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لةداهَينانء  ثِر  ديناميكى  دنيايةكى  ئةمِرؤ  رؤشنبريى  دنياى 

دؤزينةوةء طؤرانكاريية، تائةو رادةيةى كة هةندَيك لةطؤِرانكارييةكان بنةِرةتنيء 
دةوةشَيننةوةء لةسةر بنةمايةكى نوآ 

َ
سةرجةم كايةكانى مةعريفة لةو بابةتةدا هةل

دايدةِرَيذنةوةء دروستى دةكةنةوة.
مةعريفةية  ئةو  بوارةكانى  سةرجةم  كة  رؤشنبرييةية  دنيا  ئةو  كتَيبيش  دنياى 

لةسةرجةم  تةواو  شارةزايى  خوَينةران  بةهؤيةوة  دةكاتء  جَيطريى  لةخؤيدا  باوةشىء  دةطرَيتة 
انء داهَينانة نوَيكانةدا ثةيدا دةكةن كة رؤذانة دَينة طؤِرآ. طؤرِِ

راستة بوارةكانى راطةياندن بةهةموو كايةكانى تةلةفزيؤنء سةتةاليتء ئينتةرنَيتةوة، هؤكارى 
ئةفسوناويةكةى خؤى  كتَيب جيهانة  ئةم ساتةش  تا  بةآلم  طؤرانكارييانةدا،  ئةو  طةياندنى  لةدنياى  طةورةن 

ون نةكردووة، هَيشتا هةر ئةوة كة دةتوانَيت لةهةموو ساتء ئانَيكداء بةثَيى سروشتء كاتء مةزاجت ثةناى بؤ 
ةكانيدا بكةويتة مةلةء دِرء مروارىء طةوهةرةكانى بهَينتة 

َ
بةريتء هاورآء دؤستء خؤشةويستت بَيتء بةدةريا قول

دةرةوة، كتَيب دنياى واقعء ئةندَيشةء سحرء زانستء ذيانة، دنياى حةزء ئارةزووى زانينة.
كوردستانيش لةم بارودؤخة ثضِراوةيدا بةجيهانى دةرةوة لةهاتنى كتَيبى نوآ بؤ كتَيبخانةكانى بآ بةشة تةنها 

ثةنجةرةى بةسةر دنياى مةعريفةء رؤشنبرييدا ئةو ثَيشانطايانةية كة ناوة ناوة لةشارةكانى كوردستاندا بؤ كتَيب 
ية كة هةر لةم ماوة كورتةدا دوو ثَيشانطاى قةشةنط لةسلَيمانىء هةولَير 

َ
دةكرَينةوة ئةوةى مايةى خؤشحال

كرانةوة يةكةميان بؤ كتَيبى ثرؤطرامةكانى خوَيندن بوو لةثةيمانطاء زانكؤكاندا، دووةميشيان ئةوةى 
(داراِّـدى) بوو، كة هةريةكيان بةسةدان ناونيشانى نوَيى لةخؤ طرتبوو.

دةستخؤشى لةيةكة يةكةى هةموو ئةو بةرَيزانة دةكةين كة ئةم كارة مةزنانةيان ئةنجام 
ياندا ماندوو بوون، وَينةيان هةر زؤر بَيت.

َ
داوةء رَيكيانخستووةء لةطةل

                                                                                              
                           سةرنووسةر
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بؤ دةم نؤذدارى رَينمايي

جطةرةكَيشان                              @@@@@@@@
                           

@

كةجطةرة هةموان بؤ روونبؤتةوة بةباشـــي ئةوة
زؤربةى لةســـةر هةية داِرمانى دزَيوو كاريطةرى كَيشـــان
هؤكارة لةتاكة ويةكَيكـــة مرؤظ، كؤئةندامةكانى لةشـــي
تانى

َ
لةزؤربةى ووال مرؤظ ناتـــةواوى و مردن مةزنةكانى

تة
َ
وال كـــو لة

َ
بةل ئَيمةدا تـــى

َ
لةوال هةر نـــةك جيهانـــدا –

،....... ئريلةنـــداو. و ئينطلتـــةرا ئةوروثيةكانيشـــدا وةك
لةســـةر هةية دزَيوى هـــؤكارى ضةندين شـــان جطةرة كيََ

و  كاريطةرى بؤنمونة:  دةم دروســـتى شـــانةكانى و نؤذدارى
 oral دةم: شَيرثةنجةى دانى

َ
بؤسةرهةل ســـةرةكى هؤكارى

 periodontal  gum ثووك نةخؤشييةكانى و :cancer
ـــي

َ
دوكةل بةهـــؤى ددانـــةكان diseases.    رةنطبوونـــى

لةســـةر كاريطةرى هةروةها ددانةكان،  داِرمانى جطةرةوةو
دانى

َ
بؤسةرهةل تامكردن، هةروةها هؤكارة ضَيذو هةستى

.(bad breath halitosis) بؤنىدةم بةديى

لةتيف عةبدول سةعيد دكتؤر
ددان ثزيشكى كؤليجى راطرى ى.

Oral healthcare  advice for Smokers

5
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          رَينمايي:
ثزيشكةكةتياندةرمانسازةكةتدةتوانَيترَينماييت
كةياريدةدةرن رَيطايانةى بؤئةو بَيت نيشاندةرت رَي و بكات
دةتوانَيت جطةرةكَيشـــان، هةروةها لة بؤ دوورخســـتنةوةت
بؤمةبةستى بكات دةستنيشان بؤ يارمةتيدةرانةت ة

َ
خال ئةو

لةجطةرةكَيشان. تةواو وازهَينانى
ســـةردان يةكـــةم دواى باســـة ئـــةوةى شـــايةنى
تؤ بـــؤ وازهَينان لة جطةرةكَيشـــان بةمةبةســـتى رَينمايـــي
هةية يارمةتـــى و رَينمايـــي و ثَيويســـتت بةبةدواداضـــوون
بؤبةردةوامـــى  :(follow – up advice and help)
خؤت ببةستى بةتواناى ثشت لةوةى بةئاطابوون كارةكةو بؤ
ئةوةى جؤراوجـــؤر توَيذينةوةى نةبيتـــةوة. و ثةشـــيمان
رَيذةكةىدووهَيندةية كارةدا كةسةركةوتووييلةم دةرخستوة

دراوة. ئةنجام بؤ كةبةدواداضوونيان بؤئةوانةى
وازلَيهَينــان:             بــؤ ثَيويســتن هةنطاوانــةى ئــةو 

     Steps to giving up
لةوانةية بـــؤ كةســـَيك هةية ئـــةوةى كاريطـــةرى

دى. كةسَيكى بؤسةر نةبَيت كاريطةرى
ياريدةدةر لةوانةية خوارةوة نةى

َ
خاال لةم هةندَيك

بن:
هؤكارانةى ئـــةو بةهةموو ئامادةبكة 1. ليســـتَيك
الى ليســـتةكة بهَينيت،  لةجطةرةكَيشـــان واز كةخوازياريت

دابنَى. خؤت
نةى

َ
هةوال بؤئـــةو – هةبَيـــت 2. بةدواداضوونـــت

كامةيان بـــووة كاريطةر كامةيان – وازهَينـــان بؤ ثَيشـــووت
نةبوون. كاريطةر

دةستنيشانكردنى بؤ دابنَى نةخشةيةك، ثالنَيك، .3
دةكةيت.

َ
لةطةل ةيان

َ
مامةل ضؤن و داهاتوو كَيشةكانى

بؤ كة و دةستنيشـــانى 4. رؤذَيك، بةروارَيك، دابنَى
رؤذةدا لةو وازبَينة بةتـــةواوى و تةواو: وازهَينانى وةســـتان:

كردووة. كةدةستنيشانت
هَيناوة َي كةوازت

َ
بل بةخَيزانةكةتء هاوِرَيكانت .5

ثشـــتطريييةكانيان بكةن. لَي ثشـــتطرييت با لـــةو رؤذةوة،
تؤماربكة.

سةبارةت رؤذانة برينامةى وةك بنوسة ثةِرةيةك .6
لةدةســـت ثَيكردن بةر رؤذَيك ضةنـــد بة جطةرة كَيشـــانت
بةسوودة ئةمة رَينيشـــاندةرَيكى ـــ  وازلَيهَينان بةبةرنامةى
بَيزوو كاتَيك بزانيـــت ض وازلَيهَينانـــدا كاتَيك كةلةمـــاوةى

لووتكةداية. لة كَيشان جطةرة بؤ كردنت
رؤذى جطةرة ــــــ رؤذ بؤيةكـــةم 7. ثـــالن دابنـــَى
فِرَي جطةرةكانت هةمـــوو (Non- smoker) ـــ نةكَيشـــان
ضةرخةكانت (ashtrays) جطةرةكانـــت ةكـــى

َ
ــ تةثل بـــدةـ 

ضؤن بةســـةر رؤذةت ئةو بدة يار بـــِر (lighters)،  ئينجـــا
دةبةيت.

كةبِريارةكةت رؤذةية ئةو ئةمة بؤتؤية، رؤذَيك .8
جطةرة رؤذى ئةمِرؤ ئةوةية: مةبةستت هةموو تَييدا كة داوة

نةكَيشانة).
شةكر بَي بنَيشـــتى جطةرة لةجَيطةى بدة

َ
9. هةول

لةباتى واتة بةكاربهَينة. (Suger free chewing gum)
و دةمت بـــؤ با بنَيشـــت بةريت دةمت جطـــةرة ببةيت بـــؤ
لةهةمان كاتدا ـــ لةبريدةباتةوة جطةرةكةت بةمة ـــ بيجويت

َيتةوة.
َ
دةهَيل كلؤربوون بةبَي بةنؤشدارو ددانةكانت

 NRT) بةنيكؤتني ضارةســـةركردن بدة
َ
10. هةول

بةكاربهَينـــة  (nicotine replacement therapy
دةكةين). باس نة

َ
دوابةدواى ئةم خاال كةجؤرةكانى

تةنها هةر َييت
َ
بل ةتَينيت

َ
بخل خؤت مةدة

َ
هةول .11
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طومان بَي ئةوكارة :Just the one دةكَيشـــم: يةك جطةرة
لَي كارةكةت و دةبات خليسكانت

َ
هةل و لةخشـــتةبردن بةرةو

دةدات. تَيك
لةخشتةبردنةت و خليسكان

َ
هةل ئةو ئةطةر .12

هؤكارةكانى سةيرى بَينةو ليستةكةت نةبووةوة، يةكال
بكة. وازلَيهَينانةكة

ثةِري
َ
ئينتةرنَيتـــةوة مال لةرَيطةى 13. دةتوانيـــت

بؤثةيِرةوى كردنى سةيربكةيت تايبةت بةوازلةجطةرةكَيشان
 Stop smoking) واتة كَيشةية بةم سةبارةت ثرت زانياريي

.(quitline
ضارةسةر بةجَيطرى نيكؤتني

:Nicotine replacement therapy (NRT)
كة (NRT) دةريخســـتووة بـــة ئـــةم ضارةســـةرة
دووئةوةندةى كَيشان وازلةجطةرة بؤ ســـةركةوتوويي رَيذةى

 non) ناكات دروســـت هؤطرى بَيوةيةو كارَيكى دةكات.  لـــَي
ئةو هةروةهـــا ةتةكانـــدا،

َ
حال addictive –) لةزووربـــةى

ئةو نرخى نزيكة هةمـــان دةضَيـــت كةتَيـــي بِرةثارةيـــةى
دةدات. جؤرةكانى خؤى لةكيسي جطةرانةية كةئةوكةسةى

دةكةين،  باسي كةلةخوارةوة جَيطرى نيكؤتني واتة (NRT)
ثةيِرةوى كةسَيكى دةستنيشانكراو َيك بؤ

َ
خال بذاردنىهةر

َ
هةل

هةبَيت. بةجَيي كاريطةرييةكى بؤمةبةستى دةكرَيت
 The NRT نيكؤتني جَيطرةوةي ثَيست ســارغى .1
كةدةلكَينرَيت خؤيدا لةجَيطةى سارغيية ئةم :skin patch
دةردةدات وردة وردة نيكؤتـــني لة نـــزم بِرَيكى بةثَيســـتةوة
بؤ نزمى بَيزوكردن و باشة لةبةرزى ثَيست، رَيطرَيكى بؤناو
ئاسايي بَيت كةبةاليةوة دةكات والةكةسةكة كَيشان، جطةرة

ناكَيشَيت. كةجطةرة
ثَيســـت رووشـــاندنى ببَيتةهؤى م لةوانةيـــة

َ
بـــةال

كةسدا. لةهةندَيك
بةدووبِر :nicotine gum  نيكؤتني بنَيشــتى .2
نيكؤتينى تَيداية. خؤشـــكةرى تام مادةى بةكاردةهَينرَيت،

دةمذرَيت.
َ
هةل دةمةوة ناوثؤشي كةلةشانةكانى تَيداية

Nasal spray: نيكؤتـــني لــووت 3. ثرذَينــةرى

دةمذرَيت،
َ
هةل لةلووتةوة دةستبةجَى

بؤ ياريدةدةرة زؤربةسوودةو
واتة دةكَيشن جطةرة كةزؤر ئةوانةى

ئةم شـــايةنى باسة (heavy smokers)،  ئةوةى
واتة دةبَيت بةطرانى فَيرى بةكارهَينانى كةتؤزَى كةسة جؤرة

نيية. ئاسايي زؤر
 Nicotine    هةَلكَيــش بةهةناســة 4. نيكؤتــني
 plastic) دةمـــة  ثارضةيةكـــى ثالســـتيكى  :in halator
جطةرة تيايـــة، نيكؤتينى mouthpiece) كـــة فيشـــةكى
ي

َ
هةل واتة بةكارى بَينـــن جطـــةرة وةك دةتوانن كَيشـــةكان

بمذن.
ئةم :Nicotine tablets نيكؤتني حةبى خةثلة .5
و دةتوَينةوة دةمدا كةلةناو زمانةوة ذَير دةخرَينة خةثالنة

دةردةدات. نيكؤتني
وتــــــــــــــــــــــة:  دوا

كارَيكى كَيشان وازلةجطةرة باســـة ئةوةى شـــايةنى
كاريطةريي خؤىهةية، سوودةكانىيةكسةر م

َ
بةال نيية، ئاسان

كةواز بهَينيت، درةنط نيية زؤر درَيذ دةكاتةوة. هيض ذيـــان
بةتةمةنيش بيت زؤر ئةطةر تةنانةت ء كاتَيك واتة هةموو
كاتى بيت جطةرةكَيش بَيـــت دوورودرَيذ زؤر و ماوةيةكـــى
وازت هَينا هةركاتَيك بدةيت. بِريارى وازلَيهَينـــان خؤيةتى

دةبَيت. درَيذتر تةمةنت



شــانةزانى ســورَينضك (Histology): بةطشتى 
 Squamous) ســـورَينضك لة رووكةشة شـــانةى ثولةكةيي
epithilium) ثَيـــك دَيت، كة ديوارى هةناوى ســـورَينضكى 

داثؤشيوة. 
توَيكارى ســورَينضك (Anatomy): ســـورَينضك 
ئةندامَيكـــى لوولةيي يـــة، كة درَيذييةكـــةى نزيكةى (10 
 بةشي 

َ
ئينجة) (25 ســـم)، كةلةســـةرةوة بةردةوامة لةطةل

 شةشةم بِربِرةى 
َ
قوِرقوِراطةى طةروودا، كة بةرامبةرة لةطةل

ملدا، ثاشـــان بةناوثةنضكدا (Diaphragm) تَيثةِر دةبَيـت 
هةتا لةخوارةوة لةئاســـتى بِربِرةى ســـنطى ذمـــارة (10) دا 

 طةدةدا يةكدةطرَيت. 
َ
لةطةل

 لةملـــدا بةبةردةم ثةيكةرى ئَيســـكى بِربِرةكاندا 
تَيثةردةبَيت، لـــةالوة ثةيوةندبةلؤبةكانـــى رذَينى دةرةقى 
thyroid gland، لة ثَيشةوة نوساوة بةبؤرى هةواو دةمارى 

 Recurrent Laryngeal) قورقوراطةى دووبـــارة بـــووةوة
 .(nerve

 لةسنطدا، بةرةو خوارةوة دةِروات بؤالى ضةث بةناو 
  

َ
بةشي سةرةوةو ثشتةوةى ئةو بؤشاييةى سنطدا، كةدل

شَيرثةنجةى سورَينضك
@

8

E
s
o

E
s
o

phagealphagealphageal

E
s
o

phageal

E
s
o

 tumour

دكتؤر بةختيار سادق
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دى لةخـــؤى  ئةندامةكانـــى هةمـــوو           و
 Superior and posterior) ســـييةكان لـــة دةطرَيت جطة

.(mediastinum
 Sternal) سنطدا ةى

َ
كؤل ئَيسكى طؤشـــةى ئاستى  لة

بةسورَينضكةوة
َ
angle)،ثَيضىشاخوَينبةر(Aortic arch)ثال

الشة. ناوةراستى ي
َ
هَيل بؤ دةنَيت

سةرضاوةىخوَينىسورَينضك
(Blood Supply of esophagus)

سَي بؤ دةبَيت دابةش ســورَينضك خوَينى ســةرضاوةى
خوَينبةرىسةرةكى:

خوَينبةرى  Upper third بة ســـةرةوةى 1. بةشـــي
 inferior thyroid artry دةرةقـــي رذَينـــى خـــوارةوةى

ثِردةكرَيتةوة.
لقةكانى  Middle third بة ناوةراســـتى 2. بةشـــي
 Descending thoracic ســـنط خوارةوةبووى شاخوَينبةرى

دةكرَيتةوة. aorta ثِر

بة (Lower third) خوارةوةشة بةشـــي 3. هةرضي
ثِر (Left gastric artry) طـــةدة ضةثي خوَينبةرى لقةكانى

دةكرَيتةوة.
 خوَينبةرةكانياندا 

َ
لةطةل  خوَينهَينةرةكانيش هاوتا

.
َ
دل بؤ دةطةِرَيننةوة كاربؤن دوانؤكسيدى ثِر خوَينى

سةرضاوةى ليمفى سورَينضك
(Lymphatic drinage of esophagas)

بؤ: دةبَيت دابةش سورَينضك ليمفي سةرضاوةى
طرَيي ،(Deep cervical node) مـــل ة طرَيـــي

َ
قول

ئةندامةكانى و
َ
دل كة سنط بؤشاييةى ئةو ثشتةوةى سةرةوةو

سييةكان. لة دةطرَيت جطة خؤ لة دى
،(Superior and posterior mediastinal node)

لوولة خوَينةكانى درَيذايي بة كة طرَييةى ئةو ضةند هةروةها
ئةم ،(Celiac node) طرَيي سيلياك و دةِرؤن ضةثي طةدةدا الى
وخوارةوةى ناوةِراست سةرةوةو بةشي بؤ طرَيية ة

َ
كؤمةل ســـَي

يةك. لةدواى يةك سورَينضكن
سورَينضك: دةمارى سةرضاوةى

(Nerve supply of esophagus)
لة ية بريتى سورَينضكدا لة دةمارى بوونةوةى و

َ
بال

تةنيشتة سيمثةساوى و كؤئةندامى دةمارى
 Sympathatic and) سيمثةساوى 

م
َ
بـــةال  ،(parasympathatic nervous system

سورَينضك بةشةبةكةى دةمارى خوارةوةدا سورَينضك لةبةشي
دةورةدراوة. (Esophageal nerve plexus)

شـــانةى ثَيكهاتةى كة بكةيـــن لةياد نابَيـــت ئـــةوة
تةسك ضةند كة زانيدا، كؤرثةلة لة كةوتووة

َ
هةل وا سورَينضك

بوونةوةيةكيتَيداية(Constriction)،كةبةفسيؤلؤذىواليةنى
 Anatomical and physiological) دادةنرَيـــت توَيـــكارى

.(constriction
نة

َ
ساال هةرس، كؤئةندامى شـــَيرثةنجةى دةربارةى

ةتى 
َ
226.300 حال ئةمريـــكادا يةكطرتووةكانى لة وياليةتـــة

بَيطومان  تؤماردةكرَيـــن، مـــردن ةتى
َ
130.000 حال تـــازةو،

ثيســـي  شـــَيرثةنجةى دةكرَيت كةباس ئةم شـــَيرثةنجةيةى
شـــَيرثةنجةى  هةرســـة Malignant tumour كؤئةندامـــى
دةذمَيردرَيت،  تازةكانىهةناو سورَينضكبة20% ىشَيرثةنجة
وياليةتة  لـــة شـــَيرثةنجة 23% مردنـــة بـــة هـــؤكارى لـــة
وةك زياترة ثياواندا رَيذةكة لة ئةمريكادا كة يةكطرتووةكانى
كوردســـتاندا لة رَيذةيي 1)، بة شـــَيوةيةكى :3-4) ذناندا لـــة
شَيرثةنجةىسورَينضك وترة،

َ
بال كضاندا ذنانو لة زياتر وةو

َ
بال

شَيرثةنجةى ،(Benigntumour)شَيرثةنجةىثاك دووجؤرة،
.(Malignant tumour) ثيس

لة هةرس كؤئةندامى شَيرثةنجةى روودانى رَيذةى
(1999) يةكطرتووةكانىئةمريكادا وياليةتة

سةرةتاى جَيطةى
شَيرثةنجةكة

رَيذةى
ةتة

َ
حال

تازةكان

بة مردن رَيذةى
شَيرثةنجة

رَيذةى
بؤ نَير

مَي
سورَينضك

طةدة
ة باريكة

َ
ريخؤل
ؤن

َ
كؤل

(rectum) رَيكة
و جؤطةى جطةر

زراو
ثةنكرياس

ديكةى بةشةكانى
هةرس كؤئةندامى

(Total) تَيكِرا

ةت 
َ
6 حال

ةت 
َ
10 حال

ةت 
َ
2 حال

ةت 
َ
42 حال

ةت 
َ
15 حال

ةت 
َ
10 حال

ةت 
َ
13 حال

ةت 
َ
2 حال

ةت 
َ
100 حال

ةت 
َ
9 حال

ةت 
َ
10 حال

ةت 
َ
 1 حال

ةت
َ
حال 36

ةت 
َ
 7 حال

ةت 
َ
13 جال

ةت 
َ
22 حال

ةت 
َ
1 حال

ةت 
َ
100 حال

 1 : 3
3 :5
1 :1

 6 :5
4 :5
5 :7
1 :1
2 :1

 1 :1
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شَيرثةنجةى  سةرةتاى جَيطةى دةربارةى  
نزيكةى 20% شَيرثةنجةى  زراو، جؤطةى و جطةر  
لة %45  و، 35% شَيرثةنجةى جؤطةى زراو لة جطةر، سةرةتاى
1 بؤ  :2 لَيرةدا مَي بؤ نَير رَيذةى زراوة تورةكةى شَيرثةنجةى
شَيرثةنجةى  5 بؤ :1 و، زراو جؤطةى و جطةر شـــَيرثةنجةى

(Gallbladder cancer) زراو تورةكةى
شَيرثةنجةىثاكىسورَينضك 

 (Benign tumour of esophagus)
لووانة ئـــةم نيية، بـــآلو زؤر ئـــةم شـــَيرثةنجةية

 Fibro vascular) خوَيـــن ى لولةيى
َ
ريشـــال لووى دةطرَيتةوة:

،(Leiomyoma) لووســـة ماســـولكة polyp)، لـــووى ثاكـــى

ضةورى لووى ،(Papilloma) طؤيى شـــَيوة لووى يان دوومةأل
،(Neuro fibroma) دةمـــارى ى

َ
ريشـــال (Lipoma)، لـــووى

.(Granular cell tumour) خانةكان تةنؤلكة شَيرثةنجةى
نارةحةت هؤى دةبنة طةورة دةبن لوالنة ئةم كاتَيك
(chest pain) ســـنط ئازارى (cdysphagia) يـــان قوتـــدان
ئاسايى بةشَيوةيةكى ســـورَينضكةوة بؤشايى داخرانى بةهؤى

و ناتةواوى بؤ طةِران لةكاتى لةثِر كو
َ
بةل نابينرَيت

و دةبينرَيت دى نةخؤشيةكانى
دةدؤزرَيتةوة.

(Leiomyoma) ماســولكةيى لووســة لــووى
ثاكةكان) (لووة سورَينضك لووةكانى بآلوترين بة سورَينضك:

ماســـولكةيةكانى  لووســـة لووة 6 % هةموو لة دةذمَيردرَيـــت،
 Multiple) فرةكانةوة سةرضاوة لة % 2.4 هةرسة، كؤئةندامى
زياترة ثياواندا لة طشتى بةشَيوةيةكى دةبَيت، ثةيدا (origin

زياتردةردةكةوَيت،  يدا
َ
لةتةمةنى44 سال ،(1:2) وةكلةذناندا

دةردةكةوَيت. يدا
َ
سال ـ 80) (12ـ  ساآلنى نَيوان لة تَيكِرايى بة

ســةرةوةى يان شــوَينى لةخــوارةوة بةطوَيــرةى
خوارةوة: جؤرانةى بةم دةكرَيت سورَينضكدا

 %11 ← سورَينضك  سةرةوةي ¿ بةشى
 %33 ← سورَينضك  ناوةِراستى ¿ بةشى
 %56  ← سورَينضك خوارةوةى بةشى ¿

دةرةوةى يان سورَينضك ديوارى لة شوَينى بةطوَيرةى
خوارةوة: جؤرانةى بةم دةكرَيت سورَينضك ديوارى

(intramural ← % 97) سورَينضكدا ديوارى ¿ لة
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كة سنطداية بؤشاييةى لةو لووةكة ¿
طرتووة لةخؤ ديكةى ئةندامةكانى و دأل

.(Mediastinum← %1) سييةكان لة جطة
ســـتانيةم ميديـــا بـــؤ نـــاو * طةشـــةى لووةكـــة

.(Mediastinum ←  %1)
لة  و كَيشةكةشـــى ـ 5 ســـم) (2ـ  لووانة ئةم قةبارةى
بوونيان  لةطةأل رةق زؤرن، لووةكانيش ذمارةى زياترة، كطم 1
خاســـيةتة لة كةثســـولَيك درانيان بة (Calcified) و دةورة
ئةم طؤِرانى مةترسى بة سةبارةت لووانةن ئةم جياكةرةوةكانى

ترسناكيان دةطمةنة. ثيس بؤ شَيرثةنجةى لووانة
 %50 لة (Clinical feature): زياتـــر نيشــانةكان
كَيشـــةن و طرفت بَي ياخود بـــَي نيشـــانةن، ى نةخؤشـــةكان
زؤر ماوةيةكى بـــؤ (Asymptomatic)، نارةحـــةت قوتـــدان
ثةرةسةندووى قوتدانى نارةحةت ،(Longterm dysphagia)
،(Progressive and intermittent dysphagia) بةنـــاو ناو
كة ضةثدا، الى لة (Chest pain) زؤرى سنط بوونى ئازارَيكى
ية؟! ضى هؤكارةكةى كة بزانرَيت و لَيكبدرَيتةوة ناتوانرَيـــت

.(Pyrosis) كزة ة
َ
دل بوونى ئةوةشدا لةطةأل

ســورَينضك لةســةر خراثةكانى كاريطةريية
(Complications)

بةآلم بآلونني، طةرمى خراثةكانــى كاريطةريية
دةطرَيتةوة:  خوارةوة ئةمانةى

.(Hemorrhage) بةربوون ¿ خوَين
 Erosion of) هةنـــاو رووشـــانى و ¿ زامداركـــردن

.(esophagus

لووانة: ئةم دياريكردنى
 Barium) ماددةى باريؤم بة ¿ رَيطةى تاقيكردنةوة
و هيـــالُّـ لووس ناتةواوى بينينى بـــة swallow) ئةمـــةش

بؤشايى ثَيكهاتةى لة (Smooth crescent defect) بريقةدار
ناوسورَينضكدا.

:(Esophagoscopy) بينى ســورَينضك هةنــاو ¿
ســـورَينضك، هةناوى بارودؤخى لـــة نيابوون

َ
دل ئةمـــةش بـــؤ

سورَينضك، بؤشايى ناو بؤ شـــانةى بضوكى ةى
َ
ثةل بة بينينى

      (Biopsized) شانةى زيندوو نمونةى كة نا بؤ ئةوة ئةمةش
خوَين     مةترسى ئةوة (ضونكة وةربطريَيت    

هةية).  بةربوونى  
.(CT-Scan) سكان تى ــ ¿ سى

،(Aortography) وَينةطرتنىتيشكيشاخوَينبةر ¿
ثَيضى ناتةواوييةكانى دياريكردنـــى مةبةســـتى ئةمـــةش بة

.(Aorticarch) شاخوَينبةر
نةخؤشــيةكة ضارةكردنــى  و  بةِرَيوةبــردن

:(Management)
ســـنطةوة لةرَيطـــةى لووةكـــة البردنـــى   .1

(Transthoracic enucleation)
 Right) ســـنط راســـتى الى كردنـــةوةى ـــــ 

ناوةراست. سةرةوةو لووةكانى بؤ (thoracotomy
(Left thoracotomy)كردنةوةىالىضةثىسنط ــ

سنط. خوارةوةى بةشى لووةكانى بؤ
 Esophageal)لَيكردنةوةىسورَينضك دةرهَينانو ــ
دياريكردنى بؤ و، طةورةن زؤر كة لووانةى ئةو بؤ (resection

لووةكةش. دةورى ضوار
يةوة بينـــى هةناو بةهـــؤى لووةكـــة ـــــ البردنـــى
طةورةى َيكى

َ
رؤل هةرضةندة (Endoscopical enadeation)

،(pedunculated) ناتةواويية طةندةييةكان بةتةنها بؤ نيية،
مةترســـى بةآلم يةكان (Polypoid) بةكاردةهَينرَيت، و لووى
(Perforation) ســـورَينضكى ديـــوة دةركردنى و بوون كـــون

هةية.
شَيرثةنجةىثيسىسورَينضك

(Malignant tumour of esophagus) 
بةِرَيوةضوونى شَيرثةنجةى و ثرؤسةى هؤكارةكان
جـــؤرة (Etiology and pathogenesis): ئـــةم ســورَينضك
خانة دةطرَيتـــةوة: شـــَيرثةنجةى جـــؤر دوو شـــَيرثةنجةية
و، (Squamous cell carcinoma) (SCC) ثولةكةييـــةكان
دةطرَيتةوة (Adeno carcinoma )(AC) شَيرثةنجة رذَينة
ســـورَينضك شـــَيرثةنجةى طرنطرتيـــن و وتريـــن

َ
كـــة بةبال

دةذمَيردرَيت.
قوتداندا نارةحـــةت ةتَيكى

َ
حال لةهـــةر ثَيويســـتة

لة طشـــتى بةشـــَيوةيةكى بكرَيت، و (Dysphagia) دابنرَيت
ئةلكهول مةى و وة كة

َ
بال لةوانةشدا كةمرتة، ذناندا لة جيهاندا

سةرةوةدا  20% لةبةشي لة دةكَيشن، جطةرة و دةخؤنةوة
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و لة %30   روودةدات، 50% لة ناوةراست  
لةوانةيـــة  روودةدات، خـــوارةوة لةبةشـــي    

بَيت. رذَينى يان ثولةكةى جؤري لة شَيرثةنجةكةش
بةلةثَيشرتيني  سورَينضك، ثولةكةيي شَيرثةنجةى
و، يابان ئةفريقاو، باشوورى ئةفريقاو، بانتوى شَيرثةنجةكانى
ئَيران كاسثياني سكوتلةنداو، هةروةها هةرَيمى روسياو و ضني

دةذمَيردرَين.
روودانـــى  ثلـــةى  يـــان مـــةوداى يـــان  رَيـــذةى   
ســـورَينضك ثولةكةيـــي  شـــَيرثةنجةى  (incidence)

نَيـــوان دانيشـــتوانة  100 – 200 جـــار لـــة لـــة دةطؤِرَيـــت
دةذين. هاوســـنووردا جوطراَّـ كةلةناوضةيةكى  جياوازةكاندا

:(Careinogens) شَيرثةنجة دةبنةهؤى ماددانةى ئةو
زؤر بؤماوةيةكى ئةلكهول جطةرةو بةكارهَينانى .1
شَيرثةنجةىثولةكةييو ثلةىروودانىهةردووشَيرثةنجةكة،
(Squamous and adenocaranoma) شَيرثةنجة رذَينة

دةكةن. زياد
لووى كةدةبَيتةهؤى ظايرؤسةى بةو 2. تووشـــبوون
زياتر (Human Papillomavirus) مرؤظدا لة شَيوةطؤيي

شَيرثةنجةىثوولةكةييدا.
َ
لةطةل هاورَيية

ئةوانةىكةنزيكة ببنةهؤى هؤكارة خؤراكييةكان: .3
دةطرَيتةوة: خـــوارةوة ئةمانـــةى ثولةكةيـــي شـــَيرثةنجةى

 

بةمؤليبدينةم بـــوو ثيـــس ـــي
َ
كةلةخؤل أ. ئـــةو رووةكانـــةى

دةكات ناوةرؤكى  كـــةوا دةكةن، (molybdenum )دا طةشـــة
ئةمةش  بَيتـــةوةو كةم C يـــان – ئـــةو رووةكانـــة ظيتامـــني
هةناوى خانةكانى رادةبـــةدةرى لـــة زيادبوونى دةبَيتةهـــؤى
دةبنةهـــؤى كةلةدواييـــدا  ،(Hyperplasia)ســـورَينضك

شَيرثةنجة.
لةئاوى (Nitrate) نايرتةيت زيادبوونى رَيـــذةى ب.

دةنيشَيت. تَيدا كةنايرتةيتى شؤربا دةفرى خواردنةوةدا،
بةتايبةت كةِروويان تَيداية خؤراكانةى كة ج . ئـــةو
،(Geotrichum candidum) كانديدةم جَيوتريكةم جؤرى

.(Aspergillus) ئةسثةرجيلةس و جؤرى
د.نان،بةتايبةتطةركاتى نانكردنةكةلةهةفتةيةكدا

بووة. كةكةِرواوى دةخورَيت كاتَيك بَيـت، جارَيك
وشك ثَيرسيمؤنى و.

خواردنَيكى ،(Dried persimmons)
لةكاتى  دةكات ســـورَينضك زامـــدار  رةقة كةهةناوى

بةكاردَيت. ضني لة زياتر خؤراكة ئةم خواردندا،
رَيخؤشكةرةكان بؤ شَيرثةنجةىثولةكةيى هؤكارة

 Predisposing footors for Squamous Cell):سورَينضك
:(Carcinoma

 Howel – Evens) 1. كؤنيشانةىهؤويل–ئيظانس
بوونى ياخود نةخؤشـــي لة رةق بريتى ية Syndrome) كة
(Hyperkeratosis) كرياتـــني ماددةى رادةبةدةرى لـــة زياد
بؤماوةيي كةنةخؤشـــييةكى ثَي، ذيًَـــر دةســـت و لةناو لةثي
دةطوَيزرَيتةوة

َ
زال مةندلـــي نيشـــانةى دةطمةنة، بةشـــَيوةى

40% ئةوانةى  بةنزيكةى (Meodelian dominant trait)
دةبن. سورَينضك شَيرثةنجةى تووشي هةية نةخؤشيانةى ئةم
ئةو ،(Lye stricture) الى بوونـــةوةى 2. تةســـك

هةية بةرَيذةى30% تووش  نةخؤشييةيان نةخؤشانةى كةئةم
دةبن.

ســـورَينضك ئةكةلةيزيـــاى  كـــة ئةوانـــةى   .3
 %30 رَيذةى بـــة (Esophageal achalasia) يـــان هةيـــة،

دةبن. تووش
 Esophageal) ســـورَينضك وَيبـــي 4. ئةوانـــةى

دةبن.  20% تووش بةرَيذةى هةية، يان (Web
 Plumer-Vinson) 5. كؤنيشانةىثلةمةر–ظينسن
كةمخوَينيان كؤنيشانةيانهةية، ئةوانةىئةم ،(Syndrome

 Iron deficiency) لة خوَين دا ئاســـن كةمى هةية بةهؤى
(Dysphagia) قوتـــدان نارةحةت anaemia)، هةروةهـــا
وة (glossitis) زمان هةوكردنى و سورَينضك وَيبي كةبةهؤى

ئةمةشبةرَيذةى%10 دةبَيتةهؤى شَيرثةنجةى  دةبَيت، ثةيدا
سورَينضك.

،(Short esophagus) كـــورت  6. ســـورَينضكى
دةبن.  5% تووش بةرَيذةى هةية ةتةيان

َ
حال ئةم ئةوانةى

هةرسةوة ئاوطى كةبةهؤى سورَينضك هةوكردنى .7
ئةمانةش بةرَيذةى (Peptic esophogitis) دةبَيـــت ثةيدا

دةبن.  1% تووش
شَيرثةنجةى 

َ
لةطةل كةهاوتان دى بارانةى 8. ئةو
سورَينضكدا وةك:  ثولةكةيي   
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سةرو مليان شـــَيرثةنجةى كة أ. ئةو نةخؤشـــانةى
.(Head and neck cancer)هةية

 Celiac)كةنةخؤشـــي طةنمة نةخؤشانةى ب. ئةو
هةية. يان (disease

 Chronic) هةوكردنى سورَينضكى درَيذخايةن ج .
 Barretts) بارَيـــت  ســـورَينضكى بةبـــَي   (esophagitis

.(esophagus
بةرزبوونةوةى بةهؤى ســـورَينضك د. زامداربوونى
وى

َ
كوال قاوةى يان ضا خواردنةوةى بةهؤى طةرمييةوة، ثلـــةى

تى ناوةراست.
َ
رؤذهةال ضني و رووسياو لة طةرمةوة

رَيخؤشكةرةكانىرذَينةشَيرثةنجة هؤكارة

:(Predisposing factor for adenocaranoma)

(Barretts esophagus) بارَيت 1. ســـورَينضكى
رووكةشةشانةىثولةكةيى طؤِرانوجَيطرتنةوةى، لة بريتىية

 Columnar) ة
َ
ريخؤل ستوونى رووكةشةشانةى بة سورَينضك

.(epithilium
بةو بارَيت سورَينضكى

َ
لةطةل شـــَيرثةنجة أ. رذَينة

بةخَيرايي زؤر روودانةكةى ثلةى كة دادةنرَيت شَيرثةنجةية
ســـثي ثياوة لة بةتايبةتى م

َ
بـــةال جيهانـــدا، زيـــادةكات لـــة

ثَيستةكاندا.
ئةمةريكادا، ثلةى يةكطرتووةكانى وياليةتـــة ب. لة
وة (1970) ي

َ
لة سال سورَينضك شـــَيرثةنجةى رذَينة روودانى

ئةو نةخؤشانةى  م
َ
بةال زيادىكردووة، ئةوةندة ( بةرَيذةى(7-6

(125 – 30) رَيـــذةى بة هةية يان (بارَيت) كة ســـورَينضكى
هةية، شَيرثةنجة بةرذَينة تووشـــبوونيان مةترسي ئةوةندة
يةكطرتووةكانى دانيشـــتوانى وياليةتة تَيكِرايي بة بةبةراورد

ئةمريكا.
.(obesity) ةوى

َ
2. قةل

طةِرانـــةوةى بةهـــؤى ســـورَينضك 3. هةوكردنـــى
.(Reflux esophagitis) طةدةوة ؤكى

َ
ترشةل

:(Histopathology)شانةزانىشَيرثةنجةكة
98% ى شـــَيرثةنجةى  بة ثولةكةيي شـــَيرثةنجةى
سورَينضكدا، ناوةراستى سةرةوةو لةبةشي دادةنرَيت سورَينضك

شَيرثةنجةو، رذَينة ئةوةىدةمَينَيتةوة
(Sarcoma) بةستةرةشانة شَيرثةنجةى  

(Connective tissuetumour)     
بضوكةكان خانة شَيرثةنجةى و

شـــَيرثةنجةى و،  (Small cell Carcinoma)
.(Lymphoma) ليمفييةكان طرَي

بة شَيرثةنجة رذَينة لةبةشيخوارةوةىسورَينضكدا،
وترةولةبةردةوامىرووكةشةشانةىستونى طةدةوة

َ
هَيواشيبال

يان دةبَيـت، ثةيدا وة بارَيت) (ســـورَينضكى بؤناو ســـورَينضك
 gastric) طةدة شـــَيرثةنجةى رذَينة درَيذةوةبووى لةوانةية

بَيت. (adenocarcinoma
شوَينىشَيرثةنجةكةلةسورَينضكدا:

.(Ceruical %10) ملدا 1. لة
 upper thoracic): ســـنطدا ســـةرةوةى 2. لةبةشي

.(%40

 Lower thoracic): سنطدا خوارةوةى 3.لةبةشي
.(%50

:(Clinical Course) نؤرينطةيــي كؤرســي
90% ى  لة زياتر كوشـــندةية، زؤر ســـورَينضك شـــَيرثةنجةى
75% ى  نزيكةى نةخؤشـــييةكةوة دةمرن. بةهؤى توشبووان
بةشةىبؤشايي ليمفييةكانىئةو نةخؤشةكانتوشبوونىطرَي
لة جطة تَيداية تـــرى ئةندامةكانى  و

َ
كـــةدل ســـنطيان هةية،

(Mediastinal nedal iNvoluement)، يـــان ســـييةكان
،(Distant metastasis) شَيرثةنجة دوورى بآلوبوونةوةى
يةوة (Local disease) ـــي

َ
لؤكال نةخؤشـــي مـــردن بةهؤى

،(Malnutrition) خؤراكـــى بةد كةدةبَيتةهـــؤى روودةدات،
سييةكان بؤناو طةدة ؤكى

َ
ترشةل طةِرانةوةى بةهؤى سؤ سيية

.(Aspiration Pnuemonia)
:(Diagnosis)دياريكردنىنةخؤشييةكة

هةســـتيان ثزيشـــك و نةخؤش 1. ئةو نيشـــانانةى
قوتدان (Symptoms and signs) نارةحـــةت دةكات ثـــَي
نةخؤش لةســـةرةتادا نيشـــانةية، وتريـــن

َ
(Dyphagia) بال

شلةش ناتوانَيت ثاشـــان قووت بدات و رةق خواردنى ناتوانَيت
بخواتةوة.

بؤشايي  هةتا ثةرةدةسَينن بةدةطمةن  نيشـــانةكان
وبوونةوةىدوورروودةدات،ئازار

َ
سورَينضكتةسكدةبَيتةوةوبال

ثشكنينةكاندا لة نةبَيت. ثزيشكةكان يان هةبَيت لةوانةية
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      (Physical finding) سةرةِراى 
و  ،(Cachexia)زؤر الوازبوونَيكـــى   
ســـةروو طرَيى ليمفة طةورةبوونى يـــان كةوتنى بةردةســـت

 Palpable Supraclavicular) ةمـــة
َ
ضةل ئَيســـكي

َ
ســـثل جطةرو طةروةبوونى lymphnode)، بةدةطمةنيـــش

ثَيدةكةن. هةست (Hepatosplenomegaly)
نةخؤشـــييةكة دياريكردنـــى رشـــتةكانى  .2

:(Diagnostic Studies)
(Preliminary Studies) سةرةتاييةكان رشتة أ.
ذمارةى تَيكِراى و، (Physical finding) كة ثشـــكنينةكان
تَيستى ،Complete blood count) CBC) خوَين هةموو
تيشكىسنط ،Liver function test) LFTs)فرمانى جطةر
ثاش سورَينضك وَينةطرتنى تيشكى و سورَينضك هةناوبينى و
دةطرَيتةوة. (Ba- esophagogram)قوتدانىماددةىباريؤم
بؤ (Brushings) ناتةواويةكة شوَينى ضةكردنى

َ
فل هةروةها

لةذَير كة شـــانةى زيندووى ناتةواوويية بةشـــَيكى وةرطرتنى
.(Biopsy)هةناوبينىدا

قؤناغ ئةمةش :(CT – Scan) سكان تي ب . سي ــ
دةتوانَيت و، دةدات ثيشان نةخؤشيةكةمان (staging) كردنى
شَيرثةنجةكةمان دوورى داطريكردنى وبوونةوةو

َ
بال ثَيشبينى

%90 بؤ شـــاخوَينبةر  كة دى، شـــوَينةكانى بؤ بكات بؤ ديارى
بؤرية و هةواى ســـةرةكى و ثؤثةكانى بؤرى (Aorta) و، لـــق
،(Tracheobronchial tree) راســـتةكان و ضـــةث هةواية
جطـــةر  ،(pericardium) (تامـــور)  

َ
دل دةورى  ثـــةردةى

 Adrenal gland)،) طورضيلة ســـةر (Liver) و، رذَينةكانى
 Abdominal node)، 50%) ناوسك ليمفةطرَيكانى بؤ 85%
 Paraesophageal) سورَينضكة تةنيشتى طرَيكانى ليمفة بؤ

.(lymphnode
 Endoscopic – ultra) ــ ســؤنار هةناوبينــى ج.
(CT – Scan) سكان تي ــ سي تةواوترو باشرتة لة :(sound
ليمفةطرَي وبوونةوةىشَيرثةنجةكةو

َ
يبال

َ
ندنىقول

َ
بؤخةمال

بةسةر زيندوويي سورَينضك. وةرطرتنى شانةى تةنيشتةكانى
نمونةى بؤ (Trans esophageal biopsy) ســـورَينضكدا
طونجاوترة طرَيـــي طةورةبـــوو (Sample) ليمفـــة شـــانةيي

 Endoscopical) ســـؤناردا ـ رَينمونى هةناوبينـــىـ  لةذَيـــر

.(ultrasonic guidance
:(Laparoscopy) بينى ناوسك د.

ناوثةنضك ذَير شَيرثةنجةى وبوونةوةى
َ
بال ئةمةش

بؤشـــايي و، رَيطةى َينـــَى
َ
(Subdiaphrag matic) دةخةمل

ديارى ليمفةطرَيكان جطةرو، و، (Peritoneal) ســـك ثةردةى
دةكات.

 لةونةخؤشانةىكةضارةسةرىكيمياييوضارةسةرى 
وةرطرتووة، يان (Ohemo – and radiotherapy) تيشكى
لةجَيطةى يان ،(Preoperatively) نةشتةرطةرى ثَيش طةر
دةتوانرَيـــت (Lieu of surgery) دابَيـــت، نةشـــتةرطةرى
دووةم بؤناو بـــؤرى دانانى لةكاتى بةكاربهَينرَيـــت. هةروةها

.(Jeujenostomy) باريكة ة
َ
(Jeujenum) ريخؤل بةشي

ةوة
َ
ريخؤل ثَيـــدان لةرَيطـــةى خؤراك بةمةبةســـتى

ناوسكبنينؤرينطة كاتانةدا لةو ،(Enteral alimentation)
بةخشة. سوود (Clinicaly) يانة

(Thoracoscopy) دةتوانرَيـــت  ناوســـنط بـــني
وبوونـــةوةى

َ
كةبال نةخؤشـــانةى  لـــةو بةكاربهَينرَيـــت

 Intrathoracic) لةناوســـنطدا هةيـــة شـــَيرثةنجةكةيان
بةطشـــتى  و بةتـــةواوى بؤئـــةوةى  ،(  dissemination

دةربهَينرَيت.
بـــؤ  :(Bronchoscopy) هةوابــني بــؤرى ع.
سورَينضك ناوةراســـتى يان ســـةرةوة بةشي شـــَيرثةنجةكانى
بةكاردَيت،دةتوانَيتدرَيذبوونةوةىراستةوخؤىشَيرثةنجةكة
(Direct extension)بؤلق وثؤثةكانى بؤرىهةواى سةرةكى

 Tracheobronchial) راستةكان و هةوايية ضةث و بؤريية
ياخود شـــوَينى يةكةمى بوونى

َ
لةطةل بـــكات، tree) ديـــارى

هةمان كاتدا. لة سةرةتاى شَيرثةنجةكة
ثَيش بينى هؤكارةكانى و كردن سيســتمى قؤناغ

:(Staging System and prognostic factor)
ئةو طرنطة، (TNM) ئَيســـتا ثؤلَينى قؤناغ كردنى
نةخؤشـــييةكةدان، زووةكانى قؤناغـــة

َ
لةطةل نةخؤشـــانةى

هةية. باشرتى يةكى ثَيشبينى (Mo) ،و (No) بةتايبةت
قؤناغ ثَيشـــكةوتوترين راوَيذى دةبَيت خوَينةرةكان
ضاو زؤر بةهؤى بكةن، (Monual staging) دةستى كردنى

كردندا.  قؤناغ سيستمى بة خشاندنةوة  



34 سةردةم     زانستى

15

بةهـــؤى دةمـــرن نةخؤشـــةكان زؤربـــةى 
دياريكردنى مانطـــى – مـــاوةى – دة لة نةخؤشـــيةكانيانةوة
ثَينج لةماوةى مـــردن لة رزطاربوون رَيذةى نةخؤشـــيةكةدا،
سةرةراى ،%10 لة كةمرتة (year sarvival rate - 5) دا

َ
سال

. كردن بؤ ضارةسةر ةكان
َ
هةموو هةول طرتنةبةرى

دياريكردنــى ثَيــش وةخــت  و كؤتــةَل كــردن
َ
كؤتةل ضـــني (Screening and early detection): لـــة
بةكاردةهَينرَيت (Mass screening) (بارستة) لوو كردنى
كةبؤرييةكىدرَيذىترية بضوكة ؤنىضينى)،

َ
َين(بال

َ
كةثَييدةل

بةماددةى كةداثؤشـــراوة ؤنَيكدا
َ
بال

َ
لةطةل دادةنرَيت، لةطةدةدا

تَيثةِردةكرَيت ؤنة
َ
بال كؤتاييةكةىشَيوة تؤِريية. ئةم كة نايلؤن،

ســـورَينضك درَيذايي بة ئينجا تَيدةكرَيت، هةواى طةدة، بؤناو
بةرشتةى كةتايبةتن ئينجا ئةو خانانةى دواوة، دةهَينرَيتةوة
ناو دةكرَيتة (Cytologic Study) خانةزانى ينةوةى

َ
لَيكؤل

يةكطروتووةكانى وياليةتة دانيشتوانى لة نايلؤنةكةوة. تؤِري
كاريطةر ســـورَينضك شـــَيرثةنجةى كردنى

َ
كؤتةل ئةمريكادا

كةتةسك نةخؤشانةى لةو م
َ
بةال طشتى، شَيوةيةكى نةبووة بة

ســـورَينضكى يان هةية، (Lye stricture) يان الى بوونةوةى
كردنى

َ
كؤتةل لةذَير زياتردان، ثَيويستة كةلةمةترســـى بارَيت،

هةرســـدابن كؤئةندامى ســـةرةوةى بةشـــي خوُّـ هةناوبينى
.(Periodic screening upper endoscopy)

سورَينضكدا: شَيرثةنجةى لة (TNM) كردنى قؤناغ
ســـورَينضك شـــَيرثةنجةى بوونـــةوةى و 

َ
بـــال

 Submucasal) ثةردةيي ذَيرهةناوة وتنى
َ
ثاال راستةوخؤية،

ليمفةطرَيكان، بؤ يان ي
َ
لؤكال وبوونةوةى

َ
وبال (infilteration

رووبدات. خوَينةوة لةرَيطةى لةدواييدا يان
ماو لة شوَينى قةتيس شَيرثةنجةى بريتى ية لة =T

يةكة. ناتةواوى
و (Laminapropria) ثرؤثريـــا T1= كةالمينـــا

داطري دةكات. (Submucosa) ثةردة هةناوة ذَير ضينى
ثرؤثرياى ماســـولكةيي  ضينـــى T2 = داطريكردنـــى

شَيرثةنجةكةوة. لةاليةن (Muscularis propria)
ســـورَينضك دةرةوةى  رووى داطريكردنـــى   =T3

شَيرثةنجةكةوة. لةاليةن (Adventitia)
سورَينضك تةنيشتةكانى ئةندامة داطريكردنى =T4

لةاليةنشَيرثةنجةكةوة.
طرَيكان ليمفة كاتةدا لةم =N x

َينرَيت.
َ
بخةمل ناتوانرَيت

شَيرثةنجةكةلةهيضليمفةطرَييةكدا كاتةدا لةم =No

نةبوةتةوة. و
َ
بال

ليمفةطرَي لـــة شـــَيرثةنجةكة N1= لـــةم كاتـــةدا

وبووةتةوة.
َ
بال (Regional Lymphnode) هةرَيميةكاندا

دوور رووينةداوة. وبوونةوةى
َ
بال كاتةدا لةم =Mo

روويداوة. دوور وبوونةوةى
َ
بال كاتةدا لةم =M1

لةيادى نابَيت هةية كة دي َيكى
َ
خال ديكةوة لةاليةكى

خوارةوةى بةشي يةكانى ليمفي شـــلة ئةويش ئةوةية بكةين،
لةناوثةنضكدا ســـورَينضك دةرضـــةى ســـورَينضك لةرَيطـــةى
لة (Celiac node) ســـك طرَيي ليمفة بؤ دةضَيتةخـــوارةوة
لةبةرئةوة .(Celiac artry) دةوروبةرى خوَينبةرى ناوسكدا
ناوضةى ئةم (Malignant tumour) ثيســـي شَيرثةنجةى
دةِرواتلةوناوضةيةىخوارةوةى وبوونةوة

َ
بال سورَينضك بةرةو

لةكاتى ئةوةوة لةئةنجامى رَيرةوة. ئةم بةدرَيذايي ناوثةنضكدا
شوَينة بةتةنها دةبَيـت شـــَيرثةنجةيةدا نةشـــتةرطةرى ئةم
تةواو، و ئيرت دةرنةهَينرَيت يةكةمييةكة ســـةرةتاييةكة يان
شلة ليمفة دةربهَينرَيت كة ناوضانة ئةو دةبَيت هةموو طة

َ
بةل

واتة وةردةطرن، (Celiaclymph node) طرَييةوة ليمفة لةم
دوانزةطرَى سةرةوةى نيوةى طةدةو وةك ناوسك لةليمفةطرَيي

قةرةبووكردنةوةىبةردةوامى  ،( Omenta) ئؤمَينتا و
َ
سثل و،

تايبةتى بؤرَيضكةى دَيت بةدانانى فةراهةم هةرس كؤئةندامى
ة
َ
ريخؤل و دووةم بةشي سورَينضك بؤ طواســـتنةوةى خؤراك بؤ

 Esophageo) َيـــن
َ
دةل (Jeujenum).كـــة ثَيـــي باريكـــة

.(jeujenostomy
بؤدياريكردنــى ســةرةوةدا ئةوانــةى لةطــةَل 
ديكةش ئةمانةى ثَيويستة نةخؤشييةكة (Diagnosis)

رةضاوبكةين:
بةتاقيكردنةوةى ثَيويستى قوتدانةكة نارةحةت .1

هةية. (-Double contrast Ba) باريؤمى
ى (Biopsy) زيندوو شانةى نمونةى 2. وةرطرتنى
(Inflamation)لةوانةيةتةنهاهةوكردن ،(Visible)بينراو
نمونةية   (9-6) جار ئةم ثَيويستة لةبةرئةوة بدات، ثيشان
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وةربطريَيتةوة. 
دةكرَيت، تَيبينى شَيرثةنجةكة كة يةكةمجار .3       
بسةنطَينرَيـت،

َ
يشَيرثةنجةكةهةل

َ
وبوونةوةىلؤكال

َ
ثَيويستةبال

و
َ
دل كة ســـنط بؤشـــاييةى ئةو طرَيكانى توشـــبوونى ليمفة

ســـييةكان لة جطة ديكـــةى تَيداية ئةندامةكانى ثاشـــماوةى
وبوونـــةوةى

َ
بال (Mediastinal nodal involvement) و

بؤجطةرهةنطاوَيكىبنةِرةتىيةبؤقؤناغكردنىشَيرثةنجةكة
ضارةسةردا. بِريارى لةثَيش (Staging)

(Couahging) شـــلة خواردنةوةى دواى 4. كؤكة
ســـورَينضكةوة، بؤشـــايي داخرانى تةواو بةهـــؤى بةنزيكةى
ياخود بةهؤى بؤ قورقوِراطـــة، شـــلة ذوورةوةى  ضونة

َ
لةطةل

 Tracheo) ــ ســـورَينضكةوة هةوا بـــؤرى ـــة ثةيوةندي
َ
كةنال

دةبَيت. (esophageal fistula
،(Hematamesis) خوَينـــاوى  رشـــانةوةى  .5  
دةمارى توشبوونى لةرَيطةى (Hoarseness) دةنط نوســـان

 Recurrent laryngeal) دووبارةوةبـــووة قورقوراطةيـــي
نائاسايية، نيشـــانةيةكى شـــَيرثةنجةكةوة nerve)، لةاليةن

 Nail) ثةنجة نينؤكةكانـــى ي
َ
دةهؤل شـــَيوة بةرزبوونـــةوةى

ثاك و شـــَيرثةنجةى هةردوو لة Clubbing)، دةتوانرَيــــت
دياريكردنىنةخؤشييةكةبةزوويي بكرَيت، هةستىثَي ثيسدا

دةكات. زياتر ضارةسةرةكة ضانسي
نةخؤشــيةكة ضارةكردنــى و بــردن بةِرَيــوة
ســـةركةوتوويي ضارةسةرى يان (Management): ضاالكى
هةية زؤر جيـــاوازى تيشـــكى ضارةســـةرى و نةشـــتةرطةرى

بةطوَيرةىناوةندةثزيشكييةكان:
ئةنجامى سةرةتاييةكةن: شــَيرثةنجة دةرهَينانى أ.
دةرهَينانىنةشتةرطةرييانةىشَيرثةنجةىسورَينضكخراثة.

ية. % (5-10) نزيكةى نةشتةرطةريدا لةكاتى مردن رَيذةى
 5- رَيذةى ئةمريكادا، يةكطرتووةكانـــى لة وياليةتة
ةىرزطاربوونلةمردنلةو نةخؤشانةىكةشَيرثةنجةكةيان

َ
سال

لةطةأل قورس نةشتةرطةرى ،(20%) لة كةمرتة دةرهَينراوة بؤ
لةو هةندَيك لة تايبةتى بة ثَيدراوة، رَيطة ئةوةشـــدا هَيشـــتا
خوارةوةى سورَينضكيان بةشى كة شَيرثةنجةى نةخؤشـــانةى

هةية.
،(%85) مردن ة لة

َ
سال ــ 5 رزطاربوون رَيذةى لةضني،

لة ئةوانةى بؤ
سةرةتايةكى نزيكى نةخؤشيةكةدان، بةآلمبؤئةوانةى
بةشَيوةيةكىمامناوةندشَيرثةنجةكةتيايانداطةشةىسةندووة

بةرزةى  (35) ،(Moderately advance %) ة. ئـــةم رَيـــذة
ئاطادارييةوة لَيكبدرَيتةوة،  ثَيويســـتة بة ة

َ
5 سال رزطاربوونى

لة دةستكةوتوو نيية تةواو بةشـــَيوةيةكى واقيعدا لة ضونكة
ضونكة ئةمريـــكادا، يةكطرتووةكانى وياليةتـــة دانيشـــتوانى
دةطمةن بة (Screening System) كؤتاأل كردن سيســـتمى

بةر. دةطريَيتة
كردنةوةى كةم هؤى دةبنة ضارةســةرانةى ئةو ب.

 Palliating) داخراودا سورَينضكى لة بةربوون خوَين و ئازار
دةبَيت بةجَي جَي ئةمةش :(an obstructed esophagus
دةدات ثَيدانيش خؤراك رَيطةى ثةيِرةوةوةو، هةندَيك بةهؤى
رَيطةيةش ئةم ،(Enteral nutrition) ـــةوة

َ
رَيخؤل لةرَيطةى

ئةمانةدةطرَيتةوة.
لةوانةيـــة خوَين بةربوون لةيــزةر: ضارةســةرى .1
بينى لةيـــزةرى هةناو ضارةســـةرى بكات، و داخرانةكة باش

.(Endoscopic Lasertherapy)
كردنى فراوان بـــةآلم (1%) كةمرتة، مردن  رَيـــذةى
(Prior mechanical dilation) ميكانيكـــى ثَيش وةختى

ثَيويستة.
كةضارةسةرىسةركةوتووىلةيزةرى لةطةألئةوةشدا
لةوانةيةثَيويستىبةضةندهةناوبينييةكهةبَيت،دةتوانرَيت
(Outpatient elinic) دةرةوة نؤِرينطةى بنةِرةتى لةســـةر
تَيضونةكةى يان هَيشتا هةموو خةرجى يةكةى بدرَيت، ئةنجام
و ئازار كةمكردنةوةى بؤ نةشتةرطةرى ضارةسةرى لة كةمرتة
.(Palliate surgery) سورَينضك داخرانى و بةربوون خوَين
(Photosensitization) تيشـــكى هةستياركردنى
لَيوةرطرياوةى بةكارهَينانى دةرزى سورَينضك بة شَيرثةنجةى
دةتوانَيت (Injectable porphyrin derivatie) ثؤرفرين
لةطةل وزةىمذراويلةيزةرزيادبكات لةاليةنشَيرثةنجةكةوة،
بةآلم ،(Palliative benefit) سوودىكةمكردنةوةىئازارةكة
رَيتبؤ رووناكى

َ
لةوانةية هةستارييةكىطشتىثَيستجَيبهَيل

هةفتة. ـ 6) (4ـ  ماوةى بؤ خؤر
         Esophageal) ســورَينضك دانانى بؤرى .2        
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دةكةوَيت دةست ئامَير (17) كةمةوة اليةنى بة :(Stenting
نةخؤشانةى ئةو ى (%15) نزيكةى سورَينضك، دانانى بؤرى بؤ
شَيرثةنجةى بةهؤى َينن

َ
دةنال سورَينضكةوة داخرانى دةست بة

(Malignant esophageal tumaur) سورَينضكةوة ثيسى
دةكرَيتة ناوةوة ســـورَينضك ئةمةش بؤرى بؤ دانانى كانديدن
دةتوانرَيت كة ،(Pusher tube) نةرةوة

َ
ثال بؤريةكى بةهؤى

كونى بة كة دةكرَيت باريكةوة، بةهؤى ئامَيرَيكى بكرَيت لؤد
بةســـةريةوة (Bougie) ياخود كردن بؤ فراوان بؤرييةكةدا
دةتوانرَيت فراوان (Endoscope) هةيـــة، كة بينَيك هةناو
ية بؤشايى دةدات رَيطةمان دوايى ميتؤدى دانانى، دواى بكرَيت

ة. ـ %97) (90ـ  سةركةوتنى رَيذةى ببينني، داخراوةكة
:(Advantages)  سوودةكانىبؤرىدانانىسورَينضك
خؤراك خؤشى طةِرانةوةى قوتدانى ليك و تواناى بوونى باش
قةدةغةكردنى ياخود بوونى باش دةمةوة، لةرَيطةى خـــواردن
سييةكان بؤناو طةدة ترشةلؤكى طةِرانةوةى بةهؤى سييةســـؤ
ثةيوةندى ة

َ
كةلةرَيطةىكةنال ،(Aspiration pneumonia)

 Esophageopulmonary) ســـى يةكانةوة و ســـورَينضك
بة ضاودَيريكردنـــدا لـــة ســـةربةخؤى و، fistula) روودةدات
لةطةأل كات بردنى بةسةر هةروةها ثزيشك نةخؤشخانةو بَي

رَيذةين. ئاسوودةيى مايةى هاوِرَيكاندا و خَيزان
دابنَيني  ســورَينضك بؤرى نابَيت كة حاَلةتانةى ئةو
2 سم  شَيرثةنجةكة طةر لة: بريتني :(Contraindication)
(Uppersphincter) سةرةوةدا خوارةوةى دةرضةى لة كةمرت
بَيت هةفتة (6) لة ماوةى كةمرت بؤ دانانةكة طةر بؤرى بَيت،
لةو نةخؤشـــانةى ،يان ذيان، ســـنوردارةكانى ياخود بؤضوونة
بؤريةكةدا دانانى لـــة نني ياخـــود ياريدةدةر نني كـــة هاوكار

.(Uncooperativeness)
دانــان بــؤرى خراثةكانــى كاريطةرييــة
كون بوون (Complications): كـــة ئةمانـــة دةطرَيتـــةوة:
ياخود ضوون جَي ســـورَينضك (Perforation) لـــة و دِرانى
(dislocation)، طةشـــةكردنى خؤيـــدا لةشـــوَينى دانةنانى
نيشانةكانى (Tumour over growth) شَيرثةنجةكة زؤرى
،(Reflux Symptoms) طةدةوة لة ؤك

َ
ترشـــةل طةِرانةوةى

ياخود ،(Stricture) بوونـــةوةدا تةســـك دةركةوتنى لةطةأل
،(Pressure necrosis)ةثةستؤوة

َ
مردنىخانةكانبةهؤىثال

تةنؤكة بوونى رةق يان بةردبوون ياخود
 Foreign body) دةرةكيةكان  

داخرانى ســـورَينضكداو،       impaction) لةطـــةأل
رَيذةى دانـــان، بـــؤرى هَينانى و، شكســـت خوَيـــن بةربـــوون

ـ  (10ـ  لة بريتييـــة زوو) و (درةنط كاريطةرييـــة خراثـــةكان
.%(25

دةســتكردةوة لةرَيطةى كونَيكى ثَيدان 3 . خؤراك
ئةمة (Feeding gastrostomy) طــةدةوة كــة دةكرَيتــة
نارةحةت بوونى باش هؤى نابَيتة ضونكة بةكارناهَينرَيت زؤر
تةواو داخرانَيكى كة نةخؤشانةى لةو دةكات وا كة قوتدانةكة،
ليك و رذاوةكان هةرضى هةية، سورَينضكيان تةواوى نزيكة يان
هةروةها درَيذناكةنةوة، ذيانيش مةوداى دةرةوة، بيكةنة هةية

مردنيشيان هةية. و مةترسى نةخؤشى
 Colonic) كؤَلــؤن نَيوانــى خســتنة .4
داخرانةكةدا ناوضةى لة ئةوةى بؤ ئةمةش :(interposition
كة ئةنجام دةدرَيت لةوانةشدا تةنها ســـورَينضكدا، لة دابنرَيت
طونجاوي ثاشماوةى كة لةوانةى نةشتةرطةرى، بؤ كانديدكراون
لَيكردنةوةى ببةسرتَيت، بةهؤى ثَي ثشتى ناتوانرَيت طةدةيان
تةنينةوةىنةخؤشيةكة، ماوةو بةشَيكىطةدةوة، وةختى ثَيش

نةخؤشى ديكةى سورَينضك. يان
دةرةكى  تيشــكى طورزة بــة كردن تيشــكاوى .5
مةودا ضارةســـةرى (External beam irradiation) يـــان

 Endoluminal) (سورَينضك) ئةندامةكة بؤشايى ناو كورتى
كةم كشانةوةو هؤى ببَيتة دةتوانَيت كة ،(brachytherapy
و كةمكردنى ئازار لةطةأل شـــَيرثةنجةكة قةبارةى كردنةوةى
ئةو % ـ 80) (70ـ  لة نةخؤشـــدا هةندَيك لة يةكان نارةحةتى
هةية، يان (Dysphagia) قوتدان نارةحةت كة نةخؤشانةى
تيشكاوى دواى دةكرَيت قوتدان ثرؤسةى بوونى باش تَيبينى

دةرةكى. تيشكى طورزة بة كردن
ئةمجؤرةتيشكاوىكردنةدةتوانرَيتلةونةخؤشانةدا
و كراوة بؤ تيشـــكيان ضارةســـةرى كةثَيشـــرت بةكاربهَينرَيت

 Local) كردووةتةوة طةشةى ى
َ
لوكال شـــَيرثةنجةى ديسانةوة

قوتدانةكة. نارةحةت هؤى بؤتة كة (tumour regrowth
 Single –modality) مؤداُّـ تاكة ضارةسةرى . ج

:(treatment
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بةتةنها   تيشكى ضارةسةرى .1             
تيشكى ضارةسةرى :(Radiotherapy alone)    
رَيذةى هؤى دةبَيتة (cGY 6000) طاى ــ سى 6000 بةدؤزى
بة ى

َ
سال ثَينج ى،

َ
سال سَي ى،

َ
دوو ســـال ى،

َ
ســـال يةك رزطاربوونى

ئةو نةخؤشـــانةى  لةدواى يةك، 33 %، 12 %، 8 % يةك ثلةى
بي تاقيكردنةوةيةكى لة تيشكى بةضارةسةرى ضارةكراون كة
وا ضارةسةرةكة بؤ وةآلمدانةوةىنةخؤشةكان تيايدا كة َثالندا،
ضارةسةرةكة، هةتا بوونى بةبةردةوام بدرَين رَيطة دةكات كة
(tumour resection)دةرهَينانىشَيرثةنجةكة لَيكردنةوةو

كارامةيى ثزيشكةكة. طوَيرةى سةليقةو بة
:(Surgery alone) بةتةنهــا نةشــتةرطةرى .2
دةرهَينانى لة دةكرَين جَيبةجَي كة نةشتةرطةريةكان ثةيِرةوة
ثةسةندكردنى شـــَيرثةنجةكةو شوَينى لةســـةر سورَينضكدا
بةناو تَيثةِربوون بة سورَينضك دةرهَينانى بةندةو، ثزيشكةكة
ياخود (Transhiatal esophagectomy) بؤشـــاييةكةدا
،(Ivor – Lewis Procedare) لويـــس – ئيظؤر ثةيِرةوى
،(Thoracotomy) سنط بؤشايي كردنةوةى بة ثَيويستى كة

ســـك بؤشـــايي و 
لة هةية (Laparotomy)
نةخؤشانةى ئةو %(25-30)
تـــةواوى كةدةرهَينانـــى
طونجاوة، تياياندا سورَينضك

 – 5 – رزطاربووني رَيـــذةى
ة. %(15-30) مردن لة ة

َ
سال

3.ضارةسةرى
كيمياوىبةتةنها

 Chemotherapy)
بذاردنى

َ
هةل :(alone

ضارةسةرى كيمياوى
لةشَيرثةنجةىسورَينضكدا

بةندة: خوارةوة ئةمانةى لةسةر
شوَينىشَيرثةنجةكة. .1

شَيرثةنجةكة. قةبارةى .2
شَيرثةنجةكة. وبوونةوةى

َ
بال نةبوونى يان بوون .3

شَيرثةنجةكة. خانةى جؤرى .4
كاريطةرو  مؤدالي بةدةطمةن  ئةمة

كة نةخؤشانةى ئازارة لةو كةرةوةى كث

وكاتَيكضارةسةرى شَيرثةنجةىسورَينضكيانهةية،
رَيطةضارةىتيشكى

َ
كيمياوىجَيبةجَيدةكرَيت،ثَيويستةلةطةل

ئةمةشبةمةبةستىباش بدرَيت، ئةنجام رَيطةىميكانيكيدا و
.(Dysphagia) قوتدانةكة كردنةوةى نارةحةت كةم و بوون
مةى كة

َ
وةال ئـــةو وةك لـــة شـــَيرثةنجةى طـــةدةدا،

 Multiagent)شَيرثةنجة بؤضارةسةرىفرةدةرمانى كيمياوى
واتة دةخايةنَيت، كةم كورترتةو هةيةتى، (Chemotherapy

بؤماوةيةكىكةمبةكاردةهَينرَيت.
  Combined) يةكطرتـــوو مـــؤداُّـ د. ضارةســـةرى

:(Modality Therapy
ثاش ثَيش نةشتةرطةرى يان ضارةســةرى تيشكى .1
دووبارةبوونةوةى رَيـــذةى لةوانةية نةشــتةرطةرى، بةتةنهـــا
(Local recurrence rate) ي

َ
لؤكال دانةوةى

َ
هةل يان ي

َ
لؤكال

لةسةر و ئاشكراىنيية م كاريطةرييةكىتةواو
َ
بةال بكاتةوة، كةم

(Median Survival rate) لةمـــردن رزطاربوون تَيكِرايي
نةشتةرطةرى ثَيش نةضارةســـةرى كيمياوى شـــَيوة بةهةمان

ثـــاش كيميـــاوى ضارةســـةرى يـــان 
لةشةش تؤماركراوة (وةك نةشتةرطةرى
بةتةنها هةِرةمةكيـــدا) تاقيكردنـــةوةى
بةباشـــي بطؤِرن ئةنجامةكان ناتوانـــن

لةشَيرثةنجةى سورَينضكدا.
نةشــتةرطةرى بةبــَي ســةرةتايي ضارةســةرى .2
(Primary therapy Without Surgery)لةونةخؤشانةى
ديكةى نةخؤشي بةهؤى نني نةشـــتةرطةريدا ثالنى كةلةذَير
يان خوَين، ةثةســـتؤى

َ
ثال بةرزى (شـــةكرةو درَيذخايةن وةك

ياننةخؤشي درَيذخايةنى (Asthma) يان رةبؤ ،
َ
نةخؤشي دل

 Chronic) هةية هةوايان بؤرييةكانى داخرانى
(obstructive airway disease        

ياخود نةخؤش بذاردنـــى
َ
هةل      (COPD) يـــان
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يةكطرتوو ضارةسةرى تيشكى و ضارةسةرى كيمياوى ثزيشك.
مردن رَيـــذةى رزطاربـــوون لة دةبنةهـــؤى بةرزكردنـــةوةى
بةتةنها نةشـــتةرطةرى

َ
لةطةل زؤرتر بةبةراورد بؤماوةيةكى

ئـــةو هةِرةمةكيـــدا، ضاوةِروانكـــراوى لةتاقيكردنةوةيةكـــى
رذَينة يان ثولةكةييةكان خانة شَيرثةنجةى كة نةخؤشانةى
مؤدالي ضارةسةرى هةية سنطيان ناو سورَينضكى شَيرثةنجةى
+سيسثالتني (flurourcil 5-) يؤراسيل (-5فلؤرؤ يةكطرتوو
(c GY 5000) طـــاى – 5000 ســـي

َ
(Cisplatin) لةطـــةل

لةضارةسةرى تيشكىدةبَيتةهؤىزيادبوونىتَيكِراى رزطاربوون
بكرَيت بةراورد كاتَيك بةرامبـــةر 12.5) (9 مانط مردن لـــة

طاى).  – (6400 سي بةتةنها ضارةسةرى تيشكى
َ
لةطةل

 2-Year) مـــردن لة رزطاربوون ةى
َ
دووســـال رَيذةى

ضارةسةرى نةخؤشـــانةى كةلةذَير ئةو Survival rate) بؤ
 
َ
لةطةل %38 ة، بةبـــةراورد يةكطرتوودان تيشـــكى و كيمياوى

ئةو  بةتةنها، دان تيشكى ضارةســـةرى لةذَير %10 بؤ ئةوانةى
ئةزموون يةكطرتوويان مؤدالي ضارةســـةرى كة نةخؤشانةى
يان دووبارةبوونـــةوة رَيـــذةى بةكارهَينـــاوة كـــردووة يـــان
م
َ
بةال يانكةمىكردووة، (Distant)يودوور

َ
دانةوةىلؤكال

َ
هةل

ذةهراوى ئةو زؤرينةى زياترةو، بوون ذةهراوى ةتةدا
َ
حال لـــةم

نيوةى تةنها دةكةن لةذيان هةِرةشة ياخود كوشندةن بونانةش
ضارةسةرةكيمياوييةكة زنجريةى هةموو ثالنى نةخؤشانة ئةم

وةردةطرن.
نةشــتةرطةرى  و كيميــاوى ضارةســةرى
مدانةوةكان

َ
وةال رَيذةى :(Chemotherapy and surgery)

بةرزبَيت ئازاركـــوذةكان دةتوانرَيت كيمياويية بؤضارةســـةرة
%25 ى نةخؤشـــة  هةتا نزيكةى ،% (50 – 40) لـــة رَيـــذةى
ئةوةشدا

َ
بنب. لةطةل لةوانةية تةواو ضاالك ضارةسةركراوةكان

ثالتني سيس بة نةشـــتةرطةرى ثَيش ضارةســـةرى كيمياويي
تةواو  رزطاربوونى ،( 5Fu)يؤراسيل فلؤرؤ 5- و (Cisplatin)
بكرَيت بةنةشتةرطةرى بةراورد يانسةراثاطري نابةخشَيتطةر

440 نةخؤشـــى  لة هةرةمةكى لةتاقيكردنةوةيةكى بةتةنها،
شَيرثةنجةىخانةثولةكةييةكانىسورَينضكدا.

 Triple – modality) مؤدالي سيانة ضارةسةرى .4
نةشتةرطةرى ثَيش كيمياوى ضارةسةرى هةردوو :(therapy
ضارةسةرى تيشكى و (Preoperative Chemotherapy)

رَيذةى  لة هـــؤى زيادبوونَيـــك (Radio therapy )، دةبنـــة
،(3-Year survival rate) لةمردن ة

َ
ســـال سَي رزطاربوونى

رزطاربوون تَيكِراى رَيذةى هةروةها
لةدووتاقيكردنةوةى بةرزدةكةنةوة

بةراورد بة ،(Randomized trial) هةرةمةكيدا
قؤناغى تاقيكردنةوةيةكى لـــة تةنهايى بة بة نةشـــتةرطةرى
و (Stage – II) 2- قؤناغـــى – (Stage – I-) ي 1 ـــــ ـــــ
رَيذةى ســـةراثاى كة دةركةوتووة ثولةكةيـــدا شـــَيرثةنجةى
كردنى جَيبةجَي بة نةبووة باش ياخود نةطؤِراوة رزطاربوونى

مؤداُّـ. سَي ضارةسةرى سيستمى
كة هةردووشَيرثةنجةى لةتاقيكردنةوةيةكى ديكةدا
ئامارةكةدا تَيدابوو، لـــة رذَينـــة شـــَيرثةنجةى ثولةكةيـــى و
رَيذةى هةبووة لـــة بةرضاو كـــة زيادبوونَيكـــى دةركةوتـــووة
سيانة ضارةسةرى سيستمى بةئةنجامدانى مردن لة رزطاربوون

مؤداُّـ.
ئةونةخؤشانةىكةوةآلمدانةوةيةكىتةواويانهةية

رزطاربوون  بؤ هةية 50 % يـــان رَيتَيضونى بؤ نةشـــتةرطةرى
لةمردن.

:(Advanced disease) نةخؤشىطةشةسةندوو ع.
ـ  (15ـ  مؤداُّـ تاكة كيميـــاوى ضارةســـةرى بؤ وةآلمدانةوةكان
دةكرَين جَيبةجَي كةم و كورت بؤماوةيةكى و جوزئني %(20

مانط. ـ 5) (2ـ  لة ية بريتى كة
(كةسيس كيمياوى ضارةســـةر هةردوو بةكارهَينانى

تاكســـان  )، لةطةأل ـ فلؤرؤيؤراســـيل دةطرَيتةوة 5ـ  ــ و ثالتيت
ـ 80)% وةآلمدانةوةى (15ـ  رَيذةى لةطةأل هاوتاية (Taxane)

ضارةســـةريةكةو  بؤ 7 مانطى وةآلمدانةوةى تَيكـــِراى لةطةأل
ئةوةشـــدا بـــةرزى رَيذةى لةطةأل زؤر، ذةهـــراوى بوونَيكـــى
ناكات يان ثَيويست نابَيت ضارةسةرييةكان وةآلمدانةوةكان بؤ
ضارةســـةريةكة لة بةرضاو ســـوودى كة بـــةوة لَيكبدرَيتةوة،
ئَيستا تا ئةنجامةكانيش نةخؤشةكانةوةو، اليةن وةرطرياوة لة

ماونةتةوة. خراثى بة هةر

  References ; 1. Manual of clinical oncology ,fourth edition 2001

Edited by dennis A.casciato and Barry B.Lowitz.

2. Lectures of medical college of sulaimani university. 
3. Clinical anatomy ,Richard S. snell ,fifth edition 1995 



                    

(influenza) هةَالمةت سةرمابوون و .1
ظايرؤســـَيك  ضةندةهـــا ــة؟  ي ــي ض ــةت هةالَم  
دةكةن نةخؤشـــي تووشـــي كةمرؤظ هةن لةدةوروبةرمـــان
جؤرى كةضةندةها ئةنفلؤنزايـــة ظايرؤســـي يةكَيك لةوانة

هةية.
دةكةن بوون ســـةرما و مةت

َ
هةال مرؤظ تووشـــي

ئاوو وةرزةدا لةوةرزى ثايزو زستاندا، ضونكة لةم بةتايبةتى
لةبارة. ظايرؤسة ئةوجؤرة طةشةكردنى بؤ هةوا

مرؤظ و دةدات ديارى مرؤظ لـــة مةت كتوثِر
َ
هةال

هةستبةلةرزوتاووئازارلةهةمووبةشةكانىلةشدابةتايبةتى
 كؤكةيةكى ووشك

َ
لةطةل دةبَيت سةروو جومطةكان دروست

لةهةر يةك بةرَيذةى َيك
َ
سال هةموو ينةوةكان

َ
لَيكؤل ثَيي بة

و دةبَيتةوةو
َ
بال بةخَيرايـــي زؤر و دةبَيت دةكةس تووشـــي

َيني
َ
بل دةتوانني دةِروات، ديكـــة بؤيةكَيكى لة مرؤظَيكـــةوة

نةخؤشييةكىدرميية.
لة  جؤرَيك لة ية ية؟ بريتى ضي ئةنفلؤنزا ــي ظايرؤس

دةضَيتة بؤرى نابينرَيت بةضاو بضوكةو ميكرؤب كةزؤر

زستان نةخؤشيةكانى

عةبدول محةمةد دكتؤرة ثرشنط

      20
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طوَيضكةوة،     يا يا دةم بةهؤى لووت هةناسةوة     
لةوَيشةوةدةضَيتةهةمووبةشَيكىلةشيمرؤظةوة،   
دةِروات بةئاسانى لةيةكَيكبؤ يةكَيكىديكةوة وةكطوتمانزؤر
ئةم نةخؤشةكة، شتى بةكارهَينانى يا و كؤكني ثذمني بةهؤى

دةذى. ثَينج رؤذ بؤ لة دوو ظايرؤسة
دووربكةوينةوة؟ ظايرؤسة لةم دةتوانني ئايا

م
َ
بةال ظايرؤسةدةبَيت، مرؤظزؤربةئاسانىتوشيئةم

ضونكة دةبَيتةوة، ضاك رؤذ ثَينج تا سَي دواى بةختانة خؤش
بؤ مرؤظدا هةندَيك لة م

َ
بةال ئةوةندةية، هةر ظايرؤسةكة ذيانى

تةمةندارةكاندا لة دةمَينَيتةوة بة تايبةتي هةفتةيةك ضةند
هةندَيك لة بَيهَيزة بةرطرييان كؤئةندامي كة مرؤظانةي ئةو و
(complication) ضةنـــد تووشـــي مةت

َ
مرؤظـــدا دواى هةال

لةم كةسانةدا: بةتايبةتى تةندروستي دةبَيت
سييةكانيان  و

َ
دل كةنةخؤشـــي مرؤظانةى ئةو    ـــ

يا نةخؤشي شةكرة. هةية
يا  طورضيلةيان تـــةواو نيية مرؤظانةى كة  ـــ ئـــةو
درَيذ نةخؤشـــيية بؤ بةكاردةهَينن دةرمان بةردةوام ئةوانةى

خايةنةكان.
ييةوة. 

َ
65 سال دواى لة بةتايبةتى تةمةندارةكان ــ

بكةين؟ ضي دةتوانني
لةرزوتا دةبَيتمرؤظزؤرشلةمةنى مةتيا

َ
كاتىهةال

هيالك خؤى زؤر بمَينَيتـــةوةو ةوة
َ
لةمال بخواتةوة، ضا شـــريو

بضَيتة نابَيت جَيطادابَيـــت، لةناو نيية م مـــةرج
َ
بةال نـــةكات،

لَيي سارد هةواى نابَيت كردةوة ئارةقي ئةطةر ســـارد، شوَينى
ئةنفلؤنزا، ظايرؤســـي دذى نيية جؤرة دةرمانَيك هيض بـــدات،

تةنانةتثةنسلينيشكارناكاتةسةرى.
بؤكةمكردنةوةىئازارو

َ
دةتواننيحةبيثاراسيتامؤل

بةكاربهَينيت. ـــ تا سةريةشةو
بكةيت؟ ثزيشك سةردانى دةبَيت كةى

حاَلةتانةدا:   لةم
لَيتنابَيتةوةيابؤماوةيةكى 1.هةندَيكجارئةنفلؤنزا
ئةم تووشـــبوونى لةئةنجامى يا دةبَيت، ثَيتةوة دوورودرَيـــذ

سييةكان دةبيت. هةوكردنى ظايرؤسة تووشي
تةنطة تووشـــى ســـةرمابوون لةئةنجامى 2. ئةطةر

نةفةسيبوويت.

هةبوو زؤرت غةمى
َ
بةل ئةطةر .3

سةوز غةمةكةت
َ
يا بةل كؤكةدا

َ
لةطةل

ثَيوةبوو.  خوَينى يان  بوو
رؤذ زياترى ثَينـــج لة ســـةرمابوونةكةت 4. ئةطةر

خاياند.
كورت ماوةيةكى ضاك بونةوةت بؤ لةثاش ئةطةر .5

لَيهاتةوة. تات ديسان
ئازارى سةرمابوون مةت و

َ
هةال دواى هةركاتَيك يا .6

هةبوو. زؤرت
دذى ضةندةها ظاكسني دةتوانيت ئةنفلؤنزا: دةرزى
نابَيت تووشت يا ئةمة لةدواى بدةيت لةخؤت ئةنفلؤنزا جؤرى
بةتايبةتى ظاكسينة تووشـــت دةبَيت. ئةم بةئاســـانى يان زؤر
درَيذخايةنيان كةنةخؤشـــي مرؤظانـــةى بةكاردَيـــت بؤئـــةو
بؤئةم ظاكسينة كاتيش باشرتين بَيهَيزة. بةرطرييان يا هةيةو

 November مانـــط October يان ســـةرةتاى مانط كؤتايي
جؤرى دى بةثَيي تَيكـــى

َ
وال بؤ تَيكةوة

َ
لةوال ئةم ظاكســـينةش

دةطؤِرَيت، وبوونةتةوة
َ
بال كةلةوناوضةيةدا ظايرؤســـانةى ئةو

خؤى شَيوةو كارى خَيرا خَيرا ظايرؤسي وةك ئاشكراية ضونكة
دةذى. كةتَييدا شوَينةى ئةو بةثَيي دةطؤِرَيت

كؤكة:  .2
مرؤظة  لةشي سروشتى رَيطايةكى ية؟ كؤكة ضي كؤكة
َ
ئةطةر لةطةل بكاتـــةوة ثاك هةناســـةى كؤئةندامى بؤئةوةى
هةواوة

َ
ضةندثارضةطةردَيك لةطةل ئةوا غةم هةبوو

َ
بةل كؤكةدا

سييةكانةوة. قورط و دةضَيتة بؤرى هةواوة رَيطاى لة
غةمدةبَيت،بةمةدةوترَيت

َ
هةندَيكجاركؤكةبةبَيبةل
.(Kriebelhoest) ووشك كؤكةى

هةناســـة  بؤرى دةكؤكيت؟ بةشـــي نـــاوةوةى بؤضي
دةدةن هـــةوا دةرى بؤرى كةخانةكانـــى لينج بةماددةيةكـــى
بةهؤى نةناسراوة دةرةوة كةطةرديلةيةكى كاتَيك داثؤشـــراوة،
لينجة ماددة ئـــةم كاتَيك هةواوة، بـــؤرى دةضَيتة هـــةواوةوة
لينجة ماددة لةم بؤئةوةى دةكؤكَيت مـــرؤظ زؤر دةردةدرَيت
كة هةواوة مذينى

َ
بةهؤى هةل ببَيت هةروةها رزطارى زيادةية

يا ســـةرماوة بةهؤى يان تَيدابَيت ئةمؤنياى وةك طةرديلـــةى
بؤرى دةضَيتة هـــةواوة كةبةهؤى ظايرؤس لة جؤرَيك ضةنـــد

بؤئةوةىئةو   هاندةرَيكن هةموويان ئةمانة سييةكانةوة، هةواو
كؤكني، هؤى ئةمةش دةبَيتة بةزؤرى دةربدرَيت، لينجة ماددة

تايبةتى هةية. هؤى بةزؤرى ووشك م كؤكةى
َ
بةال
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دةتوانني رزطارمان ببَيت لة كؤكة؟  ئايا   
بةزؤرى سروشتيية ةتَيكى

َ
حال هةندَيكجار         كؤكة

بةمرؤظ ئةوتؤ زيانَيكى بةردةوامة، هةفتة تاســـَي دوو كؤكة
ئةطةر نامَينَيت، لةخؤيةوة خؤى زياتر، لةبَيزارى ناطةيةنَيت
دةتوانيت قووتى ئـــةوا هةبوو غةمت

َ
بةل كؤكينةكةدا

َ
لةطـــةل

خؤراك بؤرى دةضَيتة زيانَيك ناطةيةنَيت و بدةيتةوةو هيـــض
فِرَيدةدرَيت، خؤراكدا  ثاشـــماوةى

َ
لةطةل لةوَيشةوة و طةدةوة

لةو يا لةوكارانةى بكةويتـــةوة دوور دةتوانيـــت تا بـــدة
َ
هةول

كؤكة. كةدةبنةهؤى ماددانةى
بكةيت؟  ضي دةتوانيت  تؤ

ةوة يا
َ
لةمال وةربطريت ثـــاك هةوايةكى بدة

َ
ـــ هةول

وى
َ
دوكةال و ثيس شـــوَينةوارى لة و ئيش كردندا لةشـــوَينى

دووربكةويتةوة.
ئاوي و شلةمةنى بدة

َ
هةبوو هةول غةمت

َ
بةل ئةطةر ـــ

ماددةى ئاوةكة قوِرطت بشؤ بةمةرجَيك بخؤرةوةو شـــيلةتَين
يوكاليثسؤس، يا ماددةى ئاوى نةعنا تَيدانةبَيت وةك بؤندارى
ناو لينجى بـــؤ دةردانى ماددةى هاندةرن ماددانة ئةم ضونكة

هةواوة. بؤرى
ناتةواو بـــوو دةتوانيت و وشـــك كةقورط ـــــ كاتَيك
دةمةوةوثَيشئةوةى ناو كةوضكَيكىضَيشتهةنطوينبخةيتة
يا شـــلةيةكى بتوَيتةوة دةمدا لةناو بدة

َ
بدةيت هةول قووتى

بخؤرةوة. طةرم
وةربطريت دةرمانخانة لة دةتوانيت كؤكة دةرمانى ــ

بهَينيت. بةكارى و
لووتت بوو ســـةرماوة بةهؤى ــ  ئةطـــةر كؤكةكةت
ضا كةوضكَيكى يا بةكاربهَينـــة، قةترةى لووت ئـــةوا طريابوو
بيكةرة قةترة وةك ليمؤ ئاوى ثةرداخ نيو لة بتوَينةرةوة خوَي
هةركاتَيكبيكةيتبةمةرجَيكلووتتبةكراوةيي يا لووتتةوة،

وةربطريت. بةئاسانى هةناسة و بمَينَيتةوة
ثزيشك؟  بؤالى دةضيت كةى

كؤكةكةت. خاياند هةفتةى سَي لة زياتر ئةطةر ــ
خيزةى توندى و هةناسة كؤكةكةتدا

َ
ئةطةر لةطةل ــ

سنطتهةبوو.
غةمةكةدا

َ
بةل

َ
لةطةل ئةطةر ــ

طؤِرابوو. زةردباو بؤ رةنطةكةى يا هةبوو، خوَين
ت  – تا رؤذ لةسَي زياتر كؤكينةكةدا

َ
لةطةل ــ ئةطةر

ثلةي سةدي بَيت. (38 ) هةبوو

@@@

@@

دةوَيت؟ خؤش                             ثشيلةت
بةئاطابة؟

ئاطادار كةسانة ئــةو مانييةكان
َ
ئةل ــذةرةوة  ــوَي ت

خؤياندا لةطةأل  دةوَيــت خؤش يان 
َ
مال ى

َ
ئاذةل كة دةكةنةوة

لةوانةية ببنة ئاذةآلنة ئةو ضونكة بةئاطابن، دةذين، دا
َ
مال لةناو

لةوانةية هةروةها قورس، نةخؤشى بةهةندَيك تووشبوون هؤى
و هةبَيت تةنةكان دذى دذة نةخؤشييانة بةرطرييان ئةو هؤكارى
وَيِراى تةنةكانةوة ضاكنةبَيتةوة و مرؤظبةهؤى بةكارهَينانى دذة
ديكة. بؤ مرؤظَيكى مرؤظَيكةوة لة ئةم نةخؤشيانة طواستنةوةى
ذنَيك كة هات ئةوة لةدواى ئاطاداركردنةوةية ئةم
بوو كة هؤكارةكةىبةكرتيايهَيشوويى مَة دوو لة تووشىجؤرَيك
(MRAS) ميسيلني نةخؤشى دذى بةرطرى كة بوو توونى

َ
ئال

هةية.
هاوسةرةكةشى و  منداأل لةسةر نيشانة هةمان
طواستنةوةى نةخؤشييةكة بؤ بوو طة

َ
بةل كة ئةمةش دةركةوتن

سينج د.ئاندرياس ثاش ئةوةى يةكَيكى ديكة. بؤ يةكَيكةوة لة
ثشكنينيان تةندروستى ثاظاريا و دةستةى سةالمةتى خؤراك لة
تةندروستيان دةركةوت بؤيان كرد ذنة ئةم ثشيلةى سَي بؤ
ذن ئةو كة بووة نةخؤشى هةمان تووشى يةكَيكيان بةآلم باشة،
تا ضاك نةبؤوة ذنة ئةو و بوون تووشى و هاوسةرةكةى منداأل و
توَيذةرةوةكان هةروةها كرا. بؤ ضارةسةرى ثشيلةكة كاتةى ئةو
بَيت نةخؤشيانة ئةم تووشى مرؤظ دةشَيت راطةياند ئةوةشيان
َيكى

َ
ئاذةل كة نمونة سةط بؤ هةية ئاذةآلنى ديكةدا لةنَيو كة

. مرؤظةوة لة نزيكة
روون بؤيان ئَيستا تا كة ئاماذةياندا توَيذةرةوةكان
ئةو بووةو نةخؤشييةكة ثشيلةكة سةرضاوةى  ئايا نةبؤتةوة
واية ثَييان بةآلم بة ثَيضةوانةوة بووة، يان كردووة ذنةى تووش

دةطمةنة. مرؤظدا لة بةكرتيا لة تريةية ئةو
ثزيشكى ئينطالندى نيو مانطانةى بآلوكراوةى لة
طواستنةوةى ــات دةك ئاشكرا ــةوة ئ ةتة

َ
حال ئــةم هاتووة 

و دةشَيت ثشيلةدا و  مرؤظ لةنَيوان (MRAS)نةخؤشى
ئةو بةرامبةر بةئاطابني زياتر ثَيويستة ئةوة لةبةر رووودةدات،
سةرضاوةيةك بة ئاذةآلنة ئةم و دةذين ياندا

َ
لةطةل يانةى

َ
مال ة

َ
ئاذةل

لة طواستنةوةى  و  (MRAS) بة تووشبوون بؤ دادةنرَين
ديكة. مرؤظَيكى بؤ مرؤظَيكةوة



@                    

ثِرؤســـةى ثَيوانةكـــردن ضةنـــد جؤرَيك لةخؤي 
دةطرَيـــت، كـــة بةثَيى ئامانـــج و مةبةســـتى بةكارهَينانى 
طؤِرانكارى بةســـةردا دَيـــت، ئةمانةى خـــوارةوة طرنطرتين 

جؤرةكانى ثَيوانةكردنن: 
 :(Nominal measurment) ثَيوانةكردني بةناو
ئةم جؤرة ثَيوانةكردنة ســـادةترين و ئاســـانرتين 
جؤرةكانى ثَيوانةكردنة، لةبةر ئةوةى لةم جؤرة ثَيوانةكردنة 
تةنيا ناو لةشتةكان دةنرَيت، واتة بريتيية لة ثؤلني كردنى 
(تـــاك يان يةكةو شـــتةكان) بؤ ضةند جؤرَيـــك، بؤ نموونة 
دابـــةش كردن و ثؤلني كردنى مرؤظ بؤ (نَير و مَي) (رةش 
و ســـثى) (طـــةورة و بضـــوك) (مناأل و هـــةرزةكار و كامأل و 
بةســـاآلضوو). لةم جؤرة ثَيوانةكردنةدا، هةموو ئةو يةكةو 
شـــتانةى كة وةك يةكن و سةر بةطروثَيكن كؤ دةكرَينةوةو 
نـــاو و ذمارةيةكيان دةدرَيتـــَى (كوِر←1)(كض ←2) (كتَيبى 
ثةروةردةيى ←1) (كتَيبى دةروونى ← 2). كاتَيك ئَيمة لةم 
جـــؤرة ثَيوانةكردنةدا ذمـــارةى (1) دةدةين بة كوِر و ذمارة 

(2) بة كض ئةمة ماناى ئةوة نية كض طةورةترة يان دوو   

جؤرةكانى ثَيوانةكردن  

دكتؤر كةريم شةريف قةرةضةتانى 
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) دةدةين بة كوِر و ذمارة 
) بة كض ئةمة ماناى ئةوة نية كض طةورةترة يان دوو   

ثِرؤســـةى ثَيوانةكـــردن ضةنـــد جؤرَيك لةخؤي 
دةطرَيـــت، كـــة بةثَيى ئامانـــج و مةبةســـتى بةكارهَينانى 
طؤِرانكارى بةســـةردا دَيـــت، ئةمانةى خـــوارةوة طرنطرتين 

جؤرةكانى ثَيوانةكردنن: 
ثَيوانةكردني بةناو

ئةم جؤرة ثَيوانةكردنة ســـادةترين و ئاســـانرتين 
جؤرةكانى ثَيوانةكردنة، لةبةر ئةوةى لةم جؤرة ثَيوانةكردنة 
تةنيا ناو لةشتةكان دةنرَيت، واتة بريتيية لة ثؤلني كردنى 
(تـــاك يان يةكةو شـــتةكان) بؤ ضةند جؤرَيـــك، بؤ نموونة 
دابـــةش كردن و ثؤلني كردنى مرؤظ بؤ (نَير و مَي) (رةش 
و ســـثى) (طـــةورة و بضـــوك) (مناأل و هـــةرزةكار و كامأل و 
بةســـاآلضوو). لةم جؤرة ثَيوانةكردنةدا، هةموو ئةو يةكةو 
شـــتانةى كة وةك يةكن و سةر بةطروثَيكن كؤ دةكرَينةوةو 

←نـــاو و ذمارةيةكيان دةدرَيتـــَى (كوِر←نـــاو و ذمارةيةكيان دةدرَيتـــَى (كوِر←1)(كض 
2← 2← 2). كاتَيك ئَيمة لةم  ثةروةردةيى ←1) (كتَيبى دةروونى 
جـــؤرة ثَيوانةكردنةدا ذمـــارةى (1) دةدةين بة كوِر و ذمارة 

(2) بة كض ئةمة ماناى ئةوة نية كض طةورةترة يان دوو   

ثِرؤســـةى ثَيوانةكـــردن ضةنـــد جؤرَيك لةخؤي 
دةطرَيـــت، كـــة بةثَيى ئامانـــج و مةبةســـتى بةكارهَينانى 
طؤِرانكارى بةســـةردا دَيـــت، ئةمانةى خـــوارةوة طرنطرتين 

جؤرةكانى ثَيوانةكردنن: 
ثَيوانةكردني بةناو

ئةم جؤرة ثَيوانةكردنة ســـادةترين و ئاســـانرتين 
جؤرةكانى ثَيوانةكردنة، لةبةر ئةوةى لةم جؤرة ثَيوانةكردنة 
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كو تةنها ناو نان و ثؤلني  
َ
        ئةوةندةى كوِرة، بةل

       كردنـــى كـــوِر و كضـــةو ذمـــارةكان هيض ماناو 
بةهايةكيان نيية، بَيجطة لة ئةوةى كة بؤ جياكردنةوةى ئةو 
دوو توخمـــة بةكارهاتووة، دةتوانـــني ثَيضةوانةى بكةينةوة، 
واتـــة ذمـــارة (1) بدةين بة كض و ذمارة (2) يـــان (3) بدةين 
بة كوِر لةبةر ئـــةوةى ذمارة لةم جـــؤرة ثَيوانةكردنةدا هيض 
بةهاو نرخَيكى نيية، وةك لة بريكارى و هةذماردندا هةيةتى، 
ئةم ذمارانة تةنها بؤ جياكردنةوةى دياردةو يةكةو شـــتةكانة 
لةيةكرتى، بؤ نمونة بؤ جياكردنةوةو ناسينةوة و ثؤلني كردنى 
نةخؤشـــية دةروونيـــةكان، هةر يةكةو ذمارةيةكـــى دةدةينَي 
و بةم شـــَيوةيةى خوارةوة ثؤلينيان دةكةين (خةمؤكى ←1) 
ة راوكَي ←2) (هســـرتيا ← 3) (فؤبيـــا ←4) بة بَي ئةوةى 

َ
(دل

َيـــني (فؤبيا ← 4) 
َ
كـــة طوَي بدةين بة بةهـــاى ذمارةكان و بل

ـــة راوكَي ← 2) طرنطرتين 
َ
طةورةتر و مةترســـيدارترة كة (دل

خاســـيةت و رةهةندى ئـــةم جؤرة ثَيوانةكردنـــة ئةوةية كة 
هةر ضوار ثرؤســـةكةى هةذمـــاردن (كؤكردنةوة، ليدةركردن، 
جـــاران كردن، دابةش كردن) هيض ماناو بةهايةكى نيية، واتة 
(2) (كـــض) طةورةتر و طرنطرت نيية لة (1) (كور) تةنها بؤ ناو 
نـــان و ثؤلني كردن و جياكردنةوةى دياردةكانة لة يةكرتى، لة 
ةكان (نَير، 

َ
اليةكى تريشـــةوة جياوازى لةنَيوان دياردةو كؤمةل

مَي) (طةورة، بضوك، مام ناوةندى) جياوازى جؤريية (نوعى) 
نةك جياوازى بِرى (كمى) واتة جياوازى لة نَيوان جؤرةكانيان 
هةيةو لـــة رَيطةى ئةو ذمارانةوة لةيةكـــرتى جيادةكةينةوةو 
ثؤلينيان دةكةين، نةك جياوازى لةنَيوان بِرةكانيان هةبَيت و 
يةكَيكيان زؤرتر و يان طةورةتر يان بة بةهاتر بَيت، لة ئةوانى 
ديكة، كةواتة ثَيدانى ذمارة لةم جؤرة ثَيوانةكردنةدا بة ئارةزوو 
دةبذَيرَيت و دةيدات بة 

َ
و ويســـتى توَيذةرةو ض ذمارةيةك هةل

ض دياردةيـــةك و ثَيى ثؤلني دةكات ئةو ئـــازادة، لةبةر ئةوةى 
بةهاو نرخى ذمارةكان طرنط نييةو لةم جؤرة ثَيوانةكردنةدا 
يان نييةو تةنيا بؤ ناولَينان و ثؤلني كردن و جياكردنةوةى 

َ
رؤل

دياردةو شتَيكة لة دياردةو شتَيكى دى. 
َيني كة ثَيوانةكردنى بةناو بريتيية 

َ
كةواتة دةتوانني بل

َيكى جيا جيا، 
َ
لة ثؤلني كردنى يةكةو شتةكان بؤ ضةند كؤمةل

ةو خاسيةت و مؤركى هاوبةشى تايبةت بةخؤى 
َ
كة هةر كؤمةل

ةو 
َ
ةكانـــى دى جيا دةكاتـــةوة. و هةر كؤمةل

َ
هةيـــةو لة كؤمةل

ذمارةو ناوَيكى دةدرَيتى بؤ ئةوةى لة رَيطةى ئةو ذمارةو ناوةوة 
طةكانى دى جيابكرَيتةوة. 

َ
بناسرَيتةوة لة كؤمةل

 :(Ordinal measurement) ثَيوانةكردنى ثلةيى
ئةم جـــؤرة ثَيوانةكردنة، كاتَيـــك بةكاردةهَينرَيت، 
كة بتوانني يةكةو شـــتةكان بةشـــَيوةيةكى ثلة بةثلةيى ريز 
بكةين و هةســـت بة بوونى جياوازى لةنَيوان ثلةكاندا بكةين، 
بـــؤ نمونة كاتَيك ثَينج (5) كةس كـــة درَيذيان جياواز بَيت، 
ئـــةوا دةتوانني بةثَيى ئةم جؤرة ثَيوانةكردنة لة كورتةوة بؤ 
درَيذ ريزيان بكةيت و ذمارة (1) بدةين بة كورترين كةسيان 
و ذمـــارة (5) بدةيـــن بة درَيذترين كةســـيان و ذمارة (3) بة 
مامناوةندييةكةيان. ...هتد يان كاتَيك نمرة لةزانكؤ بة خوَينكار 
و قوتايبةكان دةدةين دةتوانني بةثَيى نمرةو ئاستةكانيان بةم 

شَيوةى خوارةوة ثؤلينيان بكةين: 
(الواز ←1) (ثةســـةند ←2) (ناوةند ← 3) (باش ←

4) (زؤربـــاش ← 5) (ناياب ← 6). ئالةم جؤرة ثَيوانةكردنةدا 
ثلةبةثلةو ريزكردنةكان مانايان هةية، واتة ذمارة (6) باشرتة 
لةذمارةكانـــى دى ذمـــارة (1) خراثرتة لةهةمـــوو ذمارةكانى 
م خراثـــرتة لة (5) بةثَيضةوانةى 

َ
دى (4) باشـــرتة لة (3) بةال

ثَيوانةكردنى بةناو كةذمارةكان هيض ماناو بةهايةكيان نيية، 
كةواتـــة ذمارة لةم جؤرة ثَيوانةكردنةدا يـــان ئاماذة بؤ زؤرى 
يـــان بؤكةمى بِري ئةو دياردةيـــة دةكات و ماناى هةيةو هةر 
لةخؤيةوةو بةشَيوةيةكى رةمةكى دانةنراوةو، توَيذةر ناتوانَيت 
بةئارةزووى خؤيان ذمارة بةدياردةكان بدات، بؤنمونة ناتوانيت 
كو دةبَيت ثشـــت 

َ
ذمـــارة (3) بةالوازو (2) بةناوةند بدات، بةل
بةكةمى و زؤرى و ثلةى شتةكة ببةستني. 

شـــايانى ئاماذة بؤكردنة كةراســـتيةك لـــةم جؤرة 
ثَيوانةكردنـــةدا هةية، ئةويـــش ئةوةية كة جيـــاوازى نَيوان 
ثلةكان بةشَيوةيةكى ورد نازانرَيت و مةرج نيية يةكسان بن، 
واتة مةرج نيية جياوازى نَيوان فَيرخوازى ناياب و فَيرخوازى 
زؤر باش يةكسان بَيت بةجياوازى نَيوان فَيرخوازى زؤرباش و 
فَيرخوازى باش، كةواتة ثرؤسةكانى هةذماركردن (+،-،×،÷) 
سوودَيكى ئةوتؤى نييةو هيض مانايةكى زانستى نادات. بؤنمونة 
ئةطةر سَي (3) جؤر كانزامان بةثَيي رةقي و ثتةويان ريزكردو 
وتمان ئةوةى لةهةموويان ثتةو رةقرتة لةثلةى سَيهةمداية (3) 
و ئةوةشيان مام ناوةندة ثلة دووة (2) و ئةو كانزايةش كةرةقي 
َيني 

َ
و ثتةوى لةهةموويان كةمرتة ثلةيةكة (1) ئةواناتوانني بل

كة رةقي و ثتةوى و كانزاى يةكةم و دووةم (2+1) يةكســـانة 
َيني (1+2=3) 

َ
بةرةقي و ثتةوى كانزاى سَيهةم (3) واتة ناكرَيت بل

م لةم 
َ
هةرضةنـــدة لةبـــريكارى و هةذماردنـــدا (2+1=3)، بةال

واتة مةرج نيية جياوازى نَيوان فَيرخوازى ناياب و فَيرخوازى واتة مةرج نيية جياوازى نَيوان فَيرخوازى ناياب و فَيرخوازى 
زؤر باش يةكسان بَيت بةجياوازى نَيوان فَيرخوازى زؤرباش و 
فَيرخوازى باش، كةواتة ثرؤسةكانى هةذماركردن (+،-،×،÷) 
سوودَيكى ئةوتؤى نييةو هيض مانايةكى زانستى نادات. بؤنمونة سوودَيكى ئةوتؤى نييةو هيض مانايةكى زانستى نادات. بؤنمونة 
) جؤر كانزامان بةثَيي رةقي و ثتةويان ريزكردو 
وتمان ئةوةى لةهةموويان ثتةو رةقرتة لةثلةى سَيهةمداية (3) 
و ئةوةشيان مام ناوةندة ثلة دووة (2) و ئةو كانزايةش كةرةقي 
َيني 

َ
َيني ) ئةواناتوانني بل
َ
و ثتةوى لةهةموويان كةمرتة ثلةيةكة (1) ئةواناتوانني بل

كة رةقي و ثتةوى و كانزاى يةكةم و دووةم (2+1) يةكســـانة 
َيني (1+2=3) 

َ
بةرةقي و ثتةوى كانزاى سَيهةم (3) واتة ناكرَيت بل

م لةم 
َ
م لةم )، بةال
َ
هةرضةنـــدة لةبـــريكارى و هةذماردنـــدا (هةرضةنـــدة لةبـــريكارى و هةذماردنـــدا (2+21+1==33)، بةال
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جؤرة ثَيوانةكردنةدا ئةم جؤرة هةذماركردنة ناكرَيت و ئةطةر 
بكرَيتيش هيض بةهاو نرخَيكى زانستى نيية. بةهةمان شَيوةش 
كاتَيك ثؤلةكانى قؤناغى ســـةرةتايي بةســـةر (1،2،3،4،5،6) 
َيني ثؤلةكانى (3+2+1) يةكســـانة 

َ
دابةش دةكةين، ناتوانني بل

بةثؤلي (6) كةواتة ثَيوانةكردن و سيستمى ثلةبةثلةيي بريتى 
 و طروثَيكى 

َ
ية لة ثؤلَينكردنى يةكةو شتةكان بؤ ضةند كؤمةل

جيا جيا بةثَيي سيستمَيكى دياريكراو كةلةوانةية لةسةرةوة بؤ 
خـــوارةوة بَيت واتـــة لةزؤرةوة بؤ كةم (5 – 4 – 3 – 2 – 1) 
يان بةثَيضةوانةوة لةخوارةوة بؤســـةرةوة بَيت واتة لةكةمةوة 
بـــؤ زؤر (1 – 2 – 3 – 4) ئةمجـــؤرة ثَيوانةكردنـــة لةو كات 
ةتانـــةدا بةكاردةهَينرَيت كةنةتوانني زؤر بةراســـتى و 

َ
و حال

بةوردى بِري ئةو شـــتةى كةثَيوانةى دةكةين دياري بكةين و 
بيزانني، لةاليةكى ديكةشةوة ثَيوانةكارو ئامرازَيكى ديكةمان 
(كةباشرت بَيت لةمجؤرة ثَيوانةكردنة) نةبَيت، بؤية ثةنا بؤئةم 

جؤرة ثَيوانةكردنة دةبةين. 
 زؤرجار لةبوارى دةرونزانى و ثرؤســـةى ثةروةردةو 
فَيركردنـــدا رووبةِرووى هةندَيك كَيشـــةو ديـــاردة دةبينةوة 
كةناتوانـــني بَيجطة لـــةم جـــؤرة ثَيوانةكردنـــة، هيض جؤرة 
ثَيوانةكردنَيكـــى دى بةكاربهَينني، بؤنمونة ئةطةر بمانةوَيت 
فَيرخوازةكان بةثَيي ضاالكى و بَيدةنطى و هارو هاجيان ثؤلني 
بكةين، ئةوا تةنها ئةمجؤرة ثَيوانةكردنةمان لةبةردةستدايةو 
دةتوانـــني لةرَيطةيةوة فَيرخوازةكان بةم شـــَيوةيةى خوارةوة 

ثؤلني بكةين: 
(هاروهـــاج ← 1) (كةمَيـــك هاروهـــاج ← 2) (مـــام 
ناوةندى ← 3) (لةسةرخؤ←4) (زؤرلةسةرخؤ←5 )، بةهةمان 
شَيوة لةرَيطةى ئةم جؤرة ثَيوانةكردنةوة دةتوانني جوانى يان 

ثلةى رةنطةكان ثؤلَين بكةين. 
 Interval) (نَيوانةيي) ثَيوانةكردنى ناو بةنــاو 

 :(measurement
كاتَيك ذمارةكان بؤ جياكردنةوةى شتةكان و زانينى 

جياوازى بِرو بةهاكانيان و دياريكردنى نمرةو دوورى نَيوان 
شتةكان بةكاردةهَينرَيت ئةوة ماناى ئةوةية كة ئَيمة جؤرَيكى 

دي لةثَيوانةكردن بةكاردةهَينني، ئةويش ثَيوانةكردنى 
ناوبةناو يان زانينى دوورى و مةوداى نَيوان دياردةكانة، لةئةم 
جؤرة ثَيوانةكردنةدا توَيذةر سةرةِراى زانينى جياوازى نَيوان 

ثلةو بِرةكانى ئةوا درك بةجياوازيية يةكسانةكانى نَيوانيشيان 
دةكات لةزةقرتين و ديارترين نمونة بؤ  

ئةم جؤرة ثَيوانةكردنة، سيستمى 
ثَيوانةكردنى ثلةى طةرماية، هةروةها 

ثَيوانةكردنى رَيذةى زيرةكى و بِري فَيربوونى 
فَيرخواز. . هتد.

َيني ثلةى طةرماى ئةمِرؤ (25) 
َ
 بؤنمونة كاتَيك دةل

م ثلةى طةرمى دوَينَي (20) ثلةبوو، هةروةها ثلةى 
َ
ثلةية، بةال

طةرماى ثَيـــش هةفتةيةكيش (18) ثلةبوو، ئةوا ئةم ذمارانة 
ماناى تايبةتى خؤيان هةية و جيـــاوازى نَيوان ثلةى طةرماى 
ســـَي رؤذمان بؤ روون دةكاتةوة، لةئةم ذمارانة زؤر شتمان بؤ 
روون دةبَيتةوة لةوانة كةثلةى طةرماى ئةمِرؤ (5) ثلة لةثلةى 
طةرماى دوَينَي بةرزترة، و ثلةى طةرماى دوَينَى دوو ثلة لةثلةى 
طةرماى ثَيش هةفتةيةك زياترة، وثلةى طةرماى ئةمِرؤ (7) ثلة 
لةثلةى طةرماى ثَيش هةفتةيةك بةرزترة، هةروةها جياوازى 
نَيوان ثلـــةى طةرماى ئةمِرؤو ثلةى طةرماى ثَيش هةفتةيةك 
(18-25=7) يةكسانة بةجياوازى نَيوان ثلةى طةرماى ئةمِرؤو 
 زيادكردنى جيـــاوازى نَيوان ثلةى 

َ
دوَينـــَى (20-25) لةطـــةل

طةرماى دوَينَي و ثَيش هةفتةيـــةك (18-20) واتة (25-18) 
= (20-25) + (18-20) كةواتـــة لـــةم جـــؤرة ثَيوانةكردنةدا 
جياوازييةكان يةكسانن و يةكةى ثَيوانةكردنيش زانراوة، بؤية 
دةتوانني هةردوو ثرؤســـةى كؤكردنةوة، (+) و لَيدةركردن () 
بةئةنجـــام بطةيةنـــني بةثَيضةوانةى هـــةردوو ثَيوانةكردنى 
(بةنـــاو) و (ثلة بةثلةيـــي) كةناتوانرَيت هيض ثرؤســـةيةكى 
هةذماركـــردن تياياندا بةكاربهَينرَيـــت، واتة دةتوانني هةر ض 
ذمارةيةك زيادبكةين يان لةهةريةك لةبةهاكان دةري بكةين 
بةبَي ئةوةى هيض خاسيةتَيكى ئةم جؤرة ثَيوانةكردنى لةناو 

بضَيت. 
 بؤنمونة ئةطةر ذمارة (8) لةهةر يةك لةو ذمارانةى 
ثلةى طةرما دةربكةين (25،20،18) ئةوا دةبن بة (17،12،10) 
كـــة هةمان جياوازى و خاســـيةتةكانى يةكةم جار لةنَيوانيان 
هةروةك خؤى دةمَينَيت و هةر ثلةى طةرماى ئةمِرؤ (17) بة 
(5) ثلة لةثلةى طةرماى دوَينَي (12) زياترة بةهةمان شَيوةش 
 ذمارةى ثلةى طةرماى ئةو 

َ
دةتوانني ض ذمارةيةكمان بوَيت لةطةل

ةت و خاسيةتةكانى 
َ
سَي رؤذة كؤى بكةينةوة، بةبَي ئةوة خةسل

خؤيان لةدةســـت بدةن، لةطرنطرتين فاكتـــةر كةدةبَيتةهؤى 
ئةوةى كةلةكاتى كؤكردنةوة لَيدةركردن خاسيةتى ئةم جؤرة 
ثَيوانة كردنة وةك خؤى بمَينَيت، بوونى ســـفري رَيذةيية و 
لةرَيطةيةوة ئةم جؤرة ثَيوانةكردنة  دةناسريًَتةوة، بؤنمونة  

بةوردى بِري ئةو شـــتةى كةثَيوانةى دةكةين دياري بكةين و 
بيزانني، لةاليةكى ديكةشةوة ثَيوانةكارو ئامرازَيكى ديكةمان بيزانني، لةاليةكى ديكةشةوة ثَيوانةكارو ئامرازَيكى ديكةمان 
(كةباشرت بَيت لةمجؤرة ثَيوانةكردنة) نةبَيت، بؤية ثةنا بؤئةم 

 زؤرجار لةبوارى دةرونزانى و ثرؤســـةى ثةروةردةو 
فَيركردنـــدا رووبةِرووى هةندَيك كَيشـــةو ديـــاردة دةبينةوة فَيركردنـــدا رووبةِرووى هةندَيك كَيشـــةو ديـــاردة دةبينةوة 
كةناتوانـــني بَيجطة لـــةم جـــؤرة ثَيوانةكردنـــة، هيض جؤرة 
ثَيوانةكردنَيكـــى دى بةكاربهَينني، بؤنمونة ئةطةر بمانةوَيت 
فَيرخوازةكان بةثَيي ضاالكى و بَيدةنطى و هارو هاجيان ثؤلني فَيرخوازةكان بةثَيي ضاالكى و بَيدةنطى و هارو هاجيان ثؤلني 
بكةين، ئةوا تةنها ئةمجؤرة ثَيوانةكردنةمان لةبةردةستدايةو 
دةتوانـــني لةرَيطةيةوة فَيرخوازةكان بةم شـــَيوةيةى خوارةوة 

2← 2← 2) (مـــام 
 )، بةهةمان 
شَيوة لةرَيطةى ئةم جؤرة ثَيوانةكردنةوة دةتوانني جوانى يان 

Interval)

كاتَيك ذمارةكان بؤ جياكردنةوةى شتةكان و زانينى 
جياوازى بِرو بةهاكانيان و دياريكردنى نمرةو دوورى نَيوان 

شتةكان بةكاردةهَينرَيت ئةوة ماناى ئةوةية كة ئَيمة جؤرَيكى 
دي لةثَيوانةكردن بةكاردةهَينني، ئةويش ثَيوانةكردنى 

ناوبةناو يان زانينى دوورى و مةوداى نَيوان دياردةكانة، لةئةم ناوبةناو يان زانينى دوورى و مةوداى نَيوان دياردةكانة، لةئةم 
جؤرة ثَيوانةكردنةدا توَيذةر سةرةِراى زانينى جياوازى نَيوان 

ثلةو بِرةكانى ئةوا درك بةجياوازيية يةكسانةكانى نَيوانيشيان 

طةرماى ثَيش هةفتةيةك زياترة، وثلةى طةرماى ئةمِرؤ (
لةثلةى طةرماى ثَيش هةفتةيةك بةرزترة، هةروةها جياوازى 
نَيوان ثلـــةى طةرماى ئةمِرؤو ثلةى طةرماى ثَيش هةفتةيةك 
(18-25=7) يةكسانة بةجياوازى نَيوان ثلةى طةرماى ئةمِرؤو 
 زيادكردنى جيـــاوازى نَيوان ثلةى 

َ
) لةطـــةل

) يةكسانة بةجياوازى نَيوان ثلةى طةرماى ئةمِرؤو 
 زيادكردنى جيـــاوازى نَيوان ثلةى 

َ
) لةطـــةل

) يةكسانة بةجياوازى نَيوان ثلةى طةرماى ئةمِرؤو 
دوَينـــَى (25-20

طةرماى دوَينَي و ثَيش هةفتةيـــةك (طةرماى دوَينَي و ثَيش هةفتةيـــةك (18-1820-20) واتة (
= (20-25) + (18-20) كةواتـــة لـــةم جـــؤرة ثَيوانةكردنةدا 
جياوازييةكان يةكسانن و يةكةى ثَيوانةكردنيش زانراوة، بؤية 
دةتوانني هةردوو ثرؤســـةى كؤكردنةوة، (+) و لَيدةركردن () دةتوانني هةردوو ثرؤســـةى كؤكردنةوة، (+) و لَيدةركردن () 
بةئةنجـــام بطةيةنـــني بةثَيضةوانةى هـــةردوو ثَيوانةكردنى 
(بةنـــاو) و (ثلة بةثلةيـــي) كةناتوانرَيت هيض ثرؤســـةيةكى 
هةذماركـــردن تياياندا بةكاربهَينرَيـــت، واتة دةتوانني هةر ض 
ذمارةيةك زيادبكةين يان لةهةريةك لةبةهاكان دةري بكةين 
بةبَي ئةوةى هيض خاسيةتَيكى ئةم جؤرة ثَيوانةكردنى لةناو 

بضَيت. 
 بؤنمونة ئةطةر ذمارة ( بؤنمونة ئةطةر ذمارة (88) لةهةر يةك لةو ذمارانةى ) لةهةر يةك لةو ذمارانةى 

ثلةى طةرما دةربكةين (25،20،18) ئةوا دةبن بة (
كـــة هةمان جياوازى و خاســـيةتةكانى يةكةم جار لةنَيوانيان 

هةروةك خؤى دةمَينَيت و هةر ثلةى طةرماى ئةمِرؤ (هةروةك خؤى دةمَينَيت و هةر ثلةى طةرماى ئةمِرؤ (
(5) ثلة لةثلةى طةرماى دوَينَي (12) زياترة بةهةمان شَيوةش 
 ذمارةى ثلةى طةرماى ئةو 

َ
دةتوانني ض ذمارةيةكمان بوَيت لةطةل

ةت و خاسيةتةكانى 
َ
سَي رؤذة كؤى بكةينةوة، بةبَي ئةوة خةسل

خؤيان لةدةســـت بدةن، لةطرنطرتين فاكتـــةر كةدةبَيتةهؤى خؤيان لةدةســـت بدةن، لةطرنطرتين فاكتـــةر كةدةبَيتةهؤى 
ئةوةى كةلةكاتى كؤكردنةوة لَيدةركردن خاسيةتى ئةم جؤرة 
ثَيوانة كردنة وةك خؤى بمَينَيت، بوونى ســـفري رَيذةيية و 
لةرَيطةيةوة ئةم جؤرة ثَيوانةكردنة  دةناسريًَتةوة، بؤنمونة  لةرَيطةيةوة ئةم جؤرة ثَيوانةكردنة  دةناسريًَتةوة، بؤنمونة  

نستى سةردةم نستى سةردةم 

جؤرة ثَيوانةكردنةدا ئةم جؤرة هةذماركردنة ناكرَيت و ئةطةر 
بكرَيتيش هيض بةهاو نرخَيكى زانستى نيية. بةهةمان شَيوةش 
 ( (1،2،3،4،5،61،2،3،4،5،6
) يةكســـانة 
) كةواتة ثَيوانةكردن و سيستمى ثلةبةثلةيي بريتى 
 و طروثَيكى 

َ
ية لة ثؤلَينكردنى يةكةو شتةكان بؤ ضةند كؤمةل

جيا جيا بةثَيي سيستمَيكى دياريكراو كةلةوانةية لةسةرةوة بؤ 
 (1 – 2 – 2 – 2 3
يان بةثَيضةوانةوة لةخوارةوة بؤســـةرةوة بَيت واتة لةكةمةوة 
) ئةمجـــؤرة ثَيوانةكردنـــة لةو كات ) ئةمجـــؤرة ثَيوانةكردنـــة لةو كات 
ةتانـــةدا بةكاردةهَينرَيت كةنةتوانني زؤر بةراســـتى و 

َ
و حال

بةوردى بِري ئةو شـــتةى كةثَيوانةى دةكةين دياري بكةين و 

ئةم جؤرة ثَيوانةكردنة، سيستمى 
ثَيوانةكردنى ثلةى طةرماية، هةروةها 

ثَيوانةكردنى رَيذةى زيرةكى و بِري فَيربوونى ثَيوانةكردنى رَيذةى زيرةكى و بِري فَيربوونى 
فَيرخواز. . هتد.

َيني ثلةى طةرماى ئةمِرؤ (
َ
 بؤنمونة كاتَيك دةل

م ثلةى طةرمى دوَينَي (20) ثلةبوو، هةروةها ثلةى 
َ
ثلةية، بةال

َيني ثلةى طةرماى ئةمِرؤ (
َ
 بؤنمونة كاتَيك دةل

م ثلةى طةرمى دوَينَي (
َ
ثلةية، بةال

َيني ثلةى طةرماى ئةمِرؤ (
َ
 بؤنمونة كاتَيك دةل

طةرماى ثَيـــش هةفتةيةكيش (18) ثلةبوو، ئةوا ئةم ذمارانة 
ماناى تايبةتى خؤيان هةية و جيـــاوازى نَيوان ثلةى طةرماى 
ســـَي رؤذمان بؤ روون دةكاتةوة، لةئةم ذمارانة زؤر شتمان بؤ 

روون دةبَيتةوة لةوانة كةثلةى طةرماى ئةمِرؤ (روون دةبَيتةوة لةوانة كةثلةى طةرماى ئةمِرؤ (55
طةرماى دوَينَي بةرزترة، و ثلةى طةرماى دوَينَى دوو ثلة لةثلةى 

طةرماى ثَيش هةفتةيةك زياترة، وثلةى طةرماى ئةمِرؤ (

شتةكان بةكاردةهَينرَيت ئةوة ماناى ئةوةية كة ئَيمة جؤرَيكى 
دي لةثَيوانةكردن بةكاردةهَينني، ئةويش ثَيوانةكردنى 

ناوبةناو يان زانينى دوورى و مةوداى نَيوان دياردةكانة، لةئةم ناوبةناو يان زانينى دوورى و مةوداى نَيوان دياردةكانة، لةئةم 
جؤرة ثَيوانةكردنةدا توَيذةر سةرةِراى زانينى جياوازى نَيوان 

ثلةو بِرةكانى ئةوا درك بةجياوازيية يةكسانةكانى نَيوانيشيان 
دةكات لةزةقرتين و ديارترين نمونة بؤ  دةكات لةزةقرتين و ديارترين نمونة بؤ  
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لةوسَي  ذمارةى (25) لةهةريةك ئةطةر  
ئـــةوا دةربكةيـــن  (18)  (20)  (25) ذمارةيـــة    
كةهةمان (-7) (-5) (ســـفر) بـــة دةبَيـــت دةرئةنجامةكـــةى
لةم ســـفر بوونى جـــارة، واتة يةكةم خاســـيةت و جيـــاوازى
سيفاتةكة و خاســـيةت نةبوونى ماناى ثَيوانةكردنةدا، جؤرة
وةك خؤى سفر ســـفر رَيذةيية نةك رةهاو كو

َ
ناطةيةنَيت، بةل

ذمارةى لةذَيرسفريشةوة هةيةو بةهاى دى ذمارةكانى هةموو
زيرةكى لةئةنجامى َيـــك

َ
مندال ئةطةر ديكة هةيـــة. بؤنمونة

ة
َ
نية كةئةو مندال ئةوة ئةمة ماناى ثَيوَيكة (سفر) وةرطرَيت،

لةتاقيكردنةى فَيرخوازَيك كاتَيك يان نيية، زيرةكييةكى هيض
ئةوةنية ماناى وةردةطرَيت ئةوة جوطرافيا (سفر) يان مَيذوو
كو

َ
نييةبةل كةهيضزانيارييةكىلةبوارىمَيذوويانجوطرافيادا

لةسةرو دى بةهاى و رَيذةيية ثَيوانةكردنةدا جؤرة لةم (سفر)
هةية. سفرةوة خوارووى يان

ثَيوانةكردنةدا  جـــؤرة لةم دةتوانرَيت  هةرضةنـــدة
بةهايةكى ســـوودو هيض م

َ
بةال دةربهَينرَيت، رَيذة دةتوانرَيت

ثراكتيزةناكرَيت،بؤنمونةئةطةرفَيرخوازَيك نييةولةواقيعدا
دى يةكَيكى و وةرطرَيت (90) لةتاقيكردنةوةى كؤمثيوتـــةر
نمرةى يةكةم رَيذةى هةرضةندة ئةوة (45) نمـــرة وةرطرَيت،

م 
َ
بةال دووئةوةندةية، 2/1 واتـــة دووةم فَيرخـــوازى بةضـــاو

كؤمثيوتةر لةبابةتى يةكةم فَيرخوازى زانيارى َيني
َ
بل ناتوانني

دووهةمة. زانيارى فَيرخوازى دووئةوةندةى
ئةو  ناوبةناو كةثَيوانةكردنى َيني

َ
بل دةتوانني كةواتة

بةثَيي شـــتةكان يةكةو كةلةرَيطةيةوة ثَيوانةكردنةية جؤرة
دةكرَين سةرةِراى ثؤلني دياريكراو ريزكردنَيكى و ريكخســـتن

مانادارة. يةكسانةو كةيةكةكانيان دوورى ماوةو بوونى
:(Ratio measurement) رَيذةيي ثَيوانةكردنى

و  خاســـيةت هةمـــوو  ئـــةم جـــؤرة ثَيوانةكردنـــة
م
َ
بةال هةية، ثَيوانةكردنى ناوبةناو (نَيوانةيي) رةهةندةكانى

رَيذةيي كةلةثَيوانةكردنى ئةوةية نَيوانيان سةرةكى جياوازى
دةطةيةنَيت، شـــتةكة نةبوونى ماناى واتـــة دا ســـفر رةهاية،
ئةوةية ماناى ســـفرة، داهاتةكةى كةس ن

َ
َيـــني فال

َ
دةل كاتَيك

ئةم كَيشي يان درَيذى َيني
َ
دةل كاتَيك يان هيض داهاتَيكى نيية،

جؤرة و درَيذى نيية، ئةم شـــتة ســـفرة، ماناى ئةوةية كَيش
ثَيوانةكردنىرَيذةيي،ضونكة ثَيوانةكردنةلةبةرئةوةناونراوة

مانايان هةية،  يةكرتيدا
َ
لةطةل ذمارةكان رَيذةى

كةرَيذةكانيان ثَيوانةكانى ديكـــةوة بةثَيضةوانـــةى
َيني

َ
دةل كاتَيك بؤنمونة نيية، بةهايةكى زانســـتيان ماناو هيض

(90 سم)  ديكةش كةسَيكى درَيذى سم)، 180) كةسَيك درَيذى
درَيذى دووئةوةندةى يةكةم درَيذى كةســـي كة ئةوةية ماناى
(120كغم)، كةسَيك كَيشي َيني

َ
دةل كاتَيك يان دووهةمة كةسي

كَيشي  كة ئةوةية ماناى (60 كغم) ديكةش كةســـَيكى كَيشـــي
َيني

َ
دةل كاتَيك يان كةسي يةكةمة، كَيشي نيوةى دووةم كةسي

م داهاتى
َ
بةال دينـــارة، (300.000) هةزار خَيزانَيـــك داهاتى

ئةوةية كةداهاتى دينارة، ماناى (900.000) دى خَيزانَيكـــى
يان يةكةمة، خَيزانى ئةوةندةى داهاتى ســـَي خَيزانى دووهةم
(6000) خوَيندنطايةك فَيرخوازةكانى ذمارةى َيني

َ
دةل كاتَيك

قوتابخانةيةكى فَيرخوازةكانى ذمارةى م
َ
بةال فَيرخوازة هةزار

كةذمارةى ئةوةيـــة مانـــاى ئةمـــة (1000) فَيرخـــوازة، دى
ذمارةى ئةوةندةى شـــةش يةكةم خوَيندنطاى فَيرخوازةكانى
لةثَيوانةكردنى م

َ
بةال دووهةمة، قوتابخانـــةى فَيرخوازةكانى

كرد يةكَيكمان زيرةكى ثَيوانةى ئةطـــةر (نَيوانةيي) ناوبةناو
دى م زيرةكى كةســـَيكي

َ
بةال بة (120) نمرة، و يةكســـان بوو

كةزيرةكى َيني
َ
بل ناتوانـــني ئةوا بة(60) نمرة بوو يةكســـان

بةدووئةوةندةىزيرةكىكةسيدووهةم، يةكسانة كةسييةكةم
سةرو لةخوارو يةو رَيذةيي (سفر) ةتةدا

َ
حال لةم لةبةرئةوةى

م(سفر)لةثَيوانةكردنى
َ
بةال (سفر)ةوةذمارةوبةهاىدىهةية،

بةهاو (ســـفرةوة) هيض لةخوار نيية نرخى بةهاو دا رَيذةيي
و كةكؤكردنةوة بؤكردنة ئاماذة نيية شـــايانى دى ذمارةيةكى
ذمارةكان، دةبَيتةهؤى نرخى لةبةهاو لَيدةركردنى ذمارةيةك
بكةين دووفةردة كَيشـــي ثَيوانةى ئةطةر بؤنمونة طؤِرانكارى،
(40كغم)، ديكة و ئـــةوةى و يةكَيكيـــان (30كغم) دةربضَيت
ئةوا دةربكةين كَيشـــةكة (40) لةهةردوو ذمارة ئةطةر ئينجا
َيني

َ
بل نابَيت ضونكة بةسفر، دةبَيت هةردووكيان دةرئةنجامى

هيض لةبةرئةوةى (-10) بة يةكســـانة يةكةم فةردةى كَيشـــي
ئةم م

َ
بةال رةهاية ســـفر نيةو ســـفرةوة لةذَير ذمارةيةكى دى

(نَيوانةييدا) ناوبةناو لةثَيوانةكردنى لَيدةركردنة و كؤكردن
دى ذمارةى سفريشةوة رَيذةيية و لةذَير سفر ضونكة دةكرَيت
بةبَي بكرَيت دابةشـــكردن) و (جاران دةتوانرَيت م

َ
بةال هةية،

لةناوبضَيت. خاسيةتَيك بةهاو هيض ئةوةى

NH21M311977،ص وأثناسيوس، (البياتي



تاك  سةرةتايى  مشةخؤرَيكى  تؤكسؤثالزما: 
نةخؤشى  هؤى  دةبَيتة  و  دةذي  خانةدا  لةناو  و  خانةية 
لة  جار  يةكةم  بؤ  مشةخؤرة  ئةم  تؤكسؤثالزمؤسس. 
َيكى كازطرة 

َ
ئاذةل ى ( 1927) بينرا طؤنداى 

َ
طؤنداى لةسال

و لةئةفريقاى باكور دةذي) و بؤ يةكةم جار لة لة هةمان 
دا نةخؤشى تؤكسؤثالزمؤسس لة مرؤظدا تؤماركرا. ئةم 

َ
سال

 و مرؤظ دةبَيت و 
َ
نةخؤشيية توشى ذمارةيةكى زؤر لة ئاذةل

رؤُّـ ناوةندة خانةخؤ دةبينن لةسوِرى ذيانى ئةم مشةخؤرة، 
و ثشيلة رؤُّـ خانة خؤى كؤتاى دةطَيِرَيت.

 وةك مةِرو 
َ
لةكورستاندا ذمارةيةكى زؤر لة ئاذةل

زؤر  ذمارةيةكى  هةروةها  و  دةبَيت  بةراويتة  ومانطا  بزن 
ةكانيان لةباردةضَيت ياخود بةناتةواوى 

َ
لةذناني سكثر مندال

كة  نةى 
َ
ئاذةال لةو  يةكَيكة  ثشيلة  دةبن.  لةدايك  زكماكى 

ى بووة، هيض مالَيك 
َ
لةزؤر كؤنةوة بؤتة هاوِرَيى مرؤظ ومال

ية، و ثشيلة 
َ
ة مال

َ
ةكانى ئَيمة بَى بةش نية لةو ئاذةل

َ
لةمال

ى طواستنةوةى ئةم مشةخؤرة دةدات 
َ
تاكة ئاذةلَيكة كة رؤل

جةندين  ثشيلة  هةروةها  ديكة.  ةكانى 
َ
ئاذةل و  مرؤظ  بؤ 

و  ظايرؤسييةكان، بةكرتييةكان  لة نةخؤشية  جَورى ديكة 
مشةخؤرييةكان دةكوازَيتةوة.

دكتؤر مةريوان موسا محةمةد

تؤكسؤثالزمؤسس
Tox o

a

Tox
Tox o

plasm
a

o
plasm

a
o      27
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            هؤكارى نةخؤشييةكة: تؤكسؤثالزما    
  طؤنداى (Toxoplasma gondii) هؤكارى 
نةخؤشييةكةية.

شَيوةكانى تؤكسؤثالزما: تريةى كيس (Oocyst) ى 
تؤكسؤثالزما لةناو ثاشةِرؤى ثشيلةدا نزيكةى 13-10 مايكرؤنة.

وبوونةوةية 
َ
تريةى تاكى زؤيت (Tachyzoite) كة قؤناغى بال

لةناو خانةكانى لةشدا 6-3 مايكرؤنة و شَيوةكةى لة كةوان يان 
لة هةرمَى دةضَيت.

تريةى قؤناغى بوون بةتورةكة (cyst) لةناوشانةكانى 
كة  مشةخؤر  خانةى  تاك  ضةندين  لة  (كةثَيكهاتووة  لةش 
لة 10-100    (Bradyzoite) زؤيت  برادى  دةوترَيت  ثَيى 

مايكرؤنة.
ئاستى بَالوبونةوة:

وة 
َ
بال جيهاندا  تانى 

َ
وال هةموو  لة  مشةخؤرة  ئةم 

نزيكةى  ثَيطةيشتبَيت.  ثشيلةى  شوَينَيك  لةهةر  بةتايبةتى 
خوَيندا  زةرداوى  ثشكنينةكانى  لةكاتى  كى 

َ
خةل  20-75%

طرى ئةم مشةخؤرةن بةبَى ئةوةى هيض 
َ
دةركةوتووة كة هةل

م مةترسى ئةم 
َ
نيشانةيةك لةسةر تووشبووان دةركةوتبَيت،بةال

ى ئاوس و 
َ
نةخؤشيية لةو كةسانةدا زؤرة وةك ذني سكثِرو ئاذةل

لةو كةسانةى كةبةرطرى لةشيان الوازة.
ثؤَلَين كردنى مشةخؤرةكة:

َ
جيهــــــان:  ئاذةل

لـــــــــــق:  سةرةتاييةكان
ثـــــــــؤل:  سثؤروسيدا

خَيــــــزان:  تؤكسؤثالزماتيدي (ئايمَيريدى)
ِرةطـــــــةز:  تؤكسؤثالزما

جــــــــــؤر:  تؤكسؤثالزما طؤنداى
سوِرى ذيان:

سورى ذيانى تؤكسؤثالزما بةسَى قؤناغى طرنط دا 
تَيدةثةِرَيت: قؤناغى تاكى زؤيت، برادى زؤيت و سثؤرؤزؤيت. 

هةريةك لةم سَى قؤناغة طرنطى خؤيان هةية بؤ تووشكردن.
ندة يان 

َ
ثشيلة تووشدةبَيت بةخواردنى مشك و، بال

 كة قؤناغى برادى زؤيت يان تاكى 
َ
ئةندامى تووشبووى ئاذةل

ةى 
َ
زؤيتى تَيدابَيت. لةناو خانةكانى ثةردةى ناوثؤشى ِريخؤل

طةشةدةكةن و دابةش دةبن بةشَيوةي جنسى و لةئةنجامدا 

 
َ
كيسى مشةخؤرةكة دةبَيت وثاشان فِرَى دةدرَيتة دةرةوة لةطةل

ثاشةِرَوكةيدا و لةماوةى 24 كاذَير بؤ ضةند هةفتةيةك بةثَيى 
لةناو كيسةكاندا قؤناغى سثؤرؤزؤيت دروست  بارى طونجاو 
 
َ
دةبَيت (قؤناغى تووشكردنة)، و لةم قؤناغةوة مرؤظ و ئاذةل

ندة و هةروةها ثشيلةش تووشدةبَيت.
َ
و مشك و بال

ئةطةرثشيلةيةك مشكَيك يان ئةندامَيكى تووشبوو 
بخوات قؤناغى برادى زؤيت تَيدابَيت ئةوة ماوةى 10-3 رؤذى 
بداتةدةرَى  دةوَيت بؤ ئةوةى كيسةكان لةناو ثاشةِرؤكةيدا فِرَيى َ
م ئةطةر مشكَيك بخوات لةسةرةتاى تووشبوندابَيت (قؤناغى 

َ
بةال

سثؤرؤزؤيت  قؤناغى  كة  بخوات  كيسَيك  يان  زؤيت)  تاكى 
بؤ  دةوَيت  زياترى  يان  رؤذى  ماوةى 19-20  ئةوة  تَيدابَيت 

 ثاشةِرؤكةيدا فِرَى بداتةدةرَى.
َ
ئةوةى كيسةكان لةطةل

 
َ
ثاش خواردنى قؤناغى سثؤرؤزؤيت لةاليةن ئاذةل

مرؤظةوة كة زؤر جار لةوشوَينانة دةبَيت كة ثيس بووة بة 
ثاشةِرؤى ثشيلة وةك لةسةر خاك و سةوزة و ميوة و قاث 
لةاليةن  سثؤرؤزؤيت  قؤناغى  طة، 

َ
كَيل و  ن 

َ
ماال وقاضاخى 

خانة قةثطرةكانةوة دةخورَين و لة ناو ئةم خانانةدا دةست 
دةتةقن  قةثطرةكان  خانة  ثاشان  و  بوون  دابةش  بة  دةكةن 
ومشةخؤرةكانى قؤناغى تاكى زؤيت دَيتة دةرَى و لةناو خوَيندا 
وثاشان  لةش،  شانةكانى  هةموو  ناو  دةضنة  ودةبنةوةو 

َ
بال

دانة  هةريةك  بوون  جوتةدابةش  بةرَيكةى  و  جَيطريدةبن 
دةبَيت بة ضةندين دانة لةناو تورةكةيةكدا وثَيى دةوترَيت 
ثشيلة  تووشكردنى  لة  كةبةرثرسة  زؤيت  برادى  قؤناغى 
ئةم برادى زؤيتانة مت دةبن بةهؤى بةرزبونةوةى بةرطرى 
م كاتى الواز بوونى بةرطرى لةش يان فشار كة 

َ
لةشةوة، بةال

ئاوس  لةكاتى  يان  لةذناندا  دةبَيت  دروست  سكثرى  لةكاتى 
بووندا لةئاذةل، سةرلةنوَى ضاالك دةبن و دةكؤرَيت بؤ قؤناغى 
ةكة يان 

َ
تاكى زؤيت دةبنة هؤى مردن و لةبارضوونى مندال
ةكة بةنةخؤشيية زكماكيية كان لة دايك دةبن.

َ
مندال

رَيطةكانى طواستنةوةى تؤكسؤثالزما:
1. خواردنى كيسى مشةخؤرةكة كة قؤناغى تووشكةر 
 سةوزة و ميوة و ئاو و خؤراكى 

َ
(سثؤرؤزؤيت) ى تَيداية لةطةل

ثيسبوو بة ثاشةِرؤى ثشيلةى تووشبوو (ئةم كيسانة لةشوَينى 
َيك يان زياتر. 

َ
كونجاودا دةمينَيتةوة بؤ ماوةى سال

 
َ
2. خواردنى قؤناغى تاكى زؤيت لةناو شريى ئاذةل
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يان مرَوظى تووشبوو يان لةرَيكةى دايكى تووشبوو تؤكسؤثالزما 
دةطوازَيتةوة بَو كؤرثةلةكةى. 

(تورةكةى  زؤيت  برادى  قؤناغى  خواردنى   .3
ى تووشبوو. 

َ
وى ئاذةل

َ
ناوشانةكان) لةناو طؤشتى باش نةكوال

4. طواستنةوةى ئةندامى تووشبوو لةكةسَيكةوة بؤ 
كةسَيكى ديكة. 

رَيذةى  زؤرى  سةرةِراى  كلينيكيةكان:  نيشانة 
تووشبوون بةم نةخؤشيية، نيشانة كلينيكيةكان زؤر بةدةطمةن 
م مةترسييةكان زياتر روبةِروى 

َ
لة كةسى ئاسايدا دةرةكةون، بةال

ى ئاوس و ئةوكةسانةى كة بةرطرى لةشيان 
َ
ذني سكثر يان ئاذةل

كث كراوة يان الوازة بةهؤى نةخؤشييةوة.
1. لة كةسى ئاسايدا: بةطشتى نيشانةكان لة درمى 
لةاليةن  زؤرجار  دةضَيت،  ئاسيى)  (ئةنفلةوةنزاى  مةت 

َ
هةال

ثزيشكةوة بةم نةخؤشيية دةستنيشان ناكرَيت و كةسى تووشبوو 
نةخؤشيية.  بةم  تايبةتى  ضارةسةرى  بةبَى  ضاكدةبَيتةوة 
نيشانةكان بريتني لة تا، هةوكردنى ليمفةطرَيكاني سةرو مل 

بةتايبةتى لةوزةتَينةكان و سةرئَيشة و قورط ئَيشة. 
2. ئةوكةسانةى كة بةر طرى لةشيان كث كراوة 
بؤ نموونة: ئةوكةسانةى  يان الوازة بةهؤى نةخؤشييةوة: 

تووشى ئةم نةخؤشيانةى بوون وةك: 
شَيرثةنجةي شانةكانى لةش، شَيرثةنجةي

 خوَين، ئايدز (AIDs) و ئةوكةسانةى ئةنداميان 
بؤ طوازراوةتةوة. 

نيشانةكان ئةمانةن: هةوكردنى مَيشك،  هةوكردنى 
ثةردةكانى مَيشك، تا، سةرئَيش، نةناسينةوةى كةسى بةرامبةر، 
خ 

َ
تةل هؤى  كةدةبَيتة  ضاو  (شةبةكييةى)  تؤِر  هةوكردنى 

بينني.
1. ذني سكثر: ذني تووشبوو بة تؤكسؤثالزمؤسس 
دةطوازَيتةوة  نةخؤشييةكة  بةدةطمةن  سكثِرى  ثَيش  لة 

كاتى  لة  ذن  لةوةداية  مةترسييةكة  م 
َ
بةال ةكةى 

َ
مةندال بؤ 

بةالم  تووشبووبَيت،  ثَيشدا  لة  يان  تووشببَيت  سكثربووندا 
ئةم  سكثِريدا  لةكاتى  لةشييةوة  بةرطرى  دابةزينى  بةهؤى 

مشةخؤرة ضاالك ببَيتةوة وبطوَيزرَيتةوة بؤ كؤرثةلةكةى. 
مةترسى تووشبوونى كؤرثةلة لةدايكةوة لةيةكةم 

م 
َ
سَى مانطى دا لةسكى دايك كةمة، رَيذةكةي لة 25-10% بةال

ئةم ِرَيذةية زياددةكات بؤ 90-60%  كاتَيك كؤرثةلة 
لة سَى مانطى كؤتايدابَيت و دايك تووشى ئةم 

 شَيوةى تووشبوونى كؤرثةلة زؤر
َ
نةخؤشيية بَيت.بة هةرحال
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        سةختة طةرلة يةكةم سَى مانطى تةمةنى     
           (لةسكى دايك دابَيت). 

رَيذةي مةترسى طشتى تووشبوونى كؤرثةلة لةسكى 
دايكدا لة كاتى تووشبوونى دايك بة شَيوةى توند (بؤ يةكةم 

جار تووشبَيت) دةطاتة 20-50%.
دايكدا تووش  لة 1000 كؤرثةلة لةسك  هةر 1-5 
دةبن بة تؤكسؤثالزما، 10-5% دةمرن ولةباردةضن، %10-8 
ئةو   58-%70 دةبن،  نةخؤشييةكة  دوضارى  ضاوومَيشكيان 
بةئاسايى  ةكانيان 

َ
مندال سكثِريدا  لةكاتى  تووشبوو  ذنانةي 

لةالوَيتيدا  يان  نة 
َ
منداال لةو  كةم  هةندَيك  و  دةبن  لةدايك 

تووشى هةوكردنى تؤِر (شةبةكييةى) ضاو دةبن و هةروةها 
كةِر دةبن.

1. لةمةِر و بزنى تووشبوودا: هيض نيشانةيةك بةدى 
ناكرَيت لة لةمةِر و بزنى تووشبوودا بةالم ئةطةر لةسةرةتاى 
كؤرثةلةكةى  بَيت  بوون  ئاوس  كؤتاى  لة  يان  بوون  ئاوس 

لةباردةضَيت يان دةمرَيت ثاش لةدايك بوون. 
دةستنيشان كردن:

1. ثشكنينى زةرداوى خوَين بؤ كةسى تووشبوو بؤ 
زانينى ئاستى بةرطرى لةش (IgG، IgM) كة دوو دذةتةنن 
بؤ  بةكاردين  هةروةها  و  مشةخؤرة  بةم  دذ  دةبن  دروست 
وةك  ثشكنينةكان  تازة،  و  كؤن  تووشبووانى  نَيوان  جياوازى 

ئياليزاو التَيكس. 
PCR.2: ثشكنينَيكى نوَيية دةتوانَيت ترشةناوكى 

تةنانةت يةك كيسيش بَيت بيدؤزَيتةوة. 
سةر  بؤ   MRI وةك  تيشك:  ثشكنينةكانى   .3

 .CT scan ،تووشبوو
لةكاتى  ئةكةر  ثاشةِرؤ  ثشكنينى  لةثشيلةدا،   .4
تووشبونيدابَيت، بةالم زؤر جار لةبةر دةرنةكةوتنى نيشانةكان 
لةكاتى خؤيدا ثَيى نازانرَيت و لةو كاتةدا بِرَيكى زؤر لة كيسةكان 
فِريدةداتة دةرَى، ئةطةر ثاش ئةو ماوةية ثَيى بزانرَيت ثشكنني 

هيض سودَيكى نيية. 
ضارةسةر:

دةرمانةكان  ثاراستنة.  خؤ  ضارةسةر  1.باشرتين 
و  كلندامايسني  سةلفؤنئةمايد،   و  ثايريميسيامني  وةك 

.
َ
ترايميسيؤثريم-سةلفاميسؤكسازؤل

تووشبونيدا  لةكاتى  ئايدز  بة  تووشبوو  كةسى   .2
َيت 

َ
دةبَيت بةبةردةوامى ضارةسةر وةربطرَيت بؤ ئةوةى نةهَيل

دووبارة مشةخؤرة مت بووةكان ضاالك ببنةوة.
خؤثاراستن:

هةروةك وتويانة خؤثاراستن باشرتين ضارةسةرة,ذني 
سكثِر و ئةوكةسانةى كة بةرطري لةشيان كث كراوة دةبَيت 

نةى الى خوارةوة بكةن:
َ
رةضاوى ئةم خاال

َينرَيت، بةاليةنى 
َ
1. دةبَيت طؤشتى خاو بةباشى بكول

لةناو   ºس  71 بطاتة  طةرمييةكةى  ثلةى  دةبَيت  كةمةوة 
ودةرةوةى طؤشتةكة يان دةبَيت ببةسرتَيت لةناو فرَيزةردا لة 

(20)ى ذَيرثلةى سةدى بؤ ماوةى دوو ِرؤذ. 
2. ميوةو سةوزة دةبَيت بةرطةكةى لَيبكرَيتةوة يان 

بةباشى بشؤردرَيتةوة ثَيش خواردنى. 
3. ضةقؤ، قاث وقاضاخ و ئةو كةرةستانةى بةكاردَين 
ميوةو   

َ
طةل لة  يان  خاودا  طؤشتى   

َ
لةطةل ةكردن 

َ
مامةل بؤ 

سةوزةى نةشؤراوة و دةستةكان دةبَيت بةجوانى بة ئاوى طةرم 
و سابوون بشؤردرَيت. 

