِربون لة مرؤظدا .

َيكى طرنط دةبينَيت لة كؤبونةوةى 
َ
ئةم جينة (ديفانؤس) رؤل

طةردة ثِرؤتينيةكان بؤ دروستكردنى ثرؤتينى ئاكتني ،و ئةم 
ثةيكةرى  دروستكردنى  بؤ  طرنطة   (actin (ئاكتني  ثرؤتينة 
كة خانةكان كة لة تؤِرة داوَيكى ثِرؤتينى ثَيك 

َ
سايتؤثالزمى كول

دَيت و كارةكةى لةطةأل ثرؤتينى مايوسني لة خانةدا ديارة كة 

تواناى  هةروةها  دةبةخشَيت  خانةكان  كة 
َ
كول بة  ى 

َ
تؤل توندو 

خليسكاندنيان هةية بةسةر يةكدا .

بةريتانى  ثةيماناى  لة   Karen Steel ستيل  كارين  زانا 
فةرمانى  كة  دياريكرد  ئةوةشى  روو  توَيذينةوةى خستة  ئةم 
كة خانةكان ئةوةية شةثؤلة دةنطى يةكان (لةرةلةر) 

َ
سةرةكى كول

دةطوازنةوة لة كاتَيكدا هاندةرَيكى هاوسةنط دةدرَيتة ئةم خانانة 
دةمارى  بةهؤى  و  دةبةخشَيت  كارةبايى  راطةياندنَيكى  ئةوا 

بيستنةوة دةطوازرَيتةوة بؤ دةماخ.

كة 
َ
هةر كرذبوونَيكى ناِرَيك لة ثِرؤتينةكانى ثَيكهاتةى كول

خانةكان فرمانى سةرةكى خؤيان لةدةست دةدةن كة ئةويش 
بةشَيوةيةكى  ناتوانن  و  يةكان  دةنطى  شةثؤلة  طواستنةوةى 

هاوسةنط بطوازنةوة.

كة خانةكان تايبةت مةندييةكى بةرزيان هةية بةتايبةتى 
َ
كول

لة شريدةرةكاندا وةك خانةكانى ماسولكة و دةمار وان لة قؤناغى 
نوَي  توانا  و  هةستيارن  ،زؤر  و  دةبن  دروست  كؤرثةلةييدا 

بوونةوةيان نيية ئةطةر تووشى لةناوضوون بوون.

بةآلم دواى ضةند توَيذينةوةيةك، بريؤكةيةك هاتة كايةوة 
كة 

َ
ئةويش بةهؤى هاندانَيكى دةستكردةوة دةتوانرَيت ئةم كول

خانانة نوَى ببنةوة.

 Jeffery ئةم توَيذينةوةية لة اليةن زانا (جيظرى كروين
Crowing) لة زانكؤى فرضينيا كرا.

ينةوة 
َ
لةم توَيذينةوةيةدا دكتؤر كروين دةستى كرد بة لَيكؤل

كة خانةكانى طوَيى قرش.
َ
لةسةر كول

كة خانةكان لة قرشَيكى 
َ
طةيشتة ئةو دةرئةنجامةى كة كول

لة  خانةكان  كة 
َ
كول لة  زياتر  هةزار  سةد  ثَيطةيشتوودا  تةواو 

قرشَيكى ثَيطةيشتوودا.
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ئةمةش بةوةى كة ئةم جؤرة خانانة لةو جؤرة ماسييةدا هةوأل 
دةدةن نوَي ببنةوة لةماوةى ذيانياندا.

ئةم توَيذينةوةى (دكتور كروين) بووة رَيطة نيشاندةرَيك بؤ 
كة خانةكان تواناى نوَي بوونةوةيان هةية 

َ
ئةو بريؤكةيةى كة كول

،كة ئةمةش ثةيوةندى بة مرؤظةوة هةية.

َيك يةكَيك لة هاوكارةكانى دكتور كروين كة 
َ
دواى ضةند سال

ناوى دوكآلس كوتانض Douglas Cotanche لة زانكؤى بوستن 
هةمان  طةيشتة  كرد  ى  (كروين)  دكتور  توَيذينةوةى  هةمان 

دةرئةنجامى دكتور كروين. 

دوا بةدواى ئةم توَيذينةوةية دكتور كوتانض بِريارى دا توَيذينةو 
ندة بكات لةجياتى ماسى بؤ ئةم مةبةستةش مريشكَيكى 

َ
لةسةر بال

ينةوة .
َ
بذارد بؤ لَيكؤل

َ
هةل

كة خانةكان 
َ
ينةوةكةيدا ئةوةى بةديكرد ئةطةر كول

َ
لة لَيكؤل

 Anti لة طوَيى مريشكدا بة ماددةى هستامني (دذة زيندةييةكان
biotic) لةناو بربَيت، يان ذاوةذاوَيكى بةرزيات ثَيدا تَيثةِربكرَيت 
اليةن  لة  هةية،  بوونةوةيان  نوَي  تواناى  خانةكان  ًكة 

َ
كول ئةوا 

َين خانة يارمةتيدةرةكان 
َ
ضةند خانةيةكى تايبةتى كة ثَييان دةل

ضى طوَيدا هةية، و شوَينى  Supporting cells، كة لةناو لولثيََ
كة خانةكانيان داوة، و فرمانى سةرةكيان 

َ
ئةم خانانة دةورى كول

كة خانةكانن بؤ ئةوةى بتوانن بة 
َ
لةرينةوةو يارمةتى دةرى كول

باشى فرمانةكانيان بةجَي بهَينن.