بكاتة  كَيش  دةست  دةبَيت  سكثر  ئافرةتى   .4
 و خاكى ناوضيمةن يان 

َ
دةستةكانى ثَيش دةست دان لة خؤل

ضةو، ضونكة ثشيلة ئةو شوَينانة بةكاردَينَيت بؤ ثاشةِرؤ كردن 
و داثؤشينى ثاشةرؤكةى. 

5. ئافرةتى سكثِر دةبَيت بةهةموو شَيوةيةك خؤي 
لة نزيك بوونةوةى ثشيلة و شوَينةكةى بثارَيزَيت، ئةطةر ناضار 
بوو دةبَيت دةست كَيش بكاتة دةستةكانى و ثاشان دةستةكانى 

بة ئاوى طةرم و سابوون بشوات. 
 
َ
ن دةبَيت ِرؤذانة شوَينةكةى لةطةل

َ
6. ثشيلةى ماال

ثاشةرؤكةى بطؤِرَيت، ضونكة كيسةكانى تؤكسؤثالزما بةالى 
كةمةوة 24 كاذَيرى دةوَيت بؤ ئةوةى هةراش بَيت ثاش فِرَى 
َينراوى بدرَيتَى 

َ
دانى لةناو ثاشةرؤى ثشيلة. دةبَيت خواردنى كول

يان خواردنى قوتو بؤ ثاراستنى لةم مشةخؤرة. 
سةرضاوةكان:

1. Richard Hunt، (2004). The board of trustees of the 

University of South Carolina. www.med.sc.edu:85/parasitology/

blood-proto.htm 

2. Arcari. M، Baxendine، A. and Bennett، C.E. (2000). 

Babesia، Trypanosoma and Leishmania. Vol. 1، Diasys Ltd، university 

of Southampton. www.intersep.com and www.soton.ac.uk/~ceb/ 

3. Gandhi، M. (2006). Adam health illustrated encyclopedia. 

Sanfrancisco.

4.  Jones، J.، Lopez، A.، and Wilson، M. (2000). Center for 

disease control and prevention، Atlanta، Georgia



         

زؤر هـــؤكارى نةخؤشـــى هةن كة بةشـــَيوةيةكى 
ى نةخؤشةوة ناطوَيزرَينةوة 

َ
راستةوخؤ يان ناِراستةوخؤ لة ئاذةل

كو هؤكارى نةخؤشييةكة بةجيا تووشى مرؤظ 
َ
بؤ مرؤظ، بةل

و ئاذةأل دةبَيت و بةم نةخؤشيانةش هةر دةوترَين نةخؤشيية 
ييةكان)،  

َ
هاوبةشةكانى نَيوان مرؤظ و ئاذةأل (دةردة مرؤذةل

ئةمـــةش لةبةر ئةوةى هـــؤكارى نةخؤشـــييةكة بوونى لة 
ذينطةدا هةية و دةبَيتة هؤى دروستبوونى نةخؤشى لة ئاذةأل 

و مرؤظدا. 
يةكَيك لةو نةخؤشـــيانة، بَيطومان نةخؤشى طوَي 
رةثةية كة هؤكارةكةى لة ذينطةدا هةيةو بآلوة بة تايبةتى 
دا لةكاتى بوونى برينَيك لة لةشى ئاذةأل يان 

َ
لة خاك و خؤل

مرؤظ، بةهةُّـ دةزانَيت و دةضَيتة برينةكةوةو طةشة دةكات 
و دةبَيتة هؤى دروست بوونى نةخؤشييةكة. لة مرؤظدا بة 

نةخؤشييةكة دةوترَيت دةردة كؤثان. 
 لة ســـةردةمانى ثَيشوتر بةهؤى الوازى هؤشيارى 
طاى كوردةوارى 

َ
زانستى و كةمى ذمارةى خوَيندةواران لة كؤمةل

و بـــة تايبةتى لـــة طوندةكاندا، طةلَيك لَيكدانةوةى ســـادةو 
كةوة بؤ ئةم نةخؤشيية ئةنجام  

َ
زانستيانة لة اليةن خةل

نةخؤشى:   
           ”طوَي ِرةثة“ 

” Tetanus ”           

دكتؤر فةريدون عةبدولستار
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        دراوة، بةوةى كة بة نةخؤشييةكة طوتراوة       
     ”شـــةوة” كـــةوا باو بووة كة شـــةوة طياندارَيكى 
نةبينراو بَيت و هَيرش بكاتة ســـةر ئافرةتى ســـكثِر لةكاتى 

بوندا و لة ئةنجامدا ئازاردانى و طيان لة دةستدانى. 
َ
مندال

وكردنةوةى زانيـــارى دةربارةى ئةم 
َ
لةبةر ئـــةوة بال

نةخؤشـــيية بةكارَيكى ثَيويســـت دةزانرَيـــت، ضونكة هةوأل 
دةدةين زانستيانة نةخؤشيةكة روون بكةينةوة بة مةبةستى 
ئـــةوةى لَيكدانـــةوةى زانســـتى جَيـــى لَيكدانةوة نا زانســـتى 
و ميتافيزيكييـــةكان بطرَيتـــةوةو لة ئةنجامـــدا ببَيتة هؤى 
طاى 

َ
بةرزكردنةوةى ئاســـتى هوشـــيارى زانســـتى لةنَيو كؤمةل

كوردةوارى. 
نةخؤشى طوَي ِرةثة: 

طـــاى كـــوردةوارى و بة تايبةتـــى لةنَيو 
َ
لـــة كؤمةل

طوندنشـــينةكاندا بة نةخؤشـــييةكة دةوترَيت ” طوَي ِرةثة“، 
زياتر نةخؤشـــيةكة تووشـــى وآلخـــة بةرزة دةبَيـــت وةكو ” 
طوَي درَيذ و ئةســـث و مايني و ئَيسرت ” كة يةكَيك لة نيشانة 
ى تووشبوو 

َ
سةرةكييةكانى نةخؤشييةكة ئةوةية كة طوَيى ئاذةل

رةق دةبَيت و رةث دةبَيت. 
َين: ”نةخؤشى كةزاز“ و لة مرؤظدا 

َ
عةرةب ثَيى دةل

َين نةخؤشى دةردة كؤثان. 
َ
ثَيى دةل

نةخؤشى طوَي رةثة لة زؤربةى وآلتانى جيهاندا بآلوة 
خة بةرزة و 

َ
و تووشى زؤربةى جؤرةكانى ئاذةأل دةبَيت و لة وال

رةشـــة وآلخ و مةِر و بزن و بةراز، بةآلم بةثَيى توَيذينةوةكان 
وآلخة بةرزة زياتر هةســـتيارترة بؤ هؤكارى نةخؤشـــييةكة، 
ضونكـــة جؤرةكانى وآلخة بةرزة زياتر بؤيان هةية لةشـــيان 
تووشـــى رووشـــاندن و برينداربوون بنب، ئةمةش بَي طومان 
دةطةِرَيتـــةوة بؤ سروشـــتى ئةو كارةى كةثَييـــان دةكرَيت بة 
تايبةتى لة ناوضة ســـنورييةكانى كوردستان كة وآلخة بةرزة 
طرتنى بار و طواستنةوةى لة شوَينَيكةوة 

َ
بةكاردةهَينرَيت بؤ هةل

بؤ شوَينَيكى ديكة. 
بةثَيى ســـةرضاوةكانى ثزيشـــكى ظَيرتينةرى رادةى 
ة تةمةن 

َ
لةناوضـــوون ” Case – fatality rate“ لـــة ئاذةل

ة كاوَيّذكةرةكاندا نةخؤشـــى 
َ
بضوكةكاندا دةطاتة 80%، لةئاذةل

طوَي ِرةثـــة بآلودةبَيتةوة زياتر لةدواى ثِرؤســـةى كلك بِرين 
 .” Castration ” يان طون خةساندن ” Docking”

هؤكارى نةخؤشــييةكةو ضؤنَيتى دروســت بوونى 
نةخؤشــييةكة: هـــؤكارى ســـةرةكى نةخؤشـــى طـــوَي ِرةثة 
دةطةِرَيتـــةوة بـــؤ جؤرَيـــك لة بةكرتيـــا كة ثَيـــى دةوترَيت : 

 Clostridium tetani
ــ ئةم بةكرتيايـــة لة ذينطـــةدا زؤر بآلوبؤتةوةو بة 
هةميشـــةيى بونى هةية، ضونكة تواناى دروستكردنى سثؤِرى 
هةيـــة لةئةنجامدا تواناى مانةوةى هةيـــة بؤ ماوةيةكى دورو 

درَيذ. 
 “G + bacteria” ةى طرام – ثؤزةتيظة

َ
ــ لة كؤمةل

 “Motile ”   ةى هةية
َ
ــ تواناى جول

دةكات  طةشـــة  ئؤكســـجني  بوونـــى  بةبـــَي  ـــــ 
”Anaerobic”

ــ دةبَيتة هؤى بةرهةم هَينانى دوو جؤر ذةهر: 
يةكةم ذةهرى  (Hemoly SinTetanolysin):كة 

دةبَيتة هؤى تَيكشكاندنى شانةكان و شى بوونةوةيان. 
 (Neurotoxin Tetanospasmin )  :دووةم  ذةهرى
كة ذةهرَيكـــى دةمارييةو بة ذةهرَيكى كوشـــندة دادةنرَيت و 
دانى نةخؤشـــى طوَي رةثةو 

َ
لَيثرســـراوى يةكةمة لة سةرهةل

دةركةوتنى نيشانةكان و بةشَيوةيةكى سةرةكى ثَيك هاتووة لة 
مـــاددةى ثِرؤتني و لةجؤرى (Exo- toxin) و مرؤظ و وآلخة 

بةرزة زؤر هةستيارن بؤ ئةم جؤرة ذةهرة. 
ى تووشبوودا 

َ
لةكاتى بوونى برينَيك لة لةشـــى ئاذةل

و كةمبوونةوةى ئاســـتى طازى ئؤكسجني لة شوَينةكةدا رَيطة 
خؤشـــكةرة بؤ بةرهةم هَينانى ذةهر لة اليـــةن بةكرتياكةوة 
و بةرة بـــةرة بِرةكةى زياد دةكات و بآلودةبَيتةوة بة لةشـــى 
ةكةدا، لة رَيطةى دةمارةوة ”Nerves“ رَيطة دةطرَيتة بةر 

َ
ئاذةل

بةرةو ناو لةشى و لةئةنجامدا دةطاتة ناوةند كؤئةندامى دةمار 
” CNS“ وةكو دِركة ثةتك ”Spinal Cord“ و الكَيشـــة مؤخ 

 .”Medulla”
لةبـــةر ئةوة بوونى هـــةر جؤرة برينَيـــك لة لةش 
دان و 

َ
بـــة فاكتةرَيكى رَيطة خؤشـــكةر دادةنرَيت بؤ ســـةرهةل

بآلوبوونةوةى نةخؤشـــييةكة، بةثَيى سةرضاوةكان نةخؤشى 
دةدات لةكاتـــى ئةنجامدانى ضةند 

َ
طوَي رةثة زياتر ســـةرهةل
نةشتةرطةرييةك لةوانة: 

طـــون خةســـاندن  و   ”Docking” بِريـــن كلـــك 
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 ”Dehorning“ و 
َ
”Castration” و بِرينى شـــاخى ئـــاذةل

 .”Parturition” هةروةها لةكاتى زايينى ئاذةأل
نيشانةكان: ماوةى تووشـــبوون بة نةخؤشيةكة و 
هةتاكو دةركةوتنى نيشانةكان نزيكةى سَي رؤذ بؤ ضوار هةفتة 

دةخايةنَيت. 
ة 

َ
نيشـــانةكانى نةخؤشـــييةكة لـــة زؤربـــةى ئاذةل

تووشـــبوةكان وةكـــو يةكة بةوةى كة بةشـــَيوةيةكى طشـــتى 
 Muscle” ماســـولكةكانى لـــةش طـــرذ دةبـــن و رةق دةبـــن
Stiffness“ و لة دواييدا لةرزينى ماسولكةكان دةردةكةوَيت. 
جوآلندنى شـــةويلطةكانى سنوردار دةبَيت و بةوةش ناتوانَيت 

ةكة بلةوةِرَيت. 
َ
بةشَيوةيةكى سروشتى ئاذةل

ى 
َ
ــ رةق بوونى ماســـولكةكانى ثةُّـ دواوة وا لة ئاذةل

تووشـــبوو دةكات كة بةشَيوةيةكى ناسروشتيانةو ناجَيطريانة 
َينةوة. 

َ
بجول

ى تووشبوو رةق دةبَيت و رةث دةبَيت. 
َ
ــ كلكى ئاذةل

ى تووشـــبوو رةق دةبَيت و لة ئةنجامدا 
َ
ــ طوَيى ئاذةل

رةث دةبَيـــت و بة نيشـــانةيةكى ديار دادةنرَيـــت، هةر لةبةر 
ئةمةش بةنةخؤشييةكة دةوترَيت ”طوَي رةثة”. 

ى تووشبوو فراوان دةبَيت. 
َ
ــ كونى لووتى ئاذةل

ى تووشـــبوو توانـــاى خواردنى 
َ
ـــــ رؤذ بـــةرؤذ ئاذةل

نامَينَيت، ضونكة ماسولكةى شةويلطةكانى رةق دةبن و تواناى 
جوينـــى نامَينَيت و لةئةنجامدا ليكَيكـــى زؤر بةدةميدا دَيتة 
يدا خـــواردن بخوات و قوتى 

َ
ةكة هةول

َ
خـــوارةوةو ئةطةر ئاذةل

بدات، ئـــةوا دواى ماوةيةك خواردنةكة لة كونة لوتيةوة دَيتة 
دةرةوة. 

 ”Constipation” ى تووشبوو توشى قةبزى
َ
ـ ئاذةل

دان طري دةبَيت و دةمَينَيتةوة. 
َ
دةبَيت و ميز لة ميزل

ةو رؤيشتنى 
َ
ى نةخؤش تواناى جول

َ
ــ بةرة بةرة ئاذةل

نامَينَيت و بةم الو الدا دةكةوَيت و دةبَيتة هؤى بريندار بوونى 
لةشى. 

ى تووشبوو لةشى زؤر ئارةق دةكاتةوةو كةمَيك 
َ
ــ ئاذةل

ثلةى طةرمى لةشى بةرز دةبَيتةوة. 
ى تووشبوو 

َ
ــ دواى ماوةيةك ماسولكةكانى لةشى ئاذةل

 Tetanic” َين
َ
بةشَيوةيةك طرذ دةبن و رةق دةبن كة ثَيى دةل

Convulsions ” رؤذ لـــةدواى رؤذيش ئـــةم دياردةية زياد 

دةكات. 
ى نةخؤش هةندَيك جار 

َ
ــ ئاذةل

مردار دةبَيتةوة لةئةنجامى طرذبوونى ماسولكةكانى 
ةكة 

َ
كؤئةندامى هةناســـةدان كة دةبَيتة هؤى خنكاندنى ئاذةل

”Asphyxiation” واتة رةق بوونى ماسولكةكانى هةناسةدان 
كة دةبَيتة هؤى وةستانى هةناسة وةرطرتن و هةناسة دانةوة. 

  نةخؤشى دةردةكؤثان لة مرؤظ دا: 
لـــة مرؤظدا بة نةخؤشـــى يةكة دةوترَيـــت ”دةردة 
كؤثان”، بةثَيى بؤضوونى (د. عةبدول كةريم محةمةد عةُّـ، 
ى تازة لة 

َ
2001) دةردة كؤثـــان لةوةوة هاتـــووة كاتَيك مندال

دايك بوو لةكاتى ناوك بِريندا تووشـــى نةخؤشييةكة دةبَيت، 
دةم و لَيوى شني دةبَيتةوةو ئاطاى لة خؤى نامَينَيت هةندَيك 
َيت طةشـــكة يان ثةركةم و لـــة ئةنجامدا لة 

َ
كـــةس بةمة دةل

طاى كوردةوارى لةسةردةمةكانى ثَيشوتر لة طوندةكاندا 
َ
كؤمةل

ة نةخؤشةكةدا دةداو 
َ
زياتر عةبايةكى رةشيان بةســـةر مندال

دةيان كردة ذَير كؤثـــان (كورتان) ى طوَي درَيذَيك و تةقةيان 
ةكة لة نةخؤشـــييةكة 

َ
بةســـةريدا دةكرد بةو هيوايةى مندال

رزطارى دةبَيت و ضاك دةبَيتةوة. 
نةخؤشـــى دةردة كؤثان بةهةمان شَيوةى نةخؤشى 
طوَي رةثـــة، هؤكارةكةى لـــة ذينطةدا بـــآلوةو لةكاتى بوونى 
روشانَيك يان برينَيك بةكرتياى نةخؤشخةر بة هةُّـ دةزانَيت 
و دةضَيتة برينةكةوةو طةشـــة دةكات و دةبَيتة هؤى بةرهةم 
هَينانى ذةهر و روودانى نةخؤشـــييةكة، بةوةى ماسولكةكانى 
لةشـــى بةشَيوةيةكى طشتى طرذ دةبن و رةق دةبن بة تايبةتى 
ماسولكةكانى دةم و ضاو و سةر و مل رةق دةبن و لة ئةنجامدا 
ئازارَيكى زؤر لة لةشدا دروست دةبَيت و نةخؤش زؤر ناِرةحةت 

دةكات. 
بةثَيى ئامارةكان نةخؤشى دةردة كؤثان لةم سةردةمةدا 
زؤر كةمرتة بة بةراورد لةطةأل سةردةمانى ثَيشوتر كة كاتَيك 
بووندا كةمرت دةضوون بؤ نةخؤشـــخانةى 

َ
ذنـــان لةكاتى مندال

بـــوون بة تايبةتـــى لة طوندةكاندا، بةثَيـــى ئةو نةريتة 
َ
مندال

باوةى ئةوسا مامانةكان كة شارةزاييةكى سادةيان هةبووةو ئةو 
كةرةستانةى كة بةكاريان هَيناوة هيض مةرجَيكى تةندروستى 
تَيدا نةبووة و بوونى هةميشـــةيى هؤكارى نةخؤشـــييةكة لة 
ذينطةدا بووةتة هؤى ئةوةى كة ذمارةيةكى زؤر دايك بةسةر    
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دابونةوة طيان لةدةست بدةن و لة   
َ
        مندال

     كوردةواريدا وا لَيكدراوةتةوة كة دايكةكة شـــةوة 
لَييداوة يان تووشـــى شةوة بووة، بةآلم راستيية زانستييةكةى 
ئةوةية لةبةر نةبوونى مةرجة سةرةكييةكانى تةندروستى و 
بوونى بةكرتياى نةخؤشخةر لة ذينطةدا و كاركردنى هةندَيك 
كـــةس بةناوى مامانةوة، لـــة ئةنجامدا دةبَيتـــة هؤى ئةوةى 
كة دايكةكة تووشـــى نةخؤشـــييةكة ببَيـــت و دواى ماوةيةك 
نيشانةكانى نةخؤشييةكةى لةسةر دةردةكةوَيت لة ئةنجامى 
بآلوبوونةوةى ذةهرى بةكرتياكةية لة لةشيداو طيان لةدةست 

دةدات. 
لةبةر ئةوة لةثَيناوى بةرذةوةندى طشتيدا ثَيويستة 
رةضـــاوى ئـــةم خاآلنـــةى خـــوارةوة بكرَيـــت بة مةبةســـتى 

ثارَيزطاريكردن لة طيانى دايكان و كؤرثةكانيان: 
ة 

َ
1.  بآلوكردنةوةى هوشيارى تةندروستى لة كةنال

راطةياندنـــة جياجياكانـــةوة و روون كردنـــةوةو لَيكدانةوةى 
دياردةكان و نةخؤشييةكان بةشَيوةيةكى زانستى و بة زمانَيكى 

ك تَيبطات. 
َ
سادةو ساكار كة زؤربةى خةل

بوون لة نةخؤشخانةكانى 
َ
2 . ثَيويستة ثِرؤسةى مندال

بووندا ئةنجام بدرَيت لةبةر بوونى ثزيشـــكى ثسثؤِر و 
َ
مندال

مةرجةكانى تةندروستى و ثاك و خاوَينى. 
3. كوتانى منداآلن لة سَي مانطى يةكةم بة ظاكسينى 

نةخؤشيةكة. 
4. ثابةنـــد بوون بة مةرجة ســـةرةكيةكانى ثاك و 
خاوَينى ئةمةش لةبةر ئةوةى كة سثؤرى بةكرتياى نةخؤشخةر 

بة بةردةوامى لة ذينطةدا بوونى هةية. 
ضارةسةر كردن و كؤنرِتؤَلكردنى نةخؤشييةكة: 
كردنى نةخؤشـــى طوَي رةثة 

َ
بة مةبةســـتى كؤنرِتؤل

ثَيويستة: 
1. بةكارهَينانى ظاكســينى نةخؤشــى طوَي رةثة كة 
 Formalin –inactivated adjuvanated” دةَلَيــن  ثَيــى 
ة 

َ
toxoids”: كـــة بؤماوةيةكـــى درَيذ بةرطرى دةداتـــة ئاذةل

ى ئاوس لةماوةى ئاوسيدا بكوترَيت 
َ
كوتراوةكةو ثَيويستة ئاذةل

ةكة، 
َ
ـ 6) هةفتة ثَيـــش زايينى ئاذةل بـــة تايبةتى مـــاوةى (4ـ 

ى تةمةن بضوك وةكو جوانو لة تةمةنى 
َ
هةروةها ثَيويستة ئاذةل

ـ 4) مانط بكوترَيت.  (3ـ 
2. ثـــاك و خاوَين راطرتنى هةر برينَيك لة لةشـــى 

ةوةو ثَيدانى ماوةى ثشـــوى 
َ
ةكـــةدا لة اليةن خاوةن ئاذةل

َ
ئاذةل

ةكـــة هةتاكو ضاك بوونـــةوةى برينةكةى 
َ
ثَيويســـت بة ئاذةل

لةشى. 
بة مةبةستى ضارةسةركردنى ئاذةَلى تووشبوو بة 

طوَي رةثة ثَيويستة: 
1. بةكارهَينانـــى دذة ذيانةكانى وةكو ثةنســـلني بؤ 
لةناوبردنى هؤكارى نةخؤشـــييةكةو وا باشـــرتة لـــة رَيطةى 

”Intravenous administration” .دةمارةوة بدرَيت
 Tetanus” 2. بةكارهَينانى دذة ذةهرى طوَي رةثة 
antitoxin” بـــة بـــِرى ”I.U 300000” لة وآلخة بةرزةدا 
هةموو دوانزة ســـةعات جارَيك بؤ ماوةى ســـَي جار، هةروةها 
بةكارهَينانـــى ئـــةم دذة ذةهرة لـــة دةوروبـــةرى برينةكةش 

ثَيويستة. 
ة تووشبووةكةو 

َ
3. ثاكذكردنةوةى برينى لةشى ئاذةل

بةكارهَينانى ”Hydrogen Peroxide “H2O2 بؤ ثاكردنةوةو 
لةناوبردنى هؤكارى نةخؤشخةر. 

 4. بةكارهَينانى هةندَيك دةرمانى خاوكةرةوة وةكو 
(Chlorpromazine) بؤ خاوكردنةوةى ماسولكةكان. 

5. ثَيدانـــى خؤراك لـــة رَيطةى دةمـــارى خوَينةوة 
 Stomach  tube” يان بةهؤى بةكارهَينانى ”Intravenous”
ة تووشـــبووةكة بؤماوةيةكى 

َ
feeding” لةكاتـــى ئةوةى ئاذةل

درَيذ لة لةوةِر كةوتووة. 
6. ثَيويستة لة ماوةى ضارةسةردا لةشوَينَيكى بَيدةنط 
و ثاك و خاوَيندا ضارةســـةر بكرَيت و شوَينةكة رووناكى كةم 
بَيت يان تاريك بَيت باشـــرتةو ئةم هةوآلنة نزيكةى (50%) ى 

ة نةخؤشةكان ضارةسةر دةكرَيت لةماوةى 27 رؤذدا. 
َ
ئاذةل

ئةو سةرضاوانةى سوودى لَيوةرطرياوة: 
1. نةخؤشـــي يةكانى ئاذةأل كة تووشى ئادةميزاد دةبن،  دكتؤر عةبدول كةريم 

محةمةد عةُّـ – 2001
2. Carter , G ,R,CHengappa,M.M.and Roberts 

,A.W,1995.Essentials of veterinary Microbiology. 5th edition. 

3. Radostits,O.M,Gay,C.C,Blood ,D.C,and Hinchcliff, 

K.W.,2000.Veterinary Medicien , Atext book of the diseases of 

Cattle Sheep , Pigs,Goats and Horses.

4. االمراض اِّـشرتكة بني االنسان والحيوان 

د. صباح العلوضي.        ــ د. عبدالحسني بريم   ”1985“

5. دةبَيت لةهةموو كاتَيكدا بةدةستكَيشـــةوة كاربكرَيت، واتة دةستكَيشـــي 

الستيك. 



                            

قسةكردنء ثةيوةنديكردن لةمرؤظدا بةشَيوةيةكى 
رِبينء نزمكردنةوةء درَيذكردنةوةى 

َ
طشتى لةرووى دةنطهةل

زاراوةكــانــةوة،  شةو  دةربِرينىء  خَيرا  شَينةييء  دةنــطء 
قسة  كاتَيك  بؤنموونة  لةخؤدةطرَيت،  مؤزيكى  شَيوازَيكى 
شَينةييء  بةدةنطَيكى  ئاسايي  دةكةيت  هاوِرَيكةت   

َ
لةطةل

بةهؤى  هاوِرَيكةت  ساتةى  تائةو  قسةدةكةيت  بـــةردةوام 
ةذاوى 

َ
قسةيةكةوة توِرةت دةكات، ئةوكاتة لةوانةية دةنطت شل

دةنطت  لةناكاو  نةطريتء  بةخؤتدا  دان  يان  ثَيوةدياربَيت 
ي 

َ
دوودل بابةتَيك  لةباسكردنى  كاتَيك  يان  بةرزبكةيتةوة، 

وشةكان بةثضِرثضِري لةزارتةوة دَينة دةرةوةء هةندَيكيان 
ةِراوكَى يان 

َ
هةر نابيسرتَين، لةكاتى هةستكردن بةترسء دل

طومان ديسانةوة ئاوازى دةربِرينى وشة طؤِرانيان بةسةردا 
دَيتء بةشَيوةيةكى تايبةتى دةبيسرتَين، ئةطةر كةسَيك بانط 
بكةيت لَيتةوة دووربَيت ناضاريت بةئاوازَيكى تايبةتى بانطى 
بكةيت تا بيبيستَيت واتة دةنط بةرزدةكةيتةوةء لةهةندَيك 

شوَينيشدا دةنطةكان درَيذدةكةيتةوة.
واتة  لةنؤتة  جؤرَيك  ئاخاوتن  ئاسايي  زمانى    
روونىء درَيذكردنةوةى ئاستى دةنطء ضني واتة بةرز يان 

نزمى نؤتةء هةروةها ئاوازء لةرينةوةى دةنطى جياواز  

مؤزيك لة ذيانى 
دا

َ
مندال

سؤزان جةمال

      35
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       لةخؤدةطرَيت، واتة دةنطى مرؤظ لةكاتى  
  دةربِرينى وشةء طفتوطؤدا ميلؤدييةكى مؤزيكيية 
هيض  دةم،  زمــانء  لَيوء  دةنــطء  لةذَييةكانى  بَيئةوةى جطة 
دةطةيةنَيت  ئــةوة  ئةمةش  بةكاربَيت،  مؤزيكى  ئامَيرَيكى 
مرؤظ جيا لةهةموو زيندةوةرانى ديكة بةهؤى تواناى ناوازةى 
هةر  نزيكةء  لةمؤزيكةوة  تايبةتى  بةشَيوةيةكى  قسةكردن 
 
َ
ئةمةشة واى لَيدةكات ضَيذى لَي ببينَيتء بةشَيوةيةكى قول

هةرلةبةرئةم  دةروونيي.  بارى  ناخء  هةستء  كاربكاتةسةر 
هةيةء  هونةريدا  لةكارى  زؤرى  بايةخَيكى  مؤزيك  هؤيةشة 
بؤسةركةوتنء  سةركةوتوو،  فيلمى  لةنهَينييةكانى  يةكَيك 
لةكاتى  بينةر  كة  ــتــةوة  دةطــةِرَي مؤزيكةكةى  كاريطةريي 
تةماشاكردنء طوَيطرتندا بةهؤى ئةو مؤزيكةوة كة هاوكاتة 
دةبَيتء  راضةنني   ةِراوكَىء 

َ
دل تووشي  ديمةنةكةدا    

َ
لةطةل

ســؤزدارى  هةذاندنى  طومانء  تــرسء  دووضــارى  هةندَيجار 
دةكات.

َيت:“ مؤزيك خؤراكى دةروونةء 
َ
  ئةفالتؤن (1)  دةل

هاوسةنطى ثَيدةبةخشَيت، شَيواوييةكانى دةروونمان ضارةدةكاتء 
مرؤظ  ئاشنابوونى   .” دةبات  حةوانةوةمان  ئارامىء  بةرةو 
 مؤزيكدا مَيذوويةكى دَيرينى هةيةو بةر لةداهَينانء 

َ
لةطةل

دروستكردنى ئامِرازة سادةكانى ذةنينى مؤزيك مرؤظ طؤرانى 
بةزةويدا  قاض  ثياكَيشانى  دةستء  ةى 

َ
جول لةرَيطةى  وتووةء 

ئاوازى طؤرانيةكانى دةرهَيناوةء ضَيذى لَيوةرطرتووة.
ئاشنابوون  فَيربوونء  بؤ  دةروازةيــةكــة  مؤزيك    
سةدةها  لةو  يةكَيكة  مؤزيك  ضونكة  ــةر،  دةوروب بةذينطةى 
ييةوة لةرَيطةى هةستى 

َ
دةنطةى مرؤظ هةر لةقؤناغى مندال

لةو  مؤزيك  دةنطى  جياوازى  م 
َ
بــةال دةيبيستَيت،  بيستنةوة 

دةنطانة ئةوةية، ئةمة خاوةن ريتمء رَيكخستنء نؤتةء ئاوازى 
 يان دةنطى ناسازى ثياكَيشانى 

َ
تايبةتييةء دةنطى مرؤظ يان ئاذةل

رةشةباء  لورةى  ماشَينةكانء  ئؤتؤمبَيلء  هؤِرنى  كةلوثةلء 
خوِرةى باران نيية. دةنطى مؤزيك دةنطى ئامَيرةكانة بةدةستى 
مرؤظء بةئيقاعَيكى تايبةتىء ناوازة كة مرؤظ بةالى خؤيدا 
َيني مؤزيك يةكَيكة لةو زمانة مرؤيية 

َ
رادةكَيشَيت، دةتوانني بل

يانةى كة سةرجةم مرؤظةكان لةهةموو دونيادا بةجياوازى 
َ
باال

 
َ
توخمء رةنطء كولتور لَيي تَيدةطةنء ثةيوةنديكردنة لةطةل

 
َ
كولتورى ميللةتانى ديكةء تَيطةيشتنء هاوهةستيية لةطةل

رازء نيازى مرؤظَيكى دى، بةهةمان شَيوةى شيعرء هؤنراوة، 
ضؤن شاعري لةرَيطةى وشةء دَيِري شيعرةكانيةوة بؤناو فةزاى 
ناكؤتاى فةنتازياء يؤتؤثياى دونيايةكى ديكةمان راثَيض دةكات، 
مؤزيك لةرَيطةى هةستي بيستنةوة دةمانكاتة هاورازى ئةو 
ثةنجانةى تانء ثؤى ئاوازةكةيان داناوةء ئةو ثةنجانةش كة 
لةرَيطةى ئامَيرة مؤزيكيةكانةوة بؤ دةنطى بةسؤزء بةجؤشيان 

دةطؤِرن.
يان  كوَيرانة  داهَينانَيكى  لــةجــةوهــةردا  مؤزيك 
ئــاوازدانــةرء  بةدووربَيت،  لةرَيكخستن  نييةء  و 

َ
ثةرشوبال

مؤزيكذةن هةردووكيان بَي ئاطانني لةو دةنطانةى لةفةنتازى 
بريكردنةوةء نةستياندا دةيهَيننة ناو واقيعي ماددى طوَيطرةوةء 
كاريتَيدةكةن، لَيرةوة مؤزيك وةك خؤراك بؤ مَيشكء وةرزش 
بؤ دةروون بةيةكَيك لةزمانةكانى وتارى مةعريفيش دادةنرَيت 
ئاشنابوون  ثةيوةنديكردنء  تواناى  تــاك  لةرَيطةيةوة  كة 
بةكولتورى خؤىء طةالنى دونيا بةدةستدةهَينَيتء وَيِراى ئةو 

ضَيذة رؤحييةى كة مرؤظ لةمؤزيكى وةردةطرَيت.
  ئةطةر ئامانج لةثرؤسةى ثةروةردةكردنى مةعريفي 
بريكرنةوةء  ثةرةثَيدانى  رةفتارء  سيستيماتيكردنى   

َ
مندال

يء رؤشنبريييةكانى بَيت 
َ
نةشونماثَيكردنى توانا هزرىء خةيال

 بةشَيوةيةكى دروستء 
َ
لةثَيناوى بونيادنانى كةسَيتى مندال

دوور لةطرَيء ثشَيوى، ئةوا ثَيويستة مؤزيك يةكَيك بَيت لةو 
فاكتةرة طرنطانةى كة نابَيت لةم ثرؤسةيةدا فةرامؤشبكرَيت.

ثةروةردةى مؤزيكى:
دةنط بةطشتى يةكَيكة لةو كارتَيكةرة ذينطةييانةى 
داء 

َ
مندال مةعريفى  لــةثــةروةردةى  دةطَيِرَيت  طرنط  ــى 

َ
رؤل

جياواز  دةنطى  ضةندةها   
َ
مندال ساواييةوة  لةقؤناغى  هةر 

لةدةوروبةرةوة دةبيستَيتء دةنطى دايك يةكةمني دةنطة كة 
بيناسَيتةوة،  ديكة  دةنطى  ضةندةها  لةنَيو  دةتوانَيت   

َ
مندال

بةم ثَيية ئةطةر مؤزيك تةنيا وةك دةنط كارى لةسةر بكةين 
تواناى  طةشةكردنى  بةقؤناغةكانى  دةبَيت   

َ
مندال دةبينني 

دةوروثشتى  بةدةنطةكانى  بتوانَيت  تا  تَيثةِرببَيت  بيستندا 
ثةيوةندى  دةنطانةشةوة  ئةو  لةرَيطةى  هةر  بَيتء  ئاشنا 
 دةوروبةرى دةكاتء فَيرى زمانى دايك دةبَيت. يةكَيك 

َ
لةطةل

زمانى  فَيرى  بةهؤيةوة   
َ
مندال كة  سةرةكيانةى  بنةما  لةو 

دايك يان زمانى بةكارهَينراو دةبَيت، دةنطة، بَيطومان وَيِراى 
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ي ناوضة تايبةتمةندةكانى قسةكردنء 
َ
تواناى تَيطةيشتنء رؤل

طةشةكردنى  لةماوةى   
َ
مندال ئةطةر  لةدةماخدا،  تَيطةيشتن 

تواناى زمانةوانيى قسةكردندا بتوانَيت لةو زمانة تَيبطاتء 
مؤزيكيش  زمانى  فَيرى  دةتوانَيت  كةواتة  بكات،  ثَي  قسةى 
ببَيتء دةنط ئاوازةكانى جيابكاتةوة، ضونكة (تواناى فَيربوونى 
 
َ
دا، مندال

َ
ةييء زمانةوانى واية لةمندال

َ
مؤزيك وةك تواناى  جول

دةتوانَيت فَيرى ئةو مؤزيكة ببَيت كة طوَيي لَيدةبَيتء تايبةتة 
بةهونةرء كولتورى زمانةكةى خؤى، لةبةرئةوة هةموو كةسَيك 
دةتوانَيت بةرَيكوثَيكى فَيرى تؤنء ئاوازة مؤزيكيةكان ببَيت) 
َيك ئةطةر ئةندامةكانى بؤ فَيربوونى زمان 

َ
(2)، واتة هةموو مندال

ثَيويستن، لةرووى فسيؤلؤذييةوة ساغ و تةواوبن، ئةوا ضؤن 
لةتوانايداية  فَيرى زمان ببَيتء قسةى ثَي بكاتء لَيي تَيبطات، 
بةهةمان شَيوة دةتوانَيت فَيرى مؤزيكيش ببَيت، بَيطومان لةو 
ةتةدا ئةطةر ذينطةى دةوروبةر يارمةتيدةربوو واتة مؤزيك 

َ
حال

يان  دةنطَيكى  لةهةموو خَيزانَيكدا وةك  رؤذانةء  زمان  وةك 
داكرا.

َ
ةى لةطةل

َ
زمانَيكى رؤشنبريى مامةل

 (زانايانى بوارى ثةروةردة لةوباوةِرةدان بةشَيوةيةكى 
خؤيان  بةسروشتى  تةمةنيانةوة  بةجياوازى  ن 

َ
منداال طشتى 

حةز لةو دةنطانة دةكةن كةمؤزيكني و لة شَيوةى طؤرانيدان ، 
م طةشةكردنى 

َ
َيك نيية مؤزيك كارى تَينةكات، بةال

َ
هيض مندال

ئةم تواناية بةندة بة شَيوازى ثةروةردةو طةشةكردنى بةهرة 
كةواتة   ،(3)(.. يدا 

َ
لةطةل ةكردن 

َ
مامةل ضؤنَيتى  داو 

َ
لةمندال

دا 
َ
بؤئةوةى كارتَيكردنء طةشةكردنى تواناى مؤزيك لةمندال

ثَيبكرَيت  دةست  ييةوة 
َ
مندال لةقؤناغى  واباشة  زامنبكرَيت 

ئاسانرتة  يدا 
َ
فَيربوونى زمان لةقؤناغى مندال هةروةك ضؤن 

تايبةتى  توانايةكى   
َ
مندال شَيوة  بةهةمان  لةطةورة  وةك 

هةية بؤ فَيربوونى مؤزيكء ثَيويستة ئةم تواناية لةقؤناغى 
بةكاريطةرى  سةبارةت  ئةفالتؤن  بخرَيتةكار.  ييةوة 

َ
مندال

 مكوِري دةكات لةسةر ئةوةى كة 
َ
مؤزيك بؤسةر ذياني مندال

دا داطريبكات، 
َ
دةبَيت مؤزيك بةشَيكى طرنط لةفَيركردنى مندال

ضونكة بةردةوام طوَيطرتن لةمؤزيك دةبَيتة هؤى جَيهَيشتنى 
دا كة طرنطرتين ئةو 

َ
ةتةكانى مؤزيك لةدةروونى مندال

َ
خةسل

ةتانة بريتيية لةو هارمؤنييةتةى لةنَيوان دةنطةكاندا 
َ
خةسل

دروست دةبَيت كة ئةطةر ئةمة نةبواية ئاوازةكانمان دةبوونة 
لَييان،  لةطوَيطرتن  رايدةكرد  مرؤظ  دةنطىء  ةيةكى 

َ
تَيكةل

ً لةسةر خؤشةويستى
َ
لةبةرئةوة ثَيويستة مندال

 مؤزيكء هونةر رابَينني، ضونكة ئةمة 
ياسايان  خؤشويستنى  بةختةوةرىء  ذيانى  فَيرى 

دةكاتء ئاسوودةييء طةشبينيى لةدةروونياندا دةضَينَيت.
تانة بَيت 

َ
تى ئَيمة لةوانةية لةثَيشةوةى ئةو وال

َ
  وال

دا دةدات، 
َ
كة كةمرتين بايةخ بةهونةرى مؤزيك لةذيانى مندال

لةكاتَيكدا هونةرى كوردى خاوةنى ئاوازء نؤتةى ناسكء خؤشة 
وانة  هةندَيك  الى خؤمان  لةقوتابخانةكانى   ،

َ
مندال لةطوَيي 

ئاسايي رةطوريشةيان لةثرؤطرامى خوَيندندا ضةسثاوة، وةك 
وانةكانى ماتماتيكء زانستء مَيذوء جوطراَّـء زمانى كوردىء 
وةرزش  هونةرء  وةك  وانةكانى  م 

َ
بةال ئينطليزى،  عةرةبيء 

جَيطةى ئةووتؤيان لةناوثرؤطرامى خوَينداندا داطرينةكردووة، 
بةشَيكى  ثَيويستة  هونةر  لقَيكى  وةك  مؤزيك  لةكاتَيكدا 
وانةى هونةرى بؤتةرخان بكرَيت ئةطةر نةتوانرا وانةيةكي 
تانى ثَيشكةوتووى دونيا 

َ
سةربةخؤي بؤ دانرَيت. زؤربةى وال

بايةخ بةثةروةردةى مؤزيك دةدةن وةك ضؤن بايةخ بةفَيربوونى 
لةثرؤطرامى  بةشَيكة  كو 

َ
بةل دةدةنء  ماتماتيك  بَيء  ئةلف 

خوَيندن، وَيِراي بووني سةدان ناوةندء قوتابخانةى تايبةتي بؤ 
فَيربوونى مؤزيكء بةهةزارةها كوراسةى نةخشَينراو بةنؤتةى 
ودةكرَيتةوةء 

َ
دا، بال

َ
 دونياى مندال

َ
سادةء ناسكء تةبا لةطةل

َيك كاتَيك دةضَيتة ثؤلي 
َ
َيني هةموو مندال

َ
زيادةرؤيي نيية بل

باكطراوندَيكى مؤزيكى هةيةء  ناوةندى  يان قؤناغى  حةوت 
بةثَيي ئارةزووى خؤى وازى لَيدةهَينَيت يان بةردةوام دةبَيت 

بوون لةمؤزيكدا.
َ
لةفَيربوونء قال

توانا  بةهرةء  مؤزيكةوة  ثـــةرةوةردةى  لةرَيطةى 
 ضَيذ لةئيستاتيكاى 

َ
 طةشةدةسَيننء مندال

َ
هونةرييةكانى مندال

لةدةنطى مؤزيك  وةردةطرَيت، ضونكة ضَيذوةرطرتن  مؤزيك 
ةكةبووى هةستى بيستن دةبةستَيت لةو 

َ
ثشت بةشارةزايي كةل

بيستوويةتى،  ي 
َ
مندال قؤناغي  بةدرَيذايي  ئاوازانةى  دةنطء 

ئةم ضَيذوةرطرتنةش لةسةر بارى دةروونى بةطشتىء رةفتارء 
لةدةنطى  ضَيذ  ةى 

َ
مندال ئةو  رةنطدةداتةوة،  بريكردنةوةى 

 مؤزكيدا ئاشنايةتى ثةيدادةكاتء ئةم 
َ
مؤزيك دةبينَيت، لةطةل

ة لةرووى مةعنةوييةوة بةكةسَيكى زيندوو جوانناسء 
َ
مندال

هونةردؤست دادةنرَيت، دةشَيت تةنيا وةك كةسَيكى طوَيطر 
ئالوودةى مؤزيك ببَيتء لةوانةشة بةوةندة نةوةستَيتء 
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        بةتةواوةتى بضَيتةناو دونياى مؤزيكةوةء 
  خؤى ببَيتة كةسَيكى كاراء لةضوارضَيوةى كارى 

هونةريدا ئيش بكاتء تةنانةت داهَينانيشي هةبَيت.
ئةم ثةروةردةية ضؤن بةِرَيوة دةضَيت؟

شريينء  ةكةت 
َ
مندال الى  مؤزيك  توانيت  ئةطةر 

خؤشةويست بكةيت، ئةوا بةم كارةت ديارييةكى ثِر بةهاى 
ثَيشكةش دةكةيت كة تا لةذياندا بَيت سوودى لَيوةردةطرَيت. 
بــةردةوام  سةرةتايي حةزدةكةن  تةمةنى  نى 

َ
منداال زؤربــةى 

طوَييان لةدةنطى طؤرانىء مؤزيك بَيت، حةزدةكةن رابكةنء 
ضوستوضاالكى  رؤحَيكى  واتــة  َين، 

َ
بل طؤرانى  سةمابكةنء 

مؤزيكيان هةيةء مؤزيك بةئاسانى كاريان تَيدةكات، ئةمةش 
هؤكارَيكى باشة بؤئةوةى هانيان بدةين زياتر ضَيذ لةهونةرى 
ي 

َ
َينء هةول

َ
مؤزيك وةربطرنء بةجؤشء ئارةزووةوة طؤرانى بل

ئةمة  كة  بكةنةوة،  طؤرانيةكان  ئــاوازى  السايي  بدةن  ئةوة 
يارمةتى ثةرةثَيدانى توانا مؤزيكييةكانيان دةدات، ( زؤربةى 
ييةوة فَيرى مؤزيك بنبء 

َ
ن دةتوانن لةتةمةنى (7-5) سال

َ
منداال

بؤ ئةم مةبةستة ثيانؤ باشرتين ئامَيرى مؤزيكيية بؤسةرةتاى 
فَيربوونى مؤزيك ..) (4).

وبوون بةدونياى 
َ
دةتوانرَيت لةرَيطةى بةردةوام تَيكةال

 بكرَيت 
َ
 لةمؤزيك وا لةمندال

َ
مؤزيكء نزيكبوونةوةى مندال

هةر كة طوَيي لةثارضةمؤزيكَيك بوو كارى تَيبكاتء ئةوةش 
جيابكاتةوة ئةو مؤزيكة  ضةند لةئاستَيكى هونةريداية يان 
لةسةر  رةنطدانةوةش  ببينَيتء  لَي  ضَيذى  هةروةها  الوازة، 
هةستء بارى دةروونى دروست بكات، بؤ ئةمةش ثَيويستة 
 مؤزيكدا 

َ
 بدرَيتء رَيطةى بؤ خؤشبكرَيت لةطةل

َ
هانى مندال

هاوِرَييةتيةك دروست بكاتء هةستى تةسليمى ئةو مؤزيكة 
ي كاردانةوةى 

َ
بكات كة طوَيي لَي دةبَيتء بَي شةرمكردنء دوودل

بارى دةروونىء سؤزدارى خؤى ئاشكرابكات، بؤنمونة كاتَيك 
َيتةوة، 

َ
يدا بيل

َ
بدات لةطةل

َ
طوَيي لةطؤرانيةكى خؤش دةبَيت هةول

هاوِرَيكانيدا   
َ
لةطةل بةتةنياء  خؤى  لةتوانايدابَيت  هةروةها 

َيتء ئةطةر تواناى ذةنينيشي هةبوو خؤى بةتةنيا 
َ
طؤرانى بل

ي السايي كردنةوةى ئاوازى طؤرانى 
َ
ئامَيرةكةى بذةنَيتء هةول

نوَيش  ئاوازَيكى  نوسينى  ي 
َ
هةول وردةوردة  ــداتء  ب ديكة 

بوونةوة لةدونياى مؤزيكء 
َ
بةهةنطاوَيكى باش دادةنرَيت بؤ قول

نة هان بدرَين بةشدارى ضاالكيية 
َ
هةروةها ثَيويستة ئةو منداال

 هاوِرَيكانى ديكةيان.
َ
هونةرييةكان بكةن لةطةل

ئةزبةركردنى  بؤ  يارمةتيدانى  لةرَيطةى  دةتوانيت 
ةكةت 

َ
طؤرانى بةئاوازى خؤيةوة تا ئاستَيك تواناى مؤزيكى مندال

نةى بةخؤِرسك خاوةنى بةهرةى مؤزيكني 
َ
بناسيت، ئةو منداال

بةئاساني تواناى السايي كردنةوةى طؤرانيان هةيةء دةتوانن 
بةم  بيناسنةوة،  دةربهَيننةوةء  خؤيان  وةك  ئاوازةكانيان 
دةتوانيت  بةهَيزة،  مؤزيكيان  طوَيي  دةوتــرَيــت  نة 

َ
منداال

لةمؤزيك  طوَي  شوَينَيك  لةهةموو  واِرابهَينيت  ةكةت 
َ
مندال

بطرَيت لةناو ذورى دانيشتن، ذورى نوستنء لةناو ئؤتؤمبَيلء 
تةنانةت كاتى خوَيندنيش، فَيرى بكة زةينى بداتَىء دةربارةى 
ئةو مؤزيكة يان ئةو طؤرانية ثرسيارى لَيبكة ضةندة  ئةو 
ئاوازة سةرنجى رادةكَيشَيتء دةيهةذَينَيتء ضةندة دةتوانَيت 
جارَيكى ديكة كة طوَيي لَيبوو بيناسَيتةوة. بوونى تؤماركةر يان 
داء لَيدانى مؤزيك بةبةردةوامى 

َ
VCD يان DVD لةناو مال

 
َ
كاريطةرييةكى ثؤزةتيظى هةية بؤسةر تواناى ضَيذبينى مندال

لةمؤزيكء دةكرَيت لةذوورى نوستندا شةوانة ثارضة مؤزيكَيكى 
 ئيش بكات تاكو يارمةتيان بدات بةئاسوودةيي 

َ
هَيمن بؤ مندال

سةرةتاييء  تةمةنى  نى 
َ
منداال بؤ  بكةوَيت،  لــَي  خةويان 

دواتريش دةكرَيت ئامَيرى ورياكةرة يان سةعات كة بةيانيان بؤ 
بةئاطاهَينانةوةيان لةخةو دادةنرَيت ثارضةمؤزيكَيكى هَيمنء 
ناسكى لةسةر دابنرَيت بؤئةوةى لةبارَيكى دةروونى هَيوردا 

 مؤزيكدا دةست ثَيبكةن.
َ
بةئاطابَينء رؤذةكةيان لةطةل

لةرَيطةى خوَيندنى  هةنطاوانة  كارء  ئةو  سةرجةم 
مؤزيكةوةء لةسةردةستى مامؤستاى ثسثؤِرء شارةزا ثةروةردةى 
مؤزيكى تَيرءتةواودةكات، ضونكة ئَيمة ( واتة خَيزان) ئةطةر 
ي ئةو مامؤستا ثسثؤِرة 

َ
خؤمان مؤزيكذةن نةبووين ناتوانني رؤل

بريكردنةوةى  هةستء  ضؤن  فَيردةكات   
َ
مندال كة  ببينني 

لةسةر تراكةكانى مؤزيك ضِربكاتةوةء نؤتةء ضينةكانى ئاوازة 
مؤزيكييةكان جيابكاتةوة.

ذةنينى  فَيرى  كاتَيك   
َ
مندال نيية  مــةرج  دواجــار 

مؤزيك  ثةروةردةكردنى  دةمانةوَيت  يان  دةبَيت  ئامَيرَيك 
لةذيانيدا شانبةشانى ثةروةردةكردنى رؤشنبريىء مةعريفي 
بليمةت  مؤزيكذةنَيكى  ثَيطةياندنى  ئامانج  بةِرَيوةبضَيت، 
لةو  يةكَيكة  مؤزيك  دةزانــني  راستيية  ئــةو  ضونكة  بَيت، 
خؤِرسكي  دانايى  سةليقةء  بةهرةء  هونةرييانةى  ــوارة  ب
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ي طرنط 
َ
 فَيربوونء ثةروةردةكردن رؤل

َ
مرؤظ هاوكات لةطةل

 طوَيي بةمؤزيك ئاشنا دةبَيتء 
َ
م كاتَيك مندال

َ
دةطَيِرَين، بةال

لةسةر ذةنينى مؤزيك رادَيت، دةكرَيت لةئايندةدا خاوةنى هةر 
ثيشةء بِروانامةيةكى ديكة بَيتء مةرج نيية تةنيا ثةيمانطةء 
ئةكاديمىء كؤليجةكانى هونةر تةواوبكات، تةنانةت مةرج نيية 
لةسةر ذةنينى مؤزيكيش بةردةوام بَيت ئةطةر هةستى كرد 
م ئةم ثةروةردة 

َ
ئارةزووي زياتر لةبابةتَيكى ديكةوة نزيكة، بةال

مؤزيكية بؤ هةميشة تواناى ضَيذوةرطرتنى لةمؤزيكى جوانء 
قَينَيت.

َ
ناسكء ئاست بةرز الدةخول

مؤزيك بةدرَيذايي قؤناغةكانى طةشة:
 هةر لةقؤناغى كؤرثةييةوة دةتوانَيت دةنط 

َ
مندال

ببيستَيتء دواتر دةتوانَيت ئةو دةنطانة جيابكاتةوة كة تؤنى 
دةبنةوة،  دووبــارة  ــةردةوام  ب هةيةء  تايبةتييان  هؤرمؤنىء 
 بةاليالية خةوى لَيدةكةوَيت كة دايك 

َ
طة مندال

َ
باشرتين بةل

ي دةضِرَيتء 
َ
لةشَيوةى طؤرانى يان مةنةلؤطى ميلليدا بؤمندال

يان  هةية  دونيادا  طةالنى  زؤربــةى  لةكولتورى  اليالية  ئةم 
ةكانيان ئيش ثَيدةكةن 

َ
هةندَيك دايك ئةو يارييانة بؤ مندال

كة دةنطى ثيانؤيان لةسةر تؤماركراوة، تةنانةت هةندَيك دايك 
ةكةى دادةنَيت تائةو كاتةى 

َ
راديؤ بةدةنطَيكى نزم الى مندال

خةوى لَي دةكةوَيت.
لةسةرةتاى  بةمؤزيك   

َ
مندال ئاشنابوونى  كةواتة 

ة سوودى 
َ
زووى تةمةنيةوة دةستثَيدةكاتء دةكرَيت ئةم خال

 هؤطرى 
َ
لَيوةربطريَيت بؤئةوةى بةشَيوةيةكى رَيكوثَيك مندال

مؤزيك ببَيتء ضَيذى لَيوةربطرَيت، دةتوانرَيت لةرَيطةى ئيش 
مؤزيكَيكى  ئاسايي  كاسَيتى  يان   DVD يان  CD ثَيكردنى
 تيادا 

َ
هَيمن بةدةنطَيكى هَيواش لةو ذوورةدا دابنرَيت كة مندال

دةخةوَيت.
بةتوانستَيكى  ــَيــك 

َ
مــنــدال هــةمــوو  ضــؤن  (وةك 

خؤِرسكةوة بؤ قسةكردنء تَيطةيشتن لةزمانى دايك، لةدايك 
ن خاوةنى توانستن بؤ فَيربوونء 

َ
دةبَيت، بةهةمان شَيوة منداال

ئاشنابوونى  خؤيان)(5)،  كولتورةكةى  لةمؤزيكى  تَيطةيشتن 
 مؤزيكدا باشرتين 

َ
نى قؤناغى باخضةى ساوايان لةطةل

َ
منداال

 
َ
مندال خؤبةخؤيي  خؤرسك  تــوانــاى  بوونى  بؤ  طةية 

َ
بةل

م بةشَيوةيةكى 
َ
لةوةرطرتنء فَيربوونى دةنطة مؤزيكيةكان، بةال

 وةك طةورةكان تواناى 
َ
نى خوار تةمةنى شةش سال

َ
طشتى منداال

ئةوةيان نيية طوزارشت لةحةزء ئارةزووييان
ي زوو

َ
 بؤ مؤزيك بكةن، قؤناغى مندال

دةناسرَيت  نةشونما  خَيراء  بةطؤِرانى  ماوةيةكة   
دا، ئةم ماوةية بةقؤناغي 

َ
لةتواناى طةشةكردنى مؤزيك لةمندال

 بةرلةتةمةنى 
َ
ي مؤزيك)(7) ناسراوة، بةمشَيوةية مندال

َ
(طِروطال

ديكة  لةدةنطةكانى  مؤزيك  دةنطى  دةتوانَيت  ي 
َ
سال شةش 

جيابكاتةوةء سةرلةنوَي رَيكخستن بؤ ئةو دةنطانة ئةنجامبداتء 
لَيوةى  كة  بناسَيتةوة  كولتوورة  ئةو  مؤزيكى  ميلؤدييةكانى 
لَيكضووة  ثرؤسةية  ئةم  هةية،  دا 

َ
لةطةل بةركةوتنى  نزيكةء 

 
َ
مــنــدال ــى 

َ
طــِروطــال لةقؤناغةكانى بةقؤناغى 

زمانةواني  تواناى  دا طةشةكردنى 
َ
لةمندال

ثَييان  لةتوَيذةرةوان  هةندَيك 
ي خواريةك 

َ
واية تةنانةت (مندال

يش مؤزيك سةرنجى 
َ
سال

دةكَيشَيتء  را
ـــي لـــَيـــدةطـــرَيـــتء  ـــوَي ــة ط ــداي ــاي ــوان ــةت ل

زياتر  كة  جيابكاتةوة  مؤزيكانة  ئةو  ميلؤدى  فريكوَينسيء 
دةيهةذَينن)(7).

 لةو 
َ
ي ضوار بؤ ثَينج سال

َ
بةشَيوةيةكى طشتى مندال

ئةطةر  تةنانةت  ثَيخؤشة  ئاوازةكةيان  كة  دةطةن  طؤرانيانة 
ي دووبارةكردنةوةيان دةدن، كةمرت حةز 

َ
لَيشي تَينةطةن هةول

ئــارةزووى ئةو طؤرانيانة دةكةن كة  زياتر  لةراديؤ دةكــةنء 
داية، شانازى بةخؤيانةوة دةكةن ئةطةر مامؤستا 

َ
وَينةى لةطةل

ي 
َ
َين وةك لةمندال

َ
مؤزيكيان بؤ لَيبداتء ئةوانيش طؤرانى بل

باخضةى ساواياندا تَيبينى دةكرَيت، كة دةطةنة تةمةنى شةش 
ي كةمرت حةز لةمؤزيك دةكةن، زؤر ئارةزووى ئةوة دةكةن 

َ
سال
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          خؤيان ئامَيرة مؤزيكيةكان بذةنن، حةزيان  
لةهةر  طوَيي  هةية   

َ
مندال وتنةء  لةطؤرانى       

ي وتنةوةى دةدات.لةقؤناغى ثةرةسةندنى 
َ
طؤرانيةك بَيت هةول

 بةرجةستةكردنَيكى زةينى 
َ
سةرةتايي تواناى مؤزيك مندال

بؤئةوةى  دةكــات  دروســت  خؤى  الى  تايبةتى  بوارَيكى  يان 
تيايدا  كةوتوون  بةرطوَيي  بيستةنيةكانى  وَينة  سةرلةنوَي 
ثَيي  ــؤزة 

َ
ئــال زةينية  بةرجةستةكردنة  ئــةم  رَيكبخاتةوة، 

تاقيكردنةوةى  كة   (Audiation) (8) ئؤدييةشن  دةوترَيت 
تواناى هونةرى دةطةيةنَيت، ئةم ئؤدييةشنة ئةوةندة طرنطة 
بةبناغةى هةموو جؤرةكانى بريكردنةوةء دانانء ناسينةوةء 
بيستنء جياكردنةوةى مؤزيك دادةنرَيت، بةشَيوةيةك ئةطةر 
 دروستنةبَيت، ئةوا طةشةكردنى تواناى 

َ
ئؤدييةشن الى مندال

مؤزيك روونادات.
 زؤر 

َ
نى حةوت سال

َ
َيت: (منداال

َ
د طيزل دةل

َ
د. ئارنؤل

حةزيان لةوانةى مؤزيكة لةسةر ئامَيرى ثيانؤء لةوانةية 
ئةو  ــاوك  ب دايـــكء  ثَيويستة  ئايا  بكةن  ثرسيار 
رَيطة  واباشرتبَيت  واية  ثَيم  بهَينن؟  بةدى  بؤ  ئــارةزووةيــان 
 بدرَيت، بةتايبةتي ئةطةر مامؤستاى مؤزيكى هةبوو 

َ
بةمندال

َيت ئةوكاتة 
َ
دةتوانرَيت سةرةتا هةندَيك وانةى ثيانؤى ثَي بل
رَيطةى بدات خؤي لةسةر ثيانؤ راهَينان بكات)(9).

لةم تةمةنةدا ئةطةر ئامَيرى مؤزيكى راستةقينة يا 
نى النةبوو، دوور نيية هةرشتَيكى ديكة بكات بةئامَيرى 

َ
منداال

ي دةركردنى ئاوازَيك بدات، كوِران لةم تةمةنةدا 
َ
مؤزيكء هةول

 دةكةنء دةست دةكَيشن بةسةر مَيزء 
َ
بةزؤرى حةز لةتةثل

 دةردةهَينن، هةندَيك 
َ
ء هةرشتَيكى ديكةداء دةنطى تةثل

َ
سةتل

 ئارةزوويةكى زؤريان بؤنواندن هةيةء حةزدةكةن وةك 
َ
مندال

مؤزيكذةنَيكى بةناوبانط لةسةر ثيانؤ مؤزيك بذةنن، ئةطةر 
بخةيتة  تؤماركراوة  لةسةر  دةنطةكانى  كة  ن 

َ
منداال ثيانؤى 

بةثلةكانيدا  ثةنجة  لةناخةوة  تاسةء  بةوثةِري  بةردةستيان 
ئاوازة  ئةو  خؤيان  َيي 

َ
بل هةروةك  رادةوةشَينن  سةر  دةنَينء 

دةردةهَيننء ئةو ثارضة مؤزيكة دةذةنن، يان هةندَيجار لةم 
ي مايسرتؤ ببيننء بةثَيي دةنطى 

َ
تةمةنةدا ئارةزوو دةكةن رؤل

سةريان  َيننء 
َ
دةجول دةستيان  طؤرانييةكة  يان  مؤزيكةكة 

بادةدةن.
قؤناغى   (Edwin Gorden (10 طــؤردن  ئيدوين 

ي زووي بةقؤناغى طةشةكردنى توانستى مؤزيك ثَيناسة 
َ
مندال

بةندة  كة  مؤزيك  توانستى  نةدا 
َ
ساال ئةم  لةماوةى  كــردووة، 

ؤزى ئؤدييةشنةوة طؤِرانى بةسةردا دَيت، ضونكة 
َ
بةثَيكهاتةى ئال

 رووبةِرووى كارتَيكردنى ثؤزةتيظ يان 
َ
توانستى مؤزيكى مندال

فَيربوونء  ثرؤسةى  لةرَيطةى  ئةويش  دةبَيتةوة،  نَيطةتيظ 
ذينطةى دةوروبةرييةوة، كاتَيك هاندانء كارتَيكردن لةئاستى 
 ناتوانَيت تةنيا لةرَيطةى ياريية 

َ
ثَيويستدا نابن، ئةوا مندال

زؤربةى  بدات،  مؤزيكييةكانى  بةتوانا  ثةرة  مؤزيكيةكانةوة 
كات كارتَيكردنى خراث بؤسةر ثةرةسةندنى توانستى مؤزيك 
ء 

َ
مندال مؤزيك الى  فةرامؤشكردنى  دةبَيتة هؤى  دا 

َ
لةمندال

 بؤ طةشةكردنى توانستى 
َ
ثوكانةوةى تواناى خؤِرسكى مندال

ي 
َ
سال نؤ  بؤ  هةشت   لةتةمةنى   

َ
مندال لةبةرئةوة  مؤزيكى 

لةوانةية ئةو ثةرؤشييةى بؤ مؤزيك نةمَينَيت ئةطةر بايةخى 
بةباشي  ئؤدييةشن  واتة   ) نةبوو  بناغةيةكى  يان  ثَينةدرا 
م ئةطةر لةم تةمةنةدا لةسةر بايةخدان 

َ
دروست نةبووبوو)، بةال

بةوانةكانى مؤزيك بةردةوام بوو ئةوا دةكرَيت ثَيشبينى ئةوةى 
لَيبكرَيت لةئايندةدا مؤزيك بةشَيك لةئارةزووةكانى داطري بكات 

ئةطةر نةبَيتة ئارةزووى سةرةكى لةذيانيدا.
بةرجةستةكردنى  تواناى  كاتَيك   

َ
مندال كةواتة 

زةينى بؤمؤزيكى كولتورةكةى خؤى ثةرةدةسَينَيت، ئةوكاتة 
ئؤدييةشن بؤجَيبةجَيكردنء خستنةِرووى ئةو توانستة زياتر 
ن دةتوانن ئاوازء طؤرانييةكانى 

َ
دةردةكةوَيت، زؤربةى منداال

بكةنةوة  ــارةى  دووب بكةنء  جَيبةجَي  خؤيان  كولتورةكةى 
م مةرج نيية هةموويان ئةم 

َ
كاتَيك فَيرى مؤزيك دةبن، بةال

ئارةزووةيان هةبَيت.
كاريطةرى ذينطة بؤسةر فَيربوونى مؤزيك:

يدا 
َ
مندال سةرةتاييةكانى  لةقؤناغة  ئاسايي   

َ
مندال

ــتء  وةردةطــرَي دةوروبــةريــيــةوة  لةذينطةى  شتَيك  هةموو 
فَيردةبَيت، بؤنمونة قسةكردنء ياريكردنء شَيوازى نانخواردن، 
شَيوازى  بةرامبةر   

َ
مندال ضوونى 

َ
هةل ثةرضةكرداى  تةنانةت 

ــةِرووى  رووب شتانةى  ئةو  يداء 
َ
لةطةل ةكردن 

َ
مامةل رةفتارء 

دةروبةرييةوة  يةتى 
َ
كؤمةال لةذينطةى  ديسانةوة  دةبنةوة 

خؤيةوة  خَيزانةكةى  لةناو  ي 
َ
مندال كــةواتــة  فَيردةبَيت، 

دةيبينَيتء دةيبيستَيتء بةهةموو شتَيكى دةروبةرى ئاشنا 
 بضووك كاتَيك تَيرخواردنء خةو دةبَيت حةز 

َ
دةبَيت مندال
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دةكات يارى بكات، هةندَيك دايك جؤرةها يارى رةنطاورةنطء 
سةرنجِراكَيشةر لةبةردةميدا دادةنَيت كة يارمةتى كرانةوةى 
م 

َ
مَيشكىء ناسينةوةى رةنطء زؤرشتى ديكةش دةبَيت، بةال

ة 
َ
ي ديكة هةية لةم رووةوة طوَييان ثَينادةنء ئةو مندال

َ
مندال

دةسرتازةكةى  يان  خؤى  بةمةمكةمذةكةى  تةنيا  لةوانةية 
ضي  واتة  بكات،  يارى  جؤالنةكةى  شيشي  مووروةكانى  يان 
بةثارضة  هةية   

َ
مندال دةكات،  بةوة  يارى  لةبةردةستدابَيت 

لةطةشةكردنى  يارمةتيدةدات  ئةمة  دةكــاتء   يارى  ميكانؤ 
تواناى دروستكردنء رَيكخستنء ناسينةوةى شَيوةء رةنطء .... 

هتد.
ةى لةذينطةيةكى 

َ
َيم ئةو مندال

َ
لَيرةدا مةبةستمة بل

ةمةند بةدةنطى مؤزيك طةورة دةبَيت زؤربةى 
َ
رؤشنبريى دةول

طؤرانى  ئاوازء  دةنطء  لةناسينةوةى  باشرتى  توانايةكى  كات 
لةو  باشرتبَيت  فَيربوونيشي  تواناى  دواتر  لةوانةية  هةيةء 
ةى بةدةنطى مؤزيك نامؤيةء بةردةوام طوَيي لةقيذةى 

َ
مندال

ي ديكة يان هاوارء توِرةبوونى 
َ
خوشكء براكانى يان طريانى مندال

 (1987) سميض  ســورؤن  كيليء  لةمبارةيةوة  باوانييةتى، 
توَيذينةوةيةكيان   (Kelley and Surron Smich (11

توانستى  ثةرةثَيدانى  بؤسةر  ذينطة  بةكاريطةرى  سةبارةت 
ي 

َ
دا ئةنجامدا، تاقيكردنةوة لةسةر سَي مندال

َ
مؤزيك لةمندال

ئةم  بوون،  خَيزانةكانيان  نؤبةرةى  هةرسَيكيان  كة  بوو  كض 
يان   جياوازبوون  مؤزيكى  باكطراوندي  خاوةنى  ة 

َ
مندال سَي 

خَيزانةكانيان باكطراوندى مؤزيكى جياوازييان هةبوو، باوكى 
باوكى  بــوو،   

َ
ثِرؤفيشنال مؤزيكذةنَيكى  سيانة  لةم  يةكَيك 

 
َ
م ئةوةندة ثرؤفيشنال

َ
دووةميان بايةخى بةمؤزيك دةدا، بةال

نةبوو، هةرضي سَييةميان بوو خَيزانةكةى هيض بايةخَيكيان 
ي يةكةم كة 

َ
بةمؤزيك نةدةدا، دواى تؤذينةوةكة دةركةوت مندال

ةمةنددا ذيابوو، بةشَيوةيةكى باش 
َ
لةذينطةيةكى مؤزيكى دةول

باش  ئةو  هَيندةى  دووةميان  طةشةيكردء  مؤزيكى  توانستى 
َيكى 

َ
 هةر مندال

َ
ي سَييةميش جياوازى نةبوو لةطةل

َ
نةبوو، مندال

ديكة. لةبةرئةوة مامؤستايانى مؤزيكء توَيذةرةوان جةخت 
ي بناغةيةكى باشة بؤ ثةرةثَيدانى 

َ
لةوةدةكةن قؤناغى مندال

بؤ  فةلسةفةيةك  وةك  ئةمة  دةكرَيت  مؤزيكىء  توانستى 
ثةروةردةى مؤزيك ثشتى ثَي ببةسرتَيت.

 لةسةرةتاى تةمةنييةوة دةتوانَيت 
َ
بةمشَيوةية مندال

ئاوازى خؤشء ناخؤش وةك يةك فَيرببَيتء
 دووبارةيان بكاتةوة، بؤية ثَيويستة

ةكانى بةدووربن 
َ
 خَيزان ئاطادارى ئةوة بَيت مندال

لةوتنةوةء الساييكردنةوةى ئةو ئاوازء طؤرانيانةى 
فَيرى   

َ
مندال رؤشنبرييدانء  هونةرىء  نزمى  لةئاستَيكى 

 
َ
مندال دةكــةن،  نةخواسرتاو  نةطونجاوء  ناشرينء  رةفتارى 

دةتوانَيت زؤربةى ئةو دةنطانة دووبارةبكاتةوةء فَيريان بَيت كة 
 هةموويان تؤماردةكات، 

َ
طوَيي لَييان دةبَيت و يادةوةرى مندال

دا 
َ
مندال لةيادةوةرى  بانكى مؤزيكى  دروستبوونى  لةبةرئةوة 

بةشَيوةيةكى جوانء دوور لةشَيوازى نةخواسرتاو كاريطةرييةكى 
طةورةى دةبَيت لةسةر دروستبوونى رةوتى مؤزيكى جوانء 
كاريطةريية  ئةم  بةتايبةتى  دا، 

َ
لةمندال بةرز  ئاست  هونةرى 

مؤزيك  روودةدات،  دا 
َ
مندال لةدةروونى   

َ
قــوول بةشَيوةيكى 

ى دةبَيت لةفؤرمةلة  
َ
دةبَيتة يةكَيك لةو فاكتةرة طرنطانةى رؤل

وَيستةكانى ذيانء كاردةكاتة 
َ
بوونى بةهاء ضةمكء رةفتارء هةل

سةر شَيوازى بريكردنةوةء ضَيذبينني لةئستاتيكاى هونةرء 
لةخزمةتى  كة  بةهايانةى  ئةو  سةرجةم  ذيــانء  سروشتء 

كردنى مرؤظايةتيدان.
َ
باال

م 
َ
بــةال هاوزةمةنن،  هونةرمةند  ــرؤظء  م دواجــار 

ــاوازدا دةذيـــن دوو مــَيــذووى  لــةدووئــةزمــوونــى تـــةواو جــي
بةلةدايكبوونى  ئاسايي  مرؤظى  تؤماردةكةن،  دوورلةيةكيش 
ثةيذةى تةمةنى ضةندة بةرةو سةرةوة بضَيت ئةوةندة تةمةنى 
هونةرمةند  م 

َ
بةال دةبَيت،  كورترت  دةكشَيتء  بةرةوخوارةوة 

نى تةمةنى بةرةوذوور 
َ
بةثَيضةوانةوة، تا لةذيانى داهَيناندا ساال

بِروات ئةوةندة ذيانى بةرةو مانةوة ئاراستة دةطرَيت، ضونكة 
دواى ئةوةى لةرووى بايؤلؤذىء خانةييةوة جةستةى وةك بوونى 
فيزيكى شيدةبَيتةوةء لةناودةضَيت بةرهةمة ئةفرَينةرةكانى 
نةمرى بةرؤحى دةبةخشنء بؤهةتاية لةناو مرؤظايةتيدا بَي 
لةناوضوون دةمَينَيتةوةء لةوانةية لةضوارضَيوةى شاكارى نوَيء 
كارى داهَينةرانةى هونةرمةندةكانى دواى خؤيدا جارَيكى ديكة 
بذَيتةوةء ببَيتة هاوزةمانى هونةرمةندانى دواى خؤى، واتة 
هونةرمةندى رةسةن مرؤظَيكى نةمرة. كةواتة ضةند كارَيكى 
ةكانمان بدةين 

َ
مةزن دةكةين ئةطةر بتوانني يارمةتى مندال

بنب بةو هونةرمةندة نةمرة، ئةم كارة لةوانةية هَيندة سادة 
م بَيطومان هَيندة  

َ
نةبَيت هةموو خَيزانَيك لةتوانايدابَيت، بةال



                                                 زانستى سةردةم 34

      42

         طرانيش نيية بةئةستةم دابنرَيت.
       كاريطةرى مؤزيك:

 مؤزيك 
َ
   طؤرانى وتن لةطةل

 مؤزيك 
َ
سةماكردن لةطةل

 مؤزيك
َ
وةرزشكردن لةطةل

لةرَيطةى  بكةين   
َ
لةمندال وا  بتوانني  ئَيمة  ئةطةر 

يةكَيك لةم سيانةوة ضَيذ لةمؤزيك وةربطرَيتء كاتى دةست 
لةِرووى   

َ
مندال ئةوا  ثِربكاتةوة،  مؤزيكى  بةضاالكى  ى 

َ
بةتال

تةندروستء  مرؤظَيكى  دةبَيتة  جةستةييشةوة  ــىء  دةروون
ضوستوضاالك، بَيطومان ئةمانة وَيِراى بايةخء طرنطى مؤزيك 
 خؤى تواناو حةزى ذةنينى مؤزيكى هةبوو، ضونكة 

َ
ئةطةر مندال

 (Frederic Tims (12 بةثَيي وتةكانى د. فريدريك تيمس
ذةنينى مؤزيك دةتكات بةكةسَيكى لةشساغ تةنانةت لةقؤناغى 
ضوونيشدا، هةروةها ثَيي واية مؤزيك دةرمانى 

َ
ثريبوونء بةساال

ةِراوكَيء خةمؤكىء تةنياييةء لةكاتى رووبةِرووبوونةوةى 
َ
دل

َيت مرؤظ هةرةس بَينَيتء كؤئةندامى 
َ
فشارةكانى ذياندا  نايةل

زؤر  لةئاستَيكى  هةروةها  ضاالكدةكات،  بةهَيزء  بةرطرى 
باشدا ثارَيزطاري لةتةندروستى مرؤظ دةكات، توَيذينةوةكان 
ئةوةشيان سةِّـاندووة مؤزيك دةبَيتةهؤى زيادكردنى دةردانى 

هؤرمؤنةكانى طةشة.
مؤزيك  كاريطةرى  كة  بكةين  لةياد  ئةوةش  نابَيت 
كة  نةبةستووة  ضةقي  ـــوارةدا  ب لــةو  تةنيا   

َ
مــنــدال بؤسةر 

ةكانمان بكات بةمؤزيكذةنى لَيهاتوو يان بيستةرى جدى 
َ
مندال

مؤزيك  كو 
َ
بةل مؤزيك،  لةطوَيطرتنى  ضَيذوةرطرتن  مؤزيكء 

دا كاردةكاتةسةر اليةنى كةسَيتىء طةشةكردنى 
َ
لةذيانى مندال

.
َ
يةتىء ويذدانى مندال

َ
كؤمةال

ضَيذوةرطرتن  بايةخدانء  رؤحــى  دروستكردنى 
 يارمةتى دةدات بؤ متمانةكردن بةخؤىء 

َ
لةمؤزيك الى مندال

بَيئةوةى  ئامانجةكانى  بةديهَينانى  بؤ  دان 
َ
هةول تواناكانىء 

هةست بةنائومَيدىء وةرسي بكات، هةروةها دةبَيتة كةسَيكى 
دةروون تةندروستء كةسَيتيةكى بةهَيزء سروشتى دةبَيتء 
لةكةسانى  هَيمنرت  ذيانيدا  ئةستةنطةكانى  كَيشةء  لةكاتى 
بؤ  ثــالن  ــةوةء  ــت دةدؤزي رَيطةضارة  بــريدةكــاتــةوةء  ئاسايي 
 فَيرى تواناى 

َ
طةيشتن بةهيواكانى دادةِرَيذَيت. مؤزيك مندال

رَيكخستنء طونجاندنء ضِركردنةوةى بريدةكاتء لةوانةكانى 

زانستء ماتماتيكدا ئاستى تَيطةيشتنى باشرتدةبَيت، ضونكة 
مؤزيك يارمةتى دةدات بؤ باشرتكردنى بريكردنةوةء كاراكردنى 
ثةرةسةندنى مةعريفي  هَينجانء 

َ
تواناى هةل بةهرةمةندىء 

 دةدات زياتر 
َ
دا، وَيِراى ئةوةى مؤزيك يارمةتى مندال

َ
لةمندال

نرخءبةهاى خؤى بزانَيتء رَيز لةخؤىء تواناكانى بطرَيتء 
لةذينطةى  كة  بةهايةى  رَيــزء  ئةو  ثاراستنى  بؤ  بدات 

َ
هةول

ئةمانةء  دروستيكردووة،  بؤخؤى  دةوروبةريدا  يةتى 
َ
كؤمةال

شانبةشانى دروستبوونى رؤحى هاوكارىء هاوذيانىء كاركردن 
ي ديكةء فَيربوونى 

َ
َيك مندال

َ
 كؤمةل

َ
 طروثدا واتة لةطةل

َ
لةطةل

طةروةكاندا،   
َ
لةطةل خؤطونجاندن  ةكردنء 

َ
مامةل ضؤنَيتى 

هونةريية  بــوارة  لــةو  يةكَيكة  مؤزيك  ديــكــةوة  لةاليةكى 
كى لَي دةبينَيت كاتَيك دةضَيتة 

َ
 زؤر كةل

َ
سوودمةندانةى مندال

قؤناغى هةرزةكارييةوةء يارمةتيدةدات بةئاسانى ئةو قؤناغة 
هةستيارةى ذيانى برِبَيتء كَيشة سايكؤلؤذييةكانى هاوكاتن 
 طؤِرانة فسيؤلؤذييةكانى جةستة بةشَيوةيةكى ذيرانة 

َ
لةطةل

ةتى بَيزارىء خةمؤكييةى 
َ
دةبَيت، بؤ نمونة ئةو حال

َ
بةسةريدا زال

هةرزةكار لةسةرةتاى ئةم قؤناغةدا هةستى ثَيدةكات ئةطةر 
 مؤزيك ئاشنايةتى ثةيداكردبَيت، ئةوا مؤزيك 

َ
يدا لةطةل

َ
لةمندال

ي خؤش دةكاتء دةروونى هَيوردةكاتةوةء وزةء تواناكانى 
َ
دل

بةئاقارَيكى سوودمةنددا دةخاتةطةِر.
ــةى نــةتــةوةيــي بــؤ ثـــــةروةردةي مؤزيك 

َ
 كــؤمــةل

NAMC(13 ثَيشبينى ضوار سوودى طشتى مؤزيك لةذيانى 

نةى بةشَيوةيةكى باش ثةروةردةى 
َ
دا دةكات: ئةومنداال

َ
مندال

ثَيدةدرَيت  بايةخى  بةِرَيوةدةضَيتء  لةذيانياندا  مؤزيكى 
مؤزيكدا  لةبوارى  كؤرس  يان  مؤزيكذةن  وةك  خؤيان  دواتر 
رَيذةى  بةطشتى  درَيذدةبَيـتء  تةمةنيان  دةبــن،  بــةردةوام 
لةنَيو  جطةرة  بَيهؤشكةرء  مــاددةى  بةكهولء  ئالوودةبووان 
كاردةكةن  مؤزيكدا  لةبوارى  ئةوانةى  مؤزيكذةنء  كةسانى 
كةمرتة، وَيِراى ئةوةى ئةم كةسانة لةماوةى ذيانياندا كةمرتين 
بِر لةدةرمانى ضارةسةركردنى نةخؤشيء هَيوركةرةوةى ئازار 

بةكاردةهَينن.
بةرضاو  ثــةراوَيــكــدا  لةهيض  دةرئةنجامةم  ئــةم   
توَيذينةوةيةكى  ئةطةر  بَيئاطابم  لةوانةية  يان  نةكةوتووة 
لةوبابةتة هةبَيت كة شةِرانطَيزى بةمؤزيكةوة ببةستَيتةوة، 
م لةوباوةِرةدام مؤزيك مرؤظ لةتوندوتيذى دووربخاتةوةء 

َ
بةال
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دا كةمبكاتةوة، ضونكة 
َ
نواندنى رةفتارى شةِرانطَيزى لةمندال

مرؤظء  دةروونــى  دةكاتةسةر  ناوازة  كاريطةرييةكى  مؤزيك 
َيك لةمةوبةر 

َ
بةضةشنَيك هَيورى دةكاتةوة تةنانةت ضةند سال

باس لةوةدةكرا مؤزيك لةكاتى نةشتةرطةريدا بةكاردةهَينرَيت 
ةِراوكَىء ئازارى نةشتةرطةرى  

َ
بؤئةوةى نةخؤش لةترسء دل

دووربخاتةوة.
لـــةثـــةروةردةى  بةشَيك  وةك  مــؤزيــك  دواجـــار    
 ناكرَيت لةثةروةردةى دةروونىء 

َ
مةعريفيء رؤشنبريى مندال

 جيابكرَيتةوةء واباشة خَيزانء قوتابخانة 
َ
يةتى مندال

َ
كؤمةال

ئةركة  لةو  بةشَيك  وةك  بؤبكات  كارى  بايةخةوة  بةضاوى 
ثةروةردةييانةى دةكةوَيتة ئةستؤيان.

بةربةستةكان:
 ئةو هةموو بايةخء طرنطييةى مؤزيك لةذيانى 

َ
لةطةل

 لةم دونياية بَيبةش دةبَيت، 
َ
م هةندَيجار مندال

َ
دا، بةال

َ
مندال

فرامؤشكراو  اليةنَيكى  لةذيانيدا  مؤزيك  ثـــةروةردةى  يان 
َيك بةربةستى 

َ
ةتانة بةطشتى بؤ كؤمةل

َ
دةبَيت، هؤكارى ئةم حال

بةربةستى  هةندَيجار  بؤنمونة:  ــتــةوة،  دةطــةِرَي ذينطةيي 
 
َ
كولتورىء بريوباوةِري كالسيكى رَيطة لةبةشداريكردنى مندال

نى 
َ
لةدونياى مؤزيك دةطرَيت، بةتايبةتى بةرامبةر بةمنداال

هةية،  روانطةيان  هةمان  كوِرانيش  بؤ  هةندَيك خَيزان  كض، 
واية  ثَييان  تةماشاناكةنء  باش  كارَيكى  وةك  مؤزيك  واتة 
كارَيكى  يان  ةكانيان 

َ
مندال رةوشتى  رةفتارء  كاردةكاتةسةر 

بَيسوودةء هيض بةرهةمَيكيان ثَي نابةخشَيت، ئةم خَيزانانة 
بةطشتى لةرووى رؤشنبريييةوة بَيئاطان لةكاريطةرى مؤزيكء 
ماددى  بةربةستى  هةندَيجار  م 

َ
بــةال هونةر.  دونياى  جوانى 

دةبَيتة رَيطر لةبةردةم هاتنةدونياى مؤزيك، ضونكة بةطشتى 
طةى ئَيمة لةقوتابخانة فَيرى مؤزيك نابَيت واتة 

َ
 لةكؤمةل

َ
مندال

ثةروةردةى مؤزيكى لةثرؤطرامى خوَينداندا هيض ئامادةييةكى 
فَيرطةى  ناوةندء  قوتابخانةش  لــةدةرةوةى  هةروةها  نيية، 
تايبةت بةفَيركردنى مؤزيك نيية، ئةوشوَينانةى كة خولي 
ديكةء  دامـــةزراوةى  لةناوةندء  بةشَيكن  دةكةنةوة  مؤزيك 
مامؤستاء كادرانى مؤزيك خؤيان ئةو خوالنةدةكةنةوة، ئةمة 
وادةكات فَيربوونى مؤزيك لةوشوَينانة بةشَيوةيةكى بةردةوام 
ستافى  ئامَيرء  فَيربوونء  شوَينى  لــةرووى  كةموكوِري  بَي 
ثةروةردةييةوة، بةِرَيوة نةضَيت، ئةمة وَيِراى كةمى ذمارةى 

ئةو شوَينانة، ئةطةر خَيزانَيك بيةوَيت
ةكةى بةشَيوةيةكى ئةكاديمى

َ
 مندال

 يان لةسةر دةستى مامؤستاى ثسثؤِر فَيرى مؤزيك 
ببَيتء دةبَيت ناوى لةوخوالنةدا تؤماربكات، بةهؤى نةبوونى 
ذمارةى تةواو لةهةموو شوَينَيك ئةو خَيزانة تووشي كَيشة 
هةموو   

َ
لةطةل ةكةى، 

َ
مندال ثَيكردنى  لةهاتوضؤ  دةبَيت 

طةى ئَيمةدا تائَيستا بةو ديدةوة 
َ
ئةمانةشدا مؤزيك لةكؤمةل

تةماشا ناكرَيت كة شايستةيةتى.
مةزنة  هَيزَيكى  مؤزيك  َيني 

َ
بل دةكــرَيــت  دواجــار 

ديكةشدا  مرؤظةكانى   
َ
لةطةل بَيتء  ئارام  مرؤظ  كةوادةكات 

يشة 
َ
توندوتؤل َيكى 

َ
رايةل هةبَيتء  هاوذيانيان  تواناى  ثَيكةوة 

بؤثَيكةوة طوزارشتكردن لةمرؤظايةتيمان.
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محةمةد                                            دانا
كورتةيةكى مَيذوويي

لةرابردوودابةتَيكضوونةدةروونية–فسيؤلؤذييةكان
جةستةيةكان. – دةروونية تَيكضوونية دةوترا،

هةية  فرمانيـــان مؤركَيكـــى  ئـــةم تَيكضوونانـــة
كةســـةكةوةهةية دةروونـــى ةتـــى

َ
بةحال كةثةيوةندييـــان

زانرابوون تَيكضوونانة ئةم دةروون). جةســـتةو (ثةيوةندى
كةتيادا كردوون، باســـي تؤن

َ
ئةفال فةيلةســـوف و تارادةيةك

بةرةو
َ
ولةطةل ثةيوةندىدةروونوجةستةىروونكردؤتةوة،

تَيكضوونانة ئةم راظةى رةهةندةكانى توانرا كاتدا ثَيشضوونى
بخرَيتةذَيرضارةسةرةوة. رادةيةى ئةو طةيشتة و بكرَيت

ئـــةوةى  سةرباســـكردنى بـــؤ دةطةِرَيينـــةوة  
كةثةيوةندىلةنَيوان دةروبةروجةستةدا بابةتىوتووَيذبووة
دةروون بؤ زاناكانى و فسيؤلؤذييةكان و الى فةيلةسوفةكان
دؤكيؤمَينتى لة هةندَيك درَيذخايـــةن، هةروةك ماوةيةكى
يؤنانيدائاماذة بةثةيوةندىترسبةنيشانة جةستةييةكانةوة
و لةوبابةتة، وشكبوونى دةم و ،

َ
دل وةك خَيرا لَيدانى دةبينني

سةريةشةوة. بة توندى دةروون ثةيوةندى هةروةها
ئةبيكرات فةيلةسوَّـ طريكى كة هةروةها دةزانني
كةتيايدا ئاراوة، هَيناية كةسَيتيدا لة مةزاجى بريدؤزةكانى
كرد. دابةش كةسَيتى جؤرةكانى بةثَيي جةستةى شلةكانى

تةقليدى كةسةيركردنى زانراوة هةروةك

دةروونية تَيكضوونة 
فسيؤلؤذييةكان:

44       44
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ثؤلَينكردنى  و جةستةوة بة دةروون ثةيوةندى بؤ  
َ
خؤى لةطةل بايةخى حةظدةدا لةســـةدةى جةستة شـــلةكانى
لةسةردةمىراثةِريندا لةدةستدا، ثَيشكةوتنى نؤذدارىمرؤظيدا
بايةخيان دةركةوتن توَيذينةوةيـــك ة

َ
كؤمةل نةدا

َ
كةلةو ســـاال

وردو، بةســـةرنجى ثشـــتيان داو بةديـــاردة جةســـتةييةكان
طشتييةوة هةستى و مةزةندةكردن نةك ئامِراز تاقيكردنةوةو

بةستبوو.
هارظى وليةم ئينطليزى ثزيشكى ي 1628دا

َ
 لةســـال

لةدؤزينةوةى بةست بابةتيةكانةوة زانستيية بةئاوازة ثشتى
كؤنةكةى بريدؤزة بوو طرنط دؤزينةوةش ئةم خوَيندا، سوِري
جةستة ســـةيركردنى لَيهات واى بةوةش البرد، مةزاجةكانى

دةكرا. راظة خؤيةوة تايبةتيةكانى بةئاوازة
خـــوارةوة  بةراوردكردنةى  لةبـــَي بةختيـــدا ئـــةم
ثشتى

َ
ثال بووة فســـيؤلؤذيدا و مرؤظ توَيكارى ينةوةى

َ
لةلَيكؤل

خؤى لةدةروون كارى بةدةر جةســـتة كة دةيطوت ئةو ديدةى
ئةوى دىبةجياكراوةيي دةكاتبةشَيوةيةك هةريةكةيان بةبَي
بؤ فةلســـةَّـ بنةِرةتى بـــووة ديدة ئـــةو كاردةكات، بـــةوةش

نؤذدارى.
مةيدانى لة (1813ـ  1878) برينارد كلؤد لةثاشرتدا
لةنةخؤشية دةرونيةكانى هؤكارة ي

َ
رؤل و دةركةوت ثزيشكيدا

ناسراو ثزيشكى ئةويش لةدواى دةرخســـت، جةستةييةكاندا
ئةو (1856 – 1939) جةختى لةســـةر فرؤيـــد ســـيطموند
جةســـتةيةكاندا و دةرونى هؤكارة كةلةنَيوان كردةوة كارلَيكة

هةن. تَيكضوونةكاندا جؤرة لةزؤربةى
لةنَيوان  طةروةى طةشـــةكرندنَيكى بيست  ســـةدةى
لةئةنجامى كـــرد نةخؤشـــيةوة و نزيكايةتـــى تةندروســـتى
ضةمكى و نوَيدا. و دةرونزانى دةرونـــى دةركةوتنـــى نؤذدارى
سموتس (1870 – 1950) كريستيان holism) زانا (طشتى

كرد.  ثَيشكةشي 1926 دا ي
َ
لةسال

تون 
َ
هةريـــةك لةئةفال لةوةثَيش طشـــتى  ضةمكـــى

لَيوةكردبوو. باسيان دى هى و ئةبيكرات وئةرستؤو
دةروون  جةستةو دةدات كة ئاماذة بةوة ضةمكة  ئةم
ينةوةى

َ
لَيكؤل ثَيويســـتة لةبةرئةوة نابن، دابةش و يةكةيةكن

بةش (واتة بةش بةشـــَيوةى نةك كةسَيك بةطشـــتى بكرَيت
بةتةنها)، دةروون بةتةنهاو جةستة

بةثةيوةندى تةواوكاريية ديدة ئةم
دانى

َ
ســـةرهةل هؤى بووة جةســـتة بةدةوروونـــةوة

جةستةيي. – دةروونى ثزيشكى
جةستةيية بريوِرايةكى  – ثزيشـــكى دةروونى  ئةم
يةتىودةروونيةكان

َ
َيت :هؤكارة كؤمةال

َ
بنةِرةتىدةرخستكةدةل

بؤتَيطةيشتنىهؤيةكانىزؤربةىنةخؤشيةكانوطةشةسةندن
نةخؤشيانة، ئةم ضارةسةرى ســـةرةِراى طرنطن. و مانةوةيان،
نةخؤشيةكان دةربارةى راثؤرت زيادبوونى هؤى بووة ئةمةش
بايؤلؤذى ديدى ثزيشكى لةســـةر نةطونجاندنى كة جةختيان

دةكردةوة. نةخؤشيدا و تةندروستى لةمةسةلةكانى
قةرزارى  يةكـــةم بةثلةى ئاراســـتةية  رةنطة ئـــةم
دؤزينةوةجةستةييةكان بَيتكةبايةخى هؤكارةدةروونيةكاني
لةومةسةالنةدادةرخستكةثةيوةندييانبةدروستىجةستةوة
ثسثؤِرة و دةروونى ثزيشكَيكى ة

َ
كؤمةل دةستى كةلةذَير هةية

كةبانطةوازةكانيان تةواوبـــوو شـــيكارةكاندا و دةروونيـــةكان
سيطموند زانا دةروونيةكانى شـــيكاريية كارة لةذَيركاريطةرى
جةســـتةييةكانى ةتة

َ
حال كةتيايدا مةيدانةوة فرويدا هاتـــة

طؤِراو). (هسرتياى دةروونيةكان هؤكارة بؤ دةطةِرانةوة
تةنانةتثَيشفرؤيديشثزيشكفرانزمسمر(1734 
ةتىهسرتياى

َ
–1815)كةلةرةسةندانةمساوىبووهةندَيكحال

دةردةكةوتنوةككوَيرىو دةرخستبةنيشانةىجةستةييةوة
نةدةتوانرا جؤرَيك هسرتياي، ضونكة بةهيض ئيفليجى و كةِري
هيض ثةيوةندييةك زيندةييةكانةوة هؤكارة ثزيشكيية بةهؤى
شَيوة هةربةهةمان بدؤزرَيتةوة، جةســـتةييانةوة بةم نيشانة
لة (1893 – 1825) مارتني شاركؤ جان ثزيشك كة دةبينني
ضؤن خست دةرى هيسرتييةكان ةتة

َ
حال بؤ ينةوةكانيدا

َ
لَيكؤل

جةستةييانة نيشـــانة جؤرة ئةم دةتوانَيت جَيطةيي نواندنى
َيت.

َ
نةيانهَيل يا بكات دروست

بؤ  خؤشـــكرد رَيطةيان دؤزينةوانـــة  هةمـــوو ئـــةم
يةكةمني –جةســـتةيي و دةروونـــى ثزيشـــكى دةركةوتنـــى

 Lipowski)) ليثؤســـكى زانا مةيدانةدا لةم ثيضشـــةنطيش
مةيدانى بؤ طشـــتطريى مَيذوويةكى 1986)) بـــوو كةديـــدى
خســـتةروو. كةلةسييةكاندا جةســـتةيي ثزيشـــكى دةروونى

بؤماوةيية ضةمكة تارادةيةكى زؤريش بة و دةركةوت
كارتَيكراو بوو.  بةطشتيةتيةوة و دةرونيةكان   
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دةروونى  نزيكردنةوةى بـــة ئاماذةى       ليثؤســـكى
بؤ دةركةوتنى نةخؤشخانة نةر

َ
ثال كةبووة هؤى بايؤلؤذى دا –

ئةو مةيدانى ضونة ناو دةرونية طشتيةكان. وهانى ثزيشكيية
بةنةخؤشية كةثةيوةســـتن بايؤلؤذيانةدا – دةرونى تؤذينةوة
تةواوكارى ديـــدى خودانة ســـةرةِراى دةروونيةوة، ـــي /

َ
ئةقل

دةروونيدا. ثزيشكى مومارةسةى لة طشتطريى
تةنطذةيةكى  ثَيشوودا سةدةى ثةنجاكانى  لةكؤتايي
شيكارى دذى طةشةسةندو ثةرضةكردارى لةئةنجامى سةرةكى
مةيدانى جَيطةى تؤذةروانـــى كارةكانى دةركـــةوت، دةروونى
لةسةر ئةم هَيرشكردنةش زانا ئةلكسةندةر. وةك هروذاندنى
هةمووى بةوةى ئةوانة بةســـت تةوةرةى دةروونى شـــيكارى
طريمانةنلةسةربنةِرةتَيكىزانستىدانةنراونوسةرضاوةكةيان

كلينيكيةكان، كةئةم داتا توَيذينةوةن بـــؤ الوازى ثرؤطرامـــى
كةئةوكاتة تيؤرى  ضةمكى

َ
هاوكات لةطةل دةرونيةو شـــيكارى

باوبووبؤلَيكدانةوةى دياردةكلينيكية هةمةجؤرةكانبووةهؤى
كةزانا ثرســـيارى هةمةجؤربـــن و طومـــان ئـــةوةى كةجَيي
رةفتارييةكانو تايبةتبةرةفتارىنةطونجاندن هروذانديانكة
ثزيشكى لةمةيدانى بةرةنطاربوونةوة َيك

َ
كؤمةل لةسةر زياتر

دةروونى-جةستةييداوةستابوون.
 1898) وولف هارولد ي نا بةزانا

َ
ثال وَيســـتة

َ
هةل ئةم

دةروونى ثزيشكى رزطاركردنى بؤ ةوة (-1962
نوَييةى  تةنطذة لةو جةستةيي – 

بريدؤزى دذى رةخنـــةكان تَيـــي كةوتبوو. ضونكـــة
نَيوان دةروونو كارلَيكانةىلة ئةو بؤ ينةوةيدا

َ
شيكارىلة لَيكؤل

ي1953 
َ
كةلةسال لةكتَيبةكةيدا بةرزبوونةوة، هةية، جةستةدا

كردةوة وى
َ
بال ” دةروونى و نةخؤشـــي توندى بةناونيشـــانى

ثَيوانةى ئامِرازةكانى و زانستى لةتوَيذينةوةى كةرةسانةيةتى
هةروةها طرتبووةخـــؤ، فســـيؤلؤذييةكان هـــؤكارة دةروونى و
دؤزينةوةدا. توَيذينةوةو لة زانستى رَيبازى لةسةر لةدانطرتن

ضوونة
َ
هةل لةسةر جةخت زؤرتر وولف، كتَيبةدا لةم

. ضوونةنةستيةكان.
َ
دةكاتنةك هةل بةئاطاييةكان

دةروونـــى ئةمـــةش رووبةرووبونـــةوةى بـــريدؤزى
” ناوى بة ناسرا بةراوردكردنةكةى بةوشَيوةية بوو. شيكارى

وة. ” دةرونى – فسيؤلؤذى نزيكايةتى
نزيكايةتية لةناوةندى  ئةم  لةوكاتةدا بةكارهَينانى
تَيكضوونة زاراوةى لةبرَيتى وبووةوة

َ
دابال كلينيكى – ثزيشكى

ئةم جياكردنةوةى جةســـتةييةكان، هةروةها بـــؤ – دةرونية
تَيكضوونانة ئـــةم دةرونى شـــيكارى لةناونانى نوَيية ناونانة
زانيارى رةفتارى– نزيكايةتيةكانى بةهَيزكردنى بؤ لةاليةكو
ديكةوة، ولةاليةكى تَيكضوونانة ئةم سةيركردنى لَيهات كةواى

ثةسةندبوو.
وبةكارهاتووة

َ
بةربال نوَيية زاراوة ئةم ئةمِرؤش تاكو
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لة زانيارى – رةفتارى قوتابخانةى راستى سةر جةختكردنة بؤ
لَيكدانةوةدا. و هؤزانى

مةيدانةدا  ئَيســـتان لةم ةكانى
َ
زال  هةرضي ئاراســـتة

ديناميكى، دةروونـــى شـــَيوطى بة نةبـــوون بريتـــني لةرازى
دانا دةروونيةكانيان هـــؤكارة ى

َ
رؤل ئةوة لةبـــرى وتؤذةرةكان

تياياندا كـــة فســـيؤلؤذييةكاندا ــ دةروونية لـــة تَيكضوونـــة
دةردةكةون ضةندايةتيـــةكان وَيســـتة

َ
هةل ى طؤِرانكاريية.

َ
رؤل

و دةرونى تَيكضوونة بـــؤ مةوهيبةيةكى خَيرا وةك هـــؤكارى
   (1) فسيؤلؤذييةكان.

مدانـــةوة
َ
وةال ضةمكـــى ئـــةم جـــؤرة تؤذينةوانـــة

هاوسةرى جيابوونةوةى بؤ رةفتارييةكانى و فسيؤلؤذييةكان
كةبةندن بةو ضةسثاند ذينطةييةكان كاريطةريية لة هى دى و
ثةيوةندييةطرنطةىلةنَيوانطؤرِاوةىدةروونىوميكانيزميية

Coping هةية.  ةييةكاندا
َ
مامةل دةرونية

كوهَينو الزاروس(1979)بةهؤىثؤلَينكردنةكانيان
خؤيان ثؤلدا ثَينج لةناو تةنها ةكة

َ
مامةل سرتاتيذييةكانى بؤ

: دةردةخةن
بةدواى طـــةِران راســـتةوخؤ، كارى مدانةوةكانى

َ
وةال

 Palliakive هَيواش ةكردنى
َ
مامةل كار، راطرتنى زانيارييـــدا،

كةبةم دةكةنةوة روون بؤمـــان كةســـانى دى، بؤ و ئاوِردانةوة
زيان كةكاريطةرييـــة ةييانـــة دةتوانـــني

َ
مامةل ســـرتاتيذيية

بكةين. الواز دةروونيةكان تونديية بةخشةكانى
ةكردن 

َ
مامةل نمونةى كردارةكانى واية ماناى  ئةمة

تَيكضوونة بؤ طشـــتطري نمونةيةكى لةهةر طرنطـــن طـــؤِراوةى
هؤكارة  ى

َ
بةرؤل (2) هاوتةريـــب فســـيؤلؤذييةكاندا دةروونيـــة

هؤكارة بايةخـــى فرمانيةكاندا لة تَيكضوونـــة دةرونيـــةكان
دةروونيةوة. فســـيؤلؤذى – بـــة تَيكضوونة فســـيؤلؤذييةكانة
تَيكضوونة لة فسيؤلؤذييةكان هؤكارة بؤ بةشدارييةك ضونكة
الوازى جةستةييدا هةية. ئةمةش لةضوارضَيوةى – دةروونى
الوازىئةندام وةكبرينةكانى واتة جةستةييدا لَيكدةدرَيتةوة
كؤئةندامى وةك فســـيؤلؤذى كؤئةندامَيكى الوازى طـــةدة، يـــا
بؤماوة ي

َ
هةشن رؤل خوَينبةر) ثةستانى ( بةرزة خوَين سوِري

لةالوازىجةستةيابةثةرةسةندنيةوةلةئةنجامىنةخؤشيةكدا
تةنطةنةفةسي كةدةبنةهؤى هةناســـةدان ةكانى

َ
دومةل ( وةك

دةدةنةوة. لَيك ( بؤرَيضكةكان
مى 

َ
وةال بزانـــني كةئةوكةســـةى ئـــةوة  ثَيويســـتة

كارتَيكةرةكةبةرزبوونةوةىلةثةستانى

هةية بؤى ئةوة دةداتةوة، خوَينبةردا
ببَيتةهؤىتَيكدانىميكانيزمىهاوسةنطىكؤئةندامى
خوَينبةرى بةبةرزةثةســـتانى كةتوشـــبوونى ســـوِرى خوَين

هةميشةيي لَيوة ثةيدا دةبَيت.
دةروونية تَيكضوونة لةمةسةلةى طرنط َيكى

َ
خال .1 

ئةويش نةكةين لةبريى كةثَيويستة هةية فسيؤلؤذييةكاندا –
طرنط َيكى

َ
رؤل هؤكارة ئةم ضونكة زانية يـــا جني بؤماوةزانى

بؤ تووشبوونن بةتَيكضوونة لةئامادةباشي تاكةكاندا دةبينَيت
فسيؤلؤذيية–دةرونيةكان،بؤنمونةئاستةكانىجينىئةنزيمى
كةسانةى لةو بةرزترة طةدةدا برينى لةنةخؤشـــانى ثَيثسني

طةدةنةبوون. برينى تووشي
زانراوةكةئةمجينةدرَيذةىئاستةكانى   ضونكةئةوة
وئَيمةش دةردانةكانى. طـــةدةو ضاالكى بؤ باشـــة ثَيوانةيةكى
لة ية بريتى ثَيثســـني فةرمانةكـــةى ئةنزيمى كة دةزانـــني
كة بِروايةدان لةو ئةو تؤذةرانةى زؤريشن هةرسيثرؤتينةكان.
بةكورتى زيادبوونىجينىثَيثسنيدةبَيتةهؤىبرين(قورحة)
لة تَيكضوونة طرنطى َيكى

َ
رؤل بؤماوة هؤكارى َيني

َ
بل دةمانةوَيت

هةية. فسيؤلؤذييةكاندا – دةروونية
نموونةى َين

َ
دةل كةثَيي هةية ديكةش هؤكارَيكى .2 

بةتَيكضونة ةذانى دةروونى لةتووشبوون
َ
شـــل بؤ ئامادةباشـــي

دةروني–فسيؤلؤذييةكاندا.
باسمان هؤكارانةى ئةو دةيخةينةسةر لةبةرئةوةشة
هؤيةكانى مؤزاييك بؤ تابلؤيةكى بؤئةوةى بةهةموويان كردن
هؤكارانة ئـــةم لةبةرئةوةى ” ئـــةم تَيكضوونانة ثَيكبهَينـــن
ةذانى

َ
ماناىئامادةباشيبؤشل ضووة. يةكبةيةكدا لةناوخؤياندا

شَيوازى كارتَيكةرةكةو بؤ ثةرضدانةوةية رَيطايةكى دةروونى
لةيةكَيكةوة ئةمةش مدانةوةيةدا،

َ
وةال ئـــةم

َ
لةطةل ةية

َ
مامةل

بؤ لةناوضوارضَيـــوةى نمونةكةدا دةطؤِرَيت دى بـــؤ يةكَيكـــى
دووهؤكار لةســـةر نمونةية ثَي ةذان، ئةم

َ
شـــل بؤ ئامادةباشـــي

بةشَيوازَيكى كةســـةكةية مدانةوةى
َ
وةال -: يةكةم : دادةطرَيت

زانا هـــةروةك هـــؤكارى ثَيكهاتةى تَيداية ئةمةش بكـــراو،
َ
قال

مدانةوةيةكـــى
َ
بةوةال Sternbach) دةيبينَيـــت، (ســـرتنباخ

كةهانى كاريطـــةرةكان بؤ تايبةتي بةِرَيطايةكـــى فســـيؤلؤذى
دووةميشـــيان دةدةن. و ئةندامى لةش كؤئةندام يا هةندَيـــك
داِروخانةوة ئـــةو بةهؤى كة كؤتة هاوســـةنطيية ناتةواوةكان
تووشبوونةى (ئةو كة دروستى دةكات، ةذانة

َ
كةشل دةبن ثةيدا

يا ئامادةباشي جينى  كردن
َ
ثَيشوو، يادومةل   
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بؤماوةيي).   
وَيستيةكان

َ
هةل كةدياريكردنة لةبرينةضَيت ئةوةشت

وةربطريَيت. بةهةند ثَيويستة و هةية طرنطيان بايةخَيكى
ضوونى

َ
كةسةىبةر كاريطةرييةكىهةل ئةو : بؤنمونة

ئةطةر هةبَيت جياوازى مَيكى
َ
وةال لةوانةية دةكةوَيت كاردا لة

دةطؤِرَيت. فســـيؤلؤذييةكة ثابةندة لةبةرئةوة بَيت، ةوة
َ
لةمال

طيانةوةرانى لةســـةر ئَيســـتا تؤذينةوةكانى هةرلـــةم رةوتةدا
كةباسي نمونةيةى ئةم دروســـتى تاقيطةييةكان تاقيكردنةوة
فسيؤلؤذىو و بؤماوةيي، بةكورتىطؤراوة دةكةيندةرخستووة.
تَيطةيشتنى ديدى دةضنة ناو كةسَيتى رةفتاري يا و وَيستى

َ
هةل

تَيكضوونة دةروونى –فسيؤلؤذييةكانةوة. سةراثاطريى
لة  زانا ســـرتنباخ تابلؤكةى بةشـــةدا ئةم  لةكؤتايي
دةهَينينةوةبري ةذان

َ
شـــل بؤ ئامادةباشـــي نمونةى لَيكدانةوةى

لةشـــييةكان – دةروونية تَيكضوونة دروســـتكردنى دةربارةى
بوو بي

َ
قال مدانةوةى كةســـةكة

َ
وةال ئةطةر (فســـيؤلؤذييةكان)

لةســـةر فســـيؤلؤذى مدانةوةى
َ
وةال ثَيكهاتةى بؤ ئامادةباشـــي

وَيستةكةبةرَيطايةكىتايبةت).
َ
هةل

تةواونةبوو.  هاوسةنطى كؤتى  و:
هاندةربؤ وَيســـتى

َ
هةل كةوتةبـــةر و: ئـــةم كةســـة

ةذان.
َ
شل

episodes دةرونى  نيشـــانةكانى تووشي : ئةوكاتة
دةبَيت. جةستةيي –

E.megel 1967 : بِروانة

 A psycological setting of somatic disease Royal 

society of medicine (1)

.(563 – 60.553)

السلوكى  النفســـي الطب َّـ العالج فن ” كتَيبي : بِروانة بؤزياتر (2)

الحجان محمد ”

  

ثياز دةستكاريكردنى
جينةكانةوة  لةرَيطةى

بة ثةرة توانيـــان ذاثؤنييةكان و زانـــا نيوزالنـــدى
و لةتكردن لةكاتى كـــة بدةن ثيازَيك جـــؤرة بةرهةمهَينانى
ئةم فرمَيسك، رشتنى ضاو و هؤى ئاوكردنى نةبَيتة ثاككردندا
لة ثةرثرسة جينةوة كة لةرَيطةى لةكارخســـتنى ئةو كارةش

جيهان. ضَيشتلَينةرةكانى هةموو فرمَيسكى رشتنى
ييةكان

َ
كشتوكال توَيذينةوة بؤ نيوزلةندى ثةيمانطاى

لة هيوان هَيناوة، بة بةرهـــةم ثيازةيان كـــة نمونةيةكى ئةم
بازاِرةوة. بخةنة ثيازة ئةم داهاتوودا ى

َ
سال دة ماوةى

2002 دا  ى
َ
ســـال لة توَيذينةوةية ثـــرؤذةى ئـــةم

جينةييان ئةو ئةوةى زانا ذاثؤنييةكان لةدواى ثَيكرا دةستى
فرمَيسك. رشتنى لة بةرثرسة كة دؤزييةوة ثيازدا لة

زانا لة يةكَيكـــة ئيدى كـــة كؤلـــني لةمبارةيـــةوة
بِرويةدابووين لةو ســـةرةتادا لة رايطةياند: نيوزلةندييةكان،
لةكاتى فرمَيســـك رشـــتنى هؤى دةبَيتة كة ئةو فاكتةرةى
ئةم ئاشكرايان كرد ذاثؤنييةكان زانا بةآلم ثيازدا، لةتكردنى

دةكات. ى
َ
كؤنرِتؤل ئةنزيمَيك فاكتةرة

يان دةتوانني لة نيوزلةندا ووت: ئةوةشى هةروةها
(DNA) ئةم ثيازةوة، ناو بكةينة ى DNA ضؤن دةزانني
دةبَيتة كة بوةســـتَينَيت جينة ئةو كارى يـــةش لةتوانايداية

لةتكردندا. ثياز لةكاتى فرمَيسك رشتنى هؤى
داهَينانة ثَيشانطاى لة دؤزينةوةية ئةم باسة شايةنى
اليةن ثسثؤِرانةوة ثَيشوازييةكى لة ةندا

َ
هؤل لة زانســـتيةكان

ثيشةسازى هةرضةندة كولني ئيدى راى ثَيى بة لَيكرا، طةرمى
هَيشـــتا بةآلم داهَينانة، جـــؤرة ئةم بؤ خؤراكـــى ثةرؤشـــة

لة  ئةو ثيازة لـــةوةى بةر 10 بؤ 15 ســـاأل بة ثَيويســـتمان
ضَيشلَينةرةكان بةكاربَيت و ضَيشـــتلَينان بؤ ضَيشتخانةكاندا

ثيازدا. لةتكردنى لةكاتى نةرَيذن فرمَيسك ضيدى



                                 ئةكرةم قةرةداخى
  

ئامِرزاى   Blood Plateletsخــوَيــن ثةِرةكانى 
يةكةمى كردارى خوَين مةينن، ئةمانةش خةثلةى وردوخِر 
يا هَيلكةيني، تريةيان 4-2 ميلى مايكرؤن دةبَيت، لةخانة 
ئةم  دةبــن. خةستى  دروســت  ئَيسكةوة  طةورةكانى مؤخى 
ثةِرانةى خوَين لةنَيوان 300-150 هةزار دانةية لة يةك 

ملى مايكرؤنى خوَيندا.
طةلَيك  ثةرانةدا  ئةم  سايتؤثالزمى  لة   

ثَيكهاتووى طرنط هةن لةوانة:
مايؤسني  و   Actin ئةكتني  طــةردةكــانــى   .1
Myosin كة هةروةك ئةوانةوان لةناو ماسولكة خانةكاندا. 
َيكى طرنط دةبينن لة 

َ
2. دةزطاى طولجى كة رؤل

ئةنزيمة  لة  ذمارةيةك  بةرهةمهَينانى  و  كــردن  دروســت 
طرنطةكان و كؤكردنةوةى ئايؤنةكانى كالسيؤم.

َيكى طةورة دةبينَيت لة 
َ
3. مايتؤكؤندريا كة رؤل

كؤكردنةوةى وزة لة ثَيكهاتووةكانى ATP دا.
َيكى 

َ
4. ثَيكهَينةرةكانى ثرؤستا طالنديس كة رؤل

طرنطيان لة كارلَيكةكانى ناو لولة خوَينةكاندا هةية. 

فسيؤلؤذى خوَين مةيني
   

Physiology of Blood Couagulation
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طةورةى  َيكى
َ
رؤل كة طرنط زؤر 5. ثرؤتينَيكى

ضةسثاندنى  هؤكارى ضةسثاندنى لة هةية  
هةية.  Fibrin-stabilizing factor دا ني

َ
ريشال

نَيوان 8 – 12 رؤذداية  لة ثةِرانة ئةم تةمةنى  نيوةى
بةهؤى و دةوةستَيت،  كارلَيكةكةيان  زيندة  ئةوة لةثاش  كة

شيدةبنةوة. لةوَي سثأل و دةبرَيت بؤ خوَينةوة
كاردةكةن؟ ثةِرانة ئةم ضؤن

لة  لــةيــةكــَيــك ـــــك، بــريــنــداريــةك  كــاتــَيــك درزَي
ديوارةكانى بةر ثةِرانة ئةم روودةدات، لوولةخوَينةكاندا
و دةطــــؤِرن، خؤيان شــَيــوةى راستةوخؤ لــوولــةكــةدةكــةون
نوكيان هةندَيك و وةردةطرن نارَيك شَيوةى و دةئاوسَين،

َ
هةل

هةروةها وةردةطــرن، تيشك شَيوةى بةوة دةبَيت ثةيدا لَيوة
دةنوسَين و دةبن لينج زؤر و طرذدةبَيت، ناويان ثرؤتينةكةى
ئةنزيمَيك ة

َ
كؤمةل بةرذاندنى دةكةن دةست ةكانةوةو

َ
بةريشال

يةك و دةبن لينج و دةكةن ضاالك دى ثةِرةكانى كةئةوانيش
بؤ رادةكَيشن ثةِرةكان يةكرتى و تابَيت دةنوسَين بةيةكةوة
برينةكة بؤ سةرقاثَيك درزةكــةو يا بريندارييةكة بــةردةم

دةكةن. دروست
ئةوا  بوو بضووك برينةكة يا درزةكة دةمى  ئةطةر
دروست بؤ سةرقاثةكةى و دادةخةن دةمةكة خؤيان ثةِرةكان
دةبَيت ئةوا طةورةبوو برينةكة دةمى ئةطةر م

َ
بةال دةكةن، 

ذمارةى كةسَيك ئةطةر لةبةرئةوة بطريسَيننةوة، خوَينةكةش
لةبةشةكانى لةزؤرَيك ــةردةوام ب ئةوا  بوو كةم  خةثلةكانى

دةبَيت. رؤيشتنى لَي خوَين بةوردى ثَيستيةوة
برينداربووة: خوَينةى لوولة ئةو لةدةمى مةيني خوَين

دةردةكةوَيت  لةماوةى 20-15 ضركةدا مةيني خوَين
1- بوو ئةوا بضوك ئةطةر زامةكة طةورةبوو و ئةطةر زامةكة

زؤر  برينةكة دةمى ئةطةر تادةردةكةوَيت، دةوَيت 2 خولةكى
دةمةكة  6-3 خولةكدا لةماوةى لةكؤتاييداو ئةوا طةورةنةبوو
لةثاش دةبَيتةوةو بضووك زؤر تابَيت و دةطريَيت بةثةِرةكان

دادةخرَيت. بةتةواوى خولةك بيست نزيكةى
ميكانيزمىخوَينمةياندن:

طرنط  زؤر 50 ماددةى لة زياتر بنةِرةتى: بريدؤزى
لةشانةكاندا و لةخوَين مةيني خوَين كاردةكةنة سةر هةن
دةوترَيت ثَييان و مةينةكةدةدةن خوَين هانى هةندَيكيان

ثَيشةنطةكانىخوَينمةين
هةندَيكيشيان و Procoagulants 

خوَين  دذة ثَييان دةوترَيت و  دةكةن لَي  بةرطرى
مةين خوَين لةبةرئةوة  ،Anticoagulants مةينةكان
مادةية ة

َ
دووكؤمةل ئةم هاوسةنطى لةسةر نةمةياندنى يان

وةستاوة.
خوَين لةبوارى ئةوانةى هةموو طشتى: ميكانيزمى
مةياندن كةخوَين كؤكن ئةوة لةسةر كاردةكةن مةياندندا

سَي هةنطاوى بنةِرةتى دةِروات كةئةمانةن: بةثَيي
ثــرؤســرؤمــبــني ضــاالكــكــةرى ثــَيــكــهــَيــنــانــى  .1

ماددة  َيك
َ
ؤزيةكةلةكؤمةل

َ
(ئال  Prothrombim activator

لوولة زامداربوونى يا دِراندن بؤ مدانةوة
َ
وةال وةك ثَيكهاتووة

دةبَيت). دروست خوَينةكان
ضاالككةرىثرؤسرؤمبنيدةستدةكاتبةطؤِرينى .2

.Thrombin سرؤمبني ثرؤسرؤمبني بؤ
و دةبــيــنــَيــت ئةنزيمَيك ــــي

َ
رؤل ســرؤمــبــني   .3

خوَينة  ناو تــواوةى ي
َ
كةريشال  Fibronogenفايربؤنؤجني

كةدةبنة   Fibrin threadsني
َ
ريشال دةزولةى بؤ دةيطؤِرَيت

بةوة و خوَين ديكةى خانةكانى ثةِرةخانةو طرتنةوةى بؤ ثرد
دةكةن. دروست قةتماغةكة

كةلةسةرةوة هةنطاوانةى ئةو بةدواوة لَيرة
باسمانكردن ورديان دةكةينةوة:

ســرؤمبني: ثاشـــئةوةى  بــؤ ثرؤســرؤمبني طؤِرينــى
ضاالككةرىثرؤسرؤمبنيلةئةنجامىدِراندنىلوولةخوَينةكةدا
دروستدةبَيتثرؤسرؤمبنيدةطؤِرَيتبؤسرؤمبنيكةئةويش

فايربين: بؤ دةطؤِرَيت فايربؤنؤجني ثَيدا ئاماذةمان وةك
                            Prothrombin
                        ++Thrombin    Ca
 Fibronogin   fibrin         Thrombin
بــةردةوام لةجطةردا دروست      ثرؤسرؤمبني
بةكاردَيت، خوَين مةيني بؤكارى لةهةموو جةستةدا و دةبَيت
زةرداوى لةناو ئاستى بكات، دروستى نةتوانَيت جطةر كاتَيك
خوَين بةباشي نةتوانَيت لَيدَيت واى و دادةبةزَيت زؤر خوَيندا

بؤجطةر  K زؤرثَيويستة كةظيتامني ئاماذةية جَيي بمةَينَيت،
ئةوةى سةرةراى بةباشي دروستبكات، ثرؤسرؤمبني بؤئةوةى
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هؤكارى   سَي بؤدروستكردنى ثَيويستيشة زؤر   
دةكةين. باسيان كةلةثاشرتدا مةين خوَين ديكةى

دروستكةرى  فايربين:  بؤ فايربؤنؤجني طؤِرينى 
دروست لةجطةردا ،(Fibronogen (فايربؤنؤجني ي

َ
ريشال

لةبةرئةوةهةندَيكجارنةخؤشيةكانىجطةردةبنةهؤى دةبَيت،
هةروةك لةسووِري خوَيندا، فايربؤنؤجني خةستى دابةزاندنى

لةثرؤسرؤمبينيشدا ئاماذةمانثَيدا.
سرؤمبني فايربؤنؤجني: لة سرؤمبني كاريطةرى
شيبكاتةوة، ثرؤتني دةتــوانــَيــت ثرؤتينيية ئةنزيمَيكى
كَيشى كةم ثَيثتيدى ضوار و  فايربؤنؤجني  كاردةكاتةسةر
ني

َ
ريشال طةردَيكى ئــةوةدا ئةنجامى لة الدةبــات، لَي طةردى

و  لةطةأل يةكدةطرن كة بكات دروست Fibrin monomer
دروست درَيذةكان ية

َ
ريشال دةزووة ضركةيةكدا ضةند لةماوةى

خوَين  تؤِرى دةتوانن Long Fibrin threads كة دةكةن
بكةن. دروست مةينةكة

كردارَيكى ضةند  ديكة خولةكَيكى  ضةند  لةثاش
تؤِرى ئةوةية ئامانجيان روودةن، دى كردارَيكى ضةند ديكة
ديكة كردارانةى ئةم بكةن. بةهَيز توندى بة ينةكة

َ
ريشال

هؤكارى دةوترَيت ثَيى هةية طرنط ماددةيةكى بة ثَيويستيان
كة   Fibrin-stabilizing factor ية

َ
ريشال ضةسثَينةرى

هةروةها دةكــات، دروســت  طلؤبني كــةم بِرَيكى ئاسانى بة 
شوَينة لةناو كة دةبَيت دروست  خوَينيشةوة  ثةِرانةى لةو
بؤ كاردةكات، ئةنزيمَيك ماددةية وةك ئةم هةن، مةييوةكةدا

covalent bonds لةناو  هاوبةش بووندى كردنى دروست
ثان بةندى زؤر بوونى دروست سةرةراى يندا،

َ
ريشال طةردةكانى

دروست هؤي دةبَيتة ئةمةش هاوسَيكاندا ية
َ
ريشال دةزووة لةناو

ينةكة.
َ
ريشال تؤِرة بؤ رةهةندى سَي هَيزى كردنى

لة تــؤزَيــك لة مةييو خوَين مةييوةكة: خوَين
اليةكدا هةموو بة كة ني (فايربين) ثَيكدَيت

َ
ريشال دةزوةكانى

نَيوانةكانياندا لة ثةِرةكان و  خوَين خانةكانى بآلودةبنةوة
زيان لولة خوَينة الكانى بة يةكان

َ
ريشال دةزووة دةبن، جَيطري

خوَينة كة دةبينني ئةوة لةبةر دةلكَين ثَيطةيشتوةكانةوة
كة خوَينة َيت

َ
ناهَيل لولةكةوة كونى بة دةنوسَيت مةيوةكة

بِروات.

ضونةوةيةكىخوَينمةييوةكة 
:clot retraction

خوَينة بوونى دروســت لة خولةكَيك ضةند ثاش
لةثاش ضونةوةيةك و و كرذبوون بة دةكات مةييوةكة دةست
دةرةوة. دةيكاتة تَيدابَيت ئاوَيكى هةرضى خولةك 60 – 20

يةكى هاتنةوة و كرذبون بؤ ثَيويستن زؤر ثةِرةكان
كارى ضونةوةيةكة رووينةدا ئةو ئةوة ئةطةر مةييوةكة، لةبةر
كةمن. خوَيندا ثةِرةكان لة ذمارةى ماناى واية دواكةوت يان
سةرةِراىئةوةىكةثةِرةكانىخوَيننَيوانىتؤِرةكةثِردةكةنةوة
دةبينن طرنطيش َيكى

َ
رؤل ييةكانةوة

َ
ريشال بةدةزووة دةنوسَين

كةدةبَيتةهؤى ينيشةوة،
َ
ريشال ضةسثَينةرى ماددةى لةدةردانى

ييةهاوسَيكاندا
َ
توندكردنىبةندةثانةكانلةنَيواندةزووةريشال

بةشَيوةيةكىزياتر.
طرذدةبَيت و يــةك دةضَيتةوة كةمةيوةكة هــةر
اليةك بةرةو لوولةكة ثضِرواةكانى لَيوارة وردةوردة دةبينني
طريساندنةوةى ئةوةش بةرةوقؤناغى كؤتايي دةبنةوة، نزيك

بةتةواوىدةضَيت. دروستكردنىقةتماغةكة خوَينةكةو
دروستبوونىئاَلؤزةى ضاالككةرى ثرؤسرؤمبني: 
بةدوورَيطاى ثرؤسرؤمبني طشتى بةشَيوةيةكى 
زؤربةيةكداضوون ئةوةى  

َ
لةطةل دةبَيت  دروست بنضينةيي

كةبريننيلة:
.Extrinsic Pathwayدةرةكــــــــى ــطــاى رَي   .1
لوولةكانى شانةو دةرةوةى ديوارى لةزامداربوونى كةبريتيية

خوَين.
 Intrinsic Pathway نــاوةكــى رَيــطــاى  .2
لةم لةهةريةكَيك دةست ثَيدةكات، لةخوَينةوة كةراستةوخؤ
لةثَيش دةبينن طةروة ي

َ
رؤل ثرؤتني َيك

َ
كؤمةل دوورَيطايةدا

ثرؤتينانةو ئةو  بةهةموو ؤبينةكان،
َ
بَيتاطل هةموويانةوة 

دةوترَيت: ثَيكةوة ديكة هؤكارةكانى
 Blood clotting خوَين مةينى هؤكارةكانى
ئةنزيمة  ناضاالكى شَيوةى ئةوهؤكارانةش زؤربةى  factor
ضاالكةكانيان بؤشَيوة كاتَيك م

َ
بةال ثرؤتينن، توَينةرةوةكانى

مةينى كردارةكانى زؤردةكةنةسةر كاريطةرييةكى دةطؤِرَين
خوَينةكة.

فاكتةرانة ئةو طرنطرتين خشتةيةى خوارةوة ئةم
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خوَيندا   لةمةينى طةروة ي
َ
كةرؤل دةدات ثيشان   

بةرةنوسي رؤمانيية)  دةبينن. (ذمارةكان  

واتاكةى      هؤكارى مةين هاو

I فايربؤنؤجنيهؤكارى

II ثرؤسرؤمبني هؤكار

IIIهؤكارى شانةيي شانةييهؤكارى سرؤمبؤثالستينى

IVكالسيؤمهؤكارى

Vهؤكارى
ثرؤئةسيلريين

Ac – G AC - globulin ؤبيولني
َ
طل

VIIهؤكارى
ثرؤسرؤمبني طؤِرينى  خيًَراكةرى 

(SPCA)
(Proconvertin) ثرؤكؤنظَيرتني و

VIIIهؤكارى

 AHF دذة هيمؤفيليا هؤكارى
هؤكارى ،AHG هيمؤفيليا دذة ؤبينى

َ
طل

A هيمؤفيليا دذة

IXهؤكارى

(PTC) بالستني سرؤمبؤ
دذة هؤكارى كريسمةس، هؤكارى

B هيمؤفيليا

Xهؤكارىستيوارهؤكارى ستيوارت، هؤكارى

XIهؤكارى
(PTA) سرؤمبؤبالستني ثَيشةنطى

C دذة هيمؤفيليا هؤكارى

XIIهؤكارى هطمانهؤكارى

XIIIنيهؤكارى
َ
ريشال ضةسثَينةرى هؤكارى

هؤكارى فليشةربريكاليكرين

كينني HMWK دروستكةرى د
َ
جرِيال فيتز هؤكارى

دةبينن طةورة ي
َ
هؤكارانةى سةرةوة رؤل ئةو هةموو

دا. مةيني خوَين لةكردارى
مةيني: دةستثَيكردنى بؤ ــى دةرةك ميكانيزمى
زامداربوونىلوولةكانىخوَينيا شانةكانى  دِراندنيا

َ
هةرلةطةل

ئةم بةثَيى و دةبَيت ثرؤسرؤمبني دروست ضاالككةرى لةشدا
دةكات: بةكاركردن دةست خوارةوة هةنطاوانةى

 Tissue شانةيي ثالستينى سرؤمبؤ دةردانــى  .1
دةوروبةرى  لَيكةوتووانةى زيان Thrombplastin ئةوشانة
ؤزييةككةلةضةندهؤكارَيك

َ
زامةكةدةستدةكةنبةدةردانىئال

َينسرؤمبؤثالستينى شانةيي،كةبةشَيوةيةكى
َ
ثَيكهاتووةثَييدةل

فسفؤِرييةكان، ثةردةى ضةوريية دةطرَيتةوة: تايبةتى ئةمانة
طرنطى شةكرةى ضةورى كةثرؤتينَيك ؤزييةكى

َ
ئال شانةيي،

دةبينَيت. ثرؤتني شيكةرةوةى ئةنزيمى ي
َ
رؤل تَيداية

 VII ى هؤكارى
َ
رؤل  Xدةيةم ضاالككردنى هؤكارى .2

وسرؤمبؤثالستينىشانةييدةبنةهؤىدروستكردنىثَيكهاتةى
نوَيية،  ؤزة

َ
ثَيكهاتة ئال ئةم VII دا  هؤكارى

َ
لةطةل ؤزى دى

َ
ئال

ئايؤنى و شانةييةكان فوسفؤريية ضةوريية بوونى بةهؤى
 Xلةهؤكارى كاريطةر دةبينَيت ي ئةنزيمَيكى

َ
رؤل كالسيؤمةوة،

ضاالككةر .  ى X هؤكارى دروستكردنى كةدةبَيتةهؤى دا
هةية  طــةروةى ــي

َ
رؤل  X ضاالككةرى هؤكارى .3

.V هؤكارى ي
َ
رؤل - ثرؤسرؤمبني لةدروستكردنى ثَيكهاتةى

ضةوريية 
َ
هؤكارىضاالككةرىX راستةوخؤيةكدةطرَيتلةطةل

كةوةكبةشَيكلةسرؤمبؤثالستينى فؤسفؤرييةشانةييةكاندا
ؤز 

َ
ئال ثَيكهاتةيةكى V دا هؤكارى

َ
لةطةل و دةرثةِريون شانةيي

لةثاش دروستدةبَيتثَييدةوترَيت ضاالككةرى ثرؤسرؤمبني.
لةتكردنى دةبَيتةهؤى ؤزة

َ
ئال ثَيكهاتة ئةم ضركةيةك ضةند

هــةروةك ئةوسا سرؤمبني، دروستكردنى  و ثرؤسرؤمبني
دةبَيت، مةين بةردةوام كردارةكانى ئاماذةمان ثَيدا لةسةروة
لةتكردنى Xدةبَيتةهؤى كةهؤكارى دةبينني  ئابةوجؤرة

سرؤمببني. دروستكردنى و ثرؤسرؤمبني
دةتــوانــني مةياندن: بؤ  ناوةكى ميكانيزمى   
كورت خوارةوة شَيوةيةى بةم ناوةكى ميكانيزمى هةنطاوةكانى

بكةينةوة:
ضةوريية  XII ودةرثةِرينى هؤكارى ضاالككردنى .1
 Platelet Phospholpidsخوَين ثةِرةكانى فؤسفؤريةكانى

لةثةِرةكانىخوَينةوة.
.XI هؤكارى  ضاالككردنى .2

.X هؤكارى ضاالككردنى .3
.VIII هؤكارى X و هؤكارى ضاالككردنى .4

.V ي هؤكارى
َ
رؤل .5

دةرةكى رَيطاى لةهةردوو كاليسيؤم ئايؤنةكانى ى
َ
رؤل

ناوةكيدا: و
لةخوَيندا  كاليسيؤم ئايؤنةكانى  لةهةردوورَيطاكةدا
بةتايبةتى مةيندا دةطَيِرن لةكردارةكانى خوَين طةورة َيكى

َ
رؤل

سرؤمبني. بؤ ثرؤسرؤمبني طؤِرينى لةكاتى



34 سةردةم     زانستى

      53

مةياندن: هةندَيك لةتَيكضوونةكانى خوَين
كةلةخشتةكةدا هؤكارانةى لةو هةريةكَيك ئةطةر
ئةوا نــةبــوون يــان ــوون ب كــةم  لةخوَيندا ثَيدا  ئــامــاذةمــان 
خوَين كردارةكانى سةر دةكةنة سةرةكى كاريطةرييةكى
بةربوون لةخوَين سةرةكيش جؤرى سَي تائَيستا و مةياندن
كةبريتني دةستنيشانكراون بةباشي وةستانةوةيان درةنط و

لةمانة:
كــةبــةهــؤى كةمى ــةى ــوون ــةرب ــن ب 1. ئــةو خــوَي

ثةيدادةبَيت. ةوة (K)ظيتامني
بؤماوةيي). بةربوونى (خوَين يا هيمؤفيليا .2

كةمى ثةرةكانى خوَين. .3
:Kظيتامني

دةريانخستووة  يةكةكان لةدواى يةك  تاقيكردنةوة
بةمؤمبونى جطةر، هةوكردنى وةك جطةر كةنةخؤشيةكانى

 Acute Yellow atrophy زةردى توند جطةر، ثوكانةوةى
و دةبَيت مةياندن خوَين لةسةر زؤرخراثيان كاريطةرى
بؤ خوَين دةبَيت لةجةستةياندا زؤر مةيلَيكى نةخؤشي ئةمانة

لَيرؤيشتن.
لةجطةردا  طرنطةكان لةهؤكارةهةرة دى يةكَيكي  
نةبوونىظيتامني(K)ية،ضونكةدةركةوتووةكةئةمظيتامينة
َيكىطةورةدةبينَيتلةلةدروستكردنىضوارهؤكارىطرنطى

َ
رؤل

كةئةمانةن: خوَينمةيندا
هؤكارى ،XI هؤكارى ،VII هؤكارى ثرؤسرؤمبني،

ـــدات  دارووب  K ظيتامني لة هةركةميةك لــةبــةرئــةوة  ،X
هؤكارة. ئةوضوار كةمى نةبوون يا دروست دةبَيتةهؤى

 K ظيتامني  كة ئةوةية خؤشية
َ
دل جَيي ــةوةى ئ  

دروست بةكرتياوة بةهؤى هةرسدا لةجؤطةكانى ــةردةوام ب
زؤركــةم لةبةرئةوة بؤجطةر دةضَيت ولةوَيشةوة دةبَيت

ببَيت. ئةم ظيتامينة كةمى كةمرؤظ تووشي روودةدات
ماددةى ضةورى نةبوونى ةتى

َ
حال م لةهةندَيك

َ
بةال

 Kظيتامني ضونكة دةبَيت، دروست كةميية ئةم ةكاندا
َ
لةريخؤل

يدا
َ
لةطةل و دةتوَينةوة كةلةضةوريدا ظيتامينانةية لــةو

دةمذرَينةناوخوَينةوة.
: هيمؤفيليا(خوَينبةربوونىبؤماوةيي)

كةبةزؤرى لةنَيردا  بةربوونَيك بريتيية لةخوَين  

ولةباوانةوة بؤماوةيية هؤكارةكةى هةيةو
بةهؤى

َ
بؤمندال دةطوَيزرَيتةوة

83% ى  لة ةوة (VIII) هؤكارى كةمى يا نةبوون
دةوترَيت بةربوونة خوَين جؤرة بةم روودةدات. ةتةكاندا

َ
حال

كةرَيذةكةى HaemophiliaA Aهيمؤفيلياى
نَيردا. لة 10000  يةكَيكة

(IX) كةمى هؤكارى بةهؤى لة15%ى كةسانى دى
بةرنابَيت لةخؤيةوة كةسانةدا لةو خوَين دةبن. تووش ةوة
م
َ
بــةال ـــةدات، روون لةلوولةكاندا دراندنَيك يا تابريندارى

ثَيدةضَيت، زؤرى رووداوانة ئةو لةثاش خوَين وةستاندنةوةى
دةوَيت هةفتةيةكى ضةند كَيشانَيك

َ
هةل دان لةثاش بؤنموونة

ئةم بطريسَيتةوة، ضارةسةرى تةواوى خوَينةكة بةتةواوى تا
.(VIII)واتة هةشتة ذمارة بةتَيكردنى هؤكارى تةنها ةتة

َ
حال

خوَين: ثةرةكانى كةمى
 THrobocytopenia يا خوَين ثةرةكانى كةمى
خوَيندا لةسوِري لةثةِرةكان زؤركةم بِرَيكى لةبوونى بريتيية
هةروةك بةربوون خوَين زؤريان تَيداية بؤ مةيلَيكى ئةمانة و
زؤرَيك (Hemophiliacs) هةية هيمؤفيليايان كة ئةوانةى
لةموولوولة يا هَينةرةكان لةخوَين بةربوونةكانيان لةخوَين
لَي خوَين ى

َ
خال هةندَيك لةبةرئةوة دةبَيت، خوَينةكانياندا

ولةسةر شانةكانى لةشياندةردةكةوَيت، هةموو رؤيشتنلةسةر
دةردةكةوَيت بضوك بضوك ئةرخةوانى ةى

َ
ثةل هةندَيك ثَيست

َينثةرثةرةىكةمىثةِرةكانى خوَين
َ
ئةوكاتة بةمنةخؤشيةدةل

سةرةراى  ئاماذةية Thrombocytopenia Parpara جَيي
ئةو ساِرَيذبوونى بؤ ثَيويستن زؤر ثةرةكان كارةكانى، هةموو

داوة. روويان لوولةكاندا لةشانةو زامانةى
كةخوَين بدرَيت بةوةش ئاماذة ثَيويستة هةروةها
رووناداتتائةكاتةى ذمارةى بةربوون بةهؤىكةمىثةِرةكانةوة
لةكاتَيكدا مايكرؤنَيكدا لةملي دةبن 50000كةمرت لة ثةرةكان

ملي  لةيةك 300000-150000 داية لةنَيوان تةواوى ذمارةى
ملي  10000 لة ئةطةر ئةم ذمارةية هاتةنزيك مايكرؤندا و

دادةنرَيت. ةتَيكى كوذةر
َ
ئةوة بةحال مايكرؤنَيكدا

هةية  ثةرةكانيان كةمى كةسانةى ئةو ــةى زؤرب  
ثةنهانةكان ثةِرة كةمى دةوترَيت ثَيي دةبن ةتَيك

َ
حال تووشي

واية  ماناى ئةمةش ، Idiopathic Thrombocytopenia
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   هؤى ئةوة نازانرَيت بؤضي ئةم ثةرانة  
نةى 

َ
ساال م لةم

َ
بةال كةسةدا، لةو كردووة كةميان وا

دؤزراونةتةوة َيكدذةتةنلةخوَينىئةوكةسانةدا
َ
كؤمةل دواييدا

ثةِرةكان. و لةناوبردنى داِرمان كةدةبنةهؤى
لةمرؤظدا: مةييو ثارضةى تَيكضوونةكانى      

خوَيندا  لةلولةى نامؤ بةشَيوةيةكى مةييوةى بةو  
وهةر   Thrombusمةييو ثارضةى  دةوترَيت  دةبَيت  ثةيدا 
رؤيشتنى ثَيناضَيت ثةيدابوو، ئةوةندةى ثارضةمةيووة كةئةم
دةيبات خؤيدا

َ
لةطةل و يدةكةنَيت

َ
هةل لةشوَينةكةى خوَين

ثَيي دةروات خوَيندا لوولةكانى بةناو
َ
بةرةال بةشَيوةيةكى و

يةكَيك طةيشتة  ئةطةر  ،Embolus ئيمبؤلةس دةوترَيت
َ
دل خوَينهَينةرةكانى وةك دةيطرَيت ئةوا باريكةكان لةلوولة
تة

َ
جةل تووشي كةسةكة و دةماخ خوَينبةرةكانى يا (تاجى)

دةكات.
بؤ  لــةمــرؤظــدا هةية ســةرةكــى ـــؤى  دووه  

ثةيدابوونىئيمبؤلةس:
ناوثؤشي روويةكى  هةر بوونى ئةوةية يةكةميان 
ئيمبؤلةس دروستكردنى  دةبَيتةهؤى  لوولةكاندا  لةناو  زبر
لةرةقبوونى بةئاسانى ـــةوةش ئ و (ثــارضــةمــةيــيــوةكــة)
خوَين دووةميشيان: ديارة. بريندارييةكاندا و خوَينبةرةكان
خوَين بةلوولةكاندا رؤيشتنى ئةطةر مةياندن دةبَيت تووشي
و بضوكى سرؤمبني بِري بةردةوام لةبةرئةوةى زؤرهَيواش بوو

دةبن. دروست بةردةوام دى مةييوةكانى
سيدا: و خوَينبةرةكانى لةخوَينهَينةرى ران مةيني

زامــدارة  كةسة مةيني بةمةبةستى لةبةرئةوةى  
لةشيدا لةوناوضةيةى ة

َ
جوول سةعاتَيك بؤضةند دةبَيت كة

ئةوكةسانةى لةش ندنى
َ
نةجوال لةئةنجامى بؤية راطرَيت،

دةبَيتةهؤى بةزؤرى ئةوة ،Bed patientجَيطادةكةون لةسةر
خوَينانةدا لوولة ئةو  لةناو مةييو ثارضةى  ثةيدابوونى
زؤربةى لةوناوضةيةدا، خوَين رؤيشتنى هَيواش لةئةنجامى
تــةواوى درَيــذى  بةئاِراستةى مةييوانة ئــةو طةشةى جــار 
لةيةك بطةنةسك، ولةوانةشة دةبَيت، قاض خوَينهَينةرةكانى
لةشوَينى ثةيدابونيان مةيووةكان ةتانةدا

َ
ئةم حال لةسةردةى

يي
َ
بةبةرةال دةكةنرَينو

َ
هةل ناوضانةدا لةديوارىلوولةكانىئةو

و
َ
دل راستى طوَيضكةلةى تادةطةنة خوَينهَينةردا بةناو دةرؤن

ةىراستولةوَيوةبؤخوَينهَينةرةكانى
َ
لةوَيشةوةدةضنبؤسكؤل

 Massive سييةكان طرتنى  دةبــنــةهــؤى ـــةوةش ب ســي 
طةورةبوو  تةكة

َ
جةل وئةطةر  Pulmonary embolism

مردن راستةوخؤ و خوَينبةرةكةى سي دةطرَيت هةردوو ئةوا
يا طرت سي خوَينبةرى يةك تةنها ئةطةر م

َ
بةال روودةدات. 

مردن دةبَيتةهؤى يا نامرَيت، كةسةكة ئةوا بضووكى لقَيكى
طةشةى لةئةنجامى رؤذَيك ضةند يا سةعاتَيك ضةند ثاش

سيدا. لوولةخوَينةكةى لةناو تةكة
َ
جةل زياترى

ةتةكانىثةيدابوونىمةييو 
َ
دذةمةين: لةزؤرَيكلةحال

(تاجى)
َ
دل خوَينبةرةكانى مةييوةكانى وةك خوَيندا لةناو

دةتوانرَيت  سي،  ئةوانةى  يا  Coronary thrombosis
هةندَيك ئَيستا لةبةرئةوة دوابخرَيت مةيينةكة ثةيدابوونى
لةوانةى كة دذةمةيني. بةثَيدانى ثةيدابووة نوَي تةكنيكى 

كؤمارينةيتة. و هيثارين بةكاردَيت زؤرتر لةهةموويان
هيثارين  لَيدانى مةيني: دةرزى دذة وةك هيثارين
بؤهةر 1.05ملطم/ نزيكةى واتة لةخوَيندا كةم بةرَيذةيةكى
كردارى دواخستنى دةبَيتةهؤى لةش كَيشي كيلؤطرامَيكى

نيو  بؤ مةينيBlood – Clotting time لة 5 خولةكةوة
3- ماوةى بؤ هيثارينةكةش كاريطةرى و زياتريش و سةعات
دةتوانرَيت لةنةخؤشخانة لةوكاتةدا و دةخايةنَيت 4سةعات

بكرَيت. زؤرشتبؤنةخؤشةكة
كؤماريني  كاتَيك مةيني: دذة وةك كؤمارين
بةنةخؤش  ــت  دةدرَي  Warfarin وةرفةين ،Coumarin
وX دةست  IXو VII هؤكارةكانى و ثرؤسرؤمبني ئاستةكانى
ظيتامنيK كاردةكات  دذة وةك وةرفةرين دةكةن. بةدابةزين
ثَيدانىوةرفةرين لةبةرئةوة بؤدروستنةكردنىئةوهؤكارانة.

دةكاتةوة. كةم مةينةكة %50 تارادةى

سةرضاوة:
1-Guyton: Human Physiology and Mechanisms of 

Disease
2- Guyton: Textbook of Medical physiology.

  



كة وَينايةك بةرزكردنةوةى و طةشةثَيدان بؤ
بوونى ضةند شَيوةيةك هةيانة، سةبارةت بةخؤيان منداالن
وةرطرتن سوود نوَي، تَيِروانينى ثَيشنياركردنى وةك هةية،
تؤ اليةن تايبةت لة ضةندين رةفتارى و هةبوونى لة طفتوطؤ
كة روو رَينماييةكدةخرَيتة ضةند لَيرةدا ةكةتانةوة،

َ
مندال و

لَيوةرطرتنة. سوود شايةنى منداآلن بؤ تةمةنَيكدا هةموو لة
بةجَيهَينانىئةمرَينماييانةيارمةتيتاندةداتتاوةكومنداآلن

ببيننةوة. ثَيطةيةكىشايستةدا لة خؤيان
ضةند لة كة ئةوةى لةبرى بدة منداآلن هانى .1

بكات. ريسك طرتن
َ
هةل هةنطاو نياييةوة

َ
دل رَيطةيةكى

دةثارَيزن  منداآلنةى كة خؤيان لة ريسك ئةو
هةميشةخاوةنىباوةِربةخؤبونَيكىنزمن،لةبةرئةوةهةرطيز
رةنطة ئةطةرضى ناكةن، درك واقيعى سةركةوتنى هةستى
بة ثةيوةندييةكى كردن ريسك كة ضاو ثَيش بَيتة وا
ئةم وتنى كة بَيت لةبريت  نية، بةآلم باوةِربةخؤبوونةوة
لة و ترس نوَييةكان كارة ئةنجامدانى لة رستانةى خوارةوة

شكستيةوة.

طةشةثَيدانى وَيناكردنى
ن سةبارةت

َ
منداال

بةخؤيان

ةبجةيى
َ
هةل جةمال

      55
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”ناتوانم       ياخود شتَيكة“ هةموو لة ”رقم       
دةتةوَيت  ئةطةر بدةم“ ئةنجام كارة ئةو  
سةركةوتن، لةسةر رايبهَينة بَيت، بةخؤى باوةِرى ةكانت

َ
مندال

ثَيشرت كة كارانَيك  ئةنجامدانى بؤ بدة هانيان ثَيية  بةم
شتَيكى تَيكشكان كة َي

َ
بل ثَييان بةردةوام نةداوة. ئةنجاميان

مرؤظ تَيكشكانى ماناى كارَيكدا لة سةرنةكةوتن و سروشتية
جار بِرواتة دوو تاوةكو بدة ةكةت

َ
مندال هانى بؤ نمونة نيية،

كارة ترسناكة، ئةم َييت
َ
بل ثَيى كة ئةمةى برى حةوزةكةوة لة

َييت: ئاطات
َ
بل ئةوةى هةميشة دووبارة لةبرى ستايشى بكة،

َيى
َ
بل ،” بدةيت ئةنجامى نةتوانى رةنطة بَيت، لةخؤت

َييت:
َ
دةل كة رستةى ئةم بَيت تاقي بكةرةوة“، لةبريت ”فةرموو

لة لَيية حةزيان كة ستايشَيك و سةيركةن“ دايكة، ”باوكة،
كة بهَينن بةوة باوةِر دةدات تاوةكو يارمةتيان ببيستن، تؤوةى
بةوة يةكيان ثَيويسى هيض كة كاتَيكدا لة لياقةن، بة سايشتةو
نثَيويستيان

َ
ئةوانكاتَيككةمندال نيةكةسَيكسةيريانبكات،

خؤيان تاوةكو وَينايةكبؤ هَيزى دةروونىهةية، ثشتطريىو بة
ثَيويستيان هةميشة بوون طةورة كة كاتَيك بكةن دروست
ثَيشبكةون، بدة تاوةكو هانيان نةبَيت، كةواتة ثشتطريى بة
خولةكَيك سةيرى ضةند و بكةن ئةزمون نوَي ضةندين كارى
طرنط تؤ الى ئةندازةيةك ض تا َي و

َ
بل ثَييان و بكة كارةكانيان

بؤ ئةوان وَيناكردنةى ئةو بؤ قسةية ئةم نيابة
َ
دل ثَيرؤزن، و

طرنطة. زؤر دةكةن دروستى خؤيان
بزانن:  سوك بة خؤيان منداآلن نةهَيَلن  .2
ناتوانم ”من بيستن لَي خوارةوةت رستانةى ئةم هةركاتَيك
الوازم“ زؤر ”من ناشريينم“ ”من بدةم“ كارَيك ئةنجام هيض
ثةيامت ثَيدةدرَيت راستيدا لة ناتوانم سوارىثايسكلبم“ ”من
كاتةدا لةم بكةيتةوة، بةرز ئةوان باوةِربةخؤبوونى هَيزى كة
تةنها ناكات، درَيذ دوورو وتارى ثَيشكةشكردنى بة ثَيويست
”بؤ نمونة: بؤ بدةيت، هانيان ثؤزةتيظانة رستةى بة دةبَيت
كارَيك توةرطريتدةتوانيتهةموو

َ
لةئةقل نمونةئةطةرسوود

مةسةلة ئةم دةتوانيت بكةيت كؤشش ”ئةطةر بدةيت ئةنجام
دةِرؤستى بيتةوة ورد كةمَيك ”ئةطةر بكةيت“ حةل بريكارية
”بؤضى خَيراكة“ بكةرةوة تاقي وةرة دَييت، ئةزمونةكة
رستة لةو سود ”كةواتة بكةرةوة ؟!تاقى نازانيت بريدةكةيتةوة
ةكة بةرز

َ
سادةو ثؤزةتيظانةوةربطرةكةباوةِربةخؤبوونىمندال

ئةوا ببيستن رستانة ئةم بةردةوام ةكان
َ
مندال ئةطةر دةكةنةوة،

هةركاتَيك دةكةن
َ
قةبول ديكةش ثؤزةتيظى رستةى ضةندين

بدةم ئةنجام كارَيك َيت: من ناتوانم
َ
دةل خَيزاندا لة كةسَيك

ئةمةشدةبيستنيكةكةسَيكىديكةشلةئةندامانىخَيزانةكة
نةك دَينم بةدةست دةتوانمةكانم لة ”سةركةوتن َيت:

َ
دةل

كورتة، سادةو ئةم رستةية دروشمَيكى نةتوانمةكانمةوة“ لة
بؤ َيك ناضار بكات

َ
مندال بتوانَيت مرؤظ بؤ ئةوةى كة بةآلم

كاراو كاريطةرة. زؤر ئةنجامدانى كارَيك
ثَيودانة لةسةر كردنةوة  جةخت  هةوَلبدة .3
راكردنى دةرةكىوروخساريةكانىسةركةوتنكةمبكةيتةوة:
يةكةم ثلةى ثاية، بونى ثلةو ثارةو لةشوَين ثاداشت، بةردةوام
باوةِربةخؤبوونىمنداآلن نياييةوة

َ
بةدل مادىيةكان، ئامانجة و

دادةبةزَيتلةبريمانبَيت،باوةِربةخؤبوونلةهةناوو دةروونةوة
كاتَيك دَينَيت بةدةستى كة ئةوةى و دةستكةوت لة نةك دَيت
ئةطةر نمرةيةكى كة تةنها دةبَيت باوةِرة طةورة  بةم

َ
مندال كة

ناوةندى لة نمرةى ئةطةر شايستةية مرؤظَيكى باش وةربطرَيت
بَي و دةبَيت دروست ال سوكايةتى هةستى هةبَيت كارتةكةيدا
نمرةى ناوةند َيك بؤ رؤذانَيك لة ذيانيدا

َ
مندال طومانيش هةر

ياخودنزموةربطرَيت،تؤناتوانيتهةميشةكةسىيةكةمياخود
بة خؤت دةتوانيت هةميشة بةآلم بيت، ثَيشرِبكَييةك براوةى
منداأل بوونى بةنرخ بزانيت، باوةِربةخؤ و شايستة مرؤظَيكى
سةنطاندنَيكةكةئةوبؤخؤىهةيةتى،ئةو دةبَيت

َ
بةرهةمى هةل

نمرةى ئةطةر تةنانةت هةبَيت، شايستةى مرؤظَيكى هةستى
ياخود خؤيشى، ضاوةِروانى ئةندازةى لة بَيت كةمرتيش ئةو
نةهَينَيت بةدةست مةداليايةش ئةو ثَيشرِبكَيشدا لة كة ئةوةى
روخساري ثَيودانطة بةهَيزكردنى لةبرى بوو، لَي حةزى كة
قؤناغةكانى هةموو لة دةبَيت منداآلندا لة سةركةوتن يةكانى
كارةش ئةم بؤ بةهَيزبكرَيت، يةكان دةرونى ثَيودانطة ذياندا،
بؤ كة ية زيادةى طرنطى كة ئةو لةوةى نيية جطة ضارةيةكت
كةمى بكةيتةوة، طرتووة، ضاوت لةثَيِ ملمالنَي و سةركةوتن
نمرةكانت ”تَيكِرايى بثرسيت منداكةتان لة ئةوةى لةبرى
ئةمةى لةبرى ؟!“ رازيت لةخؤت ”ئايا بثرسة ؟!“ ضةند بؤتة
؟!“ سةركةوتيت زماندا تاقيكردنةوةى لة ”ئايا بثرسيت كة
لةبرى ؟!“ ثَيشكةوتويت زماندا لة وانية ثَيت ”ئايا بثرسى
لة كة بثرسة ”ئايا لةوةى ؟!“ بثرسيت ”ئايا برتةوة ئةوةى
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نواند، زياترت لَيهاتويةكى  كردوو بةشداريت ثَيشرِبكَيكةدا 
ضَيذت لَيوةرطرت ؟!“.

دةرةكى ثاداشتى بَي دةزانن كة منداآلنةى ئةو
ئةو رةوتى لة هةميشة ثارَيزراوة  رَيزطرتنيان  بةردةوام
ئةو بةآلم دةمَيننةوة، لَييةتى حةزيان كة سةركةوتنانةى
يةكانى دةرةكى ثَيودانطة شوَين بة هةميشة كة نةى

َ
منداال

داوودةرمانى لةسةر رَيى بةكارهَينانى رادةكةن، سةركةوتندا
باوةِربةخؤبوونَيكى طةدة، بةزامى دووضاربوون بةخش، ئارام
كةسَيك هيض زؤر سادةية، يةكة دةطريسَينةوة، راستى نزمدا
كةسى ديكة كةسانى بة بةراوردكردندا لة هةميشة ناتوانَيت
خؤيانةوة كةسى ديدى لة دةتوانن هةمووان بةآلم بَيت، يةكةم
بَيت، دةروونى ثَيودانطى ثَيودانط كة مةرجَيك بة بن، يةكةم

10 كيلؤمةترى  راكردنى يةكى ثَيشرِبكَي بةشدارى كردن لة
لة كة كةسَيك بؤ دةتوانَيت كة، ثَيشرِبكَي هاتنى كؤتايى و
بةآلم بَيت،  نمرةيةك ثَيوةرَيكى دةروونى ثَيودانطى شوَين 
سةركةوتن، بؤ بَيت دةرةكى ثَيودانطى لةشوَين كةسَيك ئةطةر
بكات هةست تاوةكو بباتةوة ثَيشرِبكَيكة دةبَيت نياييةوة

َ
دل بة

درَيذايى بة هةية ثؤزةتيظانةى باوةِربةخؤبونَيكى كة بةوةى
براوةى هةميشة  بؤ كةسَيك  هةرطيز  مرؤظايةتى  مَيذووى 

ثَيشرِبكَينةبووة.
منداأل قرتةى كردن و بؤَلةو طلةيى هةوَلبدة .4

ثَيت  لة راستيدا دةكات كة طلةيى َيك
َ
بكةيتةوة: مندال كةم

كة هةلومةرجةى و لةو هةم ئَيستا لةوةى كة ”من َيت:
َ
دةل

بوونى واتة ثؤزةتيظانة باوةِربةخؤبوونى نيم” رازى تيايدام
ئةطةر ذيان، تةنانةت هةموو شتَيكى بؤ تَيِروانينَيكى طةش
كة تاكَيك تؤش نةبَيت، مرادى بارةكة هاوتاى سةردةمَيكيش
بةخؤىناداتسكاالىلة رَيطة باوةِربةخؤبوونَيكىبةرزىهةية
ئةهلى لةبرى رةخنة هةبَيت، ئةم كةسانة شتَيكى ذيان هةموو
دةزاننضؤنضؤنىئةوكارانةوةربطرنكةرةوتَيكىباشيان كارن،
لة و دةتةوَيت دةكةن طلةيى هةميشة ن

َ
منداال كة كاتَيك نيية،

دةكةيت، دةرونبةرزيان الواز راستيدا لة دةستيان رزطار بيت،
ةكانتكةسانَيكىبةتواناوباوةِربةخؤبونَيكى

َ
تؤدةتةوَيتمندال

لة كة دةبَيت مةرجَيك بة كارة ئةم بكةيت، ثةروةردة بةرزةوة
بدة

َ
هةول بن طوَيى عةيبة و

َ
سكاال دةستبةدارى يدا

َ
مندال قؤناغى

بةرستةو منداآلن دا قرتة قرت كردنى و
َ
سكاال بةرامبةر لة

و طونجاو رةفتارى نوَي
بؤنمونة بكةيت، ة

َ
مامةل

بويتةوة: لةمشَيوةية يةكى
َ
سكاال ئةطةررووبةرووى

الساييم مامم كوِرى  مامم،  ى
َ
مال بؤ بِرؤم  حةزناكةم  ”من

؟“ هةية رؤنمان هَيلكةو نيوةِرؤ ”ديسانةوة دةكاتةوة“
ضةند ”تؤدةتوانيت بة بشؤم دةفرةكان ياخود“من حةزناكةم
كة بتواننلةذيانوهةروةها ميان بدةيتةوة

َ
وةال رةوشتَيكى نوَي

ي
َ
”لةمال َيي:

َ
بل بؤنمونة تربن، طةشبني بةخؤيان سةبارةت

بكةين
َ
سةرقال وةرةخؤمان دةبةين، بةسةر خؤش كاتَيكى مامة

بةالسايي كردنةوةكانى طرنطى ”بؤضي يا بكةين“ يارى لةوَى و
باشة، زؤرشتَيكى ”هَيلكةو رؤن دةدةيت ؟!“ مامةكةت كوِرة
”شؤردنى ياخود دةكةين“ دروست كةباب ئةمشةو م

َ
بةال

بدةين كارَيك ئةنجام دةبَيت هةموومان كارى تؤية، دةفرةكان
ببةيت دةفرةكان لةشؤردنى ضَيذ بدةيت

َ
هةول دةبَيت تؤش

قرتةقرتيان و
َ
كةسكاال بكةيت مةشق دةبَيت كاتدا لةهةمان ”

بةردةوامى ى
َ
كةسكاال بَيت لةبريتان م

َ
بةال بطريت، ناديرة

ةكانالىتؤبؤئةوةيةكةدةيانةوَيتتؤكاردانةوةبنوَينيت
َ
مندال

ئاوِريان لَي بدةيتةوة. و
ةكةتانفَيربكةكةطرنطىبةرةفتارىبَيزاركةرو

َ
مندال

تؤدةتةوَيت بَيت  لةبريتان نادةيت، ئةوان نارةحةتكارى
ئةو و هةبَيت بةرزيان باوةِربةخؤبوونَيكى ةكانت

َ
مندال

ئاوِرلةئةو كة دةدةن نيشان ئةوة دةكةن، قرتةقرت نةى
َ
منداال

ثؤزةتيظانة، ةى
َ
بةمامةل ئَيستا نةدراوةتةوة، ئةوان دنيايةى

بةئاوِرنةدانةوة ،
َ
مندال قرتةقرتى لَينةكردنى ثشتطريى

ةكانفَيردةكةيت
َ
مندال كانيانكاتَيككةدةبنةضةنةباز،

َ
لةسكاال

َ
ثؤزةتيظانةيان لةطةل ةيةكى

َ
مامةل

َ
سكاال و طلةيي كةلةبرى

كةدةروونبةرزييةكى َيك
َ
مندال ثَيودانطى هةبَيت، ذياندا

لةذيان كردن
َ
لةبرىسكاال كة: ئةمةية ثؤزةتيظانةىزؤرىهةية

كاريطةرانةيان ةكردنَيكى
َ
مامةل تواناى سادةية، كةكارَيكى

ذياندا.
َ
لةطةل هةبَيت

5. باهةميشةرةخنةتدةربارةىرةفتارىمنداَلةكة 
مرؤظَيك: وةك  ئةو نرخى بةهاو دةربارةى نةك  بَيت،
بةهاو كردنةسةر هَيرش خراثي“ ”تؤكوِرَيكى سادةى رستةى
كرد خراثت ”تؤكارَيكى طونجاوى لةرستةى ة،

َ
مندال كةسايةتى

رستةى لةبرى كةباشرتواية دةدرَيتةوةى لةرةفتارى ئاوِر ”
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كارَيك   ن
َ
منداال ئةطةر بةكاربهَينرَيت، يةكةمدا  

بدة 
َ
هةول بكرَيتةوة، راست ثَيويستة دةكةن  

بكة، ةكة
َ
مندال رةفتارى  ئاراستةى خؤت  نارةزامةندى

لةنَيودةبةن
َ
مندال باوةِربةخؤبوونى لةمشَيوةية رستةطةلَيكى

لَي هيضت ”تؤ نيت“ باش ”تؤ ي
َ
تةمةل ”تؤ طةمذةى“ ”تؤ

ئةمانة. نمونةى و ناية“
 ئةورستانةىدةتوانرَيتلةبرىئةوانةبةكاربهَينرَيت 
دةكاتةوة بريتني

َ
مندال نةطونجاوى رةفتارى كةجةخت لةسةر

دةكةيت” ي
َ
تةمةل ”ئةمِرؤ نةبوو“ ذيرانة تؤ ”رةفتارى لة:

دةِروانيت ”بةرز نيية“ تةحةمول كردن قابيلى رةفتارة ”ئةم
نابَيت ن

َ
منداال كات هيض لةراستيدا كةوتيت“ دةرئةنجام

خراثن. خؤياندا كةلةخودى وابريبكةنةوة
بةهةر سةبارةت تاوةكو بدة منداَلةكان هانى .6

”ماندوم“:  نةَلَين هةرطيز و بوروذَين لةذياندا شتَيك
دةكةن بةماندوَيتى هةست كةبةراستى  نةى

َ
ئةومنداال

وشةى كردنةوةلةسةر جةخت هةية، نزميان دةرونبةرزييةكى
كةسَيك كاتَيك كات، كةزؤرترين بةوهؤيةوة لَيرةدا راستى
دةكةم لَي ”داوات كة ئةوةية ماناى ماندوم“ َيت:“من

َ
دةل

وشةية لةم سوود َيك
َ
كةمندال ئةمةى هؤى بدةيت“، يارمةتيم

شَيوة بةباشرتين ضؤنضؤنى كةنازانَيت ئةوةية وةردةطرَيت
بةرثرسيارَيتى لةبةرئةوة وةربطرَيت، خؤى لةكاتى سوود

دةكات. دايك ياخود باوك ئاراستةى
كَيشةيةك  كةبِرياربدةيت، تؤية ئةركى ساتةدا  لةم
هةندَيك و بدةن ئةنجام ثَيكةوة  لةكارةكان  هةندَيك نيية
َيك

َ
م مندال

َ
بةال ةكةتان

َ
مندال بةذيانى ببةخشة خرؤش و جؤش

بةرامبةر رَيزى بَي لة جؤرَيك شةكةتة، ماندوو كةبةِراستى
وةبريخؤت هةميشة  دةدات، نيشان دةوروبةرى و  بةخؤيي
ةيي

َ
حةوسةل بَي و ماندوَيتى كة بهَينةوة ةكةت

َ
مندال و

زؤر كارى ضةندين دةتوانرَيت ساتَيكدا لةهةر بذاردنَيكة،
َ
هةل

ينةوة، طةمة،
َ
لَيكؤل راكردن، خوَيندنةوة، وةك ئةنجام بدرَيت

تؤث راوكردن، ماسي، راوة ضاودَيرى، ئةنجامدانى بريكردنةوة،
هتد. .. و. تؤثَين

ةيي 
َ
حةوسةل كةم بة هةست ن

َ
هةركاتَيك كةمنداال

ديكة كةسانى سةرةوة لةوشتانةى وةرطرتن بةسوود و بكةن
دةرونبةرزيت بكةيتئةوا لَي بزانن تؤشثشتطرييان بةتاوانبار

دةبَيتفَيريانبكةيت،كاتَيككضةكةم لةمكاتةدا تَيكشكاندوون،
دةدايةوة مم

َ
بةمشَيوةية وةال ةية،

َ
كةبَي حةوسةل دةوت بةمنى

ًبذاردنى
َ
هةل لةبرى ثَي دةدةم تاوةكو ثَيِرستَيكت ”هةرئَيستا

بذَيريت،
َ
يةكَيكيانهةل ةييلةبيستكارىجياوازدا

َ
بَيحةوسةل

بؤ بابةتة هةموو ئةم ضيية، ماناى ةيي
َ
حةوسةل بَي نازانم من

ةيي
َ
حةوسةل بَي بؤ شوَينَيك لةذياندا كةواتة هةية، فَيربوون

نابينمةوة“وشةطةلَيكىلةم شَيوةيةو بةئاوازَيكىخؤشدةربرِبن
دةبَيت كوِرةبضكؤلةكةم، دةطةيةنَيت كةتؤ ماناىئةوة هةميشة
تؤ باوكى نةبيت، ة

َ
حةوسةل بَي كاتَيك كةهيض بكةيت ي

َ
قةبول

تؤكارَيك وةك ضيية، ماناى ةيي
َ
حةوسةل بَي نازانَيت ةن

َ
ئةسل

ياريية طةمةو هةموو  بةم  نةدان طرنطى  كةبةهؤى  ناكات
كةم ى

َ
مندال كة: بَيت لةبريتان ببيت، دةروونى ئازارى دووضارى

كارةش ئةم هؤى نابات، لةتةنهايي كةضَيذ َيكى
َ
مندال ة

َ
حةوسةل

ئةم تةنهاية،  ئةودا
َ
لة كةسَيك نابات لةطةل كةئةوضَيذ ئةمةية

هةية بةدةرونبةرزييةوة ثةيوةندي بةسوودة و ثوخت وشة
ئةنجام هةزار كات كةفَيربَيت لةهةر ساتَيكدا َيكى باش

َ
”مندال

بريكردنةوةو ثياسةكردن، كتَيب، خوَيندنةوةى وةك بدات،
ئةوةى كةفَيرببَيتضؤنضؤنىدؤندرمةيةكىنوَيدروست بكات
ضؤنضؤنى بكاتةوة، فَيردةبَيت كؤن ضاك راديؤيةكى ياخود
َيكة

َ
مندال ة

َ
حةوسةل كةم ي

َ
مندال بَيت“ لةبريت بَيت و تةنها
لةتةنهاييببات. كةناتونَيتضَيذ

تةنهاييدا 
َ
لةطةل بوَيت  خؤش  خؤت تؤ ئةطةر  

تاوةكو بدةيت هان ةكان 
َ
مندال دةبَيت نابَيت،  كَيشةيةكت

بةهؤى نةك شتَيك دروست بكةن و خؤياندا تةنها بن ً
َ
لةطةل

تةنهاييان تةلةفزيؤن بةسةيركردنى ياخود طةمة كةرةسةى
دةتوانن دةرونبةرزيني كة خاوةنى َيك

َ
مندال بسةنيتةوة، لَي

ثشت كارةكانيش ئةنجامى بدةن و بؤ ئةنجام زؤر كارانَيكى
بةكةسنابةستن.

نةك هةَلبذَيرن سةربةخؤيي فَيربكة منداَالن .7
باوكةوة و دايك ةى

َ
هةل بةهؤى ثاشكؤ ي

َ
مندال ثاشكؤيةتى:

سةرةنجام لةدةرونبةرزييةكى بن، تاوةكو سةربةخؤ هاننادرَين
نةبوونى سةرضاوةى سةرنجبدة بةهرةمةندبَيت، نزم
ثَيوةى ةكة

َ
كةمندال كةسَيكة الى ة

َ
مندال ئةم دةرونبةرزى

لةسةر ناتوانَيت نييةو ملمالنَيي تواناى لةبةرئةوة ثةيوةستة،
بةشَيوةيةكى ن

َ
لةو روانطةوةى كةمنداال بوةستَيت، خؤى ثَيي
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ثةروةردةو بةوئةندازة ثَيويستيان ثاشكؤن سروشتى
تاوةكو بةهَيزبَيت باوةِربةخؤبونيان تاوةكو هةية فيًَركردنة
دةبنةوةو كةرووبةروويان بكةن جيهانة ئةو شرؤظةى بتوانن
ئاشكراية مةسةلةكان بَين. ةكردنى

َ
دةرؤستى مامةل بؤخؤيان

دةست ئةزموون م 
َ
بةال دةبن، ة

َ
هةل دووضارى رَيطةيةدا لةم

دةكةن بةضَيذ هةست  فَيردةبن كةشتَيك لةوةى  و دةخةن
دةكةم“ كارة ئةم خؤم ”من كة دةلَين ئةوة ن

َ
منداال هةموو

تاوةكو بكةن سةربةخؤيي  بة هةست دةكةن حةز  ن
َ
منداال

دةست دةتوانيت تؤش  هةبَيت بةرزيان دةرونبةرزييةكى 
بةسةر بيت خؤت خاوةندارَيتى طةزافى و الف بةردارى
بريبكةنةوة سةربةخؤيانة تاوةكو بدةيت هانيان نداو

َ
منداال

لةم سوود هةندَيكجار بةهَيزبَيت، دةرونبةرزيان سةرةنجام و
بذاردندا

َ
؟!“”لةهةل ”بريلةضيدةكةيتةوة ثرسيارانةوةربطرة:

حةل بكة تؤمةسةلةكة جار ”يةكةم ؟!“ دةدةيت دةنط بةكَى
مةوة“ بريتنةضَيتسةربةخؤيي

َ
ثاشانمنلةرَيطةضارةى دةكؤل

ثاشكؤيةتى دةرونبةرزى لةكاتَيكدا دةروزنبةرزى بةهَيزدةكات
دةبات. لةناو

بِرياردانى رةخنةو كةئةهلى فَيربكة منداَالن .8 
نةفرةتيان  كةفَيردةبن نةى

َ
منداال ئةو نةبن: وةخت ثَيش

خؤياندا لةدةرونى نةفرةتة ئةو دةبَيت هةبَيت، لةشتَيك
كةئةوان دةردةكةوَيت سةركةوتنة ئةو تاوةكو نةوة

َ
بهَيل

و رق دةفرَيكى بؤ دةطؤِرَين نة
َ
منداال ئةم واتة هةية، نةفرةتيان

توِرةييكةسَيككةرةخنة لةكةسَيكى ديكةدةطرَيتوسةبارةت
بِريار ئةطةر دةدات، وةخت ثَيش بِريارى ديكةش كةسانَيكى بة
دةبَيت ةبكات،

َ
شَيوة مامةل بةخؤيشي بةهةمان سةبارةت بَيت

دةربارةى كةمرؤظ ئةمةى  هؤى  بَيت،  خؤى  نيطةرانى زؤر
ئةمةية دةدات وةخت ثَيش بِريارى و دادوةرى ديكة كةسانى
باشي هةستَيكى تاوةكو بكات سووك ديكة كةسانى كةدةيةوَيت
كةسَيكة رةوشةكارى ئةم لةبةرئةوة بةخؤى سةبارةت هةبَيت
رَيز بةراستى تؤ ئةطةر  هةية، كةمى كةدةرونبةرزييةكى 
جياوازة، كةلةتؤ لةاليةن كةسَيكةوة هةرطيز بطريت لةخؤت

هةِرةشةوة. بةر ناكةويتة
كةسَيكو هةرشَيوة  لةهةموو كةرَيز ن فَيربكة

َ
منداال

س
َ
لةهةل دةدةن

َ
هةول كةئةوان كاتَيك بطرن، بريوبؤضوونَيك

بهَيننةوة وةبرييان دةكةن، بةطةورةكان سوكايةتى كةوتدا و

َي
َ
بل بؤنمونة نةكردووة دروستيان كةكارَيكى

سوكايةتى دةبَيت بؤضي سةيرة ”ثَيم
نيشان  بةطرنط تاوةكو خؤت بكةيت،   بةطةوةكان
بؤخؤت هةية كةمافت ئةندازةى ”بةهةمان بدةيت؟!“
مرؤظ“ هةية بؤخؤيان ببنة مرؤظ، ئةوانيش مافيان ببيتة
تةمَي نةك ثَيويستة نةئامؤذطارى ةتانةدا

َ
حال لةم لةبةرئةوة

كؤ بةسة و سادة رستةى يةك تةنها كو
َ
بةل كردن، نةرةخنة

وةختى ثَيش بِريارى بة سةبارةت بكةيت ناضاريان تاوةك
خؤيانبريبكةنةوة.

بةهةر  سةبارةت  كةم كةم َيك
َ
مندال ديتت ئةطةر   

بريوبؤضوون ينةوة
َ
لَيكؤل خوَيندنةوةو بَي شتَيك، هةر كةسَيك،

ينةوة
َ
دةربرِبنهانيانبدة تاوةكوزياتروردببنةوةو ئةهليلَيكؤل

بةبابةت سةبارةت سةرنج  بوونى  تةنها  بَيت  لةبريتان بن
مةسةلةى ئةتؤمى، جةنطى برسَيتى، و هةذارى وةك طةلَيكى
بَي نرخة، شتَيكى سادةو ديكة، هةر بابةتَيكى هةذارى ياخود
طةزافَيكى مةسةالنة بةم بؤكؤتايي هَينان َين

َ
بةل بوونى م

َ
بةال

فَيربكةيتكةتةنها ن
َ
دةبَيتمنداال لةبةئةوة بةنرخة، طرنطو

بوونى بكةيت فَيريان و بدةن َينيش
َ
بةل روو، بخةنة سةرنج

ئيعتيبارة. و نرخ بَي بةدواداضوون ينةوةو
َ
لَيكؤل لة دور تيؤرى

راشكاوو خؤياندا
َ
لةطةل تاوةكو فَيربكة ن

َ
منداال .9

دةدةن، فريو كةخؤيان هةرجارَيك ن
َ
منداال راستطؤبن،

َيككةدووضارى
َ
بؤضوونيانسةبارةتبةخؤياندةشَيوَيت،مندال

تاوةكو دةكات دروست طةورة جيهانَيكى دةبَيت خؤفريودان
ديكة بؤضوونى كةسانى دواجار و بدات ديكةش فريو كةسانى
بؤئةوةى دةزانَيت،  خؤدروستكراوة جيهانة ئةم بةهؤكارى 
لة سوود دةبَيت بكةيت ن دروست

َ
لةمنداال راستطؤ كةسانَيكى

دؤِراندنى هؤى ئةطةر و وةربطريت شَيوةية لةم رستةطةلَيكى
تيثي كة بوو ئةمة ئةمِرؤدا لةثَيشرِبكَيى تَيبينييةكةتان
مرؤظةكان هةموو نيية، طرنط دةكرد باشرتيان بةرامبةر يارى
بةرثرسةكانيش ئةطةر تةنانةت دةيدؤِرَينن، رؤذَيك سةرةنجام
دؤِرانةوة سةرزةنشتيان بةهؤى ئةم كةمتةرخةميان كردبَيت
باشت نمرةيةكى  فيزيادا لةوانةى ”ئةطةر ياخود بكةيت 
الوازيت وانةيةدا لةم بةهؤى ئةوةوةية كة نةهَيناوة، بةدةست
وا خراثة،  مامؤستايةكى مامؤستاكةت كة ئةمةى نةك 

لة رةخنةطرتنى زؤر كة كاتَيكى ئةوةى بريدةكةمةوة لةبرى
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زياتر       دةبَيت بةريت، بةسةر مامؤستاكةتدا       
ياخود ”تةنانةت  بدةيت“ فيزيا وانةى طرنطى بة  
َيكىباشيت،

َ
ئةطةردرةنطيشبطةيتةقوتابخانةهَيشتاهةرمندال

قوتابخانة، بطةيتة كاتى خؤيدا كة لة تؤية ئةركى ئةمة بةآلم
َيك

َ
نةيةت“مندال ثاسةكةشتلةكاتىخؤيشيدا تةنانةتئةطةر

دةروون خاوةن بَيت، راست روو  خؤيدا  لةطةأل فَيربَيت كة
ئةم راستطؤيىبطريت، لة رَيز تؤهةميشة ئةطةر بةرزىدةبَيت،
ناضار بيت تاوةك مةكة بؤ نمونة درؤ فَيربوونة، كارة شايانى
سةرةتا بكةيت، سةرزةنشت كارةوة هةمان بةهؤى ةكةت

َ
مندال

راستى بؤ ووتنى هةلومةرجةكة هةميشة بريبكةرةرةوة تاوةكو
راستةوة قسةى وتنى بةهؤى كاتدا هةمان لة و بَيت فةراهةم
دةرونبةرزيةكى نيشانةى درؤكردن مةكة، ةكةت

َ
مندال تةمَيي

بؤ ووتنى ةوة
َ
مال هةلومةرجى كردن بةدرؤ ناتوانرَيت الوازة و

ةكةتفَيربَيت، بؤ
َ
مندال ئةطةر بكرَيت، قسة راستةكانفةراهةم

بةخؤ دةرخستن ثَيويستى بَيت خؤشةويست تؤ الى كة ئةوةى
هةروةها و ذياندان لةطةأل خؤى تاوةكو داوة يارمةتيت نيية،

بكات. هةماهةنط خؤى ناوةوةى دنياي
بدة: منداَالن  روخسارى دةرةوةى بة طرنطى .10
ثَيويست طرنطى ةكانتتاوةكو

َ
مندال بابةرنامةيةكتهةبَيتبؤ

ئاطاداربة بدرَيت. جوانييان لةش هةروةها و تةندروستى بة
رؤذانة نمونة بؤ ثَيويستة، بةرنامةيةدا لةم هاوِرَيبوونت كة
بةرنامةيةكى رابكةن تاوةكو ةكةتدا كيلؤمةترَيك

َ
مندال لةطةأل

بةدوور خؤت هةبَيت، ةكان
َ
مندال بؤ ئامادةكراوت وةرزشى

و تايبةتمةنديةكان بَي خؤراكة جؤرةكانى كِرينى لة بطرة
دةكةن زياد و شرينى كة كَيشى منداآلن شوكوالت جؤرةكانى
ةكانت

َ
مندل بؤ لةوضةشنة ةنخواردنى

َ
ئةسل كة باشرتة ضةندة

لة كِرينيان كةخؤيان فَيربكةيت ئةوانيش و هةروةها نةكِريت
كة لةبريى بدةيت نيشانيان رةفتارت بة ياخود بةدوور بطرن،
ةكةت

َ
مندال ئةطةر  دايت. ئةوان جةستةى و  تةندروستى

دابةزينى ياخود وةرزشى بةرنامةيةكى جؤرة هةر داية دةستى
هةبَيت، خؤى بؤ ثؤزةتيظى وَينايةكى تاوةكو بدة هانى كَيشى
دةرئةنجامةكةى، لة بةدةر سازَينةر، هةركارَيكى ئةنجامدانى
تؤ ئامادةبوونى دةروونبةرزى، بةرزكردنةوةى بؤ رَيطةيةكة
دةستةبةر ةكان

َ
مندال كارى بةردةوامى جؤرة ضاالكيانةدا، لةم

رؤحى بةرطرى سازى، خود بؤ رؤذانة سادووى ئامانجى دةكات،

راستيدا لة دةرونبةرزى نهَينى دواجار و طرنطة دةروونى و
نيية. ديكة شتَيكى بةرز روحيةتَيكى لة بةدةر

مرؤظة تاوةكو بدة منداَلةكان هانى .11
نةخؤشةكان: مرؤظة وةك نةك بريبكةنةوة تةندروستةكان
نفَيربكةتاوةكوبتواننضارةسةرىدووضاربوونىسةرما

َ
منداال

ثؤزةتيظانة ناِرةحةتىرزطاربكةن و لة نةخؤشىو بكةنخؤيان
بدةن كة بةخؤيان ثةيمان و بكةنةوة خؤيان جةستةى بري لة
لة منداِالن سكاآل كة كاتَيك بذين، تةندروستى بة تةمةنَيك
َيك

َ
مندال مةكة، توند نةخؤشيةكةيان دةكةن، خؤيان نةخؤشى

لة لَيهاتووى ناتوانَيت بري هةية، نةخؤش ئاساي بريَيكى كة
دةستةواذانة جؤرة  ئةم بوو، تةندروست بؤ بكاتةوة،  خؤى
نةثؤشى طةرم ثؤشاكى ”ئةطةر كة مةكةوة دووبارة هةرطيز
زؤر تؤ بخؤ دةرمانة ئةم ”وةرة ياخود دةبَيت“ سةرمات
؟!“ بيت باشرت ئةمرؤ ”هةست ناكةم كة ياخود هةستياريت“
بكةنةوة بري منداالن بدةيت وا هانى بدة هةوأل ثَيضةوانةوة بة
هةرطيز تؤ دةدةمَي َينت

َ
نمونة“بةل بؤ تةندروستن، كة

بدة ”رَيطةم و تةندروستيت“ يا بةهَيز – تؤ نابَيت سةرمات
ببينم، نةخؤشيةكة شوَينةوارى دةرمانةكة خواردنى لة بةر
َيك

َ
نةخؤش نيت ”مندال كة بكةيتةوة بري وا بدة هةوأل بةآلم

شيفا كةتواناى  وابريدةكاتةوة بزانَيت بةنةخؤش  كةخؤى
كةسانى سؤزى

َ
بةزةيي، دل و دنيا لةخؤشةويستى ثَيبةخشينى

ئةمةية راستيةكةى م
َ
بةال داية، ثزيشك رَينمايي ديكةو

جةستة خودى تةنها ةوانَيكةو
َ
ثال بؤخؤى مرؤظ كةجةستةى

بةنةخؤش خؤت بكات. ئةطةر ضارةسةرى نةخؤشي دةتوانَيت
هَينان بةدةست شيفا لةتواناى دةبيت ئومَيد بَي بزانيت
كةتةندروستيت وابريبكةيتةوة ئةطةر م

َ
بةال خؤتانةوة لةاليةن

يارمةتى بدةيت بوون تةندروست تايبةتمةندييةكانى هانى و
و بزانَيت بةتةندروست خؤى تاوةكو دةدةيت ةكةتان

َ
مندال

نةخوازراو. نةخؤشي رستةيةك لة دوربطرَيت خؤى
ئةنجام دةدةن: دةستى كارى منداَالن كاتَيك .12
ضةند كة ئةوان بهَينةوة وةبرييان بةردةوام بدةو ثَي طرنطيان
بكةيت ناضاريان جَى بَي بةرثرسيارى مةدة

َ
هةول باشن،

بَيئاطان ئةوان و دةزانيت شتَيك كةتؤ بةتايبةت بةدرؤكردن،
بةشَيوةيةكى من، لةئاشنايانى دايكَيك تؤ، لةزانيارييةكةى
رَيكةوتديتبووىكةرؤذَيكيانكضةكةىلةضوونىبؤقوتابخانةدا
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كردبوةوة دووثاتى كةئةو لةكاتَيكدا بووبوو، تاكسي سوارى
هةمو ئةورؤذة خةرجنةكات، ثارةكانى بؤكضةكةى بةوشَيوةية
كضةكةى مةضةكى كةضؤنضؤنى بوو ئةوةدا لةبريى دايك
ةوة

َ
بؤمال طةِرايةوة لةقوتابخانة كةكضةكة كاتَيك بطرَيت،

و كت قوتابخانة؟!“ بؤ  ضويت ”ئةمِرؤ ضؤن ثرسي: دايك
بكات ياخود بكةوَيتة كةدرؤ ةتَيكةوة

َ
كضةكة كةوتة حال ثِر

لةبري ئةم دايكى دايكيةوة، سةرزةنشتى وةبريهَينانةوةو ذَير
بويت، تةكسي  سوارى ئةمِرؤ ”ديتم َيت

َ
بل دةيتوانى كارةدا 

بةزايةدانى كارة ئةم مانة كة
َ
المان قةبول لةكاتَيكدا هةردوو

بؤئةمجؤرةشتانة كةثارةىثَيويستمان بةتايبةتئَيستا ثارةية،
بةقسةى كةكارت هةبوو باوةِرثَيكةرت طةى

َ
بةل ئايا نية،

دةبَيتةهؤى طؤية و طفت ةو
َ
مامةل ئةمجؤرة نةكرد؟!“ خؤت

دور دةدات تاوةكو ةكة
َ
مندال يارمةتى و و راستطؤيي دؤستايةتى

طفت ئةم ثاش بكات خؤي ي
َ
لةحال باس نيطةرانى و لةترس

ئةنجام باش كارَيكى ض ةكة
َ
مندال بزانة بدة سةرنج طؤية و

باشيت زؤر كضَيكى تؤ ”سؤزة بدة هانى بةجَي دةست و دةدات
دةكةيتةوة، ثاك ضَيشتخانةكة كةخةريكى م

َ
خؤشحال بةراستى

”هةرضةندَيك دةدةيت من كةيارمةتى دةكةم سوثاست زؤر
كةئةوان بدةيت بةخةرج لةوةدا خؤت تواناى بتوانيت زياتر
باشرتدةبَيت ةكان

َ
مندال تؤو نَيوان ثةيوةندى روو، باشبخةيتة

ئةو بؤئةوةى دةبةخشيت، ثَي زياتريان دةرونبةرزى هةستى و
بةخؤيان سةبارةت ةكةت

َ
كةمندال بطؤِريت نَيطةتيظانة هةستة

راستطؤبن، مرؤظطةلَيكى ةكانتان
َ
كةمندال بؤئةوةى هةيانةو

ئةو لةنَيوةندى و َين
َ
بل راستى بةسانايي زؤر بدةرَى دةرفةتيان

ثَي بةم بدة هانيان كارَيكى باش دةكةن، كةئةوان هةنطاوانةى
وَيناكردنة بؤخؤىدروستدةكةن ئةم ةكانتزؤر خَيرا

َ
يةمندال

تؤ بةراستى شتةية ئةو هةمان وةئةمةش باشم“ زؤر ”من كة
ةكةتدةوَيـت.

َ
بؤمندال

بكة مامةَلة بةشَيوةيةك منداَلةكاندا لةطةَل .13
ئةوةى نةك كؤبن: و كامَل مرؤظطةلَيكى كةئةوان ئةوةى وةك
مةرجَيكى و  هةل ياخود جَيطةيةك بة طةيشتن لةِرَيطةى 
دواندنى لةكاتى  طريسابَيتنةوة، لةئايندةدا بن تايبةتدا
بدات ئةوةنيشان وةرمةطرة لةدةستةواذةيةك سود ةكانتا،

َ
مندال

دةكةيت، حساب خؤت شاطردى ياخود بةقوتابي ئةوان كةتؤ
نابَيت قسةدةكةن، ة

َ
دووسال نى

َ
منداال وةك ة

َ
دووسال نى

َ
منداال

طةورة مرؤظَيكى كةوةك بكةيت ضاوةِرَي
ضَيذلةقسةكردنى قسةبكةن،

لة ةكان
َ
مندال ئةطةر وةرطرة، ئةوان ةيي

َ
دووسال

مةسةلةيةكى نيشانةى بةخؤدادةكةن، ميز ةييدا
َ
سال سَي

زانكؤ قؤناغى كاتَيك طةيشتنة نيية كة طرنطى كؤمةآليةتى
لة طةلَيكة كارة رةفتار ئةم ذَير كاريطةرييةوة بخاتة ذيانيان
حةز ة

َ
سال نى ضوار

َ
منداال َيتية

َ
مندال تمةنى ثَيداويستيةكانى

هةشت نانى 
َ
منداال بكةن، خؤش قسةى و سوعبةت دةكةن

ثيس خؤيان روخسارى و سةر طةمةكردندا لةكاتى ساآلن
لةطةأل زؤرانبازى دةكةن حةز ساآلن ثانزة نى

َ
منداال و دةكةن

لة ضَيذ دةبَيت بكةن، ة
َ
كؤل مشتة يارى ياخود بطرن يةكديدا

رةفتارى بة رةفتاريان نابَيت و وةرطريت رةفتارانة ئةم هةموو
هةندَيك بةشدارى ئةطةر بكةيت، بةراورد ثَيطةيشتوو كةسانى
رؤذطارى و تةمةن تايبةتمةندى لة كة بكةيت رةفتارانة لةو
يارى ةكانيش،

َ
منداآلنةهةمخؤتانزؤرضَيذدةبةنوهةممندال

بطرة، ميواندارى دا
َ
لةطةل زؤرانبازيان بكة، دا

َ
يان لةطةل

َ
دووطؤل

كةوتانة و س 
َ
هةل ئةم خواردن، دؤندرمة بؤ بكةن  يةكدى

كة ئاسايية و بةخش ضَيذ سروشتني، كةوتَيكى و س
َ
هةل

هةلومةرجيشدا هةمان لة دةبَيت و دةدةن ئةنجامى ةكان
َ
مندال

زؤرابنازى ياندا
َ
طةل ئةطةر لة ئةوة مةبة نيطةرانى ببينرَين،

بة كو
َ
بةل دةبن، طَير  ئاذاوة و شةِرانى ةكان 

َ
مندال بطريت

وةدةستى ئَيستا هةر كة ئةزمونةى ئةو بةهؤى ثَيضةوانةوة
ندا

َ
منداال لةطةأل بةشَيوةيةك وةربطرن، بوونيان لة ضَيذ دَينن،

كؤن و كامأل طةلَيكى مرؤظ ئةوةى وةك بكة، كةوت س و
َ
هةل

بةهةمان فَير دةكةيت، شتَيكيان تؤ ئةندازةيةك كة هةر و
ئةوان كة هةر ئةندازةيةك دةبيت لَيوة فَير شتيان ئةندازةش
زياتر رةخنةوة، بةر بكةونة كةمرت بوونيانةوة،

َ
بةهؤى مندال

دةطرن لة خؤيان رَيز و زياتر دةبةن كاتى خؤيان لة ضَير
بؤ دروست وَينايةكى ، دادةنَين طرنط كةسَيكى بة خؤيان و
حازردا خؤيان ى

َ
حال لة كة دةكات شكؤفة نَيكدا

َ
منداال لة خود

هةركَييةك ديكةش كةسانَيكى و بكةن قةبوأل هةن هةرضيةك
نةبن. ئةوان و نيطةرانى ئايندةى بكةن يان

َ
قةبول هةن

تاوةكو ببةخشة منداَالن بة دةرفةت  .14
ةكةت 

َ
مندال ئةطةر بن:  نمونةيى و  تايبةت مرؤظطةلَيكى 

ئةوةت ضاوةِروانى تؤش و خؤشرتة ثَي مؤسيقا لة وةرزشى
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فشارى بؤ   مؤسيقارَيك، ببَيتة كة لَيكردوة    
بابةتة  ئةو شوَين تاوةكو طةِرَي لَيي مةهَينة  
كة دةبِرَيت مةيلى وا و ئةطةر ئةو حةزى لَييةتى كة بكةوَيت
بخوَينيت، دةكةيت ياسا حةز تؤش ببَيتة هونةريشة دةيةوَيت
ةكانتان

َ
مندال و لَييطةِرَي خؤت ببة خواستةكةى دةستبةردارى

ةكان
َ
مندال دايك ياخود باوك وةك تؤ ئةمةى هةن، كة بن ئةوة

لة ضَيذ لةوةى كة هةن كة شَيوةى كةيت بةهةمان قةبوأل
تاوةكو دةدات يارمةتيان كة طرنطة  هؤكارَيكى دةبةن ذيان
باوكةى دايك و بؤ خؤيان دروست بكةن، ئةو وَينايةتى دروست
ئةوانيش تاوةكو فشارةوة ذَير دةخةنة خؤيان ةكةى

َ
مندال كة

و دايك كة بكةون ئامانجة شوَين ئةو بكةنةوة، خؤيان بري وةك
بة سةبارةت ةكان

َ
مندال بؤيان طرتووة ضاوى لةثَيش يان باوك

و طومان ةوة،
َ
دةخةنة هةل خؤيان حةزى دةروونى و بذاردن

َ
هةل

باشرتين بةخؤ، باوةِر هؤى نةبوونى دةبَيتة دةروونى ى
َ
دل دوو

بدةيت ئةنجامى  ةكانى خؤت
َ
مندال بؤ دةتوانيت  كة كارَيك 

دةيانةوَيت كة شتانةى ئةو بؤ بكةيت رَينماييان كة ئةمةية
ئةوان بذاردنى

َ
لة هةل تؤ َي

َ
بل ثَييان بةآلم هةميشة يبذَيرن،

َ
هةل

ناِرةحةتنابيت.
ثسثؤِرانى  لة كةسَيكة  Rollomay روولؤمى
بذاردنى

َ
هةل طرنطى بة سةبارةت مرؤيى رةفتارى طةورةى

نةترسى و بوَيرى ”دارايةتى ووتوة ئاوةهاى ذياندا لة كةس
ثةيِرةوى كو

َ
بةل نيية، قايمى ضاو و ترس ئَيمةدا طةى

َ
كؤمةل لة

تاوةكو  بن
َ
طوَيِرايةل مةكة ةكةت

َ
لةمندال داوا سازطاريية، تؤ

بريكردنةوةى هَيزى
َ
لةطةل لَيبكة داوايان كو

َ
بةل بيت، رازى تؤ

بكةن، ئةمة لةكَيشةكان ثَيشوازى تؤدا خَيرى نزاى خؤيان و
تةنها كة ئةندَيشةيةكبخةنةكةنارةوة مانايةيةهةرجؤرة بةم
دةبَيتبطةِرَينةوةالى ةكان

َ
مندال باوكم، دايكو بؤخؤشبةختى

نيابن
َ
دل باوةِر بةخؤو و بكةن

َ
لةطةل و راوَيذى خؤيان ويذدانى

مافيان نابَيت، خراثت دادوةرييةكى بةوان سةبارةت كةتؤ
باوةِربةخؤ بزانة ضةندَيك ثاشان و خؤيان بن تاوةكو بدةرَى
تؤوة كردنى نائومَيدى بةهؤى ئةمةدا لةدةرةوةى دةكةن،
لةطومان و بةخؤ ثِردةبن سةبارةت دةكةن و بةطوناه هةست

ى.
َ
دودل و

بيان و بكةن ماضيان بطرن و لةباوةش منداَالن .15
بنوَينيت  ن

َ
بةمنداال بةرامبةر خؤشةويستى ئةطةر الوَيننةوة:

هةستى ناتوانن ن
َ
منداال بوَيت، خؤش كةخؤيان فَيردةبن

َ
لةطةل كةهاوِرَي ئةوةى مةطةر هةبَيت راكَيشيان سةرنج
مةسةلةية ئةم ئةودا لةقؤناغى كةسَيكيت كةطرنطرتين تؤدا
الى نية وتم سروشتى ثَيي خانمَيك بكةن، رؤذَيك ثَي هةست
لَيكردم وداواى الوَينَيتةوة بيان و بكات ماض ةكانى

َ
كةمندال

”بةروخسار وتم: كةمن مةى 
َ
وةال لةم و بدةم  كةيارمةتى 

لةباوةشيان
َ
”بةهةرحال ووت: ثَيم بوو، سةرسام بدة“ وانيشان

الت، كةم بَيت ناسروشتى بةراستيش ئةطةرضي تةنانةت بطرة
ئةو بوونى لةفؤرمةلة دةبيت“ كارة ئةم هؤطرى خؤت كةم
طرتن لةباوةش  بؤخؤى دروست دةكات،

َ
كةمندال وَيناكردنةى

بةوة ن نيازيان
َ
منداال زؤرطرنطة، باوك و دايك الواندنةوةى و

و راكَيش سةرنج و طرنط قةشةنط، بكةن كةهةست هةية
بةهةرشَيوةيةك دذوارة، الى تؤ كارة ئةم ئةطةر خؤشةويستن،
ةتَيكدا

َ
كارة لةهةرحال كةئةم بَيت لةبريتان بدةو ئةنجامى بووة

ئةنجام كارة ئةم زياتر هةرضةند ثَيويستة، التان بؤهةردوو
بةخَيراييبةئاطا دَييت بؤتؤسروشستى دةبَيت و بدةيت، زياتر

بدةيت. كارة ئةنجام ئةم بةشَيوةيةكى ئاسايي كة
ئةليوت George Eliot نوسةرى كتَيبي   جؤرج
دؤستى  بؤ ي1875 لةنامةيةكدا

َ
لةسال ئيوارتر) ماريان (خاضي

 “: دةنوسَيت Burne Jones ئاوةها جؤنز خانمى برن خؤى
َين

َ
بل ثَيم كو

َ
بةل بوَيت، خؤش منيان تةنها نةك حةزدةكةم من

بةهةمان كةتؤش لةوةى نيام
َ
دل من دةوَيت، خؤش كةمنيان

بةئةندازةى مةرط ثاش بَيدةنطى دنياى م
َ
بةال شَيوةيت،

من طؤيةو و طفت و روناكى جيهانى ئَيرة طةورةية، ثَيويست
ئازيزيت. زؤر كةتؤ َيم

َ
دةل و وةردةطرم لةهةل سوود

َييتكةخؤشت 
َ
َيمكةهةر رؤذَيك ثَييانبل

َ
 منثَيتدةل

كردنيان ماض  و طرتنيان بةلةباوةش لةوة طرنطرت و دةوَين
زياتر هةرضةندَيك خؤشةويستن، كةضةند بدة نيشانيان
سةرنج طرنط و ثةيامة ئةم زياتر بدةيت، كارة ئةنجام ئةم
دةوَيت، خؤش ئةوانت كةتؤ دةكةيت ئاراستة راكَيشةيان

ئَيمةية“. ئةمةش ئامانجى و خؤش دةوَيت تؤيان ئةوانيش
بةوة هةست  منداَلةكان دةتةوَيت ئةطةر  .16  

تةندروستن:  شايستةو و جوان و راكَيش كةسةرنج بكةن
ن

َ
منداال دةذى. شَيوةية  كةبةو بدة نيشان كةسَيكيان  ئةوة

راكَيشيان سةرنج باوكَيكى كةدايك و  بةوةى دةكةن شانازى
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بكةيت بةوة تؤهةست كة بةوةية حةزيان ئةوان هةبَيت،
هةست دروست دةكات ئةوان الى كارة وَينايةك ئةم جوانيت،
دةربارةى تةنها ياندا

َ
لةطةل جوانن، كةخؤشيان بةوةى بكةن

نيشان كةسَيكيان كو
َ
بةل مةكة باس قسةو بوون تةندروست

مرؤظَيكى بةخةندة، لَيو تةندروست، مرؤظَيكى نمونةى بدة
بَيطومان بَيت ئاسايي كَيشَيكى كةخاون نيشانبدة وةرزشكاريان
دةكةن وَينا تايبةتمةندييانة ئةم

َ
لةطةل خؤيان ئةوانيش

خؤنةويستانة كَيش بيت جطةرة ةوو
َ
كةسَيكى قةل تؤ ئةطةر

دةكةن حةز ئةوان ةكان
َ
مندال بؤ سوك هزرى وَينايةكى دةبَيتة

بة ثَيويستيان ببيننةوةو تةندروست مرؤظَيكى وةك خؤيان
تؤ ئارةزووةكانيان، حةزو بنةماى ببَيتة تاكو هةية ثَيشةنطَيك
بةتةندروستى خؤت، كةروخسارى يائةوةى ثَيشةنطةيت ئةو
دةكةيت، ةكانت

َ
مندال فَيرى خؤت، وةرزشي مةشقي و خؤت،

هةنديًَك كار كةواتة مةكةت نةخَيرة،
َ
وةال ؟! ئةطةر خؤشة ثَيت

تؤ بَيت لةبةرذةوةندى كارةكة ئاكامى تاوةكو بكة لةسةر خؤت
هةروةها لةبةرذةوةندى ئةوانيش. و

رادَيرة: منداَلةكان لةقسةى  طوَي بةووردى .17
بةرةوة، ورد لةقسةكانيان بةو راستطؤ ياندا

َ
لةطةل هةميشة

دروست بنةماى رَيزو ضوارضَيوةو و راستطؤيي وردى ضونكة
بن، نيشانيان بةهرةمةند لَيي ئةوان خؤشة يةكة كةثَيت كاري
ضةند لةرؤذدا تةنها ئةطةر تةنانةت  دةوَين كةخؤشت بدة
بدة

َ
هةول بة  ياندا

َ
لةطةل هةية  كةدةرفةتت خولةكَيكيش 

بةقوتابخانةكةيان، سةبارةت  فَيرببيت، شتَيك  لةذيانيانةوة
م
َ
بةال بكة، ثرسيار رؤذانةيان ضاالكييةكانى  و هاوِرَيكانيان

لةكةرةستةى باس قسةو نى بضوكرت، كاتَيك
َ
بةمنداال سةبارةت

يارييةكانياندةكةن،ضةندخولةكَيكلةكاتىخؤتلةطوَيطرتن
طوَي كةبةووردى نيشانيان بدة بةخةرج بدة، قسةكانيان بؤ
طوَى رؤذة هةر كةتؤ لةوةى دةطريت، ضَيرؤكةكانيان لة
دةطريتواهةستدةكةنكةمرؤظطةلَيكىطرنطن. لةقسةكانيان
بة كةتايبةتة ضاالكييانةى لةو بكة بةشدارى .18
تؤثَين، تؤث يارى ياندا

َ
طةل لة خولةكَيك ضةند ئةوانةوة: ئةوى

بدة، بةخةرج . هتد و. بَي و ئةلف ثةتَين، فَيربوونى ثةت يارى
َ
لةطةل كردن لةبةشدارى بةدووربطرَيت خؤى دةبَيت بةتة

َ
هةل

لةووةرزشة دةستةجةمىتاوةكوبةئةندازةى َيكىبضوكدا
َ
مندال

نابَيتلَيطةِرَيت هةروةها دةكةن، ثَيويستلَيهاتوييتةواوثةيدا

بهَينَيت ثَي باوةِريان كةسَيك وةك تا
داية،  شتَيك لة سةركةوتن هةموو  كة

نةوجةواناندا لةطةأل  خؤت كاتى لة ئةندازةيةك
بةسةر

و  دةربرِبة ضاالكيةكانيان  بؤ خؤت حةزى بةرة  
ضَيّذ كة بدة ةكانت

َ
مندال نيشانى بكة، بةشدارى لةكارةكانياندا

كاتَيككة ئةوانطرنطى لةسةيركردنىضاالكيةكانياندةبةيت،
ئةمةش و دةكةن طرنطى زياتر هةست بة ببينن، تؤ ثَيدانى
تةندروست سةبارةت وَيناكردنَيكى بنةماى دةبَيتة َيكة كة

َ
خال

خؤيان. بة
ئةوةىميواندارَيتىهاوِرَيكانى بؤ هانيانبدة .19
لة رَيز كة نيشانبدة ثَييان ماَلةوة، بؤ بكةن خؤيان

نةى 
َ
منداال ئةو دةزانيت: طرنطيان بة و دةطرَيت هاوِريكانيان

دةكةن هاوِرَيكانيان بةخَيرهاتنى باوكيان و دايك ببينن كة
خؤيانةوة باوكى و دايك ئةم ثةيامة لة راستيدا لة ةوة

َ
مال لة

هاوِرَيدا بذاردنى
َ
هةل لة  تؤ  كة  دةزانم  (من كة وةردةطرن

بؤ دةوَيت، خؤش ئةوانت  تؤ ئةطةر و دةكةيت  ووردبينى
ئةمة دةطرم، لة هاوِرَيكانت ةو رَيز

َ
قةبول تؤم من بةسة، من

ثةيامَيكىباشة بؤمنداآلنكةبزاننتؤمتمانةتثَييانةوئةطةر
دةبَيت. باوةِريان بةخؤيان ئةوان  بَيت،

َ
قةبول ئةوانت تؤ

بطَيِرةوة: كةهةنضريؤكيانبؤ تةمةنَيكدا لةهةر .20
ضريؤكانةيان بؤ ئةو خؤت بكة بؤيان، ذيانى بةهاكانى لة باس
منداأل بطَيِرةوة كاتَيك كة بؤيان خؤشن، خؤت ثَيت بطَيِرةوة كة
منداآلن بة دانة طرنطى ئةم جؤرة هاتووة، بةسةر ضيت بويت
دايك كة دَينَيتةوة ئاطايان و بة سازَينةرة و بةهَيز هؤكارَيكى
بن فَير كة ئةوةى هؤى و دةبنة دةدةن ثَي طرنطيان باوكى و

بدةن. ديكة كةسانى باوك و دايك و و بةخؤيان طرنطى
دذ ئةوان سةربةخؤيى كة ئةوةى لةبرى .21

بؤ  بكة دانيان
َ
هةول لة ثشتطريى بزانيت: خؤت بوونى لةثَيش

تاوةكو ثَيشكؤتايىهاتنى قوتابخانة سةربةخؤيى، هانيانبدة
بن، خؤيان دةرامةتى خاوةنى بكةن، ثةيدا خؤيان بؤ كارَيك
خؤيان كة بخؤن خؤراكة ئةو بدةن، ئةنجام بؤخؤيان كارانَيك
سةليقةى و زةوق بة  خؤيان ذووةركةى  لَييةتى،  حةزيان
هةستى كة بدةن ئةنجام ديكة هةركارَيكى بِرازَيننةوةو خؤيان

لةسةردةمىالويدا سةربةخؤييانثَيدةبةخشَيت،
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سةربةخؤيى  بة هةرضةندَيك زياتر هةست  
نابيت  دةبَيت، زياتر باوةِربةخؤبونيان بكةن  
بؤ بتوانن دةبَيت ةت  وةربطرن،

َ
مؤل بضوك كارَيكى هةر بؤ

ثؤشاكانة ئةو بكةن، بةرنامةرَيذى خؤيان ثارةى كردنى خةرج
قاضاخ و قاث لَينَين، ضَيشت لَييةتى، حةزيان كة بذَيرن

َ
هةل

ثارَيزطارىلةكةرةستةكانىخؤيانبكةن،بؤئةنجامدانى بشؤن،
سوثاسى ئةدةبةوة بة بخةن، رَيك كاتةكانيان كارةكانيان
طونجاو بخؤن، خؤراكى ببةخشن، ديارى بكةن، كةسانى ديكة

ضةشنة. لةم ديكةى شتانى و هةبَيت ثَيويستيان خةوي
لةخةياَلياندا تاوةكو يارمةتىمنداَلةكانتبدة .22
هةبوونى هةبَيت بةخؤيان سةبارةت طةشيان وَينايةكى
دروستكردنى لة بةهَيزى  فاكتةرَيكى طةش هزرى  وَينايةكى

فَير  كة نَيك
َ
منداال سازَينةردا: و طونجاو باوةِربةخؤبوونَيكى

بةخؤيان سةبارةت سازَينةريان سةركةوتوو وَينايةكى دةبن
كةسانَيك بة بةراورد و سةردةكةون كَيشةكاندا بةسةر هةبَيت،
هةبَيت بةخؤيان سةبارةت سةركةوتويان وَينايةكى ناتوانن كة
َي

َ
بل ئَيستا هةية، خؤيان  تواناكانى بة باوةِريان  زياتر زؤر

لة هةية بة خؤيان سةبارةت وَينايةكيان ةكانت ض
َ
مندال كة

؟! مَيشكياندا
ثَيشبينى خؤياندا لة مَيشكى نةتوانن كة منداآلنَيك
ثؤلدا، وانةيةك لة وتنةوةى وةك بكةن ئةنجامدانى كارانَيك
ئةزمونَيك، ئةنجامدانى كتَيبَيك، ثوختةى رووى خستنة
ئامانجانة ناتوانن ئةم ئةوا ئةمانة، و نمونةى لَينان ضَيشت
وَينايةكى تاوةكو بدة ةكان

َ
مندال يارمةتى بطةيةنن، كؤتا بة

لة هةبَيت خؤيان سةركةوتنةكانى بة سةبارةت طةشيان
دروست وَينايةكى ذيانياندا،  بارةكانى و  كار ئةنجامدانى
وَينا دةكات دروست دا

َ
مندال لة باوةِربةخؤبوون هؤشدا لة

وَينا جَيطاى و دةبَيتة خوويةك زؤر خَيرا ثؤزةتيظانة سازيةكى
ةكانت

َ
مندال يارمةتى ئةوةى بؤ دةطرَيتةوة، نَيطةتيظانة سازى

مةشقيان بكةن، دةبَيت لة مَيشكياندا وَينا سازى تاوةكو بدةيت
باوةِربةخؤبونياندا دروستكردنى  لة كارة  ئةم بكةيت. ثَي
بة كة طونجاوة شَيوة ئةم نَيوةندةدا لةم طةورةية، هةنطاوَيكى
خؤت، ةكانى

َ
بؤ مندال ثَيشةنطَيك لَيى دةبَيتة وةرطرتن سوود

يارمةتى كاتذمَير مةشق، بةهةزار هزرى بةرامبةرة وَينايةكى
بة طةشيان سةبارةت هزرى وَينايةكى تاوةكو ةكانت بدة

َ
مندال

سةركةوتن طةيشتن بة تةنها نةك ثَيية هةبَيت بةم خؤيان
باوةِربةخؤبونيشدا دروستكردنى لة كو

َ
بةل دةدةيت يارمةتيان

بة كة تواناية ئامرازَيكى بة مرؤظ دةدةيت، هزرى يارمةتيان
بذَيرَيت.

َ
هةل وَينايةك هةر دةتوانرَيت هؤيةوة

نَيطةتيظةى وشةى لة  سوودى ةكةت 
َ
مندال ئةطةر

وَينايةكى ثؤزةتيظ بكةرةوة، لة بري سةرةتا وةرطرت، (ناتوانم)
بكةن، ثرؤظة ئةم وَيناية جار لَيبكة ضةندين داوايان ثاشان
دةتوانن وَينانة دارَيذَيت ئةم ئةوان بتوانَيت مَيشكى ئةطةر
مَيشكياندا لة هةميشة ئةم دنيايةش بؤ هةروةها واقع، بيكةنة
كاتَيك بكاتةوة، جيا لةيةك واقع وَيناو ناتوانَيت دةمَينَيتةوة،
واقيعيةتَيكلةوَيدا كة واية وةكئةوة دةطريسَيتةوة لةوَيدا وَينا
ئةو واتة سةركةوتووة وَينا ئةو ناخايةنَيت زؤر طريسابَيتةوةو

ثةيدا دةكات. بونة واقيع وَيناية تواناى
وَيناى لةدروستكردنى كة فَيربكة منداَلةكان .23
كاتَيك هةر بةدووربطن خؤيان لةهزرياندا خراث و نَيطةتيظ

يارمةتيان  دةكةن:  خؤيان سةرزةنشتى منداَلةكان كةبيستت
َ
مندال ثةيظينى شَيوةى ن، 

َ
نةهَيل كَيشةية  ئةم تاوةكو بدة

نيشان دةدات بةخؤى ئةو سةبارةت تَيِروانينى  خؤى
َ
لةطةل

َين
َ
دةل بةخؤيان و دةكةن

َ
سكاال كةهةميشة  نةى

َ
منداال ئةو

بدةن، ئةنجام ئةوةىكةناتواننهةندَيككار وةيا كةبةدبةختن
ئةطةر دةكةن ثَيشبينى خؤيان بةتواناى سةبارةت لةراستيدا
خؤيان

َ
كاتَيك كةلةطةل بدةيت ةكانى

َ
يارمةتى مندال بتوانيت

فَيرتكردوون كةوَيناى لةراستيدا قسةدةكةن،طةشبريبكةنةوة،
نَيطةتيظ وشةى هةميشة ئةطةر بكةن، دروست لةخؤيان جدى
بؤ سينةما لةرؤيشتن ”ئةطةر َين

َ
بل بؤنمونة دووبارة بكةنةوة

كاتَيكى و دةخنكَيني بني ئؤتؤمبَيل سوارى ثَيكةوة هةمووما
بهَينةوة وةبريى يةكةوة ساردى بةخوَين بةسةرنابةين“ خؤش
خؤشرت كاتَيكى شوَينَيك، بؤ دةرؤن ثَيكةوة َيك

َ
كؤمةل كاتَيك

ئؤتؤمبَيل سوارى ثَيكةوة َي
َ
كةكؤمةل ”كاتَيك دةبةن بةسةر

سادة رستةى يةك تةنها ناكات، وتاردان بة ثَيويست دةبني“
ئامؤذطارى بةردةوام من طةش بريدةكةيتةوة، ئةوةنيشان بدات
لةثَيشبيى كةباس َيينةوة

َ
نةل رستانة ئةو دةكةم، ةكانم

َ
مندال

َ
خؤمان لةطةل طؤى و دةكات، شَيوةى طفت رووداوى نَيطةتيظ
َ
لةطةل مرؤظ عادةتَيكة، طفت و طؤى نَيطةتيظى تةنها خؤمان
ةكةت

َ
خؤىتةنهاعادةتَيكى سةثَينراوةدةتوانيت يارمةتىمندال
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طؤى و طفت خؤياندا
َ
كةلةطةل بكة واعادةت تاوةكو بدةيت

ثَيشةنط خؤتان دةبَيت كارة بؤئةم بدةن، ئةنجام ثؤزةتيظانة
ثؤزةتيظ بريى كةشوَين بكة ةكانت

َ
لةمندال داوا ثاشان و بن

ثؤزةتيظى و طؤيةكى طفت خؤيدا
َ
َيك كةلةطةل

َ
مندال بكةون،

دةخاتة روو، بةخؤى سةبارةت خؤى كارى هةية، لةراستيدا
سادة دةهَينينةوة طؤيةكى ثَيكةوة طفت و وةكو نمونة لَيرةدا
لةبريى ئَيمة سةرنجى ضؤنضؤنى كة دةدات ئةوةنيشان

بؤبريىثؤزةتيظدةطوازَيتةوة: نَيطةتيظةوة
كةنارى ثشو دةمانةوَيت بِرؤينة بؤ هةموومان دايك:

دةريا.
زؤر ناخؤش الى من كةضووين جارَيك دوايني ذووةر:
نةدةكةوت. دةستت ساردى بوو لم هةر شوَينَيكى هةموو بوو،

زؤر خؤش  الى من دايك:
دةبةين بووئةمجارة ساردييةكى زؤر

الى هةمووان خؤش بَيت. تاوةكو
ئةمجارةش  ذووةر: دةزانم
ةكة

َ
لةمندال ئاطام دةبَيت هةر من

بةسةر خؤشي من بؤ ةن
َ
ئةسل بَيت،

ناضَيت.
هةموومان  ئَيمة دايك: 
ئةو دةبَيت، ةكة

َ
لةمندال ئاطامان

بؤتؤش نيام
َ
يارى دةكات، دل لةِّـةكةدا

ياريت شارى دةضَيت، بةسةر خؤشى
لةبرية؟!

ذووةر ئةطةرضـــي
ثةيامى كةم كةم م

َ
بةال نابَيت،

َ
ســـكاال و طلةيي دةســـتبةردارى

دةبةن خؤش بةســـةر :كاتَيكى َيت
َ
دايـــك وةردةطرَيـــت كةدةل

طةش دةريا نيوةِرؤى كةنارى ســـةبارةت بةثاش و لةســـةرخؤ
هةميشـــة ذووةر نَيطةتيظـــى بريكردنـــةوةى بريدةكاتـــةوة،
كَيش بةرةوخؤى دايكى ئةندازةيةكة ســـةرنجى لةرابـــردوودا
و وشةنَيطةتيظ دةبَيت كةهةمووان ثَيوةندةشـــدا لةو دةكرد،
تاوةكو  دةدات

َ
هةول ذووةر بكةن،

َ
قةبول لةضبازييةكانـــى ئةو

كةئةم بكات كَيش بةرةو خؤى سةرنجى دايك خؤى بةرةفتارى
خؤِراطرى م

َ
بةال ديكة، كةسانى ئازاردانى ببَيتةهؤى رةنطة كارة

دايكدةبَيتةهؤىئةوةىكةذووةرخووبةوةبطرَيتكةسةبارةت

بةخؤىبريكردنةوةيةكىثؤزةتيظانةى
خوار  َيكى

َ
مندال ناطونجَيت  هةبَيت.

زؤر ثَيدانى طرنطى و مانطىبةخؤشةزويستى هةذدة
بةرامبةر  دةتوانني خؤشةويستى تاوةكو بكرَيت: ناز
دةتوانيت لةباوةشيان بنوَينني، تا بوو لةدايك تازة نى

َ
بةمنداال

خواســـتةكانيان بطرة، لةئامَيزيان دةطريـــةن بطـــرة، كاتَيـــك
مةبة نيطةران بةئارامى بكةن، تاوةكو هةست بكة دةســـتةبةر
و بةئاســـايش ثَيويســـتيان ن

َ
منداال نابن ثَيدراو ضونكـــة ناز

لةذياندا دوايي تاوةكوة دةدات يارمةتيان كارة ئةم هةية، ئارامي
لةباوةشيان جارةوجار بةهان، كةخاوةنى بكةن بةوة هةســـت
ثاكيان بكةن، بةئارامـــى هةســـت تاوةكو بكة بطـــرةو ماضيان
َيتيدا هةســـت

َ
لةمندال تاوةكو بطؤِرة بةرطيان و بكةرةوةو جل

كاتَيك دةبينيت ئاســـوودةيي بكةن، ئةوكات بةخؤشبةختى و
كاريطةرى ئـــةم خؤشةويســـتية بوون طـــةورة ـــةكان

َ
كةمندال

َيت.
َ
ثؤزةتيظيانلةسةربةجَيدَيل

هةيةتى بةخؤى بةرامبةر
َ
كةمندال وَيناكردنةى ئةو

ةكةى
َ
بةوخؤشةويستييةفؤرمةلةدةبَيتكةدايكوباوكبةمندال

دا
َ
مندال

َ
لةطةل جةستةيي كةوتنى بةريةك وَيِراى دةبةخشن

نواندن خؤشةويستى يان  الواندنةوة طرتن، لةباوةش وةك
بدة

َ
هةول باشرتة بَيت، زياتر كةهةرضةندَيك بةرامبةريان

بةرضاوجَيبةجَي كةئاساييدةكةونة هةنطاوانةىخوارةوة ئةم
ئاسايشي لةطةشةكردنىهةستى ضونكة بكةيت،
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ثَيويستة: دا
َ
مندال

بَيدادى خواستى   دادو مى
َ
بةردةوام وةال أ.   

بؤئةوةى  ن
َ
منداال ضونكة بدةرةوة،  ن

َ
منداال

نيةو ديكةيان رَيطةيةكى بكةن خؤيان لةكَيشةى كةطوزارشت
يارمةتيان نيية ديكة كةسَيكى نةيةيت بةدةميانةوة ئةطةر
نةى

َ
منداال كةئةو دةردةخةن ئةوة ينةوةكان

َ
لَيكؤل بدات،

نيطةرانىو ناِرةحةتييان هةيةلةكاتى رةسيوبوونو طةورةييدا
دةكةن. زياتر بةئارامييةكى هةست

طرنطرتن، شتةكان لة مرؤظةكان كة بَيت لةبريتان ب.
ةكة

َ
تاوةكو مال دووربخةرةوة زيادة شكستةنى كةرةستةو شتى

شةمعدانى بَيت، ئاسايش و رةحةت جَيطةيةكى ةكان
َ
مندال بؤ

تةمةنى هةموو كة نيابة 
َ
دل ئامادةبكة، منداآلن  بؤ خةوتن

شةو نيوةى ئةطةر نى بضوك
َ
منداال ناطرَيت، بةوةوة عادةت

ئارامى بة زياتر هةست ببينن ئاشنا شتَيكى ثةِرن و
َ
هةل لةخةو

تواناى كاتَيك ناطرن، ثَيوة خوشى هةروةها دةكةن، ئاسايش و
جياوازى و دةبن ئاشنا تاريكى بة بكات، طةشة بريكردنةوةيان

تَيدةطةن. رؤشنايى و تاريكى نَيوان
قايشى و ئؤتؤمبَيل لة كورسى  ئاطات هةميشة ج.
ئةم مةكة بةهانةيةك قةبوأل هيض ئةو بَيت خؤبةستنةوةى

دةكةيت،  ئةوان ضاودَيرى كة تَيدةطةيةنَيت ةكان
َ
كارة مندال

بكةن. خؤيان ضاودَيرى كة فَيردةبن ئةوانيش دواجار
خوَيى  و زؤر شةكرى قةند و ك و

َ
كةل بَي ماددةى  ه.

بطةيةنة تَييان سةرةتادا لة منداالنةوة، ضَيشتى مةكةرة زيادة
دةكةيت حةز و دةوَين خؤشت ثَيويست ئةندازةى بة كة
كارة ئةم بة راستى تةمةنيان تةندروست بن، ئةطةر تةواوى
مةسةلةكة دةبن، ئاطادارى تةمةنيان هةموو ئةنجام بدةيت،
تؤ كة كاتَيك لَييانة، ئاطات كة نيشانتداون رةفتارت بة ضونكة
ئةمةش و دةبن خؤيان ئاطادارى ئةوانيش ثَيدةدةيت طرنطيان

بةخؤ. سةبارةت دورستة وَيناكردنَيكى بوونى ماناى
بةخؤى سةبارةت َيك

َ
مندال كة وَيناكردنةى ئةو

ئاسودةيى و سةركةوتن لة دةبينَيت طرنط رؤلَيكى هةيةتى
و دةزانن جوان و جَيطةيةكى باش بة كة دنيا منداآلنَيك ئةودا،
منداآلنَيك خؤشةويستن و تايبةت مرؤظَيكى كة واية باوةِريان
لة تايبةتمةندى نَيطةتيظى، تَيِروانينَيكى ى

َ
دل دوو دوضارى كة

بةرهةمى باخةكة وةك توانا بة مرؤظى هةية، رادةبةدةريان

دةيضَينَيت، ئةودا هزرى لة َيكدا
َ
مندال لة كة دةنكَيكة ضةند

كاتَيك دةبَيتة كَي، يةو كة كَيية َين
َ
دةل ئةو دةنكَيك بة ضةند

كةم كةم دةنَيريت، ةكة
َ
بؤ مندال ثؤزةتيظ طةلَيكى ئاماذة كة

دةكةيت، دروست تَيدا سةركةوتنيان و خؤشبةختى ضاوةِروانى
و هةوأل لة ضَيذ بن كةسانَيكى نوَي ئاشنا بة كة تامةزرؤن
كةسانى بةرامبةر بة – طرنطرت هةموو لة – و دةبةن كؤشش
بة دةبن، بني دور لَيبوردةو راستطؤو خؤشةويست، ديكة
لة هةميشة ناطرن لةخؤيان رَيز كة نَيك

َ
منداال ضةوانةى ثيََ

خؤ دةربارةى ديكةدان. كةسانى رةزامةندى و ثشتطريى شوَين
بة هةست دةترسن، لة دنيادا ديكة ن لة كةسانى

َ
دوودل و طومان

دةزانن، فريودان درؤ و لة ثِر بة ضونكة دنيا ناكةن ئاسايش
دةدةن، بِريار وادة لة بةر و دةمارطرين هةميشة ثاشكةوتةن،
ناتواننخؤشةويستىبنوَينن،ضونكةخؤشةويستىلةناخياندا

دةريبرِبن. تاوةكو نيية
ةكةتسةبارةتبةخؤىهةيةتى

َ
ئةووَينايةىكةمندال

دةبَيتلة الى تؤطرنطي يةكىزؤرىهةبَيت ودةبَيت لةثَيناويدا
بة سةبارةت ذاثؤنيدا كةلتورى لة بكَيشَيت زؤر زةحمةتَيكى
ضاوةِروانيان ضونكة دةدرَيت،  ئةنجام زؤر  كارَيكى منداآلن
ثاشان بن سةركةوتوو شوَينكاردا قوتابخانةو لة كة لَيدةكرَيت
كارةدا لةم ذاثؤنيةكان بكةن، خؤيان باوكى و دايك ضاودَيرى
وَينانةى دروستكردنى ئةو لة ئةوان سةركةوتوو بوون، زؤر
هَيندة هةيةتى خؤى بة سةبارةت خؤيدا بريى لة َيك

َ
مندال كة

دةبَيت كة دةطات دةرةنجامةى بةو ةكة
َ
مندال كة دةكةن وربينى

ئةمة بكات، لةخؤى سةركةوتن و خؤشبةختى ضاوةِروانى
َيك

َ
ثَيدةدةين، مندال طرنطى دايك و باوك كة ئَيمةى كارَيكة

لة وَينةيةش ئةم دةبينَيتةوة و سةركةوتو جوان بة خؤى كة
نابَيت، نائومَيد بَيزار و نةوجةوانيشدا دةثارَيزَيت، قؤناغى
ئةطةر دةكات“ باس ئاوةها ثوختى بة ة

َ
خال ئةم ،(1) فؤرد هنرى

واش ئةطةر سةردةكةويت، سةردةكةويت، كة بكةيتةوة بري وا
طرنطئةمةيةكة سةرناكةويت، كةسةرناكةويت، بريبكةيتةوة
كة شتةية ئةويش ئةو بريدةكةيتةوةو ضؤن بةخؤت سةبارةت

بكةين. خؤمانى ةكانى
َ
مندال فَيرى دةبَيت ئَيمة

فؤرد  ئؤتؤمبيل سازى Henry Ford (1) دامةزرَينةرى كؤمثانياى



     

بــنــةِرةتــى زمــانــى مــرؤيــي هــةر لــــةزووةوة تاكو 
مرؤظى  مَيشكى  بــةردةوام  لةو مةسةالنةى  يةكَيكة  ئَيستا 
خوارفةو  طووتةو  ضةندين  رووةشةوة  لةم  كردووة، 

َ
سةرقال

بؤضوون و تيؤري هةن و باسيان لةسةرةتاى ئةم دياردةية 
نـــؤزدةوة  ســـةدةى  لةكؤتايي  هــةر  مـــرؤظ.  ـــردووة الى  ك
بة  دةستيان  زانستيةوة  لةبنةِرةتَيكى  ينةوةكان 

َ
لَيكؤل

توَيذينةوةكرد.
ليربمان“  ئةمريكى“فيليب  زمانناسي  لَيرةدا   
لةرووى زانستى زمان و شوَينةوارزانى و زيندةوةرزانييةوة 

باسةكةى خؤى دةخاتة روو.
 ناوى يةكةم بوونةوةر كةبووة (ئينسا) هةروةك 
َيت: 

َ
دةل فوة) هاتووة  (ئةلبوبول  ثــريؤز(1)  ماياى  كتَيبي  لة 

نطى رةش 
َ
نطى شةو، ثل

َ
نط ثَيكةنينَيكى خؤشي هةية، ثل

َ
ثل

ضواربوونةوةرة  ئةم  طورطى،  نطى 
َ
ثل واتة  ئةِّـاهوتشوتا،  و 

دةيانبيست و دةيانبينى دةرؤيشتن و كاريان دةكرد، هةروةها 
دةئاخاوتن و وشةيان دروست دةكرد، ئةلبوبول هةروةك   

مرؤظ ضؤن تواناى 
ئاخاوتنى دةستةبةركرد؟@@@@

فيليب ليربمان
ثةرضظةى: رؤشنا ئةحمةد
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       خورافةكانى ديكة لةباسي بنةِرةت و  
ةتةكانى مرؤظدا، ضاوطةكةيان بؤ بكةرى 

َ
      خةسل

ى سةروو سروشت طةِراندؤتةوة، ض لةثَيشةوةى يا لةثشتةوةى، 
َ
باال

دةست(2).
َ
دارى باال

َ
بةم بكةرةيان دةووت: رؤحى بال

ســةرةِراى  نامرَيت،  بؤضوون  هةندَيك  لةراستيدا   
ئةوةى ضارةسةرى تيؤريية ثةرةسةندووةكان جَيطةى ئةمجؤرة 
بؤضوونة  هةرئةم  هَيشتا  كةضي  طرتؤتةوة،  بريوباوةِرةيان 
شيكردنةوةى بؤ بنةِرةتى زمان هةية(3)، ئةو زاراوانةى باس 
 ئةو 

َ
قاندن) دةكةن بؤ بنةِرةتى زمان جياوازن لةطةل

َ
لة (خول

زاراوانــةى ئةلبوبول باسي كــردووة، ضونكة كةس باسي لة 
م ضاوطة 

َ
دةست بَيت يان نا، بةال

َ
دارنةكردووة ض باال

َ
رؤحى بال

بنةرةتييةكانى ضريؤكةكة هَيشتا هةرئةوةية، تواناى داِرشتنى 
وشةكان كتوثِرو وشةيةكى تةواو دةركةوتن، بةبَي ئةوةى هيض 

ثةيوةندييةكى بةِرابردووى زيندوويي مرؤظةوة هةبَيت.
ئةندازيارى ئةم ديدو روانطةية كة زمانناس (نةوام 
ضؤمسكى) ية، مامؤستاى ثةيمانطاى ماساتشوستنى تةكنيكى، 
بةكاندا 

َ
لةو بِروايةداية كؤئةندامى دةماريي مرؤظ لةشَيوةى قال

بةو سةربةخؤ لةويديكة كاردةكات، بَيجطة 
َ
رَيكخراوة كةهةر قال

ةو دةكرَيت 
َ
بةى كة بةسةر تواناى زمانةوانيدا زال

َ
لةوة، ئةو قال

ةكانى 
َ
ئاذةل الى  هاوشَيوةى  زمــان“  ئةندامى   ” َيني 

َ
بل ثَيي 

َيت 
َ
كان، ضومسكى دةل

َ
ة شريدةرةباال

َ
ديكة نية، لةنَيويان ئاذةل

مرؤظ  الى  وثِر  كت  بةشَيوةيةكى  زمان  وةك  ئةندامة  ئةم 
بةدةركةوت و هةر بةم شَيوةيةى ئَيستاشي، بةكورتى زانستى 
بؤزمانى مرؤيي  زيندةيي  بنةِرةتى  ناتوانَيت  سةدةى بيست 
شيبكاتةوة، ضونكة هَيشتا كةوتؤتة دةرةوةى ضوارضَيوةى ئةم 

زانستةوة (4).
مةبةستى سةرةكى ئةم تيؤريية، كة بريؤكةيةكةو 
زياتر  هةية  هاوضةرخ  زمانةوانى  زانستى  لةسةر  كاريطةرى 
لةهةر بريؤكةيةكى دى،“ ئةندامى زمان“ بنةِرةتى“ رَيزمانى 
لةنَيو  خؤِرسكةية  سيستمة  ئةو  بنةِرةتى  واتة  ية،  طشتى“ 
سيستمة رَيزمانيةكاندا، كةوادةكات مرؤظ وشة- طووتة دروست 
لة  زمانةكان  هةموو  دةكرَيت  سةرةتا  تَيبطات،  لَيي  و  بكات 
ة بطةِرَينينةوة، هةروةك ضؤمسكى 

َ
جيهاندا بؤئةم بونيادة قول

ناوى دةنَيت، لةبةرئةوةش كةلةواتا سةربةخؤية، رستةيةك 
كةهيض مانايةكى نيةو لةرووى رَيزمانةوة تةواوة:“كورسييةكان 

َيت: ئةو رَيساييانةى 
َ
توِرةبووانى شةويان خوارد“، تيؤرييةكة دةل

بة  دةنطةكان  بة  ةكردن 
َ
مامةل واتة  ــن، 

َ
زال ئاخاوتندا  بةسةر 

شَيوةيةكى رَيكوثَيك – هةروةك خودى ئةندامى زمان – لة 
هيض ثَيشينةيةكى زيندةييةوة نةهاتووة.

 ئةم تيؤرييةى ضؤمسكى تاِرادةيةك رَيي تَيدةضَيت، 
بَي وَينةية، لةثشت  ضونكة زمانى مرؤيي بَيطومان شتَيكى 
بةستنى بةهَيماكان بؤ دةرخستنى بريؤكة رووتةكان وةك ئاماذة 
ةشَيرو 

َ
سادةكان نيية لةشَيوةى جريوةى ضؤلةكةو قوقةى كةل

تواناى  ثاشان  دةضن،  لةيةكرت  زؤركةم  مةيمونةكان،  قيذةى 
زمانةوانى بةهةندَيك بونيادى دةماريي دياريكراوةوة بةندة 
ئةم  طرنطرتين  هةية.  بوونى  مرؤظدا  لةكؤئةندامى  كةتةنها 
َين (ناوضةى بروكا)، 

َ
بونيادة دةماريية بونيادَيكة كةثَيي دةل

كةبةناوى دؤزةرةكةيةوة زاناى كؤئةندامى دةمارى (بيريبول 
لة  ناوضةية  ئةم  ناونراوة،   (1861) لة  فةرةنسي  بروكا) ى 
ناوضةى ثشتةوةى كرؤكى ثَيستى مَيشكى ثَيشةوة – الى ضةث 
نزيكة، ئةو كةسةى دووضارى كةم و كوِري ئةم ناوضةية دةبَيت 
ةى 

َ
َين نةخؤشي (طرتنى بروكا)، ئةوكةسة بةسةر جول

َ
ثَيي دةل

ة، 
َ
زمان و لَيووةكانى و بةشةكانى ديكةى ئامِرازى طؤكردندا زال

ئاخاوتن  نَيو  بَيدةنطةكانى  دةنطة  ةو 
َ
جوول ناتوانَيت  م 

َ
بةال

طؤِرانكارييةكى  ــؤزدةدا  ن لةسةدةى  ئــةوةى   
َ
لةطةل طؤبكات. 

َيت تةنيا يةك 
َ
طةورةيان بةسةر ئةو بريؤكةيةدا هَيناكة دةل

زماندا  بةسةر  دةمــاريــدا  كؤئةندامى  لة  دياريكراو  بةشي 
يةكان، 

َ
ئةقل ئةركة  بنةِرةتةكانى  كةدؤزيانةوة  (كاتَيك  ة 

َ
زال

بةشَيوةيةكى زؤر طةورة لةيةكرت جياوازن، وةك ثَيشرت ثَييان 
م ئاخاوتنى مرؤيي بةهيض شَيوةيةك لةدةرةوةى 

َ
وابوو)، بةال

ناوضةى بروكا بةدى ناكرَيت.
  طرفتَيكى ديكة لةهةنطاوى دووةمى بيانووةكةى 
و  ئاخاوتن  بةوثَيةى  لةوةدا:  بةدةردةكةوَيت،  ضؤميسكيدا 
مرؤيي  رةطــةزى  الى  تةنها  وابةستةن  ثَيوةى  ئةندامةكانى 
دةطةيةنَيت  ئةوة  ماناى  لةخؤيدا  ئةمةش  بةدةردةكةوَيت، 
لة  دةرةنجامة  ئةم  ئةطةرضي  هاتووة،  كةلةنةبووةوة-عدم- 
سروشتةوةدَيت،  لةداهَينانى  ةوة 

َ
هةل زؤر  تَيطةيشتنَيكى 

خؤدةزانني بونةوةرَيك هةية كة لوتَيكى درَيذى هةن كةئةويش 
م ئةوة ناطةيةنَيت كةلووتى فيل 

َ
فيلةو لةسةر زةوى دةذى، بةال

لةئةنجامى هؤكارى ديكةى ئةوديو ثرؤسةى ثةرةسةندنةوة 
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كةواتةبؤضيهةمانئةنجامبؤثرؤسةكانىكؤئةندامى هاتووة،
ة؟

َ
ئاخاوتندا زال كةبةسةر دةمارى دابنَييت

دةربــارةى  زانياريمان ئةمِرؤ ئَيمة لــةوة، بَيجطة  
بنةِرةتىزمان زياترة لةضاوئةوكاتةى ضؤمسكى ئةمبريؤكانةى
دةمارييةكانى ثرؤسة ضونكة ،

َ
سال بةرلةسي روو خستة خؤى

ن
َ
زال رَيزمانيدا ثَيكهاتةى ئاخاوتن و  بةرهةمهَينانى بةسةر

كو
َ
بةل نةهاتووة، بةتةنها داروينةوة ثرؤسةكانى لةئةنجامى

طؤِرانكارى هةندَيك نةسةندووة، ثــةرةى بةتةنها هةروةها
هةزاران و لةسةدان هاتووة طؤكردندا ئامَيرى ثَيكهاتةى بةسةر
كؤئةندامى ثَيكهاتةى لة طــؤِران هةندَيك رابـــردوودا، ي 

َ
سال

ئاخاوتن ثةرةسةندنى  نةدةكرا بةثَيضةوانةشةوة، دةمــارداو 
بةثَيضةوانةى هاتووة ببَيت، ئةمثةرةسةندنة بةدوايةكدا بةبَي
مرؤظى بوون، ئةو زمانناسانةى هاوِراى و ضؤمسكى بؤضوونى
لةسةرئةموَينةيةىئَيستاىبةهؤىثةرةسةندنيةوةنيية، نوَي
بؤ ئةوةش دةبَيت ئاماذة لَيرةدا كو لةئةنجامى ئةوةوةية،

َ
بةل

باوةِرَيك لةسةر هةريةكةو زيندةوةرزانةكان كةهةموو بكةين
و دةكرَيت ئَيستا لةمةسةلةكةدا، نوَيية هةرضي رَيككةوتوون،
واتا بهَينرَيتةوة، بؤضوونة ئةم لةسةر طة

َ
كةبةل بؤيةكةمجارة

ئاخاوتنىزيندةييدياريبكرَيت. توانرابنةِرةتةكانى
ئةو  دةستمان دةخاتةسةر كليالنةى ئةو سادةتريني
سروشتى بووة، جوان ثَيوة مرؤيي زمانى تايبةتةى سروشتة
زؤر كةتؤذةران ماوةيةكى دةهَينَيت، دةنطانةية كةثَيكى ئةو
زمانناسةكان لةنيوةىيةكةىمىسةدةىبيستدا نةيانزانىبوو،
طةياندنى بةشي لةدةنطةكان سستمَيك كةهةر وابوو ثَييان
طريمانةوة ئةم بةثَيضةوانةى راستيةكان م

َ
دةكات، بةال وشةكان

ئامَيرَيك ياندا
َ
هةول تــؤذةران لة هةندَيك  كاتَيك دةركةوتن

ئةم بخوَيننةوة، كةنابيناكان بةهؤيةوة كتَيب بكةن دروست
شةستةكاندا لةثةنجاو هاسكنجةز لةتاقيطةكانى نةش

َ
هةوال

بودجةى بة ثشتى تؤذينةوةيو بنكةى كة كة بةِرَيوةضوو
حكومىنةبةستووةلةنيويؤركدا.

 دةبَيتئةمئامَيرىخوَيندنةوةيةضةندثَيكهاتةيةك 
الثةِرةو...تاد، دانةوةى

َ
هةل لةضاثدان خوَينةرى بطرَيت، لةخؤ

هَيما كة ثرؤسةيةداية لةو ئامَيرة ئةم سةركةوتنى كليلى
دةطؤِرَيت. بيسرتاوةكان دةنطة بؤ دةنطيةكان (نوسراوةكان)

وابوو  ثَييان هاسكنجةزدا لةتاقيطةكانى  تؤذةرةكان

ثرؤسةيةدا يةكةم لةداِرشتنى ئةم هةنطاوى
دةنطيانة ضاوطة ئةو هةموو ئةوةية

ئينطليزيةكان  وشة كةلةثَيكهَينانى تؤماربكات  
كةوشةى شريتنةى ئةو بؤنمونة ثَيكدةهَينَيت، شريت لةسةر
كةئةم ثارضةوة بةسَي بكرَيت تؤماردةكرَيت لةسةر ى (Cat)
كؤتايي و وناوةراست(ئا) يةكةم(ك) لةخؤطرتبَيت، دةنطانةى
كةس دانراون، ثارضةكردنة ئةم كةبؤ وشانةى ئةو م

َ
(ت) بةال

كةدةنطة ي بةتؤذةرةكانةوةنا
َ
ئةمةش ثال تَينةطةيشتووة، لَيي

ةجيابكرَيتةوة، ضونكةثارضةكة
َ
كردةييةكانبةم ويًَنةيةمةحال

هةرضةندةكورتبَيت كةلةيةكرتجيامانكردونةتةوة،هةردوو
بةردةوامثَيكةوة دةنطىيةكةم(ك)ودووةم(ئا)كةبةدوايدادَيت،
لةيةك و بةدوايةكدا هاتوون دوودةنطى ئةم دووانة دةبةسرتَين،
يةك يان بَي زةنطى تاك دةنطَيطى و دةبنة روودانى دَين كاتدا

ة.
َ
جوول

بكةين،  مةزةنة مةسةلةية ئةم طرنطى بؤئةوةى  
بكةين، مَيزَيك رووى لةسةر ةم

َ
بةقةل خوَيندنةوةيك باوَيناى

ثَيداكَيشانةدا دةنطى ئةو بةدواى ناتوانن زؤركةس دةبينني
بوو، زياتر ضركةدا لةيةك ثياكَيشان (نؤ) لة ئةطةر بكةون،
ئةو ئــةوا زياتربوو،  ــة(15)  ل ضركةدا لةيةك  ئةطةر  م

َ
بــةال

بةودوايةكداهاتوو طيزةطيزى يان ة
َ
نال هةروةك تاكانة دةنطة

دةبيسرتَيت.
ئةمةى  وةك ــورت ك رستةيةكى لــةبــةرامــبــةردا  
دةطرَيت، لةخؤ دةنطَيك ثةنجا نزيكةى دةيخوَينيتةوة ئَيستا
و طؤبكرَيت لةدووضركةدا رستةية ئةم دةكرَيت هةرضةندة
ئةطةر بةخَيرايي م

َ
بةال تَيبطات، لَيي بةئاسانى مرؤظ طوَيى

طؤبكرَيت، لةضركةيةكدا) دةنط (واتة(9-7) نامرؤيي دةنطى
دَيِرةكةى سةرةتاى  وشةى يةكةم طوَيطر كةسي رةنطة  ئةوا
بَيت، دَيــِرةكــة لةكؤتايي طوَيي  بــةرلــةوةى لةبريبضَيتةوة
لةبةرئةوةتواناىبةهَيماكردنى دةنطةزمانةوانييةكانبةشَيكى
رَيطةبةبِرَيكى لةبةرئةوةى زمانةوانى، لةتواناى بنةِرةتني
مةودادا كورت يادةوةرى لةسنورى دةدات زانيارييةكان زياترى
كةئامادةطى بــوونــةوةران  لة جؤرَيكيش تاكة كؤببَيتةوة،
رةطةزى ” بةتةنها دةنطانةية ئةم بةرهةمهَينانى و طؤكردن

ة“.
َ
مرؤييئاقل

سةرةوةى  بةشي مرؤظ الى دةنطى بؤريضكةى
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كةدةكةوَيتة   ثَيكدةهَينَيت هةوايي بؤريضكةى   
دةرةكييةوة  و هةواى هــةردوو سييةكان نَيوان    
ســةرةوةى بةشي ثَيكهاتووة، تايبةت بةشي لةذمارةيةك و 
ناسراوة، (سندوقي دةنط) شوَينى قوِرقوِراطةيةوبة سورَينضك
بؤرى و هــةوايــي ــؤرى ب نــَيــوان بــةو مــاوةيــةى كةبةسرتاوة 
كةِرَيِرةوى بؤشايي دةم و لووت بؤشايي بَيجطة لة سورَينضك،

هةوايي تةواو دةكةن.
بة  كةتايبةتة ثَيكهاتةية ئةم بةشةكانى طرنطرتين
هةردوو قوِرقوِراطةو كةلة دةنطيية رَيِرةوى و قورط دةنط،
ئةم ثَيكهاتووة، شوو

َ
مةال خوارووى و و لووت دةمى رَيِرةوى

دةم لــةرَيــِرةوى لــووت رَيــِرةوى نةرمةو زؤر بةشةى دوايــي
لَيوةكان. و زمان هةروةها بةداخستنى جيادةكاتةوة،

 دةنطكاتَيك بةرهةمدَيتكةتةوذمى هةواىدةرضوو 
دةبِرَيت بؤشايية ئةو و تَيدةثةِرَيت بةقورطدا سييةكانةوة لة
كةهةردووكيان هةردوو دةنطة ذَييةكانةوة نَيوان كةدةكةوَيتة
ئاخاوتندا لةكاتى دادةخرَين، دةكرَينةوةو دةمةوانة وةك
هةوا تَيثةِربوونى بةهؤى دةلةرَينةوة ذَييةكان دةنطة هةردوو
رَيِرةوى و دةضنة دةبِرن نَيوانياندا، بةوةشتةوذمىهةوايي بة
بةدوايةكدا خَيراى طوذمَيكى  ضةند لةشَيوةى  دةنطييةوة
دةوترَيت:“ دةينَيرن، طوذمةكان خَيراييةى بةو هاتوودا،
دةنطى ضؤنيةتى هةرئةوةش بؤدةنطدان“ بنةِرةتى لةرينةوةى
لةرينةوةكة زياتر بَيت، خَيرايي هةتا كةسَيك ديارى دةكات،

دةنطةكة بةرزتر دةبَيت.
(ئةكؤستيكى)  سروشتى وزةى لةبوونى بَيجطة  
ئةم  لةرينةوةبنةِرةتيةكةدا، لةئاستى  acoustic energy
”لةرينةوة دةوتــرَيــت كةثَيي  ئةوةشداية  لةئاستى ــة وزةي

 harmonics of بنةِرةتى“ لةرينةوةى وَيكضووةكانى
لةئةنجامى دةنطى  رَيِرةوى  ،fundamental frequency
فراوانى بةرةو دةبن، دروست لةسةرى بةنَيويةكداضوونةى ئةو
يان دةبزوَينن، زمامن شوو

َ
مةال خــوارووى جَيطةى قوِرط و

لةرينةوةكانةو وتنى
َ
ثاال ئةركةكةى وةك كة دةم دؤخى جَيطةو

دةطرَيت، زيــادة لةرينةوةى هةندَيك لةتَيثةِربوونى رَيطة
لة (بــةرز) سروشتى وزةى بةتَيثةِربوونى رَيطة كاتَيكدا لة 
لةرينةوة َين“

َ
دةل كةثَيي دةدات تايبةتةكان لةرينةوة شَيوةى

دةنطى بةوجؤرة ،Formant frequency شةثؤلييةكان“

(met) لة (e) ةى
َ
زمانةوانى جياوازمان دةست دةكةوَيت. جوول

لةرينةوة ئةو لةبةرئةوةى دا، (bit) لة (i)لة دةبَيت جياواز دا
(i) لةشةثؤلةكانى جياوازة هَيناوة كة(e) بةرهةم شةثؤليانةى
دةضَيت كة يان بةرهةمهَيناوة، ئةم ثرؤسةية لةو ثرؤسةية
ضؤن تاقيدةكاتةوة،وةك ثَي  ثيانؤ) دةنطى – ئامَيرى(ئؤرط
دةنطىمؤسيقيبةثَييئةوشَيوةيةيةكةبؤريةكةىلةسةريةتى،
بةثَيي زمانةوانى دةنطَيكى هةر بؤ دةنطةكان جؤرى ئاوهاش

دةردةضَيت. دةنطى رَيِرةوى ثَيكهاتةى ضؤنيةتى
و  جيبؤن بةتايبةتى مةيمونةكان، جؤرى هةمو  
ئةو كةمرتة مانط لةسَي كةتةمةنى يش

َ
مندال و شةمثازى

شةثؤليةكان لةرينةوة كةهةموو نية ئةندامييةيان ثَيكهاتة
هَيماداريةكان زمانةوانية دةنطة واتــة دةهَينَيت، بةرهةم
ئةم نةبوونى دا.هؤكارى (Cat) و (ئا) و(ت) لةوشةى وةك(ك)
كةقوقوراطة لةشوَينَيكى ئةوةية ة

َ
كؤمةل الى ئةو توانايةش

دةنطى ــرةوى رَي ــات وادةك ئةمةش و شــوودان
َ
بةرزترى مــةال

مرؤظى ثَيطةيو م الى
َ
بةال ضةماوةدابَيت يةك بؤرى لةشَيوةى

دةنطى رَيِرةوى شوودايةو
َ
مةال خوارووى لةبةشي قوِرقوِراطة

قوِرط- و دةمى رَيِرةوى واتة – بنةِرةتيداية دووبؤرى لةشَيوةى
بةيةك زمانةوة لةثشت وةستاون طؤشةيةكى كةلةشَيوةى
ثَيويستة زؤر رَيــِرةوى دةنطى طشتيةى ثَيكهاتة ئةم دةطةن.
تواناى ضونكة شةثؤلييةكان، لةرينةوة بؤبةرهةمهَينانى
هاتنةخوارةوةى دى، بةهؤى جؤرَيك نايةتة بةهيض ئاخاوتن

شوو.
َ
مةال خوارووى بؤبةشي نةبَيت قورقوراطة قورط-

قوِرقوِراطة  بوونى
َ
لةطةل سةرسوِرمانة، جَيي  ئةوةى

تواناى بوونى مرؤظداو لةقورطى شوودا،
َ
مةال لةبةشي خوارووى

لةبني دووضاربوونى ئةطةرى ئةوةشدا
َ
لةطةل م

َ
بةال ئاخاوتن،

ئةوانةى لةجؤرى شريدةرةكان، دةبَيت، طةرضي زياتر طريان
قوِرقوِراطةيان مةيمون، ثشيلةو دةذينوةكسةطو لةوشكاييدا
سةروترى مةالشو بةشي بةرةو دةتوانَيت لةبةشي سةروودايةو
بةدةمى دةمةكةى (5) ئاوَينة) (دووربينة هةروةك َيت

َ
بجول

هةوا\ بةتَيثةِربوونى رَيطة و دةنوسَيت لووتةوة بؤشايي
بةدةوريدا و ئاو كةخواردن لةكاتَيكدا بؤناوسيةكانيان دةدات،
جؤرى هةموو ئةوةشة هةرلةبةر سورَينضكةوة، بؤرى دضنة
كاتدا لةيةك

َ
مرؤيي ئاقل ”رةطةزى بَيجطة لة، شريدةرةكان،

قورطى مرؤيدا لة م
َ
بةال بخؤنةوة، ئاويش بدةن و هةناسةش
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بــؤرى دةمــى ـــةرووى س لــةرَيــي هةرشتَيك قــووت بــدرَيــت
(ئةمةش هةواييةوة بؤرى بضَيتة و نــةِروات سورَينضكةوة
دوضارىنابَيت)ئةوائةنجامةكةىمردنة

َ
مةترسيةكةكةمندال

كةرَيطةى دةمرن كارةساتة  بةم نة
َ
ساال مرؤظيش هةزارةها 
هةناسةدانياندةطريَيت.

مةترسييةكةى  توَيكاريةو ثَيكهاتة ئةم  هةستيارى
ثرؤسةى ثةرةسةندنيدا لةرَيي كةمرؤظ بؤئةوة دةكةن ئاماذة
دةنطى بؤتةوةكةثةيوةندى  تايبةت بارودؤخَيكى دوضــارى 
بارودؤخةدا، ئةم نةبوونى لةكاتى هةرضي لةالباشرتبووة،
سةركَيشي نابَيت بةمرؤظةوة ي

َ
نةبووةثال ديكة هؤكارَيكى هيض

تاوةكو وةربطريَيت مةترسيدارة توَيكاريية ئامَيرة و ئةم بكات
كردن كارى زمانةوانييةكان دةنطة بةرهةمهَينانى وابكات
دروست رةوتى لة تَيطةيشتنةكانمان لة زياتر ة

َ
خال بَيت،ئةم

ئةم روون دةبَيتةوة،هةر دةنطيدا قوِرقوِراطةو رَيرةوى بوونى
ئاخاوتن بنكةكانى لة توَيذينةوةمان ياريدةى لَيكدانةوةيةش
دةرئةنجامى ئةويش كة دةدات، دةمارييدا كؤئةندامى لة

بووة. ثةرةسةندنةكان رووداوة
شتَيكى دةزانَيت،ئةطةر باش رَيكخستن سروشت
بةكاريدةهَينَيت،ئةم هةيبَيت مادةيةكى بوَيت،هةر نوَيى
روون ئةندامَيكدا بةكارهَينانى ثرؤسةى لة رَيكخستنةش
وةزيفة ثاأل لة ديكةدا وةزيفةيةكى بينينةوةى لة دةبَيتةوة
بة ثَيناو لة سةندوة ثةرةى نيةتةكةى كاتَيك سةرةكيةكةى،
و دؤخَيكى تايبةتى سيستةمى لةذَير ئةنجامدانى وةزيفةيةك

جياوازدا. دؤخَيكى لة دى وةزيفةيةكى بينينى
رَيطة ئةم  لةسةر بةناوبانطةكان نمونة لة يةكَيك 
هةناسةدان سيستمى دروستبوونى داهَينانى لة هةلثةرستيية
جار يةكةم بؤ كة داروين ئةو نمونةيةية شريدةرةكاندا، لة

كرد. وةسفى
لة هةوايية تورةكةى ثةرةسةندنة لةم سةرةتا ى

َ
خال

ضوار لة بةر ماسيية ئةم دا، سى) خاوةنى – (سيدار ماسى
هةواى هةناسةدانى تواناى و سةندووة ثةرةى ساأل مليؤن سةد
ئةوةش هؤكارى بووة(رةنطة دةرةكييةوة ذينطةى لة راستةوخؤ
لة ناو بةناو)، دووضاربوونى شوَينةكةى بَيت بة ووشك بوونى
كةرتبوونىسادة(بةدرَيذى)كةوةكقورقوراطة ثةرةسةندنيدا
هةوا رَيطةي ئةمة لوتةكانييةوة، كونة ثشت دةكةوَيتة و واية

دةداتبضَيتةسيكلؤضكةهةواييةكةيةوة
دؤخَيكى و دةضَيتة كةش كاتَيك

دةطرَيت لةئاو رَيطةش و ئاو) (دةرةوةى يةوة دةرةكى
بؤ وةضةكانى كاتَيكيش دةكةوَيت، ئاو ذَير كاتَيك ناوى بضَيتة
سيكلؤضكة راهاتن ذينطةكةدا لةطةأل طواستيانةوةو ووشكايى
تاكة كة ئةندامَيك ببَيتة تاوةكو ثةرةيسةند هةواييةكة
كى

َ
كةل كةرتبوونة شوَينى كاتَيك ئةم هةناسةدانة، وةزيفةكةى

تؤرَيكى ..بؤ بكةوَيت. سةرئاو تاوةكو ماسىسيكلؤضكىنةما بؤ
بةرةو ناوضةكةى ئةميش –كركراطةدار،كة رَيرةودار ؤزى

َ
ئال

ناوةو بضَيتة ئؤكسجني  رَيطةيةوة  لة تا  برد زياتر فراوانى
خوَينى تةوذمى رَيِرةوةى ئةو واتة دةرةوة، بَيتة ئؤكسيد دووةم
شريدةرةكان لة الى سي دةمــةدا لةو  ئا دةبَيت،  تَيثةِر ثَيدا

بةدةركةوت.
بةسةر طؤِرانكارييةك ضةند كات تَيثةِربوونى بة
دةطةيةنَيت،كاتَيك هاتووة كةسييةكان بةدةم رَيِرةوىهةواييدا
بؤ ئاماذةيةك وةك دةطَيِرا طرنطى َيكى

َ
رؤل دةنطى ثةيوةندى

مةترسى لة ئاطاداركردنةوةىكةسانىدى و زايةندى ثةيوةندى
زياترثشتيان شريدةرةكان لة بابةتانة.هةندَيك لةمجؤرة و
قورقوراطةكةى ثَيكهاتةى كة  دةبةست،ئةوةش  دةنطدان بة
بؤ نمونةدةكرَيت لة ئةسثداهةردوو دةنطةذَيكان دةريدةخست،
وادةكات كة لَيوةكان شَيوةى لة قورقوراطةوة ئةمالوالى بضنة
دارَيذراوة قورقوراطة رَيطةية بَيتبةم تر طةورة نَيوانيان دةمى
بةرطريكردنى تةوذمى ئاستى بة بَيتةوة كةم ثةِرى تا ئةو هةتا
بِرَيكى زؤرترىئؤكسجني ئةسثداوة هةوا،يانئةوةى تواناىبة
كة َيك

َ
ئاذةل بؤ طرنطة هؤكارَيكى ئةمة سييةكانييةوة، بخاتة

ة
َ
ئاذةل لة بةستووة،هةتا زؤر ماوةى راكردنى بة ثشتى ذيانى

حيالندنى- تايبةتيش  ئةو-بة رابكات،دةنطدانى  دِرندةكان 
هةرطيز ئةسث،ئةطةرضى  رةفتاريي سةرمايةى لة بةشَيكة 
بايةخةكةىلةطةألهةناسةداندابةراوردناكرَيت،بةثَيضةوانةى
هةناسةدانى حوكمى تايبةتى ثلةيةكى بة ئةسثةوة،مرؤظ
ئاخاوتنى دةنطةكانى دروستكردنى تواناى تاوةكو هةية
دياريكراوةو قورقوراطة و قورط كردنةوةى تواناى هةبَيت،
تةوذمى لة رَيطة دةنطداندا ثَيناو لة ذَيكانيش دةنطة هةردوو
دياريكراو دةطرن، ثلةيةكى بة سييةكانةوة لة هةواويى هاتوو

ئةم شامبازى، و طورط و ديكة وةك، شَير شريدةرةكانى
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قورقوراطةيان   كةمرتةو ثلةيةكى بة ةتة
َ
حال  

هةناسةدانى  بةجؤرَيك طونجاوة كة دةنطدان و  
جياوازة. ثلةى بة

كاتَيكبوونةوةرةكانكةبةثَيشينةىمرؤظدادةنرَين
كؤكردنةوةى ــة –وات دةكـــردةوة كؤ دةنطدانيان بةرهةمى
دةنطى رَيــِرةوى –هةموو ثةيوةندى طونجاندنى باشيةكانى
دابةزينى نةوةستا بةوةوة دةستىبةطؤِرانكرد،مةسةلةكة هةر
هةروةها كو

َ
بةشى خوارووى مةالشوو،بةل بؤ بَيت قورقوراطة

طؤكردنى ئةوةش توناى قورطةوة دابــةزى، لة كةمَيك زمان
بؤ (i)و كراوةيى (a) ةى

َ
جول وةك داوةتــَي دةنطى هةندَيك

نابَيت مانايةكى هيض طؤِرانكارييانة لةمجؤرة ديارة خوارةوة،
بدات، طؤكردنى ياريدةى نةبَيت ئةوة ئامانجةكةى ئةطةر
مةآلشوو كورتى و دةم خوارووى بؤ زمان بةدواكةوتنى لةطةأل
كةمرت طشتى ئةندامى شَيوازى كردووة كةواى ددانةكان كةمى و

بَيت طونجاو خواردن بؤ
مةآلشوو ثَيكهاتةى طونجاندن وَينةيةى ئةم بةثَيى
لَيهات تواناى واى مرؤظ ثَيشينةكانى و ضاو الى دةم ئةندامى
اليةن شريدةرةكانةوة كة بة ةيى هةبَيت

َ
جول ضاالكى ضةندين

ؤز
َ
ئال زؤر زةماندا لةدَير دةنطى رَيِرةوى بطرة ؤزة،

َ
ئال شتَيكى

ثَيش ثةرةسةندنداو رةوتى لة باآلكان جؤرة  الى بوو،واتة
بة كؤمثيوتةريية بوون،توَيذينةوة  مــرؤظ  ثَيشينةكانى

بابةتةكةيان  Computer-Modeling كة كراوةكان نموونة
ضاوةِراوان وا تيؤرييةوة لة رووى نمونة بؤ بوو، شامبازييةكان
زمانةوانى دةنطى ضةندين تواناى وتنى شامبازييانة ئةم كراوة

دةتوانن  بطرة  pup,dad,tip,bit لةوانة هةية  مرؤييان 
كة سةرو نةبَيت ئةوانة طؤبكةن، مرؤييةكان هةموو دةنطة
سةرةِراى (ك)و(ط)، وةك بَيدةنطةكانى ثيتة يان هةية، بؤريان
رابردوو ى

َ
سال سةد سَي لة  بةر ةكانى 

َ
هةول هةموو ئةوةش

كردنى طؤ شامبازييةك بؤ فَيركردنى لة شكستيان هَينا دران
ئةوةش هؤكارى دةكات، طؤى مرؤظ  وشانةى لةو وَينةيةك
ة
َ
هةول نيية تا ثَيويستيان ئريادى بوونى

َ
زال تواناى مةيمونةكان

ئةنجام بة مرؤيى ئاخاوتنى  طؤكردنى بؤ  ماسولكةييةكان
ئةنجامى لة مرؤظ الى ئرياديية بوونة

َ
ئاشكراية ئةم زال بدةن،

ثةيوةنديدارةكانيةتىلة بونيادة ثةرةسةندنىناوضةىبروكاو
لةوَيدا كليلىتَيطةيشتنمانلةطرنطرتين ئا كؤئةندامىدةماريدا،

دةكةوَيت. دةست بنةِرةتى زمان هةنطاوةكانى
كِركِراطةدارةكان دةمارى كؤئةندامى ئةوةى لةطةأل
طشتيةكةى ثَيكهاتة بةآلم جياوازن، قةبارةوة شَيوةو لةرووى
–بةدرَيذايى ثشتةوةى  ناوةندى  ثشتةوةو  ناوضةى  –واتــة
سةرةكى نةطؤِراوة،ثَيكهاتةى رابردوو ى

َ
سال ملَيؤن سةد ثَينج

كؤئةندامى لةناوضةى بريتيية سةرةتاييةكاندا ماسيية لة
َيكة دةكةوَيتة كؤتايى

َ
ريشال ةدةمارة

َ
دةماريى ثشتةوة،كة كؤمةل

ةيية
َ
جول رَيكخستنى كاردانةوة باآلوةو كارةكةى ثةتكى دِركة

زؤر كة ثشتةوة و ناوةند ناوضةى هةردوو بةآلم سادةكانة،
كردن ة

َ
مامةل لة بريتيية ثشتةوة بضوكرتن،كاريان لةناوضةى

بينينةكان. و بؤنكردن زانياريية لةطةأل
وشكاييدا لة ئةو كركراطة دارانةى دةركةوتنى لةطةأل
ووردة دةماريى دةكةن،ضاالكى سةختيةكان ملمالنَيى و دةذين
دوضارى كة دةماريى ثَيشةوة طواستيانةوة، ناوضةى بؤ ووردة
جؤرة كؤنرتين دةبينني ئةوة لةبةر بووة، طؤِران طةورةترين
خشؤكةكان و وشكايةكان ئاو ة

َ
ئاذةل وةك ثةرةسةندوةكان،

شانةى َيك لة
َ
كؤمةل لة هةبووة، ثةرةسةندويان مَيشكَيكى زؤر

نةرموتةنك ثَيكهاتووةوراستةوخؤدةكةوَيتةثشت ضاوةكانةوة
زايةندى ثةيوةندى وةك سادةى رةفتارى هةندَيك بةسةر و
تةواوى بة شريدةرةكان كاتَيك ة،

َ
زال خؤراكدا بةدواى طةِران و

كؤئةندامى لة بةش طةورةترين بووة مَيشك سةند ثةرةيان
ئةركةكانى ئةنجامدانى  بة تواناى ئةوةش هةر دةمارييدا، 

ثَيبةخشى وةكو: ًى
َ
دةماريى باال سيستمى

جؤرة (لةنَيو مَيشكدا كةوتنةوة، لة ياد و فَيربوون
كة روويدا ثةرةسةندن زنجريةيةك سةرةكيةكاندا)، زيندةية

طرتةوة. دةماريى كؤئةندامى زؤرى بةشى باآلكان جؤرة
بوو مرؤييةكان ثَيشينة و مةيمون الى لة مَيشك
دابةش دةبن، كةرت ضوار بؤ يةكَيكيان هةر دوو ناوضةوة، بة
دةكةوَيتة راستةوخؤ َيكةو

َ
تؤثةل كة ثَيشةوة كةرتى كةرتةكان:

ثشتنَيوضةوانةوة، كةرتى ديوارىكة لةثشت كةرتىثَيشةوةية،
لةطةأل ديكةية، لةذَير هةردوو كةرتةكةي كة كةرتى الضانطى
دةمارةوة، كؤئةندامى كؤتايى دةكةوَيتة كة ثشتةوة كةرتى
دةرةوةدا مَيشكى لةشانةى دةمارييةكان ضاالكيية زؤربــةى
ى

َ
توَيكل َين

َ
دةل ثَيى ثَيضراوةو بــةوووردى زؤر كة  روودةدات

مَيشك.



34 سةردةم     زانستى

      73

دةنــكــة قـــةبـــارةى و خـــِرى ــة ــةشــةى مــَيــشــك ل ط
بة ؤز

َ
ئال تؤثَيكى زؤر بؤ طؤِرا سةرةتاييدا لة ماسى ثاقلةيةكةوة

ؤزبوونى
َ
ئال دا“

َ
ئاقل ”رةطةزىمرؤيى لة ليمؤىهيندى قةبارةى

ؤزبوونة
َ
ئال ئةم بطرة ةيى،

َ
جول و هةستى سيستمى لة بةردةوام

ى
َ
توَيكل كة ئةوةش طةشةكردنةية، ئةم وةآلمدانةوةيةكى تةنها

ئةم سستمة كردووة،وايكردووة ئاسانى مَيشكى ثةرةسةندوو
بريكردنةوة،بة بةبَي واتة كاربكات، (خؤكردةيى) بةشَيوةيةكى
بنةِرةتَيك بؤمانةوة، ئةنجامدانى ئةمسستمةخؤكردةييةبووة
دةرةكيةكانى كاريطةرة خَيرايى وةآلمدانةوةى رَيطة بة ضونكة
باالكان اليةنة بايةخ بة

َ
ئاذةل ئةوةش وايكردووة دةدات، هةر

بداتة زياتر سةرنج شَير ئةطةر هةر رووداوَيكدا، لة نةدات
ةى

َ
جول لة لة وردبوونةوةى خؤى زياتر ئةندامةكانى شوَينى

نةتوانَيت ئةطةر مانطا يان دةمرد، برساندا ئةوا لة نيَضريةكةى،
شوَينةكانى نةبَيت لة بريكردنةوةى تةنها ثاش رابكات شَير لة
بووة حالضةتةكةدا هةردوو لة تَيدةكةوت، قِرى ئةوا خؤى،
واتة رَيكخستن ةييةكان –

َ
جول ضاالكيية زؤر لة ذمارةيةكى

لةنَيوان هةمووماسولكةوئةوئةندامانةىلةراكردندا بةشدارى
كاردانةوةكانن. تةنها راهَينان لة ماوةيةك لةثاش – دةكةن

خؤكردةيى بوونة ةييةكان
َ
جول ضاالكية كاتَيك

ى
َ
توَيكل لة راستةوخؤ هاتة طؤِرَى كة تؤِرَيك بوونى دروست

بةو نووساو ثشتةوةو كةرتى دةكةوَيتة ــةو
َ
زال ةيدا

َ
جوول

و دةكاتةوة جيا ديوارى كةرتى لة ثشتةوة كةرتى كة درزةى
طة

َ
بةل دةضن، نائريادى كاردانةوةى لة كة دةكات كارانة ئةو

توَيذينةوةى رَيى لة هةية، بوونة
َ
زال تؤِرى ئةم بوونى لةسةر

دةطةِرَينةوة، (سةعادين)  جــؤرى بؤ كة مةيمون هةندَيك
دةسك، طرتنى وةك راهَينرابوون دةست ئيشى هةندَيك لةسةر
ئةطةر بينيان تؤذةران دةرطا، دةسكى داخستنةوةى كردنةوةى
هةندَيكجةمسةرىكارةبايى بضوك لةماسولكةىدةستةكانيدا
(كة ثشتةوةياندا كةرتى و ةيى

َ
جول ى

َ
توَيكل لة هةروةها بضَينن

ضاوةكانى بة سةرةتا ثشت لة مَيشكياندا، ئةوا بينينة) بنكةى
طؤِرينى بة دةست دةسكةكة،ثاشان دؤزينةوةى بؤ دةبةستَيت
بنكةكانى هةستكردن كة دةريدةخات شوَينةكةى دةكات،ئةمة

بةشَيوةيةك  دةماريدا كؤئةندامى لة  Sensory Centers
كارةبايية هَيما دةرخستنى لة ئةوةى وةك دةبَيت سةرقاأل
ةفةرمانةكانى

َ
هاتووةكانتةواوبَيتبةرلةوةىبنكةكانىجوول

ثاش بكات، رةوانة مةيمونةكة ماسولكةكانى بؤ خؤى
كة دةركةوت راهَينانيان ماوةيةك

لةناوضةى بنةِرةتى بةشَيوةيةكى كارةبايى ضاالكى
دةردةكةوَيت،بةوةش ماوةى دةمارييدا كؤئةندامى ة لة

َ
جوول

نيوة. بؤ دةبَيتةوة كةم كاردانةوةى
ميكانيزمة بَيت،ئةم شَيوة يةك لةسةر رةفتار هةتا
دةرخةرى ى مَيشكدا

َ
توَيكل ئةو ثةرةسةندنةى لة دةردةكةوَيت،

دياردة لة دةمارييةكانة كة بنةِرةتة ثلة بةثلةى ضاكيبوونى
شريدةرةكان الى لةمةوة ة، 

َ
زال دا

َ
ئاذةل ذيانى  دووبارةييةكانى

ةية
َ
ناوضة جوول ئةم مةالشوو، و كونةكانى دةموضاو ثَيكهاتةى

ثَيش ى
َ
توَيكل دةكةوَيتة ة

َ
زال مةيموندا ئةندامةكانى بةسةر كة

ئةو هةر لةبةشىضةثىكؤئةندامىدةمارييدا، والتةنيشتىكة
مرؤظدا. دةماريى كؤئةندامى لة بروكاية ناوضةى كة شوَينةية
ضونكة نيية، بةرَيكةوت شوَينة نزيكبوونةوةى ئةم
طةيانهَينايةوةلةوةىمَيشكى

َ
توَيذينةوةبةراوردكارييةكانبةل

ناوضةى يةكةمى شَيوةى مةيمون الى تةنيشت ال و ثَيش
ثرؤسة كة ضؤمسكى راى ســةرةِراى ئةوةية بروكاية، ماناى
دةماريى كؤئةندامى وةك بةزمان تايبةتن دةمارييةكانى
ئةنجامى لة التةنيشتى و ثَيش ى

َ
توَيكل بةآلم ثَيشينةكانمانة،

وايكردووة كة  ئامادةبووة، ثرؤسةكانيدا لة سادة طؤِرانَيكى 
زاأل بَيت وضاو و كؤئةندامى دةم مةالشوو ثَيكهاتةكانى بةسةر
ةييانةى

َ
جوول ئةركة ئةو بةسةر بوونى

َ
زال بؤ بطونجَيت تاوةكو

هةوايى ؤضكةى
َ
سيكل ضؤن هةروةك دةدةن، طؤكردنى رَيطةى

سى، ببَيتة تاوةكو هةواوة ثاراستنى تواناى بةهؤى طونجاو
تةوذمى بةسةر  بوونى

َ
زال تواناى بةهؤى قــورط هةروةها

دةنط، سندوقَيكبؤ ببَيتة تاوةكو بوو ئامادة – طونجا هةواييدا
ببيينن. كة ضؤنيةتى روودانى ئةوة طرانيش نيية شتَيكى

ئاستَيك تا دةمارييةكان ثرؤسة كاتَيك ضونكة
لةناوضةى كة  رَيكبخات  ثرؤسانة ئةو توانى كة  ثَيطةيشتن 
كاتَيكيشلة هةندَيك روودةدات، مةآلشوو كونةكانىدةموضاودا
و هاوار َيك

َ
كؤمةل واتة دؤزرايةوة- زارةكى ثةيوةندى شَيوةى

لة ئيدى – دةنطييةكانى ثَيكهَينا يةكةم هَيما كة قيذة ةو
َ
نال

ضاككردنى زيادةى هةندَيك ذينطةييةكان ثةستانة توانادا بوو
رادةيةك تا كؤن مرؤظى كة ئةوةش لةبةر بذَيرَيت

َ
هةل دةماريى

تواناى بة ثشتى بووبَيت، بةتةنها ئةطةر تايبةتى بة بوو، الواز
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بةست كة سةر  كةسانى لةطةل    هاوكاريكردنى
ئةم دوو  بذى، كليلى هةتا رةطــةزى خوَين بة    
تواناى و دةرككردن تواناى طةشةكردنى تةنها ةتة

َ
خةسل

بوونة ةتةش
َ
خةسل دوو ئــةم هــةر  بــوو، ثةيوةنديكردنى

ثةرةسةندنى كاتةشةوة لةو هةر زمان، بوونى دروست هؤى
ثَيكةوة دةنطى رةوتى ثةرةسةندنى و دةماريى كؤئةندامى

بوون. دةست لةناو دةست
نيية، دةنطى رةوتى شوَينةوارى ثاشماوةيةكى هيض
لةبةرئةوةىثَيكهاتةيةكىماسولكةيىكِركِراطةيية،هةرضةندة
بن ثَيكهاتةكةى شارةزايى ناراستةوخؤ بةشَيوةيةكى دةكرَيت
كة لةوةدا ثاشماوةكان، سةرة كةللة لة توَيذينةوةمان لةكاتى
مؤركى خؤىلةثلةيةكىالربوونةوةكانىنَيوبنكةى كةللةسةردا
هاوضةرخةكان باآل جؤرة بةراوردييةكانى توَيذينةوة ديارة،
نيشانةى كة دةكةن بؤ ئةوة ثةرةسةندندا ئاماذة زنجريةى لة
جياواز لةوكةللة سةرانةوكةللةسةرىمرؤظدا دةكةوَيتة بنكةى
الر نةبؤتةوة،ئةوةش ئةوان زياتر رَيكةو الى لة سةرةوة كةللة
بــِروات. مةآلشوو لة سةروتر بــةرةو دةدات  قورط بة رَيطة
بنكةىكةللةسةرىمرؤظىنياندةرتاأل هةمانشتسةبارةتبة
ذياون، ئةمة ساأل ضل هةزار لة ئةوروثا بةر خؤرئاواى لة كة
نةبووة ئاخاوتنيان ثَيشينةكانى مرؤظ تواناى كة طةيةكة

َ
بةل

نوَي مرؤظى دةموضاوى لة كةمَيك دةموضاويان هةرضةندة
بةهؤى نياندةرتاأل مرؤظى ثوكانةوةى َين

َ
بل دةتوانني ضووة،

لةخؤى مرؤظةى ئةو لةطةأل بووة ثَيشرِبكَي تواناى نةبوونى
لة ساأل هةزار ثةنجا ثَيش كة (6) سخول“ ”مرؤظى ضووة
زمان و ئاخاوتن بؤ ئامادةييان باشرتين ذياون و فةلةستني
قسةكردنى هةبووة ثَيكهاتةى كة سةر كةللة كؤنرتين هةبووة.
بِراو – طردى َين

َ
دةل ثَيى كة شوَينَيك لة دؤزراوةتةوة، لة زامبيا

مرؤظةى  ئةو بؤ دةطةِرَيتةوة Broken Hill كة – هَيأل برؤكن
سةرانة كةللة ذياوة، بنكةى ئةم ساأل هةزار ثةنجا لة سةدو بةر
لةطةأل كةسانة ئةو طفتوطؤكردنى بؤ هَيمايةكة كة بووة الر
طةيةكى لةمة

َ
بةل هيض هَيشتا شوَينةدا. سةردةمةو يةكرت لةو

”رةطةزى دةركةوتنى لةسةر سةرةتاى نةدؤزراوةتةوة روونرت
.” ئاقأل مرؤيى

كورت دةنطةكان دةرضــوونــى بةسةر تةنها زمــان 
دةنطى ةو

َ
جوول ضةندين دةتوانني لة ئَيمة هةريةك نابَيتةوة،

هيض بريؤكةو ئةوةى بَي و بةخَيرايش بدركَينني، بَيدةنط
كة ئةوةية ماناى  ئةمةش بطةيةنني، زانيارى طةرديلةيةك
تاوةكو كةوتنب بةدوى شَيوازَيكى تايبةتى دةبَيت دةنطةكان
طوَيرةىثَيويستىسستمَيكى دةبَيتبة واتة مانايةكببةخشن،
رَيسايانة ئةو و ملكةضى رَيساكان بةرهةم بَيت لة دياريكراو
بؤشاييةوة لة  ثَيهاتنة ئةم ثَيكهاتن. دةوترَيت ثَيى  كة بن
بونيادة لةضاوطةى ضؤمسكى ئةوةى بةثَيضةوانةى نةهاتووة،
يي

َ
بةقوال بونيادة سةرضاوةى ئةم َيت، ضونكة

َ
دةيل ةكانةوة

َ
قول

دةماريدا كةلةكؤئةندامى لَيكدةدرَيت ثةرةسةندنة ئةو
لَيوةىدَيت، ةييكةقسةكردن

َ
بوونىجول

َ
هةروةكزال روويداوة،

ضاو و دةم ماسولكةكانى ةى
َ
جول نَيوان لةرَيكخستنى لةراستيدا

ئةم شانبةشانى ثةرةيسةندووة دةنطى رَيِرةوى ماسولكةكانى و
وردبينةوة كةئةم ماسولكانة رَيسايانة رَيكخستنة، ئةطةر لةو
ضاالكى ثَيكهاتنى بةجؤرَيك لة َين، دةكرَيت

َ
دةجول بةهؤيةوة
ةييدابنرَيت.

َ
جول

لةذمارةيةكى  شوو
َ
و مةال خؤكردةييةكانى دةم ة

َ
جول

نزيككردنةوةية وَينة لةم ئةمة ثَيكدَين، زؤرىخةرمانةكانةوة
نواندنى لةثَيناو كورتة لةفةرمانى سستمَيك دةردةكةوَيت:
دةمبكةرةوةتاخواردنبضَيتة ذوورةوة، يةكةم: ضاالكيةكى ديار،
سَييةم: دابنَي، زماندا طونجاوى لةشوَينَيكى خواردنةكة دووةم
ضوارةم خواردنةكة، جوينى بؤ بكةرةوة بةرزونزم ددانةكان
قووتى شوو،ثَينجةم:

َ
بنَي بؤئةوثةِري مةال بةخواردنةكةوة

َ
ثال

دياريكراوةوة بةرَيكوثَيكييةكى فةرمانانة ئةم ديــارة بدة،
بدرَيت، قووت جوين بةبَي خــواردن ناكرَيت  دةردةكةوَيت،
تَيبينىدةكرَيت نَيوانددانةكانةوة، نةكةوَيتة ناشجورَيتهةتا
ثؤكان و  لق بؤفةرمانة دةكرَيت فةرمانانة لةم هةريةك 
بؤسةر بةشة زيادة فةرمانَيكى كةضةند دابةش بكةين،لةوةدا
ماسولكةيةكى بؤضةند يان دةردةضَيت، لةدةمدا تايبةتةكان
لقَيكى تةنها ئةم سستمةى فةرمانةكان دةردةضَيت، دياريكراو
كاتَيك ئَيمة لةخواردنة، كةمةبةستم ؤزترن

َ
ئال لةوة ضاالكى

ناكةينةوة، فةرمانانة ئةم دةخؤين بريلةبةدوايةكداهاتنى نان
نوَي رووداوَيكى وةك ئَيمة الى نوَي ذةمَيكى  هةر هةروةها
هةية، خؤى كةرَيساى رةفتارةبووين ئةم فَيرى ضونكة نيية،

بةئةنجامىدةدةينبةشَيوةيةكىخؤكردةيي. ئَيمة
بازنةيةكى  الوةكيةكان ةيي

َ
جول لةسيستمة هةريةك
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ي
َ
ةدانلةتوَيكل

َ
كارةباييهةيةكةبةرامبةرةكةىلةبنكةىجوول

دةطةيةنَيت دياريكراو طؤِرانَيكى بازنةية ئةم مَيشكدا،ماناى
لةنَيودةمارؤضكةكانىنَيويداNewrons،سستمةالوةكيةكانى
بازنانةوة بةم دةدةن دةنطى رَيــِرةوى و لةسةر قورط بِريار
ئةم ثَيكهاتةى زياتر، لةوةش بروكادا، لةناوضةى بةسرتاون
لة ثَيكهَينةر بةدوايةكداهاتنى واتة – دةمارييانة ثرؤسة
رستةكان ثَيكهاتنى زؤر لة – تاِرادةيةكى الوةكيةكاندا سيستمة

 Phrase-ثَيكهاتةييةكان شَيوازة ثَيكهاتةى بةتايبةتى دةضَيت،
.Patterns

ةكة نانةكةى 
َ
مندال دَيِرة: ئةم  بؤنمونة بابِروانينة

ثَيكهاتووة جوولةيي – خواردن فةرمانى وةك ئةمة خوارد(7)
رَيكخراون، كةبةدوايةكدا تايبةتةكان دةنطيية لةيةكة
ناوى ثَيكهاتةى كةوتؤتة دَيــِرةدا لةم يةكةم دابةشكردنى
خوارد» دةكرَيت نانةكةى » كردةيي ثَيكهاتةى و » ةوة

َ
«مندال

دابةش دةنطيية بضوكةكاندا يةكة ثَيكهاتةيةك بةسةر هةموو
يان»خواردى» (ةكة) و «

َ
«مندال دابةشكردنى وةك بكرَيت:

كو
َ
بةل نيية، هةِرةمةكى دابةشكردنانةش ئةم «نانةكةى» و

رَيزمانى واتــة نــاوةوةيــة، رستةكةى لؤذيكى رةنطدانةوةى
ةتى

َ
دةنطةكان لةحال (يان كةماناى زنجريةيةك وشة ثَيكهاتةيي

دةكات. ديارى ئاخاوتندا)
و  ثاشماوةكان كةللةسةرة لةشَيوةى دةكــرَيــت  
مةيمونةكانةوة دةماريي كؤئةندامى لةثَيكهاتةى و قةبارةيان
ثَيشينةييةكانى مَيشكى ي

َ
توَيكل كة: دةرةنجامةى بطةينةئةو

هةموو بؤئةوةى باش ئامادةطييان هةبوو بةشَيوةيةكى مرؤظ
ئةو هةروةها ةييةكانلةجةستةداخؤكردةبكات،

َ
ضاالكييةجول

دةماريية رَيكخستنة ئةم لةسةر كةبِريار الوةكييةى سيستمة
كةبنةمان ديكة رةفتارةكانى تاجؤرى طونجاوبووة دةدات
ثَيكهاتةيي، ئاخاوتنى شَيوازى بةتايبةتيش . بةِرَيوة. ببات
نَيوان رَيكخستنى كةلةثَيناو دةمارى بازنةيةتى لةبةرئةوةى
ضاو و دةم كونةكانى ماسولكةكانى شوو

َ
مةال ماسولكةكانى

 بوون
َ
زال و بؤطونجاندن ئامادةبووة بةوكارة ثةرةى سةندووة،

هةروةها بَيدةنطةكان، ةو دةنطة
َ
جوول بةرهةمهَينانى بةسةر

ثَيكهاتن لؤذيكى بةطوَيرةى دةنطانة ئةو بؤئةوةى طونجاوة
بةرهةمبهَينَيت.

طةشلةسةرئةمبؤضوونةلةاليةنئةوتؤذةرانةوة 
َ
بةل

دووضاربووان و هَينراوةتةوة كةلةسةر ثريةكان
بةنةخؤشي ثاركينسؤن وهةنةدَيك

دةوروبــةرى  شانةكانى بروكاو  ناوضةى نةخؤشي  
سَي توشبوون بةم لةئةنجامى كراوة تَيبينى بةئةنجام دراون،
نةخؤشهَيواشرتلةئاسايي تواناىئاخافتنى جؤركةموكوِريية،
وةك» تَيناطةن،  ئالؤزةكان لةرستة  بةئاسانى يــان هةية،
دةكات» يارى ةوة

َ
دةبارَيت،كضةكةلةناومال باران لةبةرئةوةى

بةراوردكردنى بوو»، دووطيان دةطريا، ةى
َ
مندال ئةو دايكى يان»

رستة لة تَينةطةيشتن و ئاخاوتن  توانانى  نةبوونى نَيوان
رَيساكانى ئةطةر  بةدةرناكةوَيت ةتانةدا

َ
حال لةم ؤزةكان 

َ
ئال

ثَيكهاتةى و ئاخاوتن و بةلؤذيك تايبةت ةيي
َ
جول ضاالكى

واتة نةبن، دةمارى ثرؤسةى يةك بةرهةمى هةريةكَيكيان
ثَيشكةوتووتر كةبةشَيوةيةكى  ثرؤسانة ئةو دةرئةنجامَيكى 
دةموضاوو كونةكانى ةى

َ
لةجوول بةِرَيوةدةضوو لةسةرةتايي

الى هةروةها و يةكةمى مرؤظ الى ثَيشينةكانى دةنطى رَيِرةوى
مةيمونةكانىثَيشرت.

ثةيوةنديية  ئــةم سةِّـاندنى ناكرَيت هةرطيز  
كةمبكرَيتةوة، مرؤيي ئاخاوتنى  لةبايةخى  ثةرةسةنديية
ئةو بةثَيضةوانةى  ثةرةسةنديية، بؤضوونة ئــةم بطرة
دةهَينًيت بةوةدا دان دةكات قاندن

َ
خول لة باس بؤضوونةى

شتانةوة لةو ضونكة تــاك:  شتَيكى  كردؤتة ئاخاوتنى كة 
زؤر لةوةدا كةماوةيةكى نيية، سةندووةكة لةشَيوةى ثةرةى
لةماسولكةكانى و دةماريي كؤئةندامى لةخانةكانى دوورنيية
قؤناغةكانى لةهةموو هةروةها ثةرةيانسةندووة، شوودا

َ
مةال

طةروةكردنى كةشايةنى شتَيك هةبَيت ئةطةر ثَيشوودا، ذيانى
هةسارةيةى ئةو ئةوةية، بَيت، زماندا دةركةوتنى لةمةسةلةى
جيهانى زيندةوةران، سةر ناضَيتةوة كةلةبةردةكان ثَيكهاتووةو
ثَيويستى كاتى و لةبارودؤخ زنجريةيةك ئةطةر دةشتوانرَيت
بوونةوةرانة ئةو دةرةكى- دةستَيوةردانى بةبَي – بؤبِرةخسَيت
وشةكانيان داِرشتنى و ئاخاوتن كةتواناى بهَينَيت بةرهةم

هةية(8).
ثةراوَيزةكان:

دةرونزانى مامؤستاى ليربمان،  فيليب ثرؤفيسؤر وتارة ئةم نووسةرى  ¿
نوسراوى يةكطرتووةكان، تة

َ
لةوال براون لةزانكؤى زمانةوانيةكانة زانستة و دةركثَيكردن

 The Biologyوةكو هةية لةبارةيانةوة كتَيبي ضةندين زؤرةو دووزانستة بةم سةبارةت
and Erolution of Language كةزانكؤى هارظارد 

كورتةيةكى  وتارة ئةم كردؤتةوة، وى
َ
بال ى 1984

َ
     سال

   The sciencesكةلةطؤظارى زانستةكان كتَيبةية ئةو ثوختى  
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سةربةئةكاديمياى ى (تةمووز- أب \1988) لةذمارة وتارةكةى   
وةري بطَيِرم. بةمنيش دا ورَيطةى وكردؤتةوة

َ
بال نيويؤرك  

لة  ي 1994 
َ
لةسال بنكةر) (ستيظن كة بكةم بةئةوةش ئاماذة ثَيويستة  

(رةمةكى  لةذَيرناونيشانى كةوةرمطَيِرا  Instinct. The Language كتَيبةكةيدا
ي

َ
سال دةكات؟ دروست زمان دةمارى كؤئةندامى ضؤن لة: باس اللغوية) زمانةوانى-الغريزة

طرنطرتين دواوة، بابةتة لةم كةفراوانرت كردةوة، وى
َ
رياض) بال (ئةِّـةريخ- خانةى (2000)

لةوتارَيكى دةكات بؤضوونةكةى و بةدرَيذى مشتومِر لةدذى ليربمان هاتووة، تيايدا كة شت
بؤئةمةش ئاماذة دةبَيت بؤضوونةكانى. لةسةر هَيناوةتةوة نوَيي طةى

َ
بةل يشدا (2001)

دةدوَين، لَيوةى دوونوسةرة كةئةو ؤزترة
َ
ئال زؤرلةوة مةسةلةيةدا لةم ضؤمسكى كةِراى بكةم

بؤكس) ئؤف ظيؤ (نيويؤرك و لةطؤظارى ديكةداو لةوتارَيكى راى خؤى ضؤمسكى ديارة
ئةِّـةزةينى حةمزة داوةتةوة(بِروانة: لةرةخنةطرةكانى يةكَيك مى

َ
و وةال وكردؤتةوة

َ
بال

الثةِرة (-231 ،75 ذمارة كتَيبي رياض، مرؤييدا» زمانى ضؤمسكى لةدروستبوونى راى »
( .(239

سةنطاندن 
َ
 جَييتَيبينيية كةتوَيذينةوةنوَييةكانلةمبارةيةوةئاماذة بؤهةل

و بابؤ سفانت د. ئةو تؤذينةوةيةى (بِروانة: ضؤمسكى دةكةن بؤضوونةكةى و اليةنطرى
كورتةى تؤذينةوةكة كة مانيا،

َ
ئةل لة بالرك لةدةزطاى ماكس بةئةنجامياندا هاوِرَيكانى

هؤكارى َيت
َ
كةدةل كردؤتةوة) وى

َ
بال (2002 \ 8 \ 16) لة ذمارةيةى ئةو - Natureطؤظارى

لةبؤماوةييةكانةوة. يةكَيك طؤِرانى نَيو كةوتؤتة مرؤظ الى زمان دةركةوتنى مةزنى
ئةمريكاى و مةكسيك كةلةباشوورى لةشارستانةيةتةكؤنةكان كة يةكيََ .1

ذياون. زاينى (3-6) سةدةى هةردوو لةنَيو ناوةِراست
خورافاتةى .»وةك ئةو ئةوةبَيت. لةطوتةكةى نووسةر مةبةستى رةنطة .2
تَيدانية طومانى لةئينجيلداهةن، ضريؤكانة ئةو دةكــةن..» قاندن

َ
خول كةباس لة ديكة

نيية يةكاليي درَيذو دةقَيكى هيض جياوازترة، زؤر لةقورئاندا قاندن
َ
خول كةضريؤكى

لةهةندَيك مةبةست كو
َ
بةل قاندن،

َ
خول ثَيكردنى دةست يان سروشتيةكان ديارة دةربارةى

هيضي و لَييان بريكردنةوةبووة خستنةسةر ئةم دياردانةو سةرنج تةنها رووةوة ئايةتى لةم
خودا ناسدا، لةرَيطةى قؤرتَيك نابنة و شيكردنةوةن شيانى و ئةو ئايةتانةكؤكراوةن دى،
لةكتَيبةكةى مرؤظ ثةرةسةندندا لةرَيبازى ئةلعةقاد) مةحمود (عةباس وَيستى

َ
ديارة هةل

طرتووة، سةرضاوةى لَيوةى وتارة ئةم كة ئةوةية وةك بابةتة لةو ثريؤزدا قورئانى لة
دروستكارة رَيبازى لةسةر ئةوانةى ئايا َيت:

َ
دةل لةوةدا راستة وَيستَيكى

َ
هةل كةئةمةش

بةتاوانبار دةكرَين- بَيبةش ئةوانةن كةبةناوى ئيسالمةوة قَينةر
َ
بةخول باوةِرمةندةكانن

سبةينَى رةنطة نةكردووة، حةرام رَيبازةى ئةم كاتَيك هيض كتَيبي ثريؤز يان» دادةنرَين؟»
لةرَيطةى كات هيض ئيسالمة كتيبي هةرضي ةية،

َ
هةل يان راستة رَيبازة بسةِّـَيت كةئةم

كتَيبخانةى وكراوةكانى
َ
ثريؤزدا، بةيروت، لةبال قورئانى لة (مرؤظ نةوةستاوة» زانستدا

.(...124 الثةِرة عةسرى،
خوَينةر واية باشرت تيؤريية، ئةم دةربارةى ئَيستا زانايانى راى بؤزانينى .3

دووسةرضاوة بطةِرَيتةوة: بؤ
راستى؟ يان خورافةية ثةرةسةندن: و خولَقاندن أ.

 Norman D.Newell, Creation and Evolution Myth.or
?Peality
.(NewYork:Praeger Publishers, 1985)
لةسةر كاريطةرى و زيندةوةرزانى سروشتى ثِر: و كت يان ثَيشكةوتن ب.

طةىمرؤيي،
َ
كؤمةل

 Bently Glass:Progress or Catastrophe: The Nature
Biological Science and Its Impact on Human Society
(Newyork:Praeger, Publishers, 1985)
(طالس- لةطووتةى ثةرةسةندن، لةتيؤرى هاوضةرخ زانستى وَيستى

َ
هةل

ثةرةسةندنةوةهةية، بةتيؤرى ثةيوةندى «ئــةوةى دةبَيتةوة:  كــورت دا   (Glass
تيؤرةوة) ئةم (هةرلةدةركةوتنى لةسةدةيةك كةزياتر زانايان تاقيكردنةوةيةى ئةو
داروين ضارلز كاتى و لةضاوجاران هةزارجار تيؤريية ئةم وايكردووة بةئةنجاميانداوة،

بةهَيزتر بَيت»يان»ثَيشرتئةوةندةمانباسكردووةكةبؤسةِّـاندنىثرؤسةكانىثةرةسةندن
ةتىزؤرينةىجؤراوجؤرى

َ
ناكرَيتلةخةسل بؤذيانىئةمِرؤهةروةها كليلَيكة بةسبَيتكة

بايؤلؤذيية زانستة بنكةيي ةتى
َ
لةخةسل يان تَيبطةين، جؤراوجؤرة كة شوَينةكانيان و ذيان

داهاتوو كتوثِرةكانى لةطؤِرانة و لةجينةكان لةتوَيذينةوة ية كةبريتى هاوضةرخةكان
ثرؤسةكانى بةِراستى باوةِر ئةوةى بةبَي دةبَيت، كيمياييةكاندا زيندةيية مةرجة كةلةذَير

الثةِرة(77). بكةين» ثةرةسةندن
دةتوانَيت خوَينةر بؤكراوة، كةئاماذةى ضؤمسكى لةراى شارةزابوون بؤ .4

 Rules and Representations(oxford.Basil ضؤمسكى: كتَيبةكةى بؤ بطةِرَيتةوة
بةناونيشانى  لَيوةرطَيِراوة طرنطى بةشَيكى محةمةد ئةِّـةدالوى د. Black well) 1980-
(هاوين- و زمانةوانى، ذمارة(4) ئةدةبى (توَيذينةوةى مةعريفةي ناهوشيارانة» زمان و »
نَيوان لة بةراوردَيكة و كةلَيدوان كتَيبةش ئةو هةروةها (-58-87 ال (1986 \ ثايز

بياجَى: و ضؤمسكى
 Language and Learning: The Debate between Jean
 Piaget and Noam Chomsky. Edited by Massimo Piattelli-Palmarini
((Cambridge.MA:Harvard University Press, 1980

هةروةهاضؤمسكىبؤضوونةكانىبةئاشكراخستؤتةروولةكتَيبي:
Language and Problems of Knowledge (Cambridge.

.(MA.The MIT,Press1988
و  زمان بةناونيشانى: عةرةبي زمانى  سةر وةرطَيِردراوةتة  كتَيبة ئةم  

وكراوةتةوة.
َ
بال (1990) ي

َ
سال لةمةغريب توبقال خانةى لةاليةن مةعريفة، طرفتةكانى

كةذَيرئاوييةكان رَيك دووربينيَيكة لةشَيوةى بؤرييةكى دووربني ئاوَينة .5
بةطؤشةيةكى و بةرامبةر ئاوَينةى لةسةر شةبةنط  تيايدا دةهَينن، بةكارى (غواصة)
لةذَير ئةوان كاتَيك ببينن سةر ئاو دةتوانن دةبَيتةوة، كةشتيوانان ثَيضةوانة دياريكراو

ئاويدا(غواصة). ذَير لةناو ئاودان
سخول كةلةشارى  بةكاردَيت مرؤظانة ئةو ثاشماوةى بؤ نــاوة ئةم  .6

لةفةلةستنيدؤزراونةتةوة.
تاوةكو ثَيكهاتةكانى رستةكةدا، لةنَيو كردووة لةم ثلةبةنديية ثارَيزطاريم .7
لةزمانى دةبواية هةرضةندة هاتووة، لةدةقةكة وةك بطونجَيت شيكردنةوةكةيدا

َ
لةطةل

زمانى بةثَيضةوانةى كردة كةبكةرو خــوارد..) نانةكةى ةكة
َ
(مندال بوترَيت: خؤماندا

بطةِرَيينةوة، ديكةش بؤ دووسةرضاوةى دةتوانني و ثَيشكةوتندا، لةثاش ية ئينطليزى
–ربات، خانةى زمانى عةرةبي كتَيبي (د.عةبدولقادر ئةلفاسي ئةلفةهرى:  زمانةوانى و
ثَيشرتباسمانكرد. هةروةها ئةو كفتوطؤيةىضؤمسكىكردويةتىو

َ
لةطةل توبقال1985)

«رةمةكى زمانةوانى». بنكةر ستيظن كتَيبةكةى ضوارةم لة بةشي
طورتةيةكة لةبنةِرةتةوة، دةكات قاندن

َ
خول لة ي

َ
نكول ثةرةطرافة ئةم .8

داروين دوادَيِري كتَيبةكةى
َ
لةطةل ثةرةسةندن، ئةمة لةسةر بؤ طوتن نيية كةثَيويست

بكة: جؤرةكان» «بنةضةى
 The Origins of Species (The New American Library of

World Literatyre , Inc,1958)p.450
لةخؤ فرةهَيزى كة لةوةدا هةية، مةزنَيتى لة بِرَيك ذيان بؤ ديدةيةدا ”لةم
لةيةك يان كةم زيندةيي لةشَيوةى سةرةتا ثَيداكردووة، خؤى قَينةر

َ
خول ئةوةى طرتووة،

جَيطريى ياسايةكى بةثَيي لةسووِراندنةوةيداو زةوى بوونى بــةردةوام
َ
لةطةل شَيوةدا،

مةزنى و جوانى كةلةوثةِري شَيوانةى لةو ثةرةيسةند سادةيةوة سةرةتا لةم كَيشكردن،
دان».

بؤكرد ئاماذةمان طالس لةوكتَيبةى ثَيشرت بنتلي بِروانةطفتوطؤى هةروةها
ثةرةيان نازيندووةكانةوة لةشَيوة زيندةوةران واية ثَييان تيؤرييانةى بةو سةبارةت

لةم وتارةدا. نووسةرة راى سةندووة، هةرئةوةش
 The Sciences ئةمريكيدا  زانستى لةطؤظارَيكى وتارة ئةم بنةِرةتى  
ذمارةى  28 دا، لةبةرطى دةكات، دةري بؤزانستةكان نيويؤرك ئةكاديمياى كة وبؤتةوة

َ
بال

و بةشي شةشةم بةرطى (العصور) لةطؤظارى ئةم وةرطَيِرانةش ،1988\ ضوارى تةمموز- ئاب
وبؤتةوة.