ئَيستاش ئةم توَيذينةوةى دكتور كوتانض زؤربةى زاناكان دواى 
كةوتون.

 Carl َيك لةمةو بةر زانا (كارل ئوبر هولتازر
َ
بؤ نمونة ضةند سال

Ober holtazer  لةطةأل خوَينكارةكانى لة زانكؤى ثَينسلظانيا لة 
Sup- فالدفيا راثؤرتَيكى ثَيشكةش كرد، كة خانة يارمةتيدةرةكان

porting Cells لة لولثَيضى مريشكَيكى ساغدا ندةتوانَيت هان 
بدرَين بؤ دابةش بوون و طةشةكردن بؤخانةى نوَى بة ثَيدانى 
ني Fors Colin كة مادةيةكى كيميايية لة 

َ
ماددةى فورس كول

تاقيطةدا بةكاردةهَينرَيت بؤ زيادكردنى ئاستى ماددةيةك ثَي ى 
.Cycic AMP َين

َ
دةل

بؤ  هةية  طرنطى  دةورَيكى   Cycic AMP ماددةية  ئةم 
كة خانةكان لة هةمان 

َ
دابةش بوونى خانة يارمةتيدةرةكان بؤ كول

ى هةية بؤ دةستبةسةراطرتنى دابةش بوونى خانة .و 
َ
كاتدا رؤل

كة 
َ
دةرئةنجامى دابةشبوونى هةر خانةيةكى يارمةتيدةر دوو كول

 دروست دةبَيت.
َ
خانةى نوَي ُّـ

لة  كرا  ديكة  توَيذينةوةيةكى  ضةند  ئةمةش  بةدواى  دوا 
ئةمريكا لة زانكؤى كاليفؤرنيا لة اليةن ضةند زانايةكةوة ئةوانيش 
 Linda Erkman و ليندل ئريمكان  San Dego سان ديطو)

Michael Ron-  ميكايل رؤنسينفيال Allen Ryan ئةلني رين
طةيةك Colonoesلة 

َ
senfild) هةستان بة ضاندنى ضةند مؤل

طانة جينى  BRN –3,1 نةبوو 
َ
ضةند مشكَيكدا كة ئةم مؤل

كة  تَيداية  ثرؤتينى  لةبةرطرتنةوةى  هؤكارَيكى  جينة  ئةم 
جينةكانى تر دةطؤِرَيت لة ماوةى ذيانياندا ،بة ثَي ى ئةم هؤكارى 
كة 

َ
لةبةرطرتنةوةية كؤرثةلةى مشكةكان تواناى دروست بوونى كول

خانةى نيية دكتور رين بِرواى وابوو كة دةبَيت ئةوة بزانرَيت ض 
جينَيك تواناى طؤِرينى هةية بةهؤى ئةم هؤكارى لةبةرطرتنةوةية 
كة 

َ
بةمةش دةتوانرَيت ضةند زانيارييةك لةسةر ذيانى كيمياى كول

خانةكان بدؤزرَيتةوة.

دكتؤر رين طومانى لةوةدا نةبوو كة زؤربةى جينةكان لةكار 
كةوتن دةبنة هؤى كةِربوون وةك توَيذةرةوةكانى ئريك ليض ،كارين 

ستيل ، دةريان خستبوو.

ئةو بريؤكةيةى كة  زانياريانة طةيشتنة  ئةم  سةرئةنجامى 
طؤِرانكارى لة جينى Brn-3.1 لة خانة يارمةتيدةرةكان دةتوانن 

كة خانةكان بكةن.
َ
جياوازبوون بؤ كول

يان ثَيدانى دةرمانَيك كة كار لة هؤكارى لةبةرطرتنةوة ،بكات 
كة 

َ
بؤ ئةوةى خانة يارمةتى دةرةكان جياوازبوون بكةن بؤ كول

خانةكان.

ئةم بريؤكةيةى دكتور رين و هاوِرَيكانى دادةنرَيت بة كليلى 
ضارةسةرى طرفتى كةِربوون.

كة زؤربةى هؤكارة فرياكةوتنةكانى بيستن زؤر كةمن كة 
ثَيشرت باس كرا.
سةرضاوة:

The Economist (Science and Technology)  Hair cells and

deafness
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دادةمةزرَينرَيت  بضوك  بةِرووبةرى  ميوة  باخى 
دا يان بةِرووبةرىطةورة و بازرطانى يان 

َ
بؤبةكارهَينانى لةمال

ثِرؤذةى  ثَيش  دادةمةزرَيت,ثَيويستة  مةبةست  بؤهةردوو 
لةسةر  بكرَيت  مةرجَيك  ضةند  ِرةضاوى  باخ  دامةزراندنى 
باخ  سةرنةكةوتنى  و  كةسةركةوتن  طرنط  و  طةورة  اليةنى 
نةى 