َ
بال دووةم
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جةمال محةمةد ئةمني

طرفتةكانى  دةســت  بــة  كــة  هــةن  زؤر  كةسانى 
بؤ  ضاويلكة  بةكارهَينانى  ميانةى  لة  َينن 

َ
دةنال بينينةوة 

ماوةى زؤر، ضاو يةكَيكة لة ئةندامة زؤر هةستيار و طرنط 
ؤزةكان لة لةشى مرؤظدا هةر ناتةواويةك ِرووبكاتة ئةو 

َ
و ئال

ئةندامة ثَيويستى بة كارى وورد و بة ديقةت دةبَيت بؤ 
 ِرووناكى 

َ
ة لةطةل

َ
ضارةسةركردنى.و لةبةر ئةوةى ضاو مامةل

دةكات بؤ بينينى تةنة دوور و نزيكةكان و طةورة و ثضووك 
لة شَيوة و  ةيةكى كةم 

َ
و و وةستاو بؤية هةر هةل

َ
و جــوال

ة لة بينني كة 
َ
ثَيكهاتةى ضاودا ِرووبدات دةبَيتة هؤى هةل

ثَيويستى بة ضارةسةر دةبَيت. 
لة كؤندا بة تةواوى ثشت بة ضاويلكة دةبةسرتا بؤ 
ِراستكردنةوة و ِروونكردنةوةى بينني، ئيرت ضاويلكة بَيت 
يان هاوَينةى لكاو ئةوا مرؤظ توانى بةشَيكى باشى بينينى 
بؤ بطةِرَينرَيتةوة و بة باشى و ِروونى تةنةكان ببينَيت و 
كةوة 

َ
هةتا ئةمِرؤش ضاويلكة لة اليةن بةشَيكى زؤرى خةل

بةكاردةهَينرَين هةرضةندة ئَيستا كردارى نةشتةرطةرى وا 
هةية كة سةركةوتوانة كردارى بينني ضارةسةر دةكات كة 
لة ثاش كردارة نةشتةرطةريةكة هيض جؤرة ضاويلكة يان 

هاوَينةى لكاو بةكارناهَينرَين، بؤية ثَيويستة بريؤكةيةكى 

كردارى لةيزةك 
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         كورت باس بكةين دةربارةى ِراستكردنةوةى  
    كــردارى بينني بةهؤى تيشكى لةيزةرةوة وةك 
لةيزةر  تيشكى  جؤرةكانى  جــؤراو  بةجَيهَينانة  لة  يةكَيك 
لة ذيانى ِرؤذانةماندا، ئةو كردارى ِراستكردنةوةيةش ثَى ى 
بؤ  لةيزةر  بةكارهَينانى  واتة:   (LASIK)لةيزةك دةوترَيت 
ِراستكردنةوةى شكانةوةى ِرووناكى لة ناو ضاودا وئةو ثيتانة 
 Laser – Assisted In-situ ) دةستةواذةى  كورتكراوةى 
م لة ثَيشدا با بريؤكةيةكى كورت 

َ
Keratomileusis) ية، بةال

كارى  دةتوانني  ضاو:  كاركردنى  ضؤنيةتى  دةربــارةى  بدةين 
ضاو بضوَينني بة كارى ئةو كامَيرايةى كة بةكارى دةهَينني لة 
وَينةطرتنى فؤتؤطرافيدا، هاوَينةى كامَيراكة تيشكة دراوةكان 

لة تةنةكةوة كؤ دةكاتةوة و دةيخاتة سةر فيلمةكة لة ثشتةوة 
و ئينجا لة ِرَيطاى كردارة كيمياييةكانةوة وَينةى سةر فليمةكة 
دةطؤِردرَيت بؤ وَينةيةكى وا كة ضاث بكرَيت لة سةر كاغةز، بة 
هةمان شَيوة ضاو ِرووناكية دراوةكانى سةر تةنةكة كؤ دةكاتةوة 
و ضِرى دةكاتةوة لة ناو ضاودا ئينجا بؤ ئةوةى بزانني ضؤن 

كردارى بينني ِروودةات با سةيرَيكى ثَيكهاتةى ضاو بكةين: 
كونةى  يان  دةرضــة  لةو  بريتية   :Pupil بيلبيلة 
ِرووناكى  تَيثةِربوونى  ِرَيطا بة  ِرةشَينةى ضاو كة  ناوةِراستى 
دةدات بؤ نَيو ضاو و بةثَيى كةم و زؤرى بِرى ِرووناكى كة 
لةو ناوضةيةدا هةية طةورة دةبَيت و ثضووك دةبَيتةوة ضونكة 

تواناى فراوانبوون و تةسكبوونةوةى هةية. 
هاوَينة Lens: ثةثكةيةكى ِروونى جرِيى كِريستَاية 
و لة هةردوو اليةوة كوِرة و دةكةوَيتة ثشت بيلبيلةوة بةهؤى 
ى خؤيى شَيوةى هاوَينةكة دةكرَيت تا بة 

َ
ماسولكةوة كؤنرِتؤل

باشرتين شَيوة ِرووناكيةكة ضِربكرَيتةوة و تا تةمةنيش زياد 
بكات جرِيى و الستيكى ئةو هاوَينةية كةم دةكات كة ئةوةش 
تايبةتى  بة  ِروونــى تةنة نزيكةكان  دةبَيتة هؤى نةبينينى 
كتَيب و ِرؤذنامةكان بؤية ئةو كةسانة ثَيويستيان بة ضاويلكةى 

تايبةتى خوَيندنةوة دةبَيت. 
كؤِرنية يان سثَينة Cornea:  شانةيةكى بةهَيزى 
ــى 

َ
ِرؤل و  طؤيةك  لة  بةشَيك  دةبَيتة  كة  كةوانةيية  ــى  ِروون

دةبينَيت  ــاو  ض دةرضــــةى 
سةرةكى  ِرةطــةزى  كؤِرنية 
ِرووناكية  ضــِركــردنــةوةى 
دةضَيتة  ِرووناكى  كة  هةر 
ناو ضاوةوة يةكسةر بةهؤى 

كؤِرنيةوة دةشكَيتةوة. 
ــاو  تـــــــؤِرةى ض
لة  بــريــتــيــة   :Retina
بة  هةستيار  ثــةردةيــةكــى 
ِرووناكى كة بةشى ثشتةوةى 
نـــــاوةوةى ضـــاو ِرووثــــؤش 
طرنطرتين  تـــؤِرة  دةكــــات، 
ِروونــاكــى  كة  ضــاوة  بةشى 
دةطؤِرَيت بؤ ثرتةى كارةبايى 
و لة ِرَيطاى دةمارى بينينةوة دةطوَيزرَيتةوة بؤ ناو دةماخ بؤ 
ثةرضظةى يةكسةرى، تؤِرة لة( 10) ضني ثَيكدَيت و هةروةك 
ؤزترة و وا باشرتة 

َ
م زؤر لةو طرنطرت و ئال

َ
فيلمى كامَيراية بةال

بوترَيت فيلمى كامَيرا وةك تؤِرةى ضاوة. لة ناو تؤِرةدا دةمارة 
خانةى وا هةن كة هةستيارن بة ِرووناكى و بة هةستةوةرةكانى 
بينني دةناسرَين و دوو جؤرن خانة قوضةكيةكان cones كة 
بةرثرسن لة بينني لة ِرؤذدا و خانة ضيلكةييةكان rods كة 
بةرثرسن لة بينينى شةو، كاري ئةو دةمارة خانانة طؤِرينى 
بؤ  ناردنيان  و  كارةبايى  ثرتةى  بؤ  ِرووناكية  فؤتؤنةكانى 

ناوةندى بينني لة ناو دةماخدا لة ِرَيطةى دةمارى بينينةوة. 
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ماسولكةكان muscles: ئةو ماسولكانةن كة ضاو 
ى شَيوة و قةبارةى دةرضةى ضاو و شَيوةى 

َ
َينن و كؤنرِتؤل

َ
دةجول

هاوَينة دةكةن. 
ووردَيتى بينني و ِروونى ثشت دةبةستَيت بة بةشى 
ثَيشةوةى ضاو كة بريتني لة كؤِرنية و هاوَينة كة تياياندا 
شَيوةى  بؤية  تؤِرة  سةر  دةكةوَيتة  و  ضِردةبَيتةوة  ِرووناكى 
ةى 

َ
 ئاسانى جول

َ
هةريةكة لة كؤِرنية و هاوَينة هاوِرَى لةطةل

ضِركردنةوةى  لة  دةبينن  تةواو  ى 
َ
ِرؤل ماسولكةكان  و  ئةوان 

كاتَيك سةيرى تةنَيك دةكةين ئةوا  تؤِرة.  ِرووناكى بؤ سةر 
يةكسةر سَى شت خؤبةخؤ ِروودةدةن: 

قــةوارةى   
َ
لةطةل تا  وَينةكة  ثضووككردنةوةى   .1

تؤِرةى ضاودا بطونجَيت. 
سةر  ثةرشبووةكانى  ِرووناكية  كؤكردنةوةى   .2

تةنةكة و ضِركردنةوةى focus لة سةر تؤِرةى ضاو. 
دةبَيت  ضاو  تــؤِرةى  سةر  لة  دروستبوو  وَينةى   .3
 شَيوةى ضاودا بطونجَيت. 

َ
شَيوةى كةوانةيى وةربطرَيت تا لةطةل

وةك لة وَينةكةدا ديارة كة ِرووناكى دةضَيتة ناو ضاوةوة ئةوا 
لةسةر سثَينة و هاوينةدا دةشكَيتةوة تا ِرووناكيةكة ضِرببَيتةوة 
لةسةر تؤِرة ئةوةش بريتية لة focusing كة خودية هةروةك 

لة كامَيراشدا ئةوة هةية. 
كة  هاوَينةية  ئةنجامدةدات  ــارةش  ك ئــةم  ــةوةى  ئ
دةكةوَيتة ناوةِراستى ضاوةوة و لة نَيوةندَيكى سثى ِروونداية 
زؤر  كارة  ئةو  بة هةردووكيان  و  ئةويش سثَينةى ضاوة  كة 

طرنطة ئةنجام دةدةن. 
كةموكورتيةكانى بينني: 

ضاوى سروشتى و بَى عةيب بةوة جيادةكرَيتةوة كة 
 
َ
هاوطونجاويةك هةية لة نَيوان تواناى كؤِرنية و هاوَينة لةطةل

شوَينى تؤِرة كة دةكةوَيتة 24 ملم لة ثشتةوةى كؤِرنية،ئةو 
ِرووناكى كةوتوو بؤ سةر ضاو  هاوطونجاويةش وا دةكات كة 
ةيةك لة 

َ
هةمووى لةسةر تؤِرة كؤببَيتةوة بة ضِرى، هةر هةل

ِرووبدات دةبَيتة هؤى عةيب و كةموكورتى لة كردارى بينيندا 
كة هةندَيك جار ثَيى دةوترَيت كةموكورتيةكانى شكانةوةى 
ِرووناكى وةك سيفةتَيكى فيزيايى كة دةطةِرَيتةوة بؤ شكانةوةى 
ِرووناكى لة هاوَينة و كؤِرنيةدا و دةبَيتة هؤى ئةم نةخؤشيانةى 

خوارةوة: 

  Mypopia 1. نزيك بينى
 Hyperpopia 2. دووربينى
 Astigmatism 3. الر بينى

 Presbyopia 4. ِرةقبينى
وا لة خوارةوة بة كورتى تيشك دةخةينة سةر 

ئةو نةخؤشيانة: 
وترين نةخؤشيةكانى شكانةوةى 

َ
نزيك بيني: لة بال

ِرووناكية  كؤبوونةوةى  ئةوةش  هؤكارى  ضاودا،  لة  ِرووناكية 
كة  ضــاو  تـــؤِرةى  ســةر  بطاتة  ئــةوةى  ثَيش  ضِربوةوةكةية 
دةبَيتة هؤى لَيل بينينى تةنةكة و ِروودانى ئةو دياردةيةش 
بؤية  هاوَينة  بؤ طةورةيى هَيزى ضِركردنةوةى  دةطةِرَيتةوة 
ئةو كةسانة تواناييةكى باشى بينني و خوَيندنةوةيان هةية 

لة نزيكةوة. 
دووربيني: ئةم نةخؤشية بة تةواوى بة ثَيضةوانةى 
ثشتةوةى  دةكةونة  ضِربووةوةكان  ِرووناكية  ثَيشووة  ئةوةى 
تؤِرة و ئةو كةسة تةنة نزيكةكان بة باشى و ِروونى نابينَيت 
و بؤ بينينى ئةو تةنة نزيكةكانة دةبَيت ضاوى زؤر ماندوو 
م تةنة دوورةكان 

َ
بكات و فشارَيكى زؤر بخاتة سةر هاوَينة بةال

بة ِروونى دةبينَيت. 
كة  ِروودةدات  كاتَيك  عةيبةش  ــةم  ئ الربيني: 
كؤِرنيةدا  لة  يان  هاوَينة  لة  كةموكورتيةك  يان  ةيةك 

َ
هةل

بؤ  تيشكؤ  دوو  دروستبوونى  هؤى  دةبَيتة  ئــةوةش  هةبَيت 
هاوَينة واتة شكانةوةيةكى ِرووناكى نايةكسان و ناضوونيةك 
و دةبَيتةوة و 

َ
ِروودةدات و ِرووناكيةكة بة هةموو الكاندا بال

الربينى ِروودةدات.
رةقبيني: هاوَينةى سروشتى ضاو خؤبةخؤ دةتوانَيت 
بؤية  لة ماوةى ساتَيكدا،  بطؤِرَيت  هَيزى طةورةكردنى خؤى 
دةتوانني كردارى بينني لة ماوةى ضاوتروكاندنَيكدا لة زؤر 
دوورةوة بطؤِرين بؤ زؤر نزيك و شتةكان زؤر بة ِروونى ببينني، 
م كاتَيك ضاو ئةو تواناييةى لةدةست دةدات مرؤظ واى 

َ
بةال

لَيدَيت كة زؤر بة زةحمةت تةنة نزيكةكان ببينَيت بة تايبةتى 
خوَيندنةوة لة نزيكةوة زؤر بة زةحمةت دةبَيت. 

هةموو ئةو نةخؤشيانةى ثَيشوو لة ِرَيطةى 
جــؤرةوة  جــؤراو  ثزيشكى  هاوَينةى  بةكارهَينانى 

ضارةسةر دةكران دواى ئةوةى ثشكنينى تةواو بؤ ضاوة  
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         تووشبوةكة دةكرَيت لة ِرَيطةى ثسثؤِرى  
       شارةزاوة. 

سوودة  بة  زؤر  لةيزةك  كردارى  لةيزةك:  كردارى 
لة  وازهَينان  و  نزيكبينى  وةك  ةتةكانى 

َ
حال ضارةكردنى  بؤ 

بةكارهَينانى ضاويلكة و هةروةها ئةنجامى باشيش دةدات لة 
م بؤ ِرةقبينى نةخؤش 

َ
ضارةكردنى دووربينى و الربينى بةال

 surgery ثَيويستى بة كردارَيكى نةشتةرطةرى لةيزةرى دةبَيت
 .laser eye

ئامَيرى كردارةكانى لةيزةك 
يةكةم  بؤ  لةيزةك:  ثةرةسةندنى  قؤناغةكانى 
 Jose ى 1960 دا لة اليةن زانا

َ
جار تةكنيكى لةيزةر لة سال

ئامَيرَيكى  بة  ثــةرةى  ئةو  كاتَيك  دؤزرايــةوة   Barraquer
بِرةِر دا بة نـــاوى microkeratome بؤ بِرينى بةشَيك لة 
تةكنيكى  بةهؤى  شَيوةكةى  ِرَيككردنةوةى  ضاو  كؤِرنيةى 
ى 1981 دواى ئةوةى لةيزةرى 

َ
keratomileusis،و لة سال

ئةكزايمةر دؤزرايةوة ئةو لةيزةرةى لة مةوداى تيشكى سةرو 
بنةوشةيدا كار دةكات و دةتوانَيت ضةند ضينَيك لة ثةردةى 
تةنك برِبَيت بة بَى ئةوةى ئاسةوارى طةرمى بطات بة ناوضةكانى 
دةوروثشت، زانا     Srinivasan توانى ئةو لةيزةرة بةكار 
بهَينَيت بؤ بِرينى بةشَيك لة كؤِرنيةى ضاو بةبَى ئةوةى كة 
 لةيزةر لة جؤرى 

َ
تةنيشتة ئاسةوارى هةبَيت بة بةراورد لةطةل

ديكةى مةوداى ِرووناكى بينراو، ثاش تاقيكردنةوةى زؤر لة 
ى 

َ
ى 1991 دا ئةو تةكنيكة لة اليةن زاناى ئيتال

َ
سال

 Ioannis يونانى  زانـــاى  Lucio Buratto و 
Pallikaris ثةرةى ثَيدرا بؤ ئةوةى زياتر كردارةكة ووردبَيت 
ى 1991 دا دوو زاناى 

َ
و جَيطاى ِرَيطة كؤنةكة بطرَيتةوة. لة سال

ئةمةريكى بة ناوةكاني 
توانيان   Stephen Slade و   Stephen Brint
يةكةم كردارى لةيزةك ئةنجامبدةن بة بةكارهَينانى لةيزةرى 
ئةكزايمةر. لةم كاتانةى ئَيستاشدا كة تيشكى لةيزةرى جؤراو 
طورزةكانيان  نيوةتريةى  كة  ثةيدابووة  ثةرةثَيدراو  و  جؤر 
تا ِرادةيــةك طةورةن و بة ثرتةى ثضووك كار دةكةن كة لة 
سنورى فيمنؤضركةداية واتة( 10– 15 ضركة و تواناى هةر 
توانراوة  ِرَيطاية  بةو  واتداية  ملي  سنورى  لة  ثرتةيةكيش 
م 

َ
زؤربةى كَيشة و نةخؤشيةكانى ضاو ضارةسةر بكرَيت بةال

تا ئَيستا ئةوة نةزانراوة كة ئاخؤ ئةو تةكنيكة نوَيية زيان 
و ئاسةوارى التةنيشتى دةبَيت ئةوة لة مةودايةكى دوورتردا 
كردارةكانى  تازةية.  جارَى  تةكنيكةكة  ضونكة  دةردةكةوَيت 
ِراستكردنةوةى بينني بةهؤى لةيزةرةوة ثشت دةبةستَيت بة 
دوورة  ضاككردنى  بؤ  ضاو  كؤِرنيةى  شَيوةى  ِريكخستنةوةى 
تيشكؤى ضاو ئيرت ثاش ئةو ضاككردنة ضاو توانايى خؤى بؤ 
دةطةِرَيتةوة لة كؤكردنةوة و ئاِراستة كردنى ِرووناكى بؤ سةر 
لةيزةكدا  كردارى  لة  ئاسايى.  ضاوَيكى  هةروةك  ضاو  تؤِرةى 
سةرو  تيشكى  مــةوداى  لة  كة  ئةكزايمةر  لةيزةرى  تيشكى 
بنةوشةيداية بةكاردةهَينرَيت بة مةبةستى ِرَيكخستنى ِرووى 
كؤِرنية بةوةش توانايى شكانةوةى بؤ ِرووناكى دةطؤِرَيت، كارى 
ئةو تيشكة داتاشينى ضينى شانةكانى كؤِرنيةية بة درَيذايى 
ييةكى زؤر زؤر وورد. لة ميانةى ئةنجامدانى كردارةكة 

َ
و قوال

بة لةيزةر كةسَيك دةبَيت كة ضاودَيرى و سةرثةرشتى ئةو 
كردارة بكات، ئةوةش لة ِرَيطةى كؤمثيوتةرَيكةوة كة هاوِرَى 
ى ئامَيرى لةيزةرى ئةكزايمةرةكةية كة زؤر بة ووردى بِرى 
بِرينةكةى شانةكانى كؤِرنية ديارى دةكات بة تةواوى. ئامَيرةكة 
طورزةيةك لة تيشكى لةيزةر ئاِراستةى ئةو شانانةى كؤِرنية 
دةكات كة مةبةستة البربَين، بةوةش ئةو شانانة دةسوتَينرَين 
و بةوةش تواناى شكانةوةى كؤِرنية دةطؤِردرَيت، بةو كردارى 
كؤِرنيةش  شانةكانى  ناو  بؤ  لةيزةر  تيشكى  ئاِراستةكردنةى 
م ئةطةر تيشكى لةيزةرةكة تةنها 

َ
دةوترَيت كردارى لةيزةك بةال

بة سةر ِرووى كؤِرنيةدا برا ئةوا ضارةسةرةكة ِرووكارى دةبَيت. 
لة كردارى لةيزةكدا بةشَيك لة كؤِرنية دةبِررَيت بةهؤى بِرةرى 
ئةلكرتؤنيةوة بة طؤشةى 270 ثلة ئينجا ئةو بةشة برراوة 
تيشكى  و  كاتى  شَيوةيةكى  بة  الدةبرَيت  َيكة 

َ
توَيذال كةوةك 

دةكرَيت،  كؤِرنية  نــاوةوةى  ضينةكانى  ئاِراستةى  لةيزةرةكة 
ةكة) دةخرَيتةوة 

َ
ئينجا بةشة الدراوةكةى سةر كؤِرنية( توَيذال

جَيطاى خؤى بة بَى درومان كردنةوةى. 
ئامَيرى بِرةِرى 

نةخؤش  ــةيــزةك  ل كــــردارى  ئةنجامدانى  ثــَيــش 
ثشكنينَيكى زؤر وورد و طشتطريى بؤ دةكرَيت كة جارى وا 
كردارى  كة  كاتَيكدا  لة  ئةوة  دةخايةنَيت  كاذَير   2 لة  زياد 
نةشتةرطةريةكة خؤى هةرطيز لة 15 خولةك تَيناثةِرَيت، ئةو 

ثشكنيانةش كة بؤ ضاوى نةخؤش دةكرَين ئةمانةن: 
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1. ثَيوانةكردنى ثةستانى ضاو. 
2. وَينةطرتنى ِرووكارى ضاو. 

3. 3 / ثَيوانةكردنى ئةستورى كؤِرنيةى ضاو.  / ثَيوانةكردنى ئةستورى كؤِرنيةى ضاو. 
و  كؤِرنية  تواناى شكانةوةى  ثَيوانةكردنى   /  4 .4

فراوانبوونى بيلبيلة. 
5. ثشكنينى بةشى ثَيشةوةى ضاو. 

6. ثشكنينى بنكةى ضاو. 
7. ثشكنينى بينينى ِرةنطةكان. 

8. ثشكنينى خَيلى. 
9. ثشكنينى كوِريى كؤِرنيةى ضاو. 
10.ثشكنينى تريةى بيليلةى ضاو. 

11. ثَيوانةكردنى ووردى الدانى شكانةوةيى.
ئامَيرى  بةهؤى  ثَيشوو  ثشكنيانةى  ئــةو  ئامَيرى هةموو  بةهؤى  ثَيشوو  ثشكنيانةى  ئــةو  هةموو 
تايبةتيةوة ئةنجامدةدرَين و ئةنجامةكانيش ئةوة دةردةخةن 
كة ئايا ئةو كةسة دةشَيت ئةو كردارةى لةيزةكةى بؤى بكرَيت 
يان نا وةك ئةوةى كة كؤِرنيةى زؤر تةنك بَيت يان شَيوةى يان نا وةك ئةوةى كة كؤِرنيةى زؤر تةنك بَيت يان شَيوةى 

كؤِرنيةى ضاوى قوضةكى بَيت. 
ئةنجامدانى  ضؤنيةتى  هَيَلكارى  خوارةوةش  ئةمةى 

كؤِرنيةى ضاوى قوضةكى بَيت. 
ئةنجامدانى  ضؤنيةتى  هَيَلكارى  خوارةوةش  ئةمةى 

كؤِرنيةى ضاوى قوضةكى بَيت. 

ئةو كردارى لةيزةكةية بة شَيوةى هةنطاو ِروون كراوةتةوة: 
1 كردارى لةيزةكة كة بةوة دةستثَيدةكات 

كة بِرةرة ئةلكرتؤنيةكة لة شوَينى خؤى 
دابنرَيت و جَيطري بكرَيت. 

22 ندنى بِرةرة ئةلكرتؤنيةكة بة 
َ
ندنى بِرةرة ئةلكرتؤنيةكة بة بة جوال
َ
بة جوال

ة تةنكةكةى سةر 
َ
ئاِراستةى ترياساكة توَيذال

ندنى بِرةرة ئةلكرتؤنيةكة بة 
َ
بة جوال

ة تةنكةكةى سةر 
َ
ئاِراستةى ترياساكة توَيذال

ندنى بِرةرة ئةلكرتؤنيةكة بة 
َ
بة جوال

كؤِرنيةى ضاو الدةبرَيت. 

3 نوذدار بةهؤى طريةيةكى خاوَينةوة نوذدار بةهؤى طريةيةكى خاوَينةوة نوذدار بةهؤى طريةيةكى خاوَينةوة نوذدار بةهؤى طريةيةكى خاوَينةوة 
ةكة وةال دةخات تا بؤ هةنطاوى 

َ
ةكة وةال دةخات تا بؤ هةنطاوى توَيذال
َ
توَيذال

داهاتوى تيشكة لةيزةرةكة ئاراستةى داهاتوى تيشكة لةيزةرةكة ئاراستةى 
شانةكانى كؤِرنية بكات. شانةكانى كؤِرنية بكات. 

44 تيشكى لةيزةرةكة ئاِراستةى ناو شانةكانى تيشكى لةيزةرةكة ئاِراستةى ناو شانةكانى تيشكى لةيزةرةكة ئاِراستةى ناو شانةكانى تيشكى لةيزةرةكة ئاِراستةى ناو شانةكانى 
كؤِرنية دةكرَيت تا بة ثَيى هةذمارَيكى وورد كؤِرنية دةكرَيت تا بة ثَيى هةذمارَيكى وورد كؤِرنية دةكرَيت تا بة ثَيى هةذمارَيكى وورد كؤِرنية دةكرَيت تا بة ثَيى هةذمارَيكى وورد كؤِرنية دةكرَيت تا بة ثَيى هةذمارَيكى وورد كؤِرنية دةكرَيت تا بة ثَيى هةذمارَيكى وورد كؤِرنية دةكرَيت تا بة ثَيى هةذمارَيكى وورد كؤِرنية دةكرَيت تا بة ثَيى هةذمارَيكى وورد 

بِرى ثَيويست لة كؤِرنية الببات. بِرى ثَيويست لة كؤِرنية الببات. 

5 ة تةنكةكة دةخرَيتةوة جَيطاى خؤى 
َ
توَيذال

هةروةك كاتى ثَيش لةيزةكة كة. 

لة كردارى نةشتةرطةريةدا وةك 
هةموو كردارَيكى ديكةى نةشتةرطةرى 

لة  يــان  هةبَيت  طرفتى  هةندَيك  لةوانةية  ديكة 
ئةو  هةرضةندة  ــدات  ِرووب كردارةكةدا  ئةنجامدانى  ميانةى 
طرفتانة زؤر كةم و دةطمةنن، بؤ نمونة طرفت لة قؤناغةكانى 
بِرينى كؤِرنيةدا ِروو دةدات هةرضةندة ئامَيرى بِرةرةكة زؤر 
ووردة كة ئةوةش دةبَيتة هؤى دواخستنى كردارةكة بؤ ماوةى 
نزيكةى 3 مانط تا توَيذةكة جارَيكى دى لةحيم دةبَيتةوة، 
يةكى زياتر لة ثَيويست 

َ
يان لةوانةية كردارى بِرينةكة بؤ قول

بَيت ويان بِرينةكة ِرَيك نةبَيت و يان لةوانةية هةندَيكجار 
بة  نةبَيت  بنةِرةتى خؤى  بؤ جَيطاى  ةكة 

َ
توَيذال طَيِرانةوةى 

تةواوى، جطة لةوانةش لةوانةية هةندَيك طرفت لة ميانةى 
ئاِراستةكردنى تيشكة لةيزةريةكة ِرووبدات وةك ئةوةى بِرى 

ئةو تيشكة كةمرت يان زياتر بَيت لة ثَيويست و يان نةخؤش لة 
م لة بريمان نةضَيت 

َ
َينَيت. بةال

َ
ميانةى كردارةكةدا ضاوى بجول

كة هةموو ئةو طرفتانة زؤر زؤر كةم ِروودةدةن و دةطمةنن و 
نةخؤش ثَيش كردارةكة ثشكنينى زؤر ووردي بؤ دةكرَيت. 

ئامَيرى بِرةرى ئةلكرتؤنى 
 كردارى لةيزةك كة تا ئَيستا ئةنجامدراوة 

َ
بة هةر حال

سةركةوتنى زؤرى بةدةست هَيناوة و زؤر طرفت و نةخؤشى 
ضاو و كردارى بينينى ضارةسةر كردووة و تا ئَيستا ضةندةها 

كةسى لة بةكارهَينانى ضاويلكة ِرزطاركردووة. 
لةيزةرى ئةكزايمةر: بةرهةم هَينانى تيشكى لةيزةر 



                                                 زانستى سةردةم 34

      82

        دةطةِرَيتةوة بؤ كؤتايى ثةنجاكانى سةدةى 
ى 1960 دا 

َ
    ِرابــوردوو كة بؤ يةكةم جار لة سال

يةكةم تيشكى لةيزةر بة ناوى لةيزةرى ياقوت بةرهةم هَينرا 
لة ئةمةريكا كة ِرةنطى تيشكةكة سور بوو، ئيرت دوابــةدواى 
ئةوة جؤرةكانى ديكةى وةك لةيزةرى دووا نؤكسيدى كاربؤن 
و لةيزةرى( هيليؤم – نيؤن) و لةيزةرى (نيدميؤم – ياط) 
ئةو  م 

َ
..بةال هَينران.  بةرهةم  نيمضةطةيةنةرةكان  ولةيزةرى 

لةيزةرانة هةموويان يان لة مةوداى تيشكى بينراون و يان لة 

مةوداى تيشكى خوارسورن كة لة هةموو ئةو مةودايانةشدا 
دةبَيت،  كةم  ووزةكانيشيان  واتة  كةمة  تيشكةكة  لةرةلةرى 
بؤية زاناكان برييان كردةوة لة بةرهةم هَينانى لةيزةرَيك كة 
بكةوَيتة مةوداى تيشكى سةروبنةوشةيى و تيشكىx، لةيزةرى 
ئةكزايمةريش يةكَيكة لةو لةيزةرانةى كة دةكةوَيتة مةوداى 

.X تيشكى سةروبنةوشةيى تا تيشكي
بةرهةم هَينانى لةيزةرى ئةكزايمةر لة ِرووى تيؤريةوة 
م لة ِرووى كردارييةوة طرانة و طرانيشى 

َ
كارَيكى ئاسانة بةال

دةطةِرَيتةوة بؤ ضؤنيةتى بةدةستهَينانى ناوةندى ضاالك بؤ 
ئةو مةبةستة، بريؤكةى بةرهةم هَينانةكة ئةوةية كة طةردَيك 
ثَيكهاتبَيت لة دوو طةرديلةى جياواز و بخرَينة ئاستَيكى ووزة 

بةرزةوة: بؤ نمونة طةرديلةى يةكَيك لة طازة سستةكان وةك 
 طةرديلةى يةكَيك لة هالؤجينةكان وةك 

َ
ئارطؤن( Ar) لةطةل

فلؤر( F) كة ثَيكةوة طةردى فلؤريدى ئارطؤن ثَيكدةهَينن، لة 
بارى ئاساييدا ئةو دوو طةرديلة هةرطيز يةك ناطرن ضونكة 
هَيزى دووركةوتنةوة لة نَيوانياندا هةية و طازة سستةكانيش 
لة ِرووى كيمياييةوة ناضاالكن ضونكة خولطةكانى دةرةوةيان 
ثِرة لة ئةلكرتؤن بؤية دةبَيت لة ِرَيطاى ووزةيةكى دةرةكيةوة 
ئةو دوو طةرديلةية يةكيان ثَيدةطريَيت و بةهؤى ووزةيةكى 
كة   ArF طةردى  دةرةكيةوة 
نزمةوة  ووزة  ئاستَيكى  لة 
بةرز  ووزة  ئاستَيكى  بةرةو 
دةبرَيت كة لةو ئاستة ووزة 
نامَينيتةوة و  بــةرزةدا زؤر 
بؤ  دةطةِرَينةوة  طةردةكان 
ووزة  و  نــزم  ووزة  ئاستى 
شَيوةى  بــة  وةرطـــرياوةكـــان 
دةدرَيتةوة  لةيزةر  تيشكة 
ــــةوةى ســـَى جــؤرة  ثـــاش ئ
مذين 

َ
هةل طواستنةوةكان( 

ـــةدوو  و تــيــشــكــدان بـــة ه
بوونى  دابةش  و  جؤرةكةى 
ثَيضةوانة) لة نَيو ئاستةكانى 
دروست  طةردةكاندا  ووزةى 
ــذى شةثؤُّـ ئةو  دةبــن، درَي

 . (A( 1 A = 10 -10 m لةيزةرة دةطاتة 930 ئةنطسرتؤم
ئارطؤن _  ديكةى وةك(  لةيزةرى  باسة كة  شايانى 

كرثتؤن) و( كرثتؤن _ ئؤكسيجني) يش هةن. 
جةمال وحةمةد؟ 

سةرضاوةكان /
hazemsakeek.com

 http://www.lasik.com.sa/ch5a.cfm
http://www.lasersite.com/lasik/index.

 htm
 http://en.wikipedia.org/wiki/LASIK

http://www.lasersite.com/video/lasik.
mpg



لَيو  لَيواو  تَييدا دةذين   ئةم طةردوونةى كة 
ثِرة لة نهَينى و شاراوة و ناديار، هةر لة مةجةِرةيةك 
و ئةستَيرةيةك و هةسارةيةكةوة بيطرة تا طةرديلةيةك 
و لةوةش زياتر بة شؤِربوونةوةمان بؤ نَيو دونياى ثِر 

نهَينى و شاراوةى طةرديلة، 
ئا لةو دونيا جؤراو جؤرة ثِر تةليسم و نهَينيانةدا 
زيندةوةرةكانيشةوة،  زةبةدةندةطانى  و  زؤر  دونيا  بة 
من 

َ
م بَى وةال

َ
ثرسيارةكان بة لَيشاو دَين و دادةبارن، بةال

م دةبَيت، 
َ
يان زؤر بة كةمى كة هةر وةك نةبوو واية وةال

ثرسيارةكان بة شَيوازى بؤضى، كةى، ضؤن، لةكوَى ؟ 
مةكان بة تةواوى مةطةر هةر الى 

َ
كة لة راستيدا وةال

بةديهَينةرى طةردوون و بوون وةدةستكةون. 
لة نيوةى يةكةمى سةدةى نؤزدةهةمةوة بة 
دةيان و سةدان زانا بة شةو و بة رؤذ لة كاردا بوون 
لة  طةرديلة،  نهَينيةكانى  دؤزيــنــةوةى  مةبةستى  بة 
نةدا توانرا تارادةيةكةى كةم 

َ
بةرهةمى ئةو هةموو هةوال

ثةردة لة سةر ئةو جيهانة ناديارةدا البربَيت وةك ئةوةى 
ةيى و ثَيكهاتةى و هةندَيك لة 

َ
شَيوةى طةرديلة و جول

سيفةتةكانى ديارى 

دةربارةىخوونةريتة
يةتييةكان

َ
 كؤمةال

دكتؤر محةمةد نورةلآل
ثةرضظةى: ئاشتى ئةحمةد 
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دةكرَيت بة ضةندين شـــَيوة ثَيناسةى خوونةريت 
بكةين، بةشـــَيوة رةهاكةى خوونةريت بريتيية لةو ضةمك 
و زانيارييـــة بؤماوةييانة كـــة لة رابردووةوة بؤ ئَيســـتا لة 
طـــةدا دةطوازرَينـــةوة، ئةم ثَيناســـةية بنةِرةتيرتة لة 

َ
كؤمةل

َيك رةفتار و بة 
َ
ثَيناسة طشتيةكة، كة مةبةســـتى لة كؤمةل

ئةنجامدانةو بة درَيذايى كاتَيكى زةمةنى دووبارة دةبنةوة، 
دةكرَيت جؤرة خوونةريتَيك بة ضريؤكَيك ثَيناســـة بكةين، 
يان خوويةكةو لةنَيو نةوة جياوازةكاندا ثيادةدةكرَيت، يان 
بةشـــَيوةى زارةكى ياخود نوسراو وةك شيعر و ضريؤكةكان، 
يان كردةوة دووبارة بؤوةكان، نمونة لةسةر خوونةريت زؤرن 
و لةباســـكردن نايةن، رَيورةسمى هاوسةرَيتى و ئاهةنطةكان 
خوونةريتة، يان سستمة كؤمةآليةتيةكان كة ثيادة دةكرَين 
ةو ثةيوةندييـــة مرؤييةكاندا، هةندَيك 

َ
لـــة هةندَيك مامةل

بؤضوون و خورافةش هةر خوونةريتة، ئاين و رَيورةســـمة 
بى خوونةريتةوة بة تَيطةيشتنة 

َ
ئاينيةكانيش دةضنة نَيو قال

فراوانةكةى كة لَيرةدا باسى لَيوة دةكةين.
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         خوونةريت ئةو سستمة شاراوانةن كة 
        هةندَيـــك جار تؤمار نةكراون، بةآلم بةســـةر 
ة، ئةقأل و لؤذيكيش 

َ
بةشَيكى طةورةى كردةوةو رةفتارةكاندا زال

بةردةوام لة ملمالنَيدان لةطـــةأل ذمارةيةك لةم خوونةريتانة 
لةزؤربـــةى بوارةكانى ذياندا، نامانةوَيت راســـتةوخؤ اليةنى 
كو لةوة 

َ
بســـةنطَينني، بةل

َ
بـــاش و خراثى خوونةريتةكان هةل

طرنطرت زانينـــى ضؤنيةتى بةكاربردنى ئـــةم خوونةريتانةو 
بِرياردانى لؤذيكى و ئةقآلنى و زانســـتية لة ســـةرةتادا، ثاش 
ئةوةش تاك بؤخؤى ئازادة بِريار لةسةر باشى يان خراثيةكانى 
بدات، مةبةست لةم نووســـينة ئامادةكردنى ئةو ئامرازانةية 
كـــة ياريدةمان دةدات لة خوونةريتـــةكان تَيبطةين بةرلةوةى 

بِرياريان لةسةر بدةين.
يةكةمني ئةو كةسانةى دةستيان كرد بة بةستنةوةى 
لؤذيـــك و ئةقأل بة خوونةريتةكان ثزيشـــك و فةيلةســـوفى 
يةهودى ئةندلسى (موسا بن مةيمون) ة كة وةك ثزيشك كارى 
دةكرد الى ســـةالحةدينى ئةيوبى لةسةدةى دوازدةدا،سةرنجى 
لةو ياسايانة دةدا كة زاأل بوو بةسةر خوونةريتة ثريؤزةكان لة 
طةشتى(الوييةكاندا) - طةشتى سَييةم لة طةشتةكانى سةردةمى 
كؤن، دةيثرســـى: ثَيويســـتة ئَيمة ملكةضى ئةو ياسايانة بني، 
تةنهـــا لةبةر ئةوةى ثَيمان وتراوة كـــة ملكةضى بني؟ ياخود 
ملكةضى ئَيمة لةبـــةر ئةوةية كةوةك ئامؤذطارى دروســـت و 
راستة لة خووةكانماندا، لة خواردن و لة تةندروستيماندا؟ ئةم 
يدا بةشَيوةيةكى ئةقآلنى رَينمايية 

َ
ثزيشكة لة كؤتاييدا هةول

ثريؤزةكان لَيكبداتـــةوةو هؤيةكى لؤذيكى بؤ دابنَيت.. . ديارة 
َيكى 

َ
هةر بةم خستنة رووةى ثرسيارةكانى لةو سةردةمةدا خال

بوَيرانةى دةستنيشان كردووة. 
طةيـــةى كة بةدرَيذايى ضةندين ســـةدة 

َ
ئةو كؤمةل

هةمان خوونةريتى باو ثيادة دةكاتةوة، بةئاسانى ناتوانَيت ئةو 
بريؤكةية لةخؤ بطرَيت كة مرؤظ لة دنيادا بةدواى خونةريتة 
جياوازةكان كةوتوة، هةر ثَيشنيارَيك بؤ طؤِرينى خوونةريتةكةى، 
بة توندى و بة رةتكردنـــةوةوة وةآلم دةدرَيتةوة، هةرضةندة 
بةهاى ئاكاريى ئةم خوونةريتانة بةرةو نةمان دةضَيت، كاتَيك 
طاكانى 

َ
هةندَيك كةس و ضني تيايدا درك بةوة دةكةن كة كؤمةل

طة 
َ
ديكة لةنَيو خوونةريتى جيـــاوازدا دةذين، ئا لَيرةدا كؤمةل

كة ضؤن دةتوانن 
َ
ناضارة ثرسيارى نوَي بووروذَينَيت: ئةو خةل

كارةكانيان بةرَيطة جياوازةكان بةئةنجام بدةن؟
فةيلةسوف و رةخنة طرى طريكى(زينؤفان) تَيبينى 
كردووة كـــة هةموو شارســـتانيةتيةك خواوةنـــدى خؤى بة 
قاندووة، بةو ثَييةى رةنطدانةوةى 

َ
وَيناكردنى تايبةتى خؤى خول

ةتةكانى ئةو شارستانيةتةو كلتورةكةيةتى، ئةطةر ئةم 
َ
خةسل

ديدة بةســـةر رؤذطارى ئَيســـتادا بخوَينينةوة ئةوا ماناى ئةوة 
نيية كة هةموو كلتورَيك خؤى خوونةريتةكانى خستؤتة روو و 
طةكةى؟ ئةطةر ئةمة 

َ
دةستَيت بة السايكردنةوةى كؤمةل

َ
كة هةل

راســـت بَيت، ئةوا بةراوردةكة نامانطةيةنَيتة ئةنجام، ضونكة 
هةموو شارســـتانيةتَيك خاوةنى ئـــةو خوونةريتانةية كة لة 

يدا دةطونجَيت. 
َ
طةل

ســـةرةتا ثَيدةضَيت ئةم ئةنجامة راست بَيت، بةآلم 
رت دةخاتة روو، ضى 

َ
رت،  ســـةختى و طرفتى قول

َ
تَيِروانينى قول

َيني وةك نةريتى قوربانيدان 
َ
دةربارةى خوونةريتة تووندةكان بل

َيني ئةم نةريتة لةطةأل 
َ
ن بؤ خواوةند؟ دةكرَيـــت بل

َ
بـــة منداال

طةى خؤرهةآلتيدا 
َ
شارستانيةتةكةياندا دةطونجَيت؟ يان لة كؤمةل

َيني 
َ
ئاسايية ثياو بة بيانووى شةرةف ذن بكوذَيت، دةكرَيت بل

طةيةدا طونجاوة؟ 
َ
ئةم خوونةريتة لةطةأل كلتورى ئـــةم كؤمةل

ئةطةر لةسةر ئةوة رَيككةوتني كة خوونةريتةكان دةرةنجامى 
طونجاون بؤهةر كلتورَيك، ئةوا ماناى ئةوةية لةبةردةم زؤر لة 
نةريتـــة توندةكان بَيدةنط بـــني و ثَيى رازى بني هةرضةندة 

لةطةأل ئةقأل و لؤذيكدا ناطونجَيت. 
زؤر لــة نةيارانى خوونةريتة (ســةيرةكان) ئةم 

بيانووة لؤذيكية بةكار دةهَينن:
”ئـــةو خوونةريتانةى كـــة ثَيمان واية دةســـةآلتى 
رةهاى بةســـةر مرؤظةوة هةية، شـــتَيك نني لـــةوة زياتر كة 
بؤمان ماونةتةوةو بةشـــَيوةيةكى كوَيرانـــة و بَي بريكردنةوة 
وةرمان طرتـــوون” دةرةنجامى ئةم طوتةيةش : ”ئةطةر ئَيمة 
نةتوانني خوونةريتى خؤمـــان بةكاربهَينن بؤ هَيرش بردنة 
سةر خوونةريتى كةســـانى دى و كلتورة بؤماوةييةكةى، ئةوا 
ئةويـــش ناتوانَيت هَيرش بؤ ئَيمة بهَينَيـــت و دةبَيت بيانوو 
بـــؤ ئةو خوونةريتة توندانة بهَينَيتـــةوة كة الى ئَيمة هةن“، 
لةبةرئةوة هةرضى بِرواى بةرَيذةيى خونةريتةكانة، دةكةوَيتة 
َيت هةموو كلتورةكان، بة كلتورى 

َ
دواى كؤنةثةرستييةوة و دةل

ة بِريار 
َ
رةخنةطـــرةوة، كلتورى رةها نني، لةبةر ئـــةوة مةحال
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كلتورَيكى ثَيودانطانةى بةو و بدرَيت يةكَيكيان هةر لةســـةر
َ
باال ثَيوةرى ضونكـــة بابةتةكة رَيذةييةو روو، دةيخةنة ديكة
رةخنةكة ثَيودانطى رةنطة بدات، لةســـةر تاوةكو بِريارى نيية
لةطةأل شـــَيوةيةك كة بةهيض كلتورانةوة بَيت لـــة يةكَيك لةو

ناطونجَيت. كلتورَيكىديكةدا
يـــان هةيـــة، جَيطرةوةمـــان دوو لـــةم دذايةتيـــةدا
لةســـةر بِريار كـــة بةهؤيةوة الوة بخةينـــة ئـــةو ثَيوةرانـــة
الوة خوونةريتانة بخةينة ئةو ياخود خوونةريتةكان دةدةين،
ئةمةشدةمانخاتةنَيو ديارة ثَيوةرانةيةكناطرنةوة، لةطةألئةو
تَيثةِراندنَيكىديكةوة، ئةوةىبةرطرى لةخوونةريتةكاندةكات،
كة بطرَيت لةخؤ خوونةريتةكان رةخنةطرى بريؤكةى دةبَيت
شارســـتانيةتيةك بِرياردانى ثَيوةرةكانى باس لـــة نةبوونـــى
رَيطةية بةم ديكةو خوونةريتةكانيدا دةكات، يةكَيكى بةسةر
يان دةثارَيزرَيت ديكـــةوة ثَيوةرَيكى رَيـــى لة خوونةريتَيـــك
ى

َ
ئةوةى هةول كاتـــدا لةهةمان رةتيدةكاتةوة، ديكـــة يةكَيكى

ئةوةى بةدةرخســـتنى خوونةريتةكان دةدات لة بةرطريكردن
كؤتاييدا لة ئـــةوا دةطونجَيت، تايبةتيةكاندا لةطةأل ثَيـــوةرة

دةبات. نةمانى بةرةو
مةيمون موســـا بن كة بوو طرفتة تةواو ئةو ئةمـــة
خوونةريتى يةهودى لة بةرطرى ويستى دووضارى بؤوة،كاتَيك
هةستى تةندروستى، بكاتسةبارةتبةخوودىخؤراكو ثريؤز
بة زانياريانة بكات لةو بةرطرى لةسةرى ثَيويستة كرد كة بةوة
بةكارهَينانى لؤذيكوزانستةكةى،موسابريي لةوةدةكردةوةكة:
بة جوولةكة باوةِر بَيت بةوة ثَيويستى ئةو زانياريانة ”ئةطةر
مةترسىهةندَيك دةربارةى تةندروستىو طرنطةكان زانياريية
بوونى ئةوا ديكةيان، هةندَيكى ســـوودى بهَينَيت يان خؤراك
زانستيانةى دةقة ئةو لةطةأل خووانةوة بةو تايبةتة كة دةقَيك
دةقة كة وا دةكات خؤيدا) لةكاتى ) تازة نووسراون و ئاشكران

نةمَينَيت”. نرخى زياد بَيت و رةسةنةكة و كؤن
وا رَيطةية، بـــةم خوونةريتانة لـــةو بةرطريكـــردن
بؤ ســـةرةتايى رَيطةيةكى لة بَيت بريتيى خوونةريت دةكات
واتة: دةدات، ئةنجامى بة باشـــرت زانســـت ئةوةى ئةنجامدانى
لةنَيو شـــاراوة لؤذيكَيكى لة بَيت بريتى ئةطـــةر خوونةريـــت
بكةينةوةو شـــي دةقةكة ئَيمة دةبَيت ئةوا ؤزةكاندا،

َ
ئال دةقة

ئةطةر - دةين
َ
هةل تؤِر بنةِرةتيةكةوة دةقة بة خوونةريتةكـــة

دةبَيتة بةراستى بةراز طؤشتى خواردنى
كرمةكان، دروستبوونى نةخؤشى هؤى

بةشَيوةيةكى روون  زانستية راستية ئةو  ئةوا دةبَيت
زيانىخواردنىطؤشتىبةرازيش و دياريبكةينوسوود سادة و

ني.
َ
بهَيل زانستيةكانجَي سةنطَينةرة

َ
هةل بؤ

و لؤذيك بة ثشـــت كة ئةوانةية ئةمة ضارةســـةرى
لةنَيو خوونةريتدا، رووبةِرووبوونـــةوةى لة ئةقأل دةبةســـتن
ثؤزةتيظيزم، رَيبازى دامةزرَينةرى كؤنت) ئةوانةشدا(ئؤطست
كة بةهاى دةكـــردةوة لةوة جةختيان هاوِراكانى و كة خـــؤى
ثَيكاوةو فَيـــركارى ئامانجَيكى كـــة ئةوةية خوونةريتـــةكان
وَينةيةكى زانيارييةكانى مرؤظ بووة لةثةرةسةندنى فيكريدا،
مانى(طوتهولدليسنط)

َ
ئةميشوةكتَيِروانينىهزرمةندىئةل

تَيزة لةم ثارَيزطارى هةرضةندَيك بـــةآلم ئايينةكان، بؤ دةقة
ثلةيةك بةرةو بة زانيارييةكانيدا لة مرؤظ دةبينني بكةيـــن،
نابَيت، كؤنةكة زانينة رَيطةى بة ثَيويســـتى دةضَيت كة ثَيش
بةشـــَيوةيةكى كة دةطؤِرن رَيطةيةك ئاِراســـتة كو بـــةرةو

َ
بةل

. دةكات.. ئامانجةكانيان خزمةتى طةورةتر
و باوةِر). خونةريت لةبرى و لؤذيك (زانست

تةوذم  ســـَي بريكردنةوةية، رَيطةى بةم    بةرامبةر
وةك تَيبطةن خوونةريـــت لة يانـــداوة

َ
بةدةركةوتـــن كةهةول

بريؤكانة ئةو هةرضةندة كردن، دةستكارى بةبَي هاتووة خؤى
شكستيانهَينا.

بةسوودن.. ئةندَيشةيةكى خوونةريتةكان يةكةم: ¿
كردووة  لة خوونةريتـــةكان بةرطرى   ئةم رَيبـــازة
ســـوودمةندة م

َ
بةال كورتضَينة زانســـتى ئامِرازى بةوثَييـــةى

راستيةكةى، زانستيةكان تَيناطةنبةشَيوة بؤئةوانةىلةراستية
بةدةنكةحةثيدةرمانَيكبكرَيتو تامةكةى

َ
وةكشةكر تَيكةل

سوودى ثزيشكيدا مةيمون)ى ئينب لةسةردةمى( باشرت بكات،
جؤرَيكلة نةريتىنانخواردنبةشَيوةىزانستىلةوسةردةمةدا
هةموو لةنَيو ونةبوو

َ
لةبةرئةوةىبةربال زاننيبوو، مةعريفةو

كةكة،
َ
خةل طشتى بوو بةرَيطةيةك بطاتة ثَيويســـت كةسَيكدا،

باشرتينرَيطةشئةوةبوووةكزانيارييةئاينيةكانبةشَيوةيةكى
روو. بخرَيتة ثريؤز

ئةفالتوندا  لةوتووَيذى لةســـةرةتادا بريؤكةية   ئةم
َ
لةطةل ثاشان باش“ ”درؤى دةربارةى بريؤكةى بةدةركةوت
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زوربةى فةيلةسووفة   و مةيمون موسا بن   
ناوةِراســـتدا  لةســـةدةكانى          ئيســـالميةكان
ليوشرتاوســـدا، لةهزرى نوَيشـــدا لةجيهانـــى دةركةوتـــةوة،
بؤ طرنطن ثشـــتَيكى

َ
ثال خوونةريتةكان كة لةوةداية بريؤكةكة

تاوةكو و خوونةريـــت بذين بةبَي ناتوانن بؤئةوانةى طشـــت،
بةئةفسانةو ثَيويستى طشت ضونكة َيت،

َ
نةهَيل نَيويان ئاذاوةى

دةستة ئةم دوورن، لةوة ة
َ
كؤمةل دةستةو م

َ
بةال ئةندَيشةكانة،

تاوةكو بشارَيتةوة، لةطشت طومانةكانى رةخنةو دةبَيت بذَيرة
نةنَينةوة. ئاذاوة

ئـــةم بةرطريكردنـــة بيانـــووى طومـــان: دووةم: ¿
دةكات بؤئةوة ئاماذة ثَيشـــوة، راى لةخونةريت بةثَيضةوانةى
بةرزبَيت، هةرضةندَيك زيرةكى و زانني ئاستى كةهةرتاكَيك
بـــؤ خوونةريتةكان بكةين بةتَيطةيشـــتنيان ناكرَيـــت بـــِروا
شـــتَيك ئَيمة بةردةوام لةبةرئـــةوةى تـــةواو، بةشـــَيوةيةكى
لةخونةريتةكاندابةدىدةكةينكةزانستَيكىزؤرثَيشكةوتووش
هةروةهـــا ئةطةر نيية، لَيكدانـــةوةى و توانـــاى تَيطةيشـــتن
جَيطةى خونةريتة بخةينة نوَي زانيارى و زانســـت بمانةوَيت
ناتوانني دةبينةوة، ثاشان مةترســـي دوضارى ئةوا بؤماوةكان
لةهزرى خوونةريتَيـــك هةر خراثـــي يان باش بـــِروا بـــةراى
داناييةكيان خوونةريتةكان لةبةرئةوةى بكةين، هزرمةندان
بةوةش بووة، دروست مرؤيي زانينى كةلةســـةر طرتووة لةخؤ

تَيطةيشتنىذمارةيةككةسةوةية. لةسةرو
دةست  سادة بةثرسيارَيكى مشـــتومِرة   شَيوةى ئةم
طةيةكدا،

َ
لةكؤمةل بؤمـــاوة نةريتَيكى كةدةِروانينة ثَيدةكات:

ثَيويست هيض ياخود طرنطة، زيندوو نةريتة ئةم بزانني ضؤن
كةدةتوانني وابَيت ثَيمان َي، رةنطة

َ
بةل البربَيت؟ دةبَيت نييةو

دةســـت زانيني بؤ رَيطـــةش تاكة بذيـــن، بةبـــَي خونةريـــت
لةخؤيدا ئةمةش رووةدات، ضي تاوةكو بزانني بةرداريمانةلَيى
سســـتمَيكى

َ
لةطةل ة

َ
مامةل ضونكة كاتَيك ئَيمـــة طرفتَيكـــة،

ضاوةِروان ئاكامة دةتوانني ضؤن دةكةيـــن، طة)
َ
(كؤمةل ؤزى

َ
ئال

واية باشـــرت كةواتة بزانني؟ لةنةمانى نةريتَيكدا نةكراوةكان
زانيارييةكانماندا بةسنوردارَيتى دان و بطرين شَيوة ثرةنسيثي

بَيت. هةرضؤنَيك ئيدى بهَينني،
وةبريهَينانةوة بـــؤ طومانكردنـــة ئـــةم بريؤكـــةى
كةدةبَيت ـــؤزن

َ
ئال بةرادةيةك طةكان

َ
كؤمةل لةوةى بةســـوودة

ئةو تيشـــكى لةبةر بكةين، دا
َ
لةطةل ةى

َ
زؤر بةورياييةوةمامةل

هةموو توانةوةى بؤ بةدةركةوتن بيستدا لةسةدةى نةى
َ
هةوال

بطرة يةتى،
َ
كؤمةال نوَيي سيستمَيكى قاندنى

َ
خول و نةريتةكان

بريؤكةية، ئـــةم هةرضةندة لةســـفرةوة، هةر مرؤظـــى نوَيش
لةضوارضَيوةىدياريكردنى ئةوةىكة نةريتَيكدووربخرَيتةوة

نابَيت. ئةوتؤى نرخَيكى بطرَيت، لةخؤ يان
دةتوانَيت  لَيكردنـــة ئةوةية: بةرطرى ئةم   طرفتـــى
م
َ
بةال بكات، لةخوونةريتةكان بةرطرى طشـــتى بةشـــَيوةيةكى

ئةمةش لةرةخنـــةو طومـــان بثارَيزَيت، نةريتَيك ناتوانَيـــت
َيت

َ
دةل لةاليةك بريؤكةيةدا، لةم طومانكردنة هؤكارى سروشتى

لؤذيكى لةبةرئةوةى نةريتَيك بطؤِرين، نةك ئةطةر مةترسيية
ئةم دةرئةنجامةكانى ئَيمة لةبةرئةوةى كو

َ
بةل نالؤذيكيية، يان

بؤنمونة نا، يان طة
َ
كؤمةل بؤ طؤِرانة نازاننيلةوةىسوودبةخشة

مةترســـيدارى دةرئةنجامى كؤيلةيةتى لةنةريتى دةربازبوون
لةكؤيلةيةتى بةرطرى هةندَيكة ئةمةش هؤى لَيدةكةوَيتةوة،

بةرلةمردنى.
لةســـةدةى  هايك: فريدريك يةم: بةرطـــرى ســَي ¿
بةرطرى يدا

َ
هةول فةيلةســـوف ى هايـــك) بيســـتدا (فريدريك

ثَييدةوت“ ئامِرازانةى بـــةو بكات نيةتـــى نةريتةكان
َ
لةئةقال

رَيزطرتنى بؤ هؤكارَيك ويستى هايك ثةرةسةندوو“، نمونةى
بيانووى لةبيانووى طومانكردن، بخاتةروو، دوورتر نةريتةكان
و نةريتةكان مانةوةى َيـــت:

َ
كةدةل ئةوةية ئةويش بةســـادةيي

طونجاوو كةبؤماوةيي ئةوةية ماناى لةسةدةكاندا بةردةواميان
جؤرة ماوةكان جؤرة لـــةوةى داروين بريؤكةى هةروةك باشـــة

بارودؤخةكةدا. لة باشةكانن
بونيادنةبووة  ئةوة  بَيطومانمشتومِريهايك لةسةر
م
َ
بةال راســـتيية، لةبةرئةوةى بـــووة بـــةردةوام كةنةريتَيـــك

كةماوةيةكى درَيذ ثيادةى طونجـــاوة بؤئةوانة نةريت َيـــت
َ
دةل

ةتة
َ
حال و و لَيزانينمان ” خووةكانمان َيـــت:

َ
وةك دةل كردووة،

يةتيةكانمان
َ
ئامَيرةكانمانوسيستمةكؤمةال سؤزدارييةكانمان،

ئةزموونة ملكةضـــي ماونةتـــةوة، لةبةرئـــةوةى مانـــدا
َ
لةطةل

ماوةتةوة ئـــةوةى البراوةو خراثة ئةوةى هاتـــوون، كاتيةكان
طونجاوة“.

دارويندا  تَيـــؤرى
َ
لةطةل بةراوردكردنـــى و   ثَيـــوان

ثَيدةضَيت طونجـــان، و بةالبـــردن ســـةبارةت زؤر ئاشـــكراية
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لَيكردنيان و بةرطرى خونةريتـــةكان بؤ ئةم شـــيكردنةوةية
خراثي و باشي بؤ ضارةسةرَيك بطرة بَيت، لؤذيكرت نيرتو

َ
ئةقال

ئةمة راستة؟ ئيدى ئايا نةريتة بؤماوةكان دادةنَيت،
ثَلنطةكانىكارلثؤثةر:

خســـتةروو ئةندَيشـــةيي بريؤكةيةكى كارل ثؤثةر
بِروايةدان لـــةو كةكةى

َ
كةخةل الدَييةك لةهينـــد دةربـــارةى

بةردةوام مردو بؤضوونة بةخش نني، ئةم نطةكان زيـــان
َ
كةثل

راوى نط
َ
ثل . نةترســـا.. نطةكان

َ
لةثل ئـــةوةى نةبـــوو، ضونكة

كرد...
َ
كةلةطةل كةشـــخةيي بريؤكـــةى ثؤثـــةر لةوةدايـــة
بؤمانةوة تاكانةى ئةو بةنةمانى دةطونجَيت، دارويندا بريؤكةى
نالؤذيكيةكان خوونةريتة بؤ ئاماذة كاتدا لةهةمان طونجاونني،
دةكاتكةبؤتةهؤىنةمانىتاكةكان،ئةطةريةكَيكلةونةريتانة
ئةوا ثَيويستة دةطرَيت، لةخؤى ئةوةى ببَيتةهؤى لةناوضوونى
باوةِرى لةناوببات، تاكةكان لةوةى بةر لةناوبربَيت نةريتة ئةو
باوةِرَيكى كَيرِبكَيي ناتوانَيت نني زيان بةخش نطةكان

َ
ثل ئةوةى

ديارة جؤرة بةم بةخشن، زيان نطةكان
َ
ثل َيت

َ
كةدةل بكات ديكة

بةسةر خونةريتةكان لةبِرياردان طرفتةمان ضارةسةركرد ئةم
نةريتَيـــك ببَيتةهؤى هةر ضونكـــة نا، يان بـــن نـــي

َ
كةئةقال

نيية.
َ
نائةقال نةريتَيكى ئةوا لةناوضوون،

تيؤري 
َ
لةطةل ناكرَيتبةتةريبي سةنطاندنة

َ
هةل  ئةم

دذايةتـــى لةدةرئةنجامةكانيداية، ضونكة داروين دابنرَيـــت،
راســـت بَيت ئةم بريؤكةية نةتةوةدا  و

َ
خَيل لةهةندَيك رةنطة

ئاينى دروشـــمى يان
َ
مندال كردنى

َ
كـــة ميتـــؤدى زيندةبةضال

م بةئاســـانى
َ
بةال بةكاردةهَينن، ة

َ
بةكؤمةل كةوةك خؤكـــوذى

بريؤكةيةش ئةم زوو زؤر نادؤزرَينةوةو طايانة
َ
كؤمةل لةمجؤرة

هةندَيك ديكةوة لةاليةكى بزردةبَيت. نةريتةكانيانـــدا لةنَيو
بضوك تى

َ
لةدورطةكانى خؤرهةال سةرةتايي كؤن و دانيشتووانى

ئةمنةريتة ديارة لةشوَينىطردبونةوةياندارةكانياندةبِريةوة،
هةندَيك ماوون، هَيشـــتاكة م

َ
بةال هؤى لةناوضوونيان، دةبووة

نايانةوَيت نةريتَيـــك بةثَيي لةئةمريـــكا  (لةشـــيكرز)
َ
خَيل

زةوى هةسارةى مرؤظ واية ثَييان لةبةرئةوةى ببَيت، يان
َ
مندال

ثارَيزطارى لةبوونىخؤيان نةتوانيويانة
َ
ئةمخَيال ثيسدةكات،

خؤيان
َ
بخةنة ثال دي كةســـي توانيويانة زؤر ضونكة بكةن،

و ة
َ
ئةم كؤمةل

َ
ثال ضوونـــة بثارَيزن، لةراستيشـــدا و ذمارةيان

هةية. زؤربةتوندنى باوةِرة ئةم ثاراستنى
ئةوةية  ماناى هايك بريؤكةى

نى
َ
ئةقال لةبةرئةوةية بةردةوامةكان بؤماوةو نةريتة

بونياتن ناتواننيهيضيانبخةينةالوة، ضونكة واتة لؤذيكني، و
هايك بؤضوونةى ئةم دةســـةثَينَيت. خؤة خؤى نيةتـــى

َ
ئةقال

بَيت نى)
َ
ئةوةى(نائةقال دةباتةوة، باســـةكةمان بؤ ســـةرةتاى

سروشتى) نى و زؤر
َ
(ئةقال رةنطة كلتورَيكدا و لةشارستانيةت

هايك ثَيودانطى وايكردووة هةرئةمةش ديكةدا، لةيةكَيكى بَيت
نةبَيت. ئةوتؤى سودَيكى كةرةهابَيت، ثَيوةرَيك وةك

دةركةوتن:  هةَلةى
كة كؤكن ئـــةوة هةمـــوو ئـــةو تيؤرييانـــة لةســـةر
زانيارييةكانبةنَيونةوةكاندا خوونةريتضةندطوزارشتَيكنو
لةوةى يانبسةنطَينني

َ
هةل دةتوانني كؤتاييدا لة كة دةطوازنةوة،

خؤى ئةقآلنيةتى بـــؤ بيانوو خوونةريت ة،
َ
هةل يان راســـتن

راســـتى، بة طةيشـــتن بؤ رَيطةيةكة كة لـــةوةدا دةهَينَيتةوة
روويدةدا ضى ئايا بؤى دةضوو، بةآلم ئينب مةيمون هـــةروةك
شـــتَيكى بةدى ثريؤزدا دةقَيكى هيض لة مةيمون ئينب ئةطةر
بكرداية؟ كاتةي ثشـــتى خوونةريتةكانى ئةو

َ
ثال كة نةدةكرد

بؤ رووخانى دةطؤِرا مةيمون ئينب بةرطريكردنةكةى كاتة ئةو
خوونةريتةكان وجَيطرتنةوةىبةلقَيكىزانستى، ضونكةزانست
لةراستيدا دةخاتةِروو، لةخوونةريت وردتر باشرتو بريؤكةكة
دةكةن، لةنةريتةكان ثارَيزطارى نةخوَيندةوار و طشتى كى

َ
خةل

دةيخةنةالوة. بَيطومان هؤشيارى و رؤشنبريى دةستةى م
َ
بةال

مؤركى  لةبرى نـــاو كةلتورَيك نةريتةكانى   ئةطةر
وةك روويدةدا؟ ضي بطرتاية

َ
هةل باشـــرتدانانى مؤركى زانيارى

نطةكانبكةيت“
َ
ثل

َ
َيني”ثَيويستناكاتملمالنَىلةطةل

َ
ئةوةى بل

يان ”نةهَيشتنى نني“ بةخش زيان نطةكان
َ
”ثل ئةوةى لةبرى

بوترَيت ئةوةى لةبرى باشـــرتة“ بوون
َ
لةمندال نةبوون

َ
مندال

بةشَيوازى نةريتةكان بوون قةدةغةية“ لةراســـتيدا
َ
” مندال

دةضَيتة دواتر م
َ
بةال ثَيدةكةن، راســـتةوخؤ دةســـت فةرمانى

بؤسةرةتا طةِراندنةوةمان بؤ ئامؤذطارييةوة، ثَيشنيازو شَيوازى
ثَيش كردة لةســـةرتادا : وتويةتى طؤتة وةك َيني،

َ
بل دةتوانني

وةك نةريتةكان دةكات: بؤ ئاماذةى
َ
هيطل وةك يان دَيت، وشة

دةكةن، ثَي دةست مرؤظدا لةغةريزةى فةرمانَيكى ثَيويســـت
رةنط بداتةوة. يدا

َ
لةئةقل بريؤكةكةى بةرلةوةى
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هَيرشي بردة سةر  رؤشنطةرى    هزرى
كؤنن، ئةم  ثَييـــةى خورافاتى بةو       نةريتـــةكان
دايـــةوة، بةرثةضـــي روون بةشـــَيوةيةكى بريؤكةيـــة هايـــك
نى

َ
ئةقال و لؤذيكى بنةماى لةســـةر رةنطة نةريتةكان ضونكة

نةكردووة كةســـوودمةند واى ئةمة م
َ
بةال نةبووبن، دروســـت

َيكى
َ
خال طةيشـــتة هايك دةيطرَيتةخـــؤى، نةبَيت بؤئـــةوةى

بةرلةوةى بةداخةوة م
َ
بةال لةتَيطةيشتنى نةريتةكاندا، طرنط

رووى لةبارةوة بكات، تؤذينةوةى زياتر باشـــرتو بةشَيوةيةكى
ئَيستا ئَيمة ضونكة نةريتةكان، ثةرةســـةندنى بريؤكةى كردة
دةكرَيت دةكةين، كةثيـــادةى نةريتَيك هةر ئةوةى: دةطةينة
دةتوانني رةفتارى يان ديـــاردةى يةكةم قؤناغ، بةدوو بيكةين
سيســـتمى جفـــرةى غةريزى(رةمةكى) كةلةناو َيني

َ
ثَيـــي بل

بةهايةية ئةو دووةم هةية، ندةكانماندا
َ
طال و دةمارى و فيكرى

شـــي و لةبارةوة بكةين طفتوطؤى دةكرَيـــت يدايـــةو
َ
كةلةطةل

لَي بةرطرى بةوشة يان بكةين ئاراســـتة رةخنةى بكةينةوةو
بكةين.

طرتن  رَيطرتـــن لةهاوســـةرى وةك:   لةنةريتَيكـــى
نةكةوَيتةوة- لَي خراثرتى نةوةى هةتا – ثياوخراثَيكدا

َ
لةطةل

رَيطرتن و ورَينمايي فةرمـــان بةشـــَيوةى جفرة رةمةكييةكة
دةكات بةجؤرَيك تاكةكان بةرنامةرَيذى بةدةردةكةوَيت،واتـــة
ديكةى شـــَيوةكةى م

َ
بةال دووربكةونـــةوة، كـــة لةثياوخـــراث

نةريتةكان، ئايديؤلـــؤذى بونيـــادى َيني
َ
بل ثَيـــي كةدةكرَيـــت

و بؤ فةرمان بيانوويةك وةك طة
َ
كؤمةل َيـــك خورافةيةو

َ
كؤمةل

يةتيدا
َ
كؤمةال لةهزرى شَيوةية ئةم دةهَينَيت، بةكارى رَيطرتن

بةرجةستةية.
لةوةى  نةريتَيك ســـةنطاندنى

َ
لةكاتى هةل   ئَيستا...

شـــَيوةى لةيةكرت دوو بـــةردةوام دةبَيـــت نا، بةســـوودة يـــان
هةية جياوازمان دووثَيـــوةرى واتـــة جيابخةينـــةوة يادمان،
سودةكةى ئاســـتى يةكةم نةريتَيك، هةر ســـةنطاندنى

َ
بؤ هةل

بوونيادى دووةميش ضيية، رةمةكييةكةى جفرة يان ضةندة،
ض طادا

َ
لةكؤمةل نةريتـــة ئةو بةهاى فيكـــرى و و ئايديؤلـــؤذى

دةرئةنجامَيكىهةية؟
دذايةتيمان دةكات،  دووضارى بريؤكةية ئـــةم   ديارة
خزمايةتيدا، لةنَيـــو هاوســـةرطريى قةدةغةكردنى بؤنمونـــة
دةبَيت، ســـةركةوتوو غةريزييةكةيدا لةجفـــرة لةيةكةمداو

بةندة) ثَيوةى ئةفسانةيةى (ئةو ئايديؤلؤذييةكةى شَيوة م
َ
بةال

ثَيشَيلي بةطذيدا بضنةوةو دةكات وا لةتاكةكان كات بةدرَيذايي
سةركةشيانةتر روونبينرتو َيك

َ
كؤمةل ديكة بةمانايةكى بكةن.

نةريتة لةم كةثارَيزطارى ةدةكةن
َ
كؤمةل ئةو دذايةتى و دةبـــن

شـــارةزاو ئةو نةريتة كةهةمووانيش لةدةرئةنجامى دةكـــةن،
قورساييةكى ض سوودو نةريتة ئةو ئةوا مانةوةى بوون، نيا

َ
دل

هةية؟
لةدةســـتدا،  نيةكةى

َ
ئةقال هـــزرة   هـــةر نةريتَيك

شـــتَيك ض دةبَيتةوة، ثرســـيار رةخنةو بةراوردو دووضـــارى
جيادةكاتةوة؟ جيـــاواز طةيةكى

َ
كؤمةل لةنةريتى ئةم نةريتة

كةئةو بوو ئةغريقيةكان جةنطاوةرة ميتؤدى ئةمة لةراستيدا
لةئةنجامى ضونكـــة ئةوان دةبرا، ناويان كاتةبة ســـؤفيطةران
دةخستةذَير طةِرانيانةوة، بةردةوام نةريتةكانيان و رةوى كؤض
ئةو لةنَيو دةبوونةوة سةريةشة دوضارى زؤرجار ثرسيارةوةو
توندى كاردانةوةى ئةمةش تَيدةثةِرين، ثيايدا طايانةى

َ
كؤمةل

دةيانكرد. كةبةرامبةريان دةردةخات شارانة ئةو بةِرَيوبةرى
كؤتايي بةدواى  بَي طةِرانى و نيةت

َ
ئةقال و   لؤذيـــك

هيض م
َ
بةال دادةنرَيـــن، باشـــةكان بةبةها هةمووى راســـتيدا،

بةهاية لةدذىبةكاربهَينرَيت ئةم ئامادة نيية كةسَيكىهوشيار
َيت

َ
دةل ثَيت كةسَيك ئةوةبكة وَيناى ذيانى بشَيوَينني، خؤشي و

ئاطاداربيت، تؤ ئةوةى بةبَي دةكات لَي خيانةتت هاوسةرةكةت
نايزانيت، َيتكةتؤ

َ
دةل هةرزةكارةكانتثَي ة

َ
يانكردةوةىمندال

كةخؤشمان نازانني كةسانة ئةو دةربارةى شت زؤر ئَيمة َي،
َ
بةل

هةرضةندة بةرَي بكةين كوَيرانة ثَيويستة شتةكانيش دةوَين
كات ئارةزووىبيستنى ئَيمةهةموو جَييطومانيشبن، ضونكة

لةراستيشدا ئارةزووى ناكةين. جؤرة قسانةمان نييةو ئةو
بريؤكةية  ئةم تاكةكةس ئاســـتى لةســـةر   دةتوانني
ي

َ
هةل ـــة

َ
كؤمةل ئاســـتى لةســـةر ناتوانني م

َ
بةال وةربطريـــن،

لةخؤى بةرطرى نيية خؤى مافى طة
َ
كؤمةل ئايا بســـةنطَينني،

بةتايبةتى دةنَيتةوة؟ بكاتدذىهَيرشَيككةطومانومشتومِر
نةريتةى ئةو بةرامبةر روخانى بنةمـــاى ئةطةر مةبةســـتى
داكوتراوانة نةريتة ريشة بةتةواوى بيطؤِرَيت؟ ئةم و هةبَيت

ثَيمان  هةرئةو َيك،
َ
كؤمةل هةر بة تايبةتة ( DNA)هةروةك

وةك يةتى
َ
كؤمةال ســـؤزَيكى بةرامبةر كاردانةوةمـــان َيـــت

َ
دةل

ضؤن ضي بكةين، َيت
َ
دةل ثَيمان ضية، يان شةرمةزارى شوورةيي
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بةطةورةييش فَيردةكرَيني، طةروةكانمانةوة ي لةاليةن
َ
بةمندال

و ئامانجى رؤحى
َ
هَيطل بةديـــدي ئةمة طةوة،

َ
كؤمةل لةاليةن

دةردةكةوَيت م لةكاردانةوة خؤييةكاندا
َ
بةال كؤبؤوةية، ي

َ
ئةقل

بةنـــد بووة، لةرَيي ثَيمانةوة دةكةين وَيناى لـــةوةى كةزياتر
دةزَيت كاردةكات، ضاوماندا لةدةم و خوَينةى و ئةو ئةدرينـــال
ىكردةوةكانمان

َ
هةرئةوةشةوادةكاتئَيمةخؤمانبناسنيورؤل

بةكورتى: بكةين، ديارى
دةدات، بوونمـــان لةســـةر ئةو دةســـتورةية كةبِريار
طةية

َ
ناشتوانني ثربسنيئايائةمنةريتةرةمةكيانةبؤئةوكؤمةل

طةيةى
َ
كؤمةل ئةم كة خؤيةتى خوودى هةر ضونكة بةسوودة،

هةر هَينانةدى بـــؤ ثَيويســـتة يةكةمةو مةرجى ثَيكهَيناوةو
نةريتَيكيان هةر ةية

َ
هةل ئةوة لةبةر سيستمَيكىكؤمةآليةتى،

بسةنطَينن.
َ
هةرخوويةكبةشَيوةيةكىثةتىهةل

باش لة ديدى ثياوى و ذن بؤ بةرهةمهَينانـــى تةنها
َيك

َ
بةرهةمهَينانى كؤمةل ضونكة بؤ نيية، طـــةدا طرنط

َ
كؤمةل

طةخؤى
َ
طةيةك، دةبَيتكؤمةل

َ
بةهاىكؤمةآليةتىباش بؤكؤمةل

هَينانةدى ئةو تواناى كة بهَينَيت بةرهةم بةتوانا و ضاالك تاكى
كةى بهَينَين بةرهةم تاكانة ئةو دةبَيت هةبَيت، بةهايانةيـــان
دانايانة كةسة ئةو بكةن، طة

َ
كؤمةل لة بةرطرى بوَيرانة بتوانن

طة
َ
كؤمةل ســـةقامطريى لةرةوتى ثارَيزطارى كة بهَينن بةرهةم

سستم تا ن
َ
خؤياندا زال نةرةكانى

َ
ثال بةســـةر ئةوانةى دةكةن،

طةيةية
َ
ئةمةشهؤكارىكاردانةوةىتوندىئةوكؤمةل بثارَيزن،

بطؤِرَيت، بةهايةكى دةيةوَيت خوويةك يان ئـــةوةى بةرامبةر
طة

َ
كؤمةل ســـةرزارةكى ئايديؤلؤذيةتى بةتةنها ضونكة ئـــةوة

ئةو ئاكارييةى بوونيـــادة ئةو كـــو
َ
بةل ناخاتة مةترســـييةوة،

خوونةريتةى لةسةر دامةزراوة.
لَينان ضَيشت شَيوازى وةك خوونةريتةكان

طواستنةوةى  بؤ تاكة رَيطةيةكة خوونةريت كةواتة  
كةوا رَينماييةكيشـــة وةك طة،

َ
كؤمةل ضاالكةكانى و باش خووة

و بكات هةســـت طةكةى خؤى
َ
بةطوَيـــرةى كؤمةل دةكات تـــاك

رةفتاربنوَينَيت.
خوونةريتةكان  لَينان، ضَيشـــت شـــَيوازى   يان وةك
داوات كردنةوة شـــَيوةي فرمان لة و راستةوخؤ بةشَيوةيةكى
ئةم كردنى دروست بؤ َيت:

َ
دةل ثَيت بكةيت، ثةيِرةوى لَيناكات

ئةطةر شتَيكى زةآلتةو.. .، مةعكةرؤنى بة ثَيويستت خواردنة

دةتوانيت ئازاديت، تؤ دةوَيت ديكةت
بكةيت، زياد زةيتون..بؤ يان تةماتة

دروست ئةو خواردنة تؤ ئاكامدا لة بيطؤِريت.. . يان
دةكةيت.

: ”دةبَيت ئةم  خوونةريتةكان لةطـــةأل بةراورد   بة
دياريكراو، طةيةكى

َ
دةتةوَيت بطةيتة كؤمةل ئةطةر بكةيت شتة

هَينانةدى بنةِرةتة ثاش لةبةردةمتداية ئةو شتانةية ئةمةش
طةية...“.

َ
كؤمةل بةو طةيشتن بؤ بيسرتاوةكان

بؤدياريكردنىباشرتوجياكردنةوةى خوونةريتةكان
ئارةزووىبةهاراتدةكةن، هيندييةكان زؤر طةيةكةوة

َ
كؤمةل لة

ضؤن كةواتة ثَيضةوانةوة، بة ئةمريكية باشـــووريةكان بةآلم
ئةوةى ســـانطاندنى

َ
هةل بؤ بدؤزينةوة اليةنانة بَي رَيطةيةكى

ديكةيان باشرتة؟ كاميان لةوى
بهَينـــن،  روونـــدا بةراســـتيةكى   كةواتـــة بـــادان
لةســـةر بِريار تيايدا كة شـــوَينَيكةوة بضَيتة كةس ناتوانَيت
خراثرتة باشرتة يان لةوي ديكة لةوةى كام بدات خوونةريتَيك
ثَيوةرَيك م

َ
بةال شارســـتانيةتةكاندا، يان طة

َ
كؤمةل لةضةندين

الى طونجاوترة كامةى دةتوانَيت بةثَيي كةس كةهةموو هةية
نوَي. بَيت يان كؤن ئيدى ديارى بكات، ئةو

دةتوانني  ئةوا بكةين، طشتطري تر بريؤكةكة ئةطةر
ئةمِرؤمان رازين، بارودؤخـــةى ئايا بةم بثرســـني، لةخؤمان
دةشـــتوانني باشـــرتة، بوو لةرابووردودا ئـــةوةى ياخـــود وةك
تيثَيكى بكةين، بةراورد طشتى بةشـــَيوةيةكى رَيطاو بةهةمان
يان بدات بةرطةكةى بِريار ضؤنَيتى دةتوانَيت لةسةر وةرزشي
ئاينى ديدَيكى ياخـــود يةكَيكى دى، بريؤكةكةى بؤ طؤِرينـــى
طشتطريانةتر تاوةكو زيادبكرَيت، ئاينى رَيبازَيكى بؤسةر نوَي
طةدةتوانَيتبِريارلةسةرباشرتينىخوونةريتة

َ
كؤمةل بدوَيني:

طة)
َ
كؤمةل و (تاك ي

َ
هـــةردوو ئةقل بدات، نوَييةكانى كـــؤن يان

َ
كامل باشـــرت ديارى بكةن،كةســـَيكى و بكةن بةراورد دةتوانن
كةسي ديارى بكات، يان باشةكانى هاوِرَي و كارو دةتوانَيت كةس
خراثي مادة باشي و لةسةر بِريار نةخؤش بةشةكرة دةتوانَيت

كهوليةكانبدات.
و  بذَيرَيت

َ
نوَييةكان هةل باشة شـــتة   تاك دةتوانَيت

لةدةمى هةر بةهةمان شَيوة، طةش
َ
الوة، كؤمةل كؤنةكة بخاتة

طة
َ
كؤمةل هةموو نؤزدة، سةدةى لةيابان يةوة (ميجي) شؤِرشي
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خوونةريتةكانى  بذَيرى
َ
هةل كةوتة بةتَيكِرا  

كاتَيك  خـــؤى، ســـةربةخؤيي ثاراســـتنى     لةثَيناو
دةستيكرد بةهَينانى شتَيكى حةتميية، طؤِران بةوة كرد دةركى
طةكةىخؤى،ضةندين

َ
خونةريتىنوَيلةخؤرئاواوةبؤناوطؤمةل

بؤخوَيندنىئةمخونةريتانةى كرد طةنجيانرةوانةىخؤرئاوا
تةخؤرئاواييةكان.

َ
وال

دةربارةى 
َ
شـــارةزاييةكى قول توانيان    يابانييةكان

كةلتورى بةنواندنى رَيطاو بةهةمان بهَينن، بةدةست خؤرئاوا
و خؤي بةراكَيشـــانى بؤنـــاو واتة ياباندا، خؤرئاوايـــي لةنـــاو
طواســـتنةوةى بةهاى خؤيدا، ئةمةش لةناو ســـةنطاندنى

َ
هةل

بؤئةو دةردةخات، رةنطة طاكاندا
َ
كؤمةل خوونةريتـــةكان لةنَيو

بؤئةو نوَيية م
َ
كردووة، بةال كةدروســـتى بَيت كؤن طةية

َ
كؤمةل

ةتى
َ
لةحال دةطرَيـــت، لةخؤى و وةريدةطرَيـــت طةيـــةى

َ
كؤمةل

داهَينان لةدووةميشدا وةكحيكمةتىباووباثريانمانة، يةكةمدا
بوونةوة. نوَي و

خراث  مرياتيةكى خوونةريت دةكرَيـــت    هةروةها
ئامرازَيك ببَيتة ئَيستايةوة، نةوةكانى بةسةر ببَيتةبار و بَيت
نةريتَيكى

َ
شَيوةيةك كةلةطةل بؤ نةوةى نوَى طواستنةوةى بؤ

دةكرَيت هةروةها بطونجَيت. ديكة لةشارســـتانةيتَيكى ديكةو
شـــاراوةداو نةريتَيكى بةبةرى بكات نوَي رؤحَيكى طـــة

َ
كؤمةل

ئايدؤلؤذيةت ياخود شـــَيوةو نوَيي داهاتويي، زانينَيكى بيكاتة
لةجفرة رةمةكييةكةى ثارَيزطارى و بطؤِرَيت ئةفسانةكةى  و
كرديان وئَيستاش ظيكتؤرى سةردةمى بَيالنةكانى وةك بكات،
بؤ بيانوو ثَيشـــرِبكَيوة لةرَيـــي ياخود بةباشـــي بةردةوامـــن
رةنطة مةســـيحييةك بيانو لةنةريتةكانى بهَينَيتةوة، يةكَيك
مةسيحدا، لةذَيرناوى بهَينَيتةوة نمونةييةكةى سوكةتة

َ
بؤهةل

بؤهةمان بوداوةبيانـــوو بةنـــاوى بودايـــي كةضي كةســـَيكى
ذمارةيةك لةراستيدا دةهَينَيتةوة، مةسيحيةكة سوكةوتى

َ
هةل

ســـةرةِراى بةردةوامبووة رةمةكيةكةيدا لةجفرة خوونةريت
لَيكدانةوةكةى. ئايديؤلؤذيةتو طؤِرينى

تاكَيك  رةنطة هةية، جياوازيش تةواو   طريمانَيكـــى
و رةمةكى بةجفرة نةريتَيكـــى بةتةواوى طةيةك

َ
يـــان كؤمةل

ناوةرؤك، بةشـــَيوةو رةتبكاتةوة، ئايدؤلؤذييةكةيةوة بونيادة
ئةم كةبةهَيـــزةوة دةردةكةوَيت، ئـــاكارى بةهايةكى لةثَينـــاو
دياردة لةم تَيطةيشـــتن بؤ طرنطة كليلَيكى طؤِرانة، ئةزموونى

طؤِرانَيك و قَينَيت
َ
دةخول نوَي نةريتَيكى كةبنةِرةتى تايبةتة،

دةكات. مَيذووةكةيدا لةرةوتة
لةجفـــرةى  نةريتَيـــك زؤري طةشـــةكردنى    
كة طؤِرانكارييانةيـــة ئـــةو طةورةترينـــى رةكةمييةكةيـــدا،
نةريتةكةيان لةضةمكى دةبَيتةوة و زياتر طة

َ
كؤمةل دووضارى

بنةِرةتـــى لةبةرئـــةوةى دةيهةذَينَيـــت، ئايديؤلؤذييةكـــةى
تَيطةيشتنة لة طؤِرانةش بةم دةيطؤِرَيت، لةناخيدا نةريتةكةو
رووداوة ثاش ئةم رؤشنبريى“ شؤِرشي دةوترَيت“ فراوانةكةيدا
تاكةكانبةشَيوةيةكىجياوازتربريدةكةنةوةوهةست مةزنةش،
بةشةرمةزارى و هةست دةطؤِرَيت كاردانةوةكانيان لةريشةوة و
زؤرجار ثَيوةكردووة، شانازييان كةلةرابردوودا دةكةن ئةوةش
لةئةنجامى هةندَيكجاريش دةبَيت، دةستةكانةوة

َ
لةباال ئةمة

السايي بؤ دان
َ
هةول نوَي و ذيانى بؤ نةريتَيكى كؤن طةِرانةوةى

كردنةوةىوةكدةركةوتنَيكىكالسيكىئاينىلةماوةى رابوونى
ئةوروثيدا.

خوونةريتةطؤِراوةكان:
تَيطةيشـــتن  بؤ ســـةرةكيية كليلي طؤِران    بريؤكةى
بةرَيذةيى باوةِر ئـــةوةى طؤِراوةكان، خوونةريتة لةسروشـــتى
كة نيية ئاكاري كةثَيوةرَيكى راستيةدةزانَيت ئةو دةكات، ئاكار
كاتدا لةهةمان بَيت، كةمرت يان طرنطرت لةويديكةيان يةكَيكيان
باوةِرةدان لةو ديكـــة كةســـانى لةوة بكات كة ي

َ
نكول ناتوانَيت

و ثلةيةك ترة
َ
باال طرتـــووة كةلةخؤيان ئاكارييـــةكان ثَيوةرة

كردؤتةوة، كؤيان ةكةبـــوو
َ
كةل بةشـــَيوةيةكى لةوةى بةرزترة

طؤِرانة قاندنى
َ
ئةم وةهمةبةخول هَيزى دةكات بـــةوةش دةرك

دا.
َ
لةكؤمةل ةكان

َ
و قول بةردةوام رةفتاريية

ئةزموونى  لةضاوطى تَيطةيشـــتن ئةوةية    طرنـــط
لةهةســـتى ضونكة ةكةدا،

َ
لةكؤمةل تـــرة

َ
باال ضةمكى ئـــاكارى

ديكةدا كةسانى نابَيت لةوةى بةســـةر دروســـت تاكةكةسةوة
خؤى بةرامبةر ئَيستا كو بةهةســـتةكانى تاكَيكي

َ
بةل ترة،

َ
باال

ثَيـــوةرة ئاكارييانة لةرابردووةكـــةى، كاتَيك ئةو ترة
َ
كـــة باال

مرؤظ َين(
َ
دةل بريؤكةية بةم مةسيحيدا لةنةريتى وةردةطرَيت،

ئةم جولةكةدا لةئاينى م
َ
بـــةال ببَيتةوة)، لةدايك ســـةرلةنوَي

جولةكة (طؤِرانى دةرضوونـــةوة ضريؤكى ضةمكة دةخرَيتـــة
ئيســـالمدا لة هةروةها بذَيردراو)،

َ
هةل ميللةتى بؤ لةكؤيلةوة

َ
كامل ثةرستى و بت تَيثةِراندنى و ثاداشـــت تؤبةو (بريؤكةى
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بوونىئاينةكانىرابردووبةئاينىئيسالم)لةهةموونمونةكاندا
ســـوربوونى جَيطري ئةزمونيية، خـــودى شـــَيوةى طؤِرانةكـــة

ئاكارىثَيشرت بؤ قؤناغَيكىسةركةوتووانةتر. لةقؤناغَيكى
خؤرســـكانةترو  لةقؤناغَيكى ئاكاريـــي    طؤِرينـــى
وتر

َ
بال خؤرســـكانةو كةمرت قؤناغَيكـــى بـــةرةو وتـــرةوة

َ
بال

بايةخى طةيـــةك
َ
كؤمةل هةر طرنطـــة لةبةرئةوة دةمانبـــات،

ضونكة بـــكات، ديارى طؤِراوةكانـــى رةخنةيـــي خوونةريتـــة
دةخوازَيتوابكاتكةثريؤزىبكات،ئةمةش لةرةمةكىسروشتى
(كةسنايةوَيتبطةِرَيتةوةبؤئةودؤخةىكةثَيشرت دةردةضَيت،

تيايدابووة).
دةكرَيتنةريتىطؤِراووةك رَيطرَيك   ئةوةشدا

َ
لةطةل  

تر بضَيت
َ
باال ئاكاريي بةهايةكى بةرةو نادات كةرَيطا ببينـــني،

رَيطةمان دةدات نةريتانة بةهَيزن، نةتوتَيت، ئةم
َ
هةل تابةرو دوا

كةوتَيكى و س
َ
لةهةل بكةويـــن بةدو طؤِرينى رَيطايةك كةبـــة

رَيطةية ئـــةو نادات رَيطةمان م
َ
بـــةال لةذيانماندا، دياريكـــراو

بةرجةســـتة بكةين، رةمةكييةكةى جفرة كةتيايدا بطؤِريـــن
دةطةِرَيينةوة، بةهاكانى ثَيشرت بؤ سةرناكةوين و لةبةرئةوةى
زامنى دةبَيت بطةِرَيينـــةوة، ثَيشـــرت بةرةو ئَيمة نامانةوَيت
داهاتووش نةوةكانى خوونةريتةكاندا، لةدانانى بكةين ئةوةش

دواناطةِرَينةوة. بةرو
و  طرنط ســـةنطاندنَيكى

َ
هةل ديدى   لَيرةدا دةتوانني

كؤكراوةكة بثارَيزين يادةوةريية دةبَيت بةدى بكةين، طـــةورة
رابردوو، رووةو بكةين، تا نةخليسكَيني بةرلةوةى طؤِرانكارى
بايةخى رادةكةين، ناشـــتوانني نةزانني لةضي ئةطةر ضونكة

سةركةوتووانةتر. بزانني بةرةو ئَيستا، لةرابردوو راكردن
لةبريضوونةوةى لةلوتكةى كاتَيك ئَيمة لة راســـتيدا
نةريتى طرنطرتين لةدةســـتدانى يةتيداين،مةترســـى

َ
كؤمةال

بؤ دةِروات تةكنيكـــةكان بـــةرةو و طـــؤِراوة بةدةردةكةوَيـــت
ميللية ثيادةكردنة لةوَيشةوة بؤ باآلو ئاكارى بةهاى ثاراستنى

نرخةكان. بَي
ئةم بةرداوامـــى و فَيربـــوون باشـــرتين رَيطـــة بـــؤ
بَيطومان خَيزانة، بةهاكةيةوة و ئاكار بة خوونةريتة طؤِراوانة
طةورةيان بايةخى ئاكارييةو بريؤكة ئةو بطاتة خَيزان دةبَيت
نةريتى بةرةو لةوةى بةر لةسةرى بَيت وةضةكانيان راهَينانى
نةوةيةك ئامادة دةبَيت هةروةها بنَين، هةنطاو طـــؤِراوى ديكة

نةوةى بؤ نةريتانة ئةو طواستنةوةى بؤ بكةن
لةخؤيدا  ئةم تةكنيكة خؤيان،  دواى

دةيانةوَيت نةريتانةى ئةو لةنَيو ديكةية نةريتَيكى
و دةخوازن بيطوازنةوة. بيثارَيزن

بة  ثةيوةندييةكى هيـــض هاوســـةرى ةوة
َ
  لـــةم خال

كوبنةمايةكىكؤمةآليةتيية ثارَيزراوةو
َ
بةل بايؤلؤذييةوةنيية،

مرؤظداية وةســـتاوة، كةســـَيتى لة ئاذاوةيةى لةبةردةم ئـــةو
بةشَيوةيةكى لةو ئاذاوةيةو وَيرانكردنى نيية رَيطرتن ئامانجى
ةتَيكىمرؤيىبؤقؤناغَيكىئاكارى

َ
كوطواستنةوةىحال

َ
بةل رةها،

ثةروةردة دةكةن، باشـــى بة ةكانيان
َ
دايك مندال و باوك باآلتر،

تر بةشَيكى
َ
ئاكارى باال بةهاى بذين، باشرت ئةوةية ئامانجيش

دةطوازرَيتةوة. وةضةكان بؤ باوانةوة لة ذيانةى لةو بنةِرةتية
لة نةوةكانةوة: جَيطريبوونى طوازراوة

بةدى  لة هةموو شارستانيةتَيكدا ةتةيةكة
َ
 ئةوخةسل

كلتوريى بةردةوامى تؤمارَيكى شارســـتانيةت دةبَيت دةكةين،
دةطةيةنَيت، ئةنجامى بة نةوة ضةندين ثرؤذةيةكة هةبَيـــت،
دةبَيت بكات، لةخؤى ثارَيزطارى شارســـتانيةت كة بؤ ئةوةش
ئةم ثَيبدات، بةردةوامى نةوةكاندا لةنَيو دروست بةشَيوةيةكى
كة ثَيويستى دةبَيت جَيبةجَي شارســـتانيةتة ئةو بؤ طوتةية
نةرةكانيدا

َ
ثال بةسةر ئاسانى بة رؤشنبريكردنةو ثرؤسةى بة

بوونى
َ
تَيكةل لة كةمى و بة هةســـتكردنى لة يان نابَيت، زاأل

د تا رةطةزيي. .
و باآل شارســـتانيةتَيك ئاكارى بةهاى هةتا بةكورتى:

دةبَيت. سةخرت لَيكردني ثارَيزطارى بَيت، سةركةوتوو
بةتةواوى  شارستانيةت طواستنةوةى ثرؤسةى  ضؤن
دةتواننيبزانني دَيت؟ ئةنجام بؤيةكَيكىدىبة نةوةيةكةوة لة
ســـةبارةت ضى بةآلم دةطوَيزرَينةوة، هةبووة مادديةكان ضؤن
ئامرازةكان! طواستنةوة، ئامَيرو بونيادنان، سستمى رَيطةى بة
َيني(سوودىبؤماوةيىرَيطة خَيراكان

َ
بةجؤرَيكىدىدةتواننيبل

لَيبخوِرن؟. نةوانةى ناتوانن ئؤتؤمبيل ئةو بؤ ية ضى
لـــة  ثارَيزطـــارى دةيةوَيـــت طةيـــةى

َ
  ئـــةو كؤمةل

بة بايةخ دةبَيـــت يةكةم شـــت بـــكات، خؤى شارســـتانيةتى
لة ثارَيزطارى رَيطةيةوة لة كة بدات، زانياريةكانى طواستنةوةى
نمونةكان ية ضى سوودى دةكات، دةنا شارستانيةتةكةى ثلةى

زامنكردنى بطوازرَيتةوة؟ بؤ زانيارى دةربارةيان بةبَي
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تةكنيكيةكانى،  دةبَيت  طواستنةوةى    
ئاكارى  ئةركَيكى بةبوونى هةست ئةندامةكانى  

ن.
َ
بهَيل جَي وةضةكانيان بؤ باشرت جيهانَيكى و بكةن

شارســـتانيةتدا،  لة طرنطة َيكى
َ
خال ســـَييةم   نةوةى

الى ئاكارى بةئةركَيكي كةهةستكردن دةبَيت بةردةوام كاتَيك
ئةم طةيةكدا

َ
كؤمةل لة رةنطة هةبَيت، نةوةكاندا بةيةكى يةك

بؤ بطةِرَيتةوة دةبَيت هةر م
َ
بةال بِربكات، تادووئةوةندة هةستة

دَيت؟ بةئةنجام ضؤن ئةركةش ئةم هةستة، ئةم دروستكردنى
َ
قوول ئاكارى بةثابةندبوونـــى هةســـت باوكان ضؤن وابكةين

بكةنبةرامبةر بةوةضةكانيان؟
ضاككردنىخوونةريتةكان:

خوونةريتـــةكان بؤكـــرد، ئاماذةمـــان وةك ثَيشـــرت
بؤ هةن نوَى تةكنيكى ضةندين دةضن، لَينان ضَيشت لةشَيوازى
ئةمة م

َ
بةثةِرة، بةال يارى دروستكردنى دان شوشتن، خواردن،

بؤنةوةكانى ناضارة بكات هةســـت كةخَيزان نني بةهايانة ئةو
كةكةسايةتيةكى دةطةِرَيني شَيوازدا بةدواى بيطوازَيتةوة، ئَيمة

بهَينَيت. بةرهةم لةمرؤظ تايبةت جؤرَيكى دياريكراوو
بَيجطة لةبةردةوامىتةكنينكةكانى  لةيؤنانىكؤندا،  
شَيوازى باوكان دةبواية قاضاخ، و قاث شمشَيرو دروســـتكردنى
مابن لةذياندا كةهةتـــا َيك بطوازنـــةوة

َ
مندال دروســـتكردنى

بكةن، تيـــان
َ
لةوال بةرطرى و بكـــةن ئـــارةزووى جةنطـــاوةرى

لةدةســـتداوة ئارةزوويان وياليةتانةى ئةم كراوة ئةو تَيبينى
لةئارةزووكردن لةبونيادنانى هَيناوة لةنةوةكانيدا، شكستيان
كؤياليةتيش و مةينةتى رووبةرووى تاكةكانى بطرة ئازادى...

كردؤتةوة.
كاتَيك  لةبةرضاوبطرين طرنطة بريؤكة ئةم دةبَيت
بريؤكةى (هايك)

َ
لةطـــةل نةريتَيك بةراوردكردنى بريؤكـــةى

ةوة (هايك) بؤ ثةرةســـةندنينةريتةكان دةكةين، بةاليـــةن
رابووردووى بارودؤخى ئةطةر هةية بةردةوامى تواناى نةريت
َيت:

َ
دةل لَيـــرةدا طرنط و نوَي ديـــدى تَيثةِراندبَيـــت، طةرضي

خوونةريتبةردةوامدةبَيتئةطةربتوانَيتنةوةكانىداهاتووى
ئَيستا ئَيمة ثاراستبَيت، لةخليسكاندن كاريطةر بةشَيوةيةكى
تيةكان

َ
خؤرهةال طة

َ
لةطؤمةل ضةشنةوة لةم طرفتَيكى بةدةست

ئسوليةكاندا، لةهزرى رابردوو بؤ خليسكان طرفتى َينني،
َ
دةنال

ن ببـــات، ئةوا
َ
كةنـــدةال بةرةو طـــة

َ
كؤمةل ئةطـــةر نةريتَيـــك

ئةزموونة ئـــةو لةهةموو بطؤِردرَيت، بةضاوثؤشـــني دةبَيـــت
ديوة. بةخؤيةوة ثَيشرت نةريتة كةئةم سةركةوتوانةى

ســـةبارةت بةخوونةريتى لَيـــرةدا ئةو تيؤرييـــةى
بةيةكثرسياركورتدةكرَيتةوة: ثراطماتىتةواوخراوةتةروو،
طةيةكدا

َ
كؤمةل لـــة شارســـتانيةتى ثلةى ئايا خوونةريتةكان

ديالَيكتيكى تيؤريةكـــى كاتدا لةهةمان نـــا؟ يان دةثارَيزَيـــت
سةركةوتنيةوة بةثلةى خوونةريت ضونكة ئامَيزة، مشتومِر
ثَيودانطةكانى تةنها بةثاراســـتنى نةك دةســـةنطَينرَيت،

َ
هةل

مرؤظيش كةســـايةتى لةبونيادنانى كو
َ
بةل شارســـتانيةتَيك،

دى، بةشَيوةيةكى يان ى.
َ
كؤمةل و تاكى ئاستى هةردوو لةســـةر

دةبَيت. و ئاشكراى روون داهاتووى خوونةريت ديدَيكى كاتَيك
ئةو  نوَييةكةى بةضةمكـــة خوونةريت   بةكورتـــى
ئامرازةكان ئةوةى مةدةنيانة بمَيننةوة، كةوادةكات بةهايةية
دةخاتةبةردةستمانبؤئةوةىشارستانيةتيانةتربني،بونيادنانى
بةرجةةســـتة داهاتوودا نةوةكانى لةنَيو كاتَيك يةتية

َ
كؤمةال

يةتى ثتوترو
َ
كؤمةال نوَيي بونيادى بؤ بنةِرةت دةبَيتة دةبَيت،

داهاتووانةتر.
واقيع  بؤ يةتى

َ
كؤمةال بونيادى بةبوونى بِروا ئَيمة

يةتية
َ
كؤمةال بونيادة دةشَيتلةيادمانبَيتراستىئةم دةكةين،

بةوةش بةئةنجـــام دراوةو كةوتووي بةســـةر لةرابـــووردوودا
بكةين بةوة دةرك ثَيويســـتة ئَيمة طوازراوةتـــةوة، بؤ ئَيســـتا
ثشـــتة

َ
ثال بنةماو زامنى واقيعيية يةتية

َ
ئةم بونيـــادة كؤمةال

بكةين. وَيناى بةبَي ئةو ناكرَيت يةتييةكاني داهاتووةو
َ
كؤمةال

دةوت  ثَيـــي
َ
كةهيطل مةملةكةتةيـــة   ئةمـــة ئـــةو

واقيعي بةبونيادنانى دةست مرؤظ تيايدا كة ئامانج“ ”رؤحى
بةبةرهةمهَينانى لة بةرامبةريشدا دةست دةكات، يةتى

َ
كؤمةال

يةتى
َ
ئةومرؤظانة دةكاتكةتواناىبونيادنانىواقيعَيكي كؤمةال

لةراســـتيدا ئاكارييةوة، لـــةرووى ســـةركةوتوانةتريان هةية
بؤ كةنايةوَيتبطةِرَيتةوة يةتيةية

َ
كؤمةال واقيعة مةبةستلةو

ةتةئةخالقيةنزمرتةكان.
َ
حال

www.A-social.com
 



      93 لة جارة جار لينج شلةيةكى دةرضوونى ئايا ث:
سَيكسية؟ بوونى نةخؤشيةكى ماناى ضوكةوة

ةتانة بةهؤى
َ
حال ئةو زؤربةى ضونكة مةرج نيية، -

دةمَينَيتةوة رَيكةدا لة ثاشةرؤ كاتَيك روودةدات قةبزييةوة
لةو هةندَيك  رذَين ثرؤستاتة  سةر دةخاتة  ثةستان ئةوا 
لةكاتى يا دةرةوة دَيتة ضوكةوة لة تيايداية لينجةى شالوة
كة جيادةكرَيتةوة بةوة شالوةكةش رؤيشتنداو و دانيشتن

لينجة. روون
هةندَيكجاريشلةئةنجامىهروذاندنىسَيكسيشدا

كارة سَيكسيةكة. ثَيش واتة ةتة روودةدات
َ
حال ئةو

يان زةرد تؤخ سثى رةنطى شالوةكة ئةطةر بةآلم
جلى ناوةوة بةجَيهَيشت، ةىلةسةر

َ
ثةل لةشَيوةى كَيمدا و بوو

نيية مةرجيش و دادةنــرَيــت بةنةخؤشى كاتة ئةو ئــةوا 
بوونى بةهؤى رةنطة كو

َ
بةل بَيت سَيكسى نةخؤشييةكى

و ميزةِرؤ يا ثرؤستان يا زاوزَي كؤئةندامى هةوى هةندَيك
ةتانةي

َ
ئةو حال هةموو لة بَيت، يا طورضيلةكانةوة دان

َ
ميزل

ثَيش كةسةكةخؤىثيشانىثزيشكبدات و دواييدا ثَيويستة
لَينؤِرطةى بؤ دةنَيرَيت كةسةكة ثزيشك شتَيكيش هةموو

م لةسةر
َ
وةال و ثرسيار

سَيكس
@

دكتؤر سةمةد
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و           دةثشكنرَيت شالوةكةى لةوَي و           تاقيطةيى
ثَيويستة  ضيية تووشبونةكة دةردةكــةوَيــت      
نابَيت ةتانةى دوايى

َ
حال بكةين ئةم ئةوةش ئاماذة بؤ لَيردا

نةخؤشيية و  سؤزةنك ميكرؤبةكانى نةوةكو دوابخرَيت 
كارَيكى كةسةكة ئةطةر تايبةتى بة دةربضَيت، سَيكسيةكان

دابَيت. ئةنجام دةرةكى سَيكسى
بةهؤى سَيكسيةكانتةنها تووشبونىنةخؤشية ئايا ث:

دةبَيت؟ سَيكسيةوة كارى
نةخؤشى وةك هةندَيك بةآلم َي،

َ
بةل يةكةم ثلةى بة -

هتد..... يا ئةيدز ئةلسةر، نةرمة (سفلس) يان فةرةنطى
طواستنةوة خوَين وةك دةطَوزرَينةوة ديش بةرَيطاى
هةندَيك ساغ، بةكارهَينانى بؤ كةسَيكى تووشبوو كةسَيكى لة
ناوضةى ماضى تايبةتى بة كردن، ماض نةخؤش، كةلوثةُّـ
دةردراوةكانى رَيطةى لة يا زاوزَي، كؤئةندامى يان تووشبوو،
رووشــدةدات تــؤواو  شلةى وةك تووشبووةكة كةسة ــى زاوزَي
بةتايبةتىلة لةئةنجامىنوستنلةجَيطاىكةسَيكىتووشبوودا
ناوةوةى كةلووثةكانى بةكارهَينانى يا ئوتَيلةكاندا ميوانخانةو
نةخؤشيان ئةو كةس تووشى نةكراونةتةوة هةندَيك ثاك كة

بنب هتد. ...
ــية لةنةخؤش مرؤظ كؤندؤم بةكارهَينانى ــا ث: ئاي

سَيكسيةكاندةثارَيزَيت؟
ئَيستا تا كؤندؤم بةكارهَينانى طشتى بةشَيوةيةكى -
ئةوةش بةآلم نةخؤشيانة تووشنةبوونبةو بؤ باشرتينرَيطةية
سَيكسيةكةدا كارة لةكاتى روودةدات ضونكة نيية سةد لةسةدا
و بَيت كون خؤى يان تَيبَيت، كونى يا بدِرَيت كؤندؤمةكة
يان لةجؤرى نازانرَيت ثَيى كة تَيدابَيت كونى هةندَيك وردة

بَيت. هةرزان و خراث
ية؟ ضى سؤزةنك نةخؤشى ديارةكانى زيانة ث:

كرا ضارةسةر خَيرايى بة ئةطةر سؤزةنك بةطشتى -
ئةوا بايوتيك)ةكانةوة زيندة(ئةنتى دذة وةرطرتنى رَيطاى لة
نامَينَيت. و دةضَيت  لةناو هةفتةيةكدا لة كةمرت  لةماوةى
شالوَيكى خوارةوةى هاتنة لة بريتية سةرةكيةكةشى نيشانة
كزانةوةو لةطةأل زةرد لةدةمى ضوكةوة، مةيلةو يان تؤخ سثى
دةكات وشك نامَينَيت و دةرمانانة بةو كة لةثاشدا خوراندندا
ضارةسةى و كــرد فــةرامــؤش خــؤى كةسةكة  ئةطةر بــةآلم 

ميز و زاوزَي كؤئةندامى بةرةو ميكرؤبةكة ئةوا وةرنةطرت،
كةنيشانةكانى تياياندا دةبَيتةهؤيهةوكردنَيكىزؤر دةِرواتو
شلة ئةو زؤرى  بِرَيكى هاتنةدةرةوةى و كزانةوةو خوراندن
دةبَيتةهؤى مانةوةيدا لةزياتر تؤخةيةو زةردة مةيلةو ية سثي
ئةطةر ناوضانة، و ئةو شانةكانى خانةو لة ثةكخستنى زؤرَيك
لةناوبردنى خانة دةبَيتةهؤى شؤِربووةوة بةرةو طونةكانيش
تؤوثَيكهَينةكانوتووشكردنىكةسةكةبةنةزؤكى،هةروةهائةو
ئةنجامةبةطةيشتمنىبؤبؤرييةكانىبوروبخوطوَيزةرةوةكانى
بةرئةنجامى دةبَيت هةمان لةذنيشدا و تؤواويش روودةدات،

هَيلكةدانةكان. و فالوب جؤطةكانى طةيشتة ئةطةر
هةست سَيكسي كارى ثاش كةس هةندَيك ث:
ضيية؟ ئةمة هؤى ضوكياندا لة دةكةن خوراندن و بةهةوكردن

تووشي سكثِريدا لةكاتى بةتايبةتى  زؤرجــار ــ ذن
لةئةنجامى ــةوةش ئ ــن،  دةب كــةِروو لةجؤرةكانى هةندَيك
هؤكارَيكى مَيردةكةى ئةوة بؤ كارةسَيكسيةكةدا دةطوَيزرَيتةوة
زؤرجاريشلةئةنجامى كةمىشلةى سةرةكىئةو خوراندنةية،
رووشاندن لةضووكدا هةندَيك زؤرةوة و لَيخشاندنى زَى ناو
بةزؤرى كؤندؤمةوة بةكارهَينانى لةئةنجامى يا ثةيدادةبَيت،
كةسةكة هةستدارَيتى يا زؤرتةسك، كؤندؤمى بةتايبةتى
ناوةوة جلي لةبةركردنى لةئةنجامى دى كةسي هةندَيك بؤى،
ثؤلي و لةبةشةكانى نايلؤن هةندَيك تةسك يابوونى بةتايبةتى
سابوون جؤرةكانى  تايدو مانةوةى لةئةنجامى يا ئةستةر، 
روودةداتكةثاش ةتانةيان تيادا

َ
لةسةرجلةكانىناوةوة، ئةوحال

و نامَينن راطرتنةوة و خاوَينى ثاك لةئةنجامى كةم ماوةيةكى
لةناودةضن.

ئةندامةكة لةسةر ئةلسةر يا برين ئةطةر م
َ
بــةال

كردن سَيكس لةكاتى بةتايبةتى ثةيدابوو هةوكردندا
َ
لةطةل

ثشانى خؤى كةسةكة زؤر بةخَيرايي ثَيويستة ئةوا لةدةرةوة،
بَيت يةكَيك تَيدةضَيت رَيي ضونكة بدات ثسثؤِر ثزيشكى
نةرمة يا فةرةنطى بةتايبةتى سَيكسييةكان لةنةخؤشيية

دةستنيشانى دةكات. كةثزيشك دى هةرجؤرَيكى ئةلسةر يا
فةرةنطى ــى برين ــانى دةتوانرَيت بةئاس ــا ث: ئاي

بناسرَيتةوة؟
كارى

َ
بةشيتةل ثَيويستى ئةوة طشتى بةشَيوةيةكى ــ

دةدات، ئةنجامى تاقيطةوة لةرَيطاى كةثزيشك هةية خوَين
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يا ئةندامى ضوك لةسةر بةزؤرى برينةكة سةرةِراى ئةوةى
يةك هةيةو خِري مةيلةو كةشَيوةيةكى ثةيدادةبَيت زاوزَى
نيةو ئازارى نةرمةو خؤشي طةِراوةو

َ
سورهةل الكانى دانةيةو

ناخورَيت، زؤربةى دةرةوةو لَيدَيتة زةردى شلةيةكى مةيلةو
دةئاوسَيت،

َ
هةل رانةكان نَيوان رذَينةكانى ليمفة جاريش

برينةكة برينةكةوة، ئةوكاتة ناو دى ضوونة ميكرؤبي ئةطةر
دةبَيت. ئازاراويش

فــةرامــؤشــكــردنــى  ـــــــدةدات لــةئــةنــجــامــى  رووش
دروستببَيت لةهةندَيكناوضةىديكةىلةشدا نةخؤشيةكةدا

هتد..... و و دةست كؤم و ليؤ وةك
فةرامؤش  بةتةواوى خؤى ئةطةر كةسةكة رةنطة  
كؤئةندامى بةهؤى ميكرؤبةكة ثزيشك الى نةضَيتة و بكات
خوَينةوةبطاتةهةندَيكناوضةىديكةىلةشوةكدةماخوضاو
كؤئةندامى بضَيتة لةوانةشة و ئيفليجى يا كوَيرى ببَيتةهؤى
دةبن فةرةنطى هةيةو تووشي ذنانةش كةسكيان ئةو هةرسةوة،
رةنطة تووشي كؤرثةلةو بؤ دةطوَيزرَيتةوة زؤرجار ميكرؤبةكة
يةك لةبارضوونى ببَيتةهؤى يا بكات زؤرى دةردى و تَيكضوون

بؤ ذنةكة. لةدواى يةك
ية؟ ضي هربس نةخؤشي ث:

ظايرؤسَيكى بةهؤى سَيكسية ديكةى نةخؤشيةكى ــ
ئةو دةطوَيزرَيتةوة سَيكسييةوة  كارى لةرَيطاى  تايبةتيةوة
ثَيي يةكةميان دووجؤرة دةطوَيزَيتةوة كةهربس ظايرؤسةى

ضاوو  و دةم لَيوو تووشبوونى دةوترَيتHSV1 كةدةبَيتةهؤى
ديكة. ناوضةى هةندَيك

ناوضةى  توشي  HSV2 دةوترَيت ثَيي دووةميان
دةبَيت. كؤم و زازوَى كؤئةندامى

نيشانةكانىبةزؤرىئةمانةن:
ئاذةني دةرزى و  بةخوراندن هةست  نةخؤش ــ

دةكات. توشبووةكة ناوضةى
دةدةن

َ
َيكزيثكةثَيكةوةلةناوضةكةداسةرهةل

َ
ــكؤمةل
ورن. و كةبضووك

هاتنةدةرةوةى دةبنةهؤى و دةتةقن زيثكةكان ــ
كَيم.

رةنطة  و برينةكان وشك دةبن 10-7 رؤذ لةثاش ــ
بدةنةوة.

َ
هةل ديكةش جارَيكى بؤضةند

زيادبوونى يارمةتى ضي ث:
ميكرؤبةكاندةدات؟

ئةطةر يةكةم بةثلةى دةرن، يارمةتى زؤرشــت ــ 
هةروةها كةم بوو، بةرطرى واتة بوو الواز كةسةكة جةستةى
بةرزدةكةنةوة، لةش طةرمى كةثلةى نةخؤشيانةى ئةو بوونى

كةسةكة. جةستةيي و دةروونى بارى تَيكضونةكانى
َ
لةطةل

دةردةكةوَيت؟ لةذنيشدا نةخؤشية ئةم ئايا ث:
يا سَيكسييةوة كارى لةئةنجامى ثياو وةك ذن َي،

َ
بةل ــ

دةبَيت. تووش نةخؤشيشةوة كةلوثةُّـ بةكارهَينانى زؤر
بةئازارو هةست ميزكردندا لةكاتى كةبةزؤرى ــ

دةكات. سوتاندنةوة
دا زَي ضينى لةلينجة بةتايبةتى دا لــةنــاوزَى ــ 
بؤ زؤري ئازارَيكى جوتبووندا كةلةكاتى دةبَيت ثةيدا برين

ثةيدادةكات.
بطاتة خــوَيــنــةوة بــةهــؤى ميكرؤبةكة رةنــطــة  ــــ 

بكات. مَيشكى ثةردةكانى هةوى تووشي و مَيشك ثةردةكانى
ئةمة وزؤرجار بةبرين دان

َ
منال ملي تووشبوونى ــ
نَير. بؤ طواستنةوةى دةبَيتةهؤى

ئاوسانى
َ
هةل و ميزكردن ثــةنــطــخــواردنــةوةى ــــ 

طةرمى. ثلةى بةرزبوونةوةى دةوروبةرو ليمفةطرَيكانى
تَيدةضَيت ــي رَي زؤر  هةبَيت سكى  لةكاتَيكدا ــ 
طةلَيك تووشي كؤرثةلةو بؤ بطوَيزرَيتةوة ميكرؤبةكة
بشبَيتةهؤى رةنطة بكات و جطةرى مَيشك و لةنةخؤشيةكانى

زطماكيةكان. تَيكضوونة يان مردن،
دةبَيتةهؤى لةئةنجامدا ميكرؤبةكة زؤرمانةوةى ــ

داندا.
َ
شَيرثةنجةلةملىمنال

ضيةوة بةهؤى جطةرى ظايرؤسي نةخؤشي ئايا ث:
دةطوَيزرَيتةوة؟

م
َ
بةال هةية ظايرؤسَيكة ضةند جؤرَيكى ئةمةش ــ

 Virus)يا B جؤرى َين
َ
دةل وتر جؤرَيكة ثَيي

َ
بال لةهةموويان

هةوكردنى و ئاوسان
َ
هةل كةدةبَيتةهؤى (Hepatities B

بوونى
َ
و بةريشال لةناوضوون و تووشبوون بةزةردوويي جطةرو

خانةكانىجطةر.
سَيكسيةوة كارى لةرَيطاى ماض و بةزؤرى ــ
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الدةرةكاندا.  لةناو بةتايبةتى دةطوَيزرَيتةوة
تووشبووةكةوة  كةسة دةردراوةكانى لةرَيطاى ــ  

ليكةوة. ميزو ثاشةرؤو تؤواو شلةى وةك
بــوو ثــيــس دةرزى بــةكــارهــَيــنــانــى ــاى  ــط ــةرَي ل ـــ  ـ

بةظايرؤسةكة.
خوَينةوة. طواستنةوةى لةرَيطاى ــ

بةهجةت بةناوى هةية سَيكسي نةخؤشييةكى ث:
ية؟ ضي نةخؤشية ئةو تكاية

ــنةخؤشييةكى ديكةىسَيكسيةبةناوى دؤزةرةكةيةوة
دةم و زاوزَى كؤئةندامى تووشبوونى كةدةبَيتةهؤى ناونراوة

برين. ثةيدابوونى و درَيذخايةن بةهةوكردنى
كؤدةبنةوة: خاَالنةدا لةم نيشانةكان بةزؤرى

زاوزَى. و دةم لةناوضةى برين ــ
قورط. طةروو لةناوضةكانى برين ثةيدابوونى ــ

كوَيرى. ببَيتةهؤى و ببَيت ضاو تووشي لةوانةية ــ
كةتةمةنيان دةبَيت كةسانة ئةو تووشي بةزؤرى ــ

ييةوةية.
َ
سال سي لةخوار

دةبنة كةلةدوايدا ثَيست لةسةر زيثكة ــثةيدابوونى
َيت.

َ
بةجَيدةهَيل جَيطة وشكبوونةوةش ثاش وردو برينى

ئةذنؤ. بةتايبةتى جومطةكان و ئَيسك هةوكردنى ــ
وةتــةو نــاو وةتــةو تــورةكــةى ــ زؤرجـــار دةضَيتة

دةكات. دروست برين ضووكةوة،
زاوزَى ئةندامى لضةكانى تووشي بةزؤرى لةذندا ــ

دةبَيت.
نامَينَيت دةناسرَيتكةناوةناوة بةوة نةخؤشية ئةم ــ

دةداتةوة.
َ
هةل لةجةستةدا لةثِر م

َ
بةال

ية؟ ضي هةوى ثرؤستات هؤكارى ث:
لةنَيوان جياوازييةك لــةســةرةتــادا ثَيويستة ــــ 
ضونكةطةورةبوون بكةين، طةورةبوونىثرؤستاتدا هةوكردنو
م
َ
بةال روودةدات بةتةمةنةكاندا و لةثريةكان زياتر ئاوسان

َ
هةل و

هةوكردنيش روودةدات، تةمةنةكاندا لةهةموو هةوكردن
هةية: دووشَيوةى

هؤكارانةوة  ئةم بةهؤى  خَيرا  هةوكردنى يةكةم: 
دةبَيت:

ميكرؤب بــةهــةنــدَيــك ثــرؤســتــات تووشبونى  ـــ  ـ

تووشبوون وةك دةبَيت خراثةوة سَيكسي كارى كةلةئةنجامى
لةدواتردا كةرةنطة ترايكؤمؤناس، يا سؤزةنك بةميكرؤبي

ميكرؤبيديكةشيتَيبضَيت.
جؤطةكانى طورضيلةو هةوكردنةكانى هةندَيكجار ــ
ثرؤستات دةطةنة ميكرؤبةكانيان ميزةِرؤكانيان لةرَيطاى ميز
ميكرؤبةكان جارةكانيشدا لةزؤربةى و ثَيدةكةن هةوى و
ن

َ
ناهَيل لةثاشرتدا و دانةكان

َ
ضيكل تؤواوة دةطةنة لةثرؤستاتةوة

دةبنة يا بِرؤنةدةرةوة، بةباشي دَين كةلةطونةكانةوة تؤوةكان
دةكةن. نةزؤكى تووشي مرؤظةكة و كوشتنيان هؤى

يا ــؤن
َ
كــؤل هةوةكانى لةئةنجامى  هةندَيكجار ــ 

لةرَيطاى ميكرؤبةكان لووتةوة طريفانةكانى يا و
َ
هةوةكانى ئال

هةوكردنى تووشي و  دةطةنةثرؤستات خوَينةوة  ــووِري س
دةكةن.

لةنيشانةسةرةكيةكانىئةمحاَلةتةش:
ثشتةوة. و سك لةخوار زؤر ئازارَيكى ¿

كؤم. نزيك تادةطاتة داندا
َ
موسل لةبنى ئازار ¿

ــــارةزوو ئ ــى و ــةرم ط ثــلــةى ـــةوةى ـــوون ـــةرزب ¿ ب
كةمكردنةوةىخواردن.

ميزكردندا. لةكاتى سووتاندنةوة ¿
َ
لةطةل يا ميزكردن لــةدواى  خوَين هةندَيكجار   ¿

دةبَيت. تؤواودا هاتنةدةرةوةى
لةدةمى ــــةردةوام ب شالوَيكى ــةدةرةوةى ــن ــات ه  ¿

ضووكةوة.
سَيكسي. ئارةزووى كةمبوونةوةى ¿

ثةنط خواردنةوةى ةتة ثةرةسةندووةكاندا
َ
لةحال ¿

روودةدات. داندا
َ
لةميزةل ميز

ثرؤستاتة درَيــذخــايــةنــى ــةوى ه دووةم: ــؤرى  ج
روودةدات ييةوة

َ
سال ضل تةمةنى  لةدواى  زؤر بةرَيذةيةكى

زؤر و دةخايةنَيت  زؤر كةماوةيةكى دةناسرَيت بــةوة  و 
دةمَينَيتةوة.

لةهؤكارةكانىئةمجؤرة:
لةالواندا. دةستثةِر زؤرخوودانة ¿

بةزؤرى. مادة كهوليةكان خواردنةوةى ¿
سةيركردنى لةئةنجامى سَيكسي هوروذاندنى زؤر ¿
بتوانَيت كةسةكة ئــةوةى بــَي سَيكسيةوة فيلمى وَيــنــةو
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بةردةوام نةبوونى هاوبةشَيك، تَيرببَيت لةبةر لةسَيكسةكة
و ثرؤستات طةِرانى

َ
سوورهةل هؤى  دةبَيتة هوروذاندنة ئةم

درَيذخايةن. بةهةوى تووشبوون
سَيكسيةكان بةنةخؤشية  بــةردةوام تووشبوونى  ¿

بةتايبةتىسؤزةنك.
و ميزةرؤكان طورضيلةو بةردةوامى هةوكردنى ¿

ووةكانهتد....
َ
ئال

نيشانةسةرةكييةكانى:
بطاتة كةرةنطة طــونــدا لــةذَيــرتــورةكــةى ئـــازار   ¿

كؤميش.
نةمانى ئارةزووى سَيكسي. ¿

دةبَيت. دا
َ
لةطةل كةئازارى خةوبينني ¿

ميزدا.
َ
لةطةل تؤواو دةرضوونى ¿

زاوزَييدا. ئةندامى و لةطوون ئازار ¿
ميز خـــواردنـــةوةى ثةنط يــا ميزهاتن، زوو   ¿

ندا.
َ

لةميزةال
لةشَيوةى تيايدا يةك

َ
لَيل بوونى واتة ميز، ناِروونى ¿

درَيذدرَيذدا. دةزووى
كةسةكة. طشتى تةندروستى تَيكضونى ¿

كارى لةكاتى ضيية تؤواو دةرنةثةِراندنى هؤكارى ث:
سَيكسيدا؟

دةبَيتة و روودةدات نَيردا لةهةندَيك ةتَيكة
َ
حال ــ

ضَيذ لوتكةى يا بةئؤرطازم طةيشتن  كةلةكاتى ئةوةى هؤى
هةندَيكن ئةمانةش دةرناثةِرَيت تؤواو لةنَيرةكةدا وةرطرتن

هؤكارانة: لةو
يا نةشتةرطةرييةكةوة يان  رووداوَيكةوة  بةهؤى ¿
ثةتكةوة لةدركة خايةنةوة ئةو دةمارانةى درَيذ نةخؤشييةكى
لةناودةضن تــؤواو رذاندنى بؤ لَيثرسراون دَينةخوارةوةو
دوانزةهةمىثشت و يانزةهةم و كةبريتنيلةدةمارةكانىدةيةم

بةندة. سَي يةكةمى و
ملى يا ثرؤستات  البردنى و دةرهَينان لةثاش ¿
و دانةوة

َ
ميزل ناو دةبَيتةوة درَيذ راستةوخؤ تؤواو دان،

َ
ميزل

دةرةوة. دَيتة ميزدا لةطةأل
تؤواوة و ثرؤستات درَيذخايةنةكانى هةوكردنة ¿

دانة.
َ
ضيكل

دةبنة دةروونى هؤكارى زؤر ¿
كارة. ئةو هؤكارى

فةرةنطى، بةتايبةتى درَيذخايةنةكان نةخؤشيية ¿
دةكات. كارة ئةو خِرَي ملة زؤرجاريش هةروةها

دةمــارى سةمثةساويية برينى يا بــوون خــراث  ¿
ثشت.

بَيت. هؤيةكةوة بةهةر ميزةِرؤ بوونةوةى تةسك ¿
ية؟ ضى كردن سَيكس بؤ رَيطا راسرتين

كاتةى ئــةو دةبــَيــت شتَيكدا هةموو  ثَيش لة  أ. 
وةك بَيت كارى سَيكسى كاتَيكى طونجاو دةبذَيردرَيت بؤ

َ
هةل

ضونكة كـــردووة، خؤى  ثشوى تــةواو لةش كة بةيان بــةرة 
دةكاتة خراث زؤر كاريطةرييةكى جةستة هيالكى شةكةتى و

سَيكسيةكة. كارة سةر
و بكرَيت  بؤ زؤرى ئامادةباشييةكى ثَيويستة ب. 
راستةوخؤ نةك بزانَيت، ذنةكةى ئارةزووى كاتى و سات ثياو
طونجاو كاتى زانينى ثاش ئامادةباشيش سةرى، كوتَيتة

َ
هةل

بة كةسةكة هةردوو ماض، تا و و ياريكردن دةستبازى لة بريتية
بَيت ئةوة ئاطادارى ثياو ثَيويستة لَيرةشدا و دةهروذَين تةواوى

دةبَيت. تَيدا دروست هروذانةى درةنطرت ئةو ذن كة
ناخؤش غةيةكى

َ
دال بريكردنةوةو هةر ثَيويستة ج.

لةبري ساتانةدا لةو ذيان رؤذانــةو كارةكانى دةربــارةى هةية
كاتى و سات لة ضَيذ بة تةواوى بؤئةوةى ببةنةوة، خؤيانى

سَيكسكردنةكةوةربطرن.
خؤيان بةرضاوى بخةنة ئةوة ال هةردوو ثَيويستة د.
خؤشية و ضَيذ لةو سَيكسة، ثَيدانى سةرةكى مةبةستى كة
نةهَيننةوةو بيانويةك هيض جؤرة بِرو ساتانةدا لةو و بةيةكرت
خؤشيدا هــةوايــةكــى و كــةش ثـــةِرى ــدةن لــة ئــةو ــةوأل ب ه

بكةن. داواكارييةكانى يةكرتجَيبةجَي
كــردن سَيكس ــوةى ــَي ش رؤتــيــنــى لــة  ه. خــؤيــان 
جؤرى بطؤِرن و جؤراو شَيوةكان بدةن هةوأل و دووربخةنةوة

بكةن.
هةر بة بهَينَيتو لةخؤثةرستى واز ثَيويستة . ثياو ز
هةوأل بداتذنةكةشبطةيةنَيتة خؤىمةبةستنةبَيتو تةنها

بَيت. جؤرَيك بةهةر ئؤرطازم
سؤزو بة ثَيويستى سَيكسيةكة كارة لةثاش ذن . س



34 سةردةم                                                 زانستى

      98

ثَيويستة  بؤية هةية زؤر خؤشةويستيةكى  
ى 

َ
قول ثةِرى ئةو و بكةوَيتة تَينةكات ثشتى ثياو  

سَيكسيةكةسؤزوخؤشةويستى وةكثَيشكارة كو
َ
بةل خةوةوة،

و لةماض و بَيت يدا
َ
لة طةل بكاتةوةو ماوةيةك دووبارة بؤ خؤى

و ياريكردن نةكةوَيت. دةسبازى
خؤشةويستدا دوو لةنَيوان سَيكسى كارى ئايا ث:

خؤشةويستىدادبةزَينَيت؟
-دةكةوَيتة سةرحةرامومةبةستلةكارة سَيكسيةكةو
كةسانةى نَيوانيان، ئةو خؤشةويستى و يةكرتى ويستن رادةى
نَيوان رادةى خؤشةويستى سَيكسى كارى بِروايةدان  لةو كة
دةضن بؤى ديدةوة لةو دادةبةزَينَيت خؤشةويست كةسى دوو
دادةبةزَينَيت مرؤظ ثةرؤشى ئامانج، و ئاوات بة طةيشتن كة
زؤر ضَيذَيكى لةكاتَيكدا مــرؤظ ضونكة ةداضوون،

َ
بةهةل

خؤشةويستى و بينني يةكرتى ضَيذةكانى (سةرةراى هةموو
سَيكسةكةدا، لةكاتى وةردةطــرَيــت دييةوة لــةوى نَيوانيان)
ضونكة دةبَيتةوة، بةرزتر دةجار بؤى خؤشةويستى رادةى
كو

َ
بةل خؤشى دةوَيت طيان و رؤح بة نةك هةر دةكات هةست

ضَيذ ثةِرى ئةو دةيطةيةنَيتة و ثَيدةبةخسشَيت جةستةشى
بينني تاسةى كةم ماوةيةكى لةثاش ئةوة لةبةر وةرطرتن،
و دةبَيت، ثةرةسةندوتر و زياتر لةجاران زؤر وبريكردنى
سةرتاثاى كو

َ
بةل دةكات داواى رؤحى تةنها نةك ئةمئَيستاكة

جةستةشي. و هؤش
ثَيكةوة ذن هةنطاوةكانىكارىسَيكسيثياو ئايا ث:

دةِرؤن؟
سَيكسى كارى كة ئةوةبزانرَيت ثَيويستة نةخَير، -
بةضوار قؤناغدا كردؤتةوة روونمان ديكة ضةند جارَيكى وةك

لة: بريتني كة دةبَيت تَيثةِر
هروذاندن. قؤناغى .1
رةثبوون. قؤناغى .2

قؤناغى هاويشتن و طةيشتنة ئؤرطازم. .3
خاوبوونةوة. قؤناغى .4

ضوار  بة هةر ثياو كة بزانرَيت  ثَيويستة ئةوة
قؤناغى هةردوو و دةِروات، ديار بةشَيوةيةكى قؤناغةكةدا
ماوةيةكى ذن رةثبون بةخَيرايى دةبِرَيت، بةآلم هروذاندن و
قؤناغى واتة دةبِرَيت قؤناغة دوو ئةو تا دةوَيت زؤرترى
لضة ميتكةو ضونكة رةثبوون َي

َ
(بةل رةثبوون و هروذاندن

دةبن ثِر هروذاندن ثاش لةذندا طةورةكانيش لضة و بضوك
بةرز دةبنةوة و و دةبَيت طةورةتر و قةبارةيان لة خوَين

دةبن. رةث
ة 

َ
ئةم خال ئاطادارى دةبَيت زؤر ثياو  لةبةر ئةوة

هاويشتن واتة ى سَييةم
َ
خال بطاتة خؤى زوو َيت

َ
نةيةل و بَيت

ة
َ
خال ئةو دةطةيةنَيتة ذنةكةى  تا  ئؤرطازم بة طةيشتن و

دروست تَيدا زؤر ئامادةباشيةكى كة دةبَيت بةوة ئةوةش
ئةوسا كردنةوة، يارى و دةست بازى و ماض رَيطاى لة بكات
ئةوة ثَيويستة ئةوةش سةرةِراى بدات، ناووة خستنة ى

َ
هةول

درةنط بة زؤر بة يا ية، نى ضوارةمى قؤناغى ذن كة بزانرَيت
ثياوةكةى ئةطةر ضةند جارَيك دةتوانَيت بؤ و و دةيطاتَي
و دةردان واتة سَي ى

َ
خال بة  بطاتةوة  نةكةوتبَيت لةكار

ثياو. وةك جارَيك بةتةنها نةك ئؤرطازم
 



1. نهَينى نهَينيةكان 
جةوهـــةرى خؤشةويســـتى وةك ســـؤز كامةيـــة، 
هةروةها بناغةى ئةو هَيزة ئةفســـووناوييةى كة هةيةتى و 
سةرجةم ذيانى ئةو مرؤظة دةطؤِرَيت كة خؤشةويستى دةكات 

لة كوَيدا كؤبؤتةوة؟
خؤشةويستى لة درةختى سؤز و هةستة مرؤييةكاندا 
بةرزترين لوتكةى هةية، خؤشةويستى طوزارشتى تَير و تةواو 
لةســـةرجةم ئةو هَيزانة دةكات كة لـــة مرؤظدا بة درَيذايى 
بوونـــى دوور و درَيـــذى لة مَيـــذوودا ثةرةيان ســـةندووة. 
ةكانى مرؤظ و 

َ
خؤشةويستى سةرخانى ثَيداويســـتيية قول

داواكاريية سةرةكييةكانى رؤح و جةستةيةتى. 
ســـؤزى خؤشةويســـتى وةك داِرشـــتةيةكى ضـــِر 
وايـــة كة لة تـــةواوى نموونة باآلكانـــى مرؤظايةتى تةواوى 
دةســـتكةوتةكانى سؤز و هةســـتة مرؤييةكان، ثَيك هاتووة. 
هةروةها ئةم داِرشـــتةية تةنيا لة ســـؤز و هةســـتة باآلكان 
ثَيكنةهاتووة، ضونكة لة خؤشةويستيدا شانبةشانى فِرين و 
دَير و هةرةسى هةميشةيى 

َ
هاتنةكانى، هةل

َ
درةوشانةوةو هةل

هةية، هةروةها خؤشةويستى تَيرةو لة هةمان كاتدا ثِرة لة 
ةشى تَيدايةو، 

َ
دذايةتيةكان، وةك خؤر واية كة تيشـــك و ثةل

وةك ئاطر واية كة طةرمى دةبةخشَيت و دةبَيتة هؤى      

@@
دكتؤر يورى ريكوريكوف 

بنةماكانى خؤشةويستى 
نةمر@

ثةرضظةى: سؤزان جةمال

      99
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رووناكى و   خؤشةويستى هةروةها سوتانيش،    
ســـوتان و  طِرو و طةرمى خؤى هةيـــة،    ســـَيبةرى
سؤزة هةموو لة لةوانةية خؤشةويستى هةية خؤيشـــى زامى
رازو و نهَينى بَيت، ضونكة تةمومذاويرت و ؤزتر

َ
ئال مرؤييةكان

سؤزة بةراورد لةطةأل بة كؤبؤتةوة تيادا زؤر زياترى بةهانةى
مرؤييةكانىدى.

بكةن، خؤشةويستى ثَيناسةى يانداوة
َ
هةول كةس زؤر

رووكةشى بوون زؤر ئاستَيكى تا ثَيناسةكانيان بةآلم بةداخةوة
سؤز ضونكة بوون، ســـؤزى خؤشةويســـتى و ســـادةكردنةوةى
اليةنة، و رووخسار فرة بةتايبةتى خؤشةويســـتى و بةطشتى
و بكات راوى نةيتوانيـــوة كةس هيض تا ئَيســـتا بةشـــَيوةيةك
لةو هةندَيك لؤذيكى ضةمكةكان، لَيـــرةدا بيخاتة ناو تـــؤِرى

ثَيناسانةدةخةينةِروو.
دا

َ
مؤرال لـــة فةرهةنطـــى ثَيناســـةى خؤشةويســـتى

”خؤشةويستىسؤزى ثَيناسةكراوة: بةمشَيوة (مؤسكؤ1983)
لة بوونةوةية نزيك و يةكطرتن ثةيوةندييةكانى هاوجَيبوونى
وطؤِركردنى

َ
بناغةى ئال لةسةر ثةيوةنديية كدا، ئةم

َ
خةل نَيوان

بةرامبةر يةكـــدى ئارةزووةكانى و بة يةكـــدى بايـــةخ ثَيدان
شَيوةية بةو فةلســـةفة و ” زانســـتى مؤراأل بةيةك دامةزراوة
لةنَيواندوو تَينةطةيشتووة كة ثةيوةندييةكة لةخؤشةويستى
كةهةريةكةيان كاتَيكتةماشاى كةسىبةرامبةرىخؤى كةسدا
يدا

َ
طةل نزيكـــة، بةمةش لة لَيوةى زؤر دةكات، هةســـت دةكات

يدا
َ
لةطةل بةوةية ثَيويستى دةكات هةســـت واتة يةكدةطرَيت،

بايةخثَيدانة ئارةزوو حةز و نزيك بَيتةوة، لَيوةى و يةكبطرَيت
خؤى ئارةزووى و حةز وةك و وةردةطرَيت ئةو تايبةتيةكانـــى
خؤى جةســـتة و رؤح بة خؤبةخشـــانة بؤ دةكات، حســـابيان
ببنة هةريةكةيان دةدات هةوأل و دةكات كةسة ئةو ثَيشكةشى

دى. ئةوى خاوةنى
ثَيناســـةية بؤ خؤشةويستى بةزمانَيك ئةم نمونةى
ســـؤزى خؤشةويســـتى خؤشةويســـتيةو وتـــراوة كـــة دذى
ئةم ثَيناسةية دةيطؤِرَيت، بَيطيان الشـــةيةكى و بؤ دةمرَينَيت
بة تَيطةيشتنَيكىبةرتةسك نزيككردنةوةيةكىلؤذيكى وشكةو
لَيرةشةوة ئةم دادةنرَيت، لةبريكردنةوةىوَينةيىزيندوو دوور
ئةنطَيزة جؤرة ئةم هةرةسهَينان. مةحكومةية خؤشةويستية
زيندووةكانى بزاوتـــة بة درك ناتوانَيـــت خةمؤكة زانســـتية

نهَينيية شاراوةكانى و بةيةكةكان دذ ؤزيية
َ
و ئال خؤشةويستى

نقوم تياياندا خؤشةويستى هةميشـــة نهَينيانةى ئةو ـ بكات
طوزارشتَيكى زارةكى نابن. و ملكةضى هيض بووة

ئاستَيك ئةوثَيناسةيةىكةدةكرَيت بةثلةيةكيانتا
ئاوَينةيةكىراستطؤبؤخؤشةويستىثَيويستةبةرهةمى ببَيتة
و بَيت وَينةيى كاتدا هةمان لة و بريكردنةوةيةكى ئةبسرتاكت
خؤشةويستيدا لة ضى ئايا لةخؤبطرَيت دةقة ئةو توَيكانيدا لة
ئاشكرا ئةوة هةروةها ناوةِرؤكى دَيرةكانيشى ئاشكراية، و روون
نيية. هةروةك ئاشـــكرا و روون خؤشةويســـتيدا لة بكات ضى

َيت: 
َ
Maeterlinck دةل ميرتلينك بةلجيكى طةورةى شاعريى

ثَيناسةكردنىهةرشتَيكبةشَيوةيةكىزؤروردواتةثابةندكردن
ثَيناسةيةدا. ئةو سنورى لة شتة ئةو بةستنةوةى و

ئاوازى و دةنط خؤشةويستى ثَيناسةكردنى ثَيويستة
خؤى كة خؤشةويستى شـــَيوةى بةهةمان بطرَيت زؤر لةخؤى
طةورةو ثَيويســـتة بةكداضوونى هةروةها و ئاوازة، فرة دةنط
بؤ ثَيناســـةيةوة ضوارضَيوةى ئةم بضنة ناو بريؤكةكان ؤزى

َ
ئال

يةكَيك وابةستةى هةر بريؤكةيةك بةشَيوةيةك خؤشةويستى،
ئةم سةرتاثاى بةيةكطرتنى بَيت، ئةم ســـؤزة لة تيشـــكةكانى
نَيوان شةثؤلةكانى هةموو بة تيشكانة ئةم طورزةى بريؤكانةش
خؤيانةوةثَيكدَين.ئةمجؤرةَثناسةيةشثَيويستةبةقسةكردنى
كو

َ
بةل ثَينةكات، دةســـت خؤشةويســـتى دةربارةى تازةو نوَي

دةوترَين لةسةر خؤشةويستى تازة شتانةى كة ئةو ثَيويســـتة
ضِرى بةرئةنجامى و ببنـــة ثَيشـــوو بن ئةوانةى تةواوكةرى
وتانةى هةموو ئةنجام بؤ ببنة ثَيشـــوو، هةروةها باســـةكانى
كة خؤشةويستى بابةتةكانى و رةهةند و اليةن بة ســـةبارةت

وتراون. ثَيشرت
و طشـــتطري شـــَيوة جؤرة ئةم نمونةى حاأل بةهـــةر
خؤشةويستيدا ثَيناسةى بةدواى طشتطرية تةييكردنة و طةِران
بايةخ جَيطةى زياتر زانستيةكانيش مةبةستة بؤ و زاناكان بؤ
خؤى بايةخى ســـايكؤلؤذيدا بوارى لة نمونة بؤ و طرنطييـــة،
دةروونى رَينمايكردنى و هاوســـةريةتى راوَيذكردنى بؤ هةية
مةبةست بة ســـةبارةت بةآلم خَيزان، و خزمةتطوزارييةكانى
من بِرواى بة رؤذانة، بةكارهَينانى بؤ و طشـــتيةكان و ئامانجة
و طشـــتطري نني بن كة بةس جوانانة ة وشـــة

َ
كؤمةل ئةو تةنيا

ئةو لةخؤ ناطرن، خؤشةويســـتى بابةتى تةواو بةشـــَيوةيةكى
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وشانةىطةورةنوسةرىفةِرةنسي ( ستاندال)لةثَيناسةكردنيدا
بؤخؤشةويستىنوسيويةتى:

واتةهةستبةضَيذو ”كاتَيكخؤشةويستىدةكةيت،
هةست و ببينيت هةستةكانتةوة بةهةموو و بكةيت خؤشـــي
و درك بكةيت هةروةها ئارةزوو بكةيت ئةو مرؤظةى بكةيـــت

.” لَيتةوة بَيت نزيك زؤر دةوَييت خؤشي و دةوَيت خؤشت
وةك هةرواية، ضونكة خؤشةويســـتى بةراســـتيش
ثَينج هةر هةستةكانى مرؤظ و داوةتنامةيةك واية بؤسةرجةم
ضَيذوةرطرتندا: لة دةكةن بةشـــدارى مرؤظ هةستةوةرةكةى
ئةمةش ضَيذو بؤنكردن، و تام و و بةركةوتن بيستن و بينني
و عةرةبى دَيرينى شارستانيةتى لةهةردوو نية نوَي شـــتَيكى

ثَيكراوة. دركى ناسراوةو هينديدا
بؤيةكطرتنى  ئارةزوو مةيلَيكى بةتينة  خؤشةويستى
دةيةوَيت كة ئارةزوويةكىبةهَيزىمرؤظة رؤحىوجةستةيي:
كة خؤشـــى بَيت لـــةو مرؤظةوة نزيك كيانيةوة بة هةمـــوو

دةوَيت.
خؤشةويستى، لة بةشـــَيكن تةنيا ئةمانة سةرجةم
خؤشةويســـتني، ســـؤزدارييةكةى و ضوونى

َ
هةل اليةنة تةنيـــا

كو
َ
بؤخؤشةويستى ناشَين، بةل هةروةها وشةكانى ستاندالتةنيا

كاتَيكدا لة راستن، هةر داريش
َ
دل و ئالودةبوون و هؤطربوون بؤ

خؤشةويستيةوة لة جياوازةكانى اليةنة رووى لة ســـؤزانة ئةم
ؤزترن.

َ
و كةم ئال ساكارترن خؤشةويستى ثَيكهاتةيان زؤر لة

دووانىخؤشةويستى هاوَينةى
وا ذنَيكةوة، ـــداري

َ
دل داوى دةكةوَيتة ثيـــاو ”كاتَيك

لة نزيكةوة كة بةآلم ذنى دونياية، باشـــرتين ئةو ذنة دةزانَيت
فريودانةو و وةهم ئةمانة هةموو دةردةكةوَيت بؤى دةيناسَيت

باشرت نيية؟!“ ديكة ذنةكانى لة ذنةش ئةو
خؤشةويستيدا بوونى ســةرةكيةكانى نهَينية لةنَيو

ضاكةو  اليةنى روانطةية ئةم فاقيةية: دوو روانطة ســةيرة ئةو
سيفةتة باشةكانىئةوكةسةىخؤشماندةوَيتدووهَيند دةكات
دةكات طةورة تةنةكان هاوَينةيةى ئـــةو هةروةك بةتةواوةتى
و خراثةكانيشيةتى الواز ســـيفةتة و خراث اليةنة و هةرضى
طةِراوةى

َ
هةل هاوَينة ئةو وةك تةواوةتى بة دةكاتـــةوة، بضوكى

تةنةكان طةورة دةكات.
ئَيمة بـــةوة ناكةين درك ئاشـــكرايى بة هةندَيكجار

دةوَيت: ئايا خؤش كَيمان يان زياتر ضى
خؤيمان خؤش مرؤظة خودى ئةو

هاوتاى واتة بينينمان هةستى فريودةرى يان دةوَيت
خؤشةويستةكةمان ؟هاوتاى دةوَيت خؤش خؤشةويستةكةمان
خؤمان نةســـتى كة ييةى

َ
خةيال وةنةوشـــةيية وَينة واتة ئةو

كردووة. دروستى
خؤش ئةحمةدة) كضَيكى نـــاوى َيني

َ
بل (با طةنجَيك

ئةحمةد الى سةير هةستَيكى كاتياية)، ناوى َيني
َ
بل (با ويست

بةش دوو دونياية بؤ كضى هةرضى ئةحمةد، ”الى دا:
َ
سةريهةل

كاتيا لة بةدةر بةش هةموو كضانى دونيا يةكةم بوون، دابةش
كؤبووبؤوةو لةواندا بوو مرؤييةكان كةموكوِريية هةرضى كة
دووةمى بـــوون، بةشـــى كضانى ئاســـايى ئةوانـــة هةموويـــان
لـــة هةرضى كةموكوِرى بوو بةدةر كة بوو كاتيا تةنيا كضـــان

بوو“. باآلتر لةسةرجةم مرؤظايةتى و ناتةواوييةك
مرؤظةى ئةو باآلكردنة واتة باآلكردنى ئةم نمونةى
و تراذيدى زؤر لة نهَينيية ئاشكرا يةكَيك بة دةوَيت خؤشمان

دةخاتةِروو. خؤشةويستى فريودةرةكانى و ونكةر رَيطة
خؤشةويستى ســـاأل بة هةزارةها لة بةر مرؤظايةتى
لة ى عاشـــق (كوبيدون) نيية ئـــةوة رَيكـــةوت ئاشـــنا بووةو
داستانةكانىيؤنانداهةميشةضاوىبةسرتاوة،ئةوةشطومِراهى
نييةشاعريىرؤمانىلوقريتيوسكةلةسةدةىيةكةمىزاينيدا
بةســـتى ضاو خؤشةويســـتى عاشـــقانةى َيت: ”ئةو

َ
ذياوة، دةل

خؤشةويستةكانيان و ضاكانةى اليةنة باش ئةو تةنيا كردوون،
و كةموكوِري تَيبينى هيض كاتَيك نييةو بوونيان كـــة دةبينن
نيوَيكةوة ســـةدةو نزيكةى لةثَيش ناكةن“. ناتةواوييةكانيان
بؤئةم لَيكدانةوة يداوة

َ
هةول ســـتاندال فةِرةنســـي نووســـةرى

بةنـــاوى فؤرمةلةبوون لةتيؤرةكةيدا ئةويش بـــكات ة
َ
مةتةل

خؤشةويســـتى بةناوى كتَيبةكةيدا Crystallization، لـــة
دانا خوَيدا كانيى لةناو ةمان

َ
رووتةل لقةدارَيكى ئةطةر َيت:

َ
دةل

و دادةثؤشرَيت خوَيكة سثي ي
َ
بةكريستال هةمووى لقةدارة ئةو

ةكة
َ
يية بريقةدارةدا لقةدارةرووتةل

َ
ناتواننيلةمديمةنة كريستال

خؤشةويستيدا لة شـــت هةمان َيت
َ
ســـتاندال دةل بناسينةوة.

اليةنى بةهةزارةها دةوَيت مرؤظةى خؤشـــمان روودةدات، ئةو
ئةو هةروةك بةتةواوةتى دايدةثؤشـــني باش سيفةتى ضاكةو

داثؤشران. خوَي سثييةكة ى
َ
ةيةى بةكريستال

َ
رووتةل لقةدارة
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”مرؤظ    نوسيوة: ئةوةشي ستاندال هةروةها    
دةكةوَيتة  كاتَيك بَيت، لؤذيكى و نى

َ
ئةقال   ضةنـــدة

بةهيض دةوَيت، خـــؤش كةســـَيكى داوى خؤشةويســـتييةوةو
هةن“. وانابينَيتكةلةواقيعدا شَيوةيةكشتةكان

ناشـــريين  ”ذنى َيت:
َ
كتَيبدا دةل لةهةمان  هةروةهـــا

بؤجوانى، هَيما دةبَيتة ناوازةو ئاساييو دةبَيتة لةبةرضاوماندا
تةنيا وةردةطرين، لةوةهم ضَيذ لةبةرئةوة لةخؤشةويســـتيدا

دةكةين“. دروستى خؤمان كةئَيمة وةهمةش ئةو
زبرى  و لةثةِرطريى زؤرَيـــك حوكمة  بَيطومـــان ئةم
َينيهةموو خؤشةويستييةك

َ
تيادايةوئةوةلةراستييةوةدوورةبل

شوانَيكى كضة دون كيشؤتةكة وةك سؤزى سؤزَيك هةموو وايةو
ئةوة م ئايا

َ
بةال دةهاتةبةرضاو، جوان شازادةيةكى وةك كنى

َ
ضل

لة50%  بةاليةنى كةمةوة خؤشةويستى َيت
َ
دةل كة نيية راست

ضنراوة؟
َ
خةيال دةزووةكانى ة

َ
بةتال ى

لة  جيـــاواز تـــةواو  هةروةهـــا هاوثةيمانَيتييةكـــى
شانبةشانى خؤشةويستسدا لة ضونكة هةية، خؤشةويســـتيدا
رؤشن بةرضاو روانطةيةكى بينني، هةستى فريودانى وةهم و
كةســـةى ئةو ناكرَيت، بةدى ديكة هةية كةلةهيض ســـؤزَيكى
بةو و درك يي ناخـــى دةبينَيت

َ
قوال خؤش دةوَيت مرؤظَيكـــى

ئاشـــنانيية خؤيشـــي ئةو كةســـة كةتةنانةت شـــتانة دةكات
سيفةتةباش شـــاراوةى تؤوى خؤشةويســـتى رووناكى ثَييان.
ئةم دةشـــَيت و ثَيدةكات ضةكةرة مرؤظ ضاكةكانى و اليةنـــة
بكرَينةوةو ئةخرَينةر زيندوو خؤشةويستى بةتيشكى تؤوانة

ثَيبطةن.
بةخؤشةويستى  بةرامبةر بةرضاو رؤشـــن  روانطةى
لةخؤشةويســـتى رؤشـــنةوة كةبةضاوَيكى ديدطايةى يان ئةو
و مرؤظ شـــاراوةى بةناخى واية هةســـتكردن وةك دةِروانَيت
مرؤظ ثةنهانى بةجةوهةرى كردنة درك نةستى بةشَيوةيةكى
بدؤزيتةوةو مرؤظ ضاكةكانى و باش ئةوة واية اليةنة وةك –
ئةمبةرضاورؤشنييةبةرامبةربةخؤشةويستى ئاشكراىبكات،
دةرنةكةوتووانةى هَيـــزة بةو لةثَيشـــينةية هةســـتكردنَيكى
ثاشان دةربكةون، خؤشةويستى بكرَينةوةو ئاطرى بة لةوانةية
ناخى شاراوةى جةوهةرى ئاستى بةرةو مرؤظ ئةم هةســـتانة

دةكات.
َ
باال

طةورةكةرى  هاوَينةيةكى خؤشةويســـتى  نيطانماى

مرؤظدا ناخـــى شـــاراوةكانى لةتؤوة هاوَينةية ســـةيرة: ئـــةو
يان ثِريشـــكى دةبينَيت، ثَيطةيشـــتوو دارى

َ
بةرووبوومى طول

يان
َ
مةشـــخةل وةك هاوَينةية ئةم لةالى رووناكى تروســـكايي

روانطةىبةرضاو هةروةها دةردةكةوَيت. ثةسةندوو
َ
ئاطرَيكىكل

وةك هةستَيكى دةكات خؤشةويســـتي كةســـةى رؤشـــنى ئةو
ئةمة دةردةكةوَيت، ثَيشبينيكراو نمايةكى نيطا و طريمانةيي
دةبينَيت مرؤظ شاراوةكانى دةركةوتوو كةتوانا ئةو ســـؤزةية
دةستثَيشخةرييةكى ئةم كةهةية، دةيبينَيت شـــَيوةية و بةو
لةو دةتوانَيت مرؤظ طةشةسةندنةى ئةو بةرامبةر نةستيية
ئةوةى بةبَي ثَيي بطات خؤشةويســـتيدا نمونةيةى بارودؤخة

بطات. ثَيي لةبارودؤخى ئاسييدا بتوانَيت
واتة  خؤشةويســـتى بةرامبةر روانطةيـــة  ئـــةم دوو
دةبةستَيتةوةو مرؤظ ضاوى خؤشةويستى كة روانطةيةى ئةو
ئةو

َ
لةطةل ببينَيت خؤيان وةك راستييةكان و واقيع َيت

َ
نايةل

يةىكةبةهؤىخؤشةويستييةوةجةوهةرىشاراوةى
َ
روانطةباال

كرانةوة و طةشةسةندن مرؤظ بةرةو و دةبينرَيت مرؤظ ناخى
هةروةها كؤبوونةتةوة ؟ ثَيكةوة روانطةيةضؤن ئةم دوو دةبات،
لةنَيوان دووِرةطبوون خؤشةويستى (واتة دووِرةطبوونةى ئةم
كردنى

َ
باال

َ
لةطةل هةســـتى بينني فريودانى و ضاو بةســـتةيي

كوَيوة لة ناخى) ناو ثةنهانى جةوهةرى ئاشكراكردنى و مرؤظ
مرؤييدا خؤشةويستى بةناو دوورةطبوونة ئةم بؤضي هاتووةو

؟ رؤضووة
 لةبةردةم ئةمنيطانمايةداهيضئامانجَيكى راستةوخؤ 
دوورى ئامانجَيكى لةوانةية م

َ
بـــةال ناكرَيت، نزيك بةدى يـــان

شتدةطةيةنَيت. مرؤظ زؤر ناراستةوخؤىهةبَيت، ئةمةشبؤ
ئةو دووانى خؤشةويســـتى هاوَينـــةى بـــةزؤرى يـــان زؤركات
ثَيشةنطيمان و دةبات كةبةرَيوةمان سايكؤلؤذييةية بزوَينةرة
لوتكةى بةرةو و دةكَيشـــَيت رامان كة ئةو بزوَينةرةية دةكات،
يان شَيوةيةك بة خؤشةويســـتى دةكات، ندمان

َ
بل مرؤظايةتى

خؤشةويستى كاتَيك لَيدةكات واى دةدات هان مرؤظ بةشـــَيك
خؤشةويســـتةكةى وةنةوشـــةيي رازاوةوة دةكات بةدووضاوى

ببينَيت.
واتة خؤشةويســـتى  بَيت ئةويان بَيت يان  ئةمةيان
هةبَيـــت، هـــةر ناراســـتةوخؤي ئامانجـــى راســـتةوخؤ يـــان
دوو ئةم جةمســـةر دابةشبووة، بؤ دوو تاكؤتايي لةســـةرةتاوة
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هةريةكةيان بةيـــن بةيناو نهَينى نهَينييةكانن، جةمســـةرة
يةكةميان دووجةمســـةرةش ئةم دةطؤِرَيت، ديكةيان بؤئةوى
ئةو وةنةوشـــةيي كةرازاندنةوةى زيادةرؤييكردن بريتيية لة
دةستثَيشخةريكردنة جةمسةرة ئةم دةوَيت، خؤشمان كةسةى
دةوَيت خؤشمان كة دى مرؤظةى ئةو بةلوتكةى بؤ طةيشـــتن
ئةو دووةميش جةمسةرى رؤحيةتى، يي

َ
قوال ئاشكراكردنى و

كردنى لةمةزةندة كـــة ســـاختةيةية توندة زيادةرؤييكردنة
دةوَيت. خؤشـــمان كة دةيكةين كةســـةدا ئةو لوتكـــةو ناخى
فريودان سؤزو – وةهم ســـؤزو لة بريتني ئةم دووجةمســـةرة
مرؤظ ديدطاى ســـؤزو – ثَيشبينى  ســـؤزو

َ
لةاليةكةوة، لةطةل

لةاليةكى ديكةوة. ئايندة، بة بةرامبةر
لة  ةتَيكة

َ
خةسل دةكات دروست ثارادؤكسة ئةم  ئةوةى

ةتةكانىخؤشةويستى، بريتى يةلةوضاوةىخؤشةويستى
َ
خةسل

بةم ئةم ضاوة كةضاكسازى تياداكراوةو رازَينراوةتةوة روانطةى
دةبينَيت لةوة و زياتر لةبينيندا زيادةرؤيي دةكات كة شَيوةية
خؤشي كةسةى ئةو ضونكة هةية، خؤيدا لةمرؤظ كةبةراستى
دةيبينَيت. ي (نمونةيي)

َ
ئايديال بة بةرازاوةيي يان يان دةوَيت

دةمـــارةكان ثَيكهاتةى ســـةرنجة ئـــةوةى جَيطـــةى
روانطة ئةم كةيارمةتى دةطرن لةخؤ ةتانة

َ
خةسل ئةو لةمرؤظدا
ثارادؤكسييةدةدةن.

هةستة كردووة فسيؤلؤذى ئاشكرايان بوارى زانايانى
بةشَيوةيةكى مرؤظدا لةدةمارةكانى شاديبةخشةكان ثؤزةتيظة
و دةضن بةِرَيوة بةخشةكان، ئازار نَيطةتيظة باشرت لةهةســـتة
كاتَيك هةســـتة مرؤظ دةمارى كؤئةندامى كاردةكةن، ضونكة
بؤ ( بيســـتن و ضَيذو بةركةوتن و بينني ) شاديبةخشـــةكان
هةستة كاتَيك م

َ
بةال دةكةن، بةهَيزى زياتر دةماخ دةطوازنةوة

طةورةكةرةوةو هاوَينةيةكـــى ذَير دةخاتة ناشاديبةخشـــةكان
ذَير هاوَينةيةكى دةخاتة بةخشـــةكانيش هةســـتة ناشـــادى

بضوككةرةوة.
بايؤلؤذىروانطةى  دةطةيةنَيتبناغةى  ئةمةشئةوة
ثارادؤكسيمانبؤبونيادىميكانيزمةدةمارييةكاندةطةِرَيتةوة،
ثارادؤكسيمان روانطةى دةمارييانةى ميكانيزمة ئةم لةوانةية
يةكَيك و بؤ ذيان مـــان

َ
باال تواناى بنةماكانى بَيت لة يةكَيـــك

بةئاراستةى مرظ ثةرةســـةندنى شـــاراوةكانى هؤكارة بَيت لة
مةيلَيكى هةستةكان ثارادؤكسي روانطةى لةوانةشة بووندا،

َ
باال

و خؤشي بةرامبةر بَيت و غةريزى عةفةوى
ئاطابَيت. بَي بةختةوةرى و شادى

فاكتةرى بةهَيزكةرى دوو عةشـــق و خؤشةويســـتى
هاوَينةى ناكرَيت. تَيبينى كةئاســـايي مرؤظن ئةم روانطةيةى
مرؤظةى ئةو دةخرَيتةسةر كاتَيك خؤشةويســـتى ثارادؤكسي
باوو دذبةهةستة جياوازو هةستى َيك

َ
كؤمةل نزيكة كةلَيمانةوة

مرؤظايةتى سيفةتةباشةكانى دةبن: لةدايك سروشـــتييةكان
دةردةكةون توون

َ
ئال داِرشـــتةى وةك بن و كةم بضووك ضةندة

بضووكن و كـــةم ئةوةندة خؤيـــان ســـيفاتانة ئةو لةكاتَيكـــدا
بكرَين، بةراورد زيخدا ةيةكـــى

َ
ضةند دةنكؤل

َ
لةطةل دةكرَيت

طةورةن بةرد تاوَيرة كةوةك ناتةواوييةكان و كةموكوِري م
َ
بةال

دةردةكةون. بضووكدا زيخى ةيةك
َ
دةنكؤل ضةند لةشَيوةى

بةشـــوَين  طةِران بؤ داندان
َ
لةهةول دةماخ  زانايانـــى

لَيوة دذبةيةكانةى هةســـتة كةئةم دةماخدا ئـــةو ناوةندانةى
طريمانـــةى جياواز ضةندةها مةبةســـتة بؤئةم و دةردةضـــن
ميلن) مارجريى و (لوريـــس توَيـــذةرةوة هـــةردوو دادةنَيـــن،

َين:
َ
دةل مرؤظ”، و

َ
ئاذةل ”هةستةكانى كتَيبي نوسةرانى

هةســـتى  َيك
َ
كؤمةل  لةكؤئةندامـــى دةماخيمانـــدا

بةخؤيان تايبةت هةستى ئةندامى كةتائَيستا نامؤهةن سةيرو
بســـةِّـَينن ئةوة زاناكان لةئايندةدا لةوانةية نةدؤزراوةتـــةوة،
”ناوةندى ضَيذ بة بةندن نةكراوانة ئاشكرا هةستة هةموو ئةم

 . (1) دؤزرايةوة دةماخدا لة دوايةدا كةلةم ةوة ”
َيت: 

َ
دةل دووتوَيذةرةوةيـــة  ميلـــن كةيةكَيكة لـــةو

نةى
َ
ئاذةال ئـــةو قةرةبووى ضَيـــذة ناوةندى ئةم وروذاندنـــى

و دةربـــارةى خؤراك ئةزموونيان و دةكـــردةوة كةشـــارةزايي
هةبوو. تاقيكردنةوة ثةيوةنديكردن ضَيذى سَيكسي و ضَيذى
بَيهؤشـــبوون ثلةى تاكو كاتَيك ســـةِّـاندوويانة تاقيطةييةكان
ئاماذة شاديبةخشةكانى كة اليةى ئةو سةر خراوةتة ثةســـتان
لة جرجة ئةو دةردةضَيت، لَيوة جرجدا لة ضَيذ ناوةندى لـــة

دووركةوتؤتةوة. ديكة جرجةكانى خواردنةوةو و خواردن
دوو  ئـــةم وتةى لـــة وردبينيـــةك م واباشـــة

َ
 بـــةال

باســـي ئةوةى ئةوان يةكةميان، توَيذةرةوةيةدا ئةنجامبدةين:
دةماخةو ناوضةيةكى تةواوى كـــو

َ
بةل نيية ناوةندَيك دةكـــةن

و تينوَيتى و برســـَيتى ناوةندةكانى هةروةها بةضَيذ، تايبةتة
بابةتة، بةم (سةبارةت دةطرَيت لةخؤ سَيكسوال غةريزةى
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”ليبيدو“ يان    لَيناوة ناوى فرؤيد ئةوةى     
“libido” التينى لة وشةى غةريزةى سَيكسوال  
جَيطةى ئةوةى لَيرةدا شةهوةت). يان واتة ئارةزوو هاتووة ةوة

جرجدا  لـــة دةماخ %35 ى كَيشـــى ضَيذ ناوضـــةى بايةخـــة
دةماخ %5ى كَيشـــي تةنيا ئازارة ناوضةى هةرضى دةطرَيتةوة،
بايؤلؤذى بةماهيةتى هةقيقةتة ئاماذة دةدات ئةم دةكات. داطري
و ذيان ضَيذةكانى بؤ زيندوو ماددةى سةرةتايي مةيلى و ذيان

 بابةتة شاديبةخشةكاندا.
َ
لةطةل ذياندن خؤ

ؤزترة، 
َ
ئال زؤر مرؤظدا لة مةســـةلةية  دووةميان: ئةم

دةماخةوة بةهؤى تةنيا شـــاراوةكانى و سؤزة ضونكة هةســـت
دةماريية ةو

َ
ريشال كو

َ
بةل باسكرا، لةسةرةوةدا وةك نابن، لةدايك

بكةن، يانالواز نادةماخييةكاندةشَيتهةستةكانمانبةهَيزتر
لةوة دةضَيت قَينن.

َ
بخول دذبةيةك فريودةرو ةى

َ
هةروةها زايةل

دةمارةكانةوة و
َ
دل و مَيشـــك هةستة شـــاراوةكانى لةدةماخ و

ؤزتر
َ
ئال زؤر وةك بونةوةرَيكى زيندوو، مرؤظـــدا لة دةردةضن

بن.
ســـةرةكى بناغةى هةَلضوونةكان: دةســتوورى .3 

 dominanceَيتى
َ
روانطةىثارادؤكسىبريتييةلةثرةنسيثىزال

ئةم لة كاركردنـــى دةماخدا، طةواتة ثرةنســـيثة كة طرنطرتين
 لـــة دةماخدا

َ
زال وروذاندنى ناوةنـــدى ية ؟ ضي ثرةنســـيثة

ئاماذانةش ئةو و دةكات ملكـــةض ديكةى دةماخ ناوةندةكانـــى
َيي

َ
بل دةنَيرَيت، هةروةك كةبؤيان و كَيش دةكات خؤى بـــؤالى

دةماخ بةمشَيوةية خؤيةوة، ناوئاشي دةكاتة ديكة ئةوانى ئاوى
و دةمذَيت)

َ
دةطرَيت (هةل

َ
هةل ئاماذةكان هةندَيك لة بةتوندنى

ئةو تائةوكاتةى دةكات، فةرامؤش ديكةش نةيارةكانى ئامـــاذة
ناشاديبةخشـــن) (واتة يةكةمن بةئاماذةكانى كةدذ ئاماذانةى

دةكات. رةنطِرَيذ ديكة بةرةنطَيكى
دانةرىتيؤرى زاناىفسيؤلؤذى(ئؤختومسكى) طةورة
بريتيية

َ
زال ”ناوةنـــدى َيت:

َ
dominant، دةل

َ
زال ناوةنـــدى

لة بريتيية هةروةها بةئاطاييبةيةكئاراستةدا لةهةستكردنو
ناوةندة لةم جةخت ئاماذانةى ئةو هةموو وةرطرتنى و طرتن
ســـؤزو ســـةرجةم دةضَيت لةوة دةكةن، بةهَيزى ة دةكةن و

َ
زال

كاربكةن“. ثرةنسيثة ضوونةكانمانبةثَيي ئةم
َ
هةل

دووهاوَينةى  ضوونَيكى
َ
هةل هةمـــوو َيي

َ
بل  هةروةك

َ
دةكات لةطةل كةشـــت طةورة طةورةكةر هاوَينةيةكى هةبَيت:

ضوونة
َ
هةل دةكاتةوة، بضووك كةشت بضوككةرةوة هاوَينةيةكى

طةورةكةرةكةوة تةماشـــاى هاوَينة لةرَيطـــةى ثؤزةتيظـــةكان
هاوَينة رَيطةى لة و دةكات باشةكانيان اليةنة و شتةباشـــةكان
دةكات، نَيطةتيظةكان شـــتة تةماشـــاى بضوككةرةوةكةشـــةوة
واتة كاردةكةن ثَيضةوانةوة نَيطةتيظةكان بة ضوونة

َ
هةل م

َ
بةال

خراثةكان تةماشـــاى شـــتة طةورةكةرةكةوة هاوَينة لةرَيطةى
باشةكان دةكات. شتة تةماشاى بضوكةكةوة و لةرَيطةى دةكات

بةرةو  دوانييةكة هاوَينـــة ثؤزةتيـــظ ضوونـــى
َ
 هةل

ضوونى
َ
هةل لةكاتَيكدا دةبات، درةوشاوة و رووناك ئاراستةيةكى

م
َ
بـــةال الواز دةكات، بةخـــؤى دذةكان ســـةرطرتة نَيطةتيـــظ

دوانييةكةى هاوَينة بَيتئةوةندة ضوونالوازتر
َ
هةل هةرضةندة

بةهَيز ضوون
َ
هةل ضةندة راستة، ثَيضةوانةكةشـــي الوازدةبَيت،
دةبَيت. بةهَيز دووانيةكةى هاوَينة ئةوةندة بَيت

بةزؤرى، ياســـاي  دووانـــى،  ثرةنســـيثي هاوَينـــةى
دياريش بةشَيوةيةكى و ضونةكانمانة

َ
هةل ســـةرجةم سةرةكى

كاردةكات، دووفاقي يان دووانى كةبةشَيوةيةكى ئاشكراية ئةوة
ئةوةى دةيةوَيت مرؤظ ئةوةى لةثَيناوى ئةو هاوَينةية ضونكة
مرؤظ يان بؤئـــةوةى بكةوَيت دةســـتى دةكات ـــي خؤش

َ
و دل

بةدووربَيت، زيـــان لةزةرةرو و بَيـــت رزطارى لةمةترســـيةك
دووكارة ئةم بؤ ثَيويستى مرؤظ ثِر وزةى و كت بةشَيوةيةكى
ضوونةكان

َ
هةل جةمســـةرى تاك هؤية لةبةرئةم بةهَيزدةكات.

بوونةكانى
َ
باال سةرجةم سةرةكييةكانى لةكارخةرة بةيةكَيك

هةرتاك م
َ
بةال دادةنرَيت، دةستكةوتةكانى و دؤزينةوةو مرؤظ

بزوَينةرى سةرةكى كةبؤتة ضوونةكانيشـــة
َ
هةل جةمســـةرى

بةستةيي ضاو ي و
َ
لَيل بةرضاو بةئاراســـتةى مرؤظ ضوونى

َ
هةل

و رؤذانةيي تايبةتيةكانى وةهمة و شكســـتهَينان و ســـةرجةم
بونطةرةكانى. و ذيارى و مَيذوويى وةهمة

يان  دوانى سروشـــتَيكى خـــؤي  سروشـــتى مـــرؤظ
هـــةر دةكات واثَيويســـت مةبدةئـــةوة دووفاقييـــة، لـــةرووى
بةئاطايمانةوة مةزةندة بةهـــؤى لـــة نةزوةكانمان نةزوةيةك
زؤر هاوَينةيةكى مرؤظ خاوةنـــى بةئاطايي بكةين، ضونكـــة
زؤر هاوَينةيةكى كو

َ
بةل نيية، دووانيش هاوَينةيةكى و وردترة

نةبضووك وَينةكان واتة وايـــة ئاوَينة وةك و مت وردة و كـــت
بةئاطايمان هاوَينةى بةيةكطرتنى دةكات، نةطةورةى دةكاتةوة
زؤر اليةنة ئاســـتَيكى تا ضوونةكانـــدا

َ
هةل  هاوَينـــةى

َ
لةطـــةل
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الوازةكانيشـــيان اليةنة و بةهَيزدةبن دووانة ئةم بةهَيزةكانى
ئةوةندة بَيت طةرمرت توندو ضةنـــدة ضوون

َ
هةل الوازتردةبن،

ضونكة دةبَيت، زياتر بةئاطاييدا
َ
لةطةل بؤيةكطرتن ثَيويستى

ضةندةبزوَينةرةكةبةهَيزبَيتثَيويستةوةستَينةرةكةئةوةندة
بةهَيزتربَيت.

بةهارى  لةمـــاوةى بـــةزؤرى دووانية  ئـــةم هاوَينة
بة خؤشةويســـتى لةماوةى واتـــة كاردةكات خؤشةويســـتى دا
طةردةلوول، هةروةك طوِر ســـؤزى طةرم و يان ماوةى َيسةدا،

َ
بل

هَيزو طـــِرو تينيان بةرةو دةبن و ســـؤزةكان كز م كاتَيك
َ
بـــةال

واقيعيانةى مرؤظ هةستكردنى و بةئاطايي دةِرؤن، الواز بوون
هاوَينةى م

َ
بةال رؤمانسيةكانةوة، سؤزة بةكاريطةرى دةنَين

َ
ثال

لة و دةبَيت هةموار كو
َ
نامرَيت، بةل رؤمانســـيةت طةشـــبينى

خؤى ي
َ
رؤل دةستبةردارى سؤزةكان سرودى كردنى ثَيشةوايةتى

خزمةتى هاوِرَييةتيةكى سؤزانة سرودى بؤئةوةى ئةم دةبَيت،
هَيمنونيمضةتَيبينيكراو بكاتيان بةهيضشَيوةيةكئةوشَيوة
دوانيية ئةم هاوَينة هةر بةديناكرَيت. .. لةوانةية هاوِرَييةتية
لةوانةية هةروةها نةبَيت، بوونيان هةر نى

َ
ئةقال كةسانى الى

دةرنةكةوَيت، هؤطربووندا هةر سووكة دارى يان
َ
دل ةتى

َ
لةحال

بةدينةكرَيت مرؤظةش ئـــةو الى لةوانةية دووانى هاوَينـــةى
ضونكة َينَيت،

َ
دةنال بةكةموكوِرييةوة هةستكردن كةبةدةست

دةكات دووانية سةركوت هاوَينة ئةم ئةمجؤرة مرؤظة نةستى
كارةى بةم َيـــي

َ
بل هةروةك دةربكةوَيت، ثَينـــادات، و رَيطـــةى

و هاوســـةنط دةكات خؤى هةســـتكردن بةكةموكوِرييكـــةى
يةكسان ثَيي بةرامبةرو سةرسامة كةسةدا كةخؤى ئةو

َ
لةطةل

دةوةستَيت.
الى  دووانيـــة هاوَينـــة ئـــةم  هةروةهـــا لةوانةيـــة
َ
لةطةل خؤيان كة لةئاينـــدةى دةرنةكةوَيت ئـــةو كةســـانةش
ئةو لةمبارةدا ضونكة دةترسن، دةوَيت، خؤشـــيان ئةوكةسةى
ثؤزةتيظةكانى ة

َ
خال بايةخثَيدانى لةســـةر كةس نيطانماكانى

بةم َيي
َ
بل هةروةك ضِردةكاتةوة، كةموكوِرييةكانى و كةسة ئةو

بةئاطاى دَينَيتةوة. سرةوتن و لةشكست هَينان كارةى
بـــؤ  ئاماذةيـــة دووانـــى  دةركةوتنـــى هاوَينـــةى
ئاماذةية يان بةرَيوةضوونى ســـؤزةكان بةشَيوةيةكى سروشتى
خؤشةويستى، بؤ زؤر يةكى تينوَيتى خرؤشـــانى و بؤ جؤش
بؤدووركةوتنةوةى ئاماذةية هاوَينةيةش ئـــةم ئامادةنةبوونى

سروشتى ،  بةشَيوةيةكى سؤزةكان لةبةِرَيوةضوونى

نةستى نيطايةكى وةك هاوَينةية ئةم
بةرةو ئايندة،  مرؤظةوة شاراوةكانى يية

َ
قوال لة واية

هَينانى هـــةرةس وايـــة لةئةطةرى وةك ئاطاداركردنةوةيـــةك
ئَيمة ناتةواوييةكانى و كةموكـــوِري بةهؤى – يان ســـؤزةكان
ئةو ناتةواويةكانى و كةموكـــوِري بةهـــؤى خؤمانـــةوة، يـــان
ئةم دووركةوتنةوةى يان بةهؤى دةوَيت، خؤشـــمان كةســـةى

بةيةكةوة. نةطونجاندنيانةوة لةيةكدىو كةموكوِرييانة
و  دووانيـــة هاوَينـــة م ســـةركوتكردنى ئـــةم

َ
 بـــةال

شتَيكى ئةوة ضةثَينراو، شـــاراوةو بةشـــَيوةيةكى دةركةوتنى
لةدواى كؤتايي ئةطةر بَيت سروشـــتى ئةمة لةوانةية ديكةية،
سةرةتاكةى وروذمى هاتنى ســـةرةتاى خؤشةويســـتى و هاذةو
مامناوةندى يان ناوةراســـتى قؤناغى بَيت و دةســـتثَيكردنى
َ
بةهةرحال لةثةذارةية. ثِر قؤناغَيكى كة بَيت خؤشةويســـتى
دووانى لةوانةية هاوَينـــةى ســـةركوتكردنةى ئةم زيادبوونى
هاتنى بؤ بَيت ئاماذة و بَيت كوذاوة خؤشةويستييةكى ةى

َ
زايةل

كؤتاييةكةى..
وادةردةكةوَيت  كةباســـمان كرد ثَيشووةوة  لةوانةى
شـــتَيك هةموو ى

َ
كؤنرتؤل دووفاقي يان دووانى نيطاى طؤشـــة

نةبَيت، بوونى شَيوةيةك بةهيض طشتى ياسايةكى تةنيا و بكات
فرةجؤرى ذيـــان و ةتةكانى

َ
حال هةموو

َ
لةطـــةل كة ياســـايةك

يان هةية، لَيكضوو زؤرو يساى كو
َ
بةل بطونجَيت، و بشَيت ذياندا

لةيةك ياسايانة ئةو شَيوةيةك بةهيض يان هةية، بةيةك نزيك
ناضن..

مرؤظهةرلةدَيرينرتين  4.لةنَيومردوو زيندوواندا:
خؤشةويستى وةنةوشةيي بةروانطةى رابردووةوة ضاخةكانى
روانطةى مضاوىثَيشبينيكةرىخؤشةويستىو

َ
بةال بووة، ئاشنا

لةئةدةبياتى خؤشةويستيدا خؤشةويســـتى بةرضاو رؤشـــنى
لةوة نوَيشـــدا نةلةئةدةبي و كؤن نةلةئةدةبي باســـنةكراون،
بؤضي مرؤظايةتيدا مَيـــذووى ســـةرجةم لةماوةى تَيناطـــةم
خؤشةويستيان رووخســـارةى ئةم شـــاعريَيك يان روناكبريَيك
روخســـارةى دذ بةم ذيان خـــؤى خودى نةديـــوة؟ لةوانةيـــة
بؤ دةربكةوَيت، رَيطةى ثَينةدابَيت و بووبَيت، خؤشةويســـتى
يان دراما لةشَيوةى كة حةتمى بةشَيكى بووبَيت خؤشةويستى

خؤش. و بَيوةيى ذيانَيكى نةك بمَينَيتةوة تراذيديادا
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بضَيتةناو ئةم   كةتوانى ثياوَيك تةنيا م
َ
بةال   

ةتة سةيرةي خؤشةويستى نوسةرو روناكبريو 
َ
خسل

نوسةرى بوو تؤلســـتؤى ليف بةناوبانط رؤماننووســـي روسي
(ناتاشا)(2) (بيريبيزوخوف) كاتَيك ئاشتى“، و ”جةنط رؤمانى
نامؤ شاراوةو (فرياسةت) رووناســـي لة جؤرَيك ى خؤشويست
ضاوى كاتَيك ”بريبيزوخوف دةركـــةوت: بيزوخوف بيري الى
هيض راستةوخؤو بَي بواية، كةسَيك هةر بةكةســـَيك دةكةوت،
كةسَيكى دةيزانى و ئةو كةســـةى دةناسي خؤماندووكردنَيك
كةجَيطةى دةكـــرد باشـــةكانى دةستنيشـــان ضؤنـــةو اليةنة
دةكردةوةو بـــريى بيريبيزوخوف رَيـــزن“، و خؤشةويســـتى
كةســـَيكى وةكو كاتةدا من لةو دةيوت: لةوانةية خؤيدا ي

َ
لةدل

شـــَيت ئةوةندةش ئةوكاتة م
َ
بةال تةجاِر دةربكةوم،

َ
طال نامـــؤو

رووناسرتبووم زيرةكرتو كاتة ئةو بةثِيضةوانةوة كو
َ
بةل نةبووم،

لة كة بةهةمووشـــتَيك دةكرد دركم لةهةركاتَيكـــى ثَيشـــوو،
ضونكة تَيدةطةيشتم، لَييان بةباشي رووياندةداو ضواردةورمدا

(3 ) .. خؤش بوو. م
َ
ئةوكاتة دل

لةخؤى  ثارادؤكســـَيكى ئاشـــكرا  ئةم دةســـتةواذةية
بَينينةوة هةقيقةتة دَيرينة ئةو بةتايبةتى ئةطةر دةطرَيـــت،
(ئةم دةكات طَيـــل مرؤظ َيت خؤشةويســـتى

َ
دةل يادمـــان كـــة

ضونكة نيية، هةقيقةتةو هةقيقةتى تـــةواو وتةية نيمضـــة
بةهَيزةكانى هةستة سؤزو سةرجةم هةروةك خؤشةويستيش
و نوَي رةهةندى م

َ
ذير دةكات، بـــةال كةم و ديكة مـــرؤظ طَيل

لةوانةية خؤشةويستى ضونكة دةبةخشَيت: بةمرؤظيش رت
َ
قول

بةثلةيةكى لةمرؤظدا م نيطانمان
َ
بةال دابخات، ئاســـايي ي

َ
ئةقل

و هةست ئةوديو ي
َ
ئةقل نيطانمايةش ئةم دةكات، بةهَيز بةرز

مرؤظة). هةستى بان
َيت: 

َ
بل ثَيمـــان تؤلســـتؤى  ئةمـــة وةك ئـــةوة واية

عاشـــق شـــَيتى و دةكات زيرةكـــرت خؤشةويســـتى مـــرؤظ
وَيستةش

َ
هةل ئةم ذياندا، لة ئاسايية و سروشتى وَيستَيكى

َ
هةل

ئةمةش بكرَيت، وةك شَيتى تةماشـــا لةوانةية بةم شـــَيوةية
َيكياساورَيساىناسروشتى

َ
لةبةرئةوةيةكةذيانكؤمةل بةتةنيا

كَيشاوة. بةسةردا ي
َ
بال

وَيســـتَيكى
َ
هةل لةمرؤظدا وَيســـتة

َ
هةل ئةم بَيطومان

اليةنَيكى ئةو تةنيـــا مرؤظ ضونكة فريـــو دةرو يؤتؤثييـــة،
و دةكات تيادا زيادةرؤيي و وةردةطرَيت مةبةستيةتى بابةتةى

يةكَيك لَيرةدا م
َ
بةال دةكات، درةوشاوةى زياتر دةيِرازَينَيتةوةو

ئةويش دةبَيت، طرنطةكانى مرؤظايةتى ئاشكرا ةتة
َ
لة خةســـل

لة ئارةزووة ئـــةم ،
َ
بؤ نمونةي باال ئارةزوومـــان بريتـــى ية لة

نبةشَيوةيةكىعةفةوى وساويلكانة
َ
زؤربةهَيزة،منداال دا

َ
مندال

الوازييةك هةر ئةطةر و هةية مرؤظايةتى ي
َ
بةكةمال بِروايـــان

بةسةرسوِرمان هةست بكةن بةدى لَييانةوة نزيك لةمرؤظَيكى
هةروةها دةبن، ئازاراوى و خةمناك شؤكَيكى تووشي و دةكةن
زؤربةهَيزةكةخؤشةويستىدةكةن ئةمئارةزوولةوكةسانةشدا
بةهَيزتر ئارةزووة ئـــةم زؤرجار دةوَيت، خؤش و كةســـَيكيان

بَيت. بةهَيزتر كةسة ئةو خؤشةويستى ضةندة دةبَيت،
ةتى 

َ
لةحال يـــان دةكات خؤشةويســـتى  ئةوكةســـةى

دةبينَيت كةسانةى جوانرت لةو زؤر دةذى ذيان خؤشةويستيدا
َييئيستاتيكاىخؤشةويستى

َ
كةخؤشةويستىناكةن،هةروةكبل

جوانى داثؤشيوةو كةشتةكانى الدةبات ةمَيشيية
َ
خؤل ئةوكةفة

دةردةكةون. مرؤظدا لةبةردةم شتةكان جةوهةرى شاراوةى
و هةستةكانى  ثَيكردن درك  خؤشةويستى سةرجةم
جوانـــى بةرامبـــةر لَيـــدةكات وايـــان و مـــرؤظ دةطؤِرَيـــت
لةناوةرؤكياندا هةستانةش و ثَيكردن درك ئةم هةستيارتربن،
لةخؤ دةطرن، نمونةيي، بؤذيانَيكى مرؤظ ئارةزوو ئةنطَيزةى
ضاكةو خَيرو رَيســـاى ياســـاو َيك

َ
كؤمةل لةســـةر ئةو ذيانةى

لَيرةدا ئاماذة طرنطة دةمةزرابَيت، عةدالةت و و ئازادى جوانى
َ
بةئةقل نيية تايبـــةت تةنيا ئةنطَيزةية كةئـــةم بةوةبدةين
واتة دةطرَيتةوة مرؤظيش سؤزى نةستيةكانى ئةنطَيزة كو

َ
بةل

مرؤظ. ناخى ييةكانى
َ
قوال ئةنطَيزةى

مرؤييةكان  سؤزة دةطةيةنَيت دونياى ئةوة  ئةمةش
وةك تةباية زياتـــر طونجـــاودا ذيانَيكى شـــَيوة

َ
خـــؤى لةطةل

بة خؤيشـــي سروشـــتى مرؤظ ذيان، ديكـــةى لةشـــَيوةكانى
دةكات. ذيانة جؤرة نةستى مةيلى ئةم عةفةوى شَيوةيةكى

بريتى 
َ
باال و نمونةى بؤ طونجاندن مرؤظ ئةنطَيزةى

يةتييةكةيدا
َ
يسروشتىمرؤظكةلةسروشتةكؤمةال

َ
يةلةهةول

لةضاخة هةر مرؤظ الى ئةم ئةنطَيزةيـــة خؤى حةشـــارداوة،
ميســـؤلؤذيية لةو ئاشـــكرا دةركةوتووةو ســـةرةتاييةكانةوة
دانىئايينةكانةوة

َ
دَيرينةدابةرجةستةبووةكةلةثَيشسةرهةل

و طريكى و ميسرى و ئاشوورى ميســـؤلؤذى دةركةوتووة، وةك
ئةمةريكا. ئةفريقاو ئوستورالياو ميسؤلؤذى و ضينى و هيندى
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بؤئةو  نيية تةنيا لَيكدانةوةيةكى درؤ  ميســـؤلؤذى
ميســـؤلؤذى دةكةن، ذيان ـــي

َ
كؤنرتؤل هَيزانـــةى كةوادةزانـــرا

هةروةها يؤتؤثي)، ي
َ
خةيال (بريكردنةوةى يؤتؤثيا جؤرَيكة لة

وَينةى لة ذياندا، لـــة
َ
باال قاندنى نمونةى

َ
شـــَيوةيةكة بؤ خول

شـــتَيكيان هةموو تواناى كة ةوانةكاندا
َ
ثال ئـــازاو خواوةنـــدو

مرؤظة ى
َ
باال نمونةى روائييانة نةو

َ
منداال هةية بةشَيوةيةكى

خواستةكانيشـــيان هةروةها بـــوون، بةرجةســـتة دَيرينةكان
تى

َ
دةسةال دةيانثةرستو هَيزةىكة بؤئةوةىببنةخاوةنىئةو

جؤرة ئةم هةرضةندة بةرجةستة دةبوو، طرتبوون، بةســـةردا
نمونانةلةو كاتةدابةشَيوةيةكىترسناكوتَيكضوو دةردةكةوتن
دانى

َ
هةول لةناوةرؤكدا م

َ
تةنرابوون، بةال نةزانني و كةبةترس

ئاشـــنابوونى بؤ ئارةزووى لةخؤ طرتبوو، ئةنطَيزةو و مـــرؤظ
زةبرو تواناو هَيزو دةستكةوتنى و نمونانةدا ئةو

َ
لةطةل زياتر

زةنطبةسةرياندا.
خةونة  ئـــةو زؤرى  ميســـؤلؤذى دَيريـــن زؤربـــةى
زيندوويي بة كةتائَيســـتا كؤكردبؤوة مرؤظى ســـةرةكييانةى
بةســـةر تطرتن

َ
بؤ دةســـةال ئةنطَيزةى مرؤظ وةك ماونةتةوة:

ئةنجامدانى ئارةزووكردنى رووبارةكانداو رَيـــِرةوى باو هَيزى
دان

َ
هةول هةيةو شتَيكدا هةموو كةتواناىبةسةر كارىخواوةند

خَيراو ةى
َ
جول ئةنجامدانى بؤ

روانني تةنطانةو و ئةستةمى لة بةدةر ذيانى و فِرين
لةذياندا. عةدالةت و لةيةكسانى

يةتييةمةزنةكان
َ
لةسةرةتادائةمانةيؤتؤثييةكؤمةال

مرؤظايةتى كانى
َ
باال يةكةمجار تؤوى نمونة بؤ لَيرةوة بـــوون،

داكةدواتربةيداخىباشرتينهَيزةكانى مرؤظايةتيان
َ
سةريانهةل

بةرزكردةوة.
بةرلةبيستوضوارسةدةئةفالتؤنيةكةمفةلسةفةى 
فةلسةفةية ئةم داهَينا، مرؤظايةتيدا، لةكولتورى خؤشةويستى
ثاشاندواتر هةنطاوَيكىطةورةبوو رووةوخؤشةويستى مرؤيي،

خؤشةويستى. تيؤرةكانى زؤربةى بؤ سةرضاوة بووة
دووانى  سؤزَيكى ئةفالتؤن، راى بةثَيي خؤشةويستى
سروشـــتى مرؤظايةتيدا لة بةيةك دذ و اليةنى دووفاقية يان
جوانى بؤ ســـؤزةدا مةيلي مرؤظ لةم ضونكة دةطريًَت، لةخـــؤ
بةكةموكوِرييةك هةستكردن هةروةها هةية، باشـــة و ضاكةو
شتةى ئةو قةرةبووكردنةى بؤ دان

َ
هةول و يان لةدةســـتضوون

دووفاقيية ئةنطَيزة ئةم هةية. نيية، لةمرؤظدا
ئاوَيتةيية(واتةخؤشةويستى)

هةروةها دةطرَيت، لةخؤى مرؤظ بؤ زيانيش سوودو
خَيروخراثةشيثَيدةبةخشَيت.

بةشـــاراوةيي مرؤظدا سروشـــتى لة خؤشةويســـتى
كةموكوِري سروشـــتى ضارةســـةرى بؤئةوةى هةيةو مـــرؤظ
ثَيويستى بكاتةوة، كةموكوِريانة ئةو قةرةبووى و بكات خؤى

بةخؤشةويستيية.
كولتورى  (واتـــة لةكولتورةكةماندا  بـــةم شـــَيوةية
ى

َ
رؤل خؤشةويستى هَيزى بؤيةكةمجار بريؤكةى مرؤظايةتى)

يخؤشةويستىلةسروشتى
َ
رؤل دةركةوت: ئةفرَينةرىلةذياندا،

كةتواناى دةركـــةوت ضارةســـةر ســـازَيك وةك مرؤظايةتيـــدا
هةية. باشرتى ئةفراندنى

فةلســـةفةكةى كةئةفالتؤن بناغانةى لـــةو يةكَيك
كة تيؤرةية ئةو بيناكرد، لةســـةر بةخؤشةويستى ســـةبارةت

دةكات. دةروون دارى
َ
بال سروشتى باسي

زؤرى  الى  هـــةروةك ئةفالتـــؤن، الى  مـــرؤظ  
ميسالييةكانىديكةش–لةرؤحَيكىنةمروجةستةيةكىفانى

دَيت. ثَيك
”رؤحى  بضووكى بةشـــَيكى مرؤظايةتيش  دةروونى
لةو دةفِرَيت، ئاســـمانةوة لةوديو كةلةســـةرةتادا طةردوون“ة
يةكةمى – ســـةرةتاى هةن كةجةوهةرو هةقيقةت شـــوَينةدا

مةزن. طةردوونى
جارَيكى دةدات، لةدةست ةكانى

َ
بال دةروون ئةوة دواى

دةبَيت و بفِرَيت ناتوانَيت خواوةنددا سةرةوةى لةدونياى ديكة
تاساتى بؤخؤى بدؤزَيتةوة ثشـــتَيك

َ
ثال فانيدا لةجةستةيةكى

مردن.
و  دةذى رؤحة لةو جةســـتةيةدا ئةو  لةبةرئـــةوةى
دةداتةوة، رابـــردوو بؤ ئاوِر طـــةردوون، لةدةروونى بةشـــَيكة
بؤناوئةوبوارة بؤئةوة طةردوون، دةروونى بؤ ئاسمان بؤئةوديو
بهَينَيتةوة، بةدةست ةكانى

َ
بال دةبَيت بطةِرَيتةوة، طةردوونية

دةدات: ئةنجامى كةخؤشةويستى ئةوكارةية بةتايبةتى ئةمة
ئاســـمان ئةوديو جوانى دةكات، خؤشةويســـتى كاتَيك مرؤظ
يادىخؤى،جوانىجةوهةرىذيانلةئةوديوئاسماندا دَينَيتةوة

تواناى و
َ
بال ئةمةش بووة، ئاشنا ثَيي ثَيشرت هةروةك
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خؤشةويستى   ضونكة ثَيدةبةخشَيت، فِرين بؤ   
بةمرؤظ دةبةخشَيت،  راىئةفالتون نةشوة بةثَيي
و نةمرى دونياى ثردةى لةو بريتيية رؤحيةش ئةم نةشـــوة

مردن ثَيكةوة دةبةستَيت. دونياى
شكؤترين  بةرةو مرؤظ خؤشةويســـتى  نهَينيةكانى
بةرةوماهييةتىذيان، خؤشةويستيش نهَينيةكانى ذياندةبات،
هةقيقةتة ئةو دةبةخشَيت درةوشانةوةى بةدةروون دةرفةت

ذياوة. تيايدا ثَيشرت كة بَينَيتةوة ياد مةزنة خواوةنديية
ثةيذةيةكة ئةفالتون الى خؤشةويســـتى لةبةرئةوة
بةرزدةبَيتةوة، دةروات و بةسةريدا مةغزاى ذيان بةرةو مرؤظ
بةرةونةمرىدةِروات،خؤشةويستىبةشَيكىطرنطةلةجةوهةرى
سروشتى ديارةكانى لةهةرة رووة ئاشكراو يةكَيكة مرؤظايةتى،
ومرؤظايةتى،خؤشةويستىوةكئةوخؤشةويستيةىئةفالتون
سةراثاطريى طةردوون سيستمى لة بةشَيك بؤ مرؤظ دةيبيني،
هةروةها دةكات، ثةيوةستى ئاســـمانةوة و بةزةوى و دةطؤِرَيت
خؤشةويستى دةيبةســـتَيتةوة، ذيانةوة ســـةرجةم بنةماكانى
بةرةو هةيةو دةكات كةخؤى بةراســـتى لةوة طةورةتر مرؤظ
بونةوةرى لةنَيوان ناوةند ثَيطةيةكى بؤ دةكات، ي

َ
باال بةرزايي

دةكاتةوة. بةرزى نةمردا، بونةوةرى و فانى
و سرتاتيذى  خؤشةويستى تى

َ
دةســـةال ى

َ
رؤل  لَيرةدا

ئامَيزةكةيدا، ئاهةنط و ميســـؤلؤذى وَينة لة خؤشةويســـتى
ئةو دةبَيت، ؤزةكةى ئاشكرا

َ
ئال هةروةها خاسيةتة دةردةكةوَيت

ئاساييةكاندا تَيثةِر شاراوةكةى بةناو رؤذة خاسيةتةى كةهَيزة
لَيدةكات و واى دةبات فانى دونيايةكى مرؤظ بةرةو و دةبَيـــت
دةيكات ئاساييةوةو مرؤظى سةروو ثَيطةى دةيخاتة و بفِرَيت و

. خواوةندَيك. بةنيمضة
لةدايكبوونـــى  دةروونــةوة:  لةقووَاليــي  .5
طةورةو نةبينراو طؤِرانى َيك

َ
كؤمةل لة خؤشةويستى بريتيية

مرؤظ شاراوةن و لةناوةوةى طؤِرانانة دَيت و ئةو كةبةمرؤظدا
لةئةنجامةكانى بةدةر هةروةها ضؤنـــن، نازانـــني و روودةدةن
ماهييةتى ئةم نازانـــني ئَيمة م

َ
بةال نابينـــني، ديكةى هيضـــي

روودةدةن. و ضؤن طؤِرانانةضني
لةرؤمانة  رووسي (ئيظان تؤرطينيف) نوسةرى  طةورة
طةروةى سايكؤلؤذى دؤزينةوةيكى ”ئاســـيا“ بةناوبانطةكةيدا
خؤشةويســـتى دةكات ئةوةئاشـــكرا لةم رؤمانةدا بةديهَيناوة،

بةناوى كضَيك رؤمانةكة ةوانى
َ
ثال كاتَيك دةبَيت، لةدايك ضؤن

هةست بةرامبةرى ئاسايي َيكى
َ
فزول لة جطة دةبينَيت ئاسياوة

لة خؤى ةوة
َ
مال بؤ طةِرايةوة شـــةو كاتَيك م

َ
بةال بةهيض ناكات،

لة لَيوبوو لَيوان رؤمانةكة ةوانى
َ
ثال بينى: ســـةيردا ةتَيكى

َ
حال

َيت:
َ
ةوانةدةل

َ
ثال ئةو كةكؤتايياننةبوو.

َ
بؤضوونىثووضوبةتال

لة بةختةوةريية ئةم نهَينى م
َ
بةال كرد، بةبةختيارى هةستم

هيض ئارةزووى من ضونكة خؤش بوو ؟ م
َ
دل بؤضي ؟ كوَيداية

ئةو كوِرة .. هيض نةكردبؤوة برييشـــم لة نةدةكردوو شـــتَيكم
م هةستى

َ
هاتووة، بةال بةســـةر ضي نةزانيوو بةخؤى هَيشـــتا

بةمةى هةســـتى كردبوو، بةختةوةرييةكةى بةهؤكارى دركى
و بةوةى زانيبوو كةوتؤتة خؤشةويســـتييةوة) (واتة زانيبوو،
زمانى بوو، ؤزيىسؤز

َ
ئال تايبةتىكةزمانى ثةنهان و بةزمانَيكى

باسي ئةوةى تَينةدةطةيشت لَيي خؤى كة بوو ثةرؤشـــي يةك
روويداوة. ضي دةكرد

خؤشةويستني:  شاراوةى هةنطاوى يةكةمني ئةمانة
بةئاطايي لةبـــوارى و نةبينراون و هةوايـــني ئـــةم هةنطاوانة
خؤشةويســـتى خواوةندى تريى هةنطاوانة ئةم نني، مرؤظـــدا
دةضةقَيت،

َ
دل لةسةر هاويشتن يةكسةر كةبةيةك نني (ئامور)

كةبةشَيوةيةكى ســـؤز شـــةثؤلَيكن لةهةست و كو ئةمانة
َ
بةل

ئاطاى دةكةن والةمرؤظ و دَين دةروون بؤنـــاو نةكراو تَيبينى
بؤ رؤذى ببَيت، نائـــارام ؤزيانة

َ
ئال و بةهـــؤى لةخـــؤى نةبَيت

ةوانةكةى بةدةست
َ
بوونى ثال هَيشتا سةراسيمة دواتريش ئاسيا

بةشـــَيوةيةكى رؤذةدا، ئةو هةمان م لةشـــةوى
َ
بةال نةهَينابوو،

ةوانة
َ
ثال ئةو ثَيويســـت هؤكارَيكى هيض بةبَي بوونى كتوثـــِرو

كوشندة و قورساييةكى ئازاراوى بةثةرؤشييةكى زؤرو هةستى
مى

َ
وةال و ثَيدةكات دةست شؤِرشي نةست لَيرةوة كرد، يدا

َ
لةدل

ناو كةهاتؤتة يةكةمنيهةناسةىئةوخؤشةويستييةدةداتةوة
بوون ثابةند لةبازنةى نةست وادةردةكةوَيت لَيرةدا ناخييةوة،
نةست دةورى كتوثِر و بةشَيوةيةكى دةرةوة دَيتة لي

َ
طوَيِرايةل و

ثَيدةكات. دةست مرؤظدا ناوةوةى لةذيانى بازداندا شَيوةى لة
طؤِرةثانى  لةناو و دةردةكةوَيت مةيداندا لة  نةســـت
لةناو و دةكات بةذةنني عاشقدا بةتةنيا دةســـت ســـايكؤلؤذي
نةست دةبينَيت، مايسرتؤ ي

َ
رؤل هةستماندا دةنطى فرة مؤزيكى

خؤى و دةطؤِرَيت دةرووندا، بةسةر ت
َ
بةدةسةال زؤردارَيكى بؤ

لةسؤزو ناديارو دذبةيةك شةثؤلي َيك
َ
كؤمةل دةكات و ئاِراستةى
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لةبارى مرؤظ هةستانةى ئةو سؤزو دةضَينَيت، تيادا هةســـتى
تاســـةو بؤ لةكامةرانيةوة و حةســـرةت بؤ بةختةوةرييـــةوة

تامةزرؤييدةطوازَيتةوة.
َيك 

َ
كؤمةل كـــورت ماوةيةكى تَيثةِربوونى  لـــةدواى

ئةمجارة ـــدةدةن و
َ
هةل ســـةر كـــوِرة ئةم الى هةســـتى نـــوَي

بةوة دركى رؤمانةكة ةوانى
َ
ثال دواجار ئاشكراتر. بةشَيوةيةكى

دةروونم لة لَيي: روويداوة ضي يان هاتووة كرد ضي بةســـةردا
تائاســـتى بةختةوةرى دةســـوتَيت، بةختةوةرى بؤ تينوَيتيدا
بووم ثةرؤش دةكردو ئارةزووم ئةوةبوو ئةمة بوون، مةســـت

.. بؤى.
ةتةبريتييةلةطواستنةوةىخؤشةويستى يان 

َ
 ئةم حال

هةنطاوةكانى لة نةستةوة بؤناو هةست، يةكةمني هؤطربوون
سنورة بةرةو ناخةوة شـــاراوةيي يي

َ
لةقوال ئةم طواســـتنةوةية

ت
َ
دةسةال ئةوةى لةدواى خؤشةويســـتى بينراوةكان. ئاشـــكراو

لة دةروون داطري نوَي رووبةرى لةوَيوة بةسةر نةستدا دةطرَيت،
ةوة

َ
ئةقل لةاليةن دةبَيت زؤر ئةوةنـــدة تواناى هَيـــزو دةكات و

تَيدةطات.  لَيي
َ
ئةقل ثَيدةكرَيت و دركى

بوون  لةوبِروايةدا ك
َ
خةل

َ
سال هةزارةها  بةدرَيذايي

هةورةبورسكة دةكةوَيتة وةك راستةوخؤ لةيةك ساتدا مرؤظ
لةيةكةم ئةوةى كرد ثاشان دركيان بةوة ناوخؤشةويستييةوة،
داريية

َ
دل كـــو حةزو

َ
خؤشةويســـتى نيية بةل نيطادا روودةدات

بؤخؤشةويســـتييةكى داريية
َ
دل يان حةزة ئةم دواتر لةوانةية

بؤخؤشةويســـتى لةوانةشـــة و راســـتةقينة ثةرةبســـَينَيت
نةطؤِرَيت.

زةبرَيكى  تةنيا لةرَيطةى خؤشةويستى  لةدايكبوونى
كوخؤشةويستى

َ
خَيراوكتوثِرونيشانةشكَينةوةروونادات،بةل

كاوةخؤى سةرجةم نؤذةنكردنةوةى لة ســـةرلةنوَي بريتيية
ديكةى قةيةكى

َ
ئةل قةيةكةوة بؤ

َ
و لةئةل مرؤظ ناوةوةى ذيانى

كاتَيك مرؤظ الى نوَييـــة هةســـتة ئةم نـــوَي دةطوَيزرَيتةوة،
يةك ئاســـاييةكانيةوة، سؤزة و هةســـت بونيادى ناو دةضَيتة
وةك ســـةرةتادا نوَييانة لة هةســـتة بةيةك دةيانطؤِرَيت، ئةم
هيض بَيئةوةى دةردةكةون ئـــاوةوة، ؤثة رؤن بةســـةر رووى

َ
دل

هةرزوو بكةن، بةآلم دواتر سؤزة ئاساييةكان و هةســـت لة كار
ئةو مؤركى و سروشـــت بة بةكاوةخؤ و دةطؤِرَيـــت رةنطيـــان

دةبن. رةنط نوَييانة هةستة

نةست طةورةى رؤَلى
هةستةوةية، لةوديو ئةوةى يان نةست

ناخ طةورةى فةزايةكى وةك دةروونماندا، قوآليى لة
رةفتارمان و ســـؤز بؤ بزوَينةر هَيزى واية، لَيـــرةدا ضةندةها
هةست لةو نةستدان، لةناو سؤزانةى و ون دةبن، ئةو هةســـت
زؤر كة هةســـتدان، بةوة جيادةكرَينـــةوة لة كة و ســـؤزانةى
لةناو لة سةرةتادا هَيمنن و ناو نةست و سؤزى بةهَيزن، هةست
دةدرةوشَينةوة، بةشَيوةيةكىالواز و تَيبينينةكراو دةروونماندا
و دةضن دَين و ضؤن لةناخماندا ثَيناكةين لةبةرئةوة هةستيان

دةكوذَينةوة. ضؤن يان داوة
َ
سةريانهةل ضؤن

نةستن، ناو نيشتةجَيى كة هةستانةى ئةو نمونةى
دركبةبةشَيكىزؤر بضوكيياندةكةين، ئَيمة تةنيا بةآلم زؤرن،
كة هةستانة دةكةين ئةو مليؤنَيكى لة هةســـت بةيةك تةنيا

.(4) و دةضن دَين و لة ضواردةورماندا هةن لةناو ناخمانداو
نةســـتدان، ذمارةيةكى لةناو هةســـتانةى لةنَيو ئةم
ناو دَينة ضركةيةك هةموو هةن كة لةو هَيمايانـــة نةبذَيراو
لةو تةنيا ناكةين بةو هَيمايانة هةست ئَيمة جةســـتةمانةوة:
و ئازار و دةبن تَيثةِر سروشـــتى ئاســـتى كة لة كاتةدا نةبَيت

دروستدةكةن. شةرمةندةييمانبؤ
هَيزة جةســـتةو ئةندامةكانى ميكانيزمـــى هةموو
بزوَينةرةكانى دةروونمان،سةرجةميانبةثَيى سيستمىنةست،
كاردةكةن،ضونكة ئةوةىلةنةستدايةبريتيية لةرَيكخستنَيكى
بناغة لة يةكَيك و مرؤظايةتـــى دةروونى ى

َ
تؤل ورد و تونـــدو

ثَيكدَينَيت. زيندوو بونةوةرانى ذيانى سةرجةم سةرةكيةكانى
بةشَيك هةستى بةتةنيا بيتوانياية بوونةوةرى زيندوو ئةطةر
ئةوا بةشة لةوهَيمايانة بكردايةكةبؤ دةماخدَين، لةوهةزارةها
كارَيك هيض نةيدةتوانى لةمكاتةدا دةبوو: مردن ضارةنووســـى
ياندا،

َ
طةل لة و ذيان هةستةكانى لة طوَيطرتن نةبَيت تةنيا بكات

روودةداتكاتَيكنةخؤشى نةخؤشدا لة كة ةتةية
َ
حال ئةو ئةمة

ى
َ
نةخؤشى ئةقل كة تووشى كةسانةدا يان لةو بؤ دَينَيت، زؤرى

دووضارى نةستيان كاتَيك روودةدات كةســـانةدا لةو يان بوون،
نةهامةتى دةبَيت. و و كارةسات حةسرةت

َينيبةهؤىنةستةوة
َ
بةشَيوةيةكىوردودياريكراودةل

لة نةســـت ى
َ
رؤل بةهؤى و و ســـؤزمان هةســـت نابني بة ديلى

باآلكان. لوتكة طةيشتؤتة مرؤظايةتى هةستى دةربِريندا
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نةستداية    لة ئةوةى واية بِروايان زؤرَيك    
سيســـتمة  و جةســـتةيى    تةنيا غةريزةو هةســـتة
ئةوةى بةآلم بةطشتى، ئةندامةكانى جةستةو ميكانيكيةكانى
نةست كو

َ
بةل نيية، هةست بايؤلؤذي ثاشكؤيةكى نةستداية لة

لة جؤر فرة ضينى َيـــك
َ
كؤمةل كة ةكةى دةروونة

َ
قول ناوضـــة

دةطرَيت. لةخؤ ديكة ضينى و ى
َ
ئةقل و سايكؤلؤذى و بايؤلؤذى

و ضةشتن و بيستن بينني و هةستى لة هةستةكانمان سةرجةم
دةشَيتهةستىياننةستىبن. هةروةها بؤنكردن، بةركةوتن و
و رق و خؤشةويستى وةك هةســـتةكانمان، سةرجةم ســـؤز و
دووركةوتنةوة، و بةزةيى و رقلَيبوونةوة و رَيز و هاوِرَييةتـــى
نةستى ضينى و هةستى ضينى ناوةِرؤكياندا لة توَيكانياندا لة
ناو ئـــةوةى بَينة ثَيش هزرةكانمان لةخؤدةطـــرن. تةنانـــةت
دةبن، تَيثةِر نةستدا بة هاتنياندا رَيطةى لة هةستةوة مةيدانى
و داهَينان هزرةكانى نيطانماييةكانداو هزرة بةتايبةتى ئةمانة

دةدةن.
َ
سةرهةل دةماخدا لة كتوثِر دؤزينةوةى

ئةم زاناكان دواييـــدا ســـةردةمانةى بةهةرحاأل، لةم

دةكةين، باسى دواتر هةست ” و ناونا ” بان دةروونيان بةشةى
سايكؤلؤذى طومِرايى رؤح“كة بة ضةمكى ” بة سةبارةت بةآلم
دوو ضةمكة ئةم ئةمِرؤدا، ســـايكؤلؤذي لة بوو، دةستبةرداري
روانطة و لة بةدةر دةروون ضوونى

َ
هةل اليةنى دةطرَيتةوة، شت

تةواوى نيةت يان
َ
لة ئةقال دةر بة لؤذيكيانة واتة بريكردنةوةي

) دواوة بةرةو ئةقأل دوورخســـتنةوةى بة دةطرَيتةوة دةروون
ثشتى سؤزةوة لة لةوَيدا كة ( دواوة بؤ ئةقأل كشانةوةى بة واتة
لة ئَيســـتادا مةبةست لة ســـادةيى بة و كورتى بة ون دةبَيت،
سؤز كة يية

َ
مندال قؤناغى سةرةتايى دةروونى ”رؤح“ ضةمكى

بريكردنةوةى كة كَيشاوة بةسةردا ى
َ
بال وَينةيى بريكردنةوةى و

دةبَيت. دووانة ئةم ملكةضى لؤذيكيانة
مةيل تةنيا خؤشةويســـتى مــن“: ”تــؤ واتــة .7
كو

َ
بةل دى، مرؤظَيكـــى بؤ نييـــة ثةرؤشـــيةك و ئـــارةزوو يان

كة تَيبطةيت مرؤظة لةو دةطرَيت لةخؤي ئةوةش خؤشةويستى
و

َ
ئةقل و ناخ قوآليى و لة رؤح و بة دةرون بة دةوَيت، خؤشت
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ةوةلَيى تَيبطةيت،نةكتةنيا لةرَيطةىرَيكةوتةوة ناسيبَيتت،
َ
دل

خؤشى كةســـَيك ” كاتَيك َيت:
َ
هةية دةل فةِرةنســـى ثةندَيكى

دةوَييتئةوةدةطةيةنَيتكةلَيتتَيطةيشتووة”بةتايبةتىئةم
ديكة كةسانى كةسانةى ئةو سةرسوِرمانى مايةى بؤتة اليةنة
توانيويةتى ضؤن كضاندا: نازانم بةتايبةتى لة دةوَين، خؤشى

بةو ضؤن ؟ تَيبطات لَيم فراوانيية و ـــى
َ
بةو قول

مذاوييةكانم و تةم و ؤز
َ
ئارةزوو زؤر ئال ورديية

َينَيت؟ضؤن دةتوانَيت
َ
ياندةخةمل

َ
دةزانَيتو هةل

دةمةوَيت كة مـــن ئـــةوة بزانَيت بةتةواوةتـــى
وشـــةم دركاندووة يةك تةنيا كاتَيكدا لة َيم

َ
بيل

دروستى خؤشةويستى باآليةى كة نيطانما ؟ئةم
هاوســـؤزيية لةطةأل هةست جؤرة و ئةم دةكات
سيفةتة لة يةكَيكة ديكةدا، مرؤظَيكى سؤزى و
ئةم هةروةها هةر باآلكانى خؤشةويستىبةشكؤ،
دروست دةروونيانةش ةتة

َ
حال ئةم ســـيفةتةية

ضَيذى خؤشةويستى نيية، هاوتايان كة دةكات
دةبةخشَيت، مرؤظ بة مرؤيى نزيكبوونةوةى

تةواو و بةيةكى تَير و بـــوون لكان ثَيكةوة وةهمى هةروةهـــا
دةبةخشَيت. بة مرؤظ دةرووندا دوو رؤح و دوو لةنَيوان

دا من) (غةيرى و ( (من لةنَيوان تةبايى و طونجـــان
مةيلى ئارةزوو و روودةدات راستةقينةدا خؤشةويســـتى كة لة
تةواو يةكطرتنـــى خؤشةويســـتى دةكـــةن بؤ ئةو كةســـانةى
نهَينيةكانى دَيرينرتين بة ســـيفةتة دوو ئةم يةكديدا، لةطةأل
ســـاأل لةمةوبةر بةر لة هةزارةها و دادةنرَيـــن خؤشةويســـتى
” وتويةتى: ئةفالتؤن باسيان كردووة، فةيلةسوفةكان و شاعري
توانةوة و يةكطرتن بؤ دان

َ
هةول و خواست لة ثِرة خؤشةويستى

كة كةســـةى ئةو لةطةأل يةكطرتوودا بوونـــةوةرى لةناو يةك
.” دةوَيت خؤشت

زؤر ســـتؤى
َ
ليف تؤل رووســـى طةورة رؤماننووســـى

ةتة
َ
حال و ئةم كردووة خؤشةويستى نهَينى دركى بة بةجوانى

وَينا كردووة. دةروونية نامؤيةى
ستؤى

َ
تؤل رؤمانَيكى ةوانى

َ
ثال ليفني) (كؤنســـتانتني

بةناوى(ئاناكارينينا)لةدواىذنهَينانهةستَيكىسةرسوِرهَينةر
دروستكراو بوو هةستَيكى راستطؤ ئةم هةستة دروستبوو، تيادا
رؤمانةدا بةشَيكى لةم ســـتؤى

َ
تؤل لةكاتَيكدا تايبةتى بة نةبوو

تايبةتيةكانى خؤى هةستة و سؤز زؤرى لة
بةخشيبوو. ةوانة

َ
ثال بةم

ةوانى
َ
ةكىثال

َ
ئةوةرَيكةوت نيية ناوى رةضةل هةروةها

نووسةر ناوى داتاشراوى رؤمانة (ليفني) ئةم
شةو  ليفني رؤذَيكيان (ليف). خؤيةتى

كيتى دواكةوت، ةوة
َ
مال بؤ طةِرانةوة لة

ثَيشـــوازى نائارامييةوة و ثةرؤشـــى بة خَيزانى
ئاِراستةكرد، بةتوندىطلةيى و طازةندةى و لَيكرد
بة ويستى كرد و بة ســـوكايةتى هةستى ليفني
وةآلمى كينةوة رق و قســـةى توِرةو دةستةواذةو
بَي هةســـتى كرد ســـاتَيكدا لة ”بةآلم بداتةوة:
خؤى ئاِراستةى توندى زةبرَيكى خؤى مةبةست
زؤر هةر كيتـــى نةك كرد بةوة كـــردووة، دركى
لة ئةو نازانَيت خؤيةتى، كـــو

َ
بةل لَيوةى نزيكة،

دةستثَيدةكات كوَيوة دةبَيتوخؤى لة تةواو كوَي
خؤيةتى. هةر (كيتى) هةستيكرد ”

يةكطرتن بة مادديية هةستكردنة ئةم
بة ئةوةوة، نـــاو ضوونة دةوَيت خؤشـــت كةســـةى لةطةأل ئةو
دةزانني هةموو يية،

َ
خةيال هةســـتَيكى وشة مانايةكى هةموو

ماددى بةشَيوةيةكى ناتوانَيت سانايى بة ئاســـاييدا ةتى
َ
لة حال

و سؤز هةمان و بةدةست بكات كةسَيكى ديكة بةسؤزى هةست
ثلة دةطاتة خؤشةويستى كاتَيك بةآلم َينَيت،

َ
بنال ئةوةوة ئازارى

دروستدةبَيت، جؤرَيكلة سةرابَيكى سايكؤلؤذى نامؤ باآلكانى،
ثَيكةوة خؤشـــدةوَيت يةكرتييان كـــة كةســـة دوو كاتَيك ئةو
ئةم رؤحى خؤشةويستى تةزووةكانى َيي

َ
بل هةروةها يةكدةطرن

ثردى َيك
َ
َيي كؤمةل

َ
بل هةروةك ثَيكةوة دةبةستَيت، دووكةسة

بةمشَيوةيةهةستى دةدات، نةبينراودةمارةكانيانثَيكةوة طرَي
هةستى و و ضؤدةكات هات ديكةياندا بةناو ئةوى هةريةكةيان
هةستبةبرسَيتى ثَيكةوة دةكَيشَيتو يانبةسةردا

َ
هاوبةشبال

روودةدات. سياميدا)(5)، لة (دوانةى دةكةن هةروةك تينوَيتى و
طرنطيدانى و بايةخدان َيي

َ
بل هةروةك وادةردةكةوَيت

ئاساييمرؤظبةخؤىلةناكاوجَيطةىنيشتةجَيبوونىدةطؤِرَيت
بةرذةوةندى لةناكاو ديكةوة، كةسَيكى جةستةى ناو دةضَيتة و
و خةم بةرذةوةندي بة طرنطيدانةكانت دةبَيت و بايةخ و خةم

” ةتة لة
َ
حال ئةم ديكة، كةسَيكي بة طرنطيدان بايةخ و
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َيي 
َ
بل هةروةك دةضَيت، ” رؤح كؤضكردنى       

كةسَيكى  جةستةى دةضَيتةناو رؤحت لة بةشَيك  
ئةو هةســـتةكانى سؤزو تؤهةســـت بة ديكةوة، بةمشـــَيوةية

هةستى خؤتن. سؤزو ئةوانة َيي
َ
بل دةكةيت هةروةك

بايؤلؤذيية  ياسا ديارى ئاشكراو شـــكاندنَيكى  لَيرةدا
دةزانني هةستةكانى هةموو ضونكة دةكرَيت، بةدي زانراوةكان
مرؤظ طرياون و

َ
هةل لةناوجةستةىخؤماندا تايبةتنبةخؤمان

شَيوةيةكىماددىهةستبةهةستىكةسَيكىديكة ناتوانَيتبة
بةشَيوةيةكى م

َ
بةال ثَيكرد، هةستيشـــي ئةطةر تةنانةت بكات،

نةك شةشةمةوة، هةســـتى يان
َ
خةيال لةرَيطةى ســـايكؤلؤذى

ئةنجامدانى دةماخ بؤ تواناى دةمارةوة، جةستة يان لةرَيطةى
نةزانراوة. تائَيستا هَيشتا ئةمهةستثَيكردنة

هةستة  كةمرت لة سايكؤلؤذييةكان هةستة لةوانةية
بةهؤى لةوانةية بـــن، ثةيوةســـت مادديـــةكان بةجةســـتةوة
هةستيان لةدةرةوة مرؤظ بشـــَيت هَيزى خؤشةويســـتييةوة
دوورئاطايي موطناتيسيةكان يان ئيما بةهةمان شَيوةى ثَيبكات

.(telepathy)
هةروةها  دَيـــت؟ لةكوَيوة ســـؤز دوورئاطايي م

َ
 بـــةال

ئةوكةســـانةدا دةمارى و كةبةناو رؤح كامانةن ئـــةو تةزووانة
بابةتة ئـــةم دةوَيـــت! خـــؤش هاتوضؤدةكـــةن كةيةكرتيـــان
و سايكؤلؤذى بوارى ئاشـــكرانيية و زانايانى و روون بابةتَيكى
سروشتى و ئاشكرابكةن ة

َ
مةتةل ئةم نهَينى دةبَيت فسيؤلؤذى

بدؤزنةوة. ةتة
َ
حال ئةم بايؤسايكؤلؤذى

زانايانـــى  توَيذينـــةوةى دةكرَيـــت  لةمبارةيـــةوة،
و شـــوَين بن يارمةتيدةر بتوانن ي

َ
مندال ســـايكؤلؤذى قؤناغى

ن
َ
ثةنجةيان لةروونكردنةىئةمبابةتةدا،هةبَيت،ضونكة منداال
َ
لةطةل هاوسؤزين توندى هَيزَيكى خاوةنى جيادةكرَينةوة بةوة

لَييانةوة. كةسانةى نزيكن ئةو هةستى
بةئازارو  هةست بةتوندى بضووك نى

َ
هةروةها منداال

خؤشيئةوكةسانةدةكةنكةنزيكنلَييانةوةوهاوسؤزىدةكةن
دةذين،هةروةك َييخؤيانلةوهةستانةدا

َ
هةروةكبل ياندا

َ
لةطةل

َيي جؤرَيكلةسؤزىتايبةتيانهةيةكةثَييدةوترَيت ”سؤزى
َ
بل

َيي
َ
بل هةروةك كةوادةردةكةوَيت شكاوةكان ســـؤزة يان ة“

َ
زايةل

نزيكانةن ئةو كةسة و خَيزان هةســـتى سؤزو دةنطى ةو
َ
زايةل

لَييانةوةكةهةستيانثَيدةكةن.
زانايانىسايكؤلؤذىلةدواىئةوةى  لةوانةية  هةروةها
ببنةخاوةنى ئاشكرادةكةن سؤزة ئةم بايؤسايكؤلؤذى سروشتى
ســـايكؤلؤذى ـــة طرنطةكانـــى

َ
مةتةل كليلةكانـــى كردنـــةوةى

خؤشةويستى.
نيية طومان جَيطةى ئةوةى نا، يان بكرَيت كارة ئةم
رووى لة زؤر تائاستَيكى و دةكات ناسك ذيانمان خؤشةويستى

ةمةند
َ
دةول مرؤظ ذيانى جةستةييةوة و دةروونى و رؤحى

بةرفراوانى    و
َ
قوول توانايةكى دةكات، مرؤظ   

يي ناخى 
َ
قوال نـــاو ضوونـــة و تَيثةِريـــن          بـــؤ

دةوَيت. كةخؤشي هةية كةسة ئةو سايكؤلؤذى

ثةراوَيزةكان:

،” مرؤظ و
َ
ئاذةل هةستةكانى ” ميلن مارطريى لؤريس ميلن، .1

.1966 مؤسكؤ

( ئاشتى و (جةنط رؤمانى سةرةكييةكانى كةسايةتيية لة .2

ستؤين.
َ
تؤل

.( ئاشتى و جةنط ) تؤلستؤى ليف .3

ضركةيةكدا لةتةنيا مرؤظ هةستى زاناكان ئةوةيان سةِّـاندووة .4

يةكةى مليارةها وةرطرتنى تواناى م نةست
َ
بةال وةردةطرَيت، زانيارى يةكةى سةد

ضركةدا. هةية لةتةنيا يةك زانيارى

نووساو. سيامى: دووانةى ثَيكةوة دووانةى .5

سةرضاوة:
 2006 عربلعصور، واألسرة الحب

 



                              
  

@@@ لة نهَينيةكانى طةرديلة

هاوكار جةمال

                              
لَيو    لَيواو  تَييدا دةذين   ئةم طةردوونةى كة 

ثِرة لة نهَينى و شاراوة و ناديار، هةر لة مةجةِرةيةك 
و ئةستَيرةيةك و هةسارةيةكةوة بيطرة تا طةرديلةيةك 
و لةوةش زياتر بة شؤِربوونةوةمان بؤ نَيو دونياى ثِر 

نهَينى و شاراوةى طةرديلة، 
ئا لةو دونيا جؤراو جؤرة ثِر تةليسم و نهَينيانةدا 
زيندةوةرةكانيشةوة،  زةبةدةندةطانى  و  زؤر  دونيا  بة 
من 

َ
م بَى وةال

َ
ثرسيارةكان بة لَيشاو دَين و دادةبارن، بةال

م دةبَيت، 
َ
يان زؤر بة كةمى كة هةر وةك نةبوو واية وةال

ثرسيارةكان بة شَيوازى بؤضى، كةى، ضؤن، لةكوَى ؟ 
مةكان بة تةواوى مةطةر هةر الى 

َ
كة لة راستيدا وةال

بةديهَينةرى طةردوون و بوون وةدةستكةون. 
لة نيوةى يةكةمى سةدةى نؤزدةهةمةوة بة 
دةيان و سةدان زانا بة شةو و بة رؤذ لة كاردا بوون 
لة  طةرديلة،  نهَينيةكانى  دؤزيــنــةوةى  مةبةستى  بة 
نةدا توانرا تارادةيةكةى كةم 

َ
بةرهةمى ئةو هةموو هةوال

ثةردة لة سةر ئةو جيهانة ناديارةدا البربَيت وةك ئةوةى 
ةيى و ثَيكهاتةى و هةندَيك لة 

َ
شَيوةى طةرديلة و جول

سيفةتةكانى ديارى 
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         بكرَيت، بةوةش بنةماكانى ئةو برية ضةوتة  
تةكى كة ثَيى وابوو ماددة سةرةتا و كؤتايى 

َ
    هةل

نيية و هةرواش دةمَينَيت، لة جياتى ئةوة ضةكةرةى بريَيكى 
نوَى هاتة كايةوة كة ثَى ى واية سيستةمَيكى نموونةيى زؤر ورد 
و هاوسةنطيةكى زؤر تةواو و ديزاينَيكى زؤر قةشةنط و جوان 
ديكةى  دونياكانى  وةك هةموو  كاردةكات هةر  طةرديلةدا  لة 
ئةم بوونة، طةرديلةكان هةوَين و يةكةى بنةِرةتى طةردوون 
 big و بوونن و لةسةرةتا سةرةتاكانى تةقينةوة مةزنةكةوة
bang بةديهاتن كة طةردوونيش لةو تةقينةوة مةزنةوة ثةيدا 
بوو، ئةو ثةيدابوونةش بؤ خؤى ضريؤكَيكى دوور و درَيذى 

هةية كة ئَيستا ئةوة مةبةستى ئةم نوسراوة نيية. 
طةرديلةكان بريتني لة تةنؤلكةى زؤر زؤر ثضووك 
و ورد كة زؤر ستةمة لة اليةن مرؤظــــةوة ببينرَيت هةتا بة 
لة  بةهَيزنرين ووردبينيش، تريةى طةرديلة دةكاتة بةشَيك 
مليؤن بةشى مليمةترَيك كة مرؤظــــ ناتوانَيت تةسةورى ئةو 

ثضووكية بكات. 
بؤ وَيناكردني ئةو ثضووكية وايدانَى كة بةِرَيزتان 
(100) ديناريةكى ئاسن وا لة دةستداية كة بَيطومان ئةويش 
لة بليؤنةها طةرديلة ثَيكدَيت، بؤ بينينى ئةو طةرديالنة دةبَيت 
ئةو ثارضة ثارةية طةورة بكةيت تا قةوارةى هةموو طؤى زةوى 
و ئةو كاتةش قةوارةى هةر طةرديلةيةك بة ئةندازةى دةنكة 

برنجَيكى لَيدَيت، !!
طةرديلة  كة  تابزانني  ديكةدا  نمونةيةكى  لة  يان 
ضةندة ثضووك و ضؤن هةموو طةردوونيان طرتؤتةوة، وايدانَى 
كة دةمانةوَيت هةموو طةرديلةكانى دةنكة خوَييةك بذمَيرين 
و با واش دانَيني كة لة توانامانداية كة يةك مليار طةرديلة ( 
10 9 ) بذمَيرين لة يةك ضركةدا ئةوا ئةو كاتة زياد لة (500) 

مان دةوَيت بؤ ئةو كردارى ذماردنة!
َ
سال

ثضووكيةى  ثضووك  ئــةو   
َ
لةطةل لــةوةدايــة  سةير 

و  ورد  زؤر  زؤر  سيستةمَيكى  طةرديلةدا  نَيو  لة  طةرديلةدا، 
ة كاردةكات كة دةكرَيت بضوَينرَيت بةو 

َ
ؤزى دوور لة هةل

َ
ئال

سيستةمةى لة طةردووندا كار دةكات، لة هةر طةرديلةيةكدا 
ناوك هةية كة بة دةوريــدا ئةلكرتؤن لة سةر خولطةى جيا 
جيا و زؤر دوور لة ناوكةوة بة دةورى ناوكدا دةسوِرَينةوة، و 
لة ناو ناوكيشدا تةنؤلكةى بارطة موجةب بة ناوى ثرؤتؤن و 

تةنؤلكةى هاوبارطة بة ناوى نيوتِرؤنةوة هةن.  
نيوةتريةى ناوك دةكاتة بةشَيك لة (10) هةزار بةشى 
نيوةتريةى  ذمارة  زمانى  بة  وردتر  يان  طةرديلة  نيوةتريةى 

طةرديلة ( 10 - 10 ) م و نيوةتريةى ناوك دةكاتة 10 - 14 
مةتر واتة قةوارةى ناوك دةطاتة بةشَيك لة دة مليار 

بةشى قةوارةى طةرديلة،  
ئَيستا دةضينةوة بؤ الى نمونةكةى ثَيشوتر (دةنكة 
برنجةكة) كة ناتوانني لةو نمونةيةدا ناوك ببينني و ئةطةر 
دةنكة  دى  جارَيكى  دةبَيت  ئــةوا  ببينني  نــاوك  بمانةوَيت 
برنجةكة طةورة بكةين تا قةوارةكةى بة ئةندازةى طؤيةكى 
(تؤثَيكى) لَيبَيت كة تريةكةى (200م ) بَيت كة ئةوةش كارَيكى 
م هَيشتا ناوك هةر نابينرَيت و لةوانةية ئةو كاتة 

َ
ستةمة، بةال

قةوارةى ناوكةكة بطاتة قةوارةى دةنكة طةردَيكى ناو هةوا ، ! 
بؤ زياتر روونكردنةوة ئةطةر بةراوردى نيوةتريةى 
ناوك بة نيوةتريةى طةرديلة بكةين ئةطةر وامان دانا طةرديلة 
تؤثَيكة و بة ناوك ثِرى دةكةينةوة ئةوا ثَيويستمان بة ذمارةى 
(10 15) ناوك دةبَيت واتة  1000000000000000 ناوك، 
! لةوةش سةيرتر بارستايى ناوك ( 95ر 99 %) ى هةموو 
بارستايى طةرديلة ثَيكدَينَيت لة كاتَيكدا ناوك جَيطةيةك لة 

نَيو طةرديلةدا دةطرَيت كة هةر وةك نةبوو واية، 
بارستايى  هةموو  نزيكى  بة  كة  دةردةكةوَيت  لَيرةوة 
طةرديلة لة ناوكدا ضِربؤتةوة ضؤن و بؤضى؟ ئةمة وةك ئةوةية 
بةِرَيزتان خانويةكتان هةبَيت رووبةرةكةى (10) مليار  كة 
ةكةت 

َ
مةتر ضوارطؤشةية و ناضاريت كة هةموو كةلوثةُّـ مال

لة ذورَيكدا دابنَييت كة رووبةرةكةى (1) مةتر ضوارطؤشةية، 
م 

َ
ئايا دةتوانيت ئةو كارة ئةنجام بدةيت بيطومان نةخَير، بةال

ناوكى طةرديلة دةتوانَيت ئةوة بكات بةهؤى ئةو هَيزة طةورة و 
زةبالحةى كة نمونةى لة طةردووندا نيية و بة (هَيزى ناوكى 
زؤر بةهَيز) دةناسرَيت و يةكَيكة لة ضوار هَيزة بنةِرةتيةكةى 
طةردوون، ئةو هَيزةش طةورةترين هَيزة لة سروشتدا ئةى ئةطةر 
وانةبَيت ضؤن ثِرؤتؤنةكان لة نَيو ناوكدا ثَيكةوة دةمَيننةوة 
لةكاتَيكدا ئةوانة بارطة موجةبن و هَيزى لَيكدووركةوتنةوة لة 

نَيوانياندا دةبَيت . 
ئةو  طةرديلة  نَيو  نهَينيةكانى  لة  دى  سةيرَيكى 
بؤشايية زؤرةية كة لة نَيوان ثَيكنةرةكانى ناو طةرديلةداية بؤ 
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بَيت 1سم تريةكةى ثضووك طؤيةكى كة وادانَيني ئةطةر نمونة
ئةو طةبةطوَيرةىناوكئةوا

َ
ئةلكرتؤنَيكبَيتلةنزيكرتينخول

ماوة  ئةو ! دةبَيت، دوور ناوكةوة لة (1 كم) بِرى ئةلكرتؤنة بة
واتايةكى بة يان هةن ناوكدا ناو ثَيكنةرةكانى نَيوان لة زؤرانةى
هةروةك هةن نَيو طةرديلةدا لة طةورةى كة بؤشايية ئةو دى
و هةن و ئةستَيرةكاندا نَيوان مةجةِرة كة لة زؤرانةية ماوة ئةو
دةكات. كار سيستةم ؤزترين

َ
ئال و وردترين هةردووكيشياندا لة

تةنها  ناوكدا نَيو لة كة دةزانــرا 1932 وا ى
َ
سال تا

ناوبانط بة زاناى اليةن لة ةدا
َ
سال لةو م

َ
بةال ثرؤتؤن هةية،

هاوِرَيية كة دؤزرايـــةوة نيوترؤن  (Chadwickــك ــادوي (ض
ى

َ
دةبَيت رؤل لةوانةية بوترَيت ناو ناوكدا، لة  ثِرؤتؤن

َ
لةطةل

َى
َ
؟بةل ثؤِرةدا تةنؤلكةثضووكةضى بَيتلةم طةردوونة ثانو ئةو

دةورو لة كة شتانةية ئةو هةوَينىهةموو ثضووكة تةنؤلكة ئةو
نزيكةى ئَيستا تا بينني، نةشيان هةتا و دةيانبينني ثشتماندا

هةموويان  هةر بة كة دؤزراونةتةوة طةردووندا لة 109 توخم
هةمووشيان ثَيكدَين هةر و ثَيكهَيناوة و زةويشيان طةردوون
ضى جياوازيان دةبَيت ئةى نيوترؤن، و و ئةلكرتؤن لة ثِرؤتؤن

ثِرؤتؤنةكاندا هةية، ذمارةى لة ؟ جياوازيان بَيت
كة هايدرؤجينة توخم سوكرتين ناوكى لة نمونة بؤ

توخمى  لة و 2 ثِرؤتؤن لة هيليؤمدا و هةية يةك ثِرؤتؤن تةنها
و.  ئؤكسيجيندا 8 ثِرؤتؤن هةية لة و 79 ثِرؤتؤن توندا

َ
ئال

..هتد.
لة  كة دةزانــرا وا لةمةوبةر  

َ
ســال  20 نزيكةى تا

لةم م
َ
بةال هةن، نيوتِرؤن و ثِرؤتؤن تةنها طةرديلةكاندا ناوكى

بة هةن ثضووكرت زؤر تةنؤلكةى كة دؤزرايةوة ئةوة دوواييانةدا
دى تةنؤلكانةى ئةو كة (كواركةكان) ناوى

لة  لقَيك ئةوةش بؤ  دروستدةكةن

(فيزياى ناوى بوو بة دروست فيزيا
دواى بة كة تةنؤلكةكان)

دةطةِرَيت  ةيان
َ
جول و طةرديلةييةكان خوار  تةنؤلكة

تؤذينةوة  طةرديلةكاندا. ناو لة وان كة  sub-particles
نيوتِرؤنةكان و ثِرؤتؤن كة دةرخستوة ئةوةيان نوَييةكانيش
كواركانةش ئةو ثضووكى ثَيكهاتوون، كواركةكان لة بنةِرةتدا لة
كواركَيك نايرِبَيت، دووريةكانى

َ
ئةقل هةرطيز كة جؤرَيكة بة

ثِرؤتؤنةكانيشدان  ناو لة كة كواركانةى ئةو ،( 10 18- م ) دةطاتة
يةكرت لة ناتوانن كة بةسرتاون ثَيكةوة زؤر طةورة هَيزَيكى بة
كة الستيكية شريتَيكى وةك هَيزةش ئةو و دووربكةونةوة
دووركةوتنةوة بة ثَيى كة بةهَيزة) ناوكى زؤر (هَيزى ئةويش
دةكات، كار الستيكيانة يةكرت لة كواركةكان نزيكبوونةوةي و

بةهؤى كواركةكانيش نَيوان الستيكيةى شريتة ئةو
ناوكى  هَيزَيكى كة gluons دةبَيت (طلؤنةكانةوة)
كواركةكان نَيوان لة هةية بةهَيز زؤر كارلَيكَيكى طةورةية، زؤر

نازانن. كارلَيكة ئةو هؤى زاناكان ئَيستاش تا كة طلؤنةكان و
لة بريتني طــةرديــلــةكــان ديــكــةى  ثَيكنةرَيكى 
ناوكدا دةورى بة كة  ئةلكرتؤنانةى ئــةو ئةلكرتؤنةكان
هةسارةكانى خوالنةوةى و  سوِرانةوة هةروةك  دةسوِرَينةوة،
و بة دياريكراو خولطةى سةر لة خؤر دةورى بة وةك زةوى
نَيوان لة بوون هاوِرَيذة وردكاريةوة، بةوثةِرى خؤياندا دةورى
جياوازن، زؤر طةرديلة) و (ئةلكرتؤن، خؤر) (زةوى، قةوارةى
كرد ــةورة ط زةوى طــؤى ئــةنــدازةى بة طةرديلةمان ئةطةر 
دةبَيت، َيك

َ
ثرتةقال ئةندازةى بة ئةلكرتؤن ئةوكاتة قةوارةى

ثضووكدا قةوارةيةكى زؤر ئةلكرتؤنةكان لة
ناوكدا بة   دةورى بة سوِرانةوةدان لة بةردةوام    
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ستةمة ببينرين و  جؤرَيك زؤر    
هةية، ئةو  ورديــان ؤز و

َ
زؤر ئال ةيةكى

َ
جول     

 ( ضركة / (1 كم كة طةورة هَيجطار خَيراييةكى بة ئةلكرتؤنانة
بةركةوتنَيك هيض ئةوةى بَى دةسوِرَينةوة ناوكدا دةورى بة ية

ِرووبدات. تَيكضوونَيك يان
سالنب بارطة ثضووكى زؤر تةنؤلكةى ئةلكرتؤنةكان

ثِرؤتؤن،  و نيوتِرؤن قةوارةى ى 002 ر. دةكاتة قةوارةيان كة
بارطةكانيشيان بِرى و ثِرؤتؤنةكان ذمارةى دةكاتة ذمارةيان

ؤم).
َ
6 ر 1 × 10 19- كؤل ) و دةكاتة يةكسانن

ياسا ثةيِرةوى دةبواية بارطة سالنب كة ئةلكرتؤنةكان
فيزياييةكانيان بكردايةكةئةويشئةوةيةبارطة لَيكضوةكانلة
ئةلكرتؤنانةىدةورى واتةدةبوايةئةو بكةوتنايةوة، يةكرت دوور
دوور يةكرت لة بارطةوة رووى لة لَيكضوون هةموويان ناوك كة
بريتى طةردوون ئةوكاتة و بةجَيهَيشتاية ناوكيان و بكةوتناية
ئيش ثِرؤتؤن و نيوتِرؤن و ئةلكرتؤنةكانيش بَى تةنها لة دةبوو
ناو ثِرؤتؤنةكانى ويان بووناية، طةِردا لة طةردووندا بة كار و
بؤ بكرداية كَيش ئةلكرتؤنةكانيان موجةبن بارطة كة ناوك
هةريةكة لة ضونكة روونادات، ئةوانة هةرطيز م

َ
بةال ناوك! ناو

دووركةوتنةوةى لَيك ئةلكرتؤن و هَيزى دةرضوونى خَيرايى
و ئةلكرتؤن نَيوان كَيشكردنى هَيزى  و ئةلكرتؤنةكان نَيوان
دانراون وردى وا بةهاى سةر لة هةموويان ثِرؤتؤنةكان ئةوانة
زؤر شَيوةيةكى بة هَيزة سَى ئةو هاوسةنطى هؤى ببَيتة كة
بةهَيزةى كة ناوكية هَيزة  ئةو

َ
لةطةل هاوِرَى حةكيمانة ورد و

هَيشتؤتةوة، ناوكدا ناو لة ثَيكةوة نيوتِرؤنةكانى و ثِرؤتؤنةكان
يةى

َ
جةنجال ثِر ورديلة ئةو دونيا نَيو لة ورد سيستةمَيكى ض

هةية!؟ طةرديلةدا
جؤرى ثَيى بة جياجيا ذمــارةى بة  ئةلكرتؤنةكان 
زؤر ناوضةيةكى لة جياجياو خولطةى سةر لة و ماددةكة
دةسوِرَينةوة دةورى ناوكدا ستةمة ببينرينبة زؤر كة ثضووكدا
ئةوةى بَى بة كرا بؤ ئاماذةى ثَيشرت طــةورةى خَيراية  بةو
دياريكراو ذمارةيةكى خولطةيةكيش هةر بكةون، بةريةك

ئةلكرتؤن  2 يةكةم خولطةى نمونة بؤ دةطرَيت، ئةلكرتؤن لة
سَييةم 8  خولطةى و ئةلكرتؤن 8 دووةم خولطةى و دةطرَيت
كام  هيض دةطرن، ماددةكة جؤرى ثَيى بة ئةلكرتؤن 18 يان
وزةى ئاستَيكى خولطةيةكيش هةر و نابِرن يةكرت خولطانة لةو

بةرزتر ووزةيــان ئاستى ناوك دوورتــر بن تا لة خؤى هةية
كة وا دةزانــرا ــةوة دؤزراي ئةلكرتؤن جار كة يةكةم دةبَيت،
دواتردا لة م

َ
نيوتِرؤن، بةال ئةويشتةنؤلكةيةكة وةكثِرؤتؤن و

شةثؤليشى دةركةوت كة ئةلكرتؤن سيفةتى تاقيكردنةوة بة و
دةردةكةون، ئيرت (فؤتؤنةكان) واتة رووناكيش وةك هةية و
تةن هةموو كة ئةوةى كوانتا طةيشتنة بوارى زانةكانى فيزيا
شةثؤُّـ بوارَيكى ةكةيدا

َ
جول كاتى لة و

َ
جوال تةنؤلكةيةكى و

يان مادديةكان شةثؤلة لَيرةيشةوة بريؤكةى و دةبَيت هاوِرَيى
هاتة برؤلية) دى لويس فةِرةنسى (زاناى ديربؤلية شةثؤلةكانى

كايةوة.
بريَيك لة رةنطةكانبكةينةوة، با تابلؤيةكىديكةدا لة
رةنطةكان ئةطةر دةردةكــةوت ضؤن قةشةنطة سروشتة ئةم
لة وةك ةمَيشى

َ
خؤل يان و سثى رةش بة هةموو و نةبووناية

بَيطومان دةربكةتناية ؟! دةبينرَيت هةندَيك طياندارةوة ضاوى
جوانى ضَيذَيكى هيض وة دةبوو ناخؤش زؤر ذيان كاتة ئةو
دةبا دةبوون، وةِرس بَيزار و ذيان مرؤظــــةكان لة و نةدةما
دياريكراوى ةيةكى

َ
جول لة رةنطةكان  كة بزانني ــةوةش ئ

خولطة سةر لة ئةلكرتؤنةكان ؟. . ضؤن دةبن ئةلكرتؤنةكانةوة
كة دةسوِرَينةوة ناوكدا دةورى  بة  خؤيان دياريكراوةكانى
ذمارةيانحةوتخولطةيةوهةرخولطةيةكيشئاستَيكىوزةى
ئاستى ئةوا بَيت دوور ناوكةوة لة تا كة هةية خؤى دياريكراوى
خولطةى سةرةكى خولطةيةكى هةر بؤ دةبَيت، بةرزتر وزةكى

و  sub-shells دةناسرَين بة كة هةن دى ناسةرةكى ديكةى
نَيوانياندا لة بةردةوامى بة  خولطةية  ئةو ئةلكرتؤنةكانى
دةرةكى وزةيةكى بة ثَيويستى ئةلكرتؤنةكة دةسوِرَينةوة،
سةرةكيش شَيوةى بة دةربضَيت، خؤى خولطةيةى لةو تا هةية
و خَيرايى رووناكى (فؤتؤن) لة وزةية بريتية سةرضاوةى ئةو
شةثؤلة كارؤموطناتيسيةكانة خَيرايى هةموو كة رووناكيش
رووناكية يان ئةو ئةو / ض)، كاتَيك 300000كــم ) دةكاتة
نَيو ناضنة (زؤر  دةكــةون  ماددةكان بةر وزةن كة فؤتؤنانة
ئةلكرتؤنةكان) ووزةكانيان دةدةنة كو

َ
ماددةكة بةل ييةكانى

َ
قوال

دةبةن نزمةوة وزة خولطةيةكى يان ئاستَيكى لة ئةلكرتؤنةكان
خولطة لةو ئةلكرتؤنانة ئةو بةرز،  وزة خولطةيةكى بةرةو 
زؤرنامَيننةوةودةطةِرَينةوةبؤخولطةبنةِرةتيةكانى بةرزانةدا
كة دةدةنةوة وزةن كة وةريانطرتوة فؤتؤنانةى ئةو و خؤيان
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طرى رةنطى ئةو ماددةية، دةبَيت ئةوةش بزانني كة 
َ
دةبنة هةل

ئةو رووناكية سثية لة حةوت رةنط ثَيكدَيت كة بة شةبةنطى 
خؤر دةناسرَين، خؤ ئةطةر ئةو تةنة رةنطى سةوز بوو ئةوا 
تةنها رةنطى سةوز دةاتةوة و ئةطةر شني بَيت تةنها رةنطى شني 
دةداتةوة و ئةوانى ديكة هةموو دةمذَيت و ئةطةر تةنةكة سثى 
بَيت ئةوا هةموو رةنطةكان دةداتةوة كة سثى دةردةكةوَيت، 
خوَينةرى خؤشةويست ئةوةى ئَيمة لة ضةند وشة و دَيِرَيكدا 
ؤز و وردة كة هةر لة 

َ
باسمان كرد بؤ خؤى ثرؤسةيةكى زؤر ئال

بةديهَينةرى طةردوون خؤى دَيت و ئةو ثرؤسةيةش هةر لة 
ساتةكانى يةكةمى بةديهاتنةوة بةردةوامة. 

شايانى باسة كة رةنطى هةر تةنَيك بةندة لة سةر: 
1) سيفةتةكانى ئةو رةنطةى كة لة سةرضاوة رووناكيةكةوة 
دةردةضَيت. 2) كاردانةوةى ئةو ئةلكرتؤنانةى كة لةو ماددةية 
دان لة رووى جؤرى ئةو رووناكيةى كة دةيمذن و ئةوةى كة 
نايمذن. 3) رةنطى تةنةكان ثةيوةستيشن بة ضؤنيةتى ثَيزانينى 

دةماخمان بؤ ئةو فؤتؤنانةى كة بةر تؤِرةى ضاو دةكةون. 
بؤن  و  رةنط  رووى  لة  ماددةكان  جياجيايى  هؤى 
و تام و رةقى و شلى و طازيانةوة دةطةِرَيتةوة بؤ جياوازيان 
لة طةرديلةكانياندا و ئةو جياوازيةى لةو بؤندة كيمياييانةى 
كة لة نَيوان طةرديلةكانداية بؤ ثَيكهَينانى طةردةكان هةية، 
طرتوة و ئةو بؤندة 

َ
طةردةكانن كة سيفةتةكانى ماددةيان هةل

دوا  لة  كــةوان  ئةلكرتؤنانةى  بةو  ثةيوةستن  كيمياييانةش 
خولطةى طةرديلةكاندا، بؤندةكانيش بة 3 شَيوة دةردةكةون، 
بؤندى هاوبةش و بؤندى ئايؤنى و بؤندى كانزايى و هةندَيك 

جار بؤندى تايبةتى بة ناوى بؤندى الواز. 
ماددةكان  جياوازوكانى  طةرديلة  يةككطرتنى  لة   
ذمارةيان  تــةواوى  بة  ئَيستا  تا  كة  دةبن  دروســت  ئاوَيتةكان 
نةزانراوة و لة دوو مليؤن زياتريان لَيناسراون و لة نَيو هةموو 

ماددةكانيشدا ئاوَيتةكانى كاربؤن لة هةموويان زياترن. 
بابةتى طةرديلة كة هةوَين و بةردى بناغةى بوون 
بابةتَيكى  لة  ناكرَيت  كة  لقاوية  و  ؤز 

َ
ئال زؤر  طةردوونن  و 

م لَيرةدا ئاماذة 
َ
ييانةوة، بةال

َ
كورتى ئاوادا بضينة نَيو ئةو قوال

بة ذمارةى طةرديلةكان لةو بةشة بينراوةى طةردووندا و بة 
ثَيى تيؤرى فراوانبوون دةكةين كة دةكاتة  (4 × 10 78 تا 6 
× 10 79 ) طةرديلة و بةهؤى سيفةتى داخراوى و ناكؤتايى 
طةردوون لةوانةية ذمارةى طةرديلةكان زؤر لةوة زياتر بَيت و 

هةتا ناكؤتايى بن.

ــة دةطرَيت لة  ــك رَيط ــريى داي ش
تووشبوون بة شةكرة 

ينةوةيةكى ئةمريكى ئاشكراى كرد شريدانى سروشتى 
َ
لَيكؤل

منداآلن لة تووشـــبوون لةجؤرى دووةم لة شةكرة دةثارَيزَيت كاتَيك 
دةطةنة قؤناغى هةرزةكارى.

دكتـــؤر ئيليزابَيس مايرديفيز لةزانكؤى ســـاوس كارولينا 
ةويية زؤرةى لة 

َ
لةشـــارى كؤلؤمبياو هاوِرَيكانى رايانطةياند ئـــةو قةل

يدا تووشـــى منداآلن دةبَيت و دةركةوتنى جؤرى دووةم 
َ
قؤناغى مندال

يان ثَيوةنابن بؤ ئةنجامدانى 
َ
لة شـــةكرة لة قؤناغى هةرزةكاريدا ثال

ئةم توَيذينةوةيةو دةستنيشانكردنى ئةو رَيطايانةى لة تووشبوون بةم 
ةتانة دةيانثارَيزَيت.

َ
حال

ينةوةكة لةسةر 80 كةس كرا كة تةمةنيان لةنَيوان 
َ
لَيكؤل

دا بوو تووشى جؤرى دووةم لة نةخؤشى شةكرة بوو 
َ
(21-10) ســـال

ةتى ديكة بةراوردكران كة تووشـــى شةكرة 
َ
بوون و لةطةأل 167 حال

نةبوو بوون . رَيذةى شـــريثَيدانى سروشتى لةو كةسانةدا كة تووشى 
شـــةكرة بوو بوون 20 بوو بةرامبةر 27 % الى ئةو ئةمريكييانةى بة 
بنةضة ئةفريقى بوون و 50 بوو بةرامبةر بة 84 % ى ئةو ئةمريكيانةى 
بة بنةضة التينى هسثانيك بوون و 39 % بةرامبةر 78% الى ئةو سثى 

ثَيستانةى هسثانيك نةبوون.
بة ضاوثؤشني لة جؤرى رةطةز و نةتةوة ،شيكردنةوةكان 
ئاماذة دةدةن شريثَيدانى سروشتى كاريطةرى هةبوو، ئةو منداآلنةى 
شريى دايكيان خواردووة كةمرت تووشى شةكرة بوون، هؤكارى ئةمةش 
لةوانةية بؤ ئةوة بطةِرَيتةوة كة ئةو منداآلنة كَيشيان سروشتى بووة. 
مايرديفيز ثَيى واية شـــريثَيدانى سروشتى كاريطةرييةكى خؤثارَيزى 
َيت و لةزؤر نةخؤشى وةك جؤرى دووةمى شةكرة 

َ
لةسةر منداأل جَيدَيل

دةيانثارَيزَيت.
توَيذةرةوةكان لـــة كورتـــةى توَيذينةوةكةياندا ئةوةيان 
طةى زياتر لةسةر سوودةكانى شريدانى 

َ
راطةياند دةســـتكةوتنى بةل

دانى زياتر بؤ هاندانى دايكان بؤ ئةوةى 
َ
سروشتى هانمان دةدات بؤ هةول

طايةنةدا 
َ
ةكانيان بدةن بة تايبةتى لةو كؤمةل

َ
شـــريى خؤيان بة مندال

كة هةرزةكاران زياتر رووبةِرووى تووشبوون بةجؤرى دووةمى شةكرة 
دةبن.  



َيكى 
َ
ئةلبَيرت ئاينشتاين كة لة دايك بوو مندال  .1

ني ئاينشتاين) كة ضاوى 
َ
ةو و سةر زل بوو دايكى (ثؤل

َ
قةل

ةكةى كةمئةندامة. ثشتة 
َ
ثَيكةوت زؤر ترسا و وايزانى منال

سةرى ئةلبَيرت ئةوةندة طةورة بوو لة ثَيشدا كةسوكارى وةك 
بوونةوةرَيكى سةير تَييان دةِروانى. بةآلم ثزيشكةكان توانيان 
باوةِريان ثَيبَينن كة كَيشةيةكى ئةو تؤى نيية. هةرضةندة 
نيطةرانى كةسوكارى ئةلبَيرت بآ هؤ نةبوو، ضونكة لة كة 
لة دايك بوو زؤر ناشرين بوو، بةآلم وردة وردة سةرى ئاسايى 

بوةوة.
كةوت  ضــاوى  يةكةمجار  كة  ئةلبَيرت  داثــريةى 
(بةراستى  دةيووتةوة:  خؤيةوة  دةم  بة  هةر  نةوةكةى  بة 
 بة ثَيضةوانةى هةموو ترس و 

َ
ةوة!). بة هةرحال

َ
زؤر قةل

ئاسايى  شَيوةيةكى  بة  ئةلبَيرت  كةسوكاريةوة  طومانَيكى 
طةورة بوو. تةنيا ئةوةندة نةبَيت زؤر ئارام و كةمدوو بوو.!

كَيشةى  يدا 
َ
مندال لــة  ئاينشتاين  ئةلبَيرت   .2

زمانطريى هةبوو. 
يدا كةم دوو 

َ
هةروةها ئةلبَيرت لة سةردةمى مندال

بوو و لة كاتى ئاخاوتندا زؤر خاو بوو! سةير لةوةدابوو ئةو 
سةرةتا رستةكانى لة فيكريدا دروست دةكرد يا خود لة ذَير  

وردةكارييةكى  ضةند 
ذيانى ئاينشتاين

    كةذاأل عةال

ذيانى ئاينشتاين

َيكى 
َ
ئةلبَيرت ئاينشتاين كة لة دايك بوو مندال  .1

ني ئاينشتاين) كة ضاوى 
َ
ةو و سةر زل بوو دايكى (ثؤل

َ
قةل

ةكةى كةمئةندامة. ثشتة 
َ
ثَيكةوت زؤر ترسا و وايزانى منال

سةرى ئةلبَيرت ئةوةندة طةورة بوو لة ثَيشدا كةسوكارى وةك 
بوونةوةرَيكى سةير تَييان دةِروانى. بةآلم ثزيشكةكان توانيان 
باوةِريان ثَيبَينن كة كَيشةيةكى ئةو تؤى نيية. هةرضةندة 
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بةثَيى  دةبِرين.  دةرى  ئينجا  دةيووتةوة  لَيوةوة    
ةتةى 

َ
ئةو هةواآلنةى كة لةبارةى ئةلبَيرتةوة هاتوون، ئةم حال

ى بةردةوام بوو هةربؤية دايكى و 
َ
ئةلبَيرت تا تةمةنى 9 سال

باوكى زؤر نيطةران بوون دةترسان مَيشكى دوا كةوتوو بَيت.
مَيذوونوسى زانست ئؤتؤ نؤطباوةر لة بارةى ذيانى 
 : َيت 

َ
دةل نووسيوةتةوة  خؤشى  ضريؤكَيكى  ئةلبَيرتةتةوة 

لةبةرئةوةى ئةلبَيرت طرفتى زمانطريى هةبوو هةميشة دايك و 
باوكى نيطةران بوون بؤى. تا لة ئَيوارةيةكدا كة لة سةر مَيزى 
نان خواردن دانيشتبوون، ئةلبَيرت هاتة زمان و وتى ( شؤرباكة 

زؤر طةرمة).
يةوة وتيان: ئةى 

َ
دايك و باوكى ئةلبَيرت بة خؤشحال

تاكو ئَيستا بؤ تةنها قسةيةكيشت نةكردووة !؟ ئةلبَيرت وةآلمى 
ستا هةموو شتَيك باش  دانةوة و وتى: لةبةر ئةوةى تاكو َئَيِ

بووة! 
يةكةمني ثزيشك كة ئةلبَيرتى بةرةو دنياى زانست   .3
بةتايبةت زانستى فيزيا هاندا لة بينينى قيبلة نمايةكةوة بوو. 
يدا ئةلبَيرت نةخؤش كةوتبوو هةر بؤية 

َ
لة تةمةنى 5 سال

لة ناو جَيدا كةوتبوو تا بحةوَيتةوة لةم كاتةدا باوكى شتَيكى 
كة  دا  ثيشان  ى 

َ
باخةل بةر  سادةى  و  راكَيش  بضوكى سةرنج 

ئةويش قيبلة نمايةك بوو. 
ئةلبَيرت ئاينشتاين لة ئةزموونى ثَيش ضوونة   .4
يدا خؤى 

َ
ى 1895 لة تةمةنى 17 سال

َ
زانكؤ دةرنة ضوو. لة سال

ئامادة كردبوو بؤ ضوونة ناو كؤلَيجى ثؤليتةكنيكى سويسرا.
 
َ
هةرضةندة لة بابةتى بريكارى و بةشة هونةريةكاندا قةبوول

كرا، بةآلم لة بابةتى مَيذوو و جوطرافيادا مايةوة! بؤية ناضار 
َيك توانى بضَيتة 

َ
بوو بضَيت بؤ خوَيندنطاى ثيشةيى و ثاش سال

زانكؤ. 
لة  هــةبــوو!  ناشةرعى  َيكى 

َ
مندال ئاينشتاين   .5

ةتَيكى تايبةتى 
َ
هةشتاكاندا لة نامة تايبةتيةكانى ئةلبَيرتدا حال

لة ذيانى ئةم بليمةتة كةوتةِروو،كة كضَيكى ناشةرعى هةبوو لة 
ميليا ماريض كة يةكَيك بوو لة قوتابيةكانى خؤى. هةرضةندة 
 ميليا زةماوةندى 

َ
لة دوايدا لة كؤتايى كانوونى دووةمى لةطةل

َيك ثَيش ئةوةى ميليا بهَينَيت كضَيكى 
َ
كرد 1902دا بةآلم سال

ناشةرعى بة ناوى (ليسَيرل) لَي بووة طةرضى ئةلبَيرت هةرطيز 
ئةم كضةى نةبينيووة، تاكو ئَيستاش كةس نةيزانوة ضارةنوسى 

ئةم كضة ضي لَي بةسةر هاتووة.
َ
ئةلبَيرت ثاش هاوسةرطريى لةطةل  .6

 ميليا بووة خاوةنى دوو كوِر بة ناوى هانس و ئَيدوارد. 
بةآلم ئةلبَيرت ئاينشتاين بة هؤى طةِران و سةفةرة زؤرةكانيةوة 
خَيزانةكةى  ئةكاديميةكانيةوة  سةركةوتنة  و  جيهان  بؤ 
ي 

َ
ثشتطوآ دةخات و تاقةتى لة ذنةكةى دةضَيت ماوةيةك هةول

ئةوةيان داوة ضارةسةرى كَيشةكانيان بكةن، بةآلم بَيسود بووة. 
ثاشان ئةلبَيرت ضةند مةرجَيكى زؤر سةيرى داناوة بؤ ميليا 
كة دةبواية بةجَيى بَينَيت و ئيمزاى بكات بؤى تا ئةلبَيرت 

َيت، ئةويش بريتى بوو لة:  
َ
بةجَيى نةهَيل

(ئةلبَيرت) دَلنياتان دةكةمةوة كة:
و  كةلوثةل  خاوَينى  بة  دةدةم  زؤر  طرنطيةكى   ¿

ثَيخةفةكانت. 
¿ سَى ذةمة بة شَيوةيةكى رَيك و ثَيك و لة كاتى 

خؤيدا خواردنت بؤ دَينمة ذوورةكةتةوة.
¿ رؤذانة ذوورى نوستن و موتاآلكةت خاوَين دةكةم 
بةتايبةت مَيزةكة كة تةنها (ئةلبَيرت) بؤى هةية بة كارى 

بَينَيت..
¿ هةروةها من بة هيض شَيوةيةك ثةيوةنديم ثَيتةوة 
نامَينَيت مةطةر لة كؤبوونةوة زةروريةكانتدا نةبَيت ئةطةر 

شياو بَيت.
¿ تا خؤت ثَيت خؤش نةبَيت لَيت نزيك نابمةوة و 

 ناكةم!
َ
لةخؤمةوة قسةت لةطةل

جَيى ئاماذةية كة ميليا بة هةموو ئةم مةرجانةش 
نيا بَيتةوة دووبارة 

َ
رازى بوو! بةآلم ئةلبَيرت بؤ ئةوةى زياتر دل

لة ثةيمان نامةكةدا بؤ ميلياى نوسيةوة:
نياتان ئةكةمةوة وةك ذنَيكى نامؤ 

َ
(ئةلبَيرت) من دل

دا دةكةم، نةك وةك (هاوسةرَيك!!!).  
َ
رةفتارت لة طةل

ثةيمان  و  بــوو  رازى  ميليا  كة  ئــةوةشــدا   
َ
لــةطــةل

نامةكةشى بؤ ئيمزا كرد بةآلم ئةلبَيرت هةر لَيى جيا بووةوة 
و ميلياى تةآلقدا. 

طةورةكةيدا  كوِرة   
َ
طةل لة  ئاينشتاين  ئةلبَيرت   .7

ناسازطار بوو. لة ئةنجامى جيا بوونةوةى ئةلبَيرت لة ميليا، 
 باوكيدا تَيكضوو هؤكارى 

َ
هانسى كوِرة طةورةى نَيواني لةطةل

طةورةش جيابوونةوة و تةآلقدانى دايكى بوو. هانس كضَيكى 
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         خؤش دةويست بة ناوى فريدا كنَيخت و 
     بة نياز بوو بيخوازَيت بةآلم باوكى رازى نةبوو 
 
َ
طةل لة  بوو  طةورةتر  هانس  لة  زؤر  تةمةنى  ئةوةى  لةبةر 

لة  هانس   
َ
حــال بةهةر  نةبوو.  راكَيشيش  سةرنج  ئةوةشدا 

يدا ئةم كضةى هَينا و ئةمةش ناكؤكيةكةى 
َ
تةمةنى 23 سال

نَيوانيان.  دابــرِانــى  هؤى  بــووة  هةميشة  بؤ  و  كــردن  زياتر 
ثاشان هانس بؤ وآلتة يةكطرتوةكانى ئةمةريكا كؤضي كرد و 
لَيهاتوانة لة زانكؤى بَيركلى بِروانامةى ئةندازيارى هايدرؤليكى 
لة  تةنانةت  ثِرؤفيسؤر.  بة  بــوو  ثاشان  و  هَينا  دةســت  بة 
وآلتةيةكطرتووةكانى ئةمةريكاش ئةلبَيرت و كوِرةكةى يةكيان 
نةدةبينى و هةروةها ثاش مردنيشى ئةلبَيرت مرياتَيكى كةمى 

بؤ هانس بة جَيهَيشت.
ئةلبَيرت ئاينشتاين 
عاشقى ذن بوو! ثاش ئةوةى 
جيا  ميليا  ــة  ل ئــةلــبــَيــرت 
بووةوة، لة ماوةيةكى كةمدا 
كضَيكى خزمى خؤي هَينا بة 
لة   

َ
سال كة 18  سا 

َ
ئَيل ناوى 

رت بوو هةرضةندة 
َ
خؤى منال

نةبوو  رازى  سا 
َ
ئَيل سةرةتا 

بــةم هــاوســةرطــرييــة بــةآلم 
ثَيكرد.  شــووى  سةرئةنجام 

ى ئةوةى دةدا زياتر 
َ
سا بة ثَيضةوانةى ميلياوة هةميشة هةول

َ
ئَيل

سؤزو خةمخؤرى مَيردة بة ناوبانطةكةى بَيت و ئاطادارى لَي 
َ
دل

بكات!! زنجريةيةك لة نامةكاني كة بة هؤى زانكؤى عيربى لة 
قودس بآلو كرايةوة، ئاماذةى بةوة داوة ئةلبَيرت ثةيوةندى لة 
 ئةواندا 

َ
 شةش ذندا هةبووة و زؤرترينى كاتةكانى لة طةل

َ
طةل

سا دةهَينَيت. 
َ
بةسةر بردوة، ثاشان ئَيل

ت كرد بؤمباى ئؤتؤمى 
َ
ئانيشتاين داواى لة رؤزفَيل

ى 1939 ليؤ زَيالرد زاناى فيزيايى دواى 
َ
دروست بكات. لة سال

مانيا ئةلبَيرتى رازى كرد 
َ
ئاطادار بوون لة شؤِرشى نازيةكانى ئةل

ت و ئاطادارى بكاتةوة 
َ
كة نامةيةك بنوسَيت بؤ فرانكني روزفَيل

كة نازيةكان كة خةريكى ثةرةثَيدانى بؤمبى ئةتؤمني، و بة 
ى ثةرةثَيدانى بؤمبةكانى 

َ
ئةمةريكاش رابطةيةنَيت كة لة هةول

خؤيان بن. سةير لةوةدا بوو كة سوثاى 

ئةمةريكا بؤ هاوكارى لةم ثِرؤذةيةدا ئاينشتاينيان 
بة هيض شَيوةيةك بةسةرنةكردةوة. هةرضةندة ئاينشتاين زؤر 
زيرةك بوو، بةآلم سوثاى ئةمةريكا لة رووى نهَيني رؤذةكةوة 

زؤر باوةِريان بة ئاينيشتاين نةبوو. 
ضريؤكى مَيشكى ئاينشتاين: ثاش مةرطى ئاينشتاين 
ى 1955دا، تؤماس هارظى بةبآ ئاطاداريى كةسوكارى 

َ
لة سال

 خؤيدا دةيباتةوة بؤ 
َ
مَيشكى ئاينشتاين دةردةهَينَيت و لةطةل

ةوة و لة ناو قاثَيكى شوشةدا سةرةكةى قةثات دةكات و 
َ
مال

يدةطرَيت هةرضةندة بة هؤى ئةم كارةشةوة لة سةر كار 
َ
هةل

َيك هارظى ئيجازةي لة هانسى 
َ
دةرى دةكةن. ثاش ضةند سال

ينةوة 
َ
كوِرة طةورةى ئةلبَيرت وةرطرت بؤ ئةنجام دانى لَيكؤل

باوكي  مَيشكى  سةر  لة 
لة  ثارضةيةكى  هةر  و 
نارد  ئةلبَيرتى  مَيشكى 
بؤ زانايانى جؤراو جؤر 
لة هةموو دنيادا. يةكَيك 
لةو زانايانةش بة ناوى 
بوو  دايامؤرند  ماريان 
بَيركلى  زانكؤى  لة  كة 
ثشكنينى  ـــاش  ث ـــوو  ب
مَيشكى  لة  ثارضةيةك 
ئةلبَيرت بؤى دةركةوت 
بة بة بةراورد لةطةأل كةسَيكى ئاسايدا مَيشكى ئاينيشتاين لةو 
خانانةى زياتر تَيداية كة تايبةتن بة كؤكردنةوة و رَيكخستنى 
مَيشكى  بؤيدةركةوت  ديكةيش  زانايةكى  هةروةها  زانيارى. 
ئاينيشتاين ئةو ثَيضانةى تَيدا نيية كةثَييان دةوترَيت درزى 
باشرت  داوة  ئةينيشتاينى  يارمةتى  جياوازيانة  ئةم  سلظيان. 

كدا ثةيوةندى دروست بكات.
َ
بتوانَيت لةطةأل خةل

سةرضاوة:   
سايتى: ثاتوق

http://www.pa2gh.org/modules.

php?name=News&new_topic=13

بؤ هانس بة جَيهَيشت.
ئةلبَيرت ئاينشتاين 
عاشقى ذن بوو! ثاش ئةوةى 
جيا  ميليا  ــة  ل ئــةلــبــَيــرت 
بووةوة، لة ماوةيةكى كةمدا 
كضَيكى خزمى خؤي هَينا بة 
لة   

َ
سال  

رت بوو هةرضةندة 
َ
رت بوو هةرضةندة خؤى منال
َ
خؤى منال



(2 - 2)                     

                           ثةرضظةى:  دانا قةرةداخى

   

ثياودا  و  لةذن  نوخاميةكان  بةندة سَيكيسية 
َ
مةل

وةك يةكن و دةكةونة ثارضةى نوخامى سَي بةندةى 2-4 
بةندة 

َ
وة و سةرثةرشتيارى هوروذاندن دةكةن، ئةوانةش مةل

سةمثةساوييةكانن.
بةندةكانى 

َ
مةل  

َ
لةطةل نوخامييةكان  بةندة 

َ
مةل  

بةيةك  لةاليةكةوة  دا  دةماخ  ي 
َ
توَيكل و  سةلةمةس  هايثؤ 

ئةندامةكانى  كةدةكةونة  وةرطرانةش  ئةو   
َ
لةطةل دةطةن، 

زاوزَييةوة لةالكةى ديكةدا. 
هارمؤنى  بةشَيوةيةكى  سَيكسيةكان  بةندة 

َ
مةل  

كاردةكةن، وهةندَيكيان كار لةوى دى دةكةن بؤ رَيكخستنى 
ي 

َ
ي و ذَير توَيكل

َ
فرمانى سَيكسي لةئاستة جياوازةكاندا، توَيكل

بةندى  ريز  ةيةكى 
َ
كؤمةل ثَيكةوة  هةموويان  نوخامى،  و 

يةكطرتوو ثَيكدةهَينن، هةرطيز ئارةزوى سَيكسي و ئؤرطازم 
هؤرمؤنة  نايةتةدى،  دةماخ  بةشدارى  بَي  ضَيذ)  (لوتكةى 
سَيكسييةكانى نَير (ئةندرؤجينةكان)و هؤرمؤنة سَيكسيةكانى 
مَى (ئيسرتؤجينةكان)، كةبريتني لة كيتؤستريؤنيداتةكان، يا 
مادةى نزيك لةوان لة رذَينةكانى زاوزَى وة دةرذَين هةروةها 
ينة رذَين)  

َ
ى سةرةطورضيلة رذَين (ئةدرينال

َ
لةهةردوو توَيكل

سَيكس لةمرؤظدا @@@
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        لة ثياووذندا، هةرةلةبةرئةوةشة كةبِرَيكى  
لة خوَينى  مَي  هؤِرمؤنى  لة  دياريكراو      كةمى 
نَيردا هةية، و بة ثَيضةوانةشةوة برَيكى كةم هؤِرمؤنى نَير لة 

خوَينى مَيدا هةية. 
هةردوو سةرة طورضيلة رذَينةكان لة ثياو و ذندا، 
بِرَيكى زؤرتر لة هؤِرمؤنة سَيكسيةكانى نَير بة بةرواورد لةطةأل 
هؤِرمؤنةكانى مَي دا دةرذَينن، لةبةر ئةوة بةزيادبوونى ضاالكى 
ى سةرة طورضيلة رذَين بؤ نمونة لة وةرةمةكاندا، ئةوا 

َ
توَيكل

نيشانةكانى نَيريةتى لة ذنةكةدا دةردةكةوَيت وةك طةشةى 
تووك لةشَيوةى نَيردا بةوةش سيفةتةكانى كةوتنة سةرخوَين 

دةطؤِرَيت و ميتكة طةورة دةبَيت . ...... 
ئــارةزووى سَيكسى الى مَي تةنها لةسةر ناوةِرؤكى 
لةضاو  نةوةستاوة  مــَي  سَيكسيةكانى  هؤِرمؤنة  سروشتى 
ئةوةندةى بةئاستى هؤِرمؤنة سَيكسيةكانى نَيرةوة وةستاوة 
هةردوو  البردنى  لةثاش  ئةوة  ئةندرؤجينةكان)لةبةر  (واتة 
سَيكسى  ئـــارةزووى  دةبينني  دانيش) 

َ
و(منال هَيلكةدانةكان 

و تواناى طةيشتن بة ئؤرطازم تا رادةيةكى زؤر وةك خؤيان 
دةمَيننةوة، لة كاتَيكدا ئةطةر هةردوو سةرة طورضيلة رذَين 
البران ئةوا ئــارةزووى سَيكسى نامَينَيت، تواناى طةيشتن بة 
ق بوونيش 

َ
ئؤرطازم Orgasm لةوانةية الى كوِر و كض ثَيش بال

هةبَيت، هةروةها ئارةزووى سَيكسى بؤ ساآلنَيكى زؤر لة ذندا 
لة  مانة،  لة  دةمَينَيت جطة  نائومَيديش هةر  ثاش تةمةنى 
بَيت  لةبةر هةر هؤيةك  نةتوانن  هَيلكةدانةكان  كاتَيكدا كة 
وةك تةمةنى نائومَيدى نةتوانن بة باشى فرمانةكانى خؤيان 
جَيبةجَي بكةن، دةبينن سةرة طورضيلة رذَينةكان لة فرماندا 

بة زؤرى جَييان دةطرنةوة. 
هَيلكةدانةكان  ئيسرتؤجينى  فرمانى  كةمى  بةآلم 
بؤ  هؤيةك  دةبَيتة  دا،  (رةســيــوى)  بــوون  بالق  تةمةنى  لة 
ونكردنى ئــارةزووى سَيكسى، لةبةر ئةو زيادة رَيذةييةى لة 
هؤِرمؤنى ثرؤجسرتؤندا روودةدات كة دةبَيتة هؤى دابةزاندنى 
ئــارةزووى سَيكسى لة ذندا، لَيرةشدا ئاماذة بةوة دةدةين كة 
فرمانى سَيكسى سةربةخؤية لة فرمانى منداأل خستنةوة لة 
ذندا، ضونكة سكثِربوون بةدةر لةئارةزووى سَيكسى و ئؤرطازم 
نَيردا  لة  دان) 

َ
(هةل رذاندن  تؤو  كارى  كاتَيكدا  لة  روودةدات، 

(فرمانى منداأل خستنةوة) بةندة بة هةستكردن بة ضَيذى 

سَيكسيةوة بةشَيوةيةك كة لَيى جيا نابَيتةوة. 
(ناوضة  موسَلدانى:  هروذاندنى  ناوضةكانى   .  2
هروذاوةكان Erotic Zone) هروذاندنى سَيكسى تةنها بةهؤى 
بةركةوتنى  بةهؤى  كو 

َ
بةل روونــادات،  هؤِرمؤمةكانةوة  كارى 

هةندَيك ناوضةى جةستةى هةستدارةوة بؤ سَيكس روودةدات 
ئاساييانةى  لةو وةرطرة  ثِرن  ناوضانة ســةرةِراى ئةوةى  ئةم 
َيك 

َ
كؤمةل ــازارةوة،  ئ و  طةرمى  و  بةركةوتن  بة  ثةيوةندارن 

َين تةنؤضكةكانى 
َ
وةرطرى هةستدارى سَيكسيان تَيداية ثَييان دةل

واية  بــِروا  دةبــن،  كارتَيكراو  كةم  ثةستانَيكى  بة  كة  زاوزَي 
كة ئةو ناوضانةى هروذاندنى بةرزيان هةية بةهؤى بوونى 
لة هةموو  ثياوةوة، كآلوةى ضووك  لة الى  وةرطرةكانةوةية، 
تورةكةى  لةو  و كةمرتيش  ديكةى هةستدارترة،  ناوضةكانى 
طونة، هةروةها هروذاندنى سَيكسى بةهؤى خليسكانى ثَيستى 

ةو ثةستان خستنة سةر رةطةكةيةوة روودةدات. 
َ
ضوك و جول

لة ذنيشدا ناوضة هروذاوة زؤر بةرزةكان بريتني لة 
و  زَي، دةشتوانرَيت مةمكةكان  ميتكة، هةردوو لضة بضوك، 
لَيوةكان و بؤشايى دةم و مل و ثَيستى ناوةوةى رانةكانيشيان 
بخرَيتة سةر. . هتد   بةآلم هةميشة ميتكة بة ئةندامَيكى 
ى فسيؤلؤذيةكةى 

َ
تايبةتى جياكراوة دادةنرَيت ضونكة تاكة رؤل
بريتيية لة روودانى هةست بة ضَيذكردنة. 

دانةوة 
َ
موسل ــر  ذَي دةكــةوَيــتــة  راستةوخؤ  ميتكة 

لضةطةورةوة  هةردوو  نَيوان  طؤشةى سةرةوةى  لة  كآلوةكةى 
سةردةردةهَينَيت لةكاتى لَينؤِرينى كؤئةندامى زاوزَي ى ذندا 
زؤر جار بة زةحمةت ميتكة دةبينرَيت، بةآلم بة ثةنجة درَيذ 
َيكى ضِرى نةرم دةكرَيت، ميتكة لةكاتى 

َ
كردن هةست بة تؤثةل

ضر  و  دةبَيتةوة  بةرز  ديار  بةشَيوةيةكى  مَيدا  هروذاندنى 
دةبَيت و بة ئاسانى دةتوانرَيت بطريَيت و كآلوةكةى روودةكاتة 
ناوةوةى زَي دوو لؤض لة ثَيستَيكى تةنك دةورى ميتكة دةدةن، 
و ثَيوانةكانى ميتكة بةثَيى ثلةى ثِربوونى بةخوَين دةثَيورَيت 
تريةى  و  ئاساييدا  ةتى 

َ
حال لة  سم   3 دةطاتة  درَيذيةكةى  و 

وةكةش لة نَيوان 10-2 مليمةترداية. 
َ
كال

 دةبينرَيت ثَيوانةى ميتكة لةكاتى ثَيدانى هؤرمؤنى 
نَير بةذنةكةدا، طةورة دةبَيت، هةروةها لةكاتى زؤر ضاالكى 
ةتةكانى نَيرةموكى و بوونة ثياوى 

َ
سةرةطورضيلة رذَينداو حال

(Virilism) دا. 
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لةنَيوان  نية راستةوانةش ثَيوانةيةكى راستيدا  لة
و ميتكة مَيدا،  ثِرئارةزووةكانى  مــة

َ
وةال ميتكةو ثَيوانةى

زياتر  4-3 جار تَيداية زؤرةكانيان دةمارة كؤتايي وةكةى
َ
كال

خةتةنةكردنى لةكاتى هةية، نَيردا ضووكى وةى
َ
لةكال لةوةى

ناوِراست تى
َ
خؤرهةال تةكانى

َ
لةوال زؤرَيك لة كةتائَيستا كضاندا

جطة هةندَيكجار تى ديكةدا هةية،
َ
وال زؤر ئةفريقياو سةروى و

كةبِرواهَينةران دةبِرن بضوكيش لضة هةردوو ميتكة لةبِرينى
ئةم كارةدةكةن، ئةم (Castration) خةساندن بةِرَيبازطةى
لةزؤر دةكــةنــةوةو كةم سَيكسي ئـــارةزووى تيذى  كردارانة
ديار و دروستى شوَينةوارَيكى دةروونى ن و

َ
هةر نايهَيل ةتدا

َ
حال

ن.
َ
بةكةسةكةوةبةجَيدةهَيل

زؤر تاِرادةيةكى ميتكة هروذاندنى مدانةوةى
َ
وةال

ورياكردنةوة جياوازى بةشَيوةى كةلةوانةية بذَيراوانةية،
َ
هةل

لةشة طشتى بةياريكردنى ثَيويستيان ذنان زؤربةى بهروذَيت
لةثَيشكارةسَيكسييةكةدا.

ورياكةرةوةكان مى
َ
وةال كةمرت بضووك لضة هةردوو

بذاردنَيكى
َ
ةتىهةل

َ
 بوونىخةسل

َ
دةدةنةوةلةضاوميتكةدا،لةطةل

لضةكةدا. هةردوو ديكةى ناوضةيةكى بؤ لةناوضةيةك طةورة
بةشي  ســَي و زَى دةروازةى ذنـــدا لةهةندَيك   
لةوانةشة تَيداروودةدات، سَيكسيان هروذاندنى دةركةوتووى

بؤشايي ي
َ
قول خستنةسةر بةشي بةثةستان

رووبدات،  هروذاندن وة زَى  دواوةى
بؤ هــةســتــدارتــرة زؤر زَى ــشــةوةى ــَي ث ــــوارى  دي
دةريشكةوتووة ثشتةوةيدا،  ديــوارى لةضاو ورياكةرةوةكان
هةندَيك زَيي ثَيشةوةى ديوارى لة هةستدار زؤر كةناوضةيةكى

.(S) ناوضةى دةوترَيت ثَيي هةية ذندا
ناكاتة  كاريطةرييةك هيض بةزؤرى دان

َ
منال البردنى

كةم دانيش
َ
منال ملى هةروةها مَي، سَيكسيةكانى هةستة سةر

هةستدارةبؤ بةركةوتنو ثةستان،لة%50ىذنيشدادةستلَيدانى
رووشـــدةدات سَيكسي هروذاندنى دةبَيتةهؤى مةمكةكان

خؤى ي
َ
رؤل ئؤرطازم. رَيكةوتيش بطاتة ئاستى لةهةندَيكياندا

هوروذاندنى كةئاستى ــةوةى ب دةبينَيت ذنــدا لةهةندَيك
طوَى، زرمةى لةوانة بةرزة لةشياندا ديكةى ناوضةى لةهةندَيك
كؤم ناوضةى و كؤم زَى و نَيوان سَي بةندةو ناوضةى ثَيستى و
كةهوروذاندنيان ناوضانةى ئةو دةستلَيدانى هتد. .. خؤشي.
سَيكسيالى هوروذاندنى هؤى دةبَيتةى جار زؤربةى بةرزة
سَيكسيان ئارةزوومةندانةى دةروونــى  مةزاجَيكى ئةوانةي
هةستدارانة ناوضة بؤئةو دةست بةركةوتنى لةبةرئةوة هةية،
ناخؤشةويستةوة كةسَيكى يا خؤشةويستةوة كةسَيكى لةاليةن

نابَيت. كاريطةرى هةمان
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سَيكسي: هروذاندنى جؤرةكانى        
سَيكسي  هوروذاندنى لة جؤر كةضوار دةركةوتووة  

ئةمانةن: كة هةن لةذندا
ميتكةيى). – زَى يا زَيي – (ميتكة طشتى جؤرى .1

ميتكةيى. .2
زَييي. .3

مدانةوة.
َ
وةال نةبوونى يا نَيطةتيظى .4

لة  طواستنةوة سَيكسيدا ذيانى  لةكاتى لةوانةشة  
لةوانةشة جؤرىميتكةييةوةبؤجؤرىسَيكسيطشتىرووبدات،
لةكةسةكةدا نةمَينَيت. نَيطةتيظى جؤرى ضوارةم واتة جؤرى

هؤكارة و سةرةكييةكان ــكــةرةوة ــاري دي .3  
هاندةرة كاريطةرى بة ئاماذةمان لةثَيشرتةوة دةروونيةكان:
هؤرمؤنيةكان بؤفرمانىسَيكسي كرد.هةروةهائةو هاندةرانةى
بةرزة، هوروذاندنيان ناوضانةى ئةو ثَيكهاتةى بة بةندن
سةرةِراىئةمانةطةلَيكهاندةرىسةرةكىهةن،كةطةلَيكشَيوة
ناسةمثةساوييةكان سةمثةساوى و لة كارة طةلَيك دةطرنةوةو
رةفتارى دياريكراو (كردارى هَيماى لة بريتني  يا دةطرنةوة
رةمةكى– غةريزى)بؤنمونةجوجكىمريشككةتازة سةرىلة
بةشَيوةيةكى هةرطيزمريشكةكةىنةديوة، و دةرهَيناوة هَيلكة
ةرةشةكانى

َ
خال لَيدانى بــةدةنــوك ــات دةك دةســت غةريزى 

سةرزةوى، هيضكةسَيكفَيرىئةوجوجكةىنةكردووة وابكات،
بنضينةيي، ورياكةرةوةى دةبنة ئةو الى رةشةكان ة

َ
خال ضونكة

دةكةن. جَيبةجَي ثةرضةكردارة ئةو هوروذاندنى كة
لة بريتني نَيردا لةسةطى سَيكسيةكان هاندةرة
كؤئةندامى لة كة فرةكان خَيرا بؤماوة جؤرى بؤنى هةندَيك
ثَييان و (Rut)دا زاوزَى لةوةرزى دةرَي دَينة مَيكانةوة زاوزَيي
بؤئةم ثةرضةكردار ،(Telergenie) تيلريجينةكان دةوترَيت
و دةبن، دروست لةنَيرددا بوونةوة لةلةدايك هةر ماددانة
نَيرانة ئةم كاتَيك و دةبن، ثةيدا تةمةنةوة دووةمى ي

َ
لةسال

ئةو و نارَيذن ماددانة جؤرة ئةم مَييانةى ئةو و دةبن، ق
َ
بال

دروست خؤيان بةرةو لةنَيردا هوروذاندن لَينايةت، بؤنانةيان
ناكةن.

وريــاكــةرةوةى  ــي 
َ
رؤل نارديت ترشي ثشيلةدا لة   

بنضينةكانى ــاكــةرةوة وري هةرضي  دةطــَيــِرَيــت، بنضينةيي 
زاوزَيية ئةندامة سةيركردنى لة بريتيية نَيرة مةيمونى

طةِراوةكانىمَي.
َ
سورهةل

ــى  ــدن هــوروذان بنضينةييانةى هـــانـــدةرة ئـــةو   
نــةدؤزراونــةتــةوة، تائَيستا دةكــةن دروســت لةذندا سَيكسي 
دةست و مَي زاوزَييةكانى ئةندامة بينينى لةثياودا م

َ
بــةال

لةذندا سَيكسي هوروذاندنى نيشانةكانى زانينى و لَيدانيان،
ميكانيزمى بة نةك سَيكسي، هوروذاندنى ببنةهؤى لةوانةية
كو

َ
بةل ثَيش جووتبوون، ئاماذة مةرجى وةك ثةرضةكردارى

سَيكسي واتة هوروذاندنى ورياكةرةوةيةكى بنضينةيي، وةك
هاندةرة كاتدا لةهةمان نامةرجى، ثةرضةكرداى بةرَيبازَيكى
شوورةيي رةفتارى (وةك نَيطةتيظةكان مةرجيية ثةرضيية
لةزؤربةى بكات كث ثةرضةكردارة ئةم لةوانةية لةذندا)
هوروذاندنى لةئاستى ثــةرضــةكــردارةكــة ةتةكانيشدا

َ
حال

ئاستةكةيدا دابةزينى لةكاتى ضونكة دةوةستَيت سَيكسيدا
بنضينةييانة ورياكةرةوة ئةو هةمان ئةوا خَيرا بةشَيوةيةكى

ناكةن. دروست سَيكسي هوروذاندنَيكى هيض
ثةرضة  بةشَيوةى سَيكسى هروذاندنى لةوانةية  
ورياكةرةوةكانى بينني، وةك ببَيت دروست كردارى مةرجى
لةثَيش هةموو هؤكارىدةروونى، يا هىدى، بيستن، بؤنكردنو
ئامادةكارى هاوبةشةكةو كةسة دةرةوةى رووخسارى ئةمانةوة

دى. .. هى و سَيكسى بؤ كارى
سلبيةكان مةرجيية ثةرضةيية سَيكسية ورياكةرةوة
وئيجابيةكانلةكةسَيكةوةبؤيةكَيكىدىدةطؤِرَين،وبةنديشن
ئةو رَيسايانةى و بؤضوون مرؤظةكةو ئةزموونى كةسَيتى بة
يةكَيك الى لةش ثِر ذنَيكى رةنطة بوون بؤنمونة دروست الى
كةسَيكى الى بةآلم بكات دروست  ئيجابى  ورياكةرةوةيةكى
مؤسيقاش رةنطة بكات، دروست سلبى ورياركةرةوةيةكى دى
هاندانَيكى بة بكات دروســت جةستةيى  هروذَينةرَيكى 
واتة و دةرونيش ةكانى دةماخ،

َ
قؤل ثَيكهاتة  بؤ  ناراستةوخؤ

هةستَيكى ديكة يان هةستَيك كة مةرجى، ثةرضة كردارَيكى
لةذَير هروذاندنى سَيكسى ذنيشدا هةندَيك ببوذَينَيتةوة، لة
رةنطيشة و  روودةدات دةرونيةكاندا  ورياكةرةوة  كاريطةرى 

ئؤرطازمةوة. ةتى
َ
حال بطةنة بةهؤيانةوة

بؤ وةآلميان ذنان ةتةكاندا،
َ
حال زؤربــةى لة بةآلم

ديمةنى نموونة بؤ نيية، ثياوان وةك هةستيةكان كاريطةريية
جار زياتر دوو ثياواندا لة سَيكسى هروذاندنى ذنَيكى جوان
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ذنــان، الى قــؤز  ثياوَيكى ديمةنى لة وةك ــات دةك دروســت 
تَيداية هروذَينةريان وَينةى تابلؤيانةى و كارت ئةو هةروةها
دةهروذَينن بةآلم ثياواندا زؤربةى لة سَيكسى ثةرضة كردارى
بينينى بة دةكات،ثياو كارة ئةم ذناندا كةمى ذمارةيةكى لة
ئةندامة زاوزَييةكانى ذن دةهروذَيت، بة ثَيضةوانةوة، بينينى
لة هروذَينةر ثةرضة كردارَيكى ثياو هيض زاوزَيكانى ئةندامة
ثةرضة كردار الى لةوانةشة ناكات و دروست الى نيوةى ذنان
كث كردنى هؤى ببَيتة و تام بَيت بَي و سلبيى زؤربةى ذنان
كة هروذَينةر ى

َ
خةيال هَينانة هةروةها سَيكسى. هروذاندنى

يان ديكةوة هةبَيت توخمةكةى لة دى بة كةسَيكى ثةيوةندى
نوَييةكانةوة هةبَيت، هةستة و بينني يةكرتى بة ثةيوةندى
كةمَيك بةآلم لة دةكةن دروست وروذاندن ثياوان زؤربةى الى

كارة دةكةن. ذندا ئةم لة
كردنى ضــــاوةِرَي ثياوانيشةوة، ثَيضةوانةى بة 

ناكات. دروست هروذاندن ذناندا زؤربةى لة جووتبوون
لة بريتية ئؤرطازم ئؤرطازم: يان ضَيذ لووتكةى .4
رازيبوونى سَيكسية. و لوتكةى سَيكسى تامى ثِر لة هةستى
كارة لةكاتى روودةدات، بووندا  جووت  كؤتايى لة ئؤرطازم
ةذانَيكىماسولكةيىوهروذمى

َ
شل بةوةشهةموو سَيكسيةكةدا

نامَينَيت. سَيكسيةكان ئةندامة ناو بؤ خوَين
ةتَيكى

َ
زؤرَيكلةذنانلةساتىئؤرطازمداهةستبةحال

و دةوةستن دةروونيةكان كردارة تيايدا كة دةكةن كتوثِرى
لةهؤشخؤضوون دةكةن و كةوتن بة هةست و كاسى جؤرَيك لة
وهةست يانلةقوآليزَيدا لةناوضةىميتكة (شؤكَيك) لةثاشدا
بؤ زؤربةى ئةندامانةوة كردنبةبآلوبوونةوةىطةرمييةكلةو
لة شتَيك هةروةك هةستةى بةو جةستة، جياوازةكانى ناوضة
وةك ذن دةوانن هةندَيك وا ئةوةشة بةربَيتةوة (هةر لةشةوة
كردووة سكيان كة ذنانةى لةو هةندَيك دَيتةوة) ئاوى ثياو
بووندا

َ
ذانكردنى مندال هةستى لة كة دايان دةطرَيت هةستَيك

بؤ دةطؤِرَيت طةرميةوة بآلوبوونةوةى لة هةستةكة ديويانة،
يةك خؤنةويستى ثرتةيى طرذبوونى لة هةندَيك دةركةوتنى
بضوك حــةوزى زَي و لةناوضةى (وةك ترثة) يةك لــةدواى
لةطةأل و جاردا، زؤر لة زاوزَيدا دةركةوتووةكانى ئةندامة و
داى وةرطرتن ضَيذ ئاسايى زؤر نا هةستَيكى هةستانةدا، ئةو
طَيذييةكى سةر خوالندنةوةو كاسى ثِر لة هةستَيكى دةطرَيت،

و ضاودَيرى بؤ سةر كة ضَيذ لة ثِر
دانانةوَينَيت،  كردن

َ
كؤنرِتول

ئاخ و ناآلندن و بةرز ى
َ
قول هاوارى هةندَيكجاريش

باوةش توند  و  دةكات  رَيكوثَيكى ةى
َ
و جول ئؤفى خؤشى  و

لةوانةية دةطؤِرَيت ئؤرطازم توندى دةكات. هاوبةشةكةيدا بة
بة ضَيذَيك ساكار هةستَيكى لة بَيت بريتى لةزؤربةى جاردا
دوو و هةناسةدان  ساكارى زؤر ثةنطخواردنةوةيةكى لةطةأل 
لةوانةية بةشَيوةى يان قوتدان، ةكانى

َ
جول لة يان سيان ة

َ
جول

لةم ذن بنوَينَيت، كة خؤى توند زؤر و راكَيشانَيكى ضوون
َ
هةل

دةكات. توند زؤر ةى
َ
جوول هةندَيك ةتةدا

َ
حال

ئؤرطازم جؤنسون، و ماسرتس توَيذينةوةكانى بةثَيى
خوارووى بةشى رَيك لةسَي كرذبوونى ماسولكةيى هةندَيك بة
ثرتةييةكان كرذبوونة هةروةها روودةدات زَيوة دةركةوتووى
زَي ماسولكةييةكاني طرذبوونة روودةدةن، دانيشدا

َ
منال لة

كرذبوونة  هَيزي بةثَيي ئؤرطازم توندى 0,8 ضركةية نَيوانيان
لة كة ، دةكــات زيــاد ذمارةيان  و  ترثةييةكان ماسولكةيية 

 
َ
لةطةل هةناسةدانيش دوايةكي لة يةك 3 و 12 دان. نَيوان
لَيدانةكاني لة دوايةكي يةك هةروةها دةكات . زياد ئؤرطازمدا

ثةستاني  و خولةكَيكدا.  لة زياتر  يــان  180 دةطــاتــة  
َ
دل

دةبَيتةوةو  بةرز ( 80 – 30 ) بِري بة خوَينبةريش طرذبووني
ثةستاني  بةمجؤرة ( (20 - 40 مم بِري بة خاوبوونةوةكةشي
(220مم) يش، بة وتا 120 وة دةبَيت بة 200 لة طرذبوون
ضاو و دةم ثَيستي لة سووربوونةوة ئؤرطازمدا كاتي لة زؤريش

روودةدات. سنطدا و
كردارة و رذَينةكان كردارةكاني تةواو شَيوةيةكي بة
م
َ
بةال راوةتةوة

َ
نةكؤل ئؤرطازمدا بنضينةي لة دةماخيةكان

طؤِرانكاري بة رووداني بةندة هةستة كة ئةم نية لةوةدا طومان
كاريكارةبايي

َ
لةهَيل يدةماخوهروذاندندنيدا،

َ
لةثَيكهاتةيقول

بة شةثؤلي ئؤرطازمدا ساتي بَيتا لة ترثةيي دةماخدا طؤِراني
زؤرة. كة فراوانيان دةركةوتووة هَيواش

كارةبايى لة ضاالكى كة واية وةك ئةوة تابلؤية ئةم
ى نؤبةى ََّـ (اختالجى) لة قؤناغى و روودةدات، بضوكدا ى ََّـ
نوَي سةر لة هيواشةكان ئؤرطازمدا شةثؤلة كؤتاى لة طةورةدا، و

بَيتا. ترثةى بؤ دةطؤِرَينةوة
بَي بة يا لةكاتى جووتبووندا ئؤرطازم لةوانة
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ئؤرطازمى بةدةر  بَيت، دروست جووتبونيش   
نوستندا دروست  لةكاتى بةزؤرى لة جووتبوون  
تيايدا هروذاندن كة خةونى) (ئؤرطازمى َين

َ
دةل كة ثَيى دةبَيت

روودةدات. تيايدا تؤواو دةرثةِراندنى ثياودا لة و دةبينرَيت
بؤ ــت ــرَي دادةن خــوودى ئــؤرطــازم بة ديــاردةيــةكــى
ثلةى هؤى دابةزاندنى ودةبَيتة فرمانى سَيكسى، رَيكخستنى
طةيشتن لةطةأل هروذَينةرةكان خةونة لةوانةية هروذاندن،
رووبدات، سَيكسى ذيانى دةستثَيكردنى ثَيش ئؤرطازمدا بة
لةبةر كة روودةدةن كةسانةشدا لةو خةونانة ئةم هةروةها
لةو لة سَيكس دووركةوتونةتةوة بَيت هؤيةكى ناضارى هةر
ةتانةشدا

َ
كةسانةىكةئارةزووىسَيكسيانزؤرة،هةروةهالةوحال

تَيربوونى نةتوانن كةسانة ذيانىسَيكسيدا ئةو لة روودةداتكة
بينينة خةو بةآلم بهَينن، بةدةست سَيكسيةكانيان ئارةزووة
سَيكسيان ضاالكى ذيانَيكى كة دةوةستن لةوانةدا ئؤرطازميةكان

دةكةن. دةسثةِر ئةوانةى يان هةية
لةوانةشةلةهةندَيككةسداورياكردنةوةىميكانيكى

لةكاتى  ئؤرطاوم،وةك هؤى ببَيتة زاوزَي ئةندامةكانى البةال بؤ
درومان ئامَيرى لةسةر  كاركردن لةكاتى ثايسكل يا سواربوونى
ئةم هتد.. شاخدا بةسةر سةركةوتن يا دةخولَيتةوة، بةقاض كة

الوةكى). دةوترَيت ئؤرطازمى ثَي ى ئؤرطازمة جؤرة
ميتكة لة ئؤرطازمدا لةسةرةتاى هةستكردن لةوانةية
ئةو شوَينى ناتوانن ذن هةندَيك و ببَيت، نيشتةجَي زَيدا يان
دةستثَيكردنى شوَينى ئةوة لةبةر بكةن، دياري نيشتةجَيية
ديارنةبوونى يا ى زَي يا  ميتكةيى بة  دةتوانرَيت ئؤرطازم
كة نيية لــةوةدا طومانيش بكرَيت، دةستنيشان شوَينةكةى
دةبينَيت طةورة ى

َ
ذن رؤل ثَيكهاتةكانى جةستةى ةتى

َ
خةسل

ورياكردنةوةكةدا)، شوَينى (لةطةأل ئؤرطازمدا نيشتةجَيى لة
بةزؤرى ميتكةيى  ئؤرطازمى كة دةدةين بةوة ئاماذة لَيرةدا 
هةرضى تَيداية، دةسةآلتيان نةزعةيةكى كة زؤرة ذنانةدا لةو
مَييةتني، لة ثِر و ناسك كة زؤؤرة ذنانةدا لةو زَييشة ئؤرطازمى
جياكردنةوةيةى جؤر دوو ئةم سَيكزانى زانايانى لة هةندَيك

نازانن. راست بة ئؤرطازم
ئؤرطازى كة دةدةين ئاماذةش بةوة لَيرةدا هةروةها
يان ئؤرطازمى زَي ى، لة ضَيذترة ثر و ميتكةيى زؤر توند
كة دةكةن باس واى ذن هةندَيك و يةكن وةك هةردووكيان

رتيش
َ
قول شوَينةوارَيكى  و ضَيذدارترة زؤر ى زَي ئؤرطازمى 

لةكاتى كةسدا هةندَيك لةوانةشة ئؤرطازم لة ن،
َ
دةهَيل بةجَي

بووندا جــووت لةكاتى  ــةآلم ب ـــدات  رووب دةستثةِركردندا
روونةدات.

ضركةيةك ضــةنــد تةنها ئــؤرطــازم لــةثــيــاوانــدا
ئؤرطازمى دةوترَيت ئؤرطازمةش جؤرة بةو و دةخايةنَيت،
توند تيايدا هةستى ئةوةى لةبةر خايةن، كورت لوتكةيى يا
بة ذناندا دةبَيتةوة، لة نزم بةخَيرايى بةرزدةبَيتةوة لةثاشدا
كة دةخايةنَيت تياياندا زؤرتر ثياوانةوة ئؤرطازم ثَيضةوانةى

شةثؤلداريش  شَيوةيةكى و زياتر، يا 60-20 ضركة دةطاتة
دةبَيتةوة، بَي هَيز ثاشدا لة و دةبَيت ضونكة توند وةردةطرَيت
سةعاتَيك بشطاتة رةنطة بخايةنَيت، خولةك دةها لةوانةشة و
ذناندا، زؤرَيك لة نيوَيكيش لة سةعات و هةندَيك جار يان
لةدواى يةك جارَيكى لةوانةية بؤ ضةند ثياوانيش هةروةك
ذنَيكةوة بؤ لة ئؤرطازم توندى ماوةو روبداتةوة، يةك ئؤرطازم
بؤ كاتَيكةوة لة ذندا هةمان لة لةوانةشة دةطؤِرَيت دى يةكَيكى

دى. يةكَيكى بؤ هاوبةشَيكةوة لة يان بطؤِرَيت دى كاتَيكى
هةندَيك هةية طةورةى بايؤلؤذى بايةخَيكى ئؤرطازم
ضَيذ كة هةستى ــاوةِرةدان ب لةو زانى طيانةوةر زانايانى لة 
هةية، شريدةرةكاندا هةموو لة جووتبوونةوة لة وةرطرتن
ناشارستانيدا و شارستانى كةسانى لة مرؤظدا لة ئؤرطازميش
كة لةوةداية  ئؤرطازم بايؤلؤذى بايةخى يةكة،كورتةى وةك 
كردةى بؤ ثَيزانينَيك وةك دةردةخــات سروشت بةخشينى
بؤ جؤرداو ثَيناوى دةستةبةركردنى بةردةوامى لة ئامانج بة

ضاالكيةدا. ئةم دووبارةكردنةوةى لة هاندانيش
ثاشئةوةىبايةخى ئؤرطازممانلة طونجاندنىذيانى
ثيشاندا،ثَيويستة هاوسةرى بةندةكانى ثتةوكردنى و سَيكسي
لةسةر خَيزانى بةختيارى كة بدةين  بةوة ئاماذةش لَيرةدا
وةرطرتنى لةضَيذ تةنها ناتوانرَيت و وةستاوة، هؤكار طةلَيك
لةزؤرَيك لةوانةى بؤنموونة ضونكةهةر رَيتةوة،

َ
سَيكسيدا بهَيل

بابةتى ينةوةى
َ
لَيكؤل لة هــةروةك هةية سارديان سروشتى

لة سَيكسى اليةنى ئةمانة الى دةبَيتةوة روون نائؤرطازميدا
بايةخى هةية. كةم َيكى

َ
ذياندا رؤل

:Coitus  جووتبوون
و مرؤظدا لة كارىفسيؤلؤذىدوانةية تاكة جووتبوون
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درَيذاي بة رةوشتيةى باوة و بةند و نةريت هةموو ئةو لةبةر
تايبةتيدا بارودؤخى لة  جووتبوون بوون  ةكة

َ
كةل مَيذوو

ئةوةى طرانةو بؤ زؤر فسيؤلؤذيةكةش ينةوة
َ
روودةدات، لَيكؤل

كةجوتبوونبةشَيوةيةكىسروشتىالى ثياورووبداتثَيويستة
بكةن: تَيدا بةشدارى خوارةوة فسيؤلؤذيانةى هؤكارة ئةم

بة بةندن كة يةكان
َ
تَيكةل دةماريية هؤكارة .1

رذَينةكانةوة، كوَيرة كونى قوأل و دةماخى ثَيكهاتةى ضاالكى
و سَيكسى ـــارةزووى ئ توندى لة بةرثرسن هؤكارانة  ئــةم 

هروذاندنيدا.
ئــارةزووى ئاِراستةى كة دةروونيةكان هؤكارة  .2
دةست ثَيش دةكةن ئاسان ئامادةكارى و دةكةن دياري سَيكسى

ثَيكردنىجووتبوونةكة.
و ئامادةكاريةكة سةر كاردةكةنة هؤكارانةى ئةو .3
ضوك كة و تايبةتيةكان دةماخية سةنتةرة لةو بارةيةشةوة
دةبينن، تيايدا  طةورةى َيكى

َ
رؤل فرمانية توَيكارى بنةِرةتى 

سَيكسى كــردةى  ميكانيكى  اليةنى لة بةرثرسة و ضوكيش
. (جوتبوون)

و ــن ــةِري دةرث لــة بةرثرسن ئــةو هــؤكــارانــةى  .4
تؤواو دانى

َ
هةل و دةرثــةِريــن كــردةى ــةواوى ت دةستةبةرى

تةنها ذنيشة دةربـــارةى  هةرضى ثياودا، لة  دةكةن،ئةمانة
ة
َ
هؤكارة تَيكةل لة بريتني كة بارةيةوة، لةم هةن هؤكار سَي

نوخاعى هؤكارةكانى و دةروونيةكان هؤكارة و دةماريةكان
زاوزَي.