َ
بةِرَيذةيةكى زؤر دةكةوَيتة سةر ئةم مةرجانة كةلةم خاال

خوارةوةدا كؤكراونةتةوة: 

يةكةم: شوَين: ثَيويستة شوَينى باخ نزيك بَيت لةشار يان 
ى ئاسن بؤئاسانكارى 

َ
ِرَيطةى ئاوى ِرَيطةى وشكانى يان ِرَيطاى هَيل

سوكةوت كردنى) بةرووبومة باخيةكان 
َ
لةهَينان و بردنى (هةل

بةخَيرايى هةروةها  قِركةر  ماددةى  و  ثةين  طواستنةوةى  و 
ئاودَيرى  باخ  دامةزراندنى  بذَيردراوبؤ 

َ
هةل شوَينى  ثَيويستة 

زةوى  هةتا  ضونكة  بَيت  ئاسان  تَيدا  ئاوى  ثَيداِرؤيشتنى  و 
باخ بةرزبَيت ئاستى ئاوى زةوى تيادا نزم دةبَيت كةئةمةش 

طرنطرتين هؤكارى سةركةوتنى باخة.

ى 
َ
نيايى لةقول

َ
بذاردنى شوَينى طونجاو ثَيويستة دل

َ
بؤ هةل

بكرَيت  خاكةكةوة  زةوىلةئاستى  ذَير  ئاوى  دوورى  و  خاك 
ئةمةش  بَيت  كةمرت  (1,5)م  لة  كةنابَيت  بةدووريةك 
َيك دةبَيت لة ضةند شوَينَيكى جياواز 

َ
كةندنى ضةند ضال

َ
بةهةل

َيك 
َ
ضال ىهةر 

َ
قول كراوة  ديارى  بؤضاندن  كة  زةويةى  لةو 

2مبَيت وازى لَيدةهَينرَيت بؤ ماوةيةك هةتا ئاوى ذَير زةوى 

تَيدا كؤدةبَيتةوة ئةطةر دوورى ئاوةكة لة ئاستى خاكةكةوة 
زياتر بوو لة 1,5م ئةوا زةويةكة طونجاوةبؤ ضاندنى درةخت 
وة ئةطةر دوورى ئاوةكة كةمرت بوو لة 1,5م ئةوا طونجاو نية 
بؤ ضاندن ضونكة زؤر باخ بينراون سةركةوتنيان بةدةست 
نةهَيناوة بة هؤى بةرزى ئاستى ئاوى زةوى لة ناويدا لةبةرئةوة 
هةموو ئةو هؤكارانةى باسكران تَيضون كةم دةكةنةوة و داهات 

زياد دةكةن.

دووةم: خاك: درةختى ميوة بَيجطة لة زةوى خوآ واوى 
و زةوى تفتاوى لة زؤربةى زةويةكاندا طةشة دةكات باشرتين 
جؤرى خاك بؤ دامةزراندنى باخى ميوة بريتى ية لة زةوى 
ؤطؤرى هةوا تَييدا ئاسان 

َ
بةثيت كة ثَيدا ِرؤيشتنى ئاو و ئال

كانزاكانى  و  ماددة خؤراكى  و  ئاو  كرتنى 
َ
تواناى هةل و  بَيت 

(خاكى 
َ
فشةل قورسى  زةردى  زةوى  ئةوة  لةبةر  هةبَيت 

ِرةنني)بة باشرتين جؤرى زةوى دادةنرَيت بؤ بةرهةم هَينانى 
 قةيسى و 

َ
ميوة هةرضةندة ئةم جؤرة زةوية طونجاوة لةطةل

هةرمَى لةبةر ئةوة ثَيويستة شيكارى ميكانيكى و كيمياوى بؤ 
خاك بكرَيت بؤ ديارى كردنى ئاستى طونجانى خاك لة رووى 
تايبةتمةندية سروشتى و كيمياويةكان بة مةبةستى ضاندنى 

درةختة جؤر بةجؤرة جياوازةكانى ميوة. 

بذاردنى 
َ
بذاردنى جؤرى طونجاو: لةكاتى هةل

َ
سَى يةم: هةل

كة  بكرَيت  ئةوة  ِرةضاوى  ثَيويستة  ميوةدا  باخى  جؤرى 

رَيطةكانى دامةزراندنى 
باخى ميوة

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ثةرضظة: سةربةست ئةحمةد عومةر @ @@@@
ى 

َ
@@@@@@@@@@@@@@ئةندازيارى كشتوكال @ @ @ @



247 زانستى سةردةم 32

 ئارةزووى كِريار(بةكارهَينةر)و خَيرابَيت لة 
َ
بطونجَيت لةطةل

وطؤرى بازرطانيدا لةبةر ئةوة نابَيت ضاندنى ئةو جؤرانة 
َ
ئال

 ئارةزووى كِريار نايةتةوة وةك كاكى 
َ
فراوان بكرَيت كة لةطةل

و جؤرةكانى تر لةبةر ئةوة ثَيويستة ِرضاوى ضاندنى جؤرة 
بةناوبانطةكانى درةختى ميوة بكرَيت كة بةزؤرى بةرهةم و 
بةرطرى سروشتيان دذى توش بوون بة دةرد و نةخؤشيةكان 
بةزووى  ئةوةى  بؤ  بةربطرَيت  زوو  هةروةها  جيادةكرَينةوة 
م كة درةنط بةر 