لةكردارى كار يةك لةدواى بةشَيوةيةك هؤكارانة ئةم
لةدواى يةك قؤناغى (5) بة ئاماذة لَيرةشدا و دةكةن هروذاندن

ذندا كةئةمانةن: دةكةين لةسوِري جووتبوون لة يةك
كةدةكةوَيتة ماوةيةداية لةو دةرونــى: قؤناغى  .1
تا و سَيكسي جووتبوونى بؤ ئارةزووةكانى بة ذن هؤشي نَيوان

ئةم ئارةزووة. بةدةستهَينانى بِرياردان لةسةر
2.قؤناغىهةستى(حةزى): بةدووبارةبيناكردنةوةى
هةستداريةتى زيادبووني و  كــردن  درك كردةكانى جــؤرى
هةروةها دةناسرَيتةوة، زؤرة كةهروذاندنيان ناوضانةى ئةو
ورياكردنةوةيان ياريثَيكردن بؤ ثَيويستى بةثةيدابوونى

بةشَيوةيةكىتايبةتى.
تةِربوونى لة ية كةبريتى دةردان قؤناغى .3

لينجةناوثؤشيزَى.
ئؤرطازم. قؤناغى .4

لةقؤناغى ية بريتى :Residual ماوة قؤناغى .5
هروذاندن بؤ زؤر سستيةكى بةرةبةرة كةتيايدا طةِراندنةوة
زاوزَى طؤِرانكارييةكانى بةثَيضةوانةوة و ثةيدادةبَيت

روودةدةنةوة.
قؤناغانةى  ئةم  جووتبووندا لةكاتى دةشتوانني 
خستنى يةلة كةبريتى خستنةناو جيادبكةينةوة: خوارةوة

لة  ضوكة ةى
َ
جول Friction واتة بؤناو زَى، لَيخشاندن ضووك

ئؤرطازم. و دان
َ
هةل و رذاندن زَييداو

(مــاوةى  خؤئامادةكردندا  بــةمــاوةى جووتبوون  
لةرووى و ثَيدةكات دةست وطؤِر)

َ
ئال ياريكردنى و دةستبازى

ديدىديناميكيشةوةبؤهروذاندنىسَيكسيماسرتسوجؤنسؤن
قؤناغى هروذاندن، قؤناغى جياكردؤتةوة: قؤناغانةيان ئةم
طةِراندنةوة. قؤناغى ئؤرطازم، قؤناغى ئةوثةِر، هروذاندنى
رووبدةن كةدةتوانرَيت دةنوَينن سَيكسي سوِري قؤناغانة ئةم

لةكاتىجووتبوون يا جووتنةبوونيشدا.
ــؤِرة  ــوط

َ
ــال ئ سَيكسية لــةيــاريــكــردنــة هــــةروةك   

لةثياودا روودةدةن. دةسثةِركردندا لةكاتى يا دةستبازييةكاندا
لةدةست خولةك يةك لةدواى سَيكسيدا. هروذاندنى لةقؤناغى
بؤ خوَين هــروذمــى سَيكسيدا، وريــاكــردنــةوةى ثَيكردنى 
لةهةمان طةِرانةوةشي و زياددةكةن زاوزَى ناوئةندامةكانى
ثةستاوتنىخوَين بةهؤىتةسكبوونةوةو كارَيكىطرانة، كاتدا
و دةبَيت طةورة ضوك بةخَيرايي بةمجؤرة هَينةرةكانةوة،
سيسبوونيدا، خؤي لةكاتى ئةوةندةى قةبارةكةى سَي دةطاتة
زياددةكات 8-7سم بةبِري درَيذييةكةشي و دةبَيت رةق و
نزيك ســةرةوة روودةكــاتــة و دةطــؤِرَيــت و جَيطةى خؤشي
هةستان، نراوة كردارةكة ناوى لةمةشةوة (هةر سك، ديوارى
ثياوةكة ئيرت رةثبوون يا  هةستان  بةروودانى و (Erigere
كردنىئةندامىسَيكسي(ضووك)

َ
ئامادةىجووتبوونةواتةداخل

كارةكةو ئارةزووى رةثبوونةكةشدا روودانى
َ
لةطةل و زَى، بؤناو

دةبَيت. سَيكسيية زؤر ةذانة
َ
شل خؤرزطاركردن لةو

دةمارةكان  ئةطةر كؤتايي زياتر دةبَيت  رةثبوونةكة
هةبوو، زَيدا ديوارى

َ
لةطةل لَيخشاندنيان ضوكدا ثَيستى لة

َ
دل لَيدانةكانى و هةناسةدان كردارى هروذاندنةكةو هةروةها
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ودةموضاويش كةمَيك   دةبن، زياتر    
ة 

َ
جول ماوةيةدا لةم ئةطةر و دةئاوسَيت،

َ
هةل  

خوَينهَينةرةكانى دةبَيتةوة، كةم هروذاندن وردة وردة وةستا،
رؤيشتنةوةو خوَين و دةبــن ــراوان ف سَيكسيةكان ئةندامة
ضوك بةوةش زياد دةبَيت بةناو خوَينهَينةرةكاندا طةِراندنةوة
سةرلةنوَي ئةطةر دةكات، كةم قةبارةكةى دةبَيتةوةو نةرم
روودةداتةوة، بوون دى رةث ثَيكردةوة جارَيكى دةستى ة

َ
جوول

لةبةرئةوة ثياو لةكاتى جووتبووندا ساتَيك دةست بةوةستان
جووتبوونةكة ماوةى بةوةش ةو

َ
بةجوول ساتَيكيش و دةكات

روودةدات دياركراو، لةثاشرتدا بؤ ماوةيةكى دةكاتةوةو درَيذ
و بكات، هوروذاندنةكةى ي

َ
كؤنرتؤل ناتوانَيت ئيرت كةثياوةكة

دةرثةِرينى تؤواو لةويستىخؤىدةردةضَيت، كاتَيك مةسةلةكة
بةشَيوةيةكدةستثَيدةكاتكةناتوانَيتبيطرَيتةوة...

بؤناو  خــوَيــن هــروذمــى ديــســانــةوة  لةذنانيشدا   
و دةكــات، زياد  هروذانداندا لةقؤناغى زاوزَى ئةندامةكانى 
(تريةى دةكــةن زياد بضووك هةردوولضة قةبارةى بــةوةش

لةخوَين،  ثِربوونيان بةهؤى 3-2 جار) دةطاتة هةريةكةيان
زياد دةبَيت و  دووجــار ميتكة %50 ى ذناندا لة و درَيــذى
لةدةست  30-10 ضركة لةثاش و ئةستوردةبَيت، زؤرتريش
زاوزَييةكانى ئةندامة سَيكسييةوة هوروذاندنى ثَيكردنى
دادةثؤشرَيت رؤنى زَى بةشلةيةكى ناوثؤشي ضينى و تةِردةبن
لة شلةية تةنها ئةم دةكات، ئاسان ضووك كردارى خليسكانى كة
لةثرضةكانى كو

َ
بةل نابن، دروست وة ناوزَي رذَينةكانى لينجة

داوة، زَييان ديوارةكانى دةورى كة خوَينهَينةرانةشةوة ئةو
ثةيدادةبن.

زَى:
ثشووداندا  ةتى

َ
لةحال زَى دواوةى ثَيشةوةو  ديوارى

م
َ
بةال نةوة،

َ
دةهَيل بضووك درزَيكى زؤر تةنها يةك، دةكةونةسةر

يةكى سَي درَيــذى هــةردوو سَيكسيدا  هروذاندنى لةقؤناغى
ملى و دان

َ
منال و فــراوان دةبن، و زياددةكةن زَى ســةرةوةى

دةبَيت دروست بؤشاييةك بةوةش دةبن توند كةمَيك دان
َ
منال

3-2 سم  بؤماوةى ودرَيذى زَيش تؤواو كؤكردنةوةى شلةى بؤ
ثياويش زَى ثَيوانةى لةبةرطؤِرينى كاتةداو لةم دةبَيت، درَيذ
ون لةزَيدا كةضووك وادَيتةبةرضاويان هةندَيكجار ذنيش و

Friction كةكؤتايي  لَيخشاندنةوة بةهؤى لةثاشرتداو دةبَيت،

وريا ثرتةيي بةشَيوةيةكى زاوزَييةكان ئةندامة دةمارةكانى
 Summation كؤكردنةوة ــردارى ك لةوكاتةدا دةكــةنــةوة
دةبَيت، زياتر  وروذاندنةكة و ورياكةرةوةكان بؤ روودةدات 
لةم بؤماوةيةك ئةوثةِري، دةطاتة هروذاندنةكة كاتَيك و
(خوارةوةى) دةركةوتووشي يةكى سَي دةمَينَيتةوةو ئاستةيدا
خوَينهَينةرةكان خوَينى لة ثِردةبَيت و دةئاوسَيت

َ
هةل زَى

 50% تارادةى دةروازةى زَى بةوةش رارةويدا، سةلكى 
َ
لةطةل

لةسةرةتاى تريةكةى
َ
لةطةل بةربةراورد دةبَيتةوة تةسك ى

تةسكى جؤطةيةكى وةك سَيطؤشةى ديارى زَى هروذاندنةكةداو
شلةى َيت

َ
ناهَيل ئةوةش و ضووك، دةخاتةسةر ثةستان لَيدَيـت

دةربضَيت. لةزَيوة تؤواو
قةبارةى ثالتو)  ئةوثةِردا( هروذاندنى لةقؤناغى
بةبِري درَيذيان دةبن، رةث طؤكانى و دةبَيت طةورة مةمكةكان
لــة75%ى زيــاددةبــَيــت، سم   -050 0.25 بةتريةى و 1ســم
لةخوَين، كةبةشَيكى ثِردةبَيت ثَيستيان لةو كاتةدا ذنانيش
كــرذى هــةروةهــا ــتــةوة، دةطــرَي ضــاو و دةم  و  سنط  زؤرى 
ماسولكة كرذى و زياددةكات، دارةكان

َ
خؤويستةهَيل ماسولكة

هةندَيكجاريش روودةدات، ناوةناوة يةكةكانيش لةدواى يةك
ثةنجةكانى و دةســت ماسولكةكانى خؤويستى كرذبووني
و

َ
دل زؤرى لَيدانى و بةخَيرايي هةناسةدان ســةرةِراى ثَي، 

توندبوونىهروذاندنىسَيكسي لَيرةدا كرذبوونىخوَينبةركان،
خؤويستانةى ماسولكةكانى كةكرذبوونى دةيطةَينَيتة ئؤرطازم

تَيدادةبينن. طرنطى ي
َ
رؤل زاوزَى ناوضةكانى و سك

تؤواو، دةرثةِراندنى  دةبَيتةهؤى لةثياودا ئؤرطازم 
و جؤطةكانيان دانةو

َ
ضيكل تؤواوة هةردوو ترثةى وكرذبوونى

لةدواى يةك ئةم كرذبوونة لةناو جؤطة، ثياو هاوَيذة هةردوو
خَيراى هاتنةدةرةوةى ثِرضَيذو بةهةستَيكى هةست يةكانةدا
و كرذبوون لةذَيركاريطةرى تؤواو وطى

َ
مال دةكــات. تــؤواوى

دةخايةنن،  ضركة  2-3 كرذبوونةكان َيت،
َ
دةجول ئؤرطازمدا

ئؤرطازم ميزةرؤ، دةطاتة بةشي ثرؤتستاتى تؤواو ةتةدا
َ
حال لةم

ثاش تؤواو لةثِردةردةثةِرَيتةدةرةوة ئيرت كة ئةوثةِري دةطاتة
ئيسفةنجة سةلكة هةردوو طرذبوونى لةذَيركاريطةرى ئةوةى
ثَيشةوة بةرةو  ثرؤستاتدا ميزةِرؤو ماسولكةو ماسولكةكانى

 2-3 بةزؤريش و دةرةدةثةِرَيت دةبِرَيت و ميزةِرؤ و دةِروات
هةريةكةياندا كةلةنَيوان روودةدات توند ماسولكةى طرذبوونى
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و،  دةبن دةطمةن طرذبوونةكان لةثاشرتدا هةية، ضركة 0.8
دةبَيت. تةواو ئؤرطازم بةوةستانيان و دةبن الواز

طةِرانةوة  قؤناغى ئؤرطازم  تةواوبوونى  لةثاش  
زاوزَييةكان ئةندامة ثِربوونةكانى وردةوردة و ثَيدةكات دةست
لةثياوةكةدا بةخوَيننامَينَيتورةثبوونلةضةندضركةيةكدا

 25% بةبِرى قةبارةكةى دةبَيتةوةو نةرم ضووك و نامَينَيت
بوونى ــةردةوام ب تواناى ثياو وردةوردة دةبَيتةوةو كةم ى 

لةجووتبوونةكةدانامَينَيت.
بوونةوةى 

َ
بةتال ثــيــاودا لةهةندَيك  لــةوانــةيــة  

بارى بؤماوةيةك دوابكةوَيت لةخوَين  زاوزَى ئةندامةكانى
تةواو خاوبوونةوةى لةثاش بمَيننةوة. تايبةتى هوروذاندن
ورياكةرةوةيةكى و بازييةك  دةست و ياريكردن  هيض ئيرت
ثياوةكةو سَيكسي  هروذاندنى سةر كارناكةنة هروذَينةر 
بؤ رةثبوونَيكى روونادات، خؤويستيش ئةوة بةهَيزى تةنانةت
40-20خولةك بة ثَيويستى كةمةوة بةاليةنى ثياو ديكة
دوادةكةوَيت زياتر زؤر لةوة ثياودا ئةوة لةهةندَيك و هةية

ئةوة). (هةندَيكجار تارؤذَيك دواى
ثِربوونى  ديسانةوة ذنيشدا لة ئؤرطازم روودانى  ثاش
كــردارة ئةم دةبَيتةوة، كةم بةخوَين زاوزَي ئةندامةكانى
ثياودا لةضاو دةوَيت درَيذترى ماوةيةكى م

َ
بةال دةبَيت بةردةوام

ئؤرطازميش  ئةطةر و لةنَيوان10 – 20 خولةكداية، كةبةزؤرى
بؤ زاوزَى ئةندامةكانى بوونةوةى

َ
بةتال ئةوا نةدابوو رووى

جارَيك  هةموو نيية مةرج دوادةكــةوَيــت، خولةك  30-60
رووبــدات، طةِراندنةوة قؤناغى  يةكسةر  ئؤرطازم دواى هةر
قؤناغَيكى لةهةر و خؤيةك لةبةرهةر هةندَيكجار كو

َ
بةل

طةِراندنةوةية ئةم بوةستَيت، كةلةناكاو جووتبوونةكةدا
دةطةِرَيتةوة. زاوزَييةكاندا لةئةندامة خوَين واتة روودةدات،

دةركةوتووى  سَيطؤشةى لة خوَين كةمبوونةوةى  
بةشة ئةم وتةسكبوونةوةى روودةدات، زؤربةخَيرايي زَييدا
دةكرد تــؤواوةكــةى ضــوونــةدةرةوةى كةقةدةغةى نامَينَيت
بوو بةردةوام هةر تؤواوةكةشي دةرثةِرينى ثاش ثياو ئةطةر
يارمةتىضوونةدةرةوةى ةيةكى

َ
جوول هةموو ئةوا لةلَيخشاندن

ئةوا نةدا رووى لةذندا ئؤرطازم ئةطةر و دةدات، تؤواوةكةى
هةر سَيطؤشةكةدا لةتةسكبوونةوةى طةِراندنةوة كــردارى
ئةوةش دةخايةنَيت، 30-20خــولــةك و دةبَيت بـــةردةوام

ذن ئةطةر روودانى ثيتَين دةدات، يارمةتى
جووتبوونةكة واتة نةبوو، ئؤرطازمى

ئةوكاتة ئةو، تَيربوون و رازيبوونى بَي هات كؤتايي
ية  كةبريتى Fiustration دةكات بةنائومَيدى هةست ذنةكة
بةنارةحةتيةك هةست ذنةكة ئــازاردةرو دةمار لةكرذييةكى
لةسَيبةندةدا ئــازار هةندَيك  و دةكــات  سكيدا لــةخــوارووى
لةئةندامة دووباروبوونةوة و  بةبةردةوامى  خوَين مانةوةى
يان ناجؤرى، هةوكردنى  ببَيتةهؤى رةنطة حةوزييةكاندا 

ثشتدا. و سك لةبنى دى ئازارى بةئازارو خوَينى كةوتنةسةر
ي 

َ
هةل و دةكةن جووتبوون واسةيرى ذنان  زؤربةى

ؤز
َ
ئال كةسَيتى ثةيوةندى لةلوتكةى ية كةبريتى دةسةنطَينن

ذنه ثياوداووةكيةكطرتنَيكىرؤحىجةستةييثَيكةوة،
َ
لةطةل

لةكؤتايشداثَيويستىبةيارىدةستبازىكؤتاييهةيةوثشاندانى
ئةوكاتة سوثاسكردن، و ئاطادارى و نةرمى و ثةرؤشي و سؤزى

َ
دل

دةكةن. تةواو بةرةزامةندى هةست
طةلَيك تووشي ثياو  و ذن  الى سَيكسي ضاالكى 
دةبَيت،دووبارةكردنةوةى تةمةنى و كةسي زؤرى جياوازى

يدا دةبَيتة 
َ
40-20 سال نَيوان لةتةمةنةكانى جووتبوون كاتى

جار،  دةبَيتة 2  يدا 
َ
سال لةتةمةنى 50  لةهةفتةيةكداو  3-4

لةجارَيك لةتةمةنى  كةمرت يداو
َ
سال 60 لةتةمةنى جار ويةك

ماندووبوون  كةنةبَيتةهؤى سَيكسيةى ذيانى ئةو يدا،
َ
70 سال

خؤش و ضاالكى رؤذةكــة بةدرَيذايي كةسةكة و و شةكةتى
نةكردووة سَيكسيدا لةكارى فرةيي بؤئةوةى طةية

َ
كةبةل بَيت

ضاكرتينوطونجاوترينكارئةوةيةكةذيانىسَيكسيرَيكبخرَيت
باش شتَيكى بطونجَيت، كةسةكةدا تواناكانى

َ
لةطةل بؤئةوةى

دةبَيتةهؤى ضونكة بكَيشَيت درَيذة زؤر جووتبوونةكة نيية
دةبَيتةهؤى كةلةثاشدا بضووكدا  لةحةوزي  خوَين مانةوةى

تَيكضوونلةفرمانةسَيكسيةكاندا.
:Sexual Motives سَيكسيةكان ثاَلنةرة .6
مرؤظية كةسةكةوة كردة خودى و هؤكارى كةسَيتى بةهؤى
دةروونيةوة لةبارةى نمونة بؤ دةبــن، جياواز بابةتيةكان
بؤ خوَيندنةوةكة ئةطةر دةطؤِرَيت كتَيبَيك خوَيندنةوةى
كتَيبةكة تَيطةيشتنى ناوةِرؤكى بؤ يان تةنها بوو تاقيكردنةوة
خؤى،لةم خوَيندنةوة بؤ بَيت خودى رازيبوونَيكى بوو،يان
بةدى سَيكسيةكانيشدا نةرة

َ
ثال لة جياوازى دةتوانني لؤذيكةوة
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ثَيداويستيانة   ئةو ثشتيانةوة لة كة بكةين   
ةتَيكةوة بؤ 

َ
حال لة و بكرَين تَير ثَيويستة كة   هةية

كةس دى الى هةمان كاتَيكى بؤ كاتَيكةوة لة دى و ةتَيكى
َ
حال

كارى ثشت كة لة دةربخةين خوارةوة ئةم ئامانجانةى دةتوانني
سَيكسيةوةن:

شلةذانى سةرف كردنى بؤ خاوبوونةوةو رَيطايةك .1
سَيكسى، شَيوةى ثةيوةندى ساكارترين بريتية لة كة سَيكسى،
فسيؤلؤذييةكانى ثَيداويستية تَيركردنى هؤى دةبَيتة كة
نيية طرنط هاوبةشةكة  جؤرى ةتةدا

َ
حال لةم بكةر.  كةسى

بكرَيت). ضارةسةر ثاككردن بةدةست كَيشةكة (دةشتوانرَيت
كاتةدا لةو كة خستنةوة: وةضة و زاوزَي بؤ رَيطايةك .2
بةرئةنجامة كؤتاييةكةى ئةوةى بةقةدةر ية طرنط نى كارةكة
روودةدات هاوسةريدا لة نمونة بؤ ئةوةش ئامانجةكةية. كة
بؤ دةبينرَيت دا فةرمانِرةو ثاشايةتى ةكى

َ
رةضةل لة هةروةك

ثاشا. ببَيتة لةثاشدا شةرعى كة جَيطرَيكى خستنةوةى
خؤى  سَيكسى،كة ضَيذى و رابواردن بؤ 3. رَيطايةك

رابواردن  نةرى
َ
ئامانج.ثال دةبَيتة خؤيدا لة  

لةكارة  خؤشيدا و ياريكردن ثَيكهاتةى لة خؤى  
هةمةجؤرى مةبةستَيتى ئةمةش كة دةبينَيتةوة سَيكسةكةدا
هاوسةرى جووتبوونى نةك بكات هروذاندندا تةكنيكى لة
دةبينَيت كة واى تةنها ثَيويستة. ةتةدا

َ
حال لةم كة ثِر سؤز

تَيربوونى بؤ زياتر رَيطايةكة سَيكسى هاوبةشةكة تَيركردنى
خؤى. كةسةكة خودى

تَيركردنىحةزى زانيارىبؤ رَيطايةكىدؤزينةوةو .4
رادةيةكزانيارى تا ضونكةجوتبوونىسَيكسى زانينىسَيكسى.
كة دةطرَيتةوة هةرزةكارةكان كردةكانى رةفتارة ئةم وةرطرتنة.
الى و بزانن. سَيكسةوة بارةى لة كردةيى زانيارى دةيانةوَيت
لة بةرامبةر كةسى ثالنى زانينى بؤ دانة

َ
هةول طةورةكانيش
كردةسَيكسيةكةدا.

ذيان: ضونكة ثَيكةوة و طةيشتن ثَيك بؤ 5. رَيطايةك
هؤطرى و ئالودةيى لة لوتكةيية  ساتَيكى  سَيكسى كــردةى
يةكبوونىدوو هاوبةشةكة. ئةمجؤرة كةسَيتىوكؤمةآليةتى و
سَيكسيةكان نةرة

َ
ثال ئةوةى لةبةر ؤزة

َ
ئال زؤرتر ثةيوةنديية

ثَيكطةيشتنة سَيكسي ئةم هةية. سةرثاطرييان ثَيداويستى
َين

َ
دةل ثَيى و  دةكات داوا تاك جياكارى لة بةرزى  ثلةيةكى

خؤشةويستىسَيكسى.
واتة بارةى سَيكسيةوة: لة خود بؤ دَلنايى رَيطايةك .6
يكردنى

َ
مال لة سَيكسيةكانى توانا دةرخستنى بؤ تاكة ئارةزووى

رةزامةندى تواناى و بَيت خؤشةويست ئةوةى هاوبةشةكةدا،بؤ
لة تايبةتى بة نةرة

َ
ثال بةدةستبهَينَيت.ئةم جؤرة هاوبةشةكة

لة لةسةرى جةخت كردنةوة و هةرزةكاريدا هةية، تةمةنى
راوكَي ة

َ
دل لة بةجؤرَيك طومان جَيى دةبَيتة رةسيو كةسى الى

نةبوون. بةخؤ بِروا و
كة ئامانجانةى ئةو هَينانى بةدةست بؤ رَيطايةك .7
ثةيوةندننيبةسَيكسخؤيةوة،وةكسوودىماددى(هاوسةرى
ثةيدا و كؤمةاليةتيةكان بةرزبوونةوة لة ثلة يان بةرذةوةند)
كؤمةآليةتيةكان بةها رووكردنة بة بارةدا دةسةآلت،لةم كردنى
و دةسةآلت زيادبوونى وةك كةسَيتيةكان. نةك دةردةكةوَيت
بةدةستهَينانىئيعجابوسةركةوتنبةسةرثلةكانىدةسةآلتدا.

..هتد.
السايى و نــةريــت بــة خــؤطــرى 8. رَيــطــايــةك بــؤ
لة دوورة جار زؤر كة مَيرد ذن و ماضةكانى دياريكراوةوة،وةك
نياكردنةوةى

َ
هةمووهروذاندنَيكةوة،بةآلمئامانجىبريتيةلةدل

جَيطريكردنى. و هاوسةرى ثةيوةندى
رَيطايةك بــرى لة جَيطرتنةوة بؤ رَيطايةك  .9
خوو ــك ــارَي ــةرزةك ه ـــةوةى ئ ديــكــة.وةك بؤتَيربوونَيكى
ذيانة هــةذارى  بؤ جَيطرةوةيةك  وةك دةسثةِركردن  دةداتــة
” ”دةستكةوتة بة كَيشان

َ
خؤهةل زؤر سؤزداريةكةى،يان

طرنط ةتى
َ
هؤ.خةسل هةمان بؤ جوانيةكانيةوة) (دؤن سَيكسية

ملَيية رةقةكةى زؤرة لة سروشتة بريتية جؤرة سَيكسةدا لةم
ئةنجامةكةيدا. لة تَيربوون بة نةطةيشتن و

باسكران لةسةرةوة سَيكسيانةى نةرة
َ
ثال ئةو هةموو

مرؤظ،و الى  سَيكسى  رةفتارى  ؤزى 
َ
ئال مــةوداى  بؤ ئاماذةن

كؤمةآليةتيةكان، و دةرونــي ثَيداويستية  بة ثةيوةندييان
وةضة فةرمانى ــة دوور،ل سنورَيكى دووركةوتنةوةيان،تا و 
ثلةى سةنطاندنى

َ
هةل ناتوانرَيت ئةوةتا بايؤلؤذى، خستنةوةى

سةرنجدان رَيطةى لة بزانرَيت نمونة بؤ هاوسةرى رَيككةوتنى
دةكةن يةكرت هى و مَيردة ذن ماضانةى ئةو ئةو ذمارةى بة

ثَيكداضوونةى لــةو  بــاس لــَيــرةدا  ئاماذةشة جَيى 
هةندَيكجار دى مانايةكى بة بكةين سَيكسيةكان نةرة

َ
ثال
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دةستنيشان يان لةناودا
َ
زال نةرى

َ
ثال بة وردى بتوانرَيت طرانة

بطؤِرَيت نةرانة
َ
ثال لةو يةكَيك كة روشدةدات بكرَيت،هةروةها

نةرَيكىدىلةثةيوةندييةهاوسةرييةدرَيذخايةنةكاندا.
َ
ثال بؤ

جاريش زؤر تةواوى.و بة ثةيوةنديية ئةم سروشتى طؤِرانى و
نيية. ئارادا لة نةرانة

َ
ثال ئةم دةربارةى هؤشمةندى

جــؤراو و ــنــةرةكــان
َ
ثــال ــؤزى

َ
ــال ئ بــةهــؤى  سَيكس، 

بةثَيى داية،ئةوةش
َ
لةطةل ى (طوناه) بة كردن جؤريان،هةست

كؤمةآليةتى لةذينطةيةكى بآلوةكان رؤشةنبريية ثَيوانة
لةوةى ترس سَيكسيةكان ــاردة دي لة شــةرم و  دياريكراودا.
بآلوة.بة طشتيش بكرَيت بؤ درَيذ تاوانى كؤمةآليةتى ثةنجةى
سَيكسى كاريطةريةكى طوناهى بة ةكةبوونى هةستكردن

َ
كةل

سَيكس. دةكاتة سةر سلبى
كار

َ
كؤنرِتؤل ميكانيزمى بوونى ون بةرامبةريشدا لة و

لة كةسَيتى نةمانى تــوانــةوةو ــةرةو ب كةسةكة لةوانةية
ثةيوةندييةسَيكسيةكانداببات.

لةم هاوسةنطى لة جؤرَيك ثَيويستة ئــةوة لةبةر
هةموو كارَيكى ديكةشدا بةكاربهَينرَيت. لة كارةداو

رووخــســارة ثةرةسةندنى دةربــــارةى كورتةيةك 
ضاو و دةم رووخسارةكانى  مرؤظدا رةيسى لة سَيكسيةكان 
تواناى و ديوة بةخؤوة ثةرةسةندنيان ديار بةشَيوةيةكى
ةتةى

َ
ئةم حال طةيشتة تا وةرطرت. جؤريان دةربِرينى هةمة

وةرطرتنىئةمطؤِرنكاريانةشفرمانىنوَيىبؤدروست ئَيستاى،
لةطةأل ئَيستاششوَينى ناكؤكية لةنَيوانزاناياندا، كردوون،كةتا
ثةرةيان ضاو و دةم رووخسارةكانى َيني

َ
بل دةتوانني ئةوةشدا

وةرطــرت، سَيكسيان هروذاندنى سيفةتى هةندَيك و سةند
(بةثَيضةوانةى مرؤظ بةسةر ثَيوةية ئةوةى بةهؤى ئةوةش
توخمةكة هةردوو دةِرؤن) ثةليان بةضوار طيانةوةرانىديكةوة
َيكى طةروةى

َ
رؤل بَيت، ئةمةش لةرووى يةك دةتوانن رووويان

سَيكسية ئةندامة لةبةرئةوةى بةدةستهَيناوة،  اليةنةوة لةو
َ
هاوكاتلةطةل لةبازنةىبينينىراستةوخؤدانني، سةرةكيةكان
بةخؤوة ثةرةسةندنى مرؤظدا لة بينينيش هةستى ئةمةدا
دةطوَيزرَيتةوة، ناوةندىدةرةوة زانيارى نزيك90%ى كةتا ديوة
بؤئةوةى هةية) بةسَيكسةوة ثةيوةندى ئةوةى يشيدا

َ
(لةطةل

ديكةدا شريدةرةكانى (كةلةزؤربةى بؤنكردن جَيطةى هةستى
بطرَيتةوة. ة)

َ
زال

جةستة ئةندامانةى ئةو بنةِرةتة ئةم هةرلةسةر
(كةشوَينى لةشةوة ســةرةوةى نيوةى ثَيشةوةى كةدةكةونة

وةستانى رووبةروو لةكاتى بينينن
دووةميان  فرمانى توخمةكةدا)  هةردوو

َيني
َ
بل ديكة دياريكراوى بةمانايةكى ثةيدابووة، بؤ

ناتوانَيت كةس ئةوةتا ثةيدابووة بؤ سَيكسيشيان فرمانى
سيفةتىسَيكسيبةئاشكرا بكاتكةمةمكلةذندا ئينكارىئةوة
(شَيوةى كرد ثَي ئاماذةمان لةوةوثَيش هةروةك ثةيدابووة، بؤ
وكؤبوونةوةى دةورى، خةرمانةكةى و طؤكان دةرثةِرينى خِرو
(لةدةرةوةى دةرثةرنةدةرةوة لَيدةكات كةوايان تياياندا ضةورى
ضاو و دةم روخسارةكانى شَيوةش بةهةمان شريدان) كاتةكانى
رةيسي بةثَيي جياجيا بةثلةى وةرطرتووة رَيبازيان هةمان

مرؤظةكة.
طةِراونةتةوة، 

َ
هةل دةرةوة بــةرةو لَيوةكان ئةوةتا  

بةرةنطَيك دةميان بؤشايي ثةردةى لةلينجة بةشَيك بةوةش
ئةم بؤنمونة دةرخــســتــووة ـــووردا س شةبةنطى ــوارى  ــةب ل
شةمثازى ئةوةى

َ
لةطةل نابينرَيت، شامثازيدا لة ثةرةسةندنة

بريدؤزى ثةرةسةندن،  بةثَيي لةمرؤظةوة طيانةوةرة نزيكرتين
لةبارةىفرمانيةوة.

لووتيشيدا  ضاوو شَيوةى بةسةر طؤِرانكارى  هةروةها
دةرونواتةبؤمرؤظ، وضاوةكانوةكئاوَينةىجةستةو هاتووة،
هروذاندنى لةتايبةتيةكانى هةندَيك  مرؤظ وروخسارةكانى
دةرثةِرينى تواناى لَيهاتووة وايان بينيوةو بةخؤوة سَيكسيان
روخسارى وبؤزيادبوونى هةبَيت. وَيذدانيان سروشتى و

َ
قول

ئةمة سةرةِراى سَيكسني، تايبةتى كةبةشَيوةيةكى راكَيشان،
ئةندامانةى سَيكسيانة لةو روخسارة دةرخستنى ئةم كردارى
وةك دةكرَين، زياد ديكةشةوة هؤكارى بةهؤى ثَيدان ئاماذةمان
سوتيانةكانىمةمكةكانزيادكردنىرةنطةكانوةكبةكارهَينانى
لةم ديكة تةكنيكى هةندَيك بةكارهَينانى تادةطاتة لَيو، بؤيةى

سليكؤن. وةك دواييانةدا
هةية  بايؤلؤذى توندى ئاسانكارييةكى ئَيستا  
روخسارى وةك دةكرَيت ذن روخسارةكانى قسةلةسةر كاتَيك

واى  دةكرَيت حساب بةتةنها  Erotic سَيكسي هروذَينةرى
بؤتةجَييهروذاندنئةمةش كةروخسارىذنبةتةنها لَيهاتووة
داطريكردنى و ذن  سةيركردنى بؤ تاكانةية دةربِرينَيكى 
يةتى

َ
كؤمةال كةكةسَيتيةكى سةيرناكرَيت واى بةشَيوةيةك

هةيةو خؤى ثةيوةندييةكانى كاتدا لةهةمان سةربةخؤية يةو
ياساوة بةيةكسانى بةندة مرؤظايةتييةكةشي شكؤمةندييةو

ثياودا.
َ
لةطةل



    

جيهانى تةندروستى رَيكخراوى راثؤرتةكانى
ن لة ذمارة(3) بكوذى طشتيةكان رووداوة ئاشكرايانكردووة
 كةبكوذى

َ
دل واتة لةدواى نةخؤشةيكانى طة نوَيكاندا،

َ
كؤمةل

ذمارة(2) كةبكوذى شَيرثةنجة نةخؤشيةكانى و ن ذمارة(1)
قوربانيانى ضؤن و كامانةن طشتيانة رووداوة ئةم كةواتة ن،

رزطاربكةين؟ رووداوانة ئةم
رووداوةكانى  طشتيةكان، رووداوة لة مةبةست  
هؤية و ئؤتؤمبَيل بةيةكداكَيشانى  (بؤنمونة  هاتوضؤية
(بؤنمونة كارطةكان ناو طواستنةوة، رووداوى  جياوازةكانى
(بؤنمونة

َ
ناومال رووداوةكانى و ذةهراويبوون) و سوتان

طازة بةهؤى خنكان لةبيناى بةرزةوة يان كةوتنةخوارةوة
ةتةكانىنوقمبوون

َ
جياوازةكانىطةرمكردنةوة)،هةروةهاحال

برينداربوون ئــةو و خؤكوشتن  ةكانى 
َ
هةول و لــةئــاودا

دزيــيــةوة رووداوةكـــانـــى و بــةركــةوتــنــانــةى كــةبــةهــؤى
ئةمانةش فيشةك، بةضةقؤو برينداربوون وةك روودةدةن،

دةضنةضوارضَيوةىرووداوةطشتيةكانةوة.
لةسةدا ناوبراو، رَيكخراوى راثؤرتةكانى بةثَيي
ضةند لةماوةى طشتيةكان رووداوة قوربانيانى هةشتاى
لةدةستدةدةن، ئةويش طيان رووداوةكاندا سةعاتى يةكةمى

لةكاتَيكدا فرياكةوتنىخَيراوة، بةهؤىنةبوونىهؤيةكانى

قوربانيانىرووداوةطشتييةكان

لةتيف نةمر دكتؤر عةبدول
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دووضارى  لةسةدا ضليانلةدواىضارةسةركردنيش   
كةمئةندامى بوونبةشَيوةيةكى هةميشةيي.

تةندروستى  رَيــكــخــراوى راثــؤرتــةكــةى بايةخى   
بؤ رادةكــَيــشــَيــت كةسةرنجمان كــؤبــؤتــةوة لــةوة  جيهانى 
بوارى لةكاتَيكدا ثزيشكييةكان، خزمةتطوزاريية كةموكورتى
هةزارةها رؤحى نة

َ
ساال م

َ
بةال هةستيارة، بوارَيكى ثزيشكى

لةكاتَيكدا تةندروستيةكان دامـــةزراوة  دةضنَيتةوة. كةس 
هؤيةكانى ثشكنني و ضارةسةركردن كالسيكيةكانى بةهؤية
م
َ
بةال نوَي، شَيوازَيكى بة نةخؤشييةكان دةستنيشانكردنى و

ثزيشكيية هؤية ثةرةثَيدانى و بةثَيشكةوتن بايةخدانيان
لةزؤربةى هةرضةندة فةرامؤشكردووة، فرياطوزارى نوَييةكانى
مئةم

َ
بةال يةكةكانىفرياكةوتنهةية، نةخؤشخانةكانىدونيادا

رووداوة قوربانيانى ضارةسةركردنى لةبةردةم تائَيستا يةكانة
راستةوخؤ، شكستيان يارمةتى ثَيشكةشكردنى و طشتيةكان 

هَيناوة.
ناوةندى ضارةسةركردنى  تةنيا شايانى باسة  ئةوةى
بةوشَيوازةى طشتييةكان رووداوة كتوثِري راستةوخؤو
بالتيمورى لةوياليةتى  مرييالند لــةشــارى كةثَيويستة
ثزيشكة لة لةرَيطةى دةستةيةك دامةزراوة، ئةويش ئةمةريكى
َيكهؤيةكانى

َ
ئةمريكييةكانةوةكارىبؤكرا،لةمناوةندةداكؤمةل

كة ئةنجامدةدرَيت ثَيشكةوتوو بةشَيوةيةكى ضارةسةركردن
ئةو داهَينةرى خؤيان ناوةندةكة نةشتةركارةكانى ثزيشكة

هؤيانة بوون.
لةنَيوان طشتيةكان رووداوة قوربانيانى تةمةنى
طــةورةى ذمـــارةى م

َ
بــةال تةمةنداية، جةمسةرى هـــةردوو 

16 بؤ 25  كةتةمةنيان لةنَيوان كةسانةداية قوربانيان لةو
بةبكوذى طشتيةكان رووداوة طشتى بةشَيوةيةكى يداية،

َ
سال

يةك لةنَيوان تةمةنيان بؤئةوكةسانةى دادةنرَيت (1) ذمارة
وردة رَيذةكان ئةم تةمةنةوة يداية، لةدواى

َ
سيونؤسال بؤ

َ
سال

مرؤظ ديكةي بةبكوذةكانى رَيطةبدةن بؤئةوةى دادةبةزن وردة
شَيرثةنجة. و

َ
دل نةخؤشيةكانى وةك بكةن خؤيان كارى

لةكاريطةري  جؤرَيك كارةساتَيكدا، روودانى  لةكاتى
ئةوقوربانيية جةستةى لةسةر بريندارى و بةركةوتن يان
شكانى بووة، بؤنمونة رووداوةكة بةجَيدةمَينَيت كةدووضارى
و دِران يان روودةدات، ــدا ــان رووداوةك كةلةزؤربةى  ئَيسك

لةوانةشة و لةهةناودا بريندارى
ةيةكبَيت

َ
كاريطةرييةكةتَيكةل

بريندارى و ئَيسك شكانى لةنَيوان لةهةردووكيان.
وةك روودةدةن ديكةو ةتى

َ
حال َيك

َ
كؤمةل هةناودا دِراوى و

دةبَيت، كةنقووم ئةوكةسةى خنكانى و سوتان و ذةهراويبوون
ةتَيك دةبن

َ
حال تووشي طشتيةكان رووداوة هةموو قوربانيانى

لةكاتى  كةنةخؤش ةتة
َ
حال Shock ئةم ثَيي دةوترَيت شؤك

بةوة تووشي دةبَيت، رووداوةكة دواى يان راستةوخؤ رووداوةكة
دةناسرَيتكةمرؤظ تووشيدابةزينَيكىزؤر دةبَيتلةثةستانى
.
َ
كاركردنى دل ئاستى دابةزينى دةبَيتةهؤى ئةمةش خوَين و

لة خؤى فرمانى لةئةنجامدانى
َ
دل شكستهَينانى

لة ؤز
َ
ئال َيكى

َ
كؤمةل بةرئةنجامى شؤك، بة تووشبوون ةتى

َ
حال

روودانى جةستةدا، بؤنمونة فرمانةكانى ثشَيويية لة روودانى
وَيــِراى طورضيلةكان، جطةرو دةمــارو لةكؤئةندامى ثشَيوى
و لةش هؤرمؤنةكانى لة زؤرَيك لةدةردانى ثشَيوى روودانى

كيمياييةكانى ديكة. زؤرَيك لةماددة
فرمانى  لةئةنجامدانى

َ
دل شكستهَينانى  لةئةنجامى

خوَينةى ئــةو كاتيية)  شكستهَينانَيكى (كــةلــَيــرةدا  خــؤى 
و خؤراك دةِروات و لةش ئةندامةكانى سةرجةم ةوة بؤ

َ
كةلةدل

دةبَيتةوة، كةم طرتووة،
َ
هةل بؤذيان، ثَيويستى ئؤكسجينى طازى

جياوازةكان بؤئةندامة خوَين لةضوونى كةموكوِري هةروةها
رذَينةكان، كوَيرة و طورضيلةكان جطةرو و مَيشك بةتايبةتى
رووداوةكــة، كؤتاييةكانى لةدةرئةنجامة يةكةمة بةرثرسي
هؤى كارةساتةكةوة بةشؤكبة تووشبوون بةطوزارشتَيكى ديكة
بةرثرسة لةدياريكردنى يان دةبَيتةهؤى رووداوةكة خؤى نةك

مردن. ذيان يان دةرئةنجامى كؤتايي:
 لةبةرئةوةىهةندَيكلةئةندامةكانىجةستةبةرطةى 
بةخَيرايي ئةوا بؤى، ناطرن، خوَين رؤيشتن ثضِرانى يان كةمى
ةتانةدا

َ
حال ئةم لةسةرجةم يةكالييكةرةوة فاكتةرى دةمرن،

زياتر مَيشك بؤنمونة ضونكة كات“، ”رةطــةزى لة بريتيية
نةبوونى خوَين يان نةضوونى بةرطةى دةقيقة ناتوانَيت لةسَي
جطةر ماوةيةكى لةكاتَيكدا بطرَيت، خوَين يان ثضِرانى خوَين
سةعات نيو نزيكةى بطرَيت و دان بةخؤيدا دةتوانَيت زياتر
بؤ طورضيلةو سةر رذَينةكانيشكةدةكةونة دةخايةنَيتكوَيرة
نةضوونى بةرطةى دةقيقة بيست ماوةى تةنيا ثَيويستن ذيان



                                                 زانستى سةردةم 34

      134

         خوَين دةطرن و دواى ئةو ماوةية دةمرن. 
خوَين  هاتوضؤكردنى  بؤخؤشبةختى  م 

َ
ــةال ب     

لةزؤربةى رووداوةكاندا بةثَيي جؤرى بةركةوتنةكة بةردةوام 
دةبَيت و ناثضِرَيت و خؤَين بؤ ئةندامةكانى جةستة دةِروات، 
م ئةو خوَينة كةمةى كةدةضَيت بؤ ئةندامةكان، بةتايبةتى 

َ
بةال

بؤ ئةو ئةندامانةى ئاماذةمان ثَيدا، ئةطةر ماوة يان كاتى ئةو كةم 
رؤيشتنةى خوَين درَيذةى كَيشا ئةوة حةتمةن ئةو ئةندامانة 
ضارةسةركردن،  هةنطاوةكانى  طرنطرتين  لــَيــرةوة  دةمــرن. 
بؤسةرجةم  سروشتى  بةبِري  خوَينة  طةيشتنى  زامنكردنى 
ئةندامةكانى جةستة بةتايبةتى ”ئةندامة زيندةييةكان“ وةك 

مَيشك و جطةرو ئةوانى ديكة لةخَيراترين ماوةدا. 
ضارةسةركردنى  لةكاتى  ديكة  بةطوزارشتَيكى 
هةنطاوى  دةكات  واثَيويست  طشتيةكاندا  رووداوة  قوربانيانى 
 لةشكستهَينانى فرمانى 

َ
 راست بكةنةوةو دل

َ
يةكةم فرمانى دل

رزطاربكةن و وابكةن بةشَيوةيةكى سروشتى كاربكات و خوَين 
دابةش بكات، ئةم كارة ثَيويستة لةهةمان ئةوكاتةدا ئةنجام 
بريندارةكة  يان  شوَينةبةركةوتوو  كةضارةسةرى  بدرَيت 

وَيستة لةذيانى هةر مرؤظَيكدا كةهةر 
َ
دةكرَيت، ئةمة تةنيا هةل

دةقيقةيةكى ئةم ماوةية لةهةموو زَيِري دونيا بةنرخرتة.
رووداوة  بةقوربانيانى  ثزيشكيدا  كــارى  لةبوارى   
 Shock َين تراوماى شؤك

َ
طشتييةكان بةشَيوةيةكى طشتى دةل

ةتةى نةخؤش تووشي 
َ
Trouma كةئاماذةية بؤهةردوو ئةو حال

دةبَيت، واتة شؤكي رووداوةكةو برينداري و بةركةوتنةكانى 
بةهؤى رووداوةكةوة تووشي جةستةى بووة، هةندَيكجاريش 
رووداوة  قوربانيانى  ةتى 

َ
حال وةسفي  بؤ  شؤك  وشةى  تةنيا 

رووداوة  شؤكى  تووشي  ئةوكةسانةى  بةكاردَيت،  طشتيةكان 
”نةخؤشخانةى  ــى  ــان رووداوةك لةليستى  دةبــن  طشتييةكان 
ي   (6%) زياتر  و  داطريدةكةن  يةكةم  ثلةى  دا  فرياكةوتن“ 
دارايي و ئةرك و هيالكى كارمةندو ثزيشكان بؤئةم قوربانيانة 

دةخرَيتةكار. 
 رووداوةكان ضؤن روودةدةن؟ 

 ئةطةر باسي رووداوَيكى هاتوضؤ لةرَيطةيةكى طشتيدا 
بكةين، بةنمونة دةبينني بةشَيوةيةكى نزيك بةم طَيِرانةوةية    
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روودةدات:           كارةساتةكة
لةكةسي  ك

َ
خةل كارةساتةكةدا، روودانى لةكاتى  

بدةن قورباينةكة يارمةتى بؤئةوةى يان كؤدةبنةوة بريندار
خَيرا لةوكةسانة يةكَيك روويداوة، ضي بزانن بؤئةوةى يان
ثؤليس فةرمانطةى يان فرياكةوتنةوة بةناوةندى ثةيوةندى

دةكات. هةردووكيان، يان
هاتنىئؤتؤمبيلي فرياكةوتن  ةتةكاندا

َ
لةباشرتين حال

رووداوةكــة، شوَينى تادةطاتة دةخايةنَيت سةعاتَيك ضارةكة
قوربانية ئةو لةذيانى بةنرخ  ديكةى  دةقيقةيةكى ضةند
تَيدةثةِرَيتتادةخرَيتةناوئؤتؤمبيليفرياكةوتنةوةورةوانةى

نزيكرتيننةخؤشخانةدةكرَيت.
بؤبةشي بريندار يان قوربانى طةيشتنى لةكاتى
ثةرستيارى نةخؤشخانةية،  لةو نةشتةرطةرى فرياكةوتنى 
بةختى قوربانى  (ئةطةر ياريدةدةر ثزيشكى يان بةشةكة 
ديكةى دةقيقةيةكى  ضةند لَيدةكات، ثَيشوازى (! هةبَيت 
لةبريندارةكة ثرسياركردن بةهؤى  تَيدةثةِرَيت بةنرخ
لةكةسوكارى ثرسياركردن يان نةضووبَيت خؤى ئةطةرلةهؤش
كارة زانينى لةم ئامانجيش يدا،

َ
لةطةل هاتوون ئةو كةسانةى يان

(ئةمانة روودانيةتى، كاتى كارةساتةكةو روودانــى ضؤنَيتى
كاتانةدا لةم وَيِراىطرتنةبةرىرَيوشوَينةياساييةكانكةئاسايي

. دةطريَيتةبةر)
فرياكةوتن  يةكةمى ديمةنى هاتنى كؤتايي  لةدواى
ئينجا ثَيويستةكانةوة، رَيوشوَينة بةئةنجامدانى كةبةندة
َيكثشكنينىتاقيطةييدةكات

َ
ثزيشكداواىئةنجامدانىكؤمةل

وةكوَينةطرتنبةتيشكىسينىبؤدياريكردنىشوَينىبةركةوتن
بةركةوتنةكة ئةطةر بريندارييةكة، و بةركةوتن سروشتى و
نةشتةرطةرى طةورة ثَيويستة ئةوا لةجؤرى مةترسيداربوو
دةست ياردةدةر ثزيشكى كاتةدا لةم و بكرَيت بريندارةكة بؤ
دةكاتبةئاطاداركردنىثزيشكة ثسثؤِرةكانىنةشتةرطةرىوةك

خوَين. لوولةكانى دةمارو و ئَيسك نةشتةرطةرى
ثــســثــؤِرةكــان  ثزيشكة ــــةى زؤرب ــةوةى  ــةرئ ــةب ل  
لةبةرئةوةش نامَيننةوةو بةبةردةوامى يان لةنةخؤشخانةنني
روودةدةن، ثشوودا رؤذانى شةوو لةكاتى رووداوةكان كةزؤربةى
تَيدةثةِرَيت ديكة نيوكاتذمَيري – ةتدا

َ
حال لةباشرتين – ئةوا

ببَيت. ئامادة ثسثؤِر ثزيشكى ئةوةى ثَيش

روودانى  ساتى تَيثةِربوو لة  كاتى
ساتى ضارةسةركردنى كارةساتةكةوة بؤ

بَيت،  كة دةبَيت ثزيشكى ثسثؤِر ئامادة  راستةقينة
ئةوة خةمآلندن، لةبةر باشرتين وةك تَيدةثةِرَيت سةعاتَيك لة
ثَيش قوربانى كةسى كاتَيك نيية سةرسوِرمان جَيطةى هيض
طيانى بكرَيت بؤ ثَيويستى راستةقينةو  ضارةسةرى ئةوةى

دةدات. لةدةست
لةضنطى مردن هةبوو بةختى نةخؤش بةآلم ئةطةر
باسمان ثَيشرت شؤكةى ئةو كاريطةريةكانى ئةوا رزطارى بوو،
هةميشةيى ئةندامييةكى كةم دروستكردنى هؤى دةبَيتة كرد

لةجةستةيدا.
دونيادا وآلتــانــى هةموو لة تراذيدية وَينة ئــةم 
ئةمةريكا لة وآلتة يةكطرتووةكانى ! جياوازى بَي روودةدات بة
ساآلنة جيهان وآلتى ئاوةدانرتين و ثَيشكةوتووترين وةك
مليؤنكارةساتروودةداتولةنَيوئةمذمارةيةدا نزيكةىهةشتا
بةآلم هةية، ثةلة بة نةشتةرطةرى بة ثَيويستى مليؤنيان نيو
دامةزراوةثزيشكيةئةمريكيةكانلةطةألثَيشكةوتنيانداشكست
بة راستةوخؤ ثةلةو بة ثزيشكى يارمةتى ثَيشكةشكردنى لة
بةهؤىئةمةشةوةساآلنة نزيكةىسةد قوربانىئةوكارةساتانة،
باسمان مليؤنةى نيو لةو دةدةن لةدةست طيانيان كةس هةزار
بةهؤى مليؤنة لةو نيو دةمَينَيتةوة ذمارةيةش كة ئةو كرد،
هةميشةييةوة جةستةيى كةمئةندامييةكى بة تووشبوونيان

دةضَيذن. ئازار ذيانيان درَيذايى بة
لة يةكَيك  ســةر كاريكردة تراذيدية وَينة ئــةم
كة لةئةمريكا  

َ
دل نةشتةركارةكانى ثزيشكة بةناوبانطرتين 

ئةم ثزيشكة  Adams Cowley ية كاولي ئادامز د. ناوى
كاريكردووةو لةمةيدانىجةنطداولةهةريةكةلةظَيتناموكؤريا
هةية، كتوثِرةكاندا ةتة

َ
حال لةفرياكةوتنى زؤرى شارةزاييةكى

بؤى دةركةوت بوارةدا لةم زؤرى شارةزايي كاولي بةهؤى د.
لةضارةسةركردنى يةكاليكةرةوةية فاكتةرى (كات) رةطةزى

كارةساتةكان. قوربانيانىرووداوو
ثسثؤِري  ثزيشكى  لة  َيك

َ
كؤمةل  

َ
لةطةل د.كاولي   

ئاستَيكى كردنةوةىسةنتةرَيك لة بؤ ياندا
َ
نةشتةرطةريدا هةول

ةتةكتوثِرةكانى
َ
بةرزىثسثؤِريدالةثَيناوىضارةسةركردنىحال
هةندَيك و كارةساتةكاندا، لةسةر ئةركى خؤى
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سةنتةرة  ئةو حكومةت رةمزى يارمةتى  
خزمةتطوزاريية  بؤ مرييالند ”ثةيمانطةى بةناوى
بةِرَيوةبردنى بؤ بِري دارايي ثَيويست دامةزرا، كتوثِرةكان”
مليؤن و حةوت بيست دةطاتة نة

َ
ساال سةنتةرةدا لةم كارةكان

هةموو رؤذةكانى و لة سةعات (24) بةدرَيذايي رؤذانة دؤالرو
ثَيويست ثسثؤِرو كارمةندانى لة ثزيشكى ثسثؤِر تيمى

َ
سال

دةكةن. تيادا كارى
ضارةسةركردندا: لة دةطمةن شَيوازَيكى

ثةيمانطاى  نوَييانةى طــوزارشــتــة  ــةو ئ بةثَيي   
واتة شؤك كتوثِرةوة، فرياكةوتني بوارى هَيناويةتة ناوبراو
سؤنطةيةوة لةم مردن، ثريضوونى و بةرةو كاتى لةكاروةستانى
شَيوازى كاركردنلةثةيمانطةىمرييالندلةوَيوةدةستثَيدةكات

كةدةكةوَيتةنَيوان بةفرِيؤبدرَيت دةقيقة لةوكاتة يةك نابَيت
تةلةفؤنىبؤدةكرَيت كةثةيمانطاكة لةوساتةدا ذيانومردنةوة،
شوَينَيكى لةهةر كارةساتَيك لةروودانى ئاطاداركردنةوةيان بؤ
فِرينة) ئامادةى ساتَيكدا (كةلةهةر فِرؤكةيةك ناوشاردابَيت
طواستنةوةى بؤ دةطرَيت ئاِراستة  رووداوةكــة  شوَينى بةرةو
لةهةمان ئةوكاتةدا سةنتةرةكة، يان ثةيمانطة بريندارةكة بؤ
ناوخؤيي ئَيزطةيةكى دةكرَيت بؤسةنتةرةكة كةتةلةفؤن
دةكات ثةخش ي طةيشتنى بريندارَيك

َ
هةوال لةناوسةنتةرةكة

ثَيويست لةوثةِريئامادةباشيكاركردن بؤئةوةىتيمىثسثؤِرو

وفرياكةوتندابن.
لةوثةيمانطةية  كاركردن ثرةنسيثي لةبةرئةوةى  
بةفرِيؤنةدانى كاتة،ئةوا سةرجةمثشكنينى تاقيطةيي خَيراييو
دةدرَيت، ئةنجام كةمدا دةقيقةيةكى لةضةند بؤبريندارةكة
خوَينهَينةرةكاندا بةناو جياواز بؤرى شةش كاتدا لةيةك
شيكردنةوةيان و خوَين نمونةى وةرطرتنى بؤ دةبــرَيــت
دةرزى بؤئةوةية هةندَيكيشيان و بؤمةبةستَيك هةريةكةو
كاريطةرى بؤراستكردنةوةى بدرَيت لةنةخؤش ثَيويست
دةخوَينَيتةوةو ثشكنينةكان ئةنجامى كؤمثيوتةر شؤكةكة،
لة تةلةفزيؤنةكة شاشةى دةيخاتةسةر دةكاتةوةوثاشان شييان

نةشتةرطةريدا. ى
َ
هؤل ناو

جياوازةكان  ثشكنينة ئةنجامى دةرضوونى
َ
 لةطةل

ي
َ
بؤهؤل كةمدا)، نةخؤش دةقيقةيةكى لةماوةى ضةند (تةنيا

خاوةن ثسثؤِري نةشتةركارى ثَينج بــراوةو نةشتةرطةرى
ثِرةكانى كتو ةتة

َ
حال لةضارةسةركردنى درَيذخايةن شارةزايي

َ
لةطةل لَيدةكةن، ثَيشوازى كارةساتةكاندا،

ثسثؤِرانةدا ثزيشكة ئةم
ثةرستيار هةشت و بةنج ثزيشكى

بريندارةن. ئةو ذيانى فرياكةوتنى ئامادةى
كالسيكيةى باوو ثزيشكيية ئةورَيسا  بةثَيضةوانةى
ثسثؤِرةكانى ثزيشكة بكة)، ضاودَيرى بكةو (ضاوةِرَي كةدةَلَيت:
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بةفرِيؤنادةن، دةقيقةش يةك تةنيا مرييالند ثةيمانطةى
رَيطةى دةكةنةوة ! سكى بؤخوار نةخؤش لةقورطييةوة سكى
ةتى

َ
تةقليدىثةيِرةوكراوئةوةيةضاوةِرَيدةكرَيتبزانرَيتحال

دةكرَيت ضاودَيرى نةخؤش و  دةِروات  بةرةوكوَي نةخؤش
لةئاشكراكردنى ئةم رَيطةيةش بةسةردَيت و ضي تابزانرَيت
يان لةهةناو بةشَيك ــى دِران وةك ــاوةوة ن بةركةوتنةكانى

دةهَينَيت. شكست ،
َ
سثل يان ثةنكرياس برينداربوونى

سةدالشة ئاشكراى  لةسةر ينةوةيةك
َ
لَيكؤل ئةنجامى

لةدةستدانى طيان بؤ هؤكاربوون ناوةوة بةركةوتنةكانى دةكات،
ثشكنني ذمارةيةو هؤية ثَيشكةوتووةكانى لةو كةس هةذدة
دةستنيشانى نةيانتوانيوة بةركةوتن شوَينى دياريكردنى و

بكةن.
ثةيمانطةى مرييالند  لة كارثَيكراو م شَيوازى

َ
بةال

و ثشكنني ثَيشكةوتووةكانى هؤية بة ثشت رةها بةشَيوةيةكى
دةطمةن بةرَيسايةكى ثشت كو

َ
بةل نابةستَيت، دةستنيشانكردن

جةستة شانةيةكي و ئةندام هةموو َيت:
َ
كةدةل دةبةستَيت

! بكة تةماشاى بكةرةوةو
لة  كتوثِر فرياكةوتنى ةتةكانى

َ
حال لة لةيةكَيك  

ضارةسةر جطةر برينداربوونى البرا،
َ
سثل ناوبراو، ثةيمانطةى

شكانى ناو ئَيسكَيكى شكاوىرانةوة، تةلَيكىكانزايي خراية كرا،
طوَييةكى نةشتةرطةرى جوانكارىبؤ ئَيسكىقاضكةمكرايةوة و
تةنيا نةشتةرطةرييانة كارو ئةم هةموو ئةنجامدرا، تَيكضوو

! و نيودا سةعات لةماوةى شةش
سنطى  لةسةر ضةقؤ طةنجَيك ديكةدا ةتَيكى

َ
حال  لة

ي
َ
دل لةفرمانى ضارةسةركراو سييةكانى برينداربوونى درابوو،

ئةميش و لةماوةىضلدةقيقةدا نيابوونتةنيا
َ
دل بريندارة ئةو

! بكة تةماشاى بيكةرةوةو رَيساى بةثةيِرةوكردنى
ثريؤزنةكردنىرَيساسةرنةكةوتووةكان:

ثةيمانطةى سةركةوتنى  ةكانى
َ
هةوال لةكاتَيكدا 

ودةبنةوة، هةندَيك
َ
مرييالندبؤخزمةتطوزارييةكتوثِرةكان،بال

ناوبراو لةثةيمانطةى ئةمةريكى رةخنة ثزيشكى دامةزراوةى
دةكةن. ثَيشَيل ثزيشكييةكان ياسا كةرَيساو بةوةى دةطرن

مرييالند  ثةيمانطةى دامةزرَينةرى كاولي ئادامز د.
ثزيشكييةكان رَيسا ئةطةر ياساو رةخنانةدا، وتى: ئةو مى

َ
لةوةال

ئايا رزطاربكةن، لةمردن رووداوةكان قوربانيانى ذيانى نةتوانن

ياساو ئةو هةرةس ثَيهَينانى شَيواز سادةترين
رَيسايانةنيية؟

بةئاطابن  ثةيمانطةية ئةم ثزيشكةكانى  لةوةدةضَيت
هةر ثزيشكى، تةقليدى شَيوازى ثَيهَينانى هةرةس ضؤنَيتى لة
و بةثرسياركردن بكوذن كات ئةوةى لةجياتى لةسةرةتاوة
ذمارةيةكىدةدةنَى راستةوخؤ ناوىبريندارةكةوة تؤماركردنى
و روودان لةضؤنَيتى ثرسياركردن تةقليدى ثرؤسةى ثاشان و
ئةوزانيارييانةىكةبايةخىياساييانهةيةدةكةوَيتةكؤتاييةوة،

رَيساية دةِروات: ئةم لةسةر ئةو ثةيمانطةية ضونكة
ثرسياربكة! ضارةسةر بكة، دوايي يةكةمجار

بؤ ــان ــي ــوَي ــنــاغــةى ن ب ـــا ثــزيــشــكــةكــان هـــةروةه
طةورةو َيكى

َ
خال هةموو ةتةكانى شؤك و

َ
حال ضارةسةركردنى

هةبَيت، بريندارييةكةوة و بةكارةسات كةثةيوةندييان بضووك
ثةيمانطا“ ي

َ
”ثرؤتؤكؤل َين

َ
دةل ثَيي بناغانة لةم يةكَيك داناوة،

ضارةسةركردنى بةبنةماكانى سةبارةت  ريشةيي طؤِرانى كة
لةجؤرو كردووة  طؤِرانيان بؤنمونة لةخؤدةطرَيت، تةقليدى 
بؤضارةسةركردنى ةتانةدا

َ
حال لةم دةرمانانةى ئةو دؤزى

بةركةوتووبةكاردةهَينرَين.
ثزيشكى لةبوارى مرييالند ثةيمانطةى

َ
بةهةرحال

ناوازة دادةنرَيت. فرياكةوتندا بةسةنتةرَيكى
تيمىثزيشكوكارمةندانىئةمثةيمانطايةتوانيويانة
لةسةدا بؤ لةسةداهةشتاوة رووداوةكانةوة بةهؤى مردن رَيذةى
قوربانيانى بَيت رؤذَيك َيى

َ
تؤبل ! بكةنةوة كةم دوو و بيست

ئةوخزمةتةيان دونيادابن شوَينَيكى لةهةر طشتيةكان رووداوة
رزطاركردنى بؤ مرييالند  كةلةثةيمانطةى بكرَيت ثَيشكةش

ثَيشكةشدةكرَيت؟ مردن ضنطى لة مرؤظ

سؤزان
               سةرضاوة: 

Alneda.net



        

تةكنؤلؤذىثَيشكةوتنَيكى زانستو لةمسةردةمةدا
ضارةسةركردنى لةثَيناوى بينيوةو بةخؤوة وَينةيان بَي
هةروةها ــداوة، ــان زؤري ــى

َ
هــةول مــرؤظــدا طريوطرفتةكانى

رووةشاراوةكانى ئاشكراكردنى ي
َ
سةرقال بــةردةوام زاناكان

هةندَيكجار نــة
َ
هــةوال ــارو ك ئــةم دةرئةنجامى مــرؤظــن، 

بؤنمونة بةرضاومان، دةهَينينة سوِرهَينةر سةر بابةتى
و مرؤظ لةلةشي بةشَيك ضاندنى يان زيندةوةر ؤنكردنى

َ
كل

دةستكاريكردنى و زطماكييةكان نةخؤشيية ضارةسةركردنى
جينةكان.

كةدةشَيت  ئاشكرادةكات  ئــةوة زانست لةئَيستا  
خانةيةكىزيندوولةرَيطةىدروستكردنىDNA لةتاقيطةدا، 

ذيانةوة. زيندةوةرَيكىباشرتبهَينرَيتة
كؤدى ذيان

ةى 
َ
كؤمةل سَي هاوكاريكردنى  لة بريتيية  ذيان  

 DNA لة بريتني  كة biomolecule زيندةيي طةردى
طةردى DNA و  خانةدا لةسادةترين ثرؤتني، و RNA و

RNAهةية. لة ضةند جؤرَيك ثرؤتني و جؤر سةدةها

دةستكرد  DNA ى
لةتاقيطةدا

عةبدول ثرشنط دكتؤر
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        DNA ضيية؟ 
 ،(DNA Dioxy ribonucleic acid)       
 Macromole طةورةية  وى 

َ
لَيكئاال دةزوولةيي  طةردَيكى 

طرتووة بةهؤى ذمارةيةك يةكةوة 
َ
زانياريية بؤماوةكانى هةل

كةثَييان دةوترَيت نيوكلؤتيدةكان nucleotide كةئةوانيش 
تفتة  و  فؤسفةيت  و  ئؤكسجني  كةم  لةشةكرى  ثَيكهاتوون 
بريتني  جؤرة  ضوار  دوواييان  كةئةمةى  نايرتؤجينيةكان، 
طوانني،  ئةدينني،  لــة: 

سايتؤسني، سايميني. 
جــيــنــةكــان   
بريتني لة زنجريةيةك 
يةك  نيوكلؤتايدى  لة 
كةواتة  يةكدا،  لــةدواى 
جـــني بــةشــَيــكــة لة 
ى   DNA ــــــةردى  ط

كرؤمؤسؤمَيك. 
ـــة  ـــةي ـــةوان ل
الثــةِرةمــان  مليؤنَيك 
ثَيويست بَيت بؤئةوةى 
زانــــيــــارى جــيــنــَيــك 
ـــرؤظ  ـــةى م ـــان ـــة خ ل

دةستنيشان بكةين. 
RNA ضيية؟ 
بــــةكــــردارى 
لــــةبــــةرطــــرتــــنــــةوة 
بةهةنطاوَيكى  كةدواتر  دةبَيت  دروست   (Transcription)

   ٌ .Translation ديكةدا دةِروات ثَيي دةوترَيت ثةرضظة
DNA Transcription RNA  

Protien 
               Translation 

كةلةثاشدا دةبَيتةهؤى دروستبوونى طةردَيكى ثرؤتني 
سَي جؤر RNA هةية كةتفتة نايرتؤجينيةكانيان 

يؤراسيل  ئةدينني، طوانني، سايتؤسني،  لة  ثَيكدَين 
كةئةمانةن. 

١. mRNA واتة RNA ى نامةبةر لةناوكؤكةوة 
زانياريية  و  دةِروات  سايتؤثالزم  بــةرةو  و  دةبَيت  دروســت 

بؤماوةييةكان لةناوكةوة دةطوَيزَيتةوة بؤ سايتؤثالزم. 

tRNA .2 واتة RNA ى 
طوَيزةرةوة، لة سايتؤثالزمدان هةريةكةيان

 بةرثرسة لةطواستنةوةى جؤرَيك لةترشي ئةمينى 
بؤسةر رايبؤسؤم لة سايتؤثالزمدا. 

 RNA لــة  ديكةية  جؤرَيكى  واتــة   rRNA  .3
َيكى طرنط دةبينَيت لة كردارى 

َ
دةكةوَيتةسةر رايبؤسؤم، رؤل
دروستكردنى ثرؤتينةكةدا. 

لةتاقيطةكةماندا ذيانَيكى سةربةخؤى تَيداية: 
 زانــاى فةرةنسي رايــان ميل Ryan Mehl وتى: 
زاناية  ئةم  تَيداية،  سةربةخؤى  ذيانَيكى  لةتاقيطةكةماندا 
بةهؤى جينى دةستكردةوةو توانى جؤرَيك لةبةكرتيا دروست 

.Paf – bacteria َين
َ
بكات كةثَيي دةل

 ئةم بةكرتياية يةكةم زيندةوةربوو لةسةر رووى زةوى 
كةترشي P.aminophenylalanine لةخانةيةكدا هةبَيت، 
سروشتييةوة  خؤراكى  بةهؤى  لةتوانايداية  ئةوةشدا   

َ
لةطةل

زؤرببَيت و بةكرتياى وةك خؤى دروست بكات. 
 هةموو ذيانَيك بة دروستكردنى هةزارةها جؤر لة 
لة  بيست جؤر  بؤ  هةموويان  م 

َ
بةال دةستثَيدةكات،  ثرؤتني، 

ةتة بةوشةو 
َ
ترشي ئةمينى، دةطةِرَينةوة، دةتوانني ئةم حال

م 
َ
بةال زماندا بضوَينني كة مليؤنةها وشة هةية،  لةناو  ثيت 

هةموو وشةكان بؤ دةيان بيست ثيت دةطةِرَينةوة. 
دروستكردنى زيندةوةر لةكةرةسةى مردوو خةوَيكة 
 
َ
َيكى دَيرينة كةضةندةها سةدة زاناكان ثَيوةى سةرقال

َ
يان خةيال

بوون. 
ي 1953 دا دةستى ثَيكرد كة 

َ
 يةكةم هةنطاو لةسال

دووبؤرى  بوو   Miller ميللةر كةناوى  زانكؤ  خوَيندكارَيكى 
ديكةيان  ئةوى  تَيكرد،  ئاووخؤَيي  يةكَيكيان  هَينا،  شوشةى 
ميسان  وةك   anorganic نائؤرطانى  لةطازى  ةيةك 

َ
تَيكةل

بةهؤى  دووبؤرييةى  ئةم  هايدرؤجني،   
َ
لةطةل ئةمؤنيؤم  و 

بؤرييةكى ثالستيكةوة بؤماوةى هةفتةيةك بةيةكرت طةياندو 
بةدرَيذى ئةو ماوةية وزةى كارةباى بةسةردا هَينا، تَيبينى كرد 
 ضةورييةكى سابوناوى، طؤِراوةو 

َ
َيكى سةوز لةطةل

َ
ئاوةكة بؤ جَيل

ثِرة لةماددةى ذيان وةك: ضةورى، شةكروترشي ئةمينى. 
ثَيكهاتووة،  ئةمينى  ترشي  جــؤر  لةبيست  ذيــان   
م ميللةر توانى تةنيا سيانزة جؤر لةم ترشة لةتاقيطةدا 

َ
بةال

دةستنيشان بكات. 
 سةبارةت بةو بةكرتيايةى زانا رايان لةتاقيطةدا 
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زانا    بةناوى Paf – bacteria دروستيكرد،
ئةم  دروستكردنى َيت:

َ
دةل  Harman هارمان   

كة لةم سةردةمةدا بةيةكَيك لةوكارانة دادةنرَيت بةكرتياية
بةهؤى زيندةوةرة ئةم شكاندووة. بايؤتةكنؤلؤذى سنورى

زيندةوةرة  ئةم DNA ى بووة، دروست دةستكردةوة جينَيكى
سَي  A,C,C,T و لة كةبريتني كةرةسةكةيةتى ثيت ضوار
ترشة ئةمينية ئةمكؤدةشئةوجؤرة ثيتوشةى كؤدةكةيةتى،

دةكــــات ــيــشــان ــن دةســت
بؤئةو ثَيويستة كــة
ثَيويستة كة ثرؤتينةى

 nanomach i en
دروستببَيت.لةراستيدا

جؤرى   64=4×4×4
بؤ ـــؤد ك جـــيـــاواز لـــة
تــرشــي بــيــســت جــــؤر
كةواتة هةية، ئةمينى
ــان زيــاتــر ــكــي ــدَي هــةن
هةية، كـــؤدى لــةيــةك
سَي ئةمةشدا

َ
لــةطــةل

 Stop وةستاندن كؤدى
ميل زانا signal هةية،

 stopcodon تــوانــى
 Paf بـــةكـــرتيـــاى بـــؤ 
دابنَيت   – bacteria
دروستكردنى بؤئةوةى

نيية. ثَيويستى ثَيي كة ثَيبهَينَيت ثرؤتينة كؤتايي ئةو
:Ribosom رايبؤسؤم

رايبؤسؤم  بوونى  بةبَي  بةتةنياو   DNA طةردى  
فؤستنForsten كةزانايةكى  زانا لةمبارةيةوة ذيانىتَيدانيية،
بكات رايبؤسؤم لةسةر ئيش توانى بوو ئةتؤمى و ثاسؤلؤذى
ضةندةها ئةم زانايةش دواى زيندوو دةربهَينَيت. ثرؤتينى و
ثرؤفيسؤر لةوانة كرد، كاريان بــواردا لةهةمان  ديكة زاناى

بوو  ئةمةريكى ثرؤفيسؤرَيكى George Charch كة جؤرج
خانةيةكى توانى زاناية ئةم ،Harvard هارظارد لةزانكؤى 
سروشتى لةخانةى كةشةش جار دروست بكات زيندوو تةواوى
م
َ
هةروةها زؤربوونى هةزارجار خَيراتربوو، بةال بضوكرت بوو

تَيدابوو. كةمرت مؤليكويلي جياوازى جار هةزارةها

بةهَيز  يةكى  DNA لة بضوك خانةيةكى م
َ
بةال

ذمارة  ئةم نيية، طرنطرت تَيدابَيت، جينى دةستكردى 151 كة
 mimale واتة ثَيدةوترَيت جينى كةمرتينذمارةى جينيية

.genoom
لةم  كةتةكنؤلؤذى  ئاشكراية كــةس هةموو الى  
م
َ
بةال ضووة، ثَيشةوة بةرةو ثَيشكةوتووةو ضةندة سةردةمةدا

نَيطةتيظى اليةنى ثَيشكةوتنَيك  هةموو، تَيدانيية  طومانى
لَيدةكةوَيتةوة.

لةزانايانى   هةندَيك
و   Martn مارتن زانــا وةك
دووربينى بـــوارى زانــايــانــى

و  تــــرس  Astronoom
بةرامبةر خؤيان نائارامى
تةكنؤلؤذى ثَيشكةوتنى بة
مرؤظ واية ثَييان و دةربِري
ثةنجاى لةسةدا سوود تةنيا
وةردةطرَيت، ثَيشكةوتنة ئةو
ضونكةكاتَيكمرؤظدةتوانَيت
وةك ثَيشكةوتووى  ضةكى 
دروست بكات، فرؤكةو بؤمب
بايؤلؤذى ضةكى  دةتوانَيت 
و دابهَينَيت ثَيشكةوتووش
ظايرؤسي دةتوانَيت ئةوكاتة
كوشندة دروستبكاتو شةِري
هؤكارى ثَيبكات،  ظايرؤسي 
زؤر ظايرؤس دروستكردنى دةطةِرَيتةوة ئــةوة بؤ ئةمةش
لةكاتَيكدا قورس، بةتايبةتى لةدروستكردنى ضةكى ئاسانرتة

ئةوةندة  RNA يةكى DNAيان بة ثَيويستى ظايرؤس كة
لؤرض ديكةوة زانا لةاليةكى زؤربوون. و ذيان بؤ بةهَيزنيية

ئةطةرَيكى  ظايرؤسي ضةكى دروستكردنى وتى:  Lhurch
ثةيِرةوى ئةمريكا  وةك تى

َ
وال هةندَيك دةشَيت  دوورنييةو

جَيطايةكى زياترةو قوربانيانى ظايرؤسي ضةكى ضونكة بكات،
سَي لةئَيستادا وبوونةوةيدا،

َ
بال لةكاتى دةطرَيتةوة زؤريش

م
َ
بةال DNAهةية، دروستكردنى بؤ طةورةمان سةنتةرى

يحكومةتداية.
َ
لةذَيركؤنرتؤل

 سةرضاوة: 

TECHNO ! 2 007 طؤظارى:

 



ح شةريف
َ
              ئةنوةر سال

يةكةم: بةشى
 ئةندازيارىفِرَوكةخانة يانئةندازةىفرؤكةخانة: 
شوَينى نيشتنةوةوفِرين كردنى و دروست ديزاين لة باس
ئةم ضاككردنى و وةستانى و  زةوى  لةسةر نةوةى

َ
جوال و

و ثةل و كةل  و سوتةمةنى شوَينى هةروةها و شوَينانة 
و فِرَوكةكانوضونيةتىديزاينكردنى ئاو شوَينى ضاككردنى
بضوك وطةورة ئوتومبيلى بؤ ثارك كردنى دروست ئاوةِرؤ و
ئيدارةى و ثَوليس و ئوتيل شوَينى بؤ نةخشةكَيشان و

دةكات. كة فِرَوكةخانة
ئيشةكانيان و فِرؤكةخانة بةشةكانى .1-1

   Functions of Airport Components
Runway(فِرطة):طرنطرتينبةشلةفِرؤكةخانة، 
ونيشتنةوةى رفني شوَينى ئةميش ((Runway)) فِرطةية
هةنديك بَيت كراو كَونكرَيت دةبَيت بةشة وئةم فِرؤكةية،
ديكة هةندَيكى هةية (Runway) يةك تةنها فِرؤكةخانة
تةنها كة كاتَيك بةيةكدى، ((Parallel)) تةريب دووانى

و  نةبَيت. وهةنديك فِرؤكةخانة بةس (( Runway)) يةك
لة يةكان زياتر جيهانى و طةورةكان خانة بةتايبةتى فِرؤكة

هةية.  (( Runway)) دوو

ئةندازيارى فِرؤكةخانة
@Airport Engineering
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           Taxiway: ئةم بةشة لينكَيكة بؤ 
    بةطةيشتنى فِرؤكة كة دواى نيشتنةوة بة شوَينى 
ثَيويستة  ثَيضةوانةوة  بة  وةيان   (Apron)فِرؤكة وةستانى 
 (Runway)ــني ــزاي دي هةمان  بة  بَيت  كَونكرَيت  ئةمةش 
ةو 

َ
بةتايبةتى لة ثانى و لة ئةستورى ضينةكان دا وةك تَيكةل

بةردى شكاو وقري يان كونكرَيتدا.
Parking Apron: ئةميش دةبَيت كَونكريت بَيت 
ويان قريتاو ، لةسةر ئةم بةشة يان شوَينة فرؤكةكة دةوةستيت 
طةشتياران   Passengersســةركــةوتــنــى يان  دابــةزانــدن  بؤ 

دا. 
َ
،لةبةردةم بيناى تريمينال

بيناية،بيناى  ــةم  ئ  :Terminal Building  
لة  دابــةزيــن  دواى  فِرَوكةخانة  نــاو  هاتنة  بؤ  طةشتيارانة 
فِرَوكةكة ، يان ئةو شوَينةى طةشتيار دةضَيت ضاوةِرَى دةكات 
ضَيكى  بينايةدا  وةلةم  دَيت  رؤيشتنى  كاتى  فِرَوكةكة  هةتا 
ثاسثورت و جانتا و كةل و ثةُّـ طةشتياران دةكرَيت لــــةاليةن 
فةرمانبةرانى فِرَوكة خانةكة و ثَيك دَيت لة ضةند هَولَيكى 
طــةورةو و ضةند ذورَيــك وةك ئوفيس بؤ فةرمانبةران وبؤ 
 تواليت 

َ
كابتنى فِرَوكةكان هةروةها كافرتياشى تياداية لةطةل
و شوَينى دةستشتن.                                    

ئةو  ضاودَيرى  بورجة  ئةم    :Control Tower
شوينانة دةكات كة ثةيوةندى بــــــة فِرَوكةكةوة هةية. وةك 
هةروةهاثةيوةندى   .((Taxiway، Aprons, Runway))
ئةو   

َ
لةطةل ــان  ،وي ديكةوة  فِرَوكةخانةكانى   

َ
لةطةل هةية 

ئةسـتن لـةو فِرَوكةخانةية يان ئةو فرَوكانةى 
َ
فرَوكـانةى كة هةل

بةرو فرؤكة خانةكة دَين . 
بينايةش،  ئةم   :Administration Building
بيناى فــــــــــــــــــةرمانبةرانى فِرؤكةخانةكةية و باشرتواية ئةم 
م  بةتةنيشت 

َ
 ،بةال

َ
بينايـــــة جياوازبَيت لـــــة بيناى تريمينال

 بَيت .  
َ
يان لةدواى بيناى تريمينال

   :Fire Extinguisher Building
فةرمانبةرانى  بــؤ  بيناية  ئـــــــــــــــــــــــــةم 
ثاركى  يــا 

َ
لةطةل بيناية  ئةم  ثَيويستة  و  ئاطرطوذَينةرةوةية 

 ضةند ذوورَيك 
َ
ئؤتؤمبَيلى ئاطر كوذَينةرةوةى بؤ بكرَيت لةطةل

بؤطةنجينةى كةرةسةى دذة بةئــاطر. وِرَيطـــاى تايبةتى هةبَيت 
 Terminal) بطاتة  ئاطردا  رووداوى  كاتى  كةلة   (Link)

Apron)   يان (Taxiway) يان (Runway) وهةروةها بؤ 
شوَينةكانى ديكةى فِرَوكةخانةكة.

بؤ  بينايةش  ئةم   :Police station /Building
ستافى ثَوليس و ئاسايش بؤ ثاراستنى فرؤكة خانةكـــــــــــــة.

فِرَوكة  ناو  لة  ئوتَيل  بوونى   :Hotel building
خانةدا ثَيويستة بــــــــــــــــؤ ئةو كةسانةى كة زؤر جــــــــــار 
لة  رؤذ  بة  يــان  شــةو  بة  ذمَيريك  كــــات  ضةند  بـــــــــؤ 
كردنى  تــــةواو  وضاوةرَيى  دةمَينيتةوة  خانةكةدا  فِرَوكة 

.Transit ســــــــةفةرةكةيان دةكةن

Water Supply station:  ثَيويستة فِرَوكة خانة 
خؤى  ثاكى  ئاوى  سةرضاوةيةكى  َيني 

َ
بل يان  وَيستطةيةكى   ،

قوناغةكانى   (Treatment) فرؤكةخانةدا  كةلةناو  هةبَيت 
ثاكردنةوةى ئاوى بــــــــــؤ بكرَيت و بة ســـــــــةر بةشةكانى 

فِرَوكةخانةدا دابةش بكرَيت.
Electric power station:  ويستطةيةكى كارةباى 
جياوازو ســـــــةربة خؤ ثَيويستة لة ناو فِرَوكة خانةدا هةبَيت 
بــــــــؤ بةردةوام بوونــى كارةبا،بؤ كاتى نةبوونى يان كةم و 

كورتيك لة هَيلى كارةباى سةرةكيدا. 
بةشى دووةم:

ن كردنى فِرؤكة خانة 1-2. ثولَيَ
Classes of Airports

 لة جيهاندا دووجؤر فرؤكةخانة هةية:
 ((Civil)) 1. شارستانى            

((Military)) 2. سةربازى           
  شارستانى: ئةو فِرؤكةخانانةيةكة بؤ طواستنةوةى 

ك وثيداويستيةكانيــان بةكاردةهَينريت. 
َ
خةل

 سةربـازى : ئةو فِرؤكة خانانةية كة بةكاردةهَينريت 
بؤ هَيزى ئاسمانى و ســــــــــــــــــةربازى.

- و ثَيش كةوتنى ئةم دوو جَورة لة فِرؤكة خانة بة 
ثَيى داواكارى سةردةمةوة هةية ،و ئــــــــةم فِرؤكة خانانة رؤذ 

بة رؤذ لة ثَيشكةوتندان. 
تيان 

َ
هاوال خزمةتى  شارستانى  وفِرؤكةخانةى   -

وةك  وكاروبارةكانيـــــــــــان  طواستنةوةيان  بــؤ  دةكـــات 
ثَيش  لة  هةميشة  خانةش  فرؤكة  و  ثيشةسازى.  كاروبارى 
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لةم ئةوئامريانةى جــؤرى قةبـــــارةو رووى لة كةوتنداية
ئامَيرى ثَيشكةوتنى بــــــــــةثَيى سةردةمةدابةكاردةهَينريت
فِرؤكةكان.و هاتووضَوى  كردنى

َ
كَونرتول و كَومونيكةيشن

بةهةمانشَيوةلةفرؤكةخانةىســــــــــــةربازيةكاندابةتايبةتى
تةثَيشكةوتووةكاندا.

َ
لةوال

نةتةوةيى فرؤكةخانةى ستاندةردى .3-1
  National Airport Standard       
   Federal Aviation) بةثَيى فرؤكةخانةش  بؤ ستاندةرد 
فيدرالييةوة ميالحةى ئيدارةى (Administration FAA
(ARC) (code Airport Reference) بـــةثيًَى يان
بة ثشبةستن بة ئةميش خانة. فرؤكة مةرجعيةتى كــَودى
ئةوكاتةى يان كَيشى كانى ة

َ
بال درَيذى يان فِرَوكة كة خَيرايى

طــةورة، بضوك، فرؤكةى ثَييةى (بــةم دةبَيتةوة بــــــةرز
خانةكة فِرَوكة تةواوى دةستنيشانى فاكتةرانة ئةم قورس)،

نزيكى  دوورو ، Taxiway وهةروةهــا فِرطة(مدرج) درَيذى و
دةكات،  ودةوروثشتى لةبيناكان  Taxiway و   Runway
ئةم و بة فِرطة دةكات (Grade) دةســــــتنيشانى وهةروةها
،1) وةر بطريــــن خشتةية ك لةم

َ
كةل دةتوانني زانياريانةش

.(2
        Table:1-Airport Operational   
     Characteristic for FAA Airport 

Referenced coding system
Table:2-Federal Aviation 

Administration Standards for Airport design
بةشى سَى يةم:  

ثالن ماسرت و فِرَوكةخانة نةخشةى .4-1
Airport Planning &Master Plans

لة  ثَيويستة  فِرَوكةخانة  كَيشانى نةخشة    
رَيكخراوَيكــــــــى بةضةند بكرَيت ثةيوةندى ســةرةتــادا
نةخشةو لة هةية شارةزاييان و ئةزمون كة ةتى

َ
نيودةول

   Federal Aviation فِرَوكةخانـةداوةك دروستكردنى
فيدراُّـ. تةيرانى ئيدارةى Administration
  AIP Airport Improvement

فِرَوكةخانة. ضاككردنى ثرؤطرامى Program      
 International Civil Aviation)

رَيكخراوى (Organization (ICAO
ئةم ةتى،

َ
فِرَوكةخانــةى نيو دةول

ئةزمون بة و بةتوانا ئةندازيارى يك
َ
كَومةل رَيكخراوة

نةخشةكَيشانى بؤ هةية.  فِرَوكةخانةيان دروستكردنى  لـــة
رؤذطارة بؤ ئةو نةخشة حسابى نابَيت ، تةنها خانة فرؤكة
و ثةرةثَيدان حيسابى دةبَيت كو

َ
بةل فرؤكةخـانةدا لة بكةيت

بوون لةذمارةى فراوان بكةيت. بؤ بوونى فراوان ثَيشكةوتن و
بيناو (Terminal Building، Taxiway, Runway)
ئاوى تةسريفى وحيسابى خانة فرؤكة ديكةى شوَينةكانى
بوون فــراوان بةرةوثَيشةوةو  خانة فِرؤكة ضونكة  ، دوارؤذ
ثَيداويستى زياترى

َ
طةورةبوونى شارو لةطةل

َ
دةِروات لةطةل

تةكنؤلؤذي. ثَيشكةوتنى
َ
لةطةل و مرَوظ

 Table 3 : National Airport 
Classification System-Aeronautical activity 
levels for functional – Role Airport 
Classification System

فِرين) (ناوضةى فِرؤكةخانة ناوضةى .5-1
Airport Zoning

ئةوةية  شت طرنطرتين ، خانةدا فرؤكة لة ثالنى
بكرَينةوة ثاك  و البربَين ثَيويستة بةرطرةكان و رَيطر  كة
رَيطرانة ئةو رَيطة نةدرَيت لة داهاتووشدا بكرَين. نيشان ويان
بكرَين دروست  فرؤكةخانـةدا  لةناوضةى دا فِرين  لةمةداى 

بةرز. بةرزوبورجى بيناى ،وةك
ذينطة هؤكارى .6-1

Environmental Impact
ويان لة  خانةدا فِرؤكة دروستكردنى لة ،   ذينطة
ثةرةثَيدانىو فراوانكردنىفرؤكةخانةثَيويستة هؤكارىذينطة
فِرَوكة شوَينى كردنى نيشان دةست بةتايبةتى بكرَيت، رةضاو
Runwayتازة يان (مدرج) فِرطة دروســتكردنى لة ويان خانة

مدرج. درَيذكردنةوةى
فراوانى  ثاكردنةوةى و رَيطرى     1-7. مةرجى

رَيطرى فِرؤكةخانة لة
 Obstruction & Clearance Criteria for

Airport Approache
  (Federal Aviation (FAA سيستمى  بةثَيى
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نيشانكردنى   دةست          Administration  بؤ
دةبَيت لة  طر،بةربةست بةرضاو يان رَيطر   

بؤ  مدرجةكةوة ناوةراستى لة و مدرج ســـنرتالينى   
(طرةيدى) 50:1 وثاشان  سلوثى بة مسافةى3 كم بؤ هةردوو ال
ئةم  كوتايى لـــة ســـلوثى 40:1  واتا 12 كم بة بؤ مســـافةى
بةرزيةكةى  بَيت نابَيت(رَيطر) دةكات 15 كم كة مســـافةيةدا
باشـــرتة  كةمرت بَيت بةرزى ئةو 360 م ، ئةطـــةر زياتربَيـــت
ماوةى  مســـافةى Runway  بؤ ثانى مـــدرج وهةروةهـــا لة
بةسلوثى  بةمسافةى 1.2 كم ســـلوثى 7:1 وثاشان 2.4 كم بة
 Conical لة شـــَيوةيةكى واتة ، رَيطر هةبَيت 20:1 نابَيـــت

 .Surface

Criteria
فِرطة ناوضةى ثارَيزطارى .8-1

Runway Protection
دروستكردنى  تلة بثارَيزريََ ثَيويستة ناوضةية ئةم  
و خةستةخانة كةنيسة، مزطةوت، شانَو، ، قوتابخانة ، خانوو
فِرين بؤ يةك نيايى

َ
ودل يةك رووني بةرضاو وةك فةرمانطةكان

كاتى لة دواروذ بؤ لةاليةكىديكة لةاليةك، ئامادةبكرَيتئةمة
ناوضةى فِرين، فراوانكردنىفرؤكةخانةو بـــة ثَيويست كردن

نيشتنةوةية. و بؤ ئارامى ناوضةى فِرين زياتر ئةمة م
َ
بةال

Fig 2: Runway Protection Zones &Approach Surfaces

بؤ بوارَيك دابينكردنى يان ثاكردنةوة .9-1
  Clearance of Obstructionsبةربةستةكان

واثَيويست  بةربةست نةبونى و بينني باشرتين
خانةوة يان  فِرَوكة (6.4 كم) لة ميل 4 نزيكةى كة دةكات
هيض   Approach/Approach zone/Runway َيني

َ
بل

فِرطة دواى لة زةويةكةش نةبَيت.وبةرزبونةوةى بةربةستيك
َيني

َ
بل واتـــة ثَيك  و رَيك شَيوةيةكى بة ثَيويستة  (مــدرج)

ثَيى  بة بَيت سنورى 75 م لة ثيك و Contour line رَيك
ئاسن ى

َ
بانى هيل و رَيطا وسةبارةت بة (3) وَينــــــــــــــــةى

.(4) خشتةى بة ثَيى (شةمةندةفةر) دةبَيت
 Fig3: Template for checking approach-zone

 clearance for Instrument runways – similar templates can
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 be developed for no instrumental runway

 Fig4: Vertical profile along extended center line

 of runway shows minimum clearance required by (F.A.A)

over highways and railways

ضوارةم: بةشى
هةَلبذاردنى شوَينى فِرَوكةخانة ـ 10. 1ـ 

 Airport site selection
ثَيويستة  فِرَوكةخانة، شوَينى تحريانى ثَيش  
تَوثَوطرافى كَوبكاتةوة بابةتانة ئةم سةر لة زانيارى ئةندازيار
ئةوشوَينة، ئاسمانى نةخشةى ، جيولوجى رووثَيوى ناوضة،
هةوا و و كةش (با) ئارةستةكانى زةوى وضينةكانى، نةخشةى
ماوةى بؤ ثَيويستة (Data) زانياريان ئةم وناوضةيةدا. لة

هةبَيت.  ثيشرت
َ
سال (10)

فراوان بة سةبارةت هةبَيت ثالنى ماستةر وهةروةها
لة دواِروذ ئةوشتانةى و ، ناوضةية ئةو وثَيشكةوتنى بوون
و و ئوتيل خانة خةســــتة قوتابخانةو بازاِرو وناوضةية وةك

............هتد،لةوانةيةدروستبكرَين. ةخانةىنيشتةجَى.
َ
بال

ناوضةكة(شوينى فيزياييةكانى خةسَلةتة 1ــ11.
Physical site characteristics خانة) فِرَوكة

كارَيكى  ضةند ، خانة فِرَوكة شوَينى بذاردنى
َ
هةل  

ناوضةيةدا لةو ِرةشةبا جَورى وةك دةكات، تــــَى كارى فيزيايى
(Runway) مــدرج سةر بؤ هةية كاريطةرى بةتايبةتى
((Terminal area))وئاراستةى مدرجةكةوهةروةها شوَينى
كردبوو. بابةتانةمان ئةو باسى ثَيشرتدا بِرطةكانـــــــــى لة كة
لةســـــــــــــةر بتوانني دروستى بكةين بضوك فِرَوكةخانةى

 acres (50-100)M2 ،(1acre=4840 yd2) رووبـةرى
زةوى  بة ثَيويستى طةورة خانةى فِرَوكة م

َ
بةال or 4000

م2 - هةيةواتـــة((6مليون acre يــةكــى(15000-40000)
هةية. ((2 م 160مليون

و  بوون فراوان حيسابى ثَيويستة ئةمانةشدا
َ
طةل  لة

ثَيويستة ئاطاداربني ية طةورةبوونى فِرَوكةخانةكةبكرَيتبــؤ
و شاخ و ئاسنني ى

َ
هَيل و بان ِريطاو ، ك

َ
خةل كى

َ
مول رَوذ دوا تا

فِرَوكة فراوانبوونى لةبةردةم طرفت نةبنة ئةوانة و رووبـار
ئةوزةوييةتائاستَيكتةخت ،دةبَيتئةوناوضةيةية، خانةكةدا

لَيذى مدرجةكة  ( Grade)لة ئةوةى دوور بكةوينةوة بؤ بَيت
ئةطةر  . Cost (نرخ) بةرزبونةوةى سةر دةبَيتة كةئةمةش
لة ةكةوَيتةوة دوور هةم باشرتة بةرزو تةخت شوَينَيكى بكرَيت
ئاوةِرؤي بؤ هةم ، (Obstacle) بةربةست طرفتى و كَيشــــــة
خانة فِرَوكة ثَيويستة خانة باشرتة.ةهةروةها فِرَوكة ئاوى ناو
بةرز زةوى ذير ئاوى نةكرَيت كة ئاستى دروست شوَينَيك لة
كة بةوةى دةوَيت زؤرى ثارةى دورخستنةوةى ضونكة ، بَيت

سةر  بخةينة ة
َ
تَيكةل يان

َ
بةطل قورسايى (واتة ،( surcharge)

بةئاوىذَيرزةوىيةكةوةدةنَيتزؤرجار
َ
ثال ئةورووبةرة)هةتا

(surcharge) البردنى ثاش ئاوةكةهةية طةِرانةوةى ئةطةرى
ى

َ
بةسرة روويدا(سال خانةى فِرَوكة لة ةتة

َ
ئةم حال نموونة بؤ

.(1983
بؤ ضَونة بزانني بكرَيت تَيست ثَيويستة ةكة 

َ
طل -

فِرؤكة خانةكةوة سومكى ناو ئاوى بؤ ئاوةِرؤي هةم بةرطرى و
ئةمانةش هةموى ياننة، زؤرمان دةويتبؤضينةكانىسةرةوة،

باش ئاو تيا ئاوةِرؤي بؤ ئةوةى دةزانني زةويةكة تَيستى بة
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يكى 
َ
خانةكة طل ثَيويستة شوَينى فِرَوكة بَيت   

. (Sandy or gravelly) ضةوبَيت يان ِّـى  
باش  زةوى بةرطرى هَيزى ثَيويستة ووتمان وةك  
لة نةبَيت زؤر سةرةوةمان ضينةكانى ئةستورى ئةوةى بؤ بَيت

تَيضوون. بةر
زؤر كة دةكةين (Drainage) جاريكى ديكة باسى
ةكةى

َ
طل زؤردا بارانــــــى و الفاو كاتى لة ، ثَيويستة طرنطة

ثارةى بةئاوةِرؤيش سةبارةت ئةوةى بؤ بَيت باش ئاوى ئاوةِرؤي
. (Sub-drainage system) بؤ زؤرمـــــان نةوَيت

فرؤكة بةوةى كة دةدةينةوة طرنطى جارَيكى ديكة -
بورج بةرزو بينـــاى بةرز و و طرد شاخ و نزيك ثَيويستة خانة

نةبَيت. بةرز (chimney)ى كارةبايى مدخنة
َ
هَيل

فِرَوكة طشتييةكانىشوَينى خةسَلةتة 1ــ12.
General Site Characteristics

بؤ  كرد فيزيايى لة سيفةتى باسمان ثَيشرت وةك
هَوكارو ئـــةو بؤ ــِراى  وَي خانة فِرَوكة شوَينى بذاردنى

َ
هةل

بذاردنى
َ
هةل بؤ هةن طشتى هَوكارى هةندَيك ، ثَيويستيانة

خوارةوة: ئةمانةى وةك ، فِرَوكةخانـــــة شوَينى
ك

َ
خةل طةيشتنى باشرت زوو يان :Accessibility .1

ئةوةى وثَيويستة بؤ طرنطة خانة:ئةمةش شوَينى فِرَوكة بؤ
زؤرى لةوةى دوورييةكى وةك بطات زووترين كات بة خةلك
(واتة خؤى بةشوَينى يان فِرؤكةخانة بة طةيشتن بؤ بوَيت
بان رَيطاو بة بطات كات بةزووترين يان حةوانةوة) شوَينى

ئاوةدانى. لة دوور نةبَيت خَيرايى ى
َ
وهَيل

Availability of utilities.2 بوونىخزمةتطوزارى
تةلةفؤن  كارةباو ى

َ
هَيل فِرَوكة خانة ، لة ثَيويستة نزيك: واتة

طةيشتن واتة بَيت نزيك طشتى طةياندنى ى
َ
وهَيل ئاوةِرَو ئاوو و

نةوَيت. زياترى نرخى بةمانة
شوَينةو  ئةو كردنى

َ
كَونرتؤل Control كؤنرتؤَل: .3

ذير ضاودَيرى لة دةوروثشتى وشوَينىناوضةى فِرين، ثَيويستة
بوارى ثَيويستة كاتدا ،هةروةها لة هةمان دابَيت بةهَيز باشى
دوور خانة فِرَوكة شوَينى هاتوو هةبَيت.وئةطةر بوونى فراوان
باش ى

َ
ثَيويستة كونرتول زؤر كى وئاوةدانكردنةوة

َ
خةل بوو لة
بكرَيت. بؤ

شوَينى طونجاندنى Compatibilityطونجاندن: .4

دةكرَيت تةرخان بؤى ئةوشوَينةى ناوشارو
َ
لةطةل فِرَوكةخانة

باسمانكرد لــةســةرةوة ئةوشتانةى
َ
لةطةل ودةوروثشـــتى

نزيك كة فِرَوكةخانة ئةطةر نمونة طرنطة،بؤ زؤر هَوكارَيكى
نـــرخى ك بوو دةبينني

َ
خةل كى

َ
نيشتةجَي بوو ومول شوَينى

ئةوشوَينانةبةرزدةبَيتةوةلةبةرخةلكحيسابىداهاتوودةكات
ئةمانة وثَيشةسازى بازرطانى بةشــــــوَينى بكةن ئةوشوَينة كة
فِرؤكةخانة فِرَوكةو وهاذةى دةنط ديكةوة ولةاليةكى لةاليةك

دى. لةاليةكى
Spacing.5 فراغ/ماوة/بةين: ئةميشزياترطرنطى
كة دى دةدات، خانةيةكى فِرَوكة بؤ خانة مابةينى فِرَوكة بة
َ
تيكةل هَوى نةبَيتة كة  هةبَيت واى بةينَيكى  كة ثَيويستة
شوَينى بذاردنى

َ
وهةل دانان ية ،بؤ هةوايى هاتوضَوى بوونى

 FAA: Federal Aviationبـة راوَيذ ثَيويستة فِرَوكةخانة
بكرَيت  بكرَيتثَيشئةوةىدةستبةكار  Administration
 International راوَيذبة   وهةروةها لة فِرَوكة خانةدا

بكرَيت. civil Aviation  Organization
 Site Evaluation 1ـ13.

كَوتايى  بذاردنى 
َ
هةل بِريارلةسةر ثَيش ئةوةى  

ثَيويستة فِرَوكةخانة شوَينى نيشانكردنى دةست بؤ بدةين
وةك ثَيبدرَيت طرنطى نة

َ
خاال ئةو كرد باسمان ثَيشرت وةك

بذاردنى
َ
هةل بؤ طشتييةكان ةتة

َ
خةسل و فيزيايى ةتة

َ
خةسل

لة سيفةتانة ئةو ئــةوةى بؤ ضونكة ، فِرَوكةخانة  شوَينى
مةرج ئةمة فيزيايي وطشتى، وةك سيفةتى زةويةكةداهةبن
ئةطةرىئةوةهةية نييةلةهةمووشوَينيكىزةوييةكداهةبَيت.
ديكةى سيفةتى و هةندَيك دةست كةوَيت سيفةتمان هةندَيك

 FAA ثَيى بة م
َ
بةال لةاليةك، هةموو ئةمانة تَيدانةبَيت.

بوارَيكى  air-space clearance واتة ى
َ
خال

َ
خال ترين طرنط

بَيت. و طونجا فِرين بؤ بوارَيك يان ئاسمانى باشى
بةشىثَينجةم:

(مدرج) فِرطة ديزاينى 1ـ14.
Runway Design

لة وطرنطة سةرةكى يكى
َ
خال (فِرطة) مدرج ديزاينى

ديزاينى َيني
َ
بل نيشـــانكردنى يان واتة دةست فِرَوكة خانةدا

لة وةك فِرَوكةكاندا. لة طونجاوبَيت فِرطة ثانى و درَيــذى
هاتووة. ى دا 6 خشتةى

(ICAO)
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Runway Length.1-14-1دريذىفِرطة/مدرج: بؤ 
دياريكرانىدرَيذىفِرطةى ثَيويستبؤ فِرَوكةخانةكة،ثَيويستة
طةورة)رةضاو (فِرَوكةى فِرَوكة ونيشتنةوةى فِرين ئةندازيار
ضاالكى بةكارهَينان: وثــَيــك رَيــك شَيوةيةكى بــة بكات 
لة فِرين دوورى زيادبوونى

َ
لةطةل دةبَيتةوة كةم كة فِرَوكة

فِرطة، بةرزىفِرَوكةخانةكةطريدى(سلؤثى) فِرَوكةخانةكةوة،
رةضاوبكرَيت و لة ثَيويستة فِرطة درَيذى بؤية ثلة ى طةرما

دابنرَيت. ِراست بنةمايةكى سةر
ماوةيةك ضةند هةر واتة FAAبةدةورى هةربؤية
بة خؤيدادةضَيتةوة سةبارةت بة يان ضَيك دةكاتةوة جارَيك
سةر وثانى فِرطة لة درَيذى ديزاينى و زانيارى لةسةر فِرَوكة

ىطرنطبؤفِرَوكةخانةى 
َ
بنةماىFAA ئةويشبةدانانى 3 خال

ئةمانةن: ئةويش كة مةدةنى
كة ئةوةندةبَيت ثَيويستة فِرطة درَيذى 1ـ14ـ1ـ1.
فرؤكةكةبتوانَيتخَيرايىوةربطرَيتوهةستَيتبةرةوئاسمان
بوةستَيت بتوانَيت بزوَينةرةكةيدا شكستهَينانى لةكاتى ويان

كة  رووبةرى ئةو لةسةر فِرطةكةRunway يان لةسةر يان
 Landingوةستاندن بؤ دروستكراوة  Runwayكَوتايى لة

.strip
 1ـ14ـ1ـ2.ئةطةرفةشةلدةركةوتلةبزوَينةرةكةيدا
لة بةيةكَيك بتوانَيت فِرَوكةكة بــةرزبــوونــةوةدا، كاتى لة 
لة ئةميش بكات كة ئيش بة فِرَوكة (يةدةك) بزوَينةرةكانى
ثانزة 15م نزيكةى كاتةدا لةو فِرَوكةكة بةرزى كة كاتَيكدا

بَيت. فِرطة لةسةر هَيشتا كة مةتر
فِرَوكةكة نيشتنةوة، كاتى هةروةهابؤ 1ـ14ـ1ـ3.
دةبَيت 15م يةكةى بةرزى كة كوتايى فِرطةدا و لة بتوانيت
دوورى لة بوةستيت كؤتايى فِرطةكةداو بة بدات خَوى بتوانَيت

60% فِرطةكــــــةدا: 
دةوَيت دوورى طشتى فِرَوكة زياتر بةشَيوةيةكى -

 Landing دوورى دةفِرَيت واتة كة لةوةى نيشتنةوة وةك بؤ
.Take off لة زياترة

نيشتنةوةى فِرَوكة، بةرزبوونةوةو بابةتى فِرطةو -
خاوةنى ثَيويستة بؤيــة خانةدا, فِرَوكة لة طرنطة زؤر َيكى

َ
خال

لةسةر خانةو فِرَوكة  تةنيشت لة  ئاطاداربَيت خانة  فِرَوكة
وهةروةها بةرضاوطرنةكرَيت. و بةرز ثرؤذةى فِرطة ريِرةوى

باشى رووبةريكى خانة فِرَوكة دةبَيت
بؤ دواروذو بؤ هةبَيت لةبةردةست

ذمارةى زيادكردنى بؤ فِرَوكةخانةو بوونى فراوان
.Runway فِرطة

(Runway) فِرطة كردنى بؤ زياتر كؤنرتَول  
(Threshold) بــة بــدريــت ــاش ب طرنييةكى ثَيويستة
َيني

َ
بل دةكرَيتةوةيان ــاك روون بةاليت فِرطة ئةوكَوتايةى

بؤ هةم دةدات فِرَوكة يارمةتى ئةمةش دةكرَيت ديارى زياتر
فِرين. بؤ هةم نيشتنةوةى

Runway Grades لَيذى فِرطة 1ـ15.
بةرزى  فِرطةكةو، لَيذى بةثَيى فِرَوكة ضاالكى
دةبَيتةهَوى و كاريتَيدةكرَيت وثةكةى)

َ
(سل لَيذيةكةى

وثةكةى)
َ
(سل لَيذيةكةى كةمى و فِرَوكة، هَيزى زيادبوونى

يان بةشَيك بؤ نةك دةوَيت. برَيكى (Break)زياتر طريدةكةى
فِرطةكة، بةدرَيذى كو

َ
بةل فِرطةكةدا لة (Station) وَيسطةيةك

بةرةو لَيذى (Sight distance) بينني مةوداى وهةروةها
ديكةى فاكتةرَيكى ئةويش (Transverse Grade) تةنيشت

طرنطة.
فِرطة لَيذى طشتى بةشَيوةيةكى :Long Grads

خانة  فِرَوكة جَورى  بةثَيى  ئةويش  %-2.0 %1.5 ثَيويستة
لَيذى وطَوِرينى دةطؤِرَيت فِرَوكةكان جَورى ثَيى بة يني

َ
بل يان

هةموو ضونكة دوركةوينةوة، لَيى دةبَيت ديكة بؤلَيذيةكى
طؤِرينى ناكات ثَيويست دةبَيت كم (3-4) لة ئةوفِرطةية دوورى
هةبـــوو (grade) لَيذى وئةطةر طؤِرينى تيادا بَيت زؤر لَيذى
نةبَيت، زؤر (Vertical Curve) كَيرظةكةى درَيذى ثَيويستة
لة  1.5 م بةرزى لة بَيت باش بينني زؤر ئةميش لةبةرئةوةى

لةسةر ديكة (point) ثَوينتَيكى بؤ فِرطةوة سةر

فِرطة.



34 سةردةم                                                 زانستى

      148

             Fig5: Vertical profile around runway CL chan

(ges in l
ongitudinal grades FAA

تةنيشتى لَيذى :Transverse grade         
جَورى  بةثَيى وايــة 1.5% 2%-  باشرت ئةميش   
 5% بةتَيكِرا دةرةكانةوة

َ
شَول لَيذى بة وسةبارةت فِرؤكـــةكان

 Runwayلَيوارى دواى باشـــــة لَيذيةكةى
دا. خشتةى(6) لة وةك Taxiway يان

 Runways serving
 categories C &
D airplanes

 Runways
 serving
 categories A &
B airplanes

 to 0.8 % first 0
 & last quarter of
runway length

% to 2.0 0

 Maximum gradient
 at ends of runway,
 such as x grade or Z
grade fig 5

% to 1.5 0% to 2.0 0

 Maximum gradient
 in middle portion
 of runway such as y
grade fig 5

% 1.5% 2.0
 Maximum grade
 changeL@such as A
or fig 5

 ft 1000«ft 300

 Maximum length of
 vertical L1L@or L2
 fig5 for each 1.0&
grade change

«A+B)ft)1000«A+ B) ft) 250

 Maximum distance
 between point of
 intersection for
 vertical curves D
fig5

 Table: 6 Vertical Curve Data & Maximum Grade

Change for Runway

لَيدانى رةنوةى  سيستمى ذمارة 1ـ16.
Runway  Numbering  system

(Runway) َيك (مــدرج) فِرطةيةك هةموو    
ثَيويستةذمارةى بخرَيتةسةروهةندَيكجارلة فرؤكةخانةيةكدا
كة ذمارانةش  وئــةم زياتر يان دوان يان هةية  فِرطة يةك
سةمتى بةثَيى (طؤشةى دةكرَيت ثَى فِرطة كةيان تةرقيمى
(magnetic Bearing) َيني

َ
بل يان  azimuth فةلةكيية)

جةمسةرى لة (Clockwise) دا ذمَير كات ئاِراستةى بة كة

دةثَيورَيت. باكورةوة

(مدرج)  فِرطة ذمــارةى وتمان ئةطةر نموونة   بؤ
فِرطةكة  ترقيمى واتة بةم شَيوةية تةوة

َ
ِرَوذهةال لة 270-90

دةكرَيت.
يةكرتيشيان و هةبوو فِرطة  يةك  لة زياتر ئةطةر

شَيوةيةدادةبينني: لةم وةك بِريبوو
بةيةكرتى بن تةريب هةبَيت فِرطة دوو ئةطةر

و  ضةث و راست واتة دادةنرَيت بؤ  L&R ثيتى Parallel
Parallel ئةوكاتة  بةيةكرتى بن تةريب فِرطةى سَى ئةطةر
واتة (C) لَيرةدا R&L&C بؤ ذمارةكان دادةنرَيت ثيت سَى

.Center.ناوةِراست
فِرطة نةخشةى و ديزاين 1ـ17.

Runway Layout
بذاردنى شوَينىفِرَوكةخانةو 

َ
وةكثَيشرتباسى هةل

(با) ئاراستةى بةرضاوطرتنى لة بة ئةويش كرد فِرطةمان
فِرطة  لَيذى و شوَينى فِرَوكة خانةو ونزمى وWind ،بةرزى
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لة ونزيكى ئــاووئــاوةرَو  (drainage)ئــاســانــى و   (Grade)
واتة (Taxing) ئاسانرتين و نزيك واتة طةشتيارانةوة بيناى

وةستاندن. طَورةثانى بةرةو فِرَوكة رَويشتنى
بة طةورةو خانةدا بةندة فِرَوكة لة ناو وذمارةى فِرطة
لة (با) ئاِراستةى دةبَيت كاتدا لةهةمان خانةو فِرَوكة بضوكى

بكرَيت. بؤ تايبةتى نةخشةى و ديزاين ضاوبطريَيت، بةر
َ
فِرطة لةطةل ئاِراستةى و نةخشة هةروةها لةديزاينو
(Clearance) حيسابى دةبَيت ئاِراستةى (با) حيسابكردنى
َ
لةطةل بكرَيت خانووةكانةوة و ك

َ
خةل لة نزيكى ودوورو

خانةكان فِرَوكة َيني
َ
بل دةتوانني  يان زؤربةى ئَيستا ئةوةى

بة نيشتنةوة بةرزبوونةوةو واتة (Instrument Runway)
ورَينمايى فةرمان ئامَيرانةى بةو دةكرَيت ثَيشكةوتوو ئامَيرى
ثَيشكةوتنانةدا، ئةم هةموو

َ
لةطةل فِرَوكةوانةكة بة دةدرَيت

نةخشةى زانستانة دا بة فِرطة و نةخشةى ديزايني دةبَيت لة
بكةين. بؤ

با سازى ئامادة 1ـ18.
Wind Coverage

طرنطةكانى  هَوكارة لة يةكَيك  
،ئاراستةى( با درَيذى مدرج كةم كردنةوةى

فِرطة  دريذى %10 لة بةِريذةى ئةويش ية (
دةكاتةوة. كةم (Runway)

(با) يارمةتى زياتر رونكردنةوة بؤ
ئيش فِرَوكة بةخَيرايى  كة دذ ــةوةدةدات ئ
وبةكةمرتين دوورى زوو بدات

َ
هةول و بكات

نيشتنةوةدا. كاتى لة بوةستَينَيت فِرَوكةكة
دةدات فِرَوكةكة  يارمةتى دا فِرين لةكاتى 
كةمرتا دوورييةكى لة ــرو زووت ئــةوةى  بؤ 

فيت. برِِ
ثَيويستة باشرتينحالَةتبؤ فِرَوكة
ئاراستةى بة كة هةبَيت طَوشة كةمرتين
(C.L)

َ
لةطةل َيني

َ
بل يان فِرَوكةكةدا و با

طَوشةيةكى طونجاوبؤ دةردةكةويت وَينةكةدا لة فِرطةكةدا وةك
دوور (V sin O) ئاِراستةى لة خؤمان 95% ودةبَيت فِرطة،

.Minimum بَيت كةم يان بخةينةوة

-Table 7: Allowable Cross
Wind Components for Airport

@Cross – wind componentL
knots

Aircraft Reference Code

10.5A – I and B - I

13A – II and B - II

16A –III and B - III

16C-I through D -III

20A – IV through D -VI

با: بؤسَلةى .19-1
Wind Rose

(مدرج)  فِرطة ــِرةوى رَي نيشانكردنى دةست    بؤ
هةبَيت (با) ئاِراستةى تةواومان لةسةر زانياريةكى ثَيويستة

 Wind)هةروةهاضَونَيتى با لةناوضةكةدا بؤ ئةمةشثَيويستة
ديارة. ذمارة (6) وَينةى لة وةك كاربهَينني بة (Rose

 Fig6: Template aids determination of Wind

Coverage for a cross- wind Components of 13 Knots

كة دةستنيشانى ئاِراستةو ية ةى (با)
َ
بؤسل ئةم
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ةيةك 
َ
بؤسل لة ضةند دةكات خَيرايى (با)  

و  ديزايني  دةتــوانــني هــَويــةوة بة ثَيكهاتووة،     
ينةوةى

َ
لَيكؤل ئةوةى دواى بكةين. فِرطة سَى تا يةك نةخشةى

و بةرضاوطرن (obstacle) كة شتانةى فِرينمان لةو ناوضةى
(C.L) دةتوانني ةيةوة

َ
بؤسل ئةم بةهؤى تةواوكرد بةربةستن

تةريب هَيلى دوو ثاشان بكةين نيشان دةست فِرطة سنرتالينى
(Cross Wind) لة ئةويش بريتيية دةكَيشني سنرتالينى بة

ثَيشرتباسمانكرد. كة
Runway Configuration فِرطة تةرتيبى .20-1

 Taxiway) وةى تكسى و  فِرطة شَيوةى ساكارترين    
تةكسى يــةك و رةنـــوةى  يــةك كة ئــةوةى   (&Runway
يان (Terminal) و يةكرتى  بؤ بن  تةريب و  هةبَيت وةى

بَيت. دا سةنرت لة (Terminal Building)
يةك  واتــة ــان 24-6  ي  6-24 بــة كــةنــاودةبــرَيــت
َيني

َ
واتةدةتواننيبل نيشتنةوةىهةيةيانيةكفِرينلةكاتَيكدا.

نيشتنةوةوفِرين) (واتة دةبَيت ة
َ
جول تةنها(50) سةعاتَيكدا لة

بكريت دروســت بةيةكرتى  تةريب فِرطة دوو دةتوانرَيت
(Terminal area) ــن دوورب لةيةكرت  ونــزيــكــة(1500)م 
وةك نابِريت رةنوةى (Taxiway) واتة بكةوَيتة بةينيانةوة ،
(Runway) كَوتايى لة دةتوانني روويدةدا حالةتى ثَيشرت لةم

ثَيدةكات. دةست َيني
َ
بل يان بكةين دروست (Taxiway) دا

يةكسان ذمارةى فِرين نيية جار مةرج زؤر ضونكة
لةسةر فِرطة دةتوانني هةروةها نيشتنةوة ذمارةى بة بَيت
ةتةدا

َ
لةم حال بكةين ئينطليزى دروست (V) ثيتى(ظ) شَيوةى

بَيت. لةناوةِراست دةتوانَيت (Terminal area)
وةى تةكسى سيستةمى .21-1

Taxiway systems
رةنــوةى بة  ئــةوةى دادةنــرَيــت بؤ وةى     تةكسى
بؤ نيشتنةوة لة ياريدةدةرَيكة ببةستيتةوة، ئريياوة

َ
تَيرمينال

دةبَيتثَيضكردنةوةكان فِرين. بةرةو يانلةوةستانةوة وةستان
ئاسان زؤر (Apron)بةرةو (Taxiway) بؤ (Runway) لة
بؤ (Apron) لة هةرةوهابةثَيضةوانةوة بَيت لة(curve) كاندا
هةندَيك وردةكارى لة خشتةى (2) ثَيشرت هةية، (Runway)

روو. خستبؤوة وةى تاكسى سةر لة ديكةمان

 Aprons  طوِرةثان     .22-1 
ـــــــــــــــان(Ramp) كـــة بــةتــةنــيــشــت (Apron)ي
داطرتن يان باركردن بةكاردةهَينرَيت بؤ وةية (Terminal)
و طوزارى خزمةت ئيشى هةندَيك يان بةنزين تَيكردنى يان
فِرؤكةكة. كردنةوةى ضَيك و طوزارى خزمةت كردنةوةى ضَيك
بة بةسرتاوة ئةوطوِرةثانة رووبةرى َيني

َ
بل يان بضوكى، طةورةو

بة واتة وداطرتن باركردن ذمارةى بة يان فِرَوكةكان قةبارةى
ذمارةىئةوفِرؤكانةى قةبارةىبةكارهاتنىئةوفِرَوكةخانةيةو

وةستاون. يان طوِرةثانةكةوة ناو دَينة
دةتـــوانـــرَيـــت ـــةدا ـــان ـــةخ ـــِرَوك لـــة هـــةنـــدَيـــك ف
لة تانةى ة

َ
حال لة بةر ئةو بةكاربهَينرَيت (underground)

سةرةوةباسمانكرد
1-23. طَوِرةثانى 

ئؤتؤمبَيل
طؤِرةثانة  ئةم  Automobile parking Areas

(Terminal Building) لة نزيك بَيت طرنطة كة زؤر
لةبةرهاتوضؤكاران وطةشتياران بؤئةوةىماوةيةكى
طوزاريةك خزمةت وةك واتة بن نةِرَون وهيالك ثَى بة زؤر
فةرمانبةران، يان  طةشتياران بؤ هةم بَيت، نزيك  ثَيويستة

ئةطةربكرَيتئةم ثاركة ثَيويستةجَيطاى250-200 ئؤتؤمبَيل 
نةكرا،ئةوا دابني شوَينة ئةم ئاستدا لةيةك ئةطةر بطرَيت،

 Multilevel) رَيكبخرَين جــيــاوازدا ئاستى  لة دةكــرَيــت
.(parking
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لَيو  لَيواو  تَييدا دةذين   ئةم طةردوونةى كة 
ثِرة لة نهَينى و شاراوة و ناديار، هةر لة مةجةِرةيةك 
و ئةستَيرةيةك و هةسارةيةكةوة بيطرة تا طةرديلةيةك 
و لةوةش زياتر بة شؤِربوونةوةمان بؤ نَيو دونياى ثِر 

نهَينى و شاراوةى طةرديلة، 
ئا لةو دونيا جؤراو جؤرة ثِر تةليسم و نهَينيانةدا 
زيندةوةرةكانيشةوة،  زةبةدةندةطانى  و  زؤر  دونيا  بة 
من 

َ
م بَى وةال

َ
ثرسيارةكان بة لَيشاو دَين و دادةبارن، بةال

م دةبَيت، 
َ
يان زؤر بة كةمى كة هةر وةك نةبوو واية وةال

ثرسيارةكان بة شَيوازى بؤضى، كةى، ضؤن، لةكوَى ؟ 
مةكان بة تةواوى مةطةر هةر الى 

َ
كة لة راستيدا وةال

بةديهَينةرى طةردوون و بوون وةدةستكةون. 
لة نيوةى يةكةمى سةدةى نؤزدةهةمةوة بة 
دةيان و سةدان زانا بة شةو و بة رؤذ لة كاردا بوون 
لة  طةرديلة،  نهَينيةكانى  دؤزيــنــةوةى  مةبةستى  بة 
نةدا توانرا تارادةيةكةى كةم 

َ
بةرهةمى ئةو هةموو هةوال

ثةردة لة سةر ئةو جيهانة ناديارةدا البربَيت وةك ئةوةى 
ةيى و ثَيكهاتةى و هةندَيك لة 

َ
شَيوةى طةرديلة و جول

سيفةتةكانى ديارى 

بؤماوةيةكى  ئــةطــةر  بــؤضــى  نــةتــزانــيــوة  ئــايــة 
درَيذخايةن بِروانيتة تةنَيك يان نوسينَيكى زؤر نزيك لة 
ضاووت هةست بة ماندوبوون و ئازاري ضاوةكانت دةكةيت؟ 
 ئاية بؤضى هةميشة يةكَيك لةطرنطرتين رَينومايية 
ثزيشكيةكان بؤ ثاراستنى ضاوةكانت ئةوةيةكة ثاشماوةيةك 
ثشووى  بؤ  ثَيويستة  كؤمثيوتةرةكةت  لةبةكارهينانى 

ضاوةكانت ضةند خولةكَيك لةجَييةكى دوور بِروانيت؟ 
 (muscle) ماسولكة  بــوونــى  دةزانـــني  وةك   
ى   (contraction) طرذبوون  لةكاتى  بةشَيكةوة  بةهةر 
(stretching)ى  كشان  هــَوى  دةبَيتة  ماسولكةيةدا  ئةو 
م دةبينني لةكاتى طرذبونى لوسة ماسولكةى 

َ
ئةوبةشة، بةال

 muscle ciliaryَوضكةى
َ
ِريشال

  كة لة ناو ciliary body داية(وَينةى 3،7) تة 
هؤى كةمكردنةوةى ئةو هَيزةى كة هاوَينة (lens) ى لةكاتى 
ئاسايدا كشاندووة بةمةش هاوَينة (lens)  زياتر دةضَيتةوة 
جَيطةى  ئةمة  ئاية  دةبَيت،  قؤقزتر  و  ئةستورتر  و  يةك 

تَيِرامان نيية؟ !
  - سةرةتا ضاو لةسَي ضني ثَيكهاتووة، ضينى دةرةوة 

واتة سثَينةى ضاو (sclera)، ضينى  

رَينوماييةكى بضوك،
سودَيكى زَور بَو ضاوةكانت

ئاوات ئةبوبةكر مريزا

      151 لَيو  لَيواو  تَييدا دةذين  ئةم طةردوونةى كة 
ثِرة لة نهَينى و شاراوة و ناديار، هةر لة مةجةِرةيةك 
و ئةستَيرةيةك و هةسارةيةكةوة بيطرة تا طةرديلةيةك 
و لةوةش زياتر بة شؤِربوونةوةمان بؤ نَيو دونياى ثِر 

نهَينى و شاراوةى طةرديلة، 
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و ئةستَيرةيةك و هةسارةيةكةوة بيطرة تا طةرديلةيةك ضاووت هةست بة ماندوبوون و ئازاري ضاوةكانت دةكةيت؟ و ئةستَيرةيةك و هةسارةيةكةوة بيطرة تا طةرديلةيةك ضاووت هةست بة ماندوبوون و ئازاري ضاوةكانت دةكةيت؟ 

ثزيشكيةكان بؤ ثاراستنى ضاوةكانت ئةوةيةكة ثاشماوةيةك 
و لةوةش زياتر بة شؤِربوونةوةمان بؤ نَيو دونياى ثِر 
ثزيشكيةكان بؤ ثاراستنى ضاوةكانت ئةوةيةكة ثاشماوةيةك 
و لةوةش زياتر بة شؤِربوونةوةمان بؤ نَيو دونياى ثِر 

نهَينى و شاراوةى طةرديلة، ثزيشكيةكان بؤ ثاراستنى ضاوةكانت ئةوةيةكة ثاشماوةيةك نهَينى و شاراوةى طةرديلة، 
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  (retina) ضينى ناوةوة  ،(choroid)ناوةند        
روناكى  هةستةوةرى  ضينة  ئةم  كة  (وَينةى1)     
وةرطر(light receptor) ى لةسةرة بؤية طرنطرتين بةشة لة 

كردارى بينني دا 
بةشدارى دةكات 
ــويــســتــة  ثــَي و 
 (focus)تيشكَو
ى ئـــةو طـــورزة 
رونـــاكـــيـــيـــةى 
ــنــة  كــةبــةهــاوَي
ا  د (l e n s )
دَيــــتــــةذورةوة 

بكةوَيتة سةرئةم ضينة تاكو وَينةيةكى روون دروست بَيت 
(وَينةى 2)، ئةم ضينة ناوثؤشى3\4 ناو ضاو دةكات واتة ئةم 

ضينة retina لةبةشى ثَيشةوةى ضاودانيية. وَينةى (1،2).
ضــــيــــنــــى 
ـــــــش  ـــــــدي ـــــــاوةن ن
(choroid)لــــولــــةى 
خوَينى زَورى تَيداية لة 
بةشى ثَيشةوةى ضاودا 
ئةستور دةبَيت و جطة 
لةثَيكهاتوويةكى شَيوة 
كةرةنطى  ثةنجةيى 
ــــةســــةرة  ضـــــــاوى ل
(iris) ثَيكهاتوويةكى 
ديكةيش ثَيكدَينيت كة ثَيى دةوترَيت(ciliary body) كة 
لَوضن)ثَيى   70 هةية(نزيكةى  لَوضدارى  شةثَوُّـ  ديوارَيكى 
 دةزوولة 

َ
دةوترَيتciliary processes  وَينةى(3،7) لةطةل

طرةكانى هاوَينةدا suspensory ligaments يةكدةطرن 
َ
هةل

بةم جَورة هاوَينة (lens)كةثَيكهاتويةكى روونى خةثلةى لَيوار 
 Suspensory طرةكانةوة

َ
تةنكى الستيكية بةهؤى دةزوولة هةل

ligaments  لةجَيى خَويدا راطريكراوة (وَينةى 1،3،7،8)
ضينى دةرةوةش (sclera) لةبةشى ثَيشةوةى ضاودا 
دةطؤريت بؤ ثَيكهاتويةكى قَو قزى روونى روناكى تَيثةر ثَيى 

دةوترَيت cornea وَينةى (3،1).
¿ كردارى بينني بةدوو قؤناغدا تَيثةِر دةبَيت:

 قَوناغى يةكةم لةضاوداية و تَييدا ئةو روناكييةى 

هَيماى  بَو  دةطَوِرَيت  دةردةضَيت  دةوروبـــةرةوة  لةتةنةكانى 
 optic بيناى دةمارى  و بةهؤى   nerve impulse دةمارى

nerve (وَينةى 1) دةطوَيزريتةوة بؤ مَيشك.
  قَوناغى دووةميش لة مَيشكداية كة هَيما دةماريةكان 

لَيكدةدرَينةوة و تةنةكان  وةك خَويان دةبينرَين.
¿ ئةوةى كة لَيرةدا دةمةوَيت روونى بكةمةوة يةكَيك 
لةثَيكهاتووةكانىciliary body  بريتية لة لوسة ماسولكةى 
َوضكةى ثَيى دةوترَيتciliary muscle (وَينةى 3،7) كة 

َ
ريشال

بنةِرةتى (origin) بة ضينى دةرةوة sclera ية (لةجَييةكدا 
جؤطةي  جَيدا  لةهةمان   ،cornea بؤ  دةطَوِرَيت   scler كة 
ة 

َ
schlemm´s canal تَيدةثةِرَيت و وادةردةكةوَيت ريشال

ماسولكةييةكانى 
 c i l i a r y
لــة   muscle
ديـــــــــوارى ئـــةم 
جـــــَوطـــــةيـــــةوة 
سةرضاوةبطرن) 
ثاشان بةرةو دواوة 
درَيذدةبنةوة    تا 

 (insertion)دةلــكــَيــن ماسولكةيةكان  َوضكة 
َ
ِريشال كؤتايى 

بةciliary process وة،(وَينةى 3،7).
 - ئَيستا ثَيويستة باس لةوكاتة بكرَيت كة هةريةك 
لةئَيمة كاتَيك سةرنج دةدةين لةتةنَيكى زَور نزيك لةضاومان 
تيشكةثةرشو  لــةو  زَور  بِرَيكى  تةنةكةوة  نزيكى  بةهَوى 
كاتَيك  دةطاتة ضاومان،  دةردةضــن  لةتةنةكةوة  كة  وانةى 

َ
بال

 (lens) هاوَينة  بــةنــاو  ويــة 
َ
بــال و  بــةوثــةرش  تيشكةكان 

تا  داتَيثةردةبن دةشكَينرَينةوة و بةرةويةكرتىكؤدةكرَينةوة 
تيشكَويةك(focus) ثَيكدَينن كةلةثشتى retinaدروست دةبَيت 
خى ناِروونة (ضونكةهةروةك 

َ
(وَينةى 4) ئةمةش وَينةيةكى تةل

لةثَيشةوة باسكرا بؤ دروست بوونى وَينةيةكى روون ثَيويستة 
بَيت  دروست   retina لةسةر شكَينراوةكان  تيشكة  تيشكَوى 
دةمــارى  سيستةمة  بةخَيرايى  زَور  كاتةدا  ــةم  2)ل وَينةى 
دةستَيت 

َ
خَونةويست (Autonomic nerves system) هةل

ناو  ciliary muscleى  ى  لوسةماسولكة  بةطرذكردنى 
ciliary body{ماسولكةكان كاتَيك طرذدةبن ناوضةى كَوتاي

 {(origin رادةكَيشن بةرةو ناوضةى بنةِرةت(insertion)يان
(بةمجَورة ciliary process كان بؤ ثَيشةوة و كةمَيك بةرةو 
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 ciliary باسكرا وةك رادةكَيشرَين....بَوضى؟!(ضونكة ناوةوة
دواوة  بَو و طرتوة سةرضاوةيان ثَيشةوة لة كان  muscle
ناوضةكةىدواوة درَيذبونةتةوةكةواتةدةبَيتلةكاتىطرذبوندا
،(5 (وَينةى ثَيشةوة رابكَيشن بةرةو ciliary processكان
وايكردوة ئةمةش ضاو لةشَيوةى طَوداية دةزانني وةك هةروةها
َوضكة ماسولكةييةكان

َ
ريشال بنةِرةت(origin)ى ناوضةى كة

(insertion)كَوتايهاتنيان ناوضةى بة بةراورد ناوةوةترن لة
بةرةو  كةمَيكيش كان  ciliary processبَوية (5 (وَينةى
كة   ciliary processدوو بةمةش رادةكَيشرَين) ــاوةوة ن
نزيكرت لةيةكرتى و رادةكَيشرَين كردار بةرةويةكرتى بةهةمان

دةبن  شل suspensory ligament كان بةمةش دةبنةوة.

و يةك دةضَيتةوة الستيكية كةثَيكهاتويةكى هاوَينةش و 
بَيت  زياتريش ئةستوريش 5 تا دةكات، وَينةى ئةستوري زياد
بةيةك زوتر  و زياتردةبَيت تيشكةكان شكاندنةوةى تواناى 
تا بةوجؤرة دةكــةن دروســت نزيكرت تيشكؤيةكى و دةطــةن

دروست  روون وَينةيةكى retina و سةر تيشكَوكةدةكةوَيتة
دةبَيت.

نزيكةكة تــةنــة كــاتــى ســةيــركــردنــى ــا  ت بــؤيــة 
ماسولكةكةciliary muscle بةطرذى  زياتربخايةنَيت لوسة
كاتىتَيِرواننيزَور درَيذخايةنبَيتدةبَيتة ئةطةر دةمَينَيتةوة،
و هةست ئةو ماسولكةية (cramping) و بوون ماندو هَوى

دةكةيت. ضاوت بونى بةماندوو
نيت دةِروا دوور زَور  تةنَيكى لة كة  كاتَيك م

َ
بةال

دةردةضن تةنةكةوة كةلة ِرَيكةكان تةريبوو تيشكة زؤربةى
تَيثةِردةبن دا (lens)هاوَينة بة كاتَيك بَوية ضاووت، دةطةنة
و دةطةن بةيةك زووتر شكاوةكان تيشكة دةشكَينرَينةوة، و

دةبَيت(وَينةى  دروست لةثَيشretina دا تيشكَوكةيان بةمةش
خَونةويست دةمــارى سيستةمة بةهَوى كاتةشدا لــةم  (6

 ciliaryماسولكةى (autonomic nerves system)لوسة
 ciliary بةمةش دةبَيت و شلرت دةكرَيتةوة خاو muscle

دوور  يةكرتى لة دواوةو كان بَو process
بةمةش دةكةونةوة

و  دةبــن توندتر  suspenssory ligaments  
هاوَينة بةمةش كَيشَيت ِرادة خَوى بةرةو الى هةريةكة هاوَينة
ذمارة وَينةى (ثَيضةوانةى دةبَيتةوة كةم ئةستورى و دةكشَيت
ئةستوريش تا (5
ــرت بــَيــتــةوة ــةم ك

بةمةش دةبَيتةوة كةم (lens) هاوَينة تواناىشكاندنةوةى
دوورتــر جَييةكى لة و دةشكَينرَينةوة كةمرت تيشكةكان 

تيشكَو و دةطــةن بةيةكرتى
تا جؤرة بةم دةكةن دروست
سةر دةكةوَيتة تيشكؤكةيان

روون  وَينةيةكى retina و
ماوةى تا دةبَيت، دروســت
دوورةكــة تةنة  تَيروانينى 
لوسة بخايةنَيت  ـــر  زؤرت

و  دةمَينَيتةوة بةخاوى زياتر  ciliary muscleماسولكةى
ثشوى و نابَيت ماندو ضاو

دةدات. زياتر
ــةم  ـــةر ئ ـــةب  ل
بــةكــار كــة هـــَوكـــارةيـــة
يان كَومثيوتةر هَينةرانى
ئامَوذطارى خوَيندكاران 
ماوةيةك ثاش كة دةكرَين
خــوَيــنــدن و كـــاركـــردن

بِروانن. جَييةكى دوور خولةكَيك لة ضةند
ساكارة ِرَيطا لةم سود بـــةردةوام  دةتوانيت تــَوش
ى

َ
ُّـ كة ئةوجَييةى بزانيت  ئــةوةش وةربطريت،ثَيويستة

ضاووت، دةبةخشَيتة ثشوو زياتر  دوورتربَيت  تا دةِروانيت
زياتر ســوودى درَيذتربَيت تَيِروانني ــاوةى م تا هــةروةهــا

وةردةطريت.



@

ن 
َ
منداال تووشى شـــَيرثةنجة لة ضةشن  ضةندان

بة كة طورضيلةية شـــَيرثةنجةى لةوانـــة يةكَيك دةبَيـــت،
بة كة ناسراوة. ويلمز) (Wilms Tumor ــ شـــَيرثةنجةى

تووشـــى  كة شـــَيرثةنجانةية (95 %) لةو ضةشـــنة رَيذةى
دَيت. ساآلن (14) تةمةن خوار منداآلنى

دةركةوتنى ساآلنى لةبارترين ى
َ
(3) ســـال تةمةنى

شَيرثةنجةىطورضيلة(ويلمز)ة.
(8) ســـاآلنةوة تةمةنى لةدواى كة دةطمةنـــة زؤر
لة تووشـــى يةكَيك بةزؤرى نةخؤشـــيية ئةم دةربكةوَيـــت
طورضيلة شَيرثةنجةيةى ضةشنة ئةم دةبَيت. طورضيلةكان
ويلمز)ةوة، وليـــام ماكس (كارل مانى

َ
ئةل بةناوى ثزيشـــكى

كة (ويلمز) ناونـــراوة دؤزييـــةوة، نـــؤزدةدا كة لةســـةدةى
طورضيلةيةكى لةخانةى دةكات طةشة شَيرثةنجةيى خانةى

ثَينةطةيشتوودا.
تةكنؤلؤذى وايكردووة و ثزيشـــكى ثَيشـــكةوتنى
شـــَيرثةنجةية دةمرن بةو ضةشـــنة منداآلنةى ئةو رَيذةى
لةســـةدةى رابردووةوة ضاكبوونةوةيان رَيذةى كةمبَيتةوةو
لةبوارى تةكنيكى ثَيشـــكةوتنى ضونكة لةزياد بووندايـــة،

بآلوةيرتين ويلمز
شَيرثةنجة

دا @
َ

مندال  لةنَيو

ثةرضظةى: تاظطة قةرةداغى
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ثزيشكان، بووة بؤ يارمةتيدةر موطناتيسيدا تيشكى و وَينةى
هةنطاوَيكى ئةمةش بكةن. ديارى شـــَيرثةنجةكة كة قؤناغى
طونجاوى بؤ ضارةســـةرى بةرنامةيةكى ئةوةى بؤ زؤر طرنطة

دابنرَيت.  
هيض تووشـــبوو ى

َ
مندال بةطشـــتى نيشــانةكانى:

دةتوانن خَيزان كو
َ
بةل نادات، ديار لَي نائاســـايى نيشـــانةيةكى

هةست لةبةركردنيدا جل لةكاتى يان ةكةدا
َ
مندال شتنى لةكاتى

ثزيشك هةروةك ســـكيدا. لةناوضةى رةقبووة بكةن بةو طرَي
طرَيية بكات. بةو هةست دةتوانَيت ئاساييدا لةكاتى ثشكنينى
درك ةكة

َ
مندال خَيزانى كة رَيكدةكةوَيت، وا هةندَيكجار بةآلم

طرَيية ئةو دةشـــَيت ضونكة نةكـــةن، طرَيية ئةو بة بوونـــى
تووشـــى ةى

َ
مندال ئةو دةطمةنة زؤر ببَيت. طةورة ئازار بةبَي

دياربَيت ثَيوة نةخؤشى نيشانةى دةبَيت (ويلمز) شَيرثةنجةى
ديارى لَي نيشانانةى ئةم قورسدا زؤر ةتى

َ
حال لةهةندَيك تةنيا

ئارةزووى دةبَيت، خوَينى ثَيــوة ميزةكةى تالَيهاتــن، دةدات:
زياد خوَينى ثاَلةثةستؤى دةبَيت، الواز كةمدةبَيتةوة، خواردنى
و تَيكةَلهاتن دأل دةبَيت، بادارى تووشى و دةبَيت قةبز دةكات،

داهَيزرانَيكىطشتى. و هَيَلنجدان
كةىنةخؤشييةكة سةرهةلَدةدات؟

ذيانى طرنطى زيندةى ئةندامَيكـــى بة طورضيلةكان
كارى طرنط ضونكـــة زؤر دادةنرَيـــن، مرؤظـــى تةندروســـت
ئاســـتى راطرتنى و خوَيـــن ثاككردنـــةوةى وةك بةجَيدَينـــن
و ســـؤديؤم وةك لةش، طرنطةكانـــى شـــلةمةنى و كيمياييـــة

خوَين. بةرزى راطرتنى لة يارمةتيدةرن هةروةك ثؤتاسيؤم
طورضيلة، دةطاتة و خوَينبةرةكانـــدا دَيت بة خوَين
وةك زيانبةخشةكانى ماددة لة خوَين ثاكذكردنةوةى كارى كة
ناثَيويستيةكان روودةدات ئةكرتؤليتة و زيادةكان شلةمةنيية
بةدوو فِرَيدانى ميز . دةداتـــة دةرَى فِرَيى ميـــز و بةشـــَيوةى
تا دةِروات بؤريدا بةدوو ميز يةكةميان تَيدةثةِرَيت. قؤناغـــدا
دووةميش دان ثَيياندةوترَيت(بؤريةكانى حالوب)

َ
دةطاتةميزل

بةآلم دةِروات، دةرةوة بةرةو ميزةوة رَيرةوى بةهؤى كة ئةوةية
روودةدات؟ (ويلمز)ضى شَيرثةنجةى بة تووشبوون كاتى

كاتَيك شَيرثةنجةكة وايلَيكدةدةنةوة، ثزيشـــكةكان
طورضيلة دروسبوونى سةرةتاييةكانى خانة كة دةدات،

َ
سةرهةل

نابن، سةركةوتوو لةثَيكهاتنىطورضيلةدا
ى 

َ
سال يةك تةمةنى لةنَيوان  طرَييةكة

جار كـــة زؤر دروســـت دةبَيت. يدا
َ
بـــؤ ثَينـــج ســـال

دةدات تَيك طورضيلة شَيوةى شَيرثةنجةييةكة خانة ئةندازةى
خؤيان ئاســـايى ئةندازةى ســـةرخانةكان كة دةنَيتة

َ
و زؤر ثال

هةر ئةمةش وادةكات بنب، دروست بة تةنكى زؤر و وةرنةطرن
بةآلم ناوةكى ببَيت، خوَينبةربوونى تووشـــى كة طورضيلةكة

لةميزدابةدةرناكةوَيت.
شـــَيرثةنجةييانة لةئةنجامى خانة ئةم بةطشـــتى
دةزانني هـــةروةك دروســـتدةبَيت، (جـــني)دا ناتـــةواوى لـــة
و ثَيطةيشتنيان و خانةكان طةشةى طشتى لةهَيلكارى جينةكان
لةخانةكان وا نالةبارييةكةوة بةهؤى بةرثرسن، لةناوضوونيان
زؤر بكةن. زياد نادروســـت ناِرَيك و بةشـــَيوةيةكى دةكات كة
ينةوة

َ
لَيكؤل بن جينانة بؤماوةيـــى تَيكضوونى ئـــةم دةطمةنة

زانستيةكانئةوةياندةرخستووةكةتووشبوونبةشَيرثةنجةى
لةسةر جني دوو يان جينَيك بةتَيكضوونى ثةيوةندة (ويلمز)
بةدوو جؤر تووشـــبوون هؤى دةبَيتة (١١) كـــة كرؤمؤســـؤمى

ة  ـ) ١ـ  ــ (ويلمز يةكةميان كة جؤرى طورضيلة، لةشَيرثةنجةى
ميز رَيرةوى زاوزَي و ئةندامةكانى كار لةطةشةى ئةمةيان كة
َين. 