َ
بطاتة بازاِرو بةنرخى بةرز بفرؤشرَيت بةال

بكرَيت ئةوا بةرهةمةكةى نرخى كةم دةبَيت،  لةكاتى طرانيدا 
جؤريان  دوو  دةبَيتةوة  بةرز  نرخيان  نةمامةكان  جؤرى 
درةنط  تر  هةندَيكى  و  دةطرن  بةر  زوو  هةندَيكيان  هةية 
ثَيويستة  ئةوة  لةبةر  ثَيدةطةن  قؤناغ  بة  واتة  دةطرن  بةر 
بةرةكةيان  كة  بكرَيت  جؤرانة  ئةو  بذاردنى 

َ
هةل ِرةضاوى 

قةبارةى طةورةية و ِرةنطيان جوان و سةرةنج ِراكَيشة هةروةها 
بةرةكةى بؤ ماوةيةكى زؤر دةمَينَيتةوة واتة بةخَيرايى خراث 
دوور  بؤماوةيةكى  دةكرَيت  طواستنةوة  بةرطةى  و  نابَيت 
وطؤرى ثَىدةكرَيت بةبَى ئةوةى 

َ
هةروةها بؤ ضةند ِرؤذَيك ئال

تَيك بضَيت و خراث بَيت لةبةر ئةوة ثَيويستة جؤرى درةختى 
ى 

َ
 ذينطةى ئةو ناوضةيةى كة ُّـ

َ
ميوةكة طونجاو بَيت لةطةل

دةضَينرَيت لة ِرووى دؤخى كةش و هةواوة لةبةر ئةوة طرنطة 
كة توَيذينةوة بة زانيارةكانى دةزطاى كةش ناسى بكرَيت بؤ 
زانينى طونجاوى كةش و هةواى ناوضةكة بؤ ضاندنى جؤرة 

جياوازةكان.

باخ  نةمامى  نةمام:  كةوتنى  دةست  ِرَيطةى  ضوارةم: 
ثةروةردةو  ديارىكراوة  بؤضاندن  كة  باخىميوة  لةنزيك  يا 
لة  دةكِردرَين  بازرطانى  نةمامطةى  لة  يا  دةطةيةنرَين  ثَي 
هةردوو بارةكةدا ثَيويستة ئةو نةمامانة بضَينرَين كة باش 
و طونجاون ضونكة نرخى كِرينى نةمامَيك زؤركةمرتة لةوةى 
نةمامة  ئةو  تا  دةضَيت  ي  تَى  لةوةوةى  بةراوردبكرَيت  كة 
دةطاتة قؤناغى طةشةى تةواو تا دةبَيتة درةختَيكى بةهَيزى 
و  نةمامةكان قةبارةطةورة  دةبَيت  لةبةرئةوة  باش  بةردارى 
بن لة مةطةزو كةِروو 

َ
طةشةى بةهَيز و ساغ و بَى دةردو بةال

باخ  بؤ  طة 
َ
شةتل لة  كاتَيك  هَيز  بَى  بضوكى  نةمامى  ضونكة 

دةطوَيزرَيتةوة هةتا كة باشرتين خزمةتيش بكرَين هةر بةبَى 
هَيزى دةمَينَيتةوة واتة ِرةنج بةخةسار دةبني،هةروةها دةبَيت 
نةمامةكان متوربةكراو بن لةسةر بنضينةى طونجاولةبةر ئةوة 
ةىِرةطةكانى 

َ
 ى دةضَينرَيت طونجاو بَيت وة كؤمةل

َ
ئةوخاكةى ُّـ

وساوى طرَىو برين بن هةروةها نةمامة 
َ
سافو بةهَيزو بآهةال

هةميشة سةوزةكان دةبَيت قةبارةيةكى طونجاو لةطلى دةورى 
ةى ِرةطى طةورةى هةبَيت 

َ
ِرةطةكانى ثَيوة بَيت هةتاكو كؤمةل

كةبةشى بةخَيوكردن و سةركةوتنى درةختةكةى هةبَيت لة 
 زياتر بَيت لة 

َ
كؤتايدا دةبَيت تةمةنى نةمامةطة لة دووسال

لة 1،5م  نابيت  بةرزايةكةى  وة  متوربةكردنةكةى  بةروارى 
ى متوربةكرابن.

َ
زياتر بَيت وة لةسةر بنةماى يةك سال

ثَينجةم: ديارى كردنى جؤرةكان: ثَيويستة جؤرةكانى 
درةختى ميوة زياد نةبن لة ذمارةى ديارى كراو بؤ ئاسانكارى 
ية 

َ
بةِرَيوةبردن و خزمةتكردنى باخ لةِرووى كردارة كشت وكال

جياوازةكان ضونكة ئةم كردارانة لة جؤرَيكةوة بؤ جؤرَيكى تر 
تةنانةتى لة ضةشنَيكةوة بؤ ضةشنَيكى تر جياوازن لة ِرووى 
ئاودَيرى و ثةين ثآكردن و بةرطرى بؤ دةردو نةخؤشى و 

كاتى ضنينةوةى بةر.