َ
ثَيدةل ى ـ) ٢ـ  ــ (ويلمز دا، جؤرى دووةميش

َ
مندال لة دةكات

ئةوةيان سةرنجى زاناكان هؤكارةكانى تووشبوون:
كة زؤرة نـــةدا

َ
لةو منداال شـــَيرثةنجةى (ويلمز) داوة رَيـــذةى
ــ لةوانة: دةبن لةدايك تةندروستيةوة بةكَيشةى

واتـــة دةطمةنـــة، زؤر ١. (Aniridia) كـــة ئةمـــةش
طةشةى ضاويان و هَيشتا طلَينةى لةدايك دةبن منداأل هةندَيك
و دياريدةكات ضاوةكة رةنطـــى طلَينة نةكردووة، خـــؤى تةواو
رَيذةىتيشكى رووناكييةى دةضَيتة كاريطةرى هةيةلةسةر ئةو

ناوى.
واتة (Hemihper trophy) طةورةبـــوون 2. نيـــوة

طةورةترة. دى لةنيوةكةى ةكة
َ
مندال جةستةى نيوةى

كة (Cryptor Chidism) وةتةكان 3. ديارنةبوونى
هةردووكيان دانابةزنة شوَينى يان لة طونةكان جار يةكَيك زؤر

سروشتىخؤيانةوة.
وةك:  دةطمةنةكانى نةخؤشيية بة 4. تووشبوون
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ويدمان)  (بيكويز و دراش) (دينيس ــ (واطري)
دةبَيت. (شاراوة) نهَينى قؤِرى تووشى  منداأل كة

دةكات؟ بة يارمةتى ثزيشكى ثَيويست كةى
ةكةدا

َ
هةركاتَيكطرَييةكىنائاسايىلةجةستةىمندال

دةســـتبةجَي ئةوا ثَيوةبـــوو، خوَينى بينرا يـــان ميزةكـــةى
ئةو ضاودَيرى باش زؤر دةبَيت ثزيشـــك، بطةيةنرَيتة دةبَيت
ويلمز ـ شَيرثةنجةىـ  ضارةسةرى ثَيشـــرت كة بكرَيت نة

َ
منداال

بة تووشبوونةوة نيشـــانةكانى لة يةك هيض ــ يان وةرطرتووة
بطةيةنرَيتة زوو ةكة

َ
مندال و نةخرَيت ثشتطوَي نةخؤشيةكة

ثزيشك.
دياريكردنىنةخؤشيةكة: ثشكننيو

ةكة
َ
مندال بؤ ثزيشكى دؤسيةيةكى ثزيشكةكة دةبَيت

تَيدا تؤمار ثَيويســـتيةكانى زانيارية هةمـــوو و ئامـــادة بكات
تؤماركردنى نموونة، بؤ طونجاو. ضارةسةرَيكى بطاتة تا بكات،
ناو نةخؤشـــيةكانى بةروارى ةكةو

َ
مندال نةخؤشـــى بةروارى

لةو ثرسياركردن كاتى دةركةوتنى نيشانةكان و و خَيزانةكةى
ئةنجامدانى لة بَيجطة بووة. لةسكىدايكيدا ةكة

َ
ماوةيةىمندال

بؤ تاقيطةيى ثشكنينى هةندَيك و ئاسايى ثشكنينى هةندَيك
بدرَيت. ئةنجام نةخؤشةكة ميزى و خوَين

نةخؤشيةكة بكرَيت، وردى ئةوةى دياريكردنَيكى بؤ
تيشكة بة بة شَيرثةنجةكة ئةندامى تووشبوو دةكات ثَيويست
وَينةى لـــةوةى بَيجطة و بطريَيـــت وَينة ســـةروو دةنطيـــةكان
ئاوســـاوةكةى ناوضة بؤ ئةوةى بكَيشـــرَيت بؤ كؤمثيوتـــةرى
دةست شَيرثةنجةكة تا بةتةواوى جؤرى دياريبكرَيت طورضيلة
بطريَيت ) وَينةى سكان تى. (سي. بة دةكرَيت. لةوانةشة نيشان
تا ئَيسكةكان بطريَيت، و وَينةى سنط ش ( (تيشكى سينى بة و

نا. بآلوبووتةوة يان شَيرثةنجةييةكة خانة ئايا بزانرَيت
دةتوانَيت ثزيشك زانياريانة هةموو ئةم زانينى دواى
ئةوقؤناغةدةستنيشانبكات كة شَيرثةنجةكةىثَيطةيشتووةو

دةكات. ئاسان ثزيشكةكة بؤ رَيطةضارة
دةِروات: قؤناغدا بةثَينج ــ ويلمز ــ شَيرثةنجةى
شَيرثةنجةيية.  خانةى قؤناغى يةكةم: دروستبوونى .1
بة دةست شَيرثةنجةييةكان 2. قؤناغى دووةم: خانة
بة كة طورضيلة دةرةوةى دةكةن لةثةردة ثؤشـــى بآلوبوونةوة

نةشتةرطةرىدةتوانرَيتالبربَيت.
لةهةندَيك  شَيرثةنجيية سَييةم: خانة قؤناغى .3
ليمفاوييةكان ،لةوانة طرَي بآلودةبنةوة، ديكةى لةشدا شوَينى

سكيش ديكةى ناو ئةندامى هةندَيك دةبن و تووش
نةشتةرطةرييةوة بةهؤى هةموويان هةر كة دةطرَيتةوة

دةتوانرَيتالبربَين.
شَيرثةنجةييةكان  خانة ضوارةم: كاتَيك قؤناغى .4

دةطرنةوة. مَيشكيش تةنانةت و جطةر و سييةكان هةردوو
شـــَيرثةنجةييةكان خانـــة ثَينجــةم: قؤناغــى .5

دةبن. تووشى هةردوو طورضيلة بةتةواوى
هةروةك ثَيشرتئاماذةمانثَيدادياريكردنى ضارةسةر:
ضارةسةرى ثَيطةيشـــتووة، شـــَيرثةنجةكةى كة ئةو قؤناغةى
و نةشتةرطةريية جار كة زؤربةى دةكات، دةستنيشان طونجاو

تيشكيية. و ضارةسةرى كيميايى ضارةسةرى
شَيرثةنجةييةكان البردنى خانة بؤ نةشـــتةرطةرى
طورضيلةكةدايةو لة تةنيا شَيرثةنجةكة هَيشتا زؤرجاريشكة
يةكســـةر ئةوا لةش، ديكةى ئةندامةكانى بؤ بآلونةبووةتةوة

طورضيلةكةالدةبرَيت.
لةرَيى دةرمان بةشَيوةى يان كيميايشدا لةضارةسةرى
ماســـولكة دةمار يان دةرزى بة يان ةكة

َ
دةدرَيتة مندال دةمةوة

شَيرثةنجةييةكان. خانة لةناوبردنى بؤ دةدرَيت ةكة
َ
مندال لة

لة وةرطرتنى كة لةوةداية كيمياييدا لة ضارةسةرى مةترســـى
مؤخى لةوانةية ضارةســـةرةكةدا مـــاددةى بِرَيكى بةهَيـــزى
لةماوةى ثزيشك هةندَيك لةبةر ئةوة هةر ببات، لةناو ئَيسك
بوونى تا تـــةواو دةخات مؤخى ئَيســـك لـــةكار ضارةســـةريدا
لة بةدةمار دةرزيةوة كة لةرَيطةى ضارةسةركردنةكة ثاشـــان

كار. دةخرَيتةوة دةدرَيت ةكة
َ
مندال

لةضوار لةيةكَيـــك شـــَيرثةنجةكة بـــةآلم كاتَيـــك
يان (X قؤناغةكانـــى كؤتاييدا بَيت ئةوا بةرَيطةى (تيشـــكى
خانة لةناوبردنى زؤرى توانايةكـــى كـــة دى هةر تيشـــكَيكى
ئةمةش كة دةكرَيت، ضارةســـةر هةبَيت شـــَيرثةنجةييةكانى
شَيرثةنجةيى طرَي البردنى و دةرهَينان دواى رؤذَيك بةضةند
ئةويشكاريطةرىلةسةر كة دةكرَيت، رَيطةية يةكاندةستبةم
سووربوونةوةى و ئاوسان و نجدان

َ
هَيل وةك دةبَيت، نةخؤشةكة

خؤر دذة ثَيست بةكرَيمَيكى ئةو ناوضةيةى دةبَيت كة ثَيست،
كاردانةوةى دى َيكـــى

َ
َيكةوة بؤ مندال

َ
مندال لة بكرَيت. ضـــةور

خؤشـــبةختانة بةآلم دةطؤِرَيت، ضارةســـةرةكان وةرطرتنـــى
دةبن ــ ويلمز ــ شَيرثةنجةى ئةو منداآلنةى تووشـــى زؤربةى

ضاكدةبنةوة.
سةرضاوة:

 
الخليج  زهرة ى ـ ـ 2007ـ  14ـ  ــ ذ



لة ثاذدا  َيت: «بؤ بريمةندَيك كة طشت 
َ
طؤتة دةل

دةبينَيت  طشتدا  لة  ثاذ  كة  بريمةندَيك   
َ
لةطةل دةبينَيت، 

قياس  مَيتؤد  يةكةم  ئاسمانة.»  تا  زةمــني  لة  جــيــاوازي 
(deduction)ــة و بةشَيوةي ئابسرتاكت فاكت و دياردةكان 
م 

َ
راظةدةكا و روانطةيةكي تؤكمة و هةمةاليةنةى نيية. بةال

روانطةيةكي  و  اســتــقــرا(induction)يــة  مَيتؤد  دووهــةم 
هةية.  ديــاردةكــان  و  دنيا  لةمةِر  هةمةاليةنةى  و  تؤكمة 
)ى ئةرةستوو لةسةر يةكةم مَيتؤد 

َ
لَوذيكي سووري(فؤرمال

راوةستاوة و سةرتاسةري سةدةكاني نَيوةِراست و سةردةمي 
َي: 

َ
ي تةنيوةتةوة. تَيزي بنةِرةتي لؤذيكي ئةرةستوو دةل

َ
فيودال

 A≠B)، جياوازة B لة (A=A، A) يةكسانة A 
َ
A لةطةل

A) بَيجطة لة A شتَيكي تر نيية. بةمثَيية، A فاكتَيكى 
ساغ و تةواو و نةطؤِرة، مَيذوو و كات و شوَين كاري تَيناكا 
و بوونَيكي رةها و ئةبةديية. ئةم لَوذيكة تَيكِرايي سامانى 
تيَوري كولتوري سةردةمي نةريت دةطرَيتةوة: سَي ئاييني 
لَوذيكة  ئةم  بةثَيى  ئيسالم  و  يةهودي، مةسيحي  طةورةي 
دامةزراون و مَيتؤدي مةعريفي هةموو راظةكاري و ثَيوةري 

فةلسةفةي ثؤزةتيظ، 
فةلسةفةي نطةتيظ

هادي محةمةدي
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         هةرجؤرة نرخاندنَيكيان بةثَيى ئةم لَوذيكة 
    راوةستاوة. ئةنجامي ئةم لؤذيكة لة رؤذئاوادا بة 

دؤطماتيزم و ئةنطيزاسيؤني كليساى كاتوليك دةطات. 
بةآلم دواتر لة درَيذى مَيذوودا سآ رووداوى طرنط 
ء مَيذوويى بناغةى مةعريفى ئةم لؤذيكة لةرزؤك دةكةن و 

دةيِروخَينن.
طةردوونناسى  بـــوارى  لة  كوثرنيك  شــوِرشــى   .1

(كؤسمؤلؤذى) دا (1539).
دا  دينى  ـــوارى  ب لــة  لوتَير  ريفؤرماسيوانى   .2

.(1520)
3. شؤِرشى هَيطل لة بوارى لؤذيك دا. (1815)

بةتلةميوس  طةردوونناسى  لة  دةزانــني  وةك   (1
زةمني سةنتةرى  ئةرةستودا  فكرى  لة سيستمى  ء هةروةها 
جيهانة ء هةتاو بة دةورى زةميندا دةخولَيتةوة. جطة لةمةش 
لة طةردوون دا تةنيا حةوت سةيارة هةن ء تةنانةت لة دةقة 
دةكــرآ، كة  ئاسمان  باسى حــةوت  زؤرجــار  دا  دينيةكانيش 
ى 

َ
مةبةست هةر هةمان حةوت سةيارةكةية. بةآلم كوثرنيك سال

طة ء داكيؤمَينتى 
َ
1539 لة كتَيبى طةِرانى ئةستَيرةكان دا بة بةل

فيزيكى ماتماتيكى دةيسةِّـَينَيت كة زةمني سةنتةرى طةردوون 
كوو هةتاو سةنتةرة، هةر بةثَيى ئةم بنةماية دواتر 

َ
نيية، بةل

ئاشكرا  كوثرنيك  تَيزةكةى  دروستى  تليسكوث  بة  ئةرةستو 
دةكا ء تةنانةت لة بازنةى ئةستَيرةى مشتةرى دا 12 مانط 
دةدؤزَيتةوة، لة ئةنجامدا بناغةى كؤسمؤلؤذى بةتلةميوسى 
ى ئةرةستوويى لةرزؤك 

َ
 ئةو لؤذيكى فؤرمال

َ
ء هاوكات لةطةل

دةبَيت. (مدرنيتة، دموكراسى و روشنفكران، ص 28-29).
بى 

َ
2) لة ضاخى ناوةِراست دا هةذموونى دينى لة قال

ذيانى  ء  طيان  بةسةر  رةهاى  دةسةآلتى  دا  كاتوليك  كليساى 
طة و مرؤظةكاندا هةية ء هةرضةشنة ئريادة ء ئازادى 

َ
كؤمةل

مرؤظةكان زةوت دةكات. لةم ضاخةدا دين ء دةقة دينييةكان 
مرؤظةكان  ئةخالقَيكن.  ء  بةها  هةموو  نرخاندنى  ثَيوةرى 
بةشَيوةى ثةسيظ ء دةستةوةستان هةذموونى دين ء هةروةها 
وةها سيستمَيكدا  لة  دةكةن.  كاربةدةستان قةبوأل  دةسةآلتى 
دةكرَيت كة  ثةروةردة  طوَيِرايةأل  داماوى  مرؤظيكى طةمذةى 
بةآلم  دةكرَيت.  ناودَير   (Mass Man) مَيطةل  مرؤظ  بة 
دا  نَيوةِراست  ضاخى  لة  دين  ةى 

َ
سال هــةزار  دةسةآلتى  ثاش 

ريفؤرم  مةسيحيدا  ئايينى  لة  لوتَير  مارتني   1520 ى 
َ
سال

ثَيكدَينَيت ء بةمجؤرة مةزهةبى ثروتستان دادةمةزرَينَيت. 
َيسا ء ثاث رةتدةكاتةوة ء بة 

َ
ثرؤتستانتيزم دةسةآلتى رةهاى كل

دَيديكى هيؤمانيستى سةيرى دنيا و مرؤظ دةكاء زياتر طرنطى 
لة درَيذةى  بة ئةقأل ء ئريادةى مرؤظةكان دةدات. بةكورتى 
وةك  ضةمكى  ضةندين  لوتَيردا  رَيفؤرماسيؤنى  ثرؤسةى 
تولَيرانس، سَيكؤالريزم ء راسيؤناليزم ثَيكدَين ء ثةرةدةستَينن 
طةى 

َ
ةت دةطةن ء كؤمةل

َ
كة سةرئةنجام بة جيايى دين لة دةول

الييك ء سَيكوالر دةخولقَينن.
كؤسمؤلؤذى  بــوارى  لة  كة  ئــةوةى  ســـةرةِراى   (3
سيستمى  نادروستى  ء  سةريطرتووة  كوثرنيك  شؤِرشى  دا 
طةردوونى بةتلةميوسى ئاشكرا ء رةت كراوةتةوة ء هةروةها 
ئةطةرضى لة دينى مةسيحدا ريفؤرم كراوة ء ثروتستانيزم 
وةك لقيكى ئةمِرؤيى ء هيؤمانيستى طةشةى كردووة ء هةنطاو 
ى 

َ
طا ء كولتورى سكوالريزة كراوة، بةآلم تا سال

َ
بة هةنطاو كؤمةل

1815 لؤذيكى سورى ئةرةستوويى بةسةر ئةقأل ء ئةندَيشةى 
ئينسانيدا دةسةآلتى هةية، تةنيا بة سيستمى فةلسةفى هَيطل 
و  ئاشكرا  ئةرةستوويى  ى 

َ
فؤرمال لؤذيكى  حةتمى  نادروستى 

دواتر رةت دةكرَيتةوة و لةجياتى ئةو لؤذيكى ديالكتيكى هَيطل 
جَيطري دةكرَيت. وةك ئاماذةمان ثَيكرد لة سيستمى مةعريفى 
ء لؤذيكى ئةرةستويى دا فاكت قةتيس ء نةطؤِرة، هةر بةمثَيية 
طة و دين 

َ
بةشَيوةى نامَيذوويى ء هةتاهةتايى سةيرى كؤمةل

ء دةسةآلتةكان دةكرَيت. بةآلم ضوار تؤخمى سةرةكى لؤذيكى 
ديالكتيكى هيطل بريتني لة: ناكؤكى، طؤِران، بزاظى ضةندى، 
بزاظى ضةندى بؤ ضؤنى (بــازدان). يانى بةثَيى ئةم لؤذيكة 
هةموو شتَيك (ض فاكتى سروشتى ء، ض فاكتى ئينسانى) لة 
طةوهةرى خؤيدا ناكؤكة ء هةر ئةم ناكؤكيةش دةبَيتة هؤى 
طؤِران، سةرةتا طؤِرانى ضةندى ء ثاشان طؤِرانى ضؤنى و بازدان. 
ى لؤذيكى ديالكتيك لةمةِر 

َ
بةت دةبَيت لة بريمان بآ كة رؤل

َ
ئةل

جظات ء فاكتى ئينسانى جياوازة لة فاكتى سروشتى. لة جظاتى 
مرؤظيدا ثَيوةندى ديالكتيكى ضِرءثِر ء هةمةاليةنة لةئارا داية 

، بةآلم لة فاكتى سروشتيدا وانيية.
ى 1768 لة بةريتانيا شؤِرشي ثيشةسازي 

َ
    سال

ــاوا  رؤذئ كؤمةآليةتي  ئــابــووري  ذَيرخاني  و  سةردةطريَيت 
رؤشنطةري  فةلسةفةي  بــزاظــي  ثــاشــان  دةتةكَينَيت، 

َ
هةل
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طونجاو و تةبا سياسي كولتووري سةرخاني و دةسثَيدةكات
دَيِرةي بةم هةم». كةوابوو دةكةم هزرظاني «من دةخولقَينَيت.
يةكةم دَيكارت ثَيدةكات. دةس رَوشنطةري فةلسةفةي دَيكارت
و شك و دِردؤنطي تووشي شتَيكدا هةموو لة كة بريمةندة
سةردةمي بةهاكاني و ضةمك هةموو بةمجؤرة دةبَيت، طومان
و

َ
ئةقل بة و ثرسيار و طؤمان تيشكي دةخرَيتةبةر نةريت

بَيت تةبا ئةم ثَيوةرانة
َ
لةطةل راظةدةكرَيت. ئةوةي ئةزموون

رةتدةكرَيتةوة. بَيت ناتةبا  ئةوةي و  بةرزدةنرخَيندرَيت
رَيبازي دوو بة روشنطةري فةلسةفةي سةروبةندةدا لةم هةر

دةبَيت: دابةش جياوازدا
لة: بريتني رَيبازة ئةم بنياتنةراني راسيوناَليزم: .1
كة بِروايةن لةسةر ئةو ئةمانة اليبنيتز، و سثينوزا دَيكارت،
و تَيفكرينة،

َ
ئةقل زانياري، و شعوور بة رَيطاى طةيشتن تاقة

راظةكردني و شيكردنةوة ئامَيري تةنيا رةخنةطرانة ى
َ
ئةقل

(فةلسةفةينطةتيظ). ثرسةكانة هةموو
جان لة: بريتني رةوتة ئةم رَيبةراني ئةمثريزم: .2
رَيطاي تاقة َين

َ
دةل فرانسيس بيكةن. ئةمان و هيوم دةيظيد الك،

ئةزموون و هةست كردن مةعريفةيةك زانست و ضةشنة هةر
كردنة(فةلسةفةيثؤزةتيظ).

يزموئةمثريزمثَيشينةيةكي 
َ
 كَيشةينَيوانراسيؤنال

بةمثَيية هةر كةونارا. يؤنانى بؤ دةطةِرَيتةوة و هةية دَيريني
و طرنط ثرسَيكى ئوبذة و ســوذة نَيوان ثَيوةندي ثرسي 
و ديدَيكي ئةكتيظ يزمدا بة

َ
مةكتةبي راسيونال سةرةكيية. لة

َ
رؤل كرديار وةك زياتر كة دةكرَيت مرؤظ سةيري ضاالكانة
ديدَيكيثةسيظ بة دا مةكتةبيئةمثريزم لة كةضي دةطَيِرَيت.
و وةرطر كة زياتر وةك دةكرَيت داماوانةوة سةيري مرؤظ و

.(148 ص كانت، دةطَيِرَيت.(فةلسةفة
َ
رؤل بةركرد

دَيكارتدةنووسَيت:«منضيم؟بوونَيكيئةندَيشةطةر
دةكا، طومان  كة بوونَيك  ياني  ضي؟ ياني  ،res cogitans
شتَيكي شتَيكي دةوَيت، دةكاتةوة، رةت  دةكا،

َ
قةبول تَيدةطا،

تايبةتمةندييانة و خولياية، تَيكِراي ئةم هةست خاوةن ناوَيت،
.(52 سةرضاوة، ل هةمان دان.“( لة من

(mind) زةيــن كة ”وايدابنني َيت:
َ
دةل الك  جان

ضؤن كــةوابــوو بؤشة، و سثي  كاغةزَيكي وةك ــرؤظ م ي 
و لةودا جَيطردةبَيت كة فراوانة خةزَينة ثِردةكرَيتةوة؟ ئةو

لة كوَيوة راظةكاري، و تَيِرامان دةبَيتة هؤي
و

َ
ئةقل هةموو ئةم سةرضاوةى دَيت؟

لة ـــة: ـــن رؤش وةآلم دايـــــة؟ ضـــى لـــة  ــة  ــت ــس زان
ئةزموون بناغةى سةر لة ئَيمة زانستى تَيكِراى ئةزموونةوة.

ل89). ثَيكهاتووة»(هةمان،
جان وتانةي لةو ئةمثريزم و يزم

َ
راسيونال جياوازي

درَيذةي لة ناكؤكيانة ئةم دةبينرَيت، زةقي بة دا دَيكارت و الك
كانت، هةتا بيكةن فرانسيس لة هةر مَيذووييدا ثرؤسةيةكي
لة دَيت. بةسةردا طؤِراني زؤر ثووثَير و هايدطر ماركس، هَيطل،
سازطاري جؤرَيك سةردةمي كانت، ثرؤسةيةدا لة ئةم درَيذةى
ثَيكدَيت، ئوبذة)دا و (سوذة ئةزمون و

َ
ئةقل هَيزي دوو لةنَيوان

«شي ضةمكي  دوو باسي  ذيانيدا يةكةمى قؤناغى  لة كانت 
خؤيدا) لة (شت و من) بؤ (شت نفسة» َّـ «شي لنفسة» و
وةك دةثضِرَينَيت و ئوبذة نَيوان سوذة و ثَيوةندي دةكات، يانى
نةطرسةيري ئوبذة

َ
ودةركهةل نةطؤِر شتَيكي سةربةخؤ،جياواز،

قؤناغى لة كانت بةآلم دةطات. دواليزم و بةمجؤرة بة دةكا
ناودَيرى بة شؤِرشى كوثرنيكى كة خؤى دا ذيانى دوهةمى
ئوبذة ء فاكت كة وابوو ثَيمان ئَيستا هةتا دةنووسَيت: كردووة،
ثَيويستة لةمةودوا بةآلم سةربةخؤية، ئَيمة/ سوذة ئريادةى لة
ء ئاِراستةكردنىئوبذة لة ئريادةىمرؤظةكان ء بزاننيكةسوذة
لة كوثرنيك شؤِرشى ضؤن وةك هةية. طرنطيان دةورى دا فاكت
بوارىكؤسمؤلؤذى(طةردوونناسى)داوةرضةرخانيكىطرنطىلة
مَيذووى كارةىكانتيشلة ئةم قاند،

َ
خول مَيذووىمرؤظايةتيدا

بةوةش ئاماذة دةبَيت بوو. طةورة وةرضةرخانَيكى فةلسةفةدا
ئةمةش هةر بة سوذة ء بكةر دةزانَيت. تاك كانت كة بكةين
ضونكة هةبَيت، متافيزيكى ديدطايةكى كة ئةوة هؤى دةبَيتة
هةراوى دنياى لةئاست ئوبذكتيظ، فاكتى لةئاست تاك كاتَيك
ئاسؤى كة دةبينني دابنني، كؤمةآليةتى ئابوورى بةرفراوانى
ئايدياليزم كانتبة الي ئاكامدا لة ناكرَيت، ئةو، بةدى بؤ طؤِران

.(151 ادبيات، ص فرهنط، دا دةيشكَينَيتةوة.(جامعة،
لووتكة  بة مان

َ
هَيطل ئايدياليزمي ئال فةلسةفةي  

هَيطلتَيدةكؤشيدواليزميكانتبةمَيتؤديخؤي دةطةيةنَيت،
سوبذة مرؤظ، و جيهان بناغةي هَيطل بةراي بكات، ضارةسةر
رؤحة، بووي و سروشت شَيوازي نامؤ رةهاية، ئوبذة رؤحي يان

رؤحي و بَيت
َ
زال مادة لةئاست دةتوانَيت ئيدي بةآلم
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نَيوان   ناكؤكي بةمجؤرة و بَيتةوة ساغ رةها   
هَيطل  بةراي ببَيت. ضارةسةر ئوبذة و سوبذة  
رَينوَيني هَيزَيكي متافيزيكي ثرؤسةية بةهؤى ئةم تَيكِراي

دةكرَيت.
لةطةَل هَيطل فةلسةَّـ سيستمي ماركس     بةراي

ديالكتيكى  مَيتؤدَيكى ئةطةرضي ضونكة ناكؤكة:  خؤيدا
دوانةش ئةم متافيزيكيية، سيستمَيكى هَيشتا داهَيناوة، بةآلم
سيستمة ئةم دةبَيت  يةكرت ناكؤكن، بؤية

َ
بناغةدا لةطةل لة

متافيزيكي ي
َ
توَيكل لة ديالكتيكى ى

َ
وكاكل بكرَيت ذيــراوذور

َيذين. دايرِِ بناغةي ماترياليزم لةسةر و دةربَينني
تايبةتمةندي  ماركووزة: فةلسةفةيهَيطلدوو بةراي
فةلسةفييةوة ــةرووي ل كردبوو:

َ
تَيكةل خؤيدا لة دذوازي

يرةخنةطرانة بوو. بةآلملةروويكؤمةآليةتييةوة
َ
اليةنطريئةقل

راي بة بوو. سةردةم دؤخي
َ
لةطةل سازان و ئاشتي اليةنطري

هةراش مرؤظ  ي
َ
ئةقل فةرةنسا مةزني شؤِرشي ثاش  

َ
هَيطل

مرؤظ، ي
َ
ئةقل سةركةوتبوو. ئوبذة  لةئاست سوذة بووبوو،

ديتنى ثاش هَيطل رام كردبوو. بةآلم طاي
َ
كؤمةل سروشت و

بة
َ
دل و دةبيََ ناهومَيد فةرانسا مةزنى شؤِرشى ئاكامةكانى

َيت
َ
دةل ئةو ئابسرتاكت دةبةستَيت، ئةندَيشةى رةها و ى

َ
ئةقل

ئازاد مرؤظى رؤحى و طؤِريوة دنياى ةت
َ
بةِروال تةنيا شؤِرش

.(24 ص توسعة، نةكردووة.(فرهنط
دَيكارت  بة كة ثرؤسةيةك دةنووسَيت:  ماركووزة  
لة دةكــرد ستايش رةخنةطرانةي ي

َ
ئةقل و ثَيكرد دةستي 

خؤي دةبَيت
َ
ئةقل هَيطل دَيت، بة راى كؤتايي هَيطلدا سيستمي

بَيتةوة. ئاشت و رَيكبخات كؤمةآليةتى ساماني سياسي
َ
لةطةل

دَيري نةمان 
َ
كارةي فةلسةفةيتا هةل ماركووزة دةَلَيت: هَيطل بةم

تيَوري و فةلسةفة نَيوان ثَيوةندي قةي
َ
ئال تاقة بةمجؤرة و برد

.(260 ص انقالب، رةخنةطرانةي ثضِراند.(خرد و
يانى بوو، رةخنةطرانة سةرةتا هَيطل ديالكتيكي
هؤية بةم هةر ناسازطاربوو، كؤمةآليةتى فاكتى سياسي

َ
لةطةل

ئةم بةثَيضةوانةي بةآلم دةكرا. ناودَير نطةتيظ فةلسةفةي بة
طةورةترين نؤزدهةم سةدةي كؤمةآليةتي فةلسةفةي راستيية
سةنسيمون دةَلَيت: وةرطرت. ثَوزةتيظيزم لة خؤي بزوَينةري
رَيك كؤمةآليةتي دةتوانَي ساماني هؤكارَيكة كة تاقة ئابووري
بةطشتيبةثَيىبنةمايثيشةسازيراوةستاوة، طا

َ
”كؤمةل بخات:

تكنؤلؤذيية، ئةمة سروةت و سامانَيك هةرجؤرة تةنيا رَيطةي
ئَيمةية“. ةكاني

َ
هةول هةموو كؤتايي و سةرةتا

بانطةشةي َي:«سةنسيمونسةرةتا
َ
دواتردةل ماركووزة

رادةطةيةنَيت. هةمةاليةنة يزمَيكي
َ
ليربال بنةماكاني كة دةكرد

كارةكةيان بةرهةمي لة  و  كاربكةن تا  بوون  ئــازاد تاكةكان
تاكةكاني هةموو  طة

َ
كؤمةل فشاري بــةآلم بن. بةهرةمةند

شؤِرش دةكرد، زةوت ئةواني سةربةخؤيي و دةكرد يةكثارضة
بؤ هَيزَيك وةك حكومةت دؤخَيكدا وةها لة دةبوو ساز ئاذاوة و

بوو.» ثَيويست شؤِرشةكان و كَيشة دامركاني
زؤر طةشبني  سةرةتا «سةنسيمون َيت:

َ
دةل ديسان 

هَيزةكاني بةرهةمهَينان خَيراي طةشةي ثَيي وابوو ئةو بوو،
ساماني ــات.  دةك ضارةسةر كؤمةآليةتى ناكؤكى و شــؤِرش
شادي تَيدةكؤشا كة بوو ثَوزةتيظ بةطشتي تكنؤلؤذى مؤدَيرنى
نةبوو ثَيويست كةوابوو بكات، دةستةبةر طا

َ
كؤمةل بؤ ئاسايش و

بضَيت. سةرتر سةردةم دؤخي لة سامانة ئةم
كردن  بؤ دةرك تةنيا كؤمةآليةتي تيَوري و فةلسةفة
دةبوو تةنيا هةقيقةت، بوون. ثَيويست طا

َ
كؤمةل رَيكخستني و

ديكة. شتَيكى لة نة بكرَيت، كةشف كؤمةآليةتييةدا دؤخة لةو
بةمجؤرةسةنسيموننيوثؤزةتيظيزمىداهَينا.

كؤمةآليةتي  تيَوري دةبَيت  دةيطوت:  سةنسيمون
بةكار سروشتيدا زانستي لة كة بَينَيت بةكار «مَيتؤدَيك
و يانىمرؤظدةبَيتلةجياتىبةكارهَينانىفةلسةفة دةبرَيت»

بكات. ملكةض واقيع دؤخى لةئاست رةخنةطرانة، ى
َ
ئةقل

«بنةما  ئةم لةسةر و شيمي فيزيك  ئةستَيرةناسي،
وةك فةلسةفةش دةبوو ئَيستا كرابوون، سةقامطري ثَوزةتيظ»ـة

بكرَيتةوة. ثَوزةتيظ زانستانة ئةم
و ديتن بنةماي لةسةر ئَيمة زانستي هةموو «بؤوةي
دةروونيشمان و رؤحي كاروباري دةبَي راوةستاون، ئةزمونكردن
زانستي بسثَيردرَيت.» بةمجؤرة زانستى ثؤزةتيظ هَيزى بة
طاش

َ
كؤمةل سروشتي،  زانستي ثَيِرةوي بة بوو كؤمةآليةتي 

.(338 ص و انقالب، بكرَيت.(خرد راظة وةك سروشت دةبوو
َ
داو، لةطةل يزم الي

َ
راسيونال فةلسةفة لة بةمجؤرة

ويست ضةشنة بةم  دذايةتى، كةوتة مانى
َ
ئال ئايدياليزمي 

ئابووري ئوبذكتيظى ياساى ناخي لة مــرؤظ ئـــريادةي و 
كة كاتَيك تا َيت

َ
دةل دةبَيت. ماركس كؤمةآليةتيدا يةخسري



34 سةردةم     زانستى

      161

راوةستابَيت، ثَوزةتيظيزم و بةرهةست ياساي لةسةر طا
َ
كؤمةل

ناكؤكة. مرؤظةكان ئريادةي ويست و
َ
لةطةل و نائةقآلنيية

ثَيشوو  لة زياتر طا
َ
كؤمةل ياساكاني سةردةمةدا  لةو

لة مرؤظةكان سروشتييةكان، ياسا دةسةآلتي ذَير ضووبوونة
لةئاست كة وةكئامَيرَيكسةيردةكران، تةنيا ياساية ئاستئةم
طةشةي ضةشنة بوون. بةم داماو و دؤخة بآهَيز ئةم طؤِريني
ضارةنووسي و خودايي ثلةي دةطاتة تكنؤلؤذي و ئابووري

دةكات. دياري مرؤظ
دا  تاكِرةهةندى مرؤظى كتَيبى لة مــاركــوزة    
فةلسةفةي

َ
دةنووسَيت:«بةمجؤرةمةكتةبيثَوزةتيظيزملةطةل

هةر
َ
لةطةل ثؤزةتيظيزم دةكات. يانى دذايةتى ئةزموونى بان

رةخنةطرانة ئةنديشةى و مةعناطةرايى متافيزيك، جؤرة
ةم

َ
لةقةل دواكةوتوانة و تيَورييانة بة تاريك ئةم و دةكا دذايةتى

دةدات.»
لة  مرؤظ ي

َ
ئةقل كة هؤي ئةوة بووة بؤضوونة ئةم  

دؤخى ناخي لة و طرَيت
َ
هةل دةست ثَيشظةضوون و بةرزةفِري
قةتيس ببَيت. ئابووريكؤمةآليةتيدا

سامانَيكي سةرئةنجام سةنسيمون ثَوزةتيظيزمي
و كة ناكؤكي قةيراناوي ثَيكدَينَيت، بةجؤرَيك نائةقآلني و
ــازارد»، «ب دةطرَيتةوة.  طا

َ
كؤمةل قوذبنَيكي هةموو  قةيران

بة كة ثَوزةتيظيزم ثيانابوو داني سةنسيمون دواتر شاطردي
بةمجؤرة سيستمي و طةيشتووة ي

َ
طةندةل و لووتكةى ناكؤكي

كردبؤوة. رةت توند رةخنةى بة مامؤستاكةي فةلسةَّـ
دةبَيتة  ثوزةتيظيزم «سةرئةنجام َي:

َ
دةل ماركووزة  

بةرز يزم
َ
ليربال دروشمي سةرتا  ثؤزةتيظيزم  خؤي. دذبةري

سيستمى كة طةيشتن ئاكامة بــةم ــر دوات بــةآلم دةكــاتــةوة،
سروةت كةبووني

َ
كةل دةضَينَيت. خؤي فةوتاني تؤوى ي

َ
ليربال

و قةيران و، لةاليةك  نــةدارى  و  هــةذاري ثةرةسةندني  و 
سامانة لةو ديكةوة، لةاليةكى بـــةردةوام ضةوساندنةوةي
ســةرمــايــةداران تةنيا كــة ئــابــووريــيــةوة ســةرضــاوةدةطــرن
نةبَيت طشتي مةبةست بةرذةوةندي كة تا كاتَيك بِرياردةرن.
قةيران بن، تاكدا خاوةندارَيتي لة بةرهةمهَينان ئامَيرةكاني و

دةبَيت.» بةردةوام هةروا
ثاش 

َ
ســال شــةش تةنيا   مــاركــووزة دةنــووســَيــت:

تةكنؤلؤذى سيستمى سةنسيمؤن، ثؤزةتيظيزمى دامةزراندنى

بورذوازى ضةوساندنةوةى سيستمى وةك
بةردةوام قةيرانى ياساى ناسرا.

بوو. جَيطر ســازطــارى ء تةبايى ياساى لةجياتى
طةشةى ئيرت كــرد.  ثةيدا تــازةى مانايةكى  طةشة ضةمكى
سيستمى لة  نةدةذمَيردرا.  مرؤظايةتى طةشةى بة  ئابوورى 
ئازادى ء

َ
طةشةىتكنؤلؤذىبة نرخىفةوتانىئةقل بورذواييدا

َ
لةطةل طةشةى هاوكات فةلسةفةى هاتووة. سيسموندى بةرهةم
كرد ةت

َ
دةول لة ئةو داواى ئةو رةتكردةوة. طةشبينانةى ديدطاى

َينَيت.(انسان
َ
هةل هةنطاو ضةوساوةكان بةرذةوةندى لةثَيناو تا

(128 تك ساحتى، ص
بآلوبوونةوةى  ثاش

َ
سال دة تةنيا َيت:

َ
دةل ماركووزة

كتَيبةكةىسيسموندى،فةلسةفةىكؤمةآليةتىلةدؤطماتيزمى
ئابوورى ء طرت

َ
هةل دةستى ئابوورى [تاكِرةهةندى] طةشةى

ةتَيكى
َ
حال لة كؤمةآليةتى تيؤرى بنةماى وةك سياسى

راطرت. نَيوةنجيدا
ئؤطؤست ثؤزةتيظى «فةلسةفةى ماركووزة راى بة

دةكات». طةِرانةوةية ئةم باسى كؤنت
بؤتة  ئةمِرؤ دنياى ــةدا، رةوت ئةم طَيِرانةوةى لة  
كة بزانني دةبَيت تكنؤلؤذى. بةرفراوانى طةشةى تةجاِرى

َ
طال

هَيشتا نياييةوة
َ
بةدل و كارةساتة سةرةتاى هَيشتا ئَيستا دؤخى

نابَيتة تراذَيدى قارةمانى لَيرةدا نةهاتووة. كؤتايى كارةسات
دان. مةرطةسات بةردةوام لة ك

َ
كوو خةل

َ
بةل قوربانى،

لة بيستةمدا سةدةي لة سةنسيمون ثَوزتيظيزمي
ثوثَير زانستَيكي دةدرَيت، درَيذةى ثآ كارل ثووثَيرةوة اليةن
لةذَير و َيكي نيية

َ
رؤل هيض كرديار و لةودا سوذة كة دةوَي

طايثيشةسازيداية.مرياتيئايدياليزمي
َ
زةختيئابووريكؤمةل

هَيزَيكي واية:» ثَيي ئةو طةيشتووة، هايدطر بة مارتني هَيطل
(Transcendental)ثرؤسةي ئةزمووني بان مَيذوويي/ بان
ثشتطوَي مرؤظةكان دةكا“، بةمجؤرة دةوري رَينوَيني مَيذوو
كانت، بان ئةزمووني بة طةِرانةوة بؤ ضةمكي هايدطر دةخا.

دةكاتةوة. تازة هَيطل ئايدياليزمي
اليةني  دوو كةسة (ثوثَير و هايدطر) لة دوو ئةم
دةطةن: هاوبةش ئاكامَيكي بة فةلسةفةدا لة جياوازةوة تةواو
رةنطة طةدا.

َ
سِرينةوةيسوذةومرؤظلةناسنيوطؤِرينيكؤمةل

دا“ي خَوي لة ”شت لة بنةماي ئةم ئةندَيشةية بتوانني
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ي 
َ
كزكردنى رؤل يانى بدؤزينةوة. دا كانت   

سِرينةوةى.(ايا  سةرئةنجام و مرؤظي ســوذةي    
.(54 ص بود، هم فيلسوف ماركس

بنةِرةتي ثــرســي نــوزدةهــةم ـــةدةي س ــاي  ــةرةت س
و سوذة سروشت، و وشياري نَيوان ثَيوةندي ثرسي فةلسةفة،
مرؤظ كانت دا فةلسةفةي لة بوو. ثراتيك و و تيوري ئوبذة،
بة دذ بةتةواوي ئوبذة و سوذة نومَين، و فنومَين سروشت، و
تةواو جياوازدا دوو بةشي بةسةر لةم روانطةيةدا جيهان يةكن،
هَيطل دواليزمي كانت ثضِراوة. كة ثَيوةندييان دابةش كراوة
بةمجؤرة و رةتدةكاتةوة فيشتة ئابسرتاكتي ئايدياليزمي و

ئايدياليزميكونكرَيتدادةِرَيذَي.
(1 بةشة:  دوو هَيطل فةلسةفةي ــَي:

َ
دةل س

َ
ئنطل

مَيتؤدي (2 رةهاية ئايدياليزمي هةمان كة سيستمي فةلسةَّـ
زؤربةي َي

َ
دةل دواتر ديالكتيكة. لؤذيكي هةمان هةر كة هَيطل

شرؤظةكونسَيرظاتيظةكانلةسيستميفةلسةَّـهَيطلسةرضاوة
لة و ثَيشكةوتنخوازة ثَيشةنط و ديالكتيكي هَيطل بةآلم دةطرن،
خزمةتتيَوريوثراتيكيشؤِرشطَيِرانةداية.(هةمانسةرضاوة،

.(61 ل
”هطليية و فَويرباخ كة كاتَيكدا لة ــَي:

َ
دةل ماركس

”سةطي بة ئةويان و دةبــرد هَيطل  بؤ  هَيرشيان ــان“  الوةك
بةآلم دةزاني، ئةو شاطردي بة خؤم من دةكرد ناودَير تَوثيوو“
و جياوازة هَيطل مَيتؤدي لة بةطشتي من ديالكتيكي ”مَيتؤدي

.(62 (هةمان، ئةو داية.“ بةرانبةر لة
و ــت  دةطــؤِرَي شتي  هةموو دا هَيطل  روانــطــةي لة 
طؤِرانىرَيذةيى دةبَيتةطؤِرانى دةبَيت، سةرئةنجامتةفرو توونا
و وةرضةرخان روودةدات، سةرضاوةي هةموو و بازدان ضؤنى
ِرةوتَيكي لة بزاظةكان هةموو ئةنجامي و ناكؤكيية بزاظَيك

دةطات. بة جؤرَيك سازطاري دا ديالكتيكى
ئايني راظة و ــةت

َ
دةول دواليةنةي هَيطل كاريطةري

َي
َ
دةل سةرئةنجام ناطات، تَوكمة ئةنجامَيكي بة دةكات، بةآلم

بكات. راظــة فاكتة دوو ئةم كة  هةبَيت تر فاكتَيكي دةبــَي
هَيطل بةآلم طرنطة، زؤر مَيتؤديكةوة لةِرووي ئةمة هةرضةند
و مَيذوويي هةموو ثرؤسة بناغةي و كةشف ناكا قةية

َ
ئال ئةم

دةدات. رؤحي جيهاني ثَيوةند  بزاظي
َ
كؤمةآليةتييةكان لةطةل

دوا بة و دةنرخَينَي بةرز نةتةوةيي ةتي
َ
دةول هَيطل فةلسةفةي

(65 ل دةزانَي.(هةمان، جيهاني رؤحي طةشةي ثلةي
لةهةِرةتيالويدا  كة هةر بليمةتيماركسلةوة داية
مَيذوودا بة دةكا، دةرك ئوبذة و سوذة ثَيوةندي طرنطي ثرسي
لةمةِر تؤذينةوةيةكدا لة ئةو كَون، يوناني دةطاتة و دةضَيتةوة
دوو روانطةكاني ئةم جياوازي ئثيكور، و فةلسةفةي دموكريت
بة بِرواي و ئةمثريستة دموكريت شرؤظةدةكات. بريمةندة
دموكريت هةية. طة

َ
كؤمةل سروشت و دترمَينيزمى ضةشنَيك

ئةندازةية و
َ
شكل دوو تايبةتمةندي خاوةن تةنيا ئةتؤم َي:

َ
دةل

و بريدةكاتةوة بةردةوام يستة،
َ
راسيونال ئثيكور بةآلم بةس. و

فةلسةفة بة كردن خزمةت لة راستني بةختةوةري واية ثَيى
خاوةن دوو تايبةتمةنديية، لةو ئةتؤم بَيجطة

َ
دةآل داية. ئةو

ضةواشةش بزاظي راستةوخؤ، بزاظي لة بَيجطة و ”كَيش“ــة
لة الدان و ضةواشةية بزاظي ئةم هةر َي:

َ
دةل ماركس دةكات.

مرؤظ بؤ ئريادة و كة ئازادى هؤي ئةوة دةبَيتة راست ي
َ
هَيل

و بكا مَيذوو رَينوَيني دةتواني كة بِروا بكةين و بني قايل
83- فلسفة ماركس، دكرتاي (رسالة بطؤِرَي. طا

َ
كؤمةل و سروشت

.(107
فَويرباخ  لةمةِر تَيز يــازدة ي 1845 

َ
سال ماركس   

لةسةر كــردن جةخت تَيزانة لةم طرنط ي
َ
خال دةنــووســَي،

ماركس ثراتيكة، و تيَوري و ئوبذة و سوذة تةبايي و يةكَيتي
زانست هةموو و ثَيوةري ي دةسثَيك و بناغة

َ
خال ثراتيك َي:

َ
دةل

ببَيتة تيؤري بــؤوةي كةوابوو فةلسةفييةكانة، تيَوريية و 
و راستةقينة  ذياني

َ
لةطةل دةبَي و كاريطةر، ئةكتيظ هؤكارَيكي

بَيت. ئاوَيتة ثراتيكيشؤِرشطَيِرانة
مةرطي ثاش ترة، جؤرَيكي س

َ
ئنطل بؤضووني بةآلم

”ئانتي و ”ديالكتيكي سروشت“ دوو كتَيبي س
َ
ئنطل ماركس

بة زانياري و شعور كتَيبانةدا لةم و دةنووسَي دوورينط“
بةمجؤرة و ئؤبذكتيظ دةزانآ سادةي جيهاني رةنطدانةوةي
لة لَينني هةروةها  دترمَينيزم. ضةشنَيك داوي دةكةوَيتة 
تةنيا و ئةمثريوكريتيسيزم“دا ”ماترياليزم نووسيني كاتى
ماركسيزم ياني بوون، س

َ
ئنطل كتَيبةى دوو ئةم سةرضاوةي

كاريطةري لةذَير دةكات، مكانيكي راظة ماترياليزمي بةشَيوةي
بةشَيوةي ضةثةكان حَيزبة زؤربــةي دا لَينني كتَيبةي ئةم
ديالكتيكي لة شاِرَيي و طا دةكةن

َ
كؤمةل دنيا و سةيرى مكانيكي

”شؤِرشي ثاش زةلكاوي دةكةونة بةمجؤرة و دةترازَين ماركس
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ل82-83) ،... ماركس كانت.(ايا كوثَيرنيكي“
مرؤظية، فاكتي بةردةوام فاكت دا ماركس ِروانطةي لة
ماناية بةم كوو

َ
بةل سروشتداية، مرؤظلةنَيو كة ماناية بةم نة

ويستي بة و ــؤِرَي قــةوارةي سروشت دةط و فؤرم كة مرؤظ
َ
لةطةل ئةو ثَيوةندى و مرؤظ كردارى دةكات. ئاراستةي خؤي
ئاوَينةي لة مرؤظ ”فَويرباخ دةخولقَينَى. ئةو كةسَيتى

َ
كؤمةل

ئاوَينةي مرؤظ سروشت لة ماركس م
َ
بةال دةبينَي، دا سروشت

.(86 دا دةبينَي“(هةمان، ل
قةي

َ
ئال نةيتواني هَيطل ثَيكرا ئاماذةي ثَيشرت وةك

بةآلم بكات. راظة و ئايني كةشف و ةت
َ
نَيوان دةول ثَيوةندي

َ
ِرؤل بةرهةمهَينان و هَيزةكاني و ئامَير بة ِراظةكردني ماركس
و كؤنكرَيت بةشَيوةي كؤمةآليةتييةكان ضينة ثَيوةندي  و 
ماركس راظة دةكات. مَيذووي مرؤظ ةت و

َ
دةول ئايني و زانستي،

دؤكرتينة ئةو ” دةنووسَي: فؤيرباخ لةمةِر تَيزدا سَيهةم لة
ثةروةردة ء بارودؤخ بة بةرهةمى مرؤظةكان كة ماترياليستية
مرؤظةكان دةبآ بارودؤخ طؤِرينى بؤ كة ء ثَيى واية دةزانآ
مرؤظةكان كة ثــةروةردة بطؤِرين، فةرامؤشى دةكا ء شَيوةى
ثةروةردة بة ثَيويستى راهَينةريش خودى ء دةطؤِرن بارودؤخ
دوو بة طا

َ
كؤمةل بةناضار دؤكرتينة ئةم بةمهؤية، هةر هةية.

دةوةستآ (بؤ طا
َ
كةرت دابةشدةكاتكةيةكيانسةرترلةكؤمةل

بارودؤخ طؤِرينى ئاون). ثَيكةوةبوونى رابَيرت روانطةى نموونة
دةرك شؤِرشطَيِرانة تةنيا بة ثراتيكى مرؤظ ضاالكى طؤِرينى ء

.(80 ص اِّـانى، دةكرَيت.»(ايديولوذى ء شرؤظة
ماترياليزمي مكانيكي  بة كؤتايي  وردبيني ماركس
ئاراستة ديالكتيكى مَيتؤدى و دَينَي ئابسرتاكت ئايدياليزمي و
ئةزموون، و

َ
ئةقل و ئوبذة، ئيرتسوذة لةم قوتابخانةيةدا دةكات.

ديالكتيكى كاريطةري كوو
َ
بةل نني، يةك دذ بة ثراتيك و تيَوري

ئةم تةبايي يةكَيتي و بة و هةية يةكرت لةسةر دواليةنةيان و
و ضارةسةر دةكرَي فةلسةفة مَيذوويي كَيشةي فاكتانةية كة

دةبَيت. هةراش و دةثشكوَيت مرؤظ ي
َ
ئةقل

ثَوزتيظيزمي رَيــطــةي لة الك جــان ئةمثريزمي
بةكاثيتاليزميجيهانداطر لةسةدةيبيستةمدا سةنسيمونةوة
و ناكؤكي و قةيران ثِراوثِرة لة دةزطايةك كة و دام دةطات،
كوَير جيهانداطر سيستمَيكي سيستمي سةرمايةداري ي.

َ
طةندةل

زيادكردنيبةها بةرذةوةنديتاكو لة بَيجطة كة نائةقآلنيية و

ئينساني و بةرز بةهايةكي هيض رَيذةييةكان
 ناناسَي. 

هَيطلةوة و كانت رَيطةي لة دَيكارت راسيَوناليزمي
هةرضةند فرانكفؤرت، قوتابخانةى و لوكاض و ماركس دةطاتة
خؤي ئوكتَوبردا شــؤِرشــي  لــة مــاركــس  ئةندَيشةي و  بــري 
و تووشي دِردؤنطي سياسى ضاودَيرانى زؤربةى دةبينَيتةوة و
زياتر ضةواشة لَينني ئةم شؤِرشة ثاش بةآلم دةكات. حةثةسان
سةِرةِرؤي بؤ ديسثؤتيزمي تَيزارييةوة بازدةدات لة و دةكرَي
و ثرستيذي ئوتؤريتة دوطماتيزميككة ستاليني، ديكتاتؤريو
نةريتى و يزم

َ
راسيؤنال بةآلم دةكــات، خةوشدار ماركسيزم 

كانت، تيؤرييةكاني و رؤشنطةرى فةلسةفةى هيؤمانيستى
ديموكراسى سؤسيال و ديموكراسى مودَيلى لة ماركس و هَيطل
و زؤرَيك دةستةبةر كردووة دةسكةوتى زؤر وآلتاني رؤذاوايى دا
كردووة و ضارةسةر مرؤظى رؤذاوايي طرفتةكاني و لة كَيشة
تواناكانى و وزة هةمةاليةنةى و ثشكووتنى طةشة بؤ بةآلم

ثَيويستة. زياتر تَيكؤشانى و خةبات مرؤظ،
كــــوردةوارى ء بةطشتى نـــاوةِراســـت ــى  ــةآلت رؤذه
ء مودَيرنيزاسيؤن ثرؤسةى سةرةتاى لة هَيشتا بةتايبةتى
وةك ضةمكى ضةندين داية. رؤشنطةرى  فةلسةفةى بزاظى
ديموكراسى ى رةخنةطرانة، سيكؤالريزم،

َ
ئةقل ثرسيار، طومان،

ئةوتؤيان جَيطايةكى ئَيمةدا كولتورى لة هَيشتا فرةضةشنى و
بكةين مودَيرنيزة جظاتةكةمان كة بؤوةى بتوانني ئَيمة نية.

بكةين. تيؤريزة دا كوردى كولتورى لة ضةمكانة ئةم دةبآ
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كة هةروةك دةرضووة لةوة ئَيستا تةكنيكى نانؤ
كو ئةوبؤتةراستيةكو

َ
َىبكرَيتةوة،بةل

َ
ىزانستى بريى ل

َ
خةيال

ةتةثَيشكةوتووةكانةوة
َ
طرنطىزؤرىثَيدةدرَيتلةاليةندةول

بوارةكانى هةموو طةشاوةى  و روون ئاسؤيةكى  مذدةى و
زانكؤى فيزياى مامؤستاى و زانــا طرتووة، خؤ لة ذيانى
ةك عةرةبى

َ
بة رةضةل ى نايفة) (مونري ئةمةريكى ئةلينؤى

فيزياى ى
َ
نؤبل تى

َ
خةال كراوى نيشان دةست كة فةلةستينى

و ئَيستاش نانؤتةكنؤلؤذي ِرابةرةكانى لة بوو، يةكَيكة ثار
سةرطةرمىدامةزراندنىكؤمثانيايةكةتايبةتبةثيشةسازى

بةجَيهَينانةكانى. تةكنؤلؤذيو نانؤ
خؤى وةك ديكةى زاناكانى لة طروثَيك و مونري
مدانةوةى

َ
وةال ى

َ
سةرقال رابوردووةوة سةدةى شةستةكانى لة

ى
َ
نؤبل تى

َ
خةال وةرطرى و ئةمةريكى زاناى ثرسيارةى ئةو

ى 1959 دا 
َ
سال كة لة ى1965 (ريتشارد فاينمان)

َ
فيزياى سال

ئةطةر روودةدات ضى ثرسيارةكةيةتى: ئةوةش كة كردبووى
سةر بة دةست طةرديلةكان بتةقَينينةوة ئةوةى جياتى لة
ديكة جارَيكى و بطؤِرين شوَينةكانيان و بطرين ةكانياندا

َ
جول

تةكنؤلؤذياو نانؤ

ئاسؤكانى نوذدارى

ئةمني سةالمة سيفات

قةرةداغى جةمال محمد ثةرضظة:
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ِريزيان بكةينةوة بةو جؤرةى كة خؤمان  دةمانةوَيت؟ فاينمان 
مى ئةو ثرسيارةى لة داهاتوويةكى 

َ
واى ضاوةِروان دةكرد كة وةال

م نةيزانى كة لةثاش كةمرت لة سَى 
َ
دووردا وةدةست كةوَيت، بةال

مى دةستدةكةوَيت ئةوة بوو لة نةوةدةكانى سةدةى 
َ
دةية وةال

َينَيت طةرديلة بة 
َ
رابــوردوودا مونري توانى طةرديلةكان بجول

كَيشا وةك  وَينةيةكى  بة طةرديلةكان  وئينجا هةر  طةرديلة، 
 و ثيتى ئينطليزى p لةسةر نوسى وةك ثضوكرتين ثيت لة 

َ
دل

مَيذووى نووسيندا كة ثانى وَينةكة 0.000005 ى مليمةترَيك 
ويان كردةوة و كرا 

َ
بوو و هةموو ئاذانسةكانى دةنط و باس بال

 New بة وَينةى بةرطى طؤظارَيكى زانستى بةريتانى بة ناوى
Scientist ذمارة 7ى ئازارى 1992، ثاش ئةو دؤزينةوة طةورة 
شؤرشطَيِرية لقَيكى نوَى لة كيميا دروست بوو بة ناوى (كيمياى 
طةرديلة تةنهاكان) كة هاندةرَيكى باش دةبَيت بؤ بازدانَيكى 

طــةورة بــةرةو ثَيشةوة 
بؤ  نوذداريدا  بوارى  لة 
لةو  زؤر  ضــارةســةرى 
تا  كــة  نةخؤشيانةى 

ئَيستا بَى ضارةسةرن !
نـــــــانـــــــؤ 
ــــؤذي:      ــــؤل ــــن ــــةك ت
نوَيية  تةكنيكَيكى 
وشةيةكى  نانؤ  وشــةى 
ماناى  بــة  و  طريكية 
طرطن دَيت و ئةمِرؤش 

ئةو وشةية بريتية 10 9- زانا و ئةندازيارةكان لة سةر ئاستَيكى 
 ماددةدا دةكةن بةو ثَيوةرة ئةو 

َ
ة لةطةل

َ
زؤر زؤر ورد مامةل

ئاستة زؤر ووردةش طةرديلة و طةردة نانؤييةكانن، نةك هةر 
كو بؤ بةديهاتنى ماددةى 

َ
بؤ دروستكردنى ئامَيرى نانؤيى بةل

نوَيي سيفةت دةطمةن و نامؤ و نةبوو لة سروشتدا كة ئاسؤى 
زؤر نوَى دةكاتةوة لة تةكنؤلؤذيدا و بةرةو بةجَيهَينانى نوَيمان 
ندنى طةرديلةكان و طةردةكان 

َ
 توانايى جوال

َ
دةبات هاوِرَى لةطةل

كارلَيكى  ِرَيطايانةشةوة  لةو  كة  كة مةبةستن  بةو جؤرانةى 
يان دةستكارى  بؤ دروســت كردن  دَيت  ــرا و بة دةست  داواك
كردنى طةردة زيندةييةكان بنةماى نانؤ تةكنؤلؤذيا خؤى لة 
دوو بابةتدا دةبينَيتةوة: يةكةم دروستكردنى ماددة بةوثةِرى 

ورطى لة هةوَينى زؤر ثضووك كة ئةو 
ثضووككردنةوةيةش دةبَيتة هؤى 

تة و خاوَين 
َ
ئةوةى كة ماددةكة بةدووربَيت لة خةل

بة  ماددةية  ئةو  دووةم سيفةتةكانى  بَيت.  و ضوستى ضاك 
شَيوةيةكى سةر سوِرهَينةر دةطؤِرَيت كاتَيك ئةو ماددةية ثارضة 
ثارضة دةكرَيت بؤ ثارضةى زؤر ثضووكرت بة تايبةتى كاتَيك 
ةى 

َ
دةطةينة سنورى نانؤ يان ضووكرت ! لةوكاتةى كة دةنكؤل

نانؤيمان دةست دةكةوَيت سيفةتى وا سةير بةدةست دَيت كة 
ثَيشرت لة ماددة بنةِرةتيةكةدا نةبووة !

ئةلينؤى  زانكؤى  تاقيطاكانى  لة  ئةطةر  نمونة  بؤ 
سليكؤنى زؤر تاريكمان هَينا كة يةكَيكة لة ثَيكنةرةكانى لم 
نة 

َ
ةى نانؤيمان لَيدروست كرد ئةوا ئةو دةنكؤال

َ
وخاك و دةنكؤل

درةوشــاوة دةبن بة رةنطى شني لة ذير تيشكى بنةوشةييدا 
واتــة مــاددةى ِّـمان طــؤِرى 
بؤ ماددةيةكى درةوشاوة !!! 
م سةبارةت بة قةوارةى 

َ
بةال

ئةو  بؤ  خةرجيانةى  ئةو 
بــــوارة ســــةرف دةكــرَيــن 
بايةخَيكى  و  طرنطى  ئةوة 
تــة 

َ
وال ــةالى  ل هةية  زؤرى 

ى 
َ
لةسال ثَيشكةوتووةكان، 

ئةو  قــــةوارةى  دا   2003
الى 14  ــة  ل خــةرجــيــانــة 
مليار  دةطاتة 5.5  ةت 

َ
دةول

ئةو خةرجيانة  نيوةى  لة  زياد  يابان  و  ئةمةريكا  كة  دؤالر 
ى 2004 دا 847 مليؤن 

َ
دةدةن، تةنها ئةمةريكا خؤى لة سال

ئاذانسى  لةوةى كة  بوارةدا جطة  لةو  دؤالرى سةرف كردووة 
نة 40 مليؤن دؤالر بؤ ئةو تؤذينةوانة سةرف دةكات. 

َ
ناسا ساال

دامةزراوةى زانستة نةتةوةييةكانى ئةمةريكاش وا ثَيشبينى 
دةكات كة ئةو خةرجيانة بطاتة يةك تريليؤن دؤالر بة هاتنى 

ى 2015 ى زاين !
َ
سال

بةجَيهَينانة ناوازةكانى نانؤتةكنؤلؤذي
1. بةجَيهَينانةكانى نانؤ تةكنؤلؤذي لةوة دةرضووة 
كو ئةو تةكنيكة 

َ
َيكى زانستى سةير بكرَيت، بةل

َ
كة وةك خةيال

نوَيية ئةمِرؤ بؤتة راستيةكى بةرجةستةكراوى وا كة خةريكة 
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لة دونياى  بكات بةرثا وا طةورةى   شؤرشَيكى
ذيان  و قوذبنةكانى كة هةموو كون ثيشةسازيدا  

! سةربازيش هةتا بوارى لةهةموو بوارةكاندا بطرَيتةوة
لة نانؤ تةكنيكى كــة دةبينن وا هــةنــدَيــك  .2
بازرطانى، ئابوورى و بوارةكانى طةياندؤتة تاقيطةكانةوة خؤى
تاقيطةى لة كة واداين طةورةى بازدانَيكى بةردةم لة ئَيمة ئَيستا
ةكان،

َ
مال و بازار ناو ثَيدةكات بةرةو دةست تؤذينةوةكانةوة

كؤمثانيايةك بووندان، زياد لة بةردةواميشكؤمثانيةكانىنانؤ
كادميؤم و و سليكؤن تون

َ
ةى ئال

َ
وةك دةنكؤل نانؤيى ماددةى

بازاِرةوة دةخاتة قوماشى وا ديكة ئةوى بازاِرةكانةوة و، دةخاتة
بوون دذة ثيس و نةطةيةنةر طةرمى وةك ماددةى نانؤيى كة
دةخاتة وا شوشةيةكى ديكةيان يةكَيكى تَيداية، ئــاوى و 
و تةِربوون دذى واى تَيداية ماددةى نانؤيى كة بازاِرةكانةوة

.... دوايى. تا هةروةها و تَيداية بوونى ثيس
لةو نةبووة بَيبةش نوذداريش و ثزيشكى بوارى .3
وا ضارةسةركردن، ثشكنني و بوارةكانى وةك نوَيية تةكنيكة
ةنانؤييةكانىوةك سليكؤنوكادميؤم

َ
ضاوةِروانكراوةكة دةنكؤل

بةكاربهَينرَين بؤ رووناكى سةرضاوةيةكى يان وةك دؤزةرةوة
كورتى كةمو مةبةستى دةرخستنى زيدووةكان بة ماددة نَيو

وعةيبةكانيان.
تايبةتة كة  بووة دروســت وا كؤمثانياى  ئَيستا  .4
بؤ بوارةكاندا هةموو لة نانؤييةكان ئامَيرة ثيشةسازى بة
و بةِرَيوةبردنى مــاددى رووى لة ئةلينؤى زانكؤى نمونة
ناوى كؤمثانيايةكى كردووة بة ثالنيةوة كؤمةكى دامةزراندنى
تةكنيكة ئةو كة مةبةستيانة سليكؤن) ةوة نانؤ (كؤمثانياى
هةموو لة بازرطانى و ثيشةسازى كةرتةكانى بؤ بطوَيزنةوة
بةكاردةهَينرَين كة سليكؤنى توَيي كؤمثانيايةدا لةو جيهاندا.
دةطؤِردرَيت ئةلكرتؤنى و كؤمثيوتةرةكاندا ئامَيرة و تةنكة لة
كاتة ئةو بَيت يةك نانؤ تريةكةى وا كة نانؤيى ةى

َ
دةنكؤل بؤ

كةوتة بنةوشةيى تيشكى دةدرةوشَيتةوة ئةطةر شني ِرةنطى بة
رةنطى  بوو ئةوا بة 1.7 نانؤ ةكة

َ
دةنكؤل تريةى ئةطةر خؤ سةر،

تريةكةى  و زةرد رةنطى بة بَيت نانؤ 2.1 تريةكةى و سةوز
جؤرة  ئيرت بةو دةدرةوشَيتةوة. سور رةنطى بة نانؤبَيت 2.9
دروست وا زؤر تاريكة ماددةى وةك سليكؤن كة ماددةيةكى لة
ِرووناكى واتة بينراو شةبةنطى ِرةنطةكانى هةموو كة دةكرَيت

توَى خرانة سةر نة
َ
ئةطةر ئةو دةنكؤال ئينجا !!! دةدات سثى

(super  chip) بة كة دةبَيت دروست ئةو ئةوا ئةلكرتؤنيةكان
دةناسرَيتكةدةبَيتةهؤىزياترثضووككردنةوةىئامَيرةكانكة
بةكاردةهَينن وزةش كةمرتين و دةبن تَيضوو تةواو كةمرتين بة

فرِيؤ دةِروات. بة ووزةش كةمرتين و
لة سليكؤن نةى

َ
دةنكؤال ئةو كة دةدرَيــت

َ
5. هةول

هةر بؤ وةك دؤزةرةوةيةك بهَينرَين نوذداريدا بةكار بوارةكانى
م
َ
بةال لةش دةبَيت، و شانةكانى خانة كة تووشى كةموكورتيةك

ى
َ
هةول بؤية ئَيستا نازيرةكن نة

َ
ئةو دةنكؤال كة ئةوةى لةبةر

نة بة
َ
دةنكؤال ئةو كة بدؤزنةوة وا شَيوازى كة دةدرَيت ئةو

زيرةكي لة كة جؤرَيك بكةن وا رووكةش زيندووى مادةةى
بكةن نيشان دةست نةخؤشيةكة خؤيان تا نة

َ
دةنكؤال بدةن بةو

ئةو رَيطاى لة هةر ضونكة دةبَيت، ئاسان ضارةسةر ئةوكاتة
شوَينة بؤ نةخؤشيةكة دةنَيررَيت و دذة دةرمان نةوة

َ
دةنكؤال

دةبَيت. و ضارةسةريان ئاسان تووشبووةكان
ئةوا نةكةين ثةلة َيني كة ئةطةر

َ
بل ماوة كؤتايدا لة

بؤ دةطــؤِردرَيــن زؤرن زؤر  كة زانستيةكان  ة
َ
خةيال هةموو

فيزيايى و دةبنة واقيع هةروةك زاناى بةرجةستة كراو راستى
ئةمِرؤ زانستى ى

َ
خةيال َيت:

َ
دةل هؤكينط) (ستيظن بةريتانى

نوسةرى ثَيشرتيش سبةينَى. زانستى راستى بةزؤرى دةبَيتة
دراماكةيدا ئةسيمؤظــــ لة ئيزاك زانستى ئةمةريكى ى

َ
خةيال

نوسيوويةتى  1966 دا ى
َ
سال لة كة ى)

َ
خةيال (طةشتى ناوي بة

!! كردووة تةكنؤلؤذيى نانؤ لة ثَيشبينى

سةرضاوة:
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بذاردنةكان و 
َ
شـــةرم ثةيوةســـتة بة بـــواري هةل

قؤســـتنةوةي هةل و دةرفةتةكان، ئةطةرةكان و ثَيشـــهاتني 
ت 

َ
بةخت و رَيكةوتةكان،  هةر هةموو مةترســـيةكان و خةال

و ثاداشتةكان كة بةشَيكن لة خودي ذيان،  نةك بة تةنها بؤ 
كو بؤ هةر هةموومان لةم باسةدا 

َ
كةســـة شـــةرمنةكان،  بةل

بذاردنانة دةكةينةوة 
َ
جةخت لةسةر ئةو هةل و دةرفةت و هةل

كة يارمةتيمان بدات بؤ وةرَيكخستني ذيانَيكي سةركةوتووانة 
م با جياوازييةك لة نَيوان 

َ
هةتا طةر شةرمنانةش بَيت.  بةال

بذاردنةكانتدا بكةين.  
َ
طؤِرانـــي خؤت و طؤِريني هـــةل و هةل

كدا بة دةمامكَيكةوة بذيت 
َ
مـــن داوات لَيناكةم كة لةناو خةل

و حـــةزو ئارةزووةكاني خؤت فةرامـــؤش بكةيت.  هةر كوو 
بَيت، ئَيمة دةمانةوَيت كة تؤ تؤ هةل و دةرفةتةكان ذيرانة 
بذَيريت.  لةوانة هةر هةنووكة شةرم هةموو ذيانتي داطري 

َ
هةل

ي ئةو 
َ
كردبَيت، هةر هةموو بِريارةكانيشتان لة ذَير كؤنرتؤل

شةرمةدا بَيت.  ئةوةيان نة دروستةو نة دؤخَيكي شكؤدارة.  
لة هةمووشي طرنطرت،  ئةوةشيان ئةو ضةشنة ذيانة نيية كة 

تؤ مةرجة لة ناويدا بذيت. 

@@@@@@شةرم و ضوار 

بوون    
َ

   هةنطاوي زال

@@بَيرناردؤ جةي. كاردوضي
لة ئينطليزييةوة: شَيرزاد حةسةن
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سوكةوتي ثِر لة شةرم كة بة 
َ
         طؤِريني هةل

     درَيذايي ذيان خووت ثَيوةطرتووة كارَيكي هةروا 
ئاســـان نيية،  مةرجة هةر لة سةرةتاوة ثَيشبيني جؤرَيك لة 
م ئةطةري سةركةوتنيش 

َ
نيطةراني و بَي ئؤقرةيي بكةيت.  بةال

زؤرة.  ئَيمـــة جارةهاي جـــار ئةو ســـةركةوتنةمان ئةزموون 
كردووة.  تؤ دةتوانيت ضةندةها بِرياري باش بدةيت لة ذياني 
رؤذانةي خؤتدا لة رَيطةي ثةيِرةوكردني نةخشةو سرتاتيذَيك 
كة يارمةتيتان دةدات لةوةي رووبةِرووي ضةندةها ملمالنَي و 
ة لة 

َ
كؤســـث و تةطةرة ببنةوة بـــؤ وةديهَيناني خةون و خةيال

مَيذةيينةيةكان. 
بؤ طةيشــتن بــةو ئاكامةش ضــوار هةنطاوت 

ثَيويستة كة ثةيِرةويان بكةيت كة ئةوانيش: 
1. دةستنيشــانكردن: طةر تؤ بضيتة الي فيتةرَيك و 
َييت « 

َ
ســـادةو هاكةزايي طلةيي لة بةختي خـــؤت بكةيت و بل

ئوتمبَيلةكـــةم تَيكضووة « كابرا ناتوانَيت ضاكي بكاتةوة بؤت.  
وشةى  (تَيكضووة يان شـــكاوة) دةكرَيت ماناي زؤري هةبَيت:  
هةر لة نةماني وزة و كَيشـــةي كابرَيتـــةر تا دةطاتة بة تووند 
كردنةوةي قايش ثانكة.  ئةم ضؤن بتوانَيت دةستكاري يان طؤِران 
لة شـــتَيكدا بكات كة تَييناطات و هَيشتا دةست نيشان نةكراوة 
،  طـــةر بؤي روون بكةيتـــةوة كة ئوتمبَيلةكةت 

َ
بـــة هةر حال

نايطريَيـــت , ئةمةيان ذمارةي ئةطـــةرةكان كةمرت دةكاتةوة و 
ي ســـةرةتايي 

َ
ئـــةوةش يارمةتي ئةوة دةدات كة هةندَيك هةول

خؤي دةستثَيبكاتـ  لةوانةية ثاتريةكةي بَيت و ئةويش ضَيكي 
بكات , سلفةكةي بَيت يان فيوزةكان. 

هةر هةمان شتة طةر بتةوَيت يارمةتي خؤت بدةيت 
بوون بةسةر شةرمدا.  ضؤن دةتوانيت ئةو شتة 

َ
سةبارةت بة زال

بطؤِريت كة تَييناطةيت؟ 
نيا بيت 

َ
بةر لةوةي كة دةست ثَيبكةيت مةرجة لةوة دل

كة تؤ كارة راســـت و دروستةكة جَيبةجَي دةكةيت.  هةنطاوي 
يةكةميش دةستنيشـــانكردني ئةو دؤخةية كة بزانيت شةرم 

ضؤن كاريطةري لةسةر ذيان و كةسايةتي تؤ هةية. 
ثياوَيكـــي شـــةرمن ثَيـــي وتـــم ـ (مـــن لـــة رووي 
يةتييـــةوة بَي توانام.  من هةرطيز ناطةمة شـــوَينَيك.  

َ
كؤمةال

سةبارةت بة دونياي خانمان من تةواو وازم هَيناوة). 
ثاشـــان بة دوورو درَيذي كةوتة ناو باس و خواســـي 

ئةو هةموو شكةستةى خؤي كة لة ئاكامي شةرمةوة دووضاري 
 ئةو ثياوةدا بَي ئارام 

َ
بووة:  خانمان لة كؤِرو كؤبوونةوة لةطةل

و بَي ئؤقرة دةبوون دواي ضةند خولةكَيك لة طفتوطؤ بة راست 
و ضةثـــدا ئاوِريان دةدايـــةوة،  هةرطيز بةختي ذوان و ديداري 
 هيض ئافرةتَيكدا مسؤطةر نةدةكرد،  هةر بؤية 

َ
دووةمي لةطةل

تةنيا بوو. 
دواي طوَيطرتن لةو ثياوة يةكسةر دةضووة ناو باسي 
طةرمي كَيشـــةو طرفتةكاني خؤي , كة ئةم بِرواي وابوو كة لة 
زطماكةوة هةر بةدبةخت و طريؤدة بووةو هيض ئومَيدَيكيشـــي 
بة طؤِران و ضارةسةر نةبووة،  من بؤ خؤم هةستم كرد كة ئةو 
يةتيةوة ئةوةندة بَي تواناو نا شـــاةزا 

َ
كابراية لة رووي كؤمةال
نيية بة هيض شَيوةيةك. 

 كارمةندةكاني ئؤفيســـةكةي 
َ
ئةم دةيتوانـــي لةطةل

 
َ
ي بوون و لةطةل

َ
طفتوطؤ بكات،  ضةندةها ثيـــاوي ديكة هاوةل

ضةندةهـــا كةســـي ديكة ســـةروكاري هةبـــوو.  تةنها طرفتي 
 ئةو 

َ
ئةوة بوو كة كارامةو لَيهاتوو نةبوو لة قســـةكردن لةطةل

ةمي دةدان.  لةو 
َ
خانمانةي كة ئةم بة شـــؤخ و شـــةنط لة قةل

وَيســـتانةدا سةرى لة خؤي دةشَيواند خولياو شَيتي 
َ
جؤرة هةل

ئةوة دةبوو كة سةرنجي خانمةكان بةالي خؤيدا رابكَيشَيت و 
ةشـــةو بَي شةرم دةردةكةوت،  لةوالوةش 

َ
هةر لةبةر ئةوة هةل

 دةبوو طةرضي وا خؤي دةنواند كة هةموو 
َ
زمانـــي دةطرياو الل

شت دةزانَيت.  كةواتة هيض سةير نيية كة خانمةكان فةرامؤشي 
بكةن و رووي لَيوةربطَيِرن. 

من بةو زةالمةم وتـ  (ئةوةي كة من دةيبينم ئةوةية 
ةت كردووة كة هةست و نةستَيكي 

َ
كة ئَيوة خؤتان زؤر ســـةغل

ن. 
َ
جوان الي ئةو خانمانة بةجَيبَيل

 و نموونةيي خؤت ثيشان بدةيت 
َ
تؤ طةرةكتة زؤرباال

م اليةني 
َ
بؤ ئةوةي الي ئةواني ديكة خؤشةويســـت بيت،  بةال

سةنطاندن و روانني 
َ
ةت ئةوةية كة لة هةل

َ
نَيطةتيظي ئةم هةول

و تَيطةيشتني بةرامبةرةكةت دةترسيت.  ئةو كاتة تؤ ثةرؤش 
و نيطةرانيت و بِروات واية كة بَي تواناو نا شـــارةزايت ضونكة 
خؤت نيت و لةبةر ضاوي ئةواندا خؤت دةنوَينيت.  بِرؤ ثَيشَي 
و رووبةِرووي ئةو شـــتة ببـــةوة، طةر تؤ كةوتيتة ناو ئةو خؤ 
نواندن و نمايشكردنة تاوةكو جَينةخشَيكي جوان الي ئةواني 
يت،  وا ثَيويســـتة كة لةســـةر ئـــةو خؤ نواندنة   

َ
ديكة جَيبهَيل
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ثةيوةنديية. شتةكةش ئةو سةوداو درَيذايي بة بةردةوام بيت
هةميشـــة خؤت ناتوانيت تؤ ئةوةش، وَيِراي ناهَينَيت. ئةوة

كارَيكي نةشياوة. ئةمةيان بنوَينيت، ضونكة
مشـــت و بابةتي ســـةر دَيينة كة دووةمدا لـــة ثاذى
كة دةدةين يارمةتيـــت لـــةوةدا شـــةرمن كردنـــي ذيانَيكي

َ
مال

تؤدا ذياني لة رووانة بكةين و اليةن ئةو دةستنيشاني هةموو
يةكةمني شـــةرمةوة. ئةمةيان كاريطةري كة كةوتؤتـــة ذَير
طؤِران. و تَيطةيشتن بة ةي خؤت

َ
هةول لةو طةورةية هةنطاوي

باش و زانيارييةكي بـــة تؤ ثَيويســـتت زانياري: .2
كة توَيذينةوةيةي راظةو ئةو وةكو هةر هةية، ثَيكراو متمانة

ضاوان. بةر بيخةمة كتَيبةدا لةم طةرةكمة من
دةتوانيت بةشةرمةوة شتَيكيجَيطرينيية. تؤ شةرم
و بؤضوونةكانت هةســـت بريو بطؤِريت، خؤت و كاربكةيـــت
دةكاتةوة

َ
بةتال ئةفسانةكاني شةرم زانيارييةي كة ئةو سؤزت.

ئاخؤ بزانيت كة لةوةي بيت وردتر بدات يارمةتيت دةتوانَيت
ثَيضةوانةكةيةتي. يان راستةقينةية تؤ وَيستةي

َ
هةل و دؤخ ئةو

ضؤن كة ئةوةت دةدات يارمةتي طونجاو كؤتاييدا، زانياري لة
بدةيت. رةفتارةكاني خؤت طؤِراني بِريار لةسةر ضؤني

شـــةرم حةقيقةتي كة زؤر طرنطة بوون: ئاوَيتــة .3
بكةيت، طرنطيش خؤت ذياني بِريارةكاني هةموو ئاوَيتـــة ناو
ماناي ئاوَيتة بوونةش ئةو بضووك. يان بِريارانة طةورةن ئةو
بة ثَيويســـتت خؤت. هيض خودي زيادكردني هوشـــياريية بة
شـــةرمي خؤت، دةســـت لة رابكةيت يان نيية، ي لَيكردن

َ
نكؤل

داطريت و شـــةرمةوة دةســـت ئةو بة بيت طريؤدة يان تـــةواو
شـــةرمة ئةو كة بدةيت بةوةي يارمةتي خؤت ضاكرتة بكات.وا
هةست بةو

َ
ـ تَيكةل خؤتي هةر كة كةسة بكةيت ئةو ئاوَيتةي

هؤشياريةت ئةو كاتَيك هةر طريةتي.
َ
هةل خود كة نةستةي و

باشرت دةبينيتةوة ثَيطةيةكي لة خؤت كرد ثةيدا خؤت زاتي بة
بذَيريت.

َ
هةل ضاكرت دةرفةتةكان و هةل دةتوانيت و

دةستنيشـــاني  تـــؤ جَيبةجَيكــردن: هةركاتَيـــك .4
دةست متمانة ثَيكراوت و ثَيويســـت زانياري طرفتةكةت كرد،
قَينَيت،

َ
تؤكمة بخول و هَيز بة سرتاتيذي و نةخشـــة بكةوَيت،

نيازي بة كاركردن دةكا كة ـ هةنطاويت دوا ئامادةي تؤ ئةوســـا
لة بيت.

َ
زال خؤتدا شـــةرمةكةى بةســـةر بتوانيت ئةوةي كة

جَيبةجَي ضؤني ضي دةكةيت نيية بزانيت بةس ئةوة راستيدا

طؤِرانةش ئةو كة بةرطةي ثَيويستة دةكةيت،
بطريت.

طؤِران:      بة سةبارةت وتةيةك
تازة جـــؤرة زيندةطييةكي و بـــوون كة ئـــةو كاتةي
راهَينان خؤ يان جطةرة، لة وازهَينان وةك ـ تاقيدةكةيتـــةوة
رةنطة دةكةوَيت دةست تازةمان ئيشَيكي كة يان رَيجيم، لةسةر
ضةند م دواي

َ
بةال طةرمني.

َ
دل ضونكة ثةلة بكةين زؤر سةرةتا

ئةو ئةوةش دةبن. طرانرت هةنطاوةكانمان رؤذَيك يان كاتذمَير
كة يان دَينَيت بؤ لة خوَيندا زؤرمان تاوي نيكؤتني كاتةية كة
ئؤقرةيي وةختي بَي يان دةماشينةوة دواى ضوكلَيت ضوكلَيت
روو جطةرة ببةين يان لَيدةكات دةســـت بؤ وامان و ثةرؤشـــي
ئةمجؤرة كونجيذوورةكانمان. يانبضينةوة بكةينةمةيخانةو
شتة لَيدَيتبؤ طةِرانةوةي و بوونةوة ثاشطةز كةبؤني رةفتارانة

ةية.
َ
هةل زؤرجاريش بريؤكةيةكي م

َ
بةال ئاسانة. كؤنةكان زؤر

شـــةرمدا، لةتةك ةكردنمان
َ
مامةل لةســـةر وةختـــي

ئاراداية لة ئـــةوة ئةطةري كة بريمـــان بكةوَيتةوة طرنطـــة كة
كة لةوةى بةر بَيت خراثرت نةستمان و هةست و سوكةوت

َ
هةل

بضَيت. باشي رووةو
نائاراميبكةينكةجؤرَيك كةهةستبة ئاسايية زؤر
دةدةين، طِر بؤ خؤماني و تاقيدةكةينـــةوة لة زيندةطيي تازة
لةوانةية بكةين،  كةساني بَيطانة

َ
لةطةل قسة بدةين

َ
هةول طةر

ضونكة جاران
َ
لةطةل بةراوورد بة بكةين شةرم بة هةست ثرت

نائاسايية. جياوازةو كة تازةية ضاالكييةكي ئةوةيان
و خوو سةر دةضينةوة دةبينةوةو ثاشـــطةز ئَيمة كة
هَيزو ويســـتمان الوازة يان كة ئةوة نيية لةبةر جاران خدةي
كةئَيمة تةنها ئةوةية بكةين ضي نةزانني كة بَيت ئةوة لةبةر
سةخت كةئةوةندة ناكةين ذيان تازةيةى دؤخة ئةو ثَيشبينى
ئَيمة ثاشـــان نني واقيعي ضاوةِروانيةكانمان بَيـــت. ضونكـــة
لةبةرئةوةش هةر و ناكةين طرفتانة ئةو هةمـــوو ضاوةِروانى
لةو تاوةكو بدؤزينـــةوة ســـرتاتيذة ناتوانني ئةو نةخشـــتةو

تةنطانةيةخؤمانقورتاربكةين.
دةكات داطريمان نارةحةتـــى ى

َ
ئةوكاتـــةى كةبةقول

بةثةلة و وازدةهَينني بةســـادةيي زؤر وِردةمَينَيت و واقمـــان
زيندةوطى كؤنةكةىخؤمانبؤذيانو دةطةِرَيينةوةسةرشَيوازة

بوين. ئؤقرةطرتوو تَييدا ئارام و كةتاِرادةيةك
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و بةسووربوون و كات تَيثةِرينى
َ
        لةطةل

بدةيت 
َ
هـــةول طةرتـــؤ

َ
حـــال    بِريـــاردان بةهـــةر

ئةوسا طوَي، ثشت بخةيتة سةرةتاييةكان شكسةستية نشوستى
وانةيةك طةر بَيت دةبن. لةوانةية ضـــاك ئاســـانرت طؤِرانةكان
بؤئةوان دةكـــةون. وةربطريت كةتازة ســـةرثَي نة

َ
لـــةو منداال

كةبةردةوام لةوةى بكةن كَي
َ
طاطؤل كةهةميشـــة زؤر ئاســـانرتة

بةدواى ةكانى
َ
ثَيكةل و

َ
تَيكةل قاضة كاتةى لةو بكةونةخوارةوة

م
َ
بةال رَيـــدةكات. لةتردانةوة بـــةدةم و خؤيـــدا رادةكَيشـــَيت

و خؤشةويستى ثِرلةســـؤزو خَيزانى ثشـــتطريى و بةيارمةتى
ئةندامةكانيدا رؤحى كةلةكانطاى بةردةوام بايةخى هةســـتى
رابكةن. ثاشان و بكةن رَي فَيردةبن ضؤن ساواكان ة

َ
مندال هةية

ماندووبونى و ئةرك رَيذةيي طةرضي بةشـــَيوةيةكى كَى،
َ
طاطؤل

رةزامةنديية. كةمرت جَيطةى م
َ
بةال ناوَيت

كاريطةرانـــة  بةشـــَيوةيةكى داوة   طةرتـــؤ بِريـــارت
لةديدارى دةتوانيت بكةيت، خؤتدا شةرمةكةى لةتةك ة

َ
مامةل

ئةوةى بَي بكةيتةوة تاقي خؤت بَيطانةيـــةك
َ
لةطةل يةكةمدا

يةمدا سَي يان دووةم م لةديدارى
َ
بةال ةذَينيت.

َ
تةواو خؤت بشل

ناكرَيت لةوَيدا شثرزةييبكةيت. لةوانةية هةستبةنائارامىو
لةمةوبةر تؤزَيك ضونكة هةر ضؤنَيك بَيت هةرضي بوةستيت
طؤكة طفتو لةديدارىضوارةمدا لةدؤخَيكىخراثرتدابويت. تؤ
لةو تاخؤت بيزانيت هةرطيزناتوانيت م

َ
بةال دةبَيت ئاســـانرت

شةرمنةكان كةســـة زؤربةى بةداخةوة نةبينيتةوة. قؤناغةدا
دوورة. بةرلةوةى بطةنة ئةوقؤناغة وازدَينن

ئومَيدَيكبةذيانَيكىشةرمانةنةوسةركةوتوو:
شةرمانةو  كةتؤ ذيانَيكى ئةوة هاتووة كاتى   ئَيســـتا
فةرامؤش ناكات دةردة ئـــازارو كةئةو ذيانَيك وةِرَي بخةيـــت-
دةبَيتةوة

َ
تَيكـــةل م

َ
بةال دةطرَيت، ســـةرضاوة كةلةشـــةرمةوة

ئَيمةهةر واقيعيةكان. و نى
َ
ئةقال تةرناتيظة

َ
ئال هةموو بةهةر

بةثِري دةطرين لةبةرضـــاو شـــةرم ســـادةيي و ؤزى
َ
هةموو ئال

ســـةردةمى هـــةر لةســـؤزو خؤشةويســـتى و بةســـةريةكةوة
لةتةك بوون

َ
كامل ســـةردةمى ثةيوةندييةكانى تا ييةوة

َ
مندال

كارمةندةكان عاشقةكان، مامؤستاكان، دؤستةكانت، خَيزاندا،
بةكةلتوورو تادةطـــا ثيشـــةوة لةكاروبـــارى بةِرَيوةبـــةرةكان،

تةكنةلؤذياوة.
راستةقينةى  ذيانى بِرَيكى زؤر لة كتَيبة ئةم  
هةموو لةبةرامبةر ضارةسةرة و دةرمان طرتووة، لةخؤ
يبوونةكانىبةرامبةرشةرمدا.

َ
بةدحال

طؤشـــةنيطاى رؤشـــنبريى  كةضةندين دةدةم
َ
 من هةول

بخةمة ســـايكؤلؤذى و كةلتورى نوذدارى، ئاكاديمى، مَيذويي،
ثراكتيكى. رَينماييةكى بـــؤ ناوكؤيي تابطةمة – بةر ضـــاوان
بةمرياتماوةى ســـةرضاوة ئـــةو دةبمةوةو ورد مـــن لةشـــةرم
دةطرم كةئةطةرَيكة لةبةرضاو شةرم بؤ مةسةلةى جيناتةكان
يةتنيةكان،

َ
هؤكارة كؤمةال و هةموو اليةن تاوةكو لةئةطةرةكان

ينةوة
َ
لَيكؤل ثشت بة سةرضاوانةى ئةو بةثةنابردن بؤ ئةويش

كةسةكان تاكة بةدؤخى تاوةكو دةطا دةبةســـتن زانســـتيةكان
ناتَيطةيشتنانة هةموو ئةو هةر شةرمنن. من مرؤظ كةوةك
سةراثاطريةى وةو

َ
بةربال ةتة

َ
خةسل بةو سةبارةت دةرةوَينمةوة

زانيارى رَيطايةوة لةو هةر كةسَيتى مرؤظةكانى داطريكردووةو
وسرتاتيذَيك تاوةكو

َ
ثَيشكةشدةكةمسةرةراىروانينَيكىقوول

بةيةكةوةش بيت. قايل لةخؤت و تَيبطةينت لةخؤت باشـــرت
سةبارةت بةشةرم دةدؤزينةوة رازانة و نهَيني ئةو ضارةسةر بؤ
و تةندروست ذيانَيكى دةرةوةو بَييتة نوَيية بازنة لةو تاوةكو

بذيت. وشةرمنانة سةركةوتوو
شةرمنرتن  دةدوَيم كةلةوة ئةو كةسانة لةجياتى من
لةذيان وانةيةكة كتَيبة ئةم بكةن.  لةخؤيان طوزارشت بتوانن
ئةواندا

َ
كةلةطةل كةسانةش ئةو و شةرمنةكان كةسة بؤهةموو

ثَي راوَيذيان دةكةن، لةتةكدا طةمةيـــان كاردةكةن، و، دةذين
شةرمنانةدا ئةو

َ
لةطةل كةخؤشةويستى ئةوانةشـــى و دةكةن

راســـتية تَيبطةيت كاتَيك لةو لةوةى هةر نيام
َ
دل من دةكـــةن.

هَيزى ضاكرت ئةوســـا دةطةيةنَيت، ضـــي ماناى كةشـــةرمنى
دةكةم حةز من شةرمة قورتاربكةيت. لةو خؤت دةبَيت ئةوةت
شةرمةكةت، و بةخؤت بيت قايل ثرت بيت و هؤشـــيارتر كةتؤ
و بكةيت خؤت نةستى و هةست و تَيطةيشـــتن بِروا بةتواناو
ئةوةش كَييت و كةتؤ شةرم ئةوةنية و دابنَييت بايةخيان بؤ
ثةيوةســـتة بةو كو

َ
بةل تؤ دةِرواننة ضؤن ديكة كةئةوانى نيية

ئةو و دةبذَيريت
َ
هةل خؤتدا لةذيانى كةتؤ دةرفةتانةى و هةل

بةرَيكردنى ئةوانةش، هةموو سةربارى كةدةيكةيت. كارانةشة
واثَيويست شةرميشدا، بوونى

َ
لةثال سةركةوتووانةية ذيانَيكى

دةرفةتى تازة و كةهـــةل بكةيت بةخـــؤت دةكات كةمتمانـــة
كارةكانىخؤتبةئةنجام بةوثةِريبِرواوة ئيشو بقؤزينتةوةو

بطةيةنيت.
Shyness سةرضاوة:

A Bold new Approach 
1999 – Harper Collins Publishers  



تواناياندا  لة  فرياكةوتن  يةكةكانى  داهاتوودا  لة 
لة خؤرةوة  كة  بهَينن  بةكار  كارةباية  وزة  ئةو  دةبَيت كة 
بةرهةم دَيت و لة ِرَيطةى مانطة دةستكردةكانةوة رةوانةى 
زةوى دةكرَيت،  ئةوان دةتوانن ئةو وزة كارةباية بةكار بهَينن 
ئامَيرةكانيان  ثَيكردنى  ئيش  و  دروستكردن  خــواردن  بؤ 
ئةوانةش هةموو لة رَيطاى بةكارهَينانى تةنها ئامَيرَيكى وةك 

مؤبايلَيكةوة. 
ئةوانةى كة بة شَيوةيةكى سةرةكى سوود  م 

َ
بةال

طا 
َ
لةو دةستكةوتة تةكنيكية دةطمةنة وةردةطرن ئةو كؤمةل

دانيشتوانية ناوضةييانةن كة دةتوانن يةكسةر و راستةوخؤ 
ة 

َ
وزة خؤريية طواسرتاوةكة لة فةزاوة بةكاربهَينن بؤ تؤِرى هَيل

كارةباييةكانيان، و ئَيستا وَيستطةى زةمينى بةرهةهَينى وزةى 
و 

َ
كارةبا لة وزةى خؤرةوة لة زؤربةى ناوضةكانى دونيادا بال

م توندى تيشكى خؤر لة سةر رووى زةوى بة 
َ
بوونةتةوة، بةال

بِرى (8) جار كةمرتة وةك لةوةى لةسةر خولطةيةكى دةورى 
زةويدا هةية، بؤية زانا ئةمةريكيةكان بة ثَيى سايتى ( يو 
ئيس ئةنفؤ )وة ئةم ثرسيارةيان ورووذاند كة ئاخؤ دةكرَيت 
ئةو وزةى كارةباية هةر لة فةزادا و لةو بةرزاييانةدا بةرهةم 

بهَينرَين و ئينجا لة رَيطاى طورزةيةك  

بةرهةمهَينانى

 وزةى كارةبا لةفةزاوة 

و طواستنةوةى بؤ زةوى

 لة ِرَيى 

مانطة دةستكردةكانةوة 

ثةرضظةي: جوان محةمةد رةئوف
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          لة تيشكى شةثؤُّـ زؤر كورتةوة ئاراستةى  
ئةوان  مةبةستةش  ئةو  بؤ  بكرَيتةوة.   زةوى      
ثَيشنيارى ئةوةيانكرد كة مانطى دةستكردى طةورة لة سةر 
خولطةكانى دةورى زةوى دابنرَين، ئةو مانطانةش بريتني لة 
تةنى طةورة و زةبةالح كة تواناى كشانيان هةية و ثَيكدَين لة 
ثلَيت و ئةنتَيناى طةورة كة بتوانن ئةو تيشكى خؤرة كؤبكةنةوة 
تا بيانطؤِرن بؤ وزةى كارةبا كة ئةوة ئيشى بنةِرةتيان دةبَيت. 
كاتَيك ئةو طورزة تيشكانة دةطةنة وَيستطةكانى سةر زةوى 
دةيانطؤِرن بؤ تةزووى كارةبا يان وةك سووتةمةنيةكى دةستكرد 
ةكانى كارةبا 

َ
كة بة شَيوةيةكى بةردةوام دةنَيررَين بؤ تؤِرةى هَيل

بة بَى ئةوةى طوَى بدرَيتة وةرز زستان بَيت يان هاوين و يان 
كةش و ئاو وهةوا و شوَين كة ئةوةش ثَيضةوانةى ئةو وَيستطة 
زةمينيانةية كة بةكاردَين بؤ بةرهةمهَينانى وزةى كارةبا لة 

وزةى خؤرةوة.  
وةزارةتى وزة و ئاذانسى ئاسمانى و فةزايى نةتةوةيى 
ينةوةى لة سةر ئةو بريؤكةية كردووة،  

َ
ئةمةريكى (ناسا ليكؤل

ناوةِراستةكانى نةوةدةكانى سةدةى رابوردوو ناسا هةستا  لة 
بة تؤذينةوةيةك بة سةرثةرشتى (جؤن مانكنز)و نةخشةى 
بؤ  ثةرةثَيدان  و  تؤذينةوةيى  ثرؤسةيةكى  بؤ  دانا  رَيطايان 
ئةو مةبةستة كة ئةنجومةنى تؤذينةوةى نةتةوةيى بِريارى 
لة سةر دابــوو،  بة ثَيى ئةو نةخشةية بة دةيان وَيستطةى 
بةرهةم هَينانى وزةى كارةبا لة خؤرةوة جَيطريدةكرَين لة سةر 
خولطةيةكى جَيطري لة سةروو ثنتَيكى دياريكراوى سةر زةوى 
ى (2050) واتة مانطة دةستكردةكان بة جَيطريى 

َ
بة هاتنى سال

لة سةر ئةو ثنتة دةمَيننةوة لة ميانةى سوِرانةوةيان بة دةورى 
زةويدا. ئةو وَيستطانة لة نَيوان 2 هةزار ميطاوات تا 5 هةزار 
ميطاوات لة وزةى كارةبا بةرهةم دَينن و بؤ ناوضة جياجياكانى 

سةر زةوى دةنَيرن.  
ثشتطوَى  بةرنامةية  ئةو  كة  َيت 

َ
دةل مانكنز  م 

َ
بــةال

خراوة لةبةر نةبوونى هيض رَيكخراوَيكى بةرثرس لة بةرنامة 
ئةنفؤ)  ئيس  (يو  سايتى  بة  و  وزة  ئاسايشى  و  فةزاييةكان 
ى راطةياند تةكنيكى ثَيويست بؤ طؤِرينى ئةو بريؤكةية بؤ 
لةم ضةند  هَيناوة  بة دةست  ثَيشكةوتنى طةورةى  ثِراكتيك 
دةيةى دوايدا بؤ نمونة روونيكردةوة كة ضوستى بؤ بةرهةم 
هَينانى وزةى كارةبا و ناردنى بة بَى تةُّـ طةيةنةر 4 هَيندى 
ئةوةية كة ئَيستا لة سةريةتى كة ئةوةش دةبَيتة هؤى ئةوةى 
كة تَيضووى ئةو سيستمانة كةم بَيتةوة كة وزةى كارةبا لة 

وزةى خؤرةوة بة دةستدَينن تا رادةيةكى باش.  لة مانطى ئابى 
ى 2006 دا (مارتن هؤفةرت ) سةرؤكى فةرمانطةى زانستة 

َ
سال

ثِراكتيكيةكانى ثَيشووى زانكؤى نيؤيؤِرك بوو كة بة يانةى 
 هيل)  راطةياند كة لة بينايةى كؤنطرَيسة دةكرَيت 

َ
(كاثيتؤل

ووزةى  بة  ثةيوةست  ثَيشخستنى  و  تؤذينةوة  ثِرؤسةكانى 
خؤر لة فةزادا ثَيشكةوتنى باش بة خؤوة ببينَيت بة هةمان 
م تا ئَيستاش تَيضووى بةرزة 

َ
تةكنؤلؤذيى كة ئَيستا هةية.  بةال

كة وا لة ثياوانى ئيش و مريى دةكات كة خؤيان لة قةرةى 
ى وةبةرهَينانى نةدةن، بزانن كة ئَيستا تَيضووى 

َ
نةدةن و هةول

ئةو ثرؤسةية ضةندة تةنها طواستنةوةى يةك كطم لة كةلوثةلو 
ى  مةكوَى  بةهؤى  دياريكراو  خولطةى  بؤ  ثَيويست  ئامَيرى 

فةزاييةوة دةطاتة 20 هةزار دؤالر !!
كارةبا  وزةى  بةرهةمهَينانى  بريؤكةى  اليةنطرانى 
لة وزةى خؤرةوة و لة فةزاوة واى بؤ دةضن كة دةتوانرَيت 
ثِرؤذةكة جَيبةجَى بكرَيت لة رووى ئابووريةوة ئةطةر توانرا 
تَيضووى طواستنةوةى ئةو كةلوثةالنة كةم بكرَيتةوة بؤ 200 
دؤالر بؤ هةر يةك كطم و ئةطةر توانرا كؤى تَيضووى طةياندنى 
كةلوثةل و ئامَيرةكان بؤ شوَينى مةبةستيان ئينجا كؤكردنةوة 
و بةستن و دانانيان لة شوَينى خؤياندا بةهؤى رؤبؤتةوة كةم 

بكرَيتةوة بؤ 3500 دؤالر بؤ يةك كطم. 
مانكنز وتى ئَيستا ِرَيى تَى ناضَيت كة ئةو ثرؤذةية 
بةم نزيكانة جَيبةجَى بكرَيت،  ضونكة دروستكردنى ثَيطةيةك 
دانى مةكوى ثَيويست و بةكارهَينانى بؤ ضةند جارَيك 

َ
بؤ هةل

بة مةبةستى كةمكردنةوةى تَيضوو بة بِرَيكى باش كارَيكى 
ئاوا لة كؤتاييدا هةر ثَيويستى بة وةبةرهَينانَيكى حكومةتى 
َيت لةوانةية ثِرؤذةيةكى ئةزموونى 

َ
م وةك خؤى دةل

َ
دةبَيت، بةال

ثضووك ببَيتة هؤى قايلكردنى ئةوانةى طومانيان لةو ثرؤذانة 
هةية و لة هةمان كاتيشدا هؤكارَيكى راميارى بةهَيز ثةيدا 

دةبَيت بؤ ئةو وةبةرهَينانة.  
حكومةتى  كة  دةضَيت  بؤ  واى  مانكنز  هــةروةهــا 
ئةمةريكى بة ئةطةرَيكى زؤرةوة هةر دةطةِرَيتةوة بؤ بريؤكةى 
لة فةزاوة  و  لة وزةى خؤرةوة  كارةبا  بةرهةم هَينانى وزةى 
هــاوِرَى  هةيةتى  كة  كانةى 

َ
كةل ئةو  هةموو  لةبةر  ئــةوةش 

 بوارة زؤرةكانى بةكارهَينانى، جطة لةوانةش خستنة 
َ
لةطةل

بةردةستى وزةى كارةبا بؤ دؤزينةوةكانى فةزا و ثةرةثَيدانى 
داهاتة فةزاييةكان بة شَيوةيةكى بازرطانيانة. ئَيستا وةزارةتى 
و  ك 

َ
كةل سةر  لة  دةكــات  تؤذينةوةيةك  ئةمةريكى  بةرطرى 

سوودى بةرهةم هَينانى وزةى كارةبا لة خؤرةوة و لة فةزاوة. 
سةرضاوة: ثَيطةى تؤِرةى ( النبا) لة سةر ئينتةرنَيت 



كةكانى 
َ
كارةبا بةيةكَيك لةسةرضاوة طرنط و بةكةل

وزة و هَيزى وةطةرخستن و راثةراندنى زؤربةى كارةكانى 
هؤيةكانى  بةطرنطرتين  هةروةها  و  دادةنرَيت  رؤذانةمان 
دةبَيتة هؤى  كة  ــردرَيــت  دةذمــَي ثــشــوودان  و  حــةوانــةوة 
م سةرةراى كةلكة 

َ
ئاسانكارى و بةرَيوةضوونى ذيانمان، بةال

طادا بةطشتى، 
َ
زؤرةكانى كارةبا لةذيانى هةر تاكَيك و كؤمةل

ئةوا زؤرجار مةترسى بؤ سةر سةالمةتى طيان و كةرةسةكان 
دروست دةكات و دةبَيتة هؤى ئاطركةوتنةوة و تةقينةوة و 
م لةراستيدا كارةبا 

َ
لةنَيوضوونى طيانى ضةندان كةس، بةال

بةتةنيا مةترسى بؤ سةر طيانى هةموو ئةوانة ثةيدا دةكات 
كار  و  دةخةن  ثشتطوَى  كاركردن  سةالمةتى  رَيساكانى  كة 
لةكاتى  ثَيويستة  كة  ناكةن  ئامؤذطاريانة  و  رَينمايى  بةو 
ياخود  كارةبا  تؤرى  دانانى  و  دامةزراندن  جَيبةجَيكردنى 
و  كارةباييةكاندا  كةرةسة  و  ئامَير  بةكارهَينانى  لةكاتى 
راثةراندنى ئةركةكانى رؤذانةدا رةضاو بكرَيت و كاريان ثَى 

بكرَيت. 

لَيدانى كارةبايى 

ح فةرةج دوكانى 
َ
@محةمةد سال

ئةندازيار لةبةرَيوةبةرايةتى طشتى كارةباى 
سلَيمانى
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         كةواتة ثَيويستة بزانني لَيدانى كارةبايى 
دروست   ضؤن  و  ضية؟   (Electric Shock)    

 بثارَيزين؟
َ
دةبَيت؟ و ضؤن دةتوانني خؤمانى ُّـ

سةرةتا بؤ ئةوةى لة رووداوى لَيدانى كارةبايى و ئةو 
زؤر  تَيبطةين،  دةكةوَيتةوة  رووداوةوة  لةو  كة  مةترسيانةى 
طرنط و ثَيويستة كة لة بنةما و ثرنسيبة سةرةكيةكانى كارةبا 

تَيبطةين و بزانني ضؤن لَيدانى كارةبايى روو دةدات. 
بنضينةييةكانى  و  سةرةكى  ثرنسيبة  و  ثَيكهاتة 
كارةبا بريتية لة ظؤلتية و تةزوو و بةرطرى. ظؤلت بريتية لةو 

دا دروست دةبَيت 
َ
ثةستانة كارةباييةى كة لةنَيوان دوو خال

و هةروةها ئةو هَيزةية كة لةذَير كاريطةريى 
ئةودا بارطةى كارةبايى دةردةثةرن. 

كارةبايش  بــارطــةى  رؤيشتنى 
ـــةزووى  ــة رَيـــرةوَيـــكـــدا ت ب

ئةو  رَيذةى  ثَيدةوترَيت. 
ئةلكرتؤنيةش  لَيشاوة 
ثَيوانة  ئةمثَير  ــة  ب
دةكرَيت. بةرطرى هةر 
بريتية  ماددةيةكيش 
لةو بةرطرى و رَيطريةى 

ــشــاوى  ــَي ـــى ل ـــةرَي كـــة ل
ــى  ــت ــدا دروس ــرتؤن ــك ــةل ئ

هةميشة  كارةباش  ــات.  دةك
كة  دةطرَيتةبةر  رَيطةية  ئةو 

لةشى  كاتَيكيش  كــةمــة،  بــةرطــرى 
مرؤظ دةبَيتة بةشَيك لةو رَيِرةو و سوِرة 

نياييةوة لَيدانى كارةبايى روو دةدات.
َ
كارةبايية ئةوا بةدل

هةروةك دةزانني بؤ ئةوةى سوِرة كارةبةيةك سوِرى 
وايةرَيكيان  وايةر هةية،  بةدوو  ثَيويستى  بكات  تةواو  خؤى 
بؤ ئةوةى تةزوو بطوازَيتةوة بؤ ئامَيرة كارةباييةكة و ئةوى 
ديكةشيان بؤ طةِراندنةوةى كارةبا بؤ سةرضاوةكة و لةدوايشدا 
هةريةكَيك  نةطةيةنةرى  بــةرطــى  هــاتــوو  طــةر  زةوى.  بــؤ 
لةوايةرةكان ياخود لةناوةوةى ئامَيرةكة دراو و بَيكةلك ببوون 
ئةوا تةزووةكة لَييةوة دزة دةكاتة زةويةوة، خؤ ئةطةر هاتوو 
ئةو جَيطا بريندارة بةر هةرشوَينيًَكى مرؤظ كةوت، ئةو كاتة 

كةسةكة وةك وايةرَيك بؤ زةوى دةور دةبينَيت و تووشى لَيدانى 
كارةبايى دةبَيت. 

لَيدانى كارةبايى لةدةرئةنجامى بةركةوتنى جةستةى 
 ئةو سةرضاوانةى 

َ
مرؤظ ياخود هةر طيانةوةريًَكى ديكة لةطةل

وزةى كارةباوة روو دةدات كة خاوةن ثةستانَيكى (ظؤلتييةكى) 
تةزوويةكى  تَيثةربوونى  هؤى  ببَيتة  كة  بــةرزن  ئةوةندة 
كارةبايى بارطةدار بة نَيو ماسولكة و دةمارةكاندا. بضووكرتين 
و كةمرتين تةزووش كة جةستةى ئادةميزاد هةستى ثَيدةكات 
ديكة  بةواتايةكى  ئةمثَيرداية.  ميلى   (1) ـــةرى  دةوروب لة 
تةزوويةكى  كة  كاتَيك  روودةدات  كارةبايى  لَيدانى 
تَيثةر  مرؤظدا  جةستةى  بة  كارةبايى 
بةركةوتنى  لةئةنجامى  دةبــَيــت 
راستةوخؤى جةستةى كةسةكة 
بة يةكَيك لة سةرضاوةكانى 
(ظؤلتيةى)  ثةستانى 
كـــــارةبـــــاوة. لــةكــاتــى 
لَيدانى كارةباييدا نةك 
ئاسايى  ســـوِرى  تةنيا 
كو 

َ
بةل دةوةستَيت   

َ
دل

ئؤرطانةكانى  تةنانةت 
(ئةندامةكانى) ناوةوةيى 
بةشيًَوةيةكى  لةشيش 
ثَيدةطات  زيانيان  كوشندة 
ــان  ــةك ــك ــاســول م ـــى 

َ
ريـــشـــال و 

دةوةشَينَيت. 
َ
هةل

كاريطةريى لَيدانى كارةبايى بةهؤى 
تَيثةَربوونى ئةو تةزووة كارةباييةوة دةبَيت كة بةنَيو لةشدا 
لَيدةكةوَيتةوة كة  دةروات و جارى وا هةية حالةتى مردنى 
رةنطة بِرى تةزووةكة لة (2-1) ئةمثَير و برى ثةستانةكةشى 

لة نَيوان (1000-500) ظؤلتدا بَيت.
سةرةراى ئةوانةش، كاريطةريى لَيدانى كارةبايى بؤ 
سةر جةستةى بةركةوتووةكة بةتةنيا ناوةستَيتة سةر توندى 
كو دةوةستَيتة سةر ضةندان 

َ
و بةهَيزى تةزووة كارةباييةكة، بةل

هؤكارى ديكةى وةك تةِريى جةستة و ثَيستى قوربانيةكة و 
 (duration) مــاوةى  و  بةركةوتنةكة  ناوضةى  رووبـــةرى 
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ثةيوةستى و  بةركةوتن  و قوربانيةكة ةتى
َ
حال و  لَيدانةكة 

دةدات روو قوربانيةكةدا ثشَيويانةش كة لة ئةو زةويةوة. بة
و لةهؤش خؤضوون و ماسولكةكانى لة سستبوونى بريتني
لةو لةوةش زياد لَيدةكةوَيتةوة، مردنى ةتى

َ
حال زؤرجاريش

حالةتى سووتاوى تَيثةريووة ثَيدا تةزووةكةى جَييانةى كة
دةبَيتةهؤى جار هةندَيك كاريطةر كارةبايى لَيدانى دةدات. روو
سيستةمى ثةكخستنى و هةناسة كؤئةندامى بوونى ئيفلج

دةستةبةجَى. مردنى و دةمارةكان ناوةندى
لَيدانى تونديى دياريكردنى بؤ سةرةكى طــؤراوى
تَيثةر قوربانيةكةدا لةشى بة كة تةزووةية ئةو كارةبايى
سةر ثةستان دةوةستَيتة تةزووةش ئةو نياييةوة

َ
دةبَيت. بةدل

رَيِرةوةى ئةو (resistance) بةرطرى (voltage) و (ظؤلتية)
لَيدانى كارةبايى طشتى ضوارضَيوةى دةبَيت. ثَييدا تَيثةر كة
كارةبايى لَيدانَيكى خوارةوةية بؤ الى شَيوةيةى بةم تاِرادةيةك

بخايةنَيت: ضركة (1) ماوةكةى كة
ئةمثَير....تارادةيةك ميلى يةك كارةباكة= بِرى .1

هةستىثَيدةكرَيت.
ئةمثَير.... ميلى 20  - كــارةبــاكــة=10  ــِرى ب  .2

روودةدات. ماسولكةكاندا لة كرذبوونَيك
ئةمثَير.... ميلى 300  - كارةباكة=100  بِرى .3
طةر و قوربانيةكةوة جةستةى دةخاتة توند ثشَيوييةكى

دَيت. مردنى بةدوادا بَيت ئةوا بةردةوام
سرووشتى لةمةر زانستيةكان لةنموونة يةكَيك
دةتوانن ندةكان

َ
بال كة راستيةية ئةو (ظؤلتييةوة) ثةستانةوة

بوةستن لةكاتَيكدا بةرزةكان ثةستان هَيلة كارةبايية لةسةر
هةروةها (ظؤلتيةية). ثةستانة هةمان لةسةر قاضيان هةردوو
ندةكانبةزةوىنةطةيةندراونواتةطراوةند

َ
وةكدةبيننيكةبال

بةر طةر نابيت كارةبايى لَيدانى تووشى نةكراون. (ground)
نةبَيت رَيرةوَيك بكةويت بةمةرجَيك بةرزيش ثةستان ى

َ
هَيل

ديكةى خالَيكى ياخود زةوى بؤ بَيت تَيثةِر لَييةوة تةزووةكة تا
كارةباييةكى سوِرة بةر طةر دةستت نموونة بؤ جياواز. ثةستان

ثةستاننزمى220 ظؤلتى كةوتبةمةرجَيكتةنيايةك دةستت 
طةر رزطار بكةيت لة لَيدانى كارةبايى خؤت ئةوا دةتوانى بَيت،
بةكورتى بَيت. لةثَيدا ت (عازل) نةطةيةنةر ثَيالوَيكى هاتوو
 سةرضاوةيةكى

َ
لةطةل دةبيت كارةبايى تووشى لَيدانى كاتَيك

دةتواتنيت  ئةوا 220 ظؤلتى، نزمى ثةستان
تةنيا هاتوو طةر بَيت رزطارت لَيدانة لةو

يةكدةستت بةرىكةوتوثَيالوةكانيشتنةطةيةنةر
ئةو ضونكة بن، وشك و الستيك لةجؤرى واتة بوون (عازل)
و بِروات ثَييدا كة نية رَيرةوَيك  كارةباييةكة  تةزووة كاتة
مةترسيةى ئةو نموونة بؤ يبكاتةوة.

َ
خال كارةباييةكانى بارطة

ظؤلتيةكةى220  دةكةوَيتةوة كة
َ
ناومال لَيدانى كارةبايى لة كة
دةوةستَيتةسةر: ئةوا ظؤلتة،

100000 ئؤم  كةسةكة لةشى بةرطرى هاتوو ئةطةر
دةكاتة: دةبَيت تَيثةِر ثَييدا تةزووةى ئةو ئةوا بَيت

220 ظؤلت  تةزووةكة= واتة بةرطرى \ تةزوو=ظؤلتية
ئةمثَير. ميلى ئؤم=0.0022 100000\

ئةمثَير. ميلى ئةمثَير=2.2  تةزووةكة= 0.0022
واتة بَيت ثةتى ثَى كةسة ئةو هاتوو ئةطةر م

َ
بةال

بةرطرى تةِر بَيتئةوا ئارةقاوىيان لةشى ثَييةكانىرووتبن و
كاتة  دةبينني ئةو ئؤم بَيت 1000 تةنيا زةوى رةنطة بؤ لةشى

دةبَيت: بةمجؤرة بةجةستةيدا بوو تَيثةر تةزووى
 220 تةزووةكة= واتة \بةرطرى ظؤلت تةزووةكة=
تةزووةكة= 220  واتة ئةمثَير. 1000 ئؤم= 0.22 ميلى ظؤلت\

ميلىئةمثَير.
كارةباييةكة لَيدانة تــونــدى  بةمجؤرة كــةواتــة
دةبَيت كة ثَييدا تَيثةر رَيِرةوةى سةر بةرطرى ئةو دةوةستَيتة

(بةركةوتةكة). قوربانيةكة لةشى دةطاتة لَييةوة و
مرؤظ كاتَيك كة دةرئةنجامةى ئةو دةطةينة لةمةوة
بةبةشَيك دةبَيت لةشى ئةوا دةبَيت كارةبايى لَيدانى تووشى
بةلةشيدا كارةبا تةزووى بةوجؤرةش و كارةباييةكة لةسورة
كة دةكات داضلةكينَيكى و راتةكاندن تووشى و تَيدةثةرَيت
ماسولكةكانى سربوونى هةستكردن بةئازار و لةطةل هاوراية
و بريندارى و لةهؤش خؤضوون هةناسةدان و خراث و لةش
توندى ئاستى وتمان هةروةك كوشندة. و مةترسيدار سووتاوى
هؤكارى ضةندان سةر دةوةستَيتة لَيدانةكة كاريطةريى و
هؤكارى ئةمةش كارةباييةكة: تةزووة توندى .1 وةك: 
كارةباييةكةية لَيدانة روودانى توندى دياريكردنى لة سةرةكية
بةلةشى كة بَيت زياتر تةزووة ئةو تةوذمى و توندى تا ضونكة

ثرت لَيدانةكة مةترسى ئةوةندة دةبَيت تَيثةر قوربانيةكةدا
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دةبَيت.                   
ثةستانىكارةبايى(ظؤلت)سةرضاوةكة:  .2         
بَيت زياتر لَيدانةكة سةرضاوةى (ظؤلتية)ى ثةستانى برى تا
ثةيدا زياتر مةترسى و دةبَيت ثرت تةزووى تَيثةر بوو ئةوا

دةكات.
بةتةزووةكة:  بةركةوتوو جةستةى بةرطرى  .3
بؤ لةش،  ثَيستى بةرطرى دةوةستَيتةسةر بةرطريةش ئةم 

 - 100000) لةنَيوان بةرطريةكةى وشك و ساغ ثَيستى نموونة
بريندار  و رووشاو ثَيستى بةرطرى لةكاتَيكدا 600000 ئؤمة)

نةكات.  تَيثةِر لة (1000 ئؤم) رةنطة و تةِر
لَيدانةكة تةزووةكة: تةوذمى رَيِرةوى ئاِراستةى .4
مَيشكدا و

َ
بة دل تةزووةكة هاتوو مةترسيةكى ثرتى دةبَيتطةر

بةشَيك  ئةمثَير بؤ ماوةى 3 ميلى طةر نموونة بؤ تَيثةِرى،
نةمان. مردن و دةبَيتةهؤى ئةوا تَيثةرى لةضركةيةك ثياندا
دةروات بةرةو رَيرةوةدا مرؤظدا بةو لةشى تةزووش هةميشةلة
بؤ لةطوَييةكةوة بؤ نموونة بةرطرى كةمة، بةرطرى كة زةوى

لةنَيوان  ثَى بؤ دةستيشةوة لة و نزيكةى100 ئؤمة ديكة ئةوى
(400 – 600 ئؤمة). 

لَيدان  كاتى كارةبايى: تا لَيدانى كاتى ماوةى .5
و مةترسى ئةوا بخايةنَيت زياتر كارةباييةكة بةركةوتنة و

دةبَيت. ثرت لَيدانةكة توندى

كاريطةرييةكانىلَيدانىكارةبايى
ضةمكى و تَيطةيشتن سايكؤلؤجى: كاريطةريى
ثةستانى بِرة سةر دةوةستَيتة و جياوازة كارةبايى لَيدانى
بةرطرىئةو و تةزوو و لَيدانةكة ماوةى و سةرضاوةكة (ظؤلتية)
هةروةها لةرةلةرى دةبَيت و رَيِرةوةى تةزووةكةى ثَيداتَيثةِر
دةست بةر كة تــةزووةى  ئةو سةرضاوةكة. (فريكوَينسى)
سةرضاوةى بؤ ئةمثَير (5-10)ميلى دةكةوَيت بِرةكةى دةطاتة
بؤ ئةمثَير ميلى نزيكةى (10-1) (DC) و كارةباى نةطؤر

 60) لةرةلةرى  خاوةن  (AC) طــؤراوى كارةباى سةرضاوةى
هَيرتز).

لةدةرئةنجامى  طةرميةى سووتاوى: ئةو كاريطةريى
َ
قوول سووتاويةكى هؤى دةبَيتة دةبَيت، ثةيدا بةرطرييةكةوة
كارةبايى ئاستى ظؤلتيةى لَيدانى سةرثاطري، و
بَيت، ظؤلت  بؤ 1000)  500) لةنَيوان كة
بوونى بةهؤى سووتانى ناوةكى هؤى دةبَيتة
لَيدانةكةوة. سةرضاوةى طةورةى وزةيةكى
تةزووةوة تَيثةربوونى بةهؤى زيانةى ئةو
ماسولكةييةكاندا. ريشالة بةناو دةدات روو
كارةباى لَيدانى رةنطة حالةتدا لةهةندَيك

بةهؤىسةرضاوةيةكىثةستانى16 ظؤلتيةوة 
كاتَيك تةزووة كوشندة بَيت لةشى مرؤظ بؤ
كارةباييةكةبةئةندامَيكى(ئؤرطانَيكى)وةك

دةبَيت. تَيثةر دا
َ
دل

دةمارةكان:  لةسةر كاريطةريى
رةنــطــة ببَيتة ــا ــارةب ك ــــةزووى لــَيــدانــى ت
ى

َ
كؤنرتؤل لة ثشَيوى دروستكردنى هــؤى

سيةكاندا.  و
َ
دل بةسةر كؤنرتؤِليان بةتايبةتيش دةمارةكاندا،

كاريطةر لَيدانى ياخود كارةبايى لَيدانى دووبارةبوونةوةى
ببَيتةهؤى لةوانةية ًم

َ
بــةال مــردن، هؤى نابَيتة كة توند و 

تَيثةر ســةردا نَيو بة  تــةزوو كاتَيك دةمارةكان. تَيكضوونى
خؤضوون. لةهؤش هؤى دةبَيتة ئةوا دةبَيت،

هةموو 80%ى كارةبايى: بِلَيسةى و كَلثة مةترسى
لَيدانى رووداوى بةهؤى كة قوربانيانةى و بريندارى ئةو
كو

َ
بةل نابَيت كارةباييةكةوة لَيدانة بةهؤى دةدةن، روو كارةباوة

شةثؤلة ئةو و َيسة
َ
بل طةرمية بةووروذمة و ئةو لةدةرئةنجامى

Shock current path.
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كارةباييةكةوة شؤرتة بةهؤى (تةقينةوة) ةثةستؤيةى
َ
ثال

كارةباييةوة شؤرتى بةهؤى كة ثةى
َ
كل و َيسة

َ
بل ئةو روودةدات.

ئاسنطةريدا لةكاتى كة ثةية
َ
كل َيسةو

َ
بل هةمان روودةدات

رةشةوة عةينةكى خؤثاراستن و غانى
َ
بةهؤى قةل ئاسنطةرةكان

بةدلةى ئةستوورةوة و ئةستوور دةستكَيشى نةطةيةنةرى و
كارةباييةكةوة لةلَيدانة كة طةرميةى ئةو دةثارَيزن.

َ
ُّـ خؤيانى

(شؤرتة)بةرهةمدَيت لةوانةيةببَيتةهؤى سووتان،بةتايبةتيش
دةرئةنجامى لة تةقينةوةى ئةو لةش. دانةثؤشراوةكانى ناوضة
دةبَيت، ثةيدا كانزاييةكانةوةكانةوة ثَيكهاتة مبوونى

َ
بةهةل

بةئةندامةكانى طةياندن زيان و ئَيسك شكانى هؤى دةبَيتة
لةش. ناوةوةى

ئةو ظؤلتيةى كة كارةبايى: لَيدانى مةترسيةكانى
ئةو دةوةستَيتةسةر كوشندةى كارةبايى لَيدانى هؤى دةبَيتة
و دةبَيت تَيثةر بةلةشى قوربانيةكة كة كارةباييةى تةزووة
هةروةك تةزووةكة. تَيثةربوونى (duration) هةروةها ماوةى
ظؤلت=  .. . ئؤم ياساى بةكارهَينانى بة كرد باسمان ثَيشرت 
تــةزووةى بةلةشى ئةو ثَيية بةم كةواتة بةرطرى، * تةزوو
لةشى لةسةر بةرطرى دةبةستَيت ثشت قوربانيةكةدا دةِروات
قوربانيةكة. بةرطرىثَيستىكةسةكانلةكةسَيكةوة بؤيةكَيكى
دةكات. يارى رؤذدا كاتة جياوازةكانى لةنَيوان و دةطؤِرَيت ديكة
و نية باش طةيةنةرَيكى وشك ثَيستى طشتى، بةشَيوةيةكى

لةكاتَيكدا  نزيكةى(10000 ئؤم)، دةطاتة كة بةرطريةكىهةية
كردنةوة ئــارةق ياخود بةلوعة بةئاوى تةِربوو ثَيستَيكى

ئؤم)دا دةبَيت. 1000) لةدةوروبةرى كة هةية بةرطريةكى
و طرتن

َ
هةل بؤ طةيةنةرةكان ماتريالة تــوانــاى

ــةرى رووب دةكةوَيتةسةر كارةبايى تــةزووى تَيثةِربوونى 
نَير كةسى هةربؤيةشة ،(cross section) ناوضةييان
تارادةيةكليًَدانىكارةباييانكاريطةرتروبةرزترةلةمَيينةكان،
ةماسولكةييةكان.

َ
ئةويشبةهؤىبوونىذمارةيةكىزؤرىريشال

(0.1 بؤ  تةزوويةكى بةهؤى مردن لةوانةية ئةوةش، سةرةِراى
بدات. روو ئةمثَيرةوة (0.3

ظؤلتية ئةو دةتوانني ئؤم ياساى بةبةكارهَينانى
ئةم بةثَيى مرؤظ دةبن لةشى تووشى داتاشني كة كوشندانة

خشتةيةىخوارةوة:

 تةزووى
كارةبا

لة  ظؤلتية
 بةرطرى
10000 

ئؤمدا

لة  ظؤلتية
 بةرطرى
1000 
ئؤمدا

 طةورةترين
توانا

كاريطةريى سايكؤلؤذى

0.001 A 10 V 1 V 0.01 W لَيدانى كارةبايى  هةستكردن بة
ئازار و

0.005 A 50 V 5 V 0.25 W كارةبايى تةزووى  طةورةترين
ئازار بَى

0.01-
0.02 A

100-200 
V

10-20 
V 1-4 W

ماسولكةكان  كرذبوونى
كةسة كة وا  بةجؤرَيكى

ناتوانَيت  لَيدراوةكة
ببَيت لةلةتةزووةكة رزطارى

0.05 A 500 V 50 V 25 W و ناوةوة  خوَينبةربوونى
لة هةناسةداندا ئاستةنطى

0.1-0.3 
A

1000-
3000 V

100-
300 V

100-900 
W

دةبَيتة كة وا  كاريطةرييةكى
مردن هؤى

6 A 60,000 
V

6,000 
V

400,000 
W

تووشى تةواو  ئيفليجيةكى
و دةبَيت لةش  ئةندامةكانى

بةدواوة سووتانى  ئةطةرى
مردن دةبَيتةهؤى و دةبَيت

و  كارةبايى: راكَيشان لَيدانى روودانى هؤكارةكانى
ناضوونيةك و ة

َ
بةشَيوةيةكىهةل دامةزراندنىتؤِرةكانىكارةبا

َ
لةنَيومال جيهانى كارةبايى ستاندةردةكانى و مواسةفات

َ
لةطةل

ئةوانى و فَيركارييةكان و بازرطانى و ثيشةسازى دامةزراوة و
روودانى هؤى كة دةبنة هؤكارانةن لةطرنطرتينى ئةو ديكةدا
ى

َ
مال طيانى و زيانى ئةمةش دةبَيتة هؤى ليًَدانى كارةبايى.

هةروةها بةكارهَيناندا، لةكاتى كاركردن و دامةزراوانة ئةو بؤ
ثابةندنةبوونى ئةوانةىلةبوارىكارةباداكاردةكةن بةرَيساكانى
جَيبةجَيكردنى لةكاتى ثيشةييةوة دروستى و سةالمةتى
رووداوى كةوتنةوةى بؤ ديكةية هؤكارَيكى ئةركةكانياندا
هؤشيارى نةبوونى لةوانةش بةدةر لةنَيوانياندا، لةوجؤرة
دروستيى و سةالمةتى كــاروكــردةوةى لةئاست خؤثاراستن
كاردةكةن كارةبادا لةبوارى كة كةسانةى ئةو لةالى ثيشةيى
لةاليان ناهةموار  و ضةوت تَيطةيشتنى و زانيارى بوونى  و

سةرثَيضى تا ديكةية هؤكارَيكى ئةمةش بوارة، بةو سةبارةت
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رووبةرووى مةترسيان  كة وا ئةنجامدةدةن  
بكاتةوة.   

هةندَيكلةوهةَلةوضةوتيةباوانةدةخةيةنة
روو:

تــؤِرة دامــةزرانــدنــى و راكَيشان  خراثى  .1
كارةباييةكان:

نةىبةكاردةهَينرَين
َ
كَيبال ¿نةطونجانىقةبارةىئةو

دةبَيت. تَيثةر ثياياندا تةزووةى ئةو
َ
لةطةل

سةرديوار بةشَيوةيةكى كارةبا تؤِرى بةكارهَينانى ¿
لةِروو. بةشَيوةيةكى ةكان

َ
كَيبل راكَيشانى و ونةشاردنةوةيان

بؤرى لةنَيو كارةبا طةياندنى وايةرةكانى دانةنانى ¿
نةطةيةنةردا.

ثةنجةرة و دةرطا بةسةر كارةبايى وايةرى راكَيشانى ¿
راخةردا. بةذَير و

و تؤِر بؤ تاقيكردنةوةى دةورى ¿ نةبوونى ثشكنني و
كةرةسةكارةباييةكان.

لة كارةباييةكان ئامَيرة لةثَيويستى زياد باركردنى ¿
ثالكَيك. سويض تاقة سةر

¿توندنةبةستنىوايةرةكانبةسةرضاوةكانىكارةباوة
ثالكةكان. سووتانى و (سثارك) ثريشك هؤى دةبَيتة كة

¿نةطةياندنىثةيكةرى ئامَيرو كةرةسةكارةباييةكان
نةكراون. ئةرزى واتة زةوى بة

و وايةر لةطةل ئامَيرةكان (بارى) لؤدى نةطونجانى ¿
سويضثالكةكاندا.

كةمتةرخةمى: و نةزانى .2
كارةباييةكانبةدةستى ئامَيرة ¿دةستلَيدانىسويضو

تةِرةوة.
لةكاتى كارةبايى تــةزووى سةرضاوةى نةبِرينى  ¿

ئيشوكارىضاكسازيكردنىئامَيرةكاندا.
كة كارةباييانةى كةرةسة و ئامَيرة ئةو بذاردنى

َ
هةل ¿

دروستكراون. خراث
بة كارةباييةكان كةرةسة و ئامَير بةجَيهشتنى ¿
دامةزراوةكاندا و

َ
لةنَيومال درَيذ  ماوةيةكى بؤ نةكوذاوةيى

خايةندا. درَيذ سةردانى و طةشت لةكاتى
¿كةمتةرخةمىلةكاتىبةكارهَينانىئامَيروكةرةسة

و ضَيشتخانةدا. طةرماو كارةباييةكان لة
رَينمايى وئاطادارى دروست بؤئةوانةى لةبوارى

كاردةكةن: كارةبادا
يةكانطري و كؤبوونةوة بزانة كة ئةوة كاتَيك هةموو
دةخاتةوة، طــةورة مةترسيةكى كارةبادا

َ
لةطةل ئاو بوونى

و لةطةرماو كارةبايى بةورياييةوة ئامَيرى دةبَيت لةبةرئةوة
ضَيشتخانةكانداكة ئاوىلَييةبةكاربهَينيت، ضونكةكؤبوونةوةى
بؤية دةكةوَيتةوة،

َ
ُّـ كوشندةى رووداوى بةيةكةوة وكارةبا ئاو

بن كة جؤرة لةو ثالكةكانت سويض واباشرتة شوَينانةدا لةو
دةتوانرَيتبةزةوىبطةيةنرَيت.

نةدةيت كارةبا ثالكى سويض لة دةست  هةرطيز ¿
تةروتووش روويةكى لةسةر ياخود تةِرة دةستت لةكاتَيكدا
ثةيدا طيانت سةر بؤ طةورة مةترسيةكى ضونكة وةستاويت

دةبَيت.
كارةبايى كةرةسةى و ئامَير بةدةستَيك نابَيت ¿
كة كةوتووة روويةك بةر ديكةدا دةستةكةى لةكاتَيكدا بطريت

ئاو. بةلوعةى و بؤرى وةك بَيت كارةبايى طةيةنةرى
خؤيان لةرادةبةرى كارةبا ثالكةكانى سويض نابَيت ¿
سويض لةو طةرميةك هةر رةضاوكردنى لةكاتى و بكرَين بار

بكرَيت. ثَيويست كارى دةبَيت ثالكانةدا
دا

َ
لةمال بةبةردةوامى كة ثالكانةى سويض ئةو ¿

تا دابنرَيت بؤ سةالمتيان  دوطمةى دةبَيت بةكارناهَينرَين
تَيرؤكات. نةتوانَيتثةنجةيان

َ
مندال

و ئامَير هةموو لةبةكارهَينيان، تةواوبوون دواى ¿
بكوذَينةوة. و ضيشتخانة طةرماو كارةباييةكانى ناو كةرةسة

ناوضةكانى لة كــارةبــا راكَيشانةكانى و ــةر واي  ¿
بةسةر دة

َ
هةول و بخةرةوة دوور  رَيرؤيشتندا  و غى

َ
قةرةبال

هةروةها و رامةكَيشة كارةبا وايةرى طةرمةكاندا شوَينة و فرن
ةوة.

َ
مال ئةساسى و فةرش و رايةخ ذَير مةخةرة كارةبا وايةرى

كارةباييانةى المثا و طلؤث لةو بكةوة تةواو نيايى
َ
دل ¿

دوور شتانةوة ئةو زؤر دةدةنــةوة تا لةنزيك كة طةرميةكى
و ورؤذنامة و ثةنجةرة ثةردةى وةك رةنطة بسووتَين بن كة

كاربؤنى. ماددةى هةندَيك
رَينمايى لةبارةى بكرَينةوة هؤشيار دةبَيت منداالن ¿
هؤشيار و كارةبايى مةترسيةكانى رووداوى لة خؤثاراستن و
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بـــكـــرَيـــنـــةوة
ــــــــةوةى كــة ل
دةست نابَيت
لــة ســةرضــاوة
ــى ــوون ــت س و 
بدةن كارةبايى
تيش يبة تا بة
باران لةوةرزى

نةبنةوة. كارةبايى لَيدانى رووداوى تووشى تا باريندا
كةرةسةو بؤ (ماوةماوة) دةورى ثشكنينى ثَيويستة ¿
و لةكاركةوتوو ئةوانةى و بدرَيت ئةنجام كارةباييةكان ئامَيرة

بطؤردرَين. كةلكن بَى
لةهةموو كارةبايى تةزووى بِرينى و كوذاندنةوة ¿
هةروةها و دةوام بوونى تةواو دواى كارةباييةكان كةرةسة

درَيذدا. و دوور سةردانى و طةشت لةماوةى
لَيدانى رووداوى بؤ سةرةتايى  فرياطوزارى

كارةبايى:
كة تووشى كةسَيك بؤ فرياطوزارى لةكاتى كردارى
ئةنجامى كة كارَيك يةكةمني بووة، كارةبايى رووداوى لَيدانى
دةبِريت، كارةباييةكة تةزووة سةرضاوةى كة ئةوةية بدةيت
زؤريش و تَيدا نةبَيت مةترسى كارة بةمةرجَيك ئةو ئةويش
بةركةوتنى دةست لةوانةية زؤرجــار  ضونكة  نةخايةنَيت،
هاتوو طةر بكةوَيتةوة.

َ
ُّـ مةترسى كارةباييةكة سةرضاوة

بةضةند بوو ثةيوةست لَيدراوةكة) كارةبا (كةسة قوربانيةكة
َ
ُّـ شتةى ئةو بدة

َ
هةول كارةباوة، موجةفيفةى وةك شتَيكى

نةطةيةنةرى ئامَرازَيكى بةهؤى ئةويش بخةيتةوة دوور
بةهؤى دارة ياخود كة دةسكيان جؤرة ماسيحانةى ئةو وةك
قوربانيةكة دةستت بةر بدة

َ
هةول تةختةيةكى وشكةوة. ثارضة

دوور دةخةيتةوة. تةزووةكةى لةسةرضاوةى تا تةواو نةكةوَيت
زؤربةورياييةوةكاربكة بةتايبةتيش لةناوضةتةِروتووشةكانى
ضاالكى طةيةنةرَيكى ئاو دةزانــني هــةروةك طةرماودا، وةك
لةتؤش كارةبايى لَيدانى مةترسى كاتة ئةو رةنطة و كارةباية

نزيكببَيتةوة.

لَيدانى تووشى كةسَيك كاتَيك
كة دةبَيت رةنطة وابزانرَيت كارةبا

مكارةبا 
َ
بةال دةتوانَيتهاواركاتوداواىيارمةتىكات،

كارةباييةدا ئةو تةزووة ئةوا لةذَيركاريطةرى دةدات لةكةسَيك
و هاواركردنى نامَينَيت. ة

َ
جول و تواناى دةبن ماسولكةكانى كرذ

بدرَيتبةهؤىئامِرازَيكىتةختةوة
َ
بؤيةدةبَيتلةوبارةداهةول

طةر ياخود بكرَيتةوة سةرضاوةكةوة لة كةسةكة بةهَيزَيك
ئةو بؤ ئةمةش بربيًَت. لةسةر تةزووةكةى بكرَيت سةرضاوة

بةبَى  نادات. دةست (500 ظؤلت)ةوةن ظؤلتيانةى كة لةسةروو
نةبَيتنابَيت نةطةيةنةر ثَيالوَيكى ياخود ئامِرازَيكىالستيكى
رووت قاضى و فرياطوزارى بدةيت، كاتَيك بةثَيى ثةتى ى

َ
هةول

كارةباييةكة تةزووة تةواوى رةنطة ئةوا بدةيت ة
َ
هةول ئةو

بؤ زةوى. بَيت تَيثةِر بةناو لةشدا
بدرَيتقوربانيةكةلةوناوضةيةدوور

َ
هةول لةدواياندا

نةخؤشخانة. بطةيةنرَيتة بةثةلة و بخرَيتةوة

muhamad.dokani@gmail.com
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(عةبدولعةزيز  دةروونزانى  مامؤستاى  بةراى   
ئةلقوسي) يارى ئامرازَيكة بؤئامادةكردنى مرؤظ (بوونةوةر) 

تاوةكو بةجيدى ئةوكارة بكات كةلةداهاتوودا دةيكات.
 لةم روانطةيةوة يارى بةهةموو جؤرةكانيةوة بوارى 
فَيربوون و هَينانةدى خودوطةشةكردنى تواناو ضاالكييةكانى 
دةرةخسَينَيت، ض جةستةيي بَيت لة هَيزى ماسولكةيي و 
ي لةِرووى 

َ
تواناى ئارامطرتن و نواندنى ضاالكى، ياخود ئةقل

ذيري و سةركةوتن و تواناى داهَينان و ئةندَيشةكارييةوة، يان 
يةتيةكان لةسةر بنةماى رؤحى هؤطربوون و 

َ
ضاالكيية كؤمةال

ثةيوةندييةكان و كؤبوونةوة و ثَيشرِبكَي و وةرطرتنى رَيساو 
يةتيةكان.

َ
بةها خودى و كؤمةال

كؤنةكان  ياريية  لةجؤرى  سةرنجَيك  ئةطةر   
بةدى  تياَيدا  ضاالكيانةى  بةهرةو  تواناو  لةمجؤرة  بدةين، 
يةتية 

َ
كؤمةال و  فيكري  و  جةستةيي  لةياريية  دةكةين، 

كةسانى  خؤشويستنى  و  سؤزى 
َ
دل كةبةوثةِري  سادةكاندا، 

ديكةو ثةيوةنديية رؤحيةكان و طيانى هاوكارى و هاوِرَييةتى 
خؤشةويستى  بنةماى  لةسةر  لةبةرئةوةى  جيادةكرانةوة، 

ن
َ
يارى منداال

دوَينَىو  لةنَيوبَيطــةردى 
توندوتيذى ئةمرؤدا

 دكتؤر عةلي عةبدولرةحيم  
ثةرضظةى: تارا ئةحمةد
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ي وجَيبةجَيكردنى ياساكانى و فةرمانةكانى 
َ
 و طؤَيِرايةل

َ
كؤمةل

دامةزرابوو، هةرئةوةش طيانى خؤِراطرى و طةشةى بريكردنةوةو 
رووبةِرووبوونةوةى  ضؤنيةتى  و  ذيرى  تواناى  بةهَيزكردنى 
يان  طةشةثَيدةدا،  دا 

َ
لةمندال ضارةسةركردنيان  و  طرفتةكان 

دةكات،  ئارةزووى   
َ
كؤمةل كة  رةفتارانةى  ئةو  لةنواندنى 

ن 
َ
رَيبازةى وايدةكردمنداال لةهةمان كاتدا لةطرتنةبةرى ئةو 

بةخؤيان  بِروايان  زياتر  و  بكةن  بةلَيثرسراوَيتى  هةست 
هةبَيت، بؤنمونة ياريية ميلليةكان وةك بازدان بةسةر ثةتدا، 

ي دايك و باوك... تاد.
َ
يان طةمةى دارو ثؤليس و بينينى رؤل

كو 
َ
م يارييةكانى ئةمِرؤ، نةك تةنها بةشَيوة، بةل

َ
 بةال

لةِرةط و ريشةوة لةضاو يارييةكانى دوَينَى جياوازن، لةسادةيي 
ةيي 

َ
ي و جوول

َ
و رَيطةى ياريكردن و طةشةثَيدانى توانا ئةقل

دوورن  زؤر  ئةمِرؤ  يارييةكانى   ،
َ
مندال يةتيةكانى 

َ
كؤمةال و 

ئاشنايةتى  و  خؤشةويستى  و  هاريكارى  رؤحى  هاندانى  لة 
ئةوا  هةشبَيت،  ئةطةر  كردن،  ثةيوةندى  نزيكبوونةوةو  و 
بةرَيذةيةكى زؤر كةمة،دةنا بةشَيكى زؤر يان تةنها بريؤكة و 
يةك شَيواز لةخؤ دةطرن، ئةويش:“ ضؤن ئةوى ديكة بكوذم؟“، 
 دةكةن فَيرى 

َ
طةش بؤ ئةو يارييانةى وا لةمندال

َ
باشرتين بةل

دةمانضةو  يارى  بن،  بةكارهَينانى  و  توندوتيذى  رةفتارى 
دوذمنكارييةكان،  ظيديؤيية  ياريية  و  ثالستيكى  شنكؤَّـ 

َ
كال

كوشتنى  لةضؤنيةتى  بري  دةكات   
َ
والةمندال كةهةمووى 

بةرامبةرةكةى و ضةوساندنةوةى دةكات، نةك لةثَيناو ثاراستنى 
َيك بةرامبةر مةترسييةك، 

َ
خؤمان و بةرطرى كردن لة كؤمةل
 
َ
كةمندال رَيطةيةك  وةك  كو 

َ
بةل

لةسةر هةست و ئارةزووى توندو 
لة  رادةهَينَيت  ئازاردان  و  تيذى 
 كردن، 

َ
ةتاندن و فَيل

َ
وَينةكانى خةل

نيان 
َ
منداال يارييانة  جؤرة  ئائةم 

لةهةموو شتَيكى مرؤيي و ئةخالقي 
دوورخستؤتةوة، ئَيستا كةسايةتى 
ن لةسةر هةستةكانى رق و 

َ
منداال

كينةو دوذمنايةتى دروست دةبن، 
كةسانى  بةرامبةر  هةستةكانيان 
بوو  دوَينَي  هةتا  دةكوذرَين،  دى 
ياريكردنى  لة  ن 

َ
منداال ئامانجى 

هةر طةمةيةكدا ضَيذ وةرطرتن 
بوو، لةهةمان كاتيشدا يارييةكان

تواناو  طةشةثَيدانى  بؤ  ئامِرازَيك  دةبونة   
يان  ثؤليس  ي 

َ
رؤل يارييانةدا  لةو   

َ
كةمندال ضاالكييةكانيان، 

ثزيشك يان سةربازَيكى دةبينى، مةبةستى لة خؤشِرابواردنى 
دةورى  نةدا، 

َ
رؤال ئةو  بينينى   

َ
لةطةل ئةوةشدا   

َ
لةطةل بوو، 

بريؤكةو كةسايةتيةكى دروستكراوى راستى دةبينى لةِرووى 
يةتيةكةيدا، 

َ
كؤمةال رووة  لة  رةفتارو  ةو 

َ
جوول و  ي 

َ
ئةقل

و  خزمةتكردن  ضؤنيةتى  فَيري  تةمةنةشيةوة  لةو  هةر 
دةبوو،  رووداوةكان  ضارةسةركردنى  و  ئةركةكان  راثةِراندنى 
و  وةردةطرت  لةو طةمة سادانةدا ضَيذيان  ن 

َ
بةكورتى منداال

بِروا  لةدروستبوونى  بَيجطة  دةدؤزييةوة،  نوَييةكانيان  ة 
َ
رؤل

ياريدةدانيان،  و  دى  كةسانى  خؤشويستنى  و  بةخؤبوونيان 
ن 

َ
م ئَيستا يارييةكان لنطةو قوض بونةتةوةو وادةكةن منداال

َ
بةال

وبوونةوةى 
َ
بطرن،هؤكارةكانى بال

َ
ثَيي توندوتيذى هةل شوَين 

طرتنةش بةجؤري يارييةكانةوةو بؤزؤر شتى 
َ
ئةم شوَين ثَي هةل

دى دةطةِرَينةوة،وةك:
تة 

َ
وال لة  منداَل:  كؤمةَلطةى  بوونى  سةربازيي   .1

ن طرنطرتين هؤكارة لةثشت 
َ
عةرةبيةكاندا سةربازيكردنى منداال

ضونكة  شةِرانطَيزييةكان،  لةياريية  ن 
َ
منداال كردنى  ئارةزوو 

ن فَيرى توندوتيذى دةكات 
َ
سيستمى (طالئع و فتوة) منداال

و لةرَيطةشيةوة فَيري ثرةنسيث و رَيساكانى كوشتارى دةبَيت، 
ن بةرةو ئةجةندة 

َ
بَيجطة لةوةى دةزطا ثةروةردةييةكان منداال
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كةسايةتى  ئةمانة دةطؤِرن، سةربازييةكان  
رةفتارى شَيوةكانى هةموو  لةسةرو

َ
مندال  

سةرةِراى دةنَيت،  بونياد  كينايةتى هةستى  و توندوتيذى 
ئةمجؤرة كةضي نوَييةكان، ثةروةردةيية ئامِرازة ثةرةسةندنى

هةر بةردةوامن! شَيوازانةش تائَيستا
خَيزانةكان لة زؤر ذمارةيةكى كردنةوة: السايي .2
ي خؤياندا

َ
ضةك لةمال بةرطرى لةخؤ كردن لةثَيناو ثاراستن و

لةسةر راستةوخؤى كاريطةرى دياردةيةش ئةم دادةنَين،
ضونكة يارييةكاندا،  ضةكة  لةكِرينى دةردةكةوَيت،   

َ
مندال

يةكَيك كةدةبينَيت بةتايبةتى رادةكَيشَيت،
َ
مندال سةرنجى

خَيزاندا لةهةندَيك رةنطة طرتووة،
َ
هةل ضةكى خَيزانةكةيدا لة

طرتنيشي
َ
هةل و  ضةك بةكارهَينانى ضؤنَيتى فَيرى 

َ
مندال

يارى دةنَيت، ةوة
َ
بةمندال  

َ
ثال ةكردنةش 

َ
مامةل ئةم بكرَيت،

و ثزيشك ي
َ
رؤل يارييةدا واتة لةم بوَيت، ضةكةكانى لةجؤرى

ثياوكوذ جةنطاوةرو سةربازو ي
َ
رؤل كو

َ
بةل نابينَيت، مامؤستا

دةبينَيت.
وكاتةى  سةردةم لةم راطةياندن:  ئامِرازةكانى .3
طةورةلةطةشةثَيدانى َيكى

َ
رؤل راطةياندن ئامِرازةكانى ئَيستادا

نمونانةى ئةو ن، لةِرَيي دةطَيَرِ ن
َ
منداال الى رةفتارى دوذمنكارى

ضَيرؤكة طؤظارو بؤ  لةفليمةوة طوَييان، بةرضاوو  دةيخةنة
و ئازاردان شةِرانطَيزى كةدةربِري كارتؤنيية ثَيكةنيناوييةكان،
ثِروثاطةندانةى ئةو يان لةرَيطةى توندوتيذين، بةكاربردنى و

دةكةن. يارييةكانى بؤ
يةك  تةنها راطةياندن  كةئامِرازةكانى داخة   جَيي
توندوتيذيية، ئةويش دةكةن، ن

َ
منداال فَيرى نمونة و ئامانج

كَيشةو بؤ ضارةسةركردنى بَيت رَيبازَيكى بةسوود ئةوةى وةك
ن

َ
ن دةبَيتةوة،ئةمةش والةمنداال

َ
ئةوطرفتانةىدووضارىمنداال

بكةون. يارييانة جؤرة ئةو دواى دةكات
بازاِرةكانماندا: لة ئاطرينةكان ياريية بازاِرطةرمى .4
ياريية ئاطرينةكاندا لةفرؤشتنى سةرجةم بازاِرةكانمان ئَيستا
ديكة يةتيةكانى

َ
كؤمةال و فيكرى ياريية بةكةمى زؤر و ضاالكن

دةوَيت، ئةوةيان ن
َ
منداال بوو، ضيش باوباوى دةفرؤشرَين،

لةبازرطانيكردنى ئةمجؤرة كةرَيطة ياساكان الوازى سةرةِراى
ناطرن. ياريانة

َ
كةمندال باخضانةى و طؤِرةثان جَيطةو ئةو كةمى .5
دوردةكةوَيتةوة، خؤى سروشتيةكانى لةضاالكيية بةهؤيةوة
هَيندة بةدووربخرايةتةوةو توندوتيذانة ياريية لةو كةدةبواية

نةطةِرَيت. بةدوياندا
ثةروةردةييةكان فَيركاريو كادَيرة الوازىثسثؤِرو .6
ن،يان

َ
لةطةشةثَيدانىهةستىخؤشةويستىوهاريكارىنَيومنداال

لةكةمى بَيجطة يارييانة، دياردةىئةمجؤرة روونكردنةوةى
ياريكردنيان. ئامِرازى شوَينى و قوتابخانةييةكان و ضاالكية

رةفتارى لةسةر توندوتيذييةكان ياريية كاريطةريي
ئةلكرتؤنيةكان و ئاطرين ياريية داهاتووى منداَالن:كاريطةريي
كةكةسايةتى لةوةدا طةورةية، زؤر ن

َ
منداال رةفتارى لةسةر

قَينَيتووادةكاتكةسايةتية
َ
دوذمنكارييانةلةدةرونياندادةخول

كَيشةكانى بؤضارةسةركردنى ئامِرازَيك وةك توندوتيذةكةى
خؤى خودى شَيواوى وَينةيةكى هةروةها بةكاربهَينَيت،
نةبوونى و خؤشةويستى لةرَيزو كةدوورة دةكات لةالدروست
كةسايةتيةك ثةيوةندييةكان، بطرة الوازى و نيايي

َ
دل هةستى

بةرامبةرو ثَيكردنى ملكةض  و هةِرةشةكردن  كةلةسةر
كينةو و رق  لةرَيي ئةويش دامةزراوة، بةسةريدا بوون 

َ
زال

توندوتيذييةوة.
عَيِراقى  ى (صباح) كةرؤذنامةى  لةتؤذينةوةيةكدا
نةى

َ
منداال لةسةرئةو كردؤتةوة وى

َ
بال لة(2/3/2006)

ن
َ
سال لةتةمةنى(9-15) دةكةن، ئاطرينةكان ياريية ئارةزووى

كة: دةركةوتووة
دزيكردنيان كارى شَيوةى ضةندين يان (%66.5)

ئةنجامداوة.
بةشدارييان كوشتندا لةتاوانى بةهاوبةشي يان (%12.5)

كردووة.
ئاطرينيان ضةكى لةشةِركردنةكانياندا يان (%60.5)

بةكارهَيناوة.
ئةنقةست بةدةستى تاوانكارييةكانيان كارة يان (%55.5)

بووة.
سةرثَيي شةِرَيكى لةاليان كوشتن هؤكارى يان (%45)

بووة.
بةضةك ياريكردن لةاليان كوشتن يان هؤكارى (%20)

بووة.
خؤيان براى و كةخوشك نةبوون

َ
منداال لةو يان  (%4)

كوشتووة.
كوشتووة. خؤيان كةباوةذنى نةبوون

َ
منداال لةو يان (%4)

كوشتووة. خؤيان كةباوكى نةبوون
َ
منداال لةو يان (%2)

سةرضاوة:
www.child-play.com



 
ــش ئــــةوةى دةرمــانــةكــان  ــَي ســةردةمــانــَيــك ث
بةمةبةستى بةرطريكردن و ثارَيزطاريكردن لةنةخؤشيةكان 
بةكاربهَينرَين لةهةموو شارستانيةتةكانى جيهاندا سووديان 
لةضارةسةر  وةكو جؤرَيك  وةرطرتووة  طيادةرمانييةكان  لة 
دةرمانيةكان  طيا  مَيذووى  لةراستيدا  نةخؤشيةكان،  بؤ 
تةوة بؤ ثَيش دةست ثَيكردنى قؤناغي مَيذوو، واتة  دةطةِريََ
 
َ
 كةثَيش ”60“ هةزار سال

َ
لةسةردةمى مرؤظى نياردةرتال

طةيةكى زؤر دةبينرَيت 
َ
بةر لةئَيستا ذياون، لةم قؤناغةدا بةل

لةبةكارهَينان و سوود وةرطرتن لة طيادةرمانيةكان. 
جؤراوجؤريان  شَيوازى  طياييةكان  دةرمانة   

هةية، هةندَيك لةو طيايانة وةك: 
طياى  و  ثزيشكى ضني  و   Ayurveda ئيورودا  
طيايةكة  جؤرة   Ayurveda ئيورودا رؤذئاوايي،  دةرمانى 
بؤ  وةردةطــريَيــت  لَي  ســوودى  ديكة  دةرمانى  طياى   

َ
لةطةل

 لةمةوبةرو 
َ
هةناسةدان و يؤطا ئةم رَيطاو شَيوازة 2500 سال

لةدووبةشي  ئيورودا  وشةى  بةكارهَينراوة.  هيندستان  لة 
 (veda) و  درَيــذى  تةمةن  بةماناى   (ayuh) سانسكرَيت 
لةمشَيوازةدا  لةراستيدا  دَيت،  زانيارى  وةرطرتنى  بةماناى 

(ئيورودا) تةندروستى تاك ثَيش دةست نيشانكردنى  

             Allium Satirum  سري
بةهَيزكةرى توانــاى لةش و 

يارمةتيدةرى  دأل

مى 
َ
ثةرضظةى: مةسعةب زةل

ي
َ
ئةندازيارى كشتوكال
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       تايبةتمةندى دةروونى و جةستةيي دَيت و   
ــةم نةخؤشيةو  ـــر بــؤ رَيــطــةطــرتــن ل         دوات
يارمةتى  تاكو  ئامادةدةكرَيت  دةرمانةكة  ضارةسةركردنى 

ثاراستنى هاوسةنطى كةسةكة بدات. 
ديــكــةى  ــكــى  جــؤرَي شـــَيـــوازو  ضينيش  ثزيشكى 
دةرمانى طيايي ية كةتَييدا سوود لة طيا دةرمانيةكانى وةك 
Acupressare و كى طونط qi gong دةبينرَيت، ثَيشينةى 
ئةم دةرمانةثزيشكية كة هةندَيك جار بة ثزيشكى نةريتى 
 ثَيش لةدايك بوونى مةسيح 

َ
ضينى ناودةبرَيت بؤ 2800 سال

 Sheng دةطةِرَيتةوة واتة سةردةمى ئيمثِراتؤِر شنط نونط
Nung، ئةم ئيمثراتؤرة كة بة باوكى ثريؤزى ثزيشكي طيايي 

ناودةبرَيت لة يةكةمني اليةنطرانى دةرمانة طيايي يةكانة. 
لةش  هاوسةنطى  يشدا  ضينى”  ”ثزيشكى  لــة   
دةثارَيزَيت، هةروةها ئةو وزةيةى لةنَيو لةشداية هاوسةنطى 
تايبةتمةندى،  بوونى  بةهؤى  طياكان  ثَيية  بةم  دةثارَيزَيت، 
وةكو: طةرمى و ساردى و شَيدارى و وشكى. .. هتد دةكرَين 
بةضةند ثؤلَيكةوة و بةثَيي كاريطةرييان لةسةرضاالكى ئةندامة 

جؤراوجؤرةكان ئامادةدةكرَين. 
واية،  باوةِريان  رووةكناسان  و  ثسثؤِران  لة  زؤرَيــك 
لةطياى  بنضينةيةكان  رؤذئـــاوا  دةرمانيةكانى  طيا  زانستى 
كةثَيش  سؤمةرييةكان  و  هةية  سؤمةرييةكان  دةرمــانــى 
3000 ث. ز دةذيان، سووديان لةهةندَيك طيا وةرطرتووة بؤ 
طانةى كةلةشارستانيةتى 

َ
ضارةسةرى هةندَيك نةخؤشي ئةوبةل

ئاشووريةكان و يؤنان و رؤمةكان بةجَي ماون ئةوة دةردةخةن 
كةوا ئةوانيش سوويان لة طيا دةرمانييةكان وةرطرتووة.

تةكانى ئةسكةندةنافياو سلتةكان و. .. 
َ
كى وال

َ
 خةل

ة سةرةتايي يةكانى ئةوروثاش ئةم جؤرة طيايانةيان 
َ
و خَيل

بةمةبةستى ضارةسةركردن بةكارهَيناوة. 
 لةراستيدا بنضينةى رووةكناسي رؤذئاوا ثَيكهاتةيةكة 
لةزانيارى ئةو دةرمانانةى كة مؤرةكان Mors و رؤمانةكان 
 خؤيان هَينايان لةم شَيوازةداو 

َ
Romans هَيرش بةرةكان لةطةل

طشتى  بةشَيوةيةكى  لةش  لةسةر  بةكارهَينانيان  ضؤنَيتى 
ولةسةر سيستمى تايبةت وبةشَيوةى تايبةت ثؤلَين دةكرَين، 
لةسةدةى 17 ى زاينى داو ثاش دؤزينةوةى كيشوةرى ئةمريكا، 
رووةكناسي رؤذئاوا بة سوود وةرطرتن لة دانايي و مةعريفةى 

طشتى  بةكارهَينانى  هةروةها  ئةمريكاو  سوورثَيستةكانى 
طيادةرمانيةكان لةاليةن ثزيشكانةوة بووة بة هؤى زيادكردنى 
طيادةرمانيةكان  ناوى  بــوارةدا.  لةم  تةواوكارى  زانستةو  ئةم 
دةرمانسازى  كتَيبة  لة  ضةندينجار  ز   1900 ي 

َ
سال تاكو 

دةرمانة  دروستكردنى   
َ
لةطةل هاتووة،  ثزيشكييةكاندا  و 

ينةوةكان 
َ
لَيكؤل بةدواوة  ةكانى 1930 

َ
لةسال ثيشةسازييةكان 

وردة وردة لةزةمينةى رووةكناسي و طيادا كةمبوونةوة. 
ــوون  ــةورةب ط هيوايةكى  كيمياييةكان  ــة  ــان دةرم
م 

َ
بــةال لةنةخؤشي  دوور  و  تةندروست  داهاتوويةكى  بؤ 

بةتَيثةِربوونى كات سةِّـَينرا كةئةو دةرمانانةى بةوهَيندةيةى 
دةبنة ضارةسةر بةو ئةندازةيةش كَيشة دروست دةكةن ئةويش 
بةهؤى زوو بةسةرضونيان. . ئةمِرؤ لةسةرتاسةرى ئةمريكاو 
ئةوروثاو شوَينةكانى ديكةى جيهان ضارةسةرى طيايي جارَيكى 
ئةم  خاسيةتى  و  تايبةتمةندى  كــراوةتــةوة،  زيندوو  ديكة 
دةرمانة طياييانة ئةوةية كةوازؤر لة زانستةكان بةكارهَينانى 

ئةم دةرمانانةيان بةطشتى سةِّـاندووة. 
 Allium Sativum :سري ضي ية ؟ ناوى زانستى

ثةيدابكةين،  لة هةموو جَيطةيةك سري  دةتوانني   
سري شَيوةى جؤراوجؤرى هةية وةك: كةثسولي سري ئاوطى سري، 
هاِراوةى سري. .. هتد لةفرؤشطاى ماددةخؤراكييةكان و شوَينة 
تةندروستيةكاندا دةفرؤشرَيت، ئةم طياية لةسةدةكانى كؤتاييدا 
نةهاتووةتة نَيوزةمينةى ثزيشكى و بوارة ثزيشكى يةكانةوة، 
بةدريًَذايي مَيذوو سري طةلَيك بةكارهَينانى هةبوووة ، ئةويش 
بةمةبةستى بةرطريكردن و هةروةها وةكو دةرمانَيكى فراوان 
بةكارهاتووة بؤنةخؤشيةكانى وةك تاعوون و نةخؤشيةكانى 
 و نةخؤشي شَيرثةنجة، نوسينة بزماريية بةجَيماوةكان 

َ
دل

سَي  ئاشووريةكان  و  كةسؤمةرييةكان  دةدةن  ثيشان  ئــةوة 
 (3000) ث.ز سرييان بةكارهَيناوة بؤ بةهَيزكردنى 

َ
هةزارسال

و  سكضوون  و  هةوكردن  و  قورس  تاي  دةرمانى  هَيزوتواناو 
نةخؤشي جومطةكان. ئةو نوسراوانةى بةخةتى سانسكريت 
ئةوة دةردةخةن  بةو زمانةوة هةية،  نوسراون وثةيوةنديان 
تى (هيند) يشدا سوود وةرطرياوة لةسري بؤمةبةستى 

َ
كةلةوال

ة، 
َ
ضارةسةركردنى كؤكةو ئازارةكانى ثشت و كرمةكانى ريخؤل

بؤ  كةمَيذووةكةيان  مسرييةكانيشدا   – عيربي  لةتابلؤ 
وةرطرتووة  لةسري  سووديان  دةطةِرَيتةوة،  ز  ث.   