شةشةم: ديارىكردنى ِرووبةرَيكى ديارىكراو لةباخ بؤ 
ضاندنى جؤرى جياواز: 

ثَيويستة درةختى جؤرة طةآل وةريوةكان لةاليةك بضَينرَين 
و درةختى ميوة طةآلهةميشة سةوزةكان لةاليةكى تر بضَينرَين.

لةبةر ئةوة كة جياوازى لة نَيوان جؤرو ضةشنةكاندا هةية 
لةكاتى  جؤر  يةك  ثآطةيشتوةكانى  زوو  ضةشنة  ثَيويستة 
جؤر  هةمان  ثآطةيشتوةكانى  درةنط  ضةشنة  لة  ضاندندا 
جيابكرَينةوة وة ئةم جياكردنةوةش لة ضةشنة تةواو درةنط 
ثَيطة يشتوةكانيش دةكرَيت لةبةر جياوازيان لة كردارة كشت 
كة  واطونجاوة  و  ثَيش  هؤكارانةى  ئةو  يةكاندا.لةبةر 

َ
وكال

مزرةمةنيةكان لة باشور يان دامَينى باخ بضَينرَين لةبةر توش 
دار ئةطةر لةباكوريان سةرةوةى باخ 

َ
بوونى بة مَيرووى توَيكل

بضَينرَين ئةوا با ئةم مَيرووانةدةطوازرَيتةوة بؤ دارةكانى تر 
هةروةها واباشة كة دارى مؤز نزيك بةسةرضاوةى ئاو بضَينرَيت 
لةبةر ثَيويستى زؤرى بة ئاو وة هةروةها دارى قةبارة طةورة 
دةكات بؤ ئةوةى 

َ
لةو دامَين و ِرووانة بضَينرَين كة بالَيوةى هةل

وةك باطَيرةوةيةك بَيت.

لةكاتى  ثَيويستة  ثيتاندن:  طرفتى  كَيشةو  حةوتةم: 
بةرى  هاتنة  و  ثيتاندن  كَيشةوطرفتى  باخدا  دامةزراندنى 
دار بةهةند وةربطريَيت لة كاتى ضاندنى ضةشنةكانى جؤرى 
وةك  ميوةى  درةختةكانى  لة  زؤر  ضونكة  ميوةدا  درةختى 
وذة و بادةم و طوَيزو بةيكان و خورما كةم بةرهةم يان بَى 

َ
هةل

ة ثةرينى 
َ
ةكةى دةرفةتى تَيكةل

َ
بةرهةم دةبَيت ئةطةر بؤ طول
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بؤ دابني نةكرَى كة واتة واباشة لةهةر باخَيك يان بة ضةند 
ن هةبَيت بؤ دابني 

َ
باخَيك ضةند مَيشَيكى هةنط يان هةنطةال

 
َ
ى درةختى ميوةكان لة كاتى طول

َ
ة ثةِرين بؤ طول

َ
كردنى تَيكةل

كردندا.

بذاردنى 
َ
هةشتةم: كردارى ثةرذين كردنى باخ: ثاش هةل

زةوى بؤ دامةزراندنى باخ ثَيويستة ضوارضَيوةى باخ ثةرذين 
بكرَيت بة ديوار يان بةتةُّـ ئاسايى يان تةُّـ دِركاوى كة بة 
ثاية بةسرتابَيتةوة يان بة ئاسن وةباشرتين ثةرذين ضاندنى 
هةندَيك ِرووةكى دِركاوية وةك ثةرذين لةدةرةوةى درةختى 

ميوةكان. 

باخ  لةواليةى  باطَيرةوة  درةختى  باطَيرةوة:  نؤيةم: 
كةنابَيت  دووريةك  بة  دةكات 

َ
هةل لَيوةى  با  كة  دةضَينرَيت 

درةختى  بؤئةوةى  ميوة  لةدارةكانى  بَيت  كةمرت  5م  لة 
 
َ
باطَيرةوةكان سَيبةر لة باخةكة نةكةن يان ِرةطةكانيان تَيكةل

كةندرَيت لة 
َ
 هةل

َ
ةت واثَيويست دةكات ضال

َ
نةبن هةندَيك حال

نَيوان درةختى باطَيرةوة و درةختى ميوة هةروةها لةواليةى 
دةكات واثَيويستة بة دوو 

َ
كة با بةتوندىو بةهَيزى لَيوةى هةل

َيك 
َ
ِريز يان زياتر درةختى باطَيِرةوة بضَينرَيت هةروةها سال

 ثَيش باخ بضَينرَيت.
َ
يان دووسال

طة: ضاندنى باخى ميوة 
َ
دةيةم: ئاستى دارايى خاوةن كيل

كةم  كةوتوو  دةست  قازانجى  بةآلم  دةوَيت  زؤرى  تَيضونى 
ى دةوَيت لةبةر ئةوة ثَيويستة 

َ
دةبَيت بة شَيوةيةك كة 10سال

طةكان تواناى ئابوريان باش بَيت تا ِرووبةرووى ئةو 
َ
خاوةن كَيل

خةرجى و تَيضونة ببنةوة.

يانزةم: دانانى ثالن و نةخشة بؤ ضاندنى باخ: هةموو 
جَىبةجَى  دةبَى  ِروونكراونةتةوة  كة  داواكاريةكان  كردارة 
لَيذى  وةئاِراستةى  ئاودَيرى  و  ئاو  سةرضاوةى  وةك  بكرَيت 
ترو  جياوازةكانى  ِرَيطا  و  ثَيداِرؤيشتن  ئاو  شوَينى  وة  زةوى 
شوَينى درةخت ديارى بكرَيت وة لة زةوى نائاسؤى يان كة تازة 
دةستكارى كراوة و ئامادةكروة نةخشةى كة نتَورى بةكاردَيت 

و جآبةجآدةكرَيت.

كارى و ضاندنى باخى ميوة
َ
هَيل

كةِرَيك  زةويانةى  ئةو  ئاسؤى:  لةزةوى  ضاندن  يةكةم: 
ضاندنى  بؤ  هةية  ِرَيكخستنى جياواز  و  سيستةم  ئاسؤين  و 
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درةختى ميوة وةك:  
1.ِرَيطاى ضوارطؤشةيى: بريتى ية لة باوترين و باشرتين 
ِرَيطة كة ثةيِرةو دةكرَيت ضونكة ضةند جياكةرةوةيةكى هةية 
وةك ئاسان جآبةجآ دةكرَيت بةتايبةتى لة خزمةتكردنى 
يةكان هةروةها 

َ
باخ دا لةكاتى بةكارهَينانى ئامَيرة كشت و كال

ماوةى نَيوان درةختةكان وةك يةكة جطة لةو دارانة نةبَيت كة 
دةكةونة سةرطؤشة خواروو ناتةواوةكان.

2.ِرَيطةى الكَيشةيى: ئةم ِرَيطاية بةوة جيادةكرَيتةوة كة 
َيت لةنَيوان ِريزة درةختةكان كة ئةمةش 

َ
ماوةى زؤر جآدَيل

ِرؤيشتنى ئامَيرةكان بؤ خزمةتكردنى باخ و طواستنةوة لةناويدا 
ئاسان دةكات بآئةوةى لقى دارةكان يا ِرةطةكان خراث بكات 
لةبةر ئةوة بةكارهَينانى كارة خزمةت طوزاريةكانى ئامَيرة 
يةكان بِرى تَيضون كةم دةكةنةوة لةبةِرَيوةبردنى 

َ
كشت وكال

طةدا، ئةم ِرَيطة الكَيشةيى ية طونجاوة بؤ ئةو جؤرة ضةشنانة 
َ
كَيل

كة ضاندنيان لةسةر ماوةى كةم طونجاوة. وةئةم ضةشنانةش 
كة ثةروةردة دةكرَين لةسةر تةل(تةرز)وةك ضاندنى مَيو وة 
ثةروةردةكردنى دارى سَيو و هةرمآ و كؤخ لةسةر شَيوةى ثيت 
ى وة لةكةم و كورتيةكانى ِرَيطةى الكَيشةيى 

َ
يان شَيوةى ِريشال

ِريزةدرةختةكان نايةكسانة و وةك  نَيوان  ئةوةية كة ماوةى 
يةك نية هةروةها ماوةى نَيوان درةختَيك و درةختَيكى ناو 
ِريزَيكش هةر نايةكسانة ئةمةش وا دةكات هانى طةشة بدات 

بةيةك ئاراستة و ِرَيطرى دةكات بة ئاِرستةكةى تر.
ِرَيطةى  هاوشَيوةى  لة  ية  بريتى  وطؤِر: 

َ
ئال ِرَيطةى   .3

لةكاتى  وة  جآبةجآكردندا  لة  الكَيشة  ضوارطؤشةو 
جآبةجآكردندا شَيوةى ئةندازةيى وةردةطرَيت ناو دةبرَيت 
جار  هةندَيك  شةشى  يان  ثَينجى  يان  سيانى  شَيوةى  بة 
هةميشةيةكان،  درةختة  لةطةأل  دةضَينرَيت  كاتى  درةختى 
ئاِراستة  بةدوو  يان  ئاِراستة  بةيةك  درةختةكاتيةكان 

دةضَينرَين.
بؤ زانينى ضاندنى ذمارةى درةخت لة ِرووبةرَيكى ديارى 

كراو بةم شَيوةية دةبَيت.
ذمارةى دار بةِرَيطةى ضوارى   =      ·

   ِرووبةرى طشتى باخ
                                                                   

         دووجاى دوورى نَيوانيان
بَيت  دؤنم  يةك  ِرووبةرةكةى  زةويةك  ئةطةر  بؤنمونة: 
ذمارةى درةختةكان  ئايا  بَيت  نَيوان درةختةكان 5م  دوورى 

ضةندة بؤ ضاندن لة دؤنمَيكدا؟
وةآلم:  ذمارةى درةخت بةِرَيطةى ضوارى = 2500م2  :   

25م2      =100 درةخت 

ذمارةى   × اليةك  ضاندراوةكانى  درةختة  ذمارةى  يان 
درةختة ضاندراوةكان لةسةر اليةكى تر.

درَيذى  واتة  50×50=2500م2  دةكاتة  دؤنمَيك  واتة 
هةراليةك كة 50 مةترة دةتوانرَيت 10 درةختى آل بضَينرَيت 

واتة 10×10=100درةخت
· ذمارةى درةختة كاتيةكان لة ِرَيطةى ضوارى 

                      _  ِرووبةرى باخ   
     درَيذى دوورى نَيوان درةختة كاتيةكان

لة  كة  ضوارى  ِرَيطةى  لة  درةختةكاتيةكان  ·ذمارةى 
هةردووال بضَينرَيت.

درةختة  كؤى  –دووهَيندى  درةختةكاتيةكان  ذمارةى 
هةميشةيةكان و كؤى ذمارةى درةختة هةميشةضاندراوةكان 

لة هةردووالى ستون لةسةريةك.
-            كؤى  واتة          2 × ِرووبةرى باخ   

درَيذى دووالى ستون
دووجاى دوورى نَيوان دوو درةخت                     

      دوورى ضاندن
واتة:  2 × ذمارةى درةختى هةميشة لةاليةك × ذمارةى 
درةختة هةميشةيةكان لةالى بةرامبةر دةضَينرَيت لة دووالى 

ستون لةسةر يةك. 
نائاسؤيى(لَيذ):  زةوى  لة  درةخت  ضاندنى  دووةم: 
طةى باخى ميوة 

َ
ثةيِرةودةكرآ لة نةخشةى دامةزراندنى كَيل

لةبةرئةوة لة بارودؤخى ئةم جؤرة زةويانةدا يةكَيك لةم دوو 
لةسةر سيستةمى  دةكرَين كة  ثةيِرةو  سيستةمةى خوارةوة 
ئاودانى باو لةناوضةكةدا وةستاوة ئةطةر ثشت بةباران بارين 
طة بة تايبةن 

َ
ببةستآ(ضاندنى ثشتاو) يان ئةطةر خاوةن كَيل

طةكة ئاو بدات ئةم دوو سيستةمةش 
َ
بةشَيك يان هةموو كَيل

ئةمانةن: 
1. سيستةمى ثةيذةيى: زةوى ثلةثلة دةكرَيت بؤ ضةند 
سةكؤيةكى ثةيذةيى ِرَيكى كةمَيك الر بؤ ئاسانكارى ئاودَيرى 
نةطةيةنآ  خاكةكة  ينى 

َ
دامال بة  زيان  الريةكة  بةمةرجَيك 

لة  درةختةكان  مةتربن   1-2 بةثانى  ثلةكان  وةدةبَيت 
َيكى ئاودَيرى داضَينرابن لةسةر بنةماى بؤرى 

َ
ناوةِراستى كةنال

بةرزترين  لة  بةمةرجَيك  ئاودَيرى  بؤ  بةرزكراوة  ئاودَيرى 
شوَينى ثلةكان كونى بةردانةوةى ئاوى بؤ بكرَيت بة مةبةستى 

ئاودَيرى.
لةسةر  دةضَينرَيت  درةخت  كةنتورى:  سيستةمى   .2
لَيذايى سروشتى بةبآ رأستكردنى زةوى ئةم ِرَيطاية طونجاوة 
درةختة  ى 

َ
ضال بةتةنيشت  كة   

َ
هَيآل لةسةر  ئاودَيرى  بؤ 

ضاندراوة،ئةم  كةنتورى  كةبةِرَيطةى  دةِروات  ضانراوةكةدا 
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هَيآلنة ئاودَيرى دةكرَين بةبؤِرى ئاودَيرى سةرةكى كة بؤ هةر 
َيكى ضَينراو كونَيك يان دوان كراونةتةوة هةروةها ئةم 

َ
هَيل

ِرَيطةية بؤ ضاندنى باخى دَيمى بةكار دةهَينرَيت.
درةختى  لةسةر  ضاندن  دوورى  كاريطةرى 

ميوة: 
ثَيويستة درةختى ميوة لةسةر دوورى طونجاو بضَينرَيت 
بؤ دةستكةوتنى زؤرترين سةوزة طةشة (لق ثؤث) و بةرهةمى 
لةماوةى دووردا ماناى بةفرِيؤدانى  لةبةر ئةوة ضاندن  باش 
ضاندن  وة  وةرطرتن  سوود  بةبآ  زةويةكة  زؤرى  بةشَيكى 
لةماوةى كةمدا درةختةكان تَيكةأل بةيةك دةبن و ئةمانةى 
خوارةوة ِروودةدات: 1. الوازى سةوزة طةشةو طةشةى بةرى 
ةى 

َ
ةكةبوون و ثَيش بِركَيى كؤمةل

َ
درةختةكان لةبةر ئةوة كةل

ة 
َ
ِرةط لةسةر خؤراك و هةروةها ثَيش بِركَيى سةوزة كؤمةل

ِروودةدات كة دةبَيتة هؤى خراثىوكةمى بةرهةم.
خزمةت  كارة  ئةنجامدانى  لة  زةحمةتى  و  طرانى   .2
طوزاريةكان وةك بةكارهَينانى قِركةربؤ بةرطرى نةخؤشى  و 

هةألثاضني و ضنينةوةى بةر.
3. كارئاسانى دةبَيت بؤ بآلو بوونةوةى دةردة نةخؤشىو 

مَيرووةكان.
هةندَيك بارودؤخى تايبةت هةن كة وادةكةن درةختةكان 
 
َ
ُّـ سةرةوةى  زيانانةى  ئةو  بآئةوةى  بضَينرَين  يةك  نزيك 

بكةوَيتةوة: 
كورتكراو  بنضينةى  لةسةر  متوربةكراو  درةختى   .1

ضونكة درةختةكة كورت دةردةكةوَيت.
2. ئةطةر هاتوو درةختى باخةكة لة ناوضةيةكى طةرم 
كةم  بؤ  دةكرَينةوة  نزيك  لَيك  درةختةكان  ئةوا  داضَينرابن 

كردنةوةى كاريطةرى ثلةى طةرما.
3. ئةطةر هاتوو درةختَيك بؤ مةبةستى طةشةى سةوزى 
(دايكانة)ثةروةردةبكرَيت بةمةبةستى وةرطرتنى لق و ثؤث و 

طؤثكة بؤ مةبةستى متوربةكردن.
4. ئةودرةختانةى كة خؤيان تةمةنيان زؤر درَيذ نية وةك 
كؤخ و هةنجري ضونكة ئةمانة لة كؤتايى طةشةى تةمةنياندا 

ناطةنة قةبارةيةكى زؤر طةورة. 
ضاندنى  لة  وةك  تايبةتدا  ثةروةردةكردنى  لةكاتى   .5
ثاضينى زؤرى بؤ 

َ
درةختى ترَي (مَيو)دا ضونكة هةميشة هةل

دةكرَيت بؤ ئةوةى لق و ثؤث واتة تولة مَيوى كةم بَيت و 
بةرةكةى ضاك بَيت.

ى يةكةمى دامةزراندنى باخدا ئةطةر هاتوو 
َ
6. لة دووسال

دوورة نَيوانى ضاندن زؤر بوو وة جؤرى درةختةكانيش درةنط 
ةكانى ضاندن 

َ
هاتنة بةر دةتوانرَيت سوود لة زةوى نَيوان هَيل

وةربطريَيت بة ضاندنى درةختى كاتى طةشة خَيرا وة ئةم 
درةختة كاتيانة الدةبرَين كاتَيك درةختة هةميشةيةكانى 

باخ دةكةونة بةر.

درةختى ميوة كة بةكاتى دةضَينرَيت: 
بة  دةضَينرَين  لةباخدا  كة  درةختانةى  لةو  ية  بريتى 
لةنَيوان  كة  طةورةى  بؤشاية  ئةو  ثِركردنةوةى  مةبةستى 
كاتى  لة  ِراستيدا  لة  هةية  سةرةكيةكةدا  ميوة  درةختى 
كاتَيك  البربَين  دةبَيت  درةختانة  ئةم  باخدا  دامةزراندنى 
درةختة هةميشة سةرةكيةكانى باخ دةطةنة قؤناغى بةر و 
غ نةكةن لةبةر ئةوة 

َ
ثآطةيشتن بؤئةوةى باخةكة قةِرةبال

دةبَيت درةختى كاتى ئةم مةرجانةى خوارةوةى تَيدابَيت: 

لة  و  بَيت  زؤر  بةريان  و  بةربطرن  زوو  دةبَيت   .1
ضةشنى باش بن.

داربَي  سنور  طةشةيان  و  بَي  بضوك  قةبارةيان   .2
غى نةخةنة سةر درةختة سةرةكيةكان.

َ
بؤئةوةى قةِرةبال

3. دةبَيت بةرطةى نةخؤشة جياجياكان بطرن بؤئةوةى 
سةرةكيةكانى  درةختة  بؤ  نةخؤشى  سةرضاوةى  نةبنة 

باخ.

درةختة  لةطةأل  نةطةنجاوبَيت  بونيان  نابَيت   .4
كة  كةوتكردنيان  و  س 

َ
هةل بةمةبةستى  هةميشةكان 

ن لةسةر درةختة سةرةكيةكان 
َ
كاريطةرى خراث بةجآبهَيل

وة نابَيت درةختى ماندوو كةرى خاك بن يان ثَيويستيان 
درةختة  جؤرة  لةو  تةنها  مؤز  وةك  هةبَيت  زؤر  ئاوى  بة 
هةميشةيانة نةبَيت كة خؤيان بةرطةى ثَيش بِركَى خؤراك 
وةك  تآنةكات  كاريان  شآ  زيادكردنى  لةوانةية  دةكةن 

خورما لةم كاتةدا مؤز بة درةختى كاتى دادةنرَيت.

درةختى  لةطةأل  بةكاتى  كة  درةختانةى  جؤرة  لةو 
كراو  ى متوربة 

َ
دةضَينرَين وةك اللةنطىوثِرتةقال سةرةكى 

زةيتون  و  هةروةها ضاندنى خورما  عةنبة(مانطؤ)  لةطةأل 
وة ضاندنى هةنجري و ترآو كؤخ لةطةأل زةيتون و خورما. 
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