َ
سال  1550
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طيانةوةرو طةستنى وةك نةخؤشيةكانى بؤضارةسةركردنى
و

َ
دل ئازارةكانى ضارةسةرى هةروةها  كؤكةو و مَيرووةكان

و يةكان ضينى  و رؤميةكان ة.
َ
ريخؤل طةدةو ناو كرمةكانى 

ضارةسةرى بؤ وةرطرتووة رووةكة لةم سوديان يؤنانييةكانيش
باسمانكردن. نةخؤشيانةى لةو زؤرَيك

خؤراكى  رذَيمى  بنةِرةتى بةبةشَيكى سري ئةمِرؤ
ئةم دانيشتوانى هةر لةبةرئةم هؤيةشة تة،

َ
رؤذهةال نةريتى

بةبةراورد دةبن دةمار و
َ
دل ئازارةكانى تووشي كةمرت ناوضانة

بةكارهَينانى ديكةدا، شوَينةكانى لة ديكة كانى
َ
خةل

َ
لةطةل

خؤين، ثةستانى و  ضةورى كةمكردنةوةى دةبَيتةهؤى  سري
Anti- oxidation هةية،  ئؤكسانى دذة تايبةتمةندى سري
كةلةطؤطرد ماددانةى لةو يية 

َ
خال تَيدايةو  رؤنى ثَيكهاتةى

ثَيكهاتوون.
،ajoene ئاجؤن لة:  بريتني  ثَيكهاتووانةش ئةم  
،Auicin ئاسني بؤ دةطؤرَيت سري (بةوردكردنى alliinئالني
ئالني ترى دي ،dially –disulfide سؤلفات دي – ئلي دي

سري  تايبةتى ثَيكهاتةى هتد .. . dially trisulfide– سؤلفيد
ماددانة: لةم يية

َ
خال

بريتني  ثَيكهَيناوة سرييان رووةكى ماددانةى ئةو
ثرؤتني، ،Glucosinolates طلوكؤسينوالت ئةنزيمةكانى لة
سلفؤكسيد ستني ئيل، ميسايل، ئاس، ،Selenium سلينيؤم

هــةروةهــا  و   S-methly- L- cystiene sulfoxide
ظيتامينةكان.

ضةندين  طيادةرمانيةكان لة زؤرَيك هةروةك سري
لة: سريى بريتني لةوانة  هةندَيك جؤراوجؤرى هةية ناوى
هةذار، كى

َ
خةل شةكرى شيلةى هةذاران، كافورى خواردةمةنى،

ناخؤش. ي بؤن
َ
طول الدَى، شةكرى شيلةى

دةركةوتني  دةبنةهؤى لةطيادةرمانيةكان زؤرَيك  
ئاماذةدةكةين لَيرةدا سووك، نَيطةتيظى ئاسةوارى نيشانةو
سريةوة لةبةكارهَينانى خراثانةى  لةوئاسةوارة  بةهةندَيك

دةبن. دروست
سكضوون. .1

.Floating باكردن .2
طةدة. ئازارى .3

سةرئَيشة .4

ةكزَى.
َ
دل .5 

خةوى. بَي .6
دان. نج

َ
هَيل .7

دةم. ناخؤشي بؤنى .8
.
َ
دل لَيدانى زيادبوونى .9

بةكارهَينانى (لةكاتى ثَيست هةستيارى .10
بؤثَيست).

رشانةوة. .11
ئامادةكردنىسريدا، لةكاتى هةندَيكجار تَيبينىيةك:
سودبةخشةكانى ماددة و  ضاالكةكانى ثَيكهاتة لة هةندَيك
“alliin ئالني ” هاوسةنطى ماددةى لةم كاتةدا لةناودةضن،

يةكَيك  دةبَيتةوة، كةم 10 جار بِرى سري بة ناو سروشتى ى
وةربطريَيت لَي تةواوى دةتوانرَيت سوودى كة هؤكارانةى لةو
بؤنة ئةو شيفابةخش، و بةسوود ماددةيةكى وةك واتة لةسري،
رووى لة ئةوةى هؤى ئةم بؤنة دةبَيتة لة سريداية، توندةية كة
لَي كى

َ
خةل بَيت هؤكارَيك و بكرَيت فةرامؤش كؤمةآليةتييةوة

خواردن ى
َ
تَيكةل سري دةتوانرَيت كاتةدا، لةم دووركةوَيتةوة،

جؤرةكانى زةآلتةو خاو لة شَيوةى ماددةيةكى ياخود بكرَيت
دابةكاربهَينرَيت.

دةرمــان وةك سري دةيانةوَيت  ئافرةتانةى  ئةو  ¿
سكثر ةتى

َ
حال لة ياخود شريدان ةتى

َ
حال بةآلم بةكاربهَينن،

وةك ”سري“ طياية ئةم بةكارهَينانى ثَيش ثَيويستة بووندان،
سةردانى سوودوةرطرتن، مةبةستى بة و دةرمانى ماددةيةكى

ثزيشكبكةن.
لةشَيوةى يةكان طيايى دةرمانة سري: شَيوةكانى  ¿
لةو هةندَيك بة ئاماذة لَيرةدا  دةفرؤشرَين  جــؤردا جــؤراو

دةكةين. جؤرانة جؤراو بةرهةمة
جةالتني ثَيكدَيت،  ماددةى لة زؤرجار كةثسول: .1
ضاالكن ماددةى كةثسولدان لةناو ماددانةى ئةو زؤربةى بةآلم
هةية، بوونيان حةثدا لةناو ماددانةى ئةو لةطةأل بةراورد بة
لة ســوود بةشةكةى هــةردوو بةجياكردنةوةى دةتوانرَيت

وةربطريَيت. كةثسولةكة ناو ماددةكةي
قةدو رةطى طياكان  طوألوطوآل و، طياوشكانيةكان: .2
و هةروةها دةفرؤشرَين بازارةكاندا فرؤشطاو لة بةشَيوةى وشك

طيايانةش ئةم هةية، بوونيان دا دةرمانخانةكانيش لة
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        بَيجطة لةوةى بةشَيوةى ضاى نؤش دةكرَين 
كةمةوة  كوآلندنَيكى  بةرَيطةى  دةتوانرَيت        

سووديان لَي وةربطريَيت. 
3. طيا تازةكان: هةندَيك طيا بةكارهَينانى خؤراكى 
بةزؤرى  و شوَين،  دةرمانيان هةية، وةك، جةعفةرى  ياخود 
لةشَيوةى تازةو طياى تةِر دةفرؤشرَين وهةروةها دةتوانرَيت 

سرييش بةم شَيوازة بةدةست بهَينرَيت. 
4. شةربةت ياخود طوشراوى طيا: ئةمانيش ثَيك 
هاتةيةكن لة ئاوطى طياكان و كة لةطةأل ماددةى شريينى وةك 

هةنطوين ياخود شةكر تَيكةأل دةكرَين. 
بةشَيكى  لة  هاتةيةكن  ثَيك  ئةمانةش  حةث:   .5
ئامادةكراوى طياكان و ماددةى ثارَيزطارى كةر و لةذَير ثةستانى 
بــةرزدا دروست دةكرَين، حةث بة بــةراورد لةطةل كةثسول 

نرخيان هةرزانرتة. 
نَيو  دةخةنة  طيا  ئامادةكردنيان  بؤ  ــاِرِراوة:  ه  .6
توَينةرةوةيةكةوة كة بةزؤرى كحول بةكاردةهَينرَيت. ثاشان 
و  دةبَيت  ئينجا شلةيةك دروست  ذَير ثةستانةوة،  دةيخةنة 
ؤثَينراودا دةخرَيتة ناو شوشةوةو دةثارَيزرَيت، 

َ
لةطةأل ئاوى دل

هاِرِراوةكان ثاكرتين بةشى دةرمانة طياييةكان و شَيوةو رَيطةى 
بةكارهَينانيان طةلَي ئاسانة. 

بةكارهَينانى سري لةضارةسةركردنى هةندَيك 
نةخؤشيدا: 

1. نةخؤشى دةمارةكانى دأل: 
دةمارةكانى  نةخؤشى  نةخؤشية:  ئةم  نيشانةكانى 
دأل، بآلوترين هؤكارى مردنة لة وآلتة ثَيشةسازييةكاندا، لة 
زدا نزيكةى 1/3 ى مردن بة سةرةتاى و هؤكارى 

َ
بةريتانيا و ويل

سةرةتاى ئةم نةخؤشية روودةدةن، هةرضةندة ئةم ئامارة زؤر 
ورد نيية. نةخؤشى دةمارةكانى دأل لة وآلتة جياوازةكاندان، 
لةم  ينةوة 

َ
لَيكؤل جياوازة،  زؤر  ثيشةسازييةكان  وِالتــة  وةك 

بنةِرةتى  هؤكارى  كةوا  دةدات  ئةءةمان  يارمةتى  جياوازيانة 
كةوا  هؤكارةشة  ئةم  لةبةر  هةر  بدؤزينةوة،  نةخؤشية  ئةم 
ثَيويستة جياوازييةكانى ذينطةو خؤراك و دةوروبةر بخةينة 
ئةوة  طةيةنراوةكان  بةئةنجام  توَيذينةوة  ينةوة، 

َ
لَيكؤل ذَير 

ثيشان دةدةن كة رذَيمى خؤراكى ثِر لة ضةورى تَير هؤكارى 
و  ئؤكسيدةكان  دذة  ئةوة  لةبةر  نةخؤشيةية.  ئةم  بنةِرةتى 

ثةيوةنديان بة نةخؤشيةكانى دةمارةكانى دأل خراوةتة ذَير 
سةرضاوةى  باشرتين  ميوة  ســةوزةو  ينةوةوة. 

َ
لَيكؤل و  باس 

والتةكانى  لة  و   “Anti-oxidation” ئؤكسانةكانن  دذة 
هةية  توشبوونيان  كةمرتين  كة  نــاوةِراســت  ــاى  دةري نزيك 
بةكاردةهَينرَين،  زؤر  دةمار، ضونكة  و  دأل  بةنةخؤشيةكانى 
سنط ئَيشةو سنطة كوذَي، طريانى بؤريةكانى خوَين و نشتنى 
ضةورى لةسةر ديوارةكانى موولولةو لوولةكان و طريانيان بةم 
ضةوريانة، نةطةيشتنى خوَين بةتةواوى بة ماسولكةكانى دأل لة 

نيشانةكانى ئةم نةخؤشيةن. 
ئةوة  ينةوةكان 

َ
لَيكؤل لة  هةندَيك  سري:  كاريطةرى 

نيشان دةدةن كة بةكارهَينانى سري كاريطةرى بةسوودى هةية لة 
مةياندنى خوَين و فراوان كردنى موولولةكان و روونكردنةوةى 
خوَيندا.  لةنَيو  خةستى  كةمكردنةوةى  و  خوَين  ضــةورى 

كاريطةرى هةية لةسةر ثةِرةكانى خوَين و جياكردنةوةيان. 
بةكارهَينانى سرييش دةبَيت بةثَيى رَينمايى ثزيشك 
بَيت و رؤذانة ضوار طرام سريى تةِر و نوَي و بةشَيوةيةكى كاأل 

و خام بةكاردةهَينرَيت. 
2. كؤليسرتؤَلى بةرزى خوَين: 

 Lipid نيشانةكانى: بةرزبوونةوةى رَيذةى ضةورى
وةكو كؤليسرِتؤأل cholesterol بةشَيوةيةكى زؤر رةنطة ببَيتة 
هؤى نةخؤشى دةمار و موولولةكانى خوَين بةآلم ئةو كةسانةى 
ى خوَين 

َ
بةشَيوةيةكى بؤماوةيى دووضارى بةرزى كؤليسرِتؤل

ةى ذيان دةبَيتة 
َ
دةبن كةمن. لة راستيدا شَيوةى نادروست و هةل

كيدا. زيادى كَيشى لةش، ذيان 
َ
هؤى ئةم نةخؤشية لةنَيو خةل

ة كَيشانى جطةرةو رذَيمى خؤراكى 
َ
بةسةر بردن بةبَي جوول

ناتةواو لة هؤكارة بةهَيزةكانى تووشبوونن بةم نةخؤشية. لة 
كؤتايشدا مةترسى توشبوون بة نةخؤشى دةمارةكانى دأل و 

تةى دأل زياد دةكةن. 
َ
هَيرش و جةل

ينةوةكان 
َ
لَيكؤل لــة  هةندَيك  ســري:   كاريطةرى 

و  يةكة  تايبةتمةندى  خاوةنى  كةسري  دةدةن  ثيشان  ئــةوة 
كةم   9-12% بةرَيذةى  خوَين  ي 

َ
كؤليسرتؤل بةبةكارهَينانى 

دةكاتةوة. 
ضؤنيةتى بةكارهَينانى: دةتوانرَيت بةشَيوةيةكى 
و 

َ
 و نةكوال

َ
طشتى رؤذانة (4)طم سريى تازة بةشَيوةيةكى كال

بةكاربهَينرَيت، كةئةمةش بةرامبةر بةيةك دانة سريى طةورة 

مةياندنى خوَين و فراوان كردنى موولولةكان و روونكردنةوةى 
خوَيندا.  لةنَيو  خةستى  كةمكردنةوةى  و  خوَين  ضــةورى 

كاريطةرى هةية لةسةر ثةِرةكانى خوَين و جياكردنةوةيان. 
بةكارهَينانى سرييش دةبَيت بةثَيى رَينمايى ثزيشك 
بَيت و رؤذانة ضوار طرام سريى تةِر و نوَي و بةشَيوةيةكى كاأل بَيت و رؤذانة ضوار طرام سريى تةِر و نوَي و بةشَيوةيةكى كاأل 

كؤليسرتؤَلى بةرزى خوَين: 
LipidLipid بةرزبوونةوةى رَيذةى ضةورى بةرزبوونةوةى رَيذةى ضةورىLipid بةرزبوونةوةى رَيذةى ضةورىLipidLipid بةرزبوونةوةى رَيذةى ضةورىLipid بةرزبوونةوةى رَيذةى ضةورى : بةرزبوونةوةى رَيذةى ضةورى بةرزبوونةوةى رَيذةى ضةورى : بةرزبوونةوةى رَيذةى ضةورى

cholesterol بةشَيوةيةكى زؤر رةنطة ببَيتة 
هؤى نةخؤشى دةمار و موولولةكانى خوَين بةآلم ئةو كةسانةى 
ى خوَين 

َ
ى خوَين بةشَيوةيةكى بؤماوةيى دووضارى بةرزى كؤليسرِتؤل
َ
بةشَيوةيةكى بؤماوةيى دووضارى بةرزى كؤليسرِتؤل

ةى ذيان دةبَيتة 
َ
دةبن كةمن. لة راستيدا شَيوةى نادروست و هةل

كيدا. زيادى كَيشى لةش، ذيان 
َ
هؤى ئةم نةخؤشية لةنَيو خةل

ة كَيشانى جطةرةو رذَيمى خؤراكى 
َ
بةسةر بردن بةبَي جوول

ناتةواو لة هؤكارة بةهَيزةكانى تووشبوونن بةم نةخؤشية. لة 
كؤتايشدا مةترسى توشبوون بة نةخؤشى دةمارةكانى دأل و 

تةى دأل زياد دةكةن. 
َ
هَيرش و جةل

ينةوةكان 
َ
لَيكؤل لــة  ينةوةكان هةندَيك 
َ
لَيكؤل لــة  هةندَيك  ســري:   ســري:  كاريطةرى  كاريطةرى 

و  يةكة  تايبةتمةندى  خاوةنى  كةسري  دةدةن  ثيشان  ئــةوة 
كةم   9-12% بةرَيذةى  خوَين  ي 

َ
كؤليسرتؤل بةبةكارهَينانى 

ضؤنيةتى بةكارهَينانى: دةتوانرَيت بةشَيوةيةكى 
و 

َ
 و نةكوال

َ
)طم سريى تازة بةشَيوةيةكى كال

بةكاربهَينرَيت، كةئةمةش بةرامبةر بةيةك دانة سريى طةورة بةكاربهَينرَيت، كةئةمةش بةرامبةر بةيةك دانة سريى طةورة 
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هةروةها دةتوانَيت رؤذى سَي جار و هةرجارَيك كةثسولَيكى 
300 ميليطرامى لةسري ياخود (5) طم شةربةتى سري بةكاربهَينن 
و هةميشة بؤ ضارةسةركردن ثَيويستيان بة رَينمايي ثزيشك 

دةبَيت. 
(بةرزى ثةستانى  زيادبوونى ثةستانى خوَين   .3

خوَين):
خوَين  ثةستانى  بــةرزى  نةخؤشي  نيشانةكانى: 
بةو  ناودةبرَيت  خوَين  ثةستانى  بةنةخؤشي  كــةزؤرجــار 
دةيخاتةسةر  خوَين  ثةستانةى  كةئةو  دةوترَيت  نةخؤشيية 
ةتى ئاسايي تَيدةثةِرَيت و 

َ
ديوارى مولوولةكانى خوَين لةحال

زياتر دةبَيت. 
ــةش  ــةت

َ
ئـــةم حــال

دةبَيتةهؤى نةخؤشي دةمارو 
 و 

َ
مولوولةكانى خوَين و دل

طورضيلةكان و بةتَيثةِربوونى 
ثِرو  و  كت  بةمةرطى  كــات 

لةناكاو كؤتايي دَيت. 
هــــؤكــــارةكــــانــــى 
جطةرةكَيشان،  ـــةوى، 

َ
قـــةل

خـــواردنـــةوةى مــةشــروب و 
كةم  و  كحولييةكان  ـــاددة  م

خوَين  دةكاتةوةو  بةرز  لةش  دةمارةكانى  بةرطرى  ن، 
َ
جــوال

ثةستانَيكى زؤريان دةخاتةسةرو سةرةنجام بةرزى ثةستانى 
بنةِرةتى  هؤكارَيكى  نةخؤشيية  ئةم  دةبَيت،  دروست  خوَين 
ئةم  خوَينة،  موولوولةكانى  و  دةمارى  نةخؤشي  دةركةوتنى 
تاكى  زؤربــةى  نييةو  تايبةتى  نيشانةكانى  نةخؤشيية هيض 

توشبوو زانيارييان لةم بارةوة كةمة. 
كاريطةرى سري: هةرضةندة نيشانةو تاقيكردنةوةى 
بوونةوةو  كةم  دةبَيتةهؤى  كةسري  دةدةن  ثيشان  ئةوة  زؤر 
م ضؤنَيتى كاريطةرييةكةى 

َ
نزمبوونةوةى ثةستانى خوَين، بةال

هَيشتا نةناسراوة. 
بةشَيوةيةكى  دةتوانيت  بةكارهَينانى:   ضؤنَيتى 
طشتى رؤذانة (4) طم سريى تازة بةكاربهَينيت و رؤذانة سَيجارو 
هةريةكجار كةثسولَيكى 300 ميللي طرامى سري ياخود (5) 

طرام شةربةتى سري ياخود هاِرِراوةى سري بةكاربهَينَيت. 

4. شَيرثةنجة: 
نيشانةكانى: طةشةكردن و دةركةوتنى

قؤناغة  بةثَيي  شَيرثةنجة  نةخؤشي  نيشانةكانى   
ورةنطة  هةبَيت  ضارةسةرى  كةرةنطة  دةبَيت  جياوازةكانى 
نوَييانة  خانة  ئــةو  نةخؤشيةدا  لــةم  نةبَيت،  ضــارةســةرى 
طةشةدةكةن كةناسروشتى و تةواو نني. لَيكؤلَينةوةكان ئةوة 
ثيشان دةدةن كةشَيرثةنجة ثةيوةندى بةرذَيمى خؤراكييةوة 
شَيرثةنجانةى  لــةو  لةهةندَيك  ــؤراك  خ رذَيــمــى  و  هةية. 
بــاوةِرةدان  لةو  زاناكان  هةية،  كاريطةرى  كةضارةسةردةكرَين 
بةاليةنى كةمةوة %80 ى شَيرثةنجةكان ثةيوةندييان بةهؤكارة 
يةتيةكان 

َ
ذينطةيي يةكانى وةكو: خؤراك و ضاالكيية كؤمةال

و ضاالكيية فةرهةنطييةكان و سيستةمى 
خؤراكييةوة، هةية، نيشانةكانى شَيرثةنجة 
ياخود  بةشَيك  نةخؤشكةوتنى  بةثَيي 
ئةندامَيك لة ئةندامةكانى لةش جياوازةو 
دةطؤِرَين، بؤنمونة: يةكَيك لة نيشانةكانى 
ةو طةدة، خراثي هةرس 

َ
شَيرثةنجةى ريخؤل

و، كةمبوونةوةى كَيشة ياخود دروستبوونى 
طؤشتى زيادة لةسةرةكانى هَيلكةدان و. .. 

هتد دا. 
كاريطةرى سري: 

بقرات  كاتَيك  زاينةوة  ثَيش  ضوارةمى  لةسةدةى   
وةكو  سري  سري،  بةكارهَينانى  بؤ  دةكــرد  كى 

َ
خةل ئامؤذطارى 

ضارةسةركردنى  بؤ  دةرمانى  طيايةكى  و  طيايي  دةرمانَيكى 
ئةمرؤش  لَيوةردةطريَيت  ــوودى  س شَيرثةنجة  جؤرةكانى 
ينةوة 

َ
ثشتى سوودةكانى سري دةكةن و لة لَيكؤل

َ
ثزيشكةكان ثال

ن و طيانةوةران ئةنجام دةدرَين 
َ
تاقيطةييةكاندا كةلةسةر ئاذةال

لةثَيكهاتةجياوازةكانى سري وةكو ( ئاجون، داى ئةليل سولفةيد 
 diallyl di سؤلفيد  دي  ئةليل  داى  و   diallyl sulfide
sulfide و داى ئةليل تراى سولفيد diallyl Tri Sulfide و 
سلنيوم Silinum) سود وةردةطريَيت ئةويش بؤ بةرزبوونةوةى 
بةرطرى جةستةى طيانةوةرانى تاقيطةيي بؤبةرطريكردنيان 
لةبةرامبةر ماددةكيميايي و تيشكة ئةتؤمييةكان كة  شَيرثةنجة  

دروست دةكةن. 
ينةوة فراوانةكان ثيشانى 

َ
 ئةوةشدا، لَيكؤل

َ
     لةطةل

ــةش  ــةت
َ
ئـــةم حــال

دةبَيتةهؤى نةخؤشي دةمارو 
 و 

َ
مولوولةكانى خوَين و دل

طورضيلةكان و بةتَيثةِربوونى 
ثِرو  و  كت  بةمةرطى  ثِرو كــات  و  كت  بةمةرطى  كــات 

لةناكاو كؤتايي دَيت. 
هــــؤكــــارةكــــانــــى 
جطةرةكَيشان،  ـــةوى، 

َ
جطةرةكَيشان، قـــةل ـــةوى، 
َ
قـــةل

خـــواردنـــةوةى مــةشــروب و 
كةم  و  كحولييةكان  ـــاددة  م

خوَين  دةكاتةوةو  بةرز  لةش  دةمارةكانى  بةرطرى  ن، 
َ
جــوال

ثةستانَيكى زؤريان دةخاتةسةرو سةرةنجام بةرزى ثةستانى 
بنةِرةتى  هؤكارَيكى  نةخؤشيية  ئةم  دةبَيت،  دروست  خوَين 
ئةم  خوَينة،  موولوولةكانى  و  دةمارى  نةخؤشي  دةركةوتنى 
تاكى  زؤربــةى  نييةو  تايبةتى  نيشانةكانى  نةخؤشيية هيض 

توشبوو زانيارييان لةم بارةوة كةمة. 
كاريطةرى سري: هةرضةندة نيشانةو تاقيكردنةوةى 
بوونةوةو  كةم  دةبَيتةهؤى  كةسري  دةدةن  ثيشان  ئةوة  بوونةوةو زؤر  كةم  دةبَيتةهؤى  كةسري  دةدةن  ثيشان  ئةوة  زؤر 
م ضؤنَيتى كاريطةرييةكةى 

َ
نزمبوونةوةى ثةستانى خوَين، بةال

هَيشتا نةناسراوة. 
بةشَيوةيةكى  دةتوانيت  بةشَيوةيةكى   دةتوانيت  بةكارهَينانى:   بةكارهَينانى: ضؤنَيتى  ضؤنَيتى 
طشتى رؤذانة (4) طم سريى تازة بةكاربهَينيت و رؤذانة سَيجارو 
هةريةكجار كةثسولَيكى 300 ميللي طرامى سري ياخود (5) 

طرام شةربةتى سري ياخود هاِرِراوةى سري بةكاربهَينَيت. طرام شةربةتى سري ياخود هاِرِراوةى سري بةكاربهَينَيت. 

و ضاالكيية فةرهةنطييةكان و سيستةمى 
خؤراكييةوة، هةية، نيشانةكانى شَيرثةنجة 
ياخود  بةشَيك  نةخؤشكةوتنى  بةثَيي 
ئةندامَيك لة ئةندامةكانى لةش جياوازةو 
دةطؤِرَين، بؤنمونة: يةكَيك لة نيشانةكانى دةطؤِرَين، بؤنمونة: يةكَيك لة نيشانةكانى 
ةو طةدة، خراثي هةرس 

َ
شَيرثةنجةى ريخؤل

و، كةمبوونةوةى كَيشة ياخود دروستبوونى 
طؤشتى زيادة لةسةرةكانى هَيلكةدان و. .. طؤشتى زيادة لةسةرةكانى هَيلكةدان و. .. 

هتد دا. 
كاريطةرى سري: 

بقرات  كاتَيك  زاينةوة  ثَيش  ضوارةمى  لةسةدةى   
وةكو  سري  سري،  بةكارهَينانى  بؤ  دةكــرد  كى 

َ
خةل ئامؤذطارى 

ضارةسةركردنى  بؤ  دةرمانى  طيايةكى  و  طيايي  دةرمانَيكى 
ئةمرؤش  لَيوةردةطريَيت  ــوودى  س شَيرثةنجة  جؤرةكانى 
ينةوة 

َ
ثشتى سوودةكانى سري دةكةن و لة لَيكؤل

َ
ينةوة ثزيشكةكان ثال

َ
ثشتى سوودةكانى سري دةكةن و لة لَيكؤل

َ
ثزيشكةكان ثال

ن و طيانةوةران ئةنجام دةدرَين 
َ
تاقيطةييةكاندا كةلةسةر ئاذةال

لةثَيكهاتةجياوازةكانى سري وةكو ( ئاجون، داى ئةليل سولفةيد 
سؤلفيد  دي  ئةليل  داى  و  سؤلفيد   دي  ئةليل  داى  و   diallyl sulfidediallyl sulfide

diallyl Tri Sulfide و داى ئةليل تراى سولفيد diallyl Tri Sulfide و داى ئةليل تراى سولفيد diallyl Tri Sulfide sulfide
Silinumسلنيوم Silinumسلنيوم Silinum) سود وةردةطريَيت ئةويش بؤ بةرزبوونةوةى 
بةرطرى جةستةى طيانةوةرانى تاقيطةيي بؤبةرطريكردنيان بةرطرى جةستةى طيانةوةرانى تاقيطةيي بؤبةرطريكردنيان 
لةبةرامبةر ماددةكيميايي و تيشكة ئةتؤمييةكان كة  شَيرثةنجة  

دروست دةكةن. 
ينةوة فراوانةكان ثيشانى 

َ
 ئةوةشدا، لَيكؤل

َ
     لةطةل
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بةشَيرثةنجة لةو  رَيذةى توشبوون كة دةدةن   
بةكاردةهَينن  سري هةندَيك رؤذانة كةسانةى كة
واتة كةئةم طياية كةمرتة لةو كةسانةى بةرضاو بةشَيوةيةكى

بةكارناهَينن. ( سري )
بةكارهَينانيةتى ـــةروةك ه ســري: بةكارهَينانى

لةنةخؤشييةكانى ثَيشوودا كةباسمانكردن.
ئةنفلؤنزا: .5

ئةنفلؤنزا  نةخؤشي ــةوةى ــوون وب
َ
ــال ب هــؤكــارى   

كؤكة، نيشانةكانى، كةلةهةوادا بوونى هةية، لة ظايرؤسَيكة
طريانى جومطةكان، ئازارى سةرئَيشة، لةرزوتا، ماندويةتى،

هَيزى. الوازى و بَي و و قورط لووت
ةرةوان باوةِريان

َ
لة لَيكؤل هةندَيك سري: كاريطةرى

دةزطاى و دةكات بةرطرى ظايرؤسي لةهةوكردنى كةسري واية
بةهَيزدةكات. نةخؤشيةكان بةرامبةر لةش بةرطرى

بةبينينىيةكةمنينيشانةكانى  بةكارهَينانىسري:
و 

َ
و نةكوال

َ
كال بةشَيوةى سريى تازة طم 8 رؤذانة نةخؤشيةكة

رؤذانة  دةتوانرَيت هةروةها سري دانة 2 نزيكةى كةدةكاتة بخؤ
دووكةثسولي 300 ميللي طرامى ياخود  هةرجارَيك 3 جارو

سري سود وةربطرَيت. هاِرِراوةى يان سري طرياوةى
 
َ
لةطةل رؤذانة ئازارى قورط و كؤكة كة و قورط  بؤ
سَي سري رؤذانة بةبةكارهَينانى دةتوانيت هةية ئةنفلؤنزادا

بةكاربهَينة. سري ياخود طرياوةى و
َ
بةسريى كوال جار

مَيرووانةى ئةو و مَيرووةكان لةاليةن طةستن .6
كةزيان بةخشن: 

مَيرووةكان، ثَيوةدانى مَيرووةكان و طةستنى شوَينى
دةبَيتةهؤىهةوكردن و هةستيارىثَيست و لةهةندَيكشوَيندا

زؤر. هةوكردنى طةنني و دةبَيتةهؤى
بةكارهَينانىمةرهةمىسريخوراندن  كاريطةرىسري:
و لةهةوكردن رَيطة دةكاتةوةو ئارام ثَيوةدانةكة جَيطةى و
سريةكة مةرهةمى بةبةكارهَينانى ئةويش دةطرَيت طةينى
دا بِرين و هةوكردن دروستبوونى لةكاتى جارو سَي رؤذانة

 300 كةثسولَيكى رؤذانةسَي جار ئةوةشدا  
َ
لةطةل ثَيويستة

ياخود سري شةربةتى طرام ثَينج (5) ياخود سري طرامى ميللى
هاِرِراوةىسري بةكاربهَينيت.

ريخؤَلة: كرمةكانى .7
بريتني  و جؤراوجؤرن و جياواز ة

َ
ريخؤل كرمةكانى

و. .. قوالثي و كرمى دةزيلةيي ئةسكارس، كرمى كرمى لة:
لةناو سةوزة ياخود لةسةر ثيس و كةخؤيان لةناوئاوى هتد.
ثيس ئاوى خؤراك و بةكارهَينانى و دةذين ةكانى ديكةدا

َ
ئاذةل

هؤى: دةبنة و بةم كرمانة بوونى مرؤظ توش دةبَيتةهؤى
و طَيذان سةر و ئيسهاُّـ ئَيشةو سةر و بوونةوةى كَيش كةم
و ماندويي و هةستيارَيتى و ماسولكةكان ئازارى و، سووك تاى
وزياتر . خوَينى. كةم ئَيشةو سك و ئاوسان

َ
هةل سك رشانةوةو

هةذارن. دانيشتوانةكةى كة هةية تانةدا
َ
وال لةو بوون تووش

بؤ  لــةســري ـــوود وةرطـــرتـــن ســري:  س كــاريــطــةرى
و ئاشورى سةردةمى بؤ لةش ناو كرمةكانى لةناوبردنى
سؤمةرييةكان و يؤنانيةكان و رؤميةكان و ميسريةكؤنةكان
لةناوبردنى ورد ينةوةى

َ
لَيكؤل هةرضةندة دةطةِرَيتةوة و

بؤدةرنةكةوتووة. بةتةواوى سريةوة لةاليةن لةشي كرمةكانى
م توَيذينةوةكانى ئةم دوايية ئةم تايبةتمةندييةى سرييان

َ
بةال

ئةم لةناوبردنى لةسةر كاريطةرى بؤدةركةوتووةكة بةتةواوى
كرمانةهةية.

جؤراوجؤردا نةخؤشي  ضةندين لة بَيجطة  ئةمة
بةكاردةهَينرَيت، وةكو ضارةسةرَيك و وةردةطريَيت لةسري سود

وةكو:
سةرماو  و ةكزَى 

َ
دل و ووةكان

َ
ئال تاى و ماندوويي   

بارةوة بةردةوامن. لةم ينةوةكانيش
َ
لَيكؤل هتد، و. .... مةت

َ
هةال

و لةضارةسةركردن كةدةبَيت طرنط زؤر َيكى
َ
خال م

َ
ــةال ب

رةضاوبكرَيت نةخؤشيةكان  هةموو بؤ سريدا بةكارهَينانى
بةكاربهَينرَيت ثزيشك رَينمايي بةبَي نابَيت ئةوةية ئةويش
كاريطةرىئةوتؤى دةبَيتو زيانى بةكارهَينانى ة

َ
بةهةل ضونكة

نابَيت.
( بهرت براى زندطى سري ( سةرضاوة:

أستفانىثدرسن نوسيندة:

اول ضاث تهران:



كة بكةين رووناكييانة  شةثؤلة لةو باس  ئةطةر
شةثؤلة ئةو ياخود دةكةون، ضاوةكان هاوَينةى و تؤِر بةر
باسى دةلةرَينةوة، يان ناوةوةدا طوَيضكةى لة دةنطيانةي كة
لة بؤنكردن  ى

َ
نَيو كةنال كة خانةكانى كاريطةريانةى ئةو 

بةردةوامى بة كة َيني
َ
دةشل ئةوا  دةبــن، دووضــارى  لووتدا

ثِرؤسةى دةبارَين، بةسةرماندا زانيارييةكان لة لَيشاوَيك
كاتةى ئةو جؤرَيك بة بةجَيهَيناوة، خؤى ئةركى ثةرةسةندن
تياماندا سروشتى بةشَيوةيةكى هةستكردن ئةندامةكانى
بؤ طونجاون باش بةشَيوةيةكى كاتدا هةمان لة كاردةكةن،
هةستكردن هةرضةندة زانيارييانة، لةم كردن ثَيشوازى
زمان و لووت و طوَي و ضاو نَيو وةرطرةكانى بة ثةيوةندى
ضونكة نيية، هةستكردنةوة ديكةى ئةندامةكانى و ثَيست و
لةثَيش ناكةين شتَيك بةهيض  هةست  كردةيى بة ئَيمة
نةطةنة بةشى و دةرنةضن ئةندامانة ئةم ئةوةى ئاماذةكانى

دةماريدا. كؤئةندامى لة ثةيوةنديدار
تةنها وةك مرؤظ كؤئةندامَيكمان هةية كة ئَيمة

دةربارةى خاو زانيارى َيك
َ
كؤمةل ثَيدةدات رَيطةمان

نائف  حاجى نةبيل  دكتؤر
رؤشنا ثةرضظةى:

كؤئةندامى ضؤن
زانيارييةكانى دةمار،

دةنوسَيت؟

      189
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         ذيــنــطــةكــةمــان وةربــطــريــن ئــةويــش بؤ             
               جيهانى دةوروبةرمان.

لة راستيدا ئَيمة بة كردةيى بة لووت بؤن ناكةين و بة 
طوَييةكان نابيستني و بة ضاوةكانيشمان نابينني، طةر بمانةوَيت 
ورد بينةوة، ئَيمة تةنها لةو كاتةدا هةست بةجيهان دةكةين كة 
هةر يةكَيك لة ئةندامةكانى جةستة ئاطادار كةرةوةى تايبةت 
بةخؤى وةردةطَيِرَيت بؤ ئةو شةثؤلة كارةبايية دةماريانةى 
دةيطةيةنَيتة شوَينى تايبةتى خؤيان لة كؤئةندامى دةماردا، 
بةجؤرَيك ئةطةر يةك كةموكوِرى لة ئةندامة هةستيةكانماندا 
ياخود لة بنكةى يةك شوَينى وةرطرتنى شةثؤلة كارةبايية 
نَيردراوةكان بؤ ئةندامى ناو كؤئةندامى دةمار روويدا، ئةوا 
كار دةكاتة سةر توانامان لة تاقيكردنةوةى ئةم هةستكردنةدا. 
خؤ ئةطةر زياتر وردبينةوة، دةيبينني هةموو ئةمانة بةس 
نني بؤ روودانى هؤشيارى و ئاطايى بة هةستةوةرةكان، ضونكة 
هةستة هاتووةكان لة ئةندامة هةستيةكانةوة بؤ بنكةكانى لة 
كؤئةندامى دةماردا، هةزارةها هةستةوةرن، ئةطةر مليؤنةها 
وا  بةرامبةريان  ئاطايى  و  ثَيكردن  و درك  بذاردن 

َ
نةبن، هةل

َين 
َ
دةكات بضَيتة نَيو طؤِرةثانى هوشيارى يان ئةوةى ثَيى دةل

لةوةى  بضوكة  زؤر  بةشَيكى  ئةمةش  ئاطايى  رةشى  تةختة 
دةطاتة بنكة هةستيية جؤراوجؤرةكان. 

كؤئةندامى  لة  يــان  ئةندامةكانةوة  لة  ئـــةوةى   
و  ــبــذاردن 

َ
هــةل و  ضــارةســةر  ضةندين  دةطـــات،  هةستييةوة 

رَيكخستنى بةسةردا دَيت، دةشكرَيت لةضةند بنكةيةكى نَيو 
ئةو  وةك  و ضارةسةربكرَين،  بن  كةرت  دةمــاردا  كؤئةندامى 
شةثؤلة دةماريية كارةباييانةى لة ضاوةكانةوة دَين، كةرت دةبن 
و دةضنة ضةندين بنكةوة لة كؤئةندامى دةمارداو هةريةكَيكيان 
بةجيا ضارةسةرَيكى دةكات، ثاشان رَيكدةخرَيت و دةنَيردرَيتة 

تةختة رةشى ئاطايى تاوةكو هةستى ثَيبكرَيت. 
واتة ثَيويستة رَيطةى ثَيبدرَيت بضَيتة تةختة رةشى 
بةو  هةست  جار  زؤر  ئَيمة  ثَيناكرَيت،  ناهةستى  ئاطاييةوة، 
شةثؤلة دةمارييانة ناكةين كة لة ضاوةكانةوة دةطةنة كؤئةندامى 
دةماريى، بةهؤى شتطةلَيكى طرنطرتةوة كة وادةكةن ئاطابني و 
هةستى ثَيبكةين، تةنانةت دةكرَيت لةكاتى هةبوونى ئازارَيكى 
سةختدا هةست بة ئازار نةكةين، واتة ئةطةر شتَيك هةِرةشة لة 
ذيان و تةمةنمان بكات، ثَيويست دةكات ئاطادار بني و هةستى 

ثَيبكةين، تاوةكو بةدواى ضارةسةركردنيدا بطةِرَيني. 
كتَيبةكةياندا  لة  نايت  مارطرَيت  و  نايت  ركــس 

َين: 
َ
«سةرةتايةك بؤ دةروونزانى نوَي» دةل

دةركثَيكردنى  خاوو  هةستكردنى  نَيوان  «جياوازى 
هةستى ئةوةية: هةستكردن بريتيية لةو شتةى المان دروست 
دةبَيت لةئةزموون، لةئةنجامى ئاطاداربوونى خانة دةمارييةكان 
م 

َ
لةيةكَيك لةناوضةكانى كؤئةندامى دةماريي هةستيي، بةال

دةركثَيكردنى هةستى بريتى ية لةو هةستكردنةى كةشتَيكى 
زياتر دةخرَيتةسةرى، واتة زيادكردنى ئةو ئةزموونةى بةهؤى 
ئاطايي خانة دةمارييةكانى لةنَيو ناوضةكانى ديكةى كؤئةندامى 
هةستى،  دةركثَيكردنى  ديكة،  بةمانايةكى  هةن.  دةماريدا 
هةستكردنَيكة كةيادةوةرى و وَينةكانى لة ئةزموونى ثَيشرتةوة 
دةكةوَيتة  زوو  زؤر  ئةمةش  يدايةتى، 

َ
لةطةل وةريطرتوون 

ذَير كاريطةرى ئةو شتةى بةرامبةرى ورياين يان هيواى بؤ 
دةخوازين و خواست و ئامانجمانة». 

ئاطاداركردنةوةو  ئامرازى  هةستةوةرةكان  ضونكة 
زيندوو  بــونــةوةرى  كة  شتانةن  ئــةو  هةموو  راطةياندنى 

لةكاريطةريية دةرةكى و ناوةكييةكان دووضارى دةبن. 
هَيزَيكى  بةهةر  كاريطةرييانةش  لةو  هةريةكَيك   
مى خؤى دةداتةوة، 

َ
دياريكراوةوة بن، ئةم بنةما هةستية وةال

مَيكى 
َ
يان وةال ةداية، 

َ
لة شَيوةى كردةو جول يان  مةكةش 

َ
وةال

كيميايي و فيزيؤلؤذيية، ياخود هةستيية، يان هةردووكيان 
ثَيكةوة دةبن. 

يــان هةستكردن  لــةبــةرئــةوةى هــةســتــةوةرةكــان   
بوونةوةر  كاريطةرييانةى  ئةو  مــدانــةوةى 

َ
لــةوةال جؤرَيكة 

مةكةش يان ئاطاداركردنةوةية ياخود 
َ
دووضارى دةبَيتةوة، وةال

راطةياندنة. 
ئامرازَيكى هةستكردنى  مرؤظةوة،  ئَيمةى  بةاليةن 
ــؤزة، ضونكة 

َ
ئــال ـــش  هــةيــة، زؤري ــدوومــان  ثــةرةســةن زؤر 

كؤئةندامَيكى دةمارى زؤر ثةرةسةندوومان هةية، ئَيمة هةستة 
سةرةتاييةكانمان هةية كةبنةِرةتَيكى فيزيؤلؤذى بؤماوةييان 

هةيةو هةر لةكاتى لةدايك بوونةوة تيامانداية، ئةوانيش: 
1.  هةستة راطةياندنةكان، لةسةرةتادا بَي اليةنن 

وةك هةستةكانى بينني و بيستن و بؤن و بةركةوتن. 
ــ  ــ هةستةكانى ئازار  2. هةستة ئاطاداركةرةوةكان 
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بةركةوتنى و بِرين و سووتان لةئةنجامى هةستانةى ئةو وةك
َين

َ
يانئةوهةستانةىثَيماندةل زيانبةخشةكانبةلةش، ماددة

هةية، وةكهةستى هاوسةنطى فيزيؤلؤذى لةشدا تَيكضونَيك لة
هةستكردنانة ئةم طةرما، وسةرماو تينويةتى و برسيةتى
طونجاو مدانةوةيةكى

َ
وةال ةو

َ
جوول كردةو ئاراستةى و نةرن

َ
ثال

دةكرَين.
هةستةكانى .3
ضَيذوخؤشي و حةوانةوة،
هَينانةدى لةئةنجامى
نةرةكانةوة

َ
ثال لة يةكَيك

وةك ــت، ــَي دةب دروســـت
ــاش ث ــةى ــةســت ئــــةو ه
خواردن، نان و برسيةتى
ـــــةوةى ـــــواردن يـــــان خ
تينويةتى، ثـــاش ئـــاو 
ــــــةم هـــةســـتـــانـــةش ئ
ةو

َ
جول كــردةو نةرى

َ
ثال

مــــدانــــةوةيــــةكــــى
َ
وةال

طونجاون.
.4
ــة راطـــةيـــانـــدن هــةســت
ئـــاطـــاداركـــةرةوةكـــان و 

لة بَي اليةنةكان راطةياندنة هةستة كاتدا، لةراستيدا لةيةك
بةثَيى كردن، ئارةزوو و ئاطادارى هةستى بؤ ةطؤِرَين د ذياندا

بارودؤخةكانىذيان.
كةزؤرو ضونةكاندان،

َ
هةل

َ
لةطةل هةستانةى ئةو .5

و ترس غريةو و خؤشةويستى هةستةكانى وةك جؤراوجؤرن،
تاد. .. شانازى كردن. ى و

َ
و خؤشحال توِرةيي و رق

ضةند هةستَيكى  مرؤظ الى ئةمانةش  ســةرةِراى
و يةتى

َ
كؤمةال ذيانى كةلةئةنجامى دةكــرَيــت، بــةدى نــوَي 

كارلَيك يةكرتدا
َ
رؤشنبرييةوةدروستدةبن.ئةمهةستانةلةطةل

و ئاطايي لةئةنجاميشدا هةست دةضن، و بةنَيو يةكدا دةكةن
ئايينى و ئاكاريي ؤزتر ثةيدا دةبن، هةستة

َ
ئال و ثةرةسةندووتر

يةتيية
َ
كؤمةال هةستة و هونةرييةكان و فيكرى و رؤحى و

هةستانةن. ثةرةسةندووةكان نموونةى ئةم
ضني كة كاريطةرييةكان يان رَيطايانة ئةو

ئاطاييةوة؟ دةضنة لَيوةى دةمارييةكان شةثؤلة
دةطرن وةرى هةستةوةرةكان ئةوانةى شت، يةكةم
هةستية بةرطرة كةلةرَيي دةمارييانةن شةثؤلة ئةو ئةميش
تينويةتى، و برسييةتى بة هةستكردن وةك ناوةكييةكانةوة،
لةرَيي هةروةها ترس، يان
كاريطةريية وةرطــرةكــانــى
لة هاتوون، دةرةكييةكانةوة
بةركةوتن و بينني و بيستن

.. تاد. و.
شــــت، دووةم
هاتووةكانة، يــادةوةريــيــة
ـــةمـــيـــش شـــةثـــؤلـــة كـــةئ
ي

َ
توَيكل لة و  دةمارييةكانن 

مَيشكيانبةشةكانىديكةى
دَين، دةمارييةوة كؤئةندامى

ئةوانيش:
ــى ــت ــس ــوي ــَي ث أ. 
مـــــةرج ـــى ـــام ـــج ـــةن ـــةئ ل
يان ثــةيــوةســتــى و  دانــــان 

بةدوايةكداهاتنىكات.
لَيكضوونىنَيو بؤ ثَيويستىلةئةنجامىبةستنةوة ب.

ببَيت. طشتطريى ــ ئةوةى وادةكات ماناكان و كاريطةرى
بةئاطا، ويستَيطى كَيشراوى نةخشة داواكردنى ج.
فيكرى ضارةسةرة لةئةنجامى يادكةوتنةوة، بريكردنةوةو واتة

بةئاطاييةكان. ويستة و
هةست  ئةندامةكانى ئةوةى لةنَيوان هةية  جياوازى
يانوةرطرةهةستيةكاندةينَيرنوئةوةىكةهةستىثَيدةكرَيت
هةست دووضاوطةيةى ئةم كارلَيككردنى بةهؤى بةكردةيي،
كؤئةندامى لة جَيطةكانى شةثؤلة دةمارييانةى ئةو وةرطرانةو

ديكةش. هؤكارى هةروةها دَين، دةمارييةوة
وةرطرة لةئةنجامى هةستكردنانةى ئةو    

بريتني  هةستييةكان وةرطرة هةستيةكانةوة دروستدةبن:
و كارةبايي و ميكانيكى كاريطةريية لة طؤِرةِرة بايؤلؤذييةكان،
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         رووناكى و دةنطى و كيميايي و طةرمى و  
كارةبايية  شةثؤلة  بؤ  دةطــؤِرن  بايؤلؤذييةكان     

دةمارييةكان. 
بةركةوتن  وةك  هةن  طونجاوةكان  هةستة  ثاشان   
و بؤنكردن، هةستة نةطونجاوةكانيش وةك بيستن و بينني، 
بةهَيزيي  نَيوان  ثةيوةندى  زؤرن،  زؤر  هةستيةكان  وةرطــرة 
دةمارييةكان،  كارةبايية  شةثؤلة  بةهَيزى  كــةرةوةو  ئاطادار 

ثةيوةندييةكى لؤطاريتميية، واتة نوسراو نيية.
ـ  هةستةكان لةكاتى روودانى طؤِرانى كاريطةرييةكانـ 
بةشَيوةيةكى طشتىـ ــ دروست دةبن الى بونةوةر، هةر خؤى ئةم 

كاريطةرييانة طةورة دةكات و رونيان 
لةكاتى  لةبةرامبةريشدا  دةكاتةوة، 
جَيطريبونيدا كةمدةبنةوة، ضونكة 
ميكانيزمي بةراوردو بةباشرت دانان 
بؤ هةستة هاتووةكان هةن، كاتَيكيش 
كاريطةرييةكان  طــؤِرانــى  تَيبينى 
مـــدانـــةوة دروســت 

َ
ــت، وةال ــرَي دةك

م 
َ
وةال ثــَيــضــةوانــةوة،  بة  دةبــَيــت، 

الوازدةمَينَيتةوة ـــ     هةستةكان 
لةبنةِرةتدا دؤزةرةوةى طؤِرانةكانن 

هةستيةكان  سستمة  ســةرجــةم  ــــ 
زؤربوونى  بةشَيوةى  ــراون  ك وائاراستة 

و  بــةرمــان  دةورو  ذينطةى  لــة  جياوازييةكان 
دةكاتةوة، بةئةنجامدانى ئةم  كانيش كةميان  سيما جَيطرية 
لَيكدانةوةى  ــةراوردو  ب ئاستةكانى  هةموو  بةثَيي  ــةراوردة  ب
زيادكردنةكانى  و  خستنةروو  لــةِرَيــي  دةبــَيــت،  خــؤى  تــاك 
كردنةو ئةم بةراوردكردنة سادةية 

َ
دةمارؤضكةكانى، ئةم تَيكةل

و  هةستيةكان  دةمــارة  ووروذاندنى  ثرؤسةكانى  بونيادى  لة 
بةوثةِري تواناى ثَيويستى ئامار كردن و شيكردنةوةى نامة 
هةستيةكان لَيكدةداتةوة، دواتر بِري سةرجةم زانيارييةكان 
كةمدةكاتةوة، هةر لةطواستنةوةى نامة هةستيةكةوة بؤ يةك 
ليديسلو  (تايلورو  كتَيبةى  لةو  ديكةى،  ئاستةكانى  بةيةكى 
سالكن) دا ئاماذةى بؤكراوة كة: «بةضاوثؤشني لةهةر يةكَيك 
لةهةستةكان، ئاطايي و دةرك ثَيكردنمان بــةِرووداوة دةرةكى 
و ناوةكييةكان، بريتى ية لةبةرهةمى هةريةك لة هةنطاوة 

ضارةسةرى و رَيكخستنةكانى زانيارييةكان لةنَيو كؤئةندامى 
دةماري بنكةييدا».

 ثَيش هةموو شتَيك، كاريطةرييةك دَيت و شَيوةى 
طؤِرينى كات يان شوَين لةوزةى كارؤموطناتيسي يان ميكانيكى يان 
كيمياييدا دةكات و رووبةِرووى وةرطرة هةستةكةى دةكاتةوة كة 
ئامادةى دؤزينةوةيةتى، لةناو وةرطرةكةشدا طؤِرانة وزةييةكان 
ــ يان بةهَيماكردنىـ ــ روودةدات لة شَيوةى ترثة دةمارييةكاندا، 
بةجؤرَيك كةزانيارييةكان سةبارةت بةو روودانى كاريطةريية 
دةثارَيزَيت و لة شَيوةى جفرةيةكى دةمارى ئةم نامة هةستية 
دةطوازرَيتةوة، ئةويش لةرَيى زنجريةيةك وَيستطةى مام ناوةند 
كؤئةندامى  لة  بةرزةكان  ئاستة  بؤ 
دةمـــــارى نــــاوةنــــددا، ئــةويــش 
دةكــاتــةوةو  جفرةكان  هَيماو 
ئةمةش بنةِرةتى دةركثَيكردنة 
روودانـــى  بــؤ  ئاطاييةكةمانة 

كاريطةرى لةسةرمان. 
ـــي  ـــب ـــَي ـــت ك ـــــــة  ل  
«دةروونــزانــى نــوَي» و رَيطة 
هاتووة:  سةرنجراكَيشةكانى 
لة  ية  بريتى  «هةستكردنمان 
ةكةمان، 

َ
قوول خَيراو  زؤر  زيرةكيية 

بــةدةوروبــةر  راستةوخؤى  بةركةوتنى 
لةسفرةوة درَيذدةبَيتةوة بؤ ناكؤتايي، بمانةوَيت يان 
بذاردنةكانمان 

َ
نا، هةرئةوة كةهةميشة بِرياردةدات، بةردةوام هةل

بذاردنةكانمان دَين 
َ
لة ناوةوة ضاوطة دةطرن، واتة لةناوةوة هةل

بةبَي ئةوةى دةستى خؤمانى تَيدابَيت، خؤ ئةطةر لةسةر دذى 
تَيكمان نيية و ناتوانني 

َ
ناوةوة سوور بني، ئةوا هيض دةسةال

دذى ذيانى ناوةوةو دذى ئةو هةستة بوةستينةوة كةهةستى 
و  ــات  دةك ضــاودَيــرى  دةطــوازَيــتــةوةو  هَيماكان  و  ثَيدةكةين 
بِرياردةدات بةبَي راوَيذكردن بة هيض شتَيك، ئَيمة شتةكان و 
كو بةثَيي هةستةكانمان، 

َ
ةوة نازانني، بةل

َ
بوونةكان لةرَيي ئةقل

م «هةستةكانمان بارطاوييان 
َ
شتةكان هةموو بَي اليةنن، بةال

دةكةن» بةم مانا يان بةو ماناية، هةموو كةسَيك راست دةكات 
َين. 

َ
سةبارةت بةوةى بة هةستةكانيانةوة بةندةو دةيل



34 سةردةم     زانستى

      193

طرنطةكةى: رؤَلة و رذَين مَيشكة ذَير ثشتةوةى
د.عزةتسةيد ئيسماعيللة كتَيبةكةيدا «دةروونزانى
مَيشكة ذَير ثشتةوةى نةى

َ
رؤال ئةو لةنَيو َيت:

َ
دةل فسيؤلؤذى»

طرنطةكانى ئةركة رَيكخستنى دةيطَيِرَيت: (سةلةمةس) رذَين
راطرتنى نائاطايي، يان بن ئاطايي ئيدى ذيان، بؤ جةستةية
جةستة شلةمةنيةكانى هاوسةنطى ــ خوَينبةرةكان ثةستانى
خؤراكثَيدان ـــ لةشلةمةنيةكان خوَييةكان جياكردنةوةى ــ
كوَيرةكان رذَينة ــ دةردانةكانى ةكان

َ
ريخؤل طةدةو ضاالكى ــ

ضوونى
َ
هةل بةاليةنى بةهَيزى ثةيوةندييةكى هةروةها  و

و ثاداشت دواتريش ئازارو ضَيذو وةك هةية هةستةكانةوة
سزا.

ناوضةيةك  ضةند دا،
َ
ئاذةل دةمارى كؤئةندامى لة  

هةروةها حةوانةوة، و خؤشي لة ئاطاداركردنةوةى بؤ هةية
بةرطرى ترس يان يان بةئازار هةستكردنى ديكة بؤ ناوضةى
لةمَيشكدا سزا و ثاداشت ناوضةى هةروةها راكــردن، ياخود
رذَين، مَيشكة ذَير ثشتةوةى لة بنةرةتييةكانيش بنكة و هةية
ناوضةكانىديكةشدةكةونةبةشةكانىديكةوةلةطرَييتةختى

ناوةِراستدا. مَيشكى و مَيشك ي
َ
توَيكل لة و مَيشك

طرنطرتين  دةبنة بَيطومان سزا و ثاداشت شوَينةكانى
هةستى ئةزموونى كراوة تَيبينى مرؤظدا، ضاالكى لة راطرةكان
بةدةطمةن سزا، زؤر يان ثاداشت لة يةكَيك نابَيتة هيض لةوةى
يادىدةكرَيتةوة،دووبارةبوونةوةىئاطاداركردنةوةلةماوةيةكى
مى

َ
وةال نيمضةتةواو بؤ كوذانةوةيةكى هؤى دياركراودا دةبَيتة

و ثاداشت شوَينةكانى ئةطةر مَيشك، ـــ ي
َ
توَيكل ـــ ثــةردةى

ئاطاداركةرةوةى كةلةسةر دا
َ
لةئاذةل م

َ
بةال نةوروذَينرَيت، سزا

بؤجار جار مَيشك ى
َ
توَيكل مدانةوةى

َ
وةال راهاتووة،  هةستى 

لةم ئاطاداركةرةوةكة، بةدووبارةكردنةوةى دةبَيت بةهَيزتر
لةبةرئةوة بةهَيزكراوة، مدانةوة

َ
وةال دةووترَيت ةتةدا 

َ
حال

ئةزموونى يادكردنةوةى بؤ هةية بةهَيزى شوَينةوارى
َ
ئاذةل

ضوونةكان
َ
هةل سؤزو يان سزا،  و ثاداشت  مايةى كةدةبَيتة

واتة هةية، فَيربوونةوة بة طةورةيان ثةيوةندييةكى كة
رذَينيان. مَيشكة ذَير ثشتةوةى طونجاوى مدانةوةى

َ
بةوةال

هَيزيان لةكاتى و هةستةكان زنجريةى بايةخى
لةدايك  لةكاتى هةستةكان بايةخى زنجريةى بووندا: لةدايك
ئةويش ثاش بَيت، طرنطرت فراوانرتو ئازار كة وادةكات بووندا،

دادةنرَيت، بةطرنط بةركةوتن هةستى
هةستكردن و بؤن و دةم بةركةوتنى

لةسةر  طرنطييةكة واتة بؤى، دايك سؤزى و  بةنةرمى
ثاشئةويش بؤنة، بةركةوتن و هةستةكانىبةركةوتن وضَيذو

هةستى بيستن ئينجا بينني.
هةستكردنيةتى بؤ 

َ
مندال ى

َ
هةول يةكةم  دةبينني

بؤ دانى
َ
هةول ثاشان دايــك،  شريى ســؤزو بةطةرمبوونةوةو

بَيزارى، و تينويةتى و برسيةتى لةهةستةكانى دووركةوتنةوة
ي ساوا.

َ
مندال الى مدانةوةن

َ
وةال بنةِرةتى ئةمانة

بينراو) (بيستةرو و رةنط دةنط هةستةكانى ثاشان
يان بةضَيذ و خؤشي

َ
دل بؤهةستى كةلةسةرةتادا بَياليةنانةن،

هاوثةيوةندييانةى و مةرج لةئةنجامى ئةو دةطؤِرَين، بةئازار
ئةميش زمان، بؤ دةطؤِرَين دةنطةكان دواتر دةبن. دروست
دةبَيت لةهةستةكانىبةركةوتن بايةخىزؤر زياتر كاريطةرىو
ثَيشبينىدروستدةبن، هةستةكانىضاودَيريو ئةوجا تاد، . و.
تاد. .. و. ضوونةكان

َ
هةل و خؤشةويستى هةستةكانى هةروةها

ميكانيزمةكانى كارى هةستةوةرةكان: 
كؤئةندامى و هةستةوةرةكان كارى ميكانيزمةكانى
ثَيضراوو ــراوو ــؤش داث لةميكانيزمة يــة بريتى دةمــاريــي
دةرضةو بةهؤى ئةوثَيضانةش شيمانةيي، نةك دياريكراوةكان،

دةمارييةوةية. و ضاوطةى تةوذمى ضؤنيةتى و ضةندَيتى
دروست  يانلةرَييكارلَيكىكاريطةرييةكةوة  دةرةضة
ةتىتايبةت

َ
دةبَيتكةتةوذمَيكى دةماري ثةيدا دةبَيت كةخةسل

وروذَينةرَيك  كاريطةرى واتة روونادات، يان هةية، و جَيطريى
ثةيد ووروذاندنَيك ئةوةتا يان هةستةكان وةرطــرى لةسةر
دروستى ياخود بكات، دروست دةمارى كةتةوذمَيكى دةكات
ــةرووى ل ديــاريــكــراوة بةرهةمَيكى تــةوذمــةش ئــةو  ناكات، 

ضاوطةكةيةوة. و ضؤنَيتى و ضةندَيتى
بةهةمانشَيوةكارىخانةدةمارييةكانياندةوروذَين
تةوذمة لة ئةنجامى ئةو دَينن تةوذمَيكى دةماريى بةرهةم و
تةوذمَيكى هيض و ناوروذَيت  يان دةطــات، ثَيى  دةمارييانةى
دةضَيت، ئةمةشلةكارىكؤمثيوتة ناهَينَيت، دةماريىبةرهةم
كؤئةندامى و هةستةوةرةكان كارى نييةتى. يان هةية تةوذمى

دياريكراوة، ضونكة فيزياييةوة رووى لة دةماريى هةروةها
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              هيض شيمانةييةك بؤ كارى بونيادة 
     َيرينةكانى هيض يةك لة كيميايي فيزيايى نيية 
بؤ وةرطرة هةستيةكان يان كؤئةندامى دةماريى، ئةميش وةك 
كارى كارلَيكة فيزياييةكانى ديكة، كة ئةطةر ميكانيكى بَيت 
لةبةر  ديكة،  فيزيايى  كارلَيكَيكى  هةر  ياخود  كارةبايى  يان 
ئةوةى وروذاندن يان تةوذمة دةمارييةكان يان روودةدةن يان 

ةتى دياريكراوى هةية. 
َ
روونادةن، لةهةر جارَيكيشدا خةسل

ــاغ)  (دةم دةمــاريــى  كؤئةندامى  كــارى  كاتَيكدا  لة 
و  بِريارةكان  بونيادى  و  زانــني  لة  كةيدا، 

َ
باال بوونيادة  لة 

مةعريفةيةكى  دةكرَيت  ثَيشكةوتووانة  بريكردنةوةيةكى 
باسكردنى  جَيطةى  لَيرةدا  ـــ  بهَينَيت  بةرهةم  شيمانةيي 
نيية ـــ ضونكة زانني و ناسينى جيهانى دةرةوةو بِريارةكان 
كةلةئةنجامى كارى بريكردنةوةكان بونياد دةنرَين بريتني لة 
ثَيشبينى و شيمانةيي، ئةمةش ئاكامى نةشاردنةوةى تةواوى 
هةروةك  دةشاردرَينةوة  كةتةواو  م 

َ
بةال هزرييةكانة،  بونيادة 

لة بونيادة فيكريية ماتماتيكييةكانة، ئةوا ئةو كاتة بِريارةكان 
بةشيمانةيي دةبن و لةراستيدا دةطةنة ثلةى رةهايي. 

ئامَيرة  ئــاوازى  بة  هةستةكان  لَيضوواندنى 
مؤسيقييةكان: 

لةبةردةستماندا  مؤسيقي  ئامَيرى  ئةطةر ضةندين 
و  دةذةنــرَيــن  شَيوازَيك  بة  و  جؤرَيكن  كةهةريةكةو  بَيت، 
ذةنينى  مــاوةى  يان  دةردةضــَيــت  لَيوة  دةنطَيكى  هةريةكةو 
هةريةكَيكيان بثَيوين يان ئةو هَيزةى لةذةنينياندا بةكاردَيت،   
دةرناضَيت،  لَييانةوة  ئــاواز  نةبن،  طونجاو  ذةنينةكان  ئةطةر 

هةر ئامَيرة خاسيةت و ضؤنَيتى لةكاركةوتنى خؤى هةية، 
ماوةيةكى  ئاوازَيكيش  و  ذةنــني  هةر  هةية،  خؤى  ذةنينى 
دياريكراوى هةية، ئَيمة دةتوانني ئامَيرةكان بةضةندين شَيواز 
و ئامراز بذةنني، دووبارةكردنةوةى ذةنينى هةندَيك ئامَير 
ذةنينيشي  كةم  هةروةها  بطؤِرَيت،  لةخاسيةتةكانى  رةنطة 
لةخاسيةتةكانى دةطؤِرَيت، دةشكرَيت ثَيكةوة ضةند ئامَيرَيك 
بذةنرَين، توانايةكى تايبةتى هةية لةوةى دةكرَيت ئامَيرَيك 
لةرَيطةى كارى ئامَيرَيكى ديكةوة بذةنرَيت يان لةرَيي ضةندين 

ئامَيرى ديكةوة. 
ئامَيرة  بة  دةكرَيت  هةستةكانيش  شَيوة  بةهةمان 
ئاطاداركردنةوةن  بؤ  هةندَيكيان  بضووَينرَين،  مؤسيقيةكان 

ياخود راطةياندن و ثَيشبينى كردن، هةندَيكيشيان بؤ ثاداشت 
هةستة  ــازارو  ئ بؤ  هةندَيكيش  خؤشي،  روودانـــى  ضَيذو  و 

ناخؤشةكان. .. تاد. 
ــ  ئامَيرة هةستيةكان  ـــ  ميكانيزمى ئةم ذةنينةى 
م 

َ
دياريكراوو جَيطرين كاتى دةستكردن بة بةكارهَينانيان بةال

ثاش بةكارهَينانى زؤر و دووبارة بؤوة، بةنَيو يةكدا ضوون 
وطؤِر لةنَيوانياندا دروست دةبَيت، دةطؤِرَين و 

َ
و كاريطةرى ئال

ؤزتر دةبن، ئةمة 
َ
ثةرة دةسةنن و ميكانيزمةكانى ذةنينى ئال

م رَيك دةخرَين و روو لة جَيطريى 
َ
بــةردةوام روودةدات، بةال

بؤ  رَيطة  دوو  تةمةن،  درَيــذى  و  كات  بةتَيثةِربوونى  دةكةن 
ذةنينى ئةم ئامَيرة هةستيانة هةية، ئةوانيش: 

ـــرة  ــةى وةرط ــط ــةرَي ــة بــنــةِرةتــيــيــةو ل يــةكــةم: ك
هةستيةكانةوة دةبَيت. 

ذيان،  لةئاكامى  دةبَيت  دروست  ئةوة  ثاش  دووةم: 
طرياوةكانى ثةردةى مَيشكةوة 

َ
ذةنينى لةرَيي يادةوةرى يان هةل

دةبَيت، لةنَيو ئةم دوو رَيطةيةدا بةنَيو يةكدا ضوون و كاريطةرى 
كار  يـــادةوةرى  كــاردةكــةن،  ثَيكةوةش  و  روودةدات  وطؤِر 

َ
ئال

لةهةستة هاتووةكان دةكات و بةثَيضةوانةشةوة، جطة لةوةى 
كارو ضارةسةرى كؤئةندامى دةماريش كاريطةرى هةية. 

د.حكمةت هاشم لة كتَيبةكةيدا «فةلسةفةى طشتى» 
كو لةشَيوةى 

َ
ةكان ناضن، بةل

َ
َيت «هةرطيز هةستةكان لة كةنال

َ
دةل

ةى 
َ
زةنطة كارةباييةكاندان، وةك ضؤن لَيكضوون لةنَيوان جول

ثةنجة لةسةر دووطمةيةك و بؤ لَيدانى زةنط نيية، ئاوهاش 
لَيكضوون لةنَيوان ووروذاندن بؤ اليةكى دةمارو ئةو هةستانةدا 
نيية كة دةضنة ئاطاييةوة لةو اليةدا، ئةطةر ضاوى مَيروولةو 
ضاوى مارمَيلكةو ضاوى مرؤظ لةبةردةم ديمةنَيكدا دابنرَين و 
لةسةر يةك وَينة وروذَينران ئةوا يةكةميان بةهةستى مَيروولة 
دةيبينَيت و ئةوانى ديكةش بةهةستةكانى خؤيان، ئةمةش 
وةك ئامَيرة مؤسيقية ذَيدارةكانة كةلَيدانى يةك كةوان دةنطى 
جياواز دةبَيت لة ئامَيرَيكةوة بؤ يةكَيكى دى، لةبةرئةوة سةير 
نيية كةبةهؤى هةستةكانمانةوة دةرك بةجيهانَيك دةكةين 

كةلةجيهانى راستةقينة جياوازة».
ـ ئاطاييةكان:  ذةنينى ئاوازة هةستيةـ 

وةرطرة  لة  ئــاوازة هةستيةكان  كليلةكانى  زؤربــةى 
ئاوازةكانة،  هةرضى  مَيشكدان،  ى 

َ
توَيكل نَيو  هةستييةكانى 
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رَيكخستنى دةمَيننةوة، دةماردا كؤئةندامى لة يان روودةدةن
ذةنينةية، ئةم رَيكخةرى و دةسةآلتدار و بةرثرس  تؤِريى
بةشدارى دةماريى كؤئةندامى ديكةى بونيادةكانى سةرجةم
و رذَين مَيشكة ذَير ثشتةوةى تايبةتى بة دةكةن، كارةى ئةم

مَيشكؤلة.
بةزؤرى يان ــ دايك بوون ثاش لة تؤِرى رَيكخستنى
بة هاوكارى بةشةكانى دةكات، دةست بةكارةكانى ـ ئةوةـ  ثَيش
وةرطرة لة ثؤلَينكردنىهةستةكان رَيكخستنو دةستبة ديكة
هاتوانة ئةو طرنطرتين  لة  سةرنج و  دةكةن هةستيةكانةوة
بةثَيى كارو دةدرَيت، طرنطرتين لةسةر ــ مانا ــ بِريار و دةدةن
بة جةستة دؤخى و بةشةكانى ديكةى دةماغ سةنطاندنى

َ
هةل

طشتى.
ديكةى دةماغ ياريدةى بةشةكانى ى مَيشك كة

َ
توَيكل

دةكات زانيارييةكان وَينةو طرتنى 
َ
هةل بة دةست ــ دةدةن

ــادةوةرى ي بونيادى ــ دةذةنــرَيــن  ئــاوازانــةى دةربـــارةى ئةو
لةوةى دةكات بةشدارى ئاوازةكان ناردنى لة ئةوة ثاش ئاطادار

رَيكخستنىتؤِريي. بؤ يطرتووة
َ
هةل

تواناكانى تــةمــةنــةوة، دةضــَيــتــة كاتَيك  مـــرؤظ 
ذةنيني بةسةر بوون زاأل بؤ دةبَيت زياتر تؤِرى رَيكخستنى
بانطكراوةكان ــ يانويسرتاوةكان ئاوازةكانىهةستة هاتووةكان
و بةكاربردن  ئةنجامى لة ئةويش  مَيشكةوة  ى

َ
توَيكل لة ــ 

دةتوانَيت تؤِريى رَيكخستنى كاتةدا لةو ضونكة فَيربوونةوة،
هةستة ياريدةى بةبَي  بذةنَيت ئــاوازةكــان لة زؤر بِرَيكى

كردن ئةندَيشة بة بريكردنةوةو هاتووةكان،
بة ثشت لةوةدا خةونةكان، و

ىمَيشكوبةشةكانىديكةى
َ
طرياوةكانىنَيوتوَيكل

َ
هةل

دةماغدةبةستَيت.
لة زؤرةوة  بِرَيكى بة دةكرَيت كة ئاوازانةى ئةو 
تواناى وةرطرتن تؤرِيى رَيكخستنى و دةربضن ى مَيشكةوة

َ
توَيكل

كة دةبَيت، دياريكراوى و كةم بةشَيكى تةنها راطةياندنى و
دةهَينَيت، ثَيك ئاطايى رةشى تةختة ياخود يادةوةرى ئةمةش
يانهةستةكانى ىمَيشكدا

َ
توَيكل دةكرَيتهاتووةكانلة هةروةها

هةتا ضاوةِروانيدابَيت لة و بطرَيت
َ
هةل كةمرتة بايةخيان

ئاطاييدا. لة دةكرَيت ضارةسةر طرنطرتةكة
ــ ئاطايي واتة ــ هةستةكان ئةوةى كةواتة

و  دةخات رَيكيان و دةبذَيرَيت
َ
 هةل

لة بةِرَيوةيان دةبات، بريتيية
مَيشكة ذَير ثشتةوةى لةمةشدا تؤرِيى، رَيكخستنى
بةرهةمى ي بةئاطاش

َ
ئةقل دةدات، مَيشكؤلة يارمةتي و رذَين

وةستانى كاتى تَيكضوون ياخود رَيكخستنى تؤِريية، لة كارى
دَيت. كؤتايي ئاطايي تؤِريدا رَيكخستنى

ضوونة  ياخود بينني خةون بةبَي دا،
َ
خةوَيكى قول لة

تؤِريي رَيكخستنى كردندا، بةنج لةكاتى تةواوةوة بَيهؤشي نَيو
ئاطايي. هةروةها رادةوةستَيت، ثةخشى دةكوذَيتةوةو

ئاطاييةوة طؤِرةثانى دةضنة وروذَينةرانةى ئةو ى
َ
رؤل

كاريطةرييةطةورةكةيدا:
َ
لةطةل

هةست  طؤِرةثانى دةضنة ــنــةرانــةى ووروذَي ئــةو   
لةضاو ــن دةب ضــارةســةر تيايدا و ئاطايي يــان ثَيكردنةوة
وروذَينةرةكانىديكة بايةخَيكىتايبةتى هةية،بةضاوثؤشنيلة
ئةمةش كردةييةكةى، بةها يان زيندةيي ئةركة و

َ
رؤل و بايةخ

وروذَينةرانةدا ئةم  كةلةضارةسةرى ئةوة بؤ  دةطةِرَيتةوة
وروذَينةرةكانىديكةكةناضنةطؤِرةثانىئاطاييةوةحسابيانبؤ
ناراستةوخؤ دةبَيت، بة رَيطةى ئةميش ناكرَيت، ضارةسةرى
بةسةر ضؤنيةتى  بوون

َ
زال و و فَيربوون لةرَيطةى مةرجةكان

ضارةسةرةكةدا.
دؤخــي  دوو ضــارةســةركــردنــى ــي ــةِرَي ــت ل  دةكــرَي
لةوةدا بضةسثَينرَيت، يةكَيكياندا ئةمة هةر لةئاكامى يةكسان

شوَينَيكى بة طةيشتن بؤ باشرتة رَيطايةيان كةبِرياردانى كام
يةكَيكيان     هةر بةضارةسةرى دياريكراو،     

طةرضي  باشن، بِةراى ئَيمةهةردوو رَيطاكة بةتةنها،  
ضارةسةريدا لةكاتى ئاكام اليةنى بَي ئائةمة نيية، ورد ئةمة
ئاكامَيكى كةدةطةينة ئَيمة دةردةخــات، لة طؤِرةثانى ئاطايي
شيكردنةوةى بؤ باشن، كةهةردوو رَيطاكة لةبةرئةوةية جياواز،
ئاطاييةوة، طؤِرةثانى ناضنة هةمووى هةستةكان هاتووى زياتر،
ي

َ
توَيكل لة و دا

َ
لةشوَينىوةرطرتنى ئةمهةستانة لةئةقل ضونكة

طؤِرةثانى بؤ هةندَيكيان ثاشان و دةكرَين ضارةسةر مَيشكدا
ئةو مةرج و ماوةيةداو لة ئةنجامى ئاطايي دةنَيردرَين، لةو 
هاوثةيوةستيانةىثَيشرتثَيكهاتبوون،ضاكدةكرَينودةطؤِرَين،
دووضارى طؤِرةثانى ئاطاييهةتا واتةهاتووىهةستةكان ناطةنة

ضةند هةروةها نةبنةوة، ضاككردن ضارةسةرو
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         وروذَينةرو ــ شةثؤُّـ دةمارى ـــ ديكة دةضنة 
       ناوةوة كةثَيشرت ثَيوةى بةسرتابوونةوة. 

 هةر دةنطَيك يان هةر وَينةو بؤن و وشةيةك، هةر 
وروذَينةرَيكى هةستى بةشَيوةيةكى خاو ناطاتة طؤِرةثانى ئاطايي، 
ضونكة دوضــارى ضاككردن و طــؤِران دةبنةوة و وروذَينةرى 
دذايةتيةكان  ةو 

َ
هةل زؤربــةى  ئائةمة  ناويةوة  دةضنة  ديكة 
لةضارةسةرى فيكرى ئاطاييدا دروست دةكات. 

كاريطةرييةكى  بةهَيزةكان  ضوونة 
َ
هةل و  هةست   

طةورةيان لةسةر ضارةسةرى فيكرى و لةسةر هةموو بونيادى 
دةماغ هةية، ئةم كاريطةرييانةش وادةكةن هةستة فيكريية 
وزةيةكى  جار  كــةزؤر  بــدةن،  تَيكى  يان  بشَيوَينن  ــان  وردةك
هةية،  بةبةرزكردنةوة  ثَيويستى  بــةردةوام  هةيةو  الوازيــان 
بةثشت بةستن بةهةستة طونجاوةكان و هاندان و ثاداشت وةك 

ضونَيكى هاوشَيوة. 
َ
ضَيذى فيكرى بةهَيزو هةل

 ناكرَيت ضارةسةرى فيكرى زؤرو جؤراوجؤر بكرَيت 
هةبوونى  دةماريي، ضونكة  ثَيويستى  توانايةكى  وزةو  بةبَي 
زانيارييةكى زؤر لة يادةوةريدا و هةبوونى ميكانيزمة فيكريية 
نيية،  بةس  زانيارييةكان  ثَيكدادانى  بؤ  ثةرةسةندووةكان، 
ثَيويست هةية،  َينةرى 

َ
وزةى جول هَيزو  بة  ثَيويستى  كو 

َ
بةل

 هةستة 
َ
هةروةها روونةدانى شَيواندن و ضةواشةكردنى لةطةل

بةهَيزةكانى ديكة. 
وخاوةنى  زانيارى  لة  كةثِرن  زؤرن  نة 

َ
ئةقال ئةو   

م دوضارى 
َ
ميكانيزمى ثةرةسةندووى ضارةسةرى فيكرين، بةال

ضوونة ناطونجاوةكان دةبنةوة، 
َ
ثةستان و هَيزى هةست و هةل

يةتيان رَيطةى 
َ
يان كةسانَيك هةن كةبارودؤخى دارايي و كؤمةال

ضارةسةرى فيكريان لَي دةطرَيت يان رَيي بةرهةمهَينانى هزرو 
زانياريية ثةرةسةندووةكان، بَيطومان توانا بؤ خؤطونجاندن 
كةسَيكى  بــريى  م 

َ
بــةال هةية،  سةختةكاندا  دؤخــة   

َ
لــةطــةل

ذَير كاريطةرى زؤرى ئةم  ضوو زؤر دةكةوَيتة 
َ
هةستيارو هةل
بارودؤخانةوة. 

ــان و  ــةك ــةزن ــدة م ــةن ــزرم  دةبــيــنــني زؤربــــةى ه
هةستيارةكان، بريؤكة طرنطةكانيان لةكاتى طؤشةطرييدا بةرهةم 
هَيناوة، بةو ثَييةش كةبريكردنةوة يان ضارةسةرى فيكرى بؤ 
لةم  ئاطايي بوون  بونيادة هزرييةكان ثشت بةهةستكردن و 
يدا دَيت 

َ
هزرانة دةبةستَيت، ئةوا هةر هةستكردنَيك كةلةثال

دةوورووذَيت لةئةنجامى ئةم ضارةسةرةوة، بةتايبةتى ئةطةر 
ضوونانة بةهَيزبن و بةنَيو يةكرتيدا بضن، 

َ
ئةم هةست و هةل

ئةوكاتةش ضارةسةرى فيكرى دةوةستَيت، يان بةشَيوةيةكى 
ةو خراث دةِروات. 

َ
هةل

سؤزو  و  ضوون 
َ
هةل تَيبينى  ئَيمة  لة  هةريةكَيك   

هةستة بةهَيزةكانى كردووة لةئةنجامى بريكردنةوةى، طةرضي 
زؤربةمان نازانني يان ئاطادارى ئةو كاريطةرييانة نني كةضونةتة 

نَيو كارلَيكى ضارةسةرة فيكرييةكان و ئاكامةكةيان طؤِريوة. 
 دايك هةرطيزدذى كوِرةكةى بِريار نادات، هةرضةندةش 
كو بيانووى بؤ دةدؤزَيتةوة، ئةمةش 

َ
ةية، بةل

َ
بزانَيت لةسةر هةل

لةئةنجامى كاريطةريية هاوشانةكانةوةية، يان كاتَيك كةسَيك 
ئةوا  لَيدةبَيتةوة،  رقي  يان  ــت  دةوَي خؤش  ديكةى  يةكَيكى 
دةكةوَيتة  فيكرييةكةى  ضارةسةرة  ئاكامى  يان  بِريارةكانى 
ذَير كاريطةرى ئةم رقة يان خؤشةويستى يةوة، نموونةى زؤر 
ضوون و ئةو 

َ
هةن لةسةر كاريطةرى طةورةى هةستةكان و هةل

سؤزانةى شان بةشانى بريكردنةوةن. 
هةستةكان ثَيويستى بة وروذَينةر، راهاتن و خووطرتن 
بة هةستة دياريكراوةكانةوة، هةمووى بنةِرةتَيكى فيسيؤلؤذى 
 .. دةماريى هةية بؤ راهاتن لةسةر ذةمةكان يان ياريكردن. 
دياريكراوةكانن،  هةستة  دووبارةبوونةوةى  ئةمانةش  د،  تا 
هةروةها ثاراستنى شَيوةو سروشتى ئةم هةستانةن بةجؤرَيك 
كة بةهةستى ديكة رازى نابَيت، يان نايةوَيت طؤِرانَيكى طةورة 

بةسةريدا بهَينَيت. 
ثاراستنى  لة  جياوازى  هةبوونى  رووى  لة  كى 

َ
خةل

ى هةستة تايبةتيةكانيان يان لة نوَي بوونةوةو طؤِرينى 
َ
هةول

جؤراوجؤرى ئةم هةستانةياندا لةيةكدى جياوازن، لة ئةنجامى 
جياوازيية فيسيؤلؤذيية دةماريةكانيانةوة، ض بةهؤى بؤماوةيي 

يان ثةروةردةوة. 
ضونكة راهاتن و خوطرتن و ثاراستنى بارودؤخَيك، 
ــةوةو سةركَيشى و  ــوون ــوَي ب ــضــةوانــةوة ن هــةروةهــا بــة ثــيََ
رؤتني،  ــارةو  دووب لة  بَيزاربوون  و  هةستةكان  جؤراوجؤرى 
ى 

َ
بةرَيذةى جياواز الى تاكةكان دةبينرَيت ئةوانة هةن كة هةول

ثاراستنى هةستةكانيان و دووبارةكردنةوةيان دةدةن، كةسانى 
ى نوَي بوونةوةى بةردةوام و خؤبةدوورطرتن لة 

َ
ديكةش هةول

دووبارةيى دةدةن و ئارةزووى نوَي بوونةوة دةكةن، هةية بَيزار 
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دةبَيت. بَيزار زؤر زوو هةية بَيزار دةبَيت، هةية نابَيت،
يان ــ وروذَينةر بؤ ئارةزوو ــ وروذَينةر بة ثَيويستى
ئيدى هةن، جياواز رَيذةى بة كةسَيك هةموو الى هةستانة ئةو
جؤراو يان دياريكراون هةستَيكى ضةند بووةوةى دووبارة يان

طؤِرانكارين. لة ثِر و بووةوة نوَي و جؤر
دةبَيتتَيبينىئةوةشبكةينكةبنةِرةتىفيسيؤلؤذى
بؤيادةوةرييةكانوسروشتىكارييطةرييةطةورةوهةندَيكجار
بةكاربردنى دووبارةكردنةوةى ى

َ
هةول لة ى

َ
رؤل تةوةرةييةكةى،

كة خوو و راهاتن لة بَيجطة هةية، تايبةتةكاندا وروذَينةرة
دةماريية، كؤئةندامى كارى ميكانيزمةكانى ةتةكانى

َ
خةسل لة

و هةمان شت بؤ و هةمان شوَين طةِرانةوة بؤ ى
َ
ضونكة هةول

بريكردنى وروذَينةر و كةسةكان هةمان و كردن هةست هةمان
ثةيوةندى كردونةتةوة، نوَيي ــردوودا راب لة هةستةكانى  و 
خاوةنى ميكانيزمى دةماريي كة و راهاتنةوة هةية، خوو بة

تايبةتبةخؤيةتى.
هةمان بؤ  دى كةسانى ثَيكردنى بةشدارى ى 

َ
هةول

و هةست طواستنةوةى ــى
َ
هــةول زؤربــةمــان كــردن،  هةست 

هةمان روودانى ضونكة كةسانى ديكة، بؤ دةدات بريؤكةكانى
زرينطانةوةىهةستىالىبةرامبةردةبَيتةهؤىخؤراكثَيدانَيكى
هةستانة، ئةم بةهَيزكردنى بؤ (باش) موجةب ثَيضةوانةيى

دةطرم دةنطَيكى خؤش لة من طوَي كاتَيك
خواردنَيكى  يان جوان ديمةنَيكى دةِروانمة يان  
بةشدارى ديكة كةسَيكى دةكةم حةز دةخؤم، بةتام و خؤش
هةستةكانى ئةو كردنى بةشدارى ضونكة بكات، هةستانةم ئةم
شتةكان لة وةرطرتنم ضَيذ و دةكات طةورةتر و بةهَيزتر من

دةكات. زياتر
لة هةستةكان  هَيزى  زيادبوونى ةتة 

َ
خةسل ئــةم 

خؤراكثَيدانى لة ديكة كةسانى  كردنى  بةشدارى ئةنجامى
هةروةك دَيت، هةستةكانةوة زرينطانةوةى باشى ثَيضةوانةى
درك مرؤظ كة هةستانةش هةية، ئةو دا فيزيايى بوارى لة
زمانةوة ئاماذةو و دةربِرين  رَيى لة ثَيدةكات  هةستيان و

ديكة. دةطوازرَينةوة كة كةسانى
ئةم ئةنجامى لة  هونةرييةكان ــوارة  ب سةرجةم 
لة بَيطومان بَيجطة بآلودةبنةوة، و دةكةن طةشة ةتةوة

َ
خةسل

د. تا .. شؤرةت. ثارةو وةك ديكة نةرةكانى
َ
ثال و هؤكار

ثةيوةندىثاَلنةرةكان
هةَلضوونةكانةوة و هةستةكان بة

بوون زاأل لة هَينانةدييةوة، رَيى لة نةرةكان
َ
كارى ثال

بة ــ دى دَيتة هةستيةكانةوة و ةيى
َ
جوول مدانةوة

َ
بةسةر وةال

ضونكة ئازار، و ضَيذ ــ زيانبةخشةكان بةخشو تايبةتىسوود
لة دياريكراو، رةفتارَيكى يان دياريكراو ميكانيزمَيكى نةرى

َ
ثال

روودةدةن وةآلمدانانةوة دَيت كة ئةو ئةنجامى زاألبوونبةسةر
نةرىبرسَيتىلةرَيىطؤِرينى

َ
وضارةسةردةكرَين.دةركةوتنىثال

بؤ ئةمةش دةكرَيت، تَيبينى بةخؤراك تايبةت وةآلمدانةوةى
بةرز يان دةطةِرَيتةوة، جةستة فسيؤلؤذى كيميايى بارودؤخى
هةست طؤِرينى وةآلمدانةوةو زؤرى نزم بوونةوةى بوونةوةو
كة ئةوةية ضةوانةوة، ثيََ بة  يان ئازار  بؤ ضَيذةوة لة كردن
دةردةكةوَيت، بةآلمئةوميكانيزمةى نةرلة طؤِرةثانى ئاطايدا

َ
ثال

هةستكردنةوةكانةوة طؤِرانى وةآلمدانةوةكان و طؤِرانى بةسةر
ضاككردن يان كردنةوة نزم يان بةرزكردنةوة ضؤن ضيية؟ ة

َ
زال

وةآلمدانةوةى ضؤن روودةدات؟ وةآلمدانةوةكان طؤِرينى و
بةهةمان هةستكردنةكان طؤِرانى ضؤن دةبَيت؟ دروست نوَي

روودةدات؟ وروذَينةرةكان
واز دةبَيت، تَير كة دةخوات ئةوةندة ئاذةأل كاتَيك
ئةوا هةر بخوات كرا ناضار ئةطةر خؤ لةخواردنةكة دةهَينَيت،
كةمايةى خؤشىو بةثَيضةوانةىئةوة ئازارداني، دةبَيتة مايةي

بوو. برسى كاتَيك بؤى بوو ضَيذ
ــ خؤش ئازار و بةضَيذ تايبةتةكان هةست كردنة
ئةنجامى لة كة ئةوةية تايبةتى بةشَيوةيةكى ــ ناخؤش و
كردنة هةست بةآلم دةوروذَيـــن، نةرةكانةوة

َ
ثال تَيركردنى

كة بةشَيوةيةكى ئةوانةن ،.. بينني. وةكبيستن و ييةكان
َ
هةوال

يان زيادكردن  رَيطةى لة  ــن دةوروذَي ناِراستةوخؤ يان سادة
لة ى

َ
رؤل طرنطرتينيان و لةسةر وريايى و سةرنج كةمكردنةوةى

دةكةن هةستيارى راو ئةو ئاذةآلنةى نةرةكاندا،
َ
ثال تَيركردنى

بة دةبَيتةوة، بةرز (.. بيستن. و (بينني يةكانيان
َ
هةوال هةستة

برسَيتى كاتَيكراويشدةكاتكةهةستبة بةندةو راوكردنةوة
سروشتى ئةم هةستانة بؤ تَيربوونيش ثاش راوكردن و دةكات،
ئاِراستةى و هَيز بةسةر بوون زاأل كةواتة دةطةِرَينةوة، خؤيان
ميكانيزمَيكى بة ئةميش هةية، هةستةكان و وةآلمةكان

بِر بةسةر بوون زاأل واتة روودةدات، دياريكراو
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           و جؤر و ئاِراستةكردنى وةآلمدانةوة 
       بؤهةمان وروذَينةر لة ئةنجامى بارودؤخى  

  طشتى بوونةوةر. 
ضونكة وةآلمدانةوةكانى هةمان وروذَينةر جَيطري و 
كو بةثَيى بارودؤخى طشتى بوونةوةرةكةية، 

َ
دياريكراو نيية، بةل

ئاطر بة ئازارةو وا لة مرؤظ دةكات لة وةآلمدانةوةيدا رابكات، 
رةنطة لَيى نزيك بَيتةوة يان بضَيتة ناوى ئةطةر بارودؤخة 
طشتيةكة ثَيويستى بةوة بَيت مرؤظَيك لةو ئاطرةدا دةرباز بكات 
ةتةدا وةآلمدانةوةكةى 

َ
يان كةل و ثةُّـ طرنطى خؤى لةو حال

لةمرؤظ  وا  كة  راكردنى،  وةآلمــدانــةوةى  لةضاو  بةهَيزترة 
دةكات لة ئاطر نزيك بَيتةوة بةر لة راكردنى. كةواتة مةرج و 
وازهَينان و زاأل بوون بةسةر وةآلمدانةوةكان و بةثَيى بةراورد 
سةنطاندن و بة باشرت دانان، لةوةى بةسوودة يان زيان 

َ
و هةل

بةخش، ئةوةية كة بِريار بةسةر رةفتارى بوونةوةر دةدات.
لةسةر  بريكردنةوة  و  ياد  كةوتنةوة  و  فَيربوون 
مةرجةكان و وازهَينان بونياد دةنرَين كة ئةوةش مةرج دانانى 
بوون بةسةر وةآلمةكان و      

َ
سةنطاندن و زال

َ
نوَيية، بَيجطة لة هةل

نةرةكاندا، ئَيمة تَيبينى كاريطةرى    زانيارى و راطةياندنةكان 
َ
ثال

ضونكة  وةآلمدانةوةكان،  بةسةر  بوون  زاأل  لةسةر  دةكةين 
راطةياندنةكان بة هةموو شَيوةكانييةوة بيسرتاو و نووسراو و 
بينراون. .. ئامانجى زاأل بوونة بةسةر وةآلمدانةوةكان و دواتر 

نةرةكاندا. 
َ
بةسةر ثال

ضى بةسةر هةستكردنةكانى مرؤظ دا دَيت بةتايبةتيش 
فراوانرت  بِرةكانى  و  جؤرةكان  و  بوارةكان  بــةزؤرى  ئاطايي؟ 
دةبَيت ئةوجا رَيكدةخرَين لةطةأل ثَيويستيةكاندا دةطونجَيت 
كارلَيكةكان،  بــوونــيــادة  ثــةرةســةنــدنــى  و  بــةردةوامــى  بــؤ 
(زؤربةيان)، بةآلم ئايا ئةو هةستكردنانة لة كوَي دادةنرَين؟ 
لة  يان  دادةنــرَيــن  زيندووةكةدا  فسيؤلؤذيية  ة 

َ
ئةقل لة  ئايا 

ة هاوبةشة زيندوو ــ 
َ
ئةقلة ئةلةكرتؤنيةكاندا، ياخود لة ئةقل

ئةلةكرتؤنيةكةدا؟ دوا شيمانة ئةمةى دواييانة. 
ضى بةسةر تةوذمة دةماريية هةستيية ئازار بةخشةكان دا 
دَيت؟ بة رَيذةيةكى زؤر ضاكدةكرَين و كةم دةكرَينةوة، لةمةودا 
بة تةواوى بةسةريدا زاأل دةبن، هةرضةندة لة ثَيناو وةزيفة 
طرنطةكةيدا ثارَيزطارى لَيدةكرَيت «ثاراستن و ئاطاداركردنةوةو 
هَينانى  بةرهةم  بؤ  ثَيويستن  لةوةى  بَيجطة  ئاِراستةكردن»، 
ئةمةش  ماوةيةك  ثاش  رةنطة  ضَيذةكان،  بة  كردنة  هةست 

بطؤِردرَيت و ببَيتة شتَيك كة ثَيويست نةبَيت. 
 www.grenc.com  :سةرضاوة

ئامَيرى تةلةفزيؤن @@
مةخةنة ذؤرى 
مندالَةكانتانةوة

واشنتون:

لةئةنجامى  ئةمريكى  توَيذةرى  َيك 
َ
كؤمةل

توَيذينةوةيةكدا دةريانخست كة ئةو منداألء هةرزةكارانةى 
خوراك  خوى  هةية  نوستنياندا  لةذوورى  تةلةفزيؤن 
خواردنء راهَينانة وةرزشيةكانيان خراثة لةضاو ئةوانةى 

كة تةلةفزيؤن لةذوورى نوستنياندا نيية.
ء 

َ
توَيذةرةكان بؤيان دةركةوتووة كة ئةو مندال

تةلةفزيون دةكةن  تاسآ جار سةيرى  دوو  هةرزةكارانة 
نةى كة تةلةفزيون لةذوورى نوستنياندا 

َ
لةضاو ئةو منداال

نيية،ء ئةمةش كاريطةرييةكى خراث دةكاتة سةر رةفتارء 
كاريطةريةكةيش  زؤر  رادةيةكى  تا  هةلسوكةوتَييانء 
سةر  دةكاتة  كار  كة  دةريشكةوتووة  هةروةها  خراثة، 
ثلةكانيان  كة  لةخوَيندنطاكانياندا  خوَيندنيان  ثلةكانى 
زؤر نزمرتة يان مامناوةندة لةضاو ئةوانةى كة تةلةفزيون 

لةذوورةكانياندا نيية.
يةكَيكة  كة  ئةندرسؤن  بار  داهيا  دكتؤرة 
بؤ  بةسة  خؤى  ئةمة  هةر  دةلَيت:  لةتوَيذةرةوةكان 
ئةوةى باوان ئاطادارى ئةم مةسةلةية بنبء بةهيض جؤرَيك 
هةوأل  كو 

َ
بةل ةكانيانةوة 

َ
مندال ذؤرى  نةخةنة  تةلةفزيون 

طشتى  لةهؤُّـ  بكةنةوةء  نوآ  تةلةفزيؤن  ئامَيرى  بدةن 
ةكانياندا دايبنن، كة لةئةنجامى ئةوةشدا دةركةوتووة 

َ
مال

نة زؤر بةرةء باشىء ئارةزوى 
َ
كة تةندروستى ئةو منداال

بةرز  ثلةكانى خوَيندنيشيان  باش دةبَيتء  خواردنشيان 
دةبَيتةوة.

شؤخان جةمال



ئابـــوورى لـــة تايبةتـــى بايؤلـــؤذى بايةخَيكـــى
ي لةبةرهةمهَينانى

َ
رؤل بةتةنيا هةية، لةسةرةتادا نيشتمانيدا

هةبوو، هةوَينةكاندا ظيتامني و و ئةمينى ترشة زيندوو دذة
ئاماذة مايكرؤبايؤلؤذييةكان توَيذينـــةوة دا م لةئيســـتا

َ
بةال

ثةرةســـةندنى ئةندازةى جينةكان و دةركةوتن دةدةن بـــة
بةتايبةتى مايكرؤبايؤلـــؤذى ثيشةســـازى وبوونةوةى

َ
و بال

طريوطرفتةكانى لـــة هةندَيـــك لةبـــوارى ضارةســـةركردنى
ثيشةسازىنةوتدا.

سروشـــتى لة لـــة طـــازى وةك زانـــراوة بةشـــَيك
زةوى رووى بؤســـةر زةوييةوة ذَير طازى ضينةكانى نةوت و
مةبةست لَيوةردةطرَيت، سودى بةكرتيا طازة ئةم و دةكات دزة
طازة ئةو دةرضوونـــى كةلةدةروازةكانى لـــةو بةكرتيايـــةي
كردووة ئاشـــكرايان ينةوةكان

َ
لَيكؤل كؤبؤتةوة، سروشـــتيةدا

طازة لةو جؤرَيكى دياريكراو جؤرة بةكرتيايةك لةسةر هةر
دةدات ئاماذة بةمشَيوةيةجؤرىبةكرتياكة دةذى، سروشتيانة
بة و دةكات دزة زةوى رووى كةبؤســـةر طازةى بةجؤرى ئةو
لةو سوود ئةو بةكرتياريةى بةمةش جؤرى ثَيضةوانةشةوة،
نةوت ضينى بوونى بؤ دةبَيت ئاماذة  وةردةطرَيت طازة جؤرة
رووةكى لةناوضة بةكرتياى ضونكة ييةكاندا،

َ
قوال لة طاز يان

و ئايندةى ميكرؤب
نةوت

مةحفوز محةمةد
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            هةواييةكةى سةر رووى زةوى ثَيشبينى 
يية 

َ
          بوونـــى نـــةوت يـــان طـــاز دةكات لة قوال

جياوازةكانى زةويدا. 
ؤزى كةش و هةواى 

َ
 لةوناوضانةشدا كة بارودؤخَيكى ئال

وبوونةوةى بةكرتياى 
َ
هةيةو كاردةكاتة سةر دابةش بوون و بال

رَينيشـــاندةر ئةوا ثَيويســـتة 
ي جيوميكرؤبايؤلؤذى 

َ
روومال

طـــاز  هايدرؤكيميايـــي  و 
بةشـــَيوةيةكى خَيرا ئةنجام 
بدرَيت ئةويش بؤ دياريكردنى 
بوونـــى نـــةوت و طـــاز لةو 
ة 

َ
روومال ئـــةم  ناوضةيـــةدا، 

يارمةتى دياريكردنى شَيوةو 
رووبةرى ئةو ناوضةية دةكات 
كةئةطةرى بوونـــى نةوت و 
هةروةها  لَيدةكرَيـــت،  طازى 
كردنـــى 

َ
روومال يارمةتـــى 

جيؤفيزيايـــي و دياريكردنى 
كةندن دةدات 

َ
ناوضةكانى هةل

بؤ دؤزينةوةى نةوت و طاز لة 
ييةكاندا. 

َ
قوال

ثاراســـتنى  بـــؤ   
ناوضةيةى  ئـــةو  ثةســـتانى 

م 
َ
كةجَيطةى مةبةستة ئاو دةكرَيتة ناو زةوى ئةو شوَينةوة، بةال

ةى 
َ
بةتَيثةِربوونى كات ئةو ئـــاوة دةبَيتة رَيطر لةبةردةم جول

ئةو شـــلةيةى لةناو ئـــةو ضينةيةداية وئةمـــةش بةرهةمى 
دةستكةوتووى ضينةكة كةم دةكاتةوةو لةبةرئةوة بةكارهَينانى 
ئاوو كردنى بةناو زةوى لةو ناوضانةدا لةســـةرةتادا بةسوودةو 
لةدواييـــدا زيانى هةية، بؤ خؤبةدوورطرتن لةم كةم و كوِريية 
ئَيستاكة تةكنيكى مايكرؤبايؤلؤذى بةكاردَيت كة تةكنيكَيكى 
ســـادةو هةرزانةو زيان بة ذينطـــةش ناطةيةنَيت، بؤنمونة لة 
كؤمارى تتارستانى روســـي ثالن دادةرَيذن بؤ بةرزكردنةوةى 
رَيذةى نةوت و طازى دةســـتكةوتوو، بؤئةم مةبةســـتة بِرَيكى 
زيندوو لةســـةر رووى ئةو شـــوَينة لةبةكرتيـــاو ثؤليمةرةكان 
 قوِرَيكى كاراو ثاشـــماوةى وردى كارطةكان و 

َ
دةضَينن لةطـــةل

ةية كاتَيك 
َ
هةواو خوَييةكانى ئازؤت و فؤســـفؤر، ئـــةم تَيكةل

دةطاتة ضينة نةوتييةكـــة دةبَيتةهؤى زيادبوونى بةكرتياكةو 
بةمةضاالكى زيندةيي زياد دةبَيت و طازى دوانؤكسيدى كاربؤن 
دةردةثةِرَينَيت و كهول و ترشـــة ئةندامييةكان دروست دةبن 
كةهةموويان يارمةتى دةرضوونى نةوت دةدةن لةبؤشايي ئةو 
كؤبوونةتةوة  كةتيايـــدا  بةردانةوة 
هةروةهـــا بـــِري زيادة لـــة H2 و 
دروســـت   N و   CH4و  CO2
دةكةن كةلةنةوتةكة شـــيدةبنةوةو 
ةى لةو ضينةكةدا ئاسان دةكةن، 

َ
جول

بةمةش دةكرَيت رَيذةى دةستكةوت 
بؤ نزيكةي ئةو ئاستة بةرزبكرَيتةوة 

كة دةويسرتَيت. 
لةبـــوارى  ثَيشـــكةوتن 
بةكرتياي وردبينـــى و تةكنؤلؤذى 
كيميـــاو  و  فيزيـــك  و  زيندةيـــي 
ثؤليمةرةكاندا بؤتةهؤى دةركةوتنى 
ئةوةى نـــاوى نراوة بـــة ثؤليمةرة 
بةكارهَينانـــى  و  زيندةييـــةكان 
زيادكردنى  بؤتةهـــؤى  ئةمانـــةش 

بةرهةمهَينانى نةوتى خاو. 
توانـــراوة  هةروةهـــا   
وَيستطةى طواسرتاوة بؤ رةوانةكردنى 
ةتةكانى 

َ
ئةم ماددانة بؤ برية نةوتيةكان دروست بكرَيت و خةسل

ئةو ماددانةى دةويســـرتَيت بةثَيي ثَيويست ضاكسازييان تيادا 
بكرَيت.

 ئـــةم رَيطايانة يارمةتى زيادكردنى بةرهةميان داوة 
طة نةوتيةكانى روسيا بةبِري (1.5-4) جار 

َ
لة هةندَيك لة كَيل

َيكدا دةردةكةوَيت. 
َ
زياترو كاريطةرييان لةماوةى سال

 لينجى نةوت بةيةكَيك لة كَيشة طةورةكان دادةنرَيت 
كة رووبـــةِرووى ثيشةســـازى دةرهَينانى نـــةوت دةبَيتةوةى، 
ضونكـــة زَوربةى نةوتـــة ســـووكةكان دةردةهَينرَين و نةوتة 
قورســـةكةش دةمَينَيتةوة لةبةرئةوةى دةرهَينانى ئةستةمة 

ؤزى كؤطاكةوة. 
َ
بةهؤى لينجييةكةيةوة بةهؤى ئال

 ئَيســـتاكة لةجيهاندا بِري نةوتى قورســـي يةدةطى 



34 سةردةم     زانستى

      201

مةزةندة بةرميـــل تريليـــؤن ســـَي بةنزيكةى (ئيحتياتـــى)
ؤزو

َ
ئال بةتةكنؤلؤذييةكى ثَيويستى دةرهَينانيشـــي و دةكرَيت

 Micro وردبينى زيندةيـــي تةكنؤلـــؤذى هةية، طـــران بةها
biotechnology ثَيطةيةكىثَيشكةوتووىلةضارةسةركردنى 

داطريكردووة. كَيشةكانىدةرهَينانى نةوتدا،
0.95 بؤ 0,907  لة ضِري نةوت  بةكرتياى رووةكى
كةمدةكاتةوة،  ستيبواز 46.2 بؤ 24 مَيطا لة لينجييةكةشي و
بِريئةوماددانةىرةوانةىناوضةنةوتيةكاندةكرَيت هةروةها

(16000) م3  لة نةى دواييدا
َ
لةم ساال

زياتربووةو زؤربةشيان لةسةرضاوةى
هةرضي دةســـتكةوتوون، ناوخـــؤوة
و ترشة ضةورى بةكرتياى رووةكيشة
طةرديلةكانى و كاربؤن ترشي و كهول
ئةم دروســـتكردووة، هايدرؤجينـــى
ةتةكانى

َ
ماددةدروستبووانةشخةسل

ناوضانة ئـــةو نـــةوت و طـــازو ئاوى
دةبنةهؤى زيادبوونى دياريدةكةن و

بةرهةم. بِري
ثيشةسازى ثَيشـــكةوتنى
طةيشتؤتةئاستَيكدةكرَيتلةثلةيةكى
بةبةكارهَينانـــى طةرمـــى نزمـــداو
نةوت بةرهةمةكانـــى هةوَينـــةكان
ئةم سةرجةم م

َ
بةال بكرَيت، دروست

دروست طؤطرد بةشَيوةيةكى رَيطايانة تائَيســـتا نةيانتوانيوة
َ
لةطةل هاوكاتة زؤرجار جياكردنـــةوةى ضونكة جيابكةنةوة،

هايدرؤجينيةكان. كاربؤنة لة زؤر بِرَيكى لةدةستدانى
لة  بايؤلؤذييةكان ميديا بةكارهَينانى  بةمشـــَيوةية
شوَينيان و نائةندامييةكان ميديا وةالنانى هؤى ئايندةدا دةبنة

دةطرنةوة.
ئامَيرةكان:  ثاراستنى بريةكان و خاوَينكردنةوةى
ةكانى

َ
ديوارىبريةكانىنةوتبةرهةمدةهَيننولةضال

ثَيوة ثارافينيان و ضةورى و ئســـفلتى ماددةى بةرهةمهَيناندا
و ةى نةوت

َ
لةجول دةبَيتةهؤى رَيطةطرتن ئةمـــةش و دةلكَيت

هةية. درَيذخايةن بةكاتَيكـــى ثَيويســـتى خاوَينكردنةوةيان
لـــة خاوَينكردنةوةى بايؤتةكنيكى رَيطـــةى م ئَيســـتاكة

َ
بةال

ثشت كة دةكرَيت ثةيِرةو بةرهةمهَيناندا بؤرييةكانى ديوارى
دةبةستَيتبةبةكارهَينانىوردةزيندةوةرىئةندامىكةكاربؤنة

هايدرؤجينييةكاندةئؤكسَينَيتولةسةريان
 Adsorbsion كردارى  دةذى،

ئةم خانةكانى و هايدرؤجينـــى كاربؤنة لة نَيـــوان
كةبةركةوتـــن و هـــةر زينـــدةوةرة ئةندامييانـــة روودةدات
راســـتةوخؤ كاريطةرييةكةى دةبَيت دروســـت لـــة نَيوانياندا
ماوةيةكى بـــؤ بةكرتيايةش ئةم كاريطـــةرى و دةردةكةوَيـــت
بةهؤى خاوَينكردنةوة ثَيضةوانةى بة دةمَينَيتةوة دوورودرَيذ
دوورودرَيذ ماوةى كاريطةرييان بؤ كيمياييةكانـــةوة كة ماددة

نامَينَيتةوة.

دةكرَيـت  ثةيِرةو نوَي زيندةيي تةكنيكى  هةروةهـــا
دروست كانزايي و، بؤري ثالســـتيكى لةداخوران بؤ رَيطةطرتن
ئاو حةوزةكانى و و خـــاك داخوران نابن كةتووشـــي دةكرَيت
هةروةها دةكاتـــةوة، كيمياييةكان خاوَين فيزياييـــة بةرَيطة
بةشَيوةيةكى كة بةكاردةهَينرَيت بايؤلؤذى هؤكارى هةندَيك
تَيبينيكراوئةوماددانةكةمدةكةنةوةكةدةبنةهؤىثيسبوونى

نةوت.
نةوتدا  ثيشةسازى لة مايكرؤبايؤلؤذى  تةكنيكةكانى
ثَيناوى ئةويش لة بةكاردةهَينرَيت، زياتر

َ
لةدواى ســـال

َ
ســـال

خاوَينكردنةوةى و نةوتى ضينى دةستكةوتى بةرزكردنةوةى
لةثَيناوى و هةروةها داخوران لة و ثاراستنى بؤرييةكان ديوارى
دةبةسرتَيت. رَيطايانة بةم ثشت ذينطةش هَيشتنةوةى خاوَين

سؤزان

سةرضاوة: العربي



لة حـــةزت يان نييـــة، ثَيويســـتت ئةطـــةر كاتى
بةدةستى نيية هؤيةكانى جوانكارى سروشتى ئامادةكردنى
ئامادةكراوةكان حةزدةكةيت هةندَيكجار ماددة يان .. خؤت.
بةكاربَينيت ماددانـــة ئةو هةندَيكجاريش و بةكاربَينيـــت
سروشـــتى ماددةى ميوةو و رووةك لـــة ةوة

َ
كةخـــؤت لةمال

ئامادةياندةكةيت،لةمكاتانةداثَيويستيتبةرَينيشاندةرَيكى
باشـــرتين دياريكردنى بؤ بـــدات يارمةتيت سوودبةخشـــة
ماددة هةريةك لةو ثَيكهاتةكانى بة ئاشنابوون بذاردن و

َ
هةل

بازاِر لة دروستكراو ئامادةو شـــَيوةيةكى بة ئامادةكراوانةى
لة دةرئةنجامانةى بةو بوون ئاشنا بؤ هةروةها دةفرؤشرَين،

دةكةيت. ضاوةِرَي ماددانةى ئةم زيندةييةكانى رةطةزة
كؤالجني و ئلستني:

دةزانن راستية ئةو ذنان زؤربةى لةم ســـةردةمةدا
جؤرى بة دةبةستَيت ثشت زؤر ئاستَيكى تا ثَيست كةطةنجى
(ضينىدووةمىثَيست) نةىلةذَير ثَيستدا

َ
زؤربةى ئةوريشاال

ثَيستةوة). ذَير دةكةوَيتة ضينةى (ئةو هةية
 elastineيئلستني

َ
نةشبريتنيلة ريشال

َ
ئةوريشاال

ئةم جوانكارى Collagene. ئامادةكراوةكانـــى و كؤالجـــني
و كةم كةوادادةنرَيـــت قةرةبـــووى تَيدايـــة دوومادةيةيـــان

جوانكارى ئامادةكراوةكانى

الكؤست سؤفى
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الكؤست سؤفى

كةلةئةنجامى ضوون بكةنةوة دوومادةيةدا ئةو كوِري لةبِري
ضونكة ! ةية

َ
هةل ئةمة بؤضوونَيكى .. روودةدات. بةتةمةنـــدا

و ئلستني هةروةها ثَيســـت نابِرن، جوانكارى ئامادةكراوةكانى
 macromolecules طةرديلة طةورةكانن لة ماددة كؤالجني
ئةمانة سةربارى .( دووةم (ضينى ثَيست بطةنةذَير كةناتوانن
يياندروستكراويان

َ
ئامادةكراوةكانىجوانكارى كؤالجينىئاذةل

يدا
َ
لةطةل يان ناطرنةوة مرؤيـــي كةجَيطةى كؤالجينى تَيداية

لةئامادةكراوةكانى نـــاكات ثَيويســـت لةبةرئةوة دةبن.
َ
تَيكةل

بكةين، ثةِرجوو ئةنجامىسةرسوِرهَينةرو جوانكارىضاوةِرَيي
كاتى كةبةشَيوةيةكى تَيداية كؤالجينيان و ئلستني هةرضةندة
ثَيست رادةكَيشن و دةكةن ثَيســـت لة تةِري و بِري ثارَيزطارى

دةيثارَيزن. لةداكةوتن و دةكةنةوة) (تورتى
 acide هَيمـــاى ئةمـــة :DNA
بـــَي  رايبـــي ترشـــةناوكى واتـــة   desoxyribonucleique

بؤ سيفةتة طرتنى
َ
هةل خانةو ناوكى ئةمة هةروةها ئؤكسجني،

ماوةييةكانمانة.
هةندَيكلةئامادةكراوةكانىجوانكارىئةمرةطةزةيان
لةسةر راســـتةوخؤ كاريطةرى دةكرَيت ضاوةِروان كةوا تَيداية
ئةمةشديسانةوة يت.

َ
بَيل ثرؤسةىنوَيكردنةىخانةكانبةجَي

جوانكاريدان ئامادةكراوةكانى DNAلة ئـــةو ضونكة ةية،
َ
هةل

جَيطةى ئةستةمة بن ي
َ
ئاذةل يان رووةكى ئةطةر و نابِرن ثَيست

بطرنةوة. مرؤيي DNA

:E ظيتامني و OPC
ثَيست ثريبوونى دةزانني راستية سةردةمةدا ئةو لةم
الدةرةكان طةردة و ئـــازادةكان بةندة بةرةطة زؤر تائاســـتَيكى
ماددة ئـــازادةكان رةطة يةكةمى دوذمنـــى و زؤربوونيانـــةوة،
ظيتامـــني anti oxydants، لةنَيوانيانـــدا دذة ئؤكســـانةكانن

ثَيكهاتةى  لـــة ماددانـــة ئـــةم E و OPC يـــة. بةكارهَينانـــى

و ضرض ســـتى
َ
بةرهةل ئةوانةى جوانكاريدا ئامادةكراوةكانـــى

هةرضةندة باشـــة بريؤكةيةكى زؤر دةكةن، ضاو و دةم لؤضي
كاريطةريية ئةم راستى هَيشتا لةبةردةستدان دةرئةنجامةكانى
ياننةضةسثاندووة.ئةوةش بزانةئةو ئامادةكراوةسروشتيانةي
زةيتون زةيتى و طةنم ضةكةرةى و ترَي و ترش ليمؤى لة خؤت

ةمةندن
َ
دةول زؤر ئةمانةش دةكةيت دروستيان

.OPC و E ظيتامني بة
رووةكانةى ماددةو لةو هةندَيك

دةضنةثَيكهاتةىئامادةكراوةكانةوة:
زةيتانة  بنةطؤزروان: ئـــةم ئؤنؤطراســياو زةيتــى
نوَيكردنةوةى كةثرؤسةى ةمةندن

َ
دةول ضةورييةكان بةترشة

دةخةن. رَيك ضـــاو و دةم لؤضي و ضرض و ثَيســـت خانةكانى
زؤر جوانكاريدا لةئامادةكراوةكانى زةيتانة ئـــةم بةكارهَينانى
يان ثَيستيان وشكة كةســـانةى ئةو بؤ بةتايبةتى خواســـرتاوة

تَيداية. لؤضي و ضرض
الى ناوة ضةورييــةكان Liposomes: ئـــةم تؤثة
م
َ
بةال هةندَيككةسواديارةكةئةمتؤثانةرةطةزَيكىزيندووبن،

لةواقيعدابريتنيلةتؤثيضةورىمايكرؤسكؤبيكةبةهةندَيك
رووكةش جوانكارى (gel) ي

َ
جَيل يان لةكرَيم زيندوو رةطةزى

لةكةثسولةيةكدا) ئةو ماددانة (واتة دانانى رَيطةية ئةم كراون.
رَيطةدةداترةطةززيندةييةكانلةناوثَيستداوبةشَيوةيةكىكارا
بةليبوزوم جوانكارى ئامادةكراوةكانى لةراستيدا ببنةوة و

َ
بال

هةيةو  باشـــيان Cosmetiques aux liposomes رةواجَيكى

كاراييان. بؤ طةية
َ
بةل ئةمةش

بةمشـــَيوةية بةكورتى دةكرَيت ميوة: ترشــةكانى
 Alpha – hydroxy (A.H.A) واتـــة ثَي بدرَيـــت ئامـــاذةى
لةنَيو  ثَيست. رةنطى كاردةكةنةســـةر acides – ئةم ترشـــانة

ئامادةكراوةكانى دروستكردنى كةلةثيشةسازى ئةم ترشـــانةدا
 acide glycolique ترشـــي طليكؤليكة بةكاردَين جوانكاريدا
(لة هةروةها ترشي سيرتيك (لة قاميشي شةكر دةردةهَينرَين)،

 acide lactique ترشي الكتني دةردةهَينرَيت)و ليمؤى ترش
ســـَيو).  acide malique (لة ماليـــك ترشـــي و (لـــة شـــري)
ثَيست مردوةكانى خانة لَيكردنةوةى كردارى ميوة ترشةكانى

ضاالك  Proteoglycanes ثرؤتيوطليـــكان و بةرهةمهَينانـــى
جَيطري ثَيستدا لةناو ماددانةنكةئاو دةكةن(ثرؤتيوطليكانئةو
ئازادةكان لةرةطة ثَيســـت ميوة ترشـــةكانى هةروةها دةكةن)،
ثَيست). لؤضي و ضرض دروستكردنى لة (كةبةرثرسن دةثارَيزن
ماددةكراوانـــة بةكاردةهَينيت ئةو كاتَيـــك بة: م ئاطادار

َ
بـــةال

زؤر ثَيويســـتة بةكارهاتـــووة تَيـــدا كةترشـــةكانى ميوةيـــان
واى تةنك دةبَيتةوةو ثَيست ضونكة تيشكى خؤر نةضيتةبةر
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سةروو تيشكى بة خَيرايي بة             لَيدَيت
ترشـــة  رَيذةى ئةطةر تَيكبضَيـــت،      بنةوشـــةيي
ئةوا بةرزبوو جوانكاريـــدا ئامادةكراوةكانى لـــة ئةمينـــةكان
ئةمةش خـــوران لة جؤرَيـــك بة هةســـتكردن دةبَيتةهـــؤى
هةستيارى لة نيية جؤرَيك و كاتيية و ئاسايي كاردانةوةيةكى

ئامادةكراوانة. ئةو بةرامبةر
بايؤلؤذى: (ثاآلوتة)ى ثوختة

ثوختـــة بايؤلؤذييـــةكان زؤر بؤمـــاوةى ســـاآلنَيكى
دةكران كة ئامادة زيندووانة extraits biologiqus لةو خانة

لة هةر وةردةطريان، يان كؤرثةلةوة كيسى واتة لة مةشـــيمةوة
زؤريان هةبوو، رةواجَيكى ئامادةكراوانة ئةم كؤرثةلة خؤيةوة،
دةستكةوتنى و دورةكان ناوضة بؤ كردن طةشـــت لة زؤر كةس
راســـتيدا لة بةآلم نةبوون، دأل دوو هيـــض ئـــةم ئامادةكراوانة
نةزانراوة، لَيرةوة تةواوةتى بة هَيشتا ثوختانة كاريطةرى ئةم
وةهمى و مةيل لة جؤرَيك لة دةســـتكةوتنيان ئارةزووكردنى
نيشانةى بةكارهَينانيان طرتووةو ســـةرضاوةى فرنكشتانيةوة

دةطرَيت! لةخؤ طةورة ى
َ
مؤرال ثرسيارى

ثوختة(ثاآلوتة)سروشتييةكان:
دةضنـــة ثَيكهاتـــةى ميـــوةكان و رووةك و ســـةوزة
زؤربةى (ســـيفةتةكانى جوانكارى ئامادةكراوةكانى لة زؤرَيك
بةكارهَينانى ثَيـــدراوة). ئاماذةيان ديكة وتارةكانى لة ثَيشـــرت
دروستكردنى ثيشةسازى لة ميوة و ســـةوزةو رووةك ثوختةى
بة مةرجةى بةو بةســـوودة، زؤر جوانكارى ئامادةكراوةكانـــى

ئامادةكراوانةوة. ئةم ثَيكهاتةى بضنة زؤر رَيذةى
سانسؤرىثَيويست:

زيانَيك زةرةرو هيض روونةدانى لة نيابوون
َ
دل وَيِراى

ثَيويســـتة جوانكارى، ئامادةكراوةكانى بةكارهَينانى لةكاتـــى
بةتونـــدى جوانـــكارى ئامادةكراوةكانـــى بةرهةمهَينةرانـــى
ثيشةســـازى بة كة ثةيوةســـتن بن ثابةند بـــةو ياســـايانةوة
هةر ثَيويســـتة دروســـتكردني ئامادةكراوةكانـــى جوانكارى،
قؤناغةكانى ئامادةكردن، بةرهةمهَينان، سانسؤر، قؤناغَيك لة
كةسانى ضاودَيرى و سةرثةرشتى لةذَير دابةشكردن، طرتن،

َ
هةل

..هتد. ثَيست و. ثزيشكةكانى و دةرمانساز ثسثؤِردابن لة

زيندووةكان رةطةزة رَيذةى
لةئامادةكراوةكانىجوانكاريدا:

ئامادةكراوَيكى قوتـــووى ثاكةت يان كاتَيك لةســـةر
ةمةند بة

َ
Eيـــان دةول ظيتامني (بة دةســـتةواذةى جوانـــكارى

ئةو دةطةيةنَيت ئاسايى ئةمة ئةوة دةخوَيننةوة (E ظيتامني
ئامادةكـــراوة جوانكارييةوة، ئةو ثَيكهاتةى مادةية دةضَيتـــة
مادةيةش ئةو رَيذةى ثاكةتةكة لةســـةر ثَيويســـتة هةروةها
تةنيا كةمةو زؤر بةكارهَينراو رَيذةى دةبينني تؤمار بكرَيت،

بةآلم  دةطرَيتةوة، ئامادةكراوةكة ى % تةنانةت 0,01 0,1% يان
ئاو، (زةيت، وةك كراوة تَيكةأل دا

َ
لةطةل ديكةى تواوةى ماددةى

ناو لة زيندةييةكان لة رَيذةى رةطةزة ئاطابة بة كةواتـــة ،(....
رَيذةيةكىباش لةوةىبة نيابة

َ
دل ئامادةكراوةىدةيكِريتو ئةو

ئامادةكراوة بذاردنىئةو
َ
لةثَيشهةل بةكارهاتووةو ماددانة ئةم

بكة. بةراوردي جؤرَيكى ديكة ضةند لةطةأل
تاقيكردنةوةىئامادةكراوةكانىجوانكارىلةسةر

ئامادةكراوةكانى  درَيذ و دوور ســـاآلنَيكى ماوةى ئاذةآلن:  بؤ
ثشـــيلة و ئاذةآلنـــى وةك كةروَيشـــك لةســـةر  جوانـــكارى 
ئامادةكراوانة ئةو ســـةالمةتى لة نيابوون

َ
بؤ دل تاقيدةكرانةوة

بةكاربَين. مرؤظةوة اليةن بازارةوة لـــة بخرَينة ئةوةى ثَيش
زيادةِرؤيىكردووة هونةرىجوانكارى تيادانيية ئةوةىطومانى
ئةم هةرضةندة تاقيكردنةوةكانيدا، لة ئاذةآلن بةكارهَينانى لة
ئامانجيان بوون ضونكة خواســـرتاو رادةيةك تا تاقيكردنةوانة
خواســـرتاو كارَيكى بة بةآلم مرؤظ بوو، ذيانـــى رزطاركردنى
بَيت. مةبةســـتى جوانكارى ئامانجةكانيان بؤ دانانرَين ئةطةر
هةندَيك ذينطة لة رَيزطرتـــن دياردةى دانى

َ
لةدواى ســـةرهةل

لَيهات واى تةنانةت هات، طؤِرانيان بةســـةردا لة مةســـةلةكان
باشـــرت ثَي وايان جوانكارى ئامادةكراوةكانى بةرهةمهَينةرانى
ئاذةأل ”لةسةر بنووسن ئامادةكراوةكانيان ثاكةتى لةسةر بوو
زياتر رةواجى بةرهةمةكانيان ئاماذةية بةم تاقينةكراوةتةوة“
بؤ وردتر ديكةى هؤكارى ئَيستادا لة ئةمانة دةبوو. ســـةربارى
بَيئةوةى جوانكارى ئامادةكراوةكانى كاريطةرى تاقيكردنةوةى
و ئاطابة كةواتة بة تاقيبكرَيتةوة. ثَيويستبكاتلةسةر ئاذةآلن
نووسراوة لةسةريان كة بذَيرة

َ
هةل ئامادةكراوانة ئةو هةميشة

تاقينةكراوةتةوة“. ئاذةأل ”لةسةر
رؤذطار

بالوجهة الطبيعية الجمالولعناية سةرضاوة:



باخـــةوة ضيمةنـــى لةبـــارةى مَيـــذوو نووســـان
و يؤنان فـــارس و لةباخضةكانى كؤنةوة كةلة نووســـيويانة
بةآلم مةســـيح، بوونى لةدايك لةثَيش هةبووة رؤمانيةكان
هةية، كوِرى و كةم ئَيستا هةتا رووةكة ئةم لةبارةى طةكان

َ
بةل

كة دؤزراوةتةوة ضيمةن لةدةســـت نووسَيكدا وَينةى يةكةم
بةثَيى  ١٣٠٠ ـــــ ١٥٠٠ دةطةِرَيتةوة. ســـاآلنى بؤ مَيذوويةكةى
ضؤنَيتىدروستكردنىضيمةن تايبةتمةندىذيانلةناوشاردا
ضيمةن بة واتة زياتر لةناو شاردا طرنطى دراوة دةركةوتووة
شوَينةى ئةو لةسةرةتادا ةكان.

َ
مال رازاندنةوةى مةبةستى بة

دةكرايةوة ثاك ضيمةن ضاندنى بةمةبةستى بةكاردةهات كة
دةكرا بةئاوى ثاك خاكةكة و دى درةختةكانى رةطى بذار و لة
سةرضاوةيةكى كة دةهَينرا شوَينانة لةو ضيمةن بنجى طةرم،
دةضَينرا. خاكةوة ناو دةخراية ثاشان لَيبوو ضيمةنى باشى
ثةرتووكة ئةم باخ) ة

َ
طول ثةرتووكى (رؤمانســـيةتى ى بةثَي

ضيمةن لة ســـةدةكانى ناوةراســـت كةضؤن ثيشـــانى دةدات
ثةرتووكة طرنطةو لةم طرنطى ثَيـــدةدرا ضؤنيش هةبووةو
تةنها ضيمةن كة دةردةكةوَيت بؤ ئةوةمان دى سةرضاوةكانى
ةيةك

َ
تَيكةل لة بريتية كو

َ
بةل نةبووة سةوز طياى سةرضاوةى

  Primeroses,periwi ديكة طوآلنةى لةم

 
باخ ضيمةنى
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داود كاروان
ى

َ
كشتوكال ئةندازيارى
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ديكة  كورتةكانى        nkles,Pinksو رووةكة
بارةيةوة كة زانياريلةم لةبري ضووة ئةوة هةندَيكجار
سةرضاوةيةكى دى هةبوون بؤ نموونة هيض لةســـةرضاوةكانى
سةردةمانةى ئةوةى ئةو لةبةر بارةيةوة نةبووة لةم ئينطليزى
ســـةردةمانَيكى بووة لة ثَيدا تَيثةِريوة بريتى كة بةريتانياى
ضيمةن بةضيمةن لةبةرئةوة طرنطيدان كَيشة نةك و شةِر ثِر
وةرطرياوة، يا

َ
فةِرةنساو ئيتال وآلتانى لة تةقليدى بةشَيوةيةكى

و كؤشـــك ديوارى لةثشـــت لةســـةرةتادا ضيمةن لة بةريتانيا
مةبةستى سةردةمانةدا بة لةو كة بووة تةالرةكاندا دروســـت
ثاشاذن ثاشاو اليةن لة خؤش كاتى بةسةربردنى و ثياسةكردن
بةكاردةهاتبةدوورلةبؤنوبةرامىناخؤشىسةوزايىدةرةوةى
كؤشكةكان هةروةهاسةوزكردنىئةوشوَينانةىكةبؤ مةبةستى

 Bowles,Pell-Mell وةك يـــارى دةكرا ياريكـــردن تةرخان
بوونيةوة و لةسةرةتاى دروست طرنطيدان بةضيمةن لةرووى
وةرزش ضيمةنى و بؤ ضيمةنى جوانى جياكراوةتةوة ضيمةن
دةست تةالرةكاندا و كؤشك دةرةوةى لة دابةشبوونة كارى ئةم
بوون ضيمةن ديكةى جؤرَيكـــى كلَيســـاكان ضيمةنى ثَيكراوة،
لةسةردةمى ضيمةنةية هةية نةوةى ئةو ئَيستا ضيمةنةى ئةو

كارى ضيمةن دروســـتكردن  و Elizabeth و Tudor ضيمةن
ثانتاييةكى ئةوةى لةبةر ك

َ
خةل راكَيشانى سةرنج جَيى بووة

ثيادة رَيطاى و رَيِرةو زؤربـــةى و ســـةوزكرابوو زؤر بةضيمةن
ياريكردنسةوز طةورةكانبؤ بةضيمةنسةوزكرابوونرووبةرة
سةوز كردنى هةروةها خؤش كاتي بةسةربردنى بؤ دةكران يان
جوانكارى ديكةى كارَيكى بةضيمةن بةرزةكان شـــوَينة طرد و
مرؤظةوة اليةن لة كرد راكَيشرت كة زياتر ضيمةنى سةرنج بوو
نةدةبذَيرا ئاسايي بةطيايةكى ضيمةن ســـاتانةوة ئةم لةدواى
ئةو مرؤظةكانى لـــةالى هةبوو خؤى تايبةتى شـــوَينى كو

َ
بةل

Chamomile Lawn ثةرتووكَيكى  ثةرتووكى سةردةمةوة.
و ضؤنيةتى ضاندن ســـةردةمةدا كةباس لـــة طشـــتى بوو لةو
بوو، لةدايك باخضة ضيمةنى لةوساتةوة دةكرد بةخَيوكردنى

 Jacobean فةرمانِرةوايي ماوةى 1610 و ةكانى
َ
سال لةنزيك

كارىباخضة دروستكردنهاتةكايةوة،لةمةودواكارة طرنطةكانى
(طشتىيةكان) وةكطرنطيدانبةباخضةلةشوَينةجياوازةكاندا
يةكةم م

َ
بةال زياتر، ثَيدانى طرنطى وبوونةوةو

َ
بةبال كرد دةستى

طرنطيثَيدان سةردةمةدا لةبارةى هةبوو لةو كةناوبانطى كةس
بةناوبانطى كةكةســـَيكى (Francis Bacon) بوو بةضيمةن
ضيمةن لةو مرؤظة بؤ لةو ســـةردةمةدا طرنطى ئةم بوو، دينى

خؤشي ســـةرةكى (دوومةبةســـتى كةضيمةن بوو روانطةيةوة
دةبةخشَيت).

نابةخشَيت خؤشـــي ئةوةندة يةكةم: هيض شـــتَيك
سةوز. ضيمةنى سةيركردنى ئةوةندةى

باخضةو ناو و رَيِرةوى رَيطاكان ســـةوزكردنى دووةم:
دروســـت كردنى لةبارةى زانيارى طشـــتيةكان  و شـــوَينة

َ
مال

ئةو طرنطرت هةمووى م لة
َ
بةال باسكراوة، كتَيبدا زؤر لة ضيمةن

نووسراوى  Maisoir Rustiqt لة كةلةاليةن بوو نووســـينة
كراوة  باس تَييـــدا كـــة Jervase Markham دا وةرطـــرياوة
باش ضيمةنى بنجى بذاردنى

َ
هةل و هَينان ضؤنيةتى لـــةرووى

لةسةر دراوة زانيارى هةروةها دى و شوَينَيكى بؤ شوَينَيكةوة لة
كةسي هةندَيك كاتدا لةهةمان لةخاكدا. بنجانة ئةم ضاندنى
م
َ
بةال تةكنيكة، ئةم لةبارةى هةبوو جياوازيان بؤضوونى ديكة

 Jacobean سةردةمى لةدواى ةنةبوو
َ
هةل ثَي ثَيشنيارةكةيان

ثَيكرد. دةستى ضيمةن كردنى دروست و بةضاندن حةزكردن
طرنطةكانى نوسراوة لة يةكَيكة “d Argenville ”

ى 1709 ئةم 
َ
لة سال Frances كة ســـةردةمى باخدارى بوارى

طؤِرانكارى ةوة
َ
ئةم سال لةدواى لةم بارةيةوة هةبووة نوسراوةى

هةذدةم سةدةى ســـةرةتاى بةآلم لة هات، باخضةكاندا بةســـةر
بازدان  ديوارى دروستكردنى بة كرد William Kent دةستى
ســـةردةمى و سروشـــتى و ضاندنى باخضةكان بةشـــَيوةيةكى
دروستكردن بة دةستي باخضةكان تؤبؤطرافياي بة طرنطيدان
دةستى بوارانةوة طرنطيدان بةم دواي ئةمةوة لة هةروةها كرد،
واتة كةرةنتو بةكارهَينانى ئاودان، درةخت، ”دارو وةك ثَيكرد
وآلتى ئنطلستان لة هةمووى ئةمانة ة

َ
ئامَيرىرؤل بة ثةستانةوة

سةردةمى بؤ بوو لَيدانَيك ثيشةسازى شؤِرشـــى كايةوة. هاتنة
ضؤنَيتى  لـــة رووى Vectory و طؤِرانـــكارى فةرمانِرةوايـــى
تايبةت ثَيش لةوةو كة كايةوة هَيناية قارضك دروســـتكردنى
كَيشا بؤ ثةُّـ ئةم شؤِرشةوة بةآلم لةدواى كؤشـــكةكان، بة بوو
شوَينةطشتيةكان ئةمةشان بةشانى طرنطيدان بةكارىباخضةو
ضيمةن رووبةرى سةدةى نؤزدةهةمدا لةسةرةتاى باخضةدارى
شوَينى ئةم ثانتاييانة لةجَيطاى بوونةوة دةضوو بضوك بةرةو
كارى دةطرتةوة، ديكة جَيطةى و شتى جوانى ثةيكةرى و طوأل
بةتايبةتى ســـةند طةشـــةى زياتر طيا بِرينى و كةرةنتؤكردن
لةم ئا طشتى بةكاردةهات. بؤ مةبةبةستى كة لةو شـــوَينانةى

ى 1830 
َ
سال كة لة كةسة بوو Edwin-buddin ئةو كاتانةدا

ثياوة  لةشارىStroud ئةم دؤزييةوة سلندةرى بِرَيكى ضيمةن
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كارى كة ثَيكرد لةو كارطةيةوة دةستى بؤضوونةكةى ســـةرةتا
كةســـة ئةم ئةويش كارطةى بةرط دوورين بوو، دةكرد تيـــادا
كردةوة تاقى قوماش ثارضة لةسةر تاقيكردنةوةى جار يةكةم

 1832 ي
َ
لةسال ئامَيرة. ئةم كارى ضؤنَيتى زانينى بةمةبةستى

بةكارهَينانى و هَينان بةرةو بةرهةم هاويشت ثةُّـ ئامَيرة ئةم
كارى ئامَيرةوة لةدواىهاتنةكايةىئةم لةاليةنكةسانىديكةوة
سةندو طةشةى باخضة زياتر و جوانكردنى بِرين و رَيكخستن
لةبوارى كات هؤى خَيراكردنى كارة بووة ئةم ضوو ثَيش بةرةو
ناوةراستةكاندا خزمةتطوزارى ضيمةن، لةسةدةى بة طرنطيدان
لةو لةبةرئةوةى مرؤظ ســـةند طةشةى بةكةمى زؤر ضيمةن
بةسةر شت زؤر كاريطةرى لةبارةى نةبوو زانيارى سةردةمانةدا
”هةذدةهةمدا لةســـةدةى ضيمةن و شـــكاندنةوةى ضيمـــةن
لةسةر ةكان

َ
لةدةوروبةرى مال مانطا مةِرو ى وةك

َ
ئاذةل هةندَيك

شوَينانةدا لةو كرابوون كةسةوز دةلةوةِران ضيمةنانة طياو ئةو
كارى ضونكة ئةم ك،

َ
خةل راكَيشـــانى سةرنج هؤى بووة ئةمة

جارَيكى طياكان نةدانةوةى
َ
ســـةرهةل لةوةِراندنة دةبووة هؤى

ةكان،
َ
لةدوورخســـتنةوةى ئاذةل كردةوة برييان لةمةوة ديكـــة،

كة طياكان دةست بةدروست دا ئةم كارة سةرنجى ئةوةيان دواى
تى

َ
وال لة حةظدةهةم لةسةدةى روانطةيةوة لةم دةكةن بوونةوة

بووة بِرينة ئةم دةبِردرا، مانطَيكدا لة ضيمةندووجار بةريتانيا
بووةمايةى و جوانرت بةضيمةن ســـيمايةكى هؤى بةخشـــينى
سةرنجراكَيشانىمرؤظبةزؤرى و بةتايبةتىئةوطةشتيارانةى
ناسينى تَيطةيشتن و دةكرد، بةريتانيايان تى

َ
وال كةســـةردانى

بؤ ضاك و راســـت بةكارهَينانى هؤى بووة ضيمةن بِرين كارى
بةئامَيرىضيمةنبِردادةنرا كةلةدواىئةوةوة ئامَيرىكةرةنتو

لةبارةىضيمةن  ي1830 بؤضوونىتازةهاتةكايةوة
َ
لةدواى سال

ئةرخةميدس بِري ضيمةن بِرين، ضيمةن ئامَيرةكانى و بِرين
لة دوايي تى بةريتانيا دؤزرايةوة

َ
وال لة ئةمةريكى كةلةسةرةتا

جار  يةكةم ئامَيرة ئةم ئةمةريكا بؤ طواسرتايةوة 1860 ى
َ
سال

ضيمةن بِرينى ثَيك و بةمةبةستى رَيك هةبوو ضةقؤى يةك
ئامَيرىضيمةن لةسةر داواكارى كؤنةكانةوة لةسةدة دؤزرايةوة
بوو بِرينى طرنطةكان دةستكةوتة لة يةكَيك م

َ
بِر هةبوو، بةال

ضيمةن دواوةى بةشي وزة بؤ تابةو سةرضاوةى لةدؤزينةوةى
نان

َ
بةثال مرؤظـــةوة لةاليةن ضيمةنرِب ئامَيرة يةكـــةم بِرةكة

بوخارى  ئامَيرى يةكةم كرا. 1842 دروست ى
َ
سال دةكرد كارى

بِر  ضيمةن م ئامَيرى
َ
بةال كرا، دروست 1839 ى

َ
ســـال ضيمةنرِب

لةسةرةتاى كةبةسوتةمةنىكارىدةكردضريؤكى درَيذىهةية،

طرنطرتيندةستكةوت سةدةىبيستةمةوة
دؤزينةوةى سةرضاوةى بوو لة بريتى

ضيمةن بِر ئامَيرى بؤ وزةى سووك
ئامَيرى  دروســـتبوونى دان و

َ
1960 سةرهةل ى

َ
ســـال

لةكؤتايي (Flymo) hover mower لةاليـــةن ضيمةنرِبي
ئامَيرى  بة تايبةت يةدةطةكان لةبةشة 1960 بةشـــَيك ي

َ
سال

بوو كةدروست شـــت م طرنطرتين
َ
بةال كرا، ضيمةنرِب دروســـت

وة (Gutta Percha) كؤمثانياى لةاليةن بوو ئاو) (سؤندةى
ئةم  ثَيكرد 1885 دةستى ي

َ
سال توَيذينةوة يةكةم كرا، دروست

باشةكانىضيمةن وةكجؤرى بووة هؤىدؤزينةوةىجؤرة كارة
ضيمةنى  جؤرى باشـــرتين جؤرانة Bent و Fescus كةئـــةم
بؤ يارى لةو ســـةردةمةدا جوانى بوون، خؤشةويســـتى مرؤظ

ضيمةن  توَيذينةوةي باخضةى يةكةم ى 1890 دا
َ
سال Golf لة

ئةمريكا توَيذينةوةكان دةســـتى كاتدا لة و لةهةمان دامـــةزرا
دةســـتى خؤ زؤر لةســـةر بةريتانيا توَيذينةوةكان لة ثَيكرد،

شاهانةى  يانةى و سةوز ةى
َ
كؤمةل 1924 كة ى

َ
ثَيكرد هةتا سال

كارى زياتر برةوى داية يانةية ئةم كة كؤن دروست بوو فى
َ
طؤل

ى
َ
سال بةضيمةن طرنطيدان كارى و ضيمةن لةســـةر توَيذينةوة

لة  بوو لة Bingley دروست توَيذينةوة بنكةى 1929 يةكةم
ثاراستنى  دةستى بةناوى كة سةرةكيةكان 1951 طروثة ى

َ
سال

توَيذينةوةى بة ثةيمانطاى كة دروست بوو توَيذينةوة سةوزى
زؤر كراوة نياييةوة توَيذينةوة

َ
دةناسرا. بةدل ضيمةنى وةرزش

لةبارةى ئامَير) كردنى كيميايى، دروست دةرمانى و (تؤ لةسةر
هةية سةركةوتوو كارى زؤر ئَيســـتا لةكاتى ضيمةنةوة كراوة
ضارةسةرى نةخؤشى و بذار دةرمانى و ثَيدان لةبارةى خؤراك
ضيمةنةوة لةبـــارةى نيية كؤتايى نيشـــانةيةكى هيض لَيرةدا
كارة و تازة رَيطاى دؤزينـــةوةى بؤ كراوةن زؤر واتة رَيطـــاكان

خزمةتطوزارييةكانىضيمةن.
:Compost كؤمثؤست بؤ بِراو ضيمةنى طؤِرينى

 Compost بؤ ناطؤِرَيـــت بةئاســـانى ضيمةنى بِراو
بكرَيت

َ
تَيكةل باخضة ديكةى ثاشماوةى

َ
لةطةل دةبَيت كو

َ
بةل

بريتني  ثاشماوةكانى ديكةش Compost بؤ بطؤِرَيت ئةوســـا
ضيمةن لةبةرئةوةى ئةويش هتد) ... ناســـك قةدى ،

َ
لة (طةال

بِراو بِري ضيمةنى مةخابن ، تَيداية ي
َ
ريشال زؤر لة رَيذةيةكى

ثاشماوةى شتةكانى زؤرترة لة لةكؤتايي وةرزىبةهارو هاويندا
لة طونجاو ةيةكى

َ
تَيكةل بؤدروستكردنى .. قةد و

َ
طةال وةك ديكة

بةكارهاتنةوة تيؤرةكانى كاتةدا لةم .Compost
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بؤ ضيمةنة  طونجاوة ئةمة بةكاربَيت دةبَيت   
 
َ
لةطةل  كردنى

َ
تَيكـــةل بةبَي      بِراوةكـــة بةتةنهـــا

ديكةى ثاشـــماوةى
َ
لةطةل ي

َ
تَيكةل بة يـــان ديكةدا ثاشـــماوةى

زؤر هةنطاوة كةئـــةم بَيت لةياد ئـــةوةت تؤ باخضـــة، دةبَيت
رَيطاى  لة ، Compostلةياساىسةرةكىدروستكردنى جياوازة
ئةو بةكارهَينانةوةخاكثَيكهاتةيةكىطرنطةبؤئةممةبةستة،
هةروةها طةِرَيتةوة

َ
هةل نابَيت كردووة كةدروستت ثَيكهاتةيةي

نهَينى نةكات تـــةِري بؤئةوةى باران بَيـــت دةبَيت داثؤشـــراو
لةبةرئةوة ثَيكهاتةكة لةثاراســـتى طةرمى ية بريتى ئةم كارة
دةتوانيت بةرميلي تؤ بَيت، طةورة زؤر ثَيويســـتة ثَيكهاتةكة

ثالستيكى بةكاربهَينيتبؤئةم مةبةستة.
بؤئةم كارة: هةية سادة ثَينج هةنطاوى

بةبِري دروستكردنى ضينَيك لة ضيمةنى بِراو .1 
ي.

َ
قول بة ئينج 9

رووى  Bio Recycler بةســـةر 2. بةكارهَينانـــى
1م2 بكات،  كةبةشـــي دوومشـــت بةبِري ئةويش ثَيكهاتةكةدا
نةكةوَيت دةست ماددةيةمان ئةم لةوانةية لَيرةدا ئَيمة تَيبينى

بةكاربهَينني. دةتوانني ثاشماوةى دةواجن ئةمة لةبري
بةئةستوورى لةخاك ضينَيكى كةم بة داثؤشينى .3

رَيذةيةكى زؤر بةكرتياىتَيداية  ئينجلةبةرئةوةى ئةم ضينة 1
كةثةيدا دةبَيت طـــاز ئاوو مذينى

َ
دةبَيتةهـــؤى هةل هةروةهـــا

لةئةنجامىطةرمبوونىثَيكهاتةكة.
ضيمةنة هةموو هةتا كارة بـــةم 4. بـــةردةوام بوون

بةكاردَيت. بِراوةكة
لة ثاراستنى بؤ بةنايلؤن ثَيكهاتةكة 5. داثؤشـــينى

باران.
دةبَيت دةبِريت ضيمةنةكةت كةتـــؤ دووةم بؤجارى
ئةو بةكاربهَينيت هةنطاوةكانى ســـةرةوة دووبارةكردنـــةوةى
لة دةتوانيت دةكرَيت دروست هاويندا كةلةبةهارو ثَيكهاتةيةي
تؤ ئةطةر داهاتوو، لةبةهارى يان بهَينيت بةكارى ثايزدا كؤتايي
ثَيويستة بةكارهَينابوو كوذت مَيروو دةرمانى بؤضيمةنةكةت
هةتاكو ضيمةنةكـــة بِرينى نَيـــوان لة ماوةى شـــةش مانـــط

نةمانى  بةمةبةســـتى Compost كةئةمةش دروســـتكردنى
بذارة. دةرمانى ئةم كاريطةرى

باخ  ضيمةنى ذمَيرى رؤذ
رَيبةندان  بةفرانبار -  1 / مانطى

باخ بـــؤ ضيمةنى هةية كةم ئيشـــَيكى لةم مانطةدا
هيض تؤ و وةريو

َ
هةل ثاشـــماوةى طـــةآلى البردنى وةك بكرَيت

كة مانطةدا لةم ضيمةن يارمةتيدانى بؤ بكةيت هيض ناتوانَيت
بؤ ئةوةى نةِرؤي بةسةريدا كة دةتوانيت تؤ بةآلم ساردة، و تةِر
كاتةدا لةم ضيمةن ئةوة لةبةر تَيكنةضَيت و نةثةستَيورَيتةوة
ضيمةن دةتوانرَيت مانطـــةدا لةم تَيدةكات زؤر كارى ســـةرما
ئامَيرةكانى بةهةمانشَيوة بِرةكةثاكبكرَيتةوةوضةوربكرَيت،
باخ بةكاردَيت ضيمةنى خزمةتكردنى بؤ مةبةستى كة ديكة
كاتة خؤشـــةكاندا لة مانطةداو لةم بنض ضيمةنى بة ضاندنـــى

لةوانةية بكرَيت.
رةشةمَي  – رَيبةندان  2/ مانطى

بة ضيمةن طرنطيدان مانطةدا ئةم لةكاتة خؤشةكانى
مانطةدا لةم ثَيدةكرَيت دةست ثَيوست خزمةتطوزارى كارى و
بةالبردنى دةستكردن و زةوى كرمى شوَينى دةركةوتنى

َ
لةطةل

و وشك هةوا و كةكةش لةكاتَيكدا طسكةوة بةهؤى شوَينانة ئةو
ئازار. مانطى هةتا برِبيت نابَيت ضيمةنةكةت و بَيت خؤش

ئةطةر  ضيمةن، بنجى لَيدانـــى كارى   تةواوكردنـــى
دةبَيت ئةوا بضَينيت تؤوى ضيمةن هةبَيت ئـــةوةت تؤ ثالنى
و خؤش و هةوا كةش ئامادةكرابَيت، بةباشـــي زؤر خاكةكةى

بَيت. وشك
نةورؤز  رةشةمَي –  3 / مانطى

ضاالكيةكانى لـــة مانطـــى كارو بريتية ئـــةم مانطة
دةبَيت سةوز ضيمةن بةخَيرايي زؤر لةبةرئةوةى باخ ضيمةنى

دةبَيت. باش زةويش ذَير بارودؤخى هةواو و كةش
بؤ  دةست خةرماشةى بةئامَيرى كردن   خةرماشـــة
ئاطاداربة م

َ
بةال ثاشةِرؤىديكة، ثيسو وةريوو

َ
هةل

َ
البردنىطةال

بةقورسينةكرَيتبؤئةوةىزيانبةضيمةنةكة زؤر كارة كةئةم
بوو زؤر بةســـتن و زوقم لةزســـتاندا نةطةيةنيـــت ءئةطـــةر
ئةمة ضيمةندا بةسةر بربَيت ة

َ
رؤل بةهَيواشـــي زؤر ثَيويستة

ضيمةن ئامَيرى كـــراوو دروســـت تازة بؤ ضيمةنى بةتايبةتى
دةبَيت بِرينةكة م

َ
بةال بةكاردَيتلةم كاتةدا، (Cylinder)بِري

يةكةم بِرين بَيت،  خاكةكـــةوة لةرووى بَيت بةرزتر كةمَيـــك
بِرينى نابَيت طياكة بَيت) ســـةرةوة (لوتكةى لةبةشي دةبَيت
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دةبَيتةهؤى ضونكـــة بَيت، يةكدا بـــةدواى يةك ضيمةنةكـــة
كاتَيك دةبَيت بِرينة ئةم ضيمةنةكةدا لة زةردى دةركةوتنـــى
و و كةش وشك بَيت ضيمةنةكة ســـةرةوةى بكرَيت كةبةشـــي
مانطةدا لةم زؤر كاريطةرة، دووةم دووبِرين لةباربَيت، هةواش
كو

َ
بةل بكرَيت، مانطةدا نييةكةلةم كار كارىضيمةنبِرينتةنها

كارانةى ئةو طةِرانبةدواىنيشانةكانى نةخؤشيو كرموقةوزة
بِرينى مانطةدا هةروةها كةثَيويستة طرنطىثَيبدرَيتلةم ديكة
و رَيك ديمةنَيكى بؤثَيدانى خاكةنـــازةوة بةهؤى ضيمةنةكة

بةباخةكةت. جوان و ثَيك
طوَالن  – نةورؤز 4/ مانطى

ثَيدانـــى    
بـــة خـــواردن 
باخةكةت، ضيمةنى
طذوطيا لةناوبردنى
ئـــةم لةكؤتايـــي
دةكرَيـــت مانطـــةدا
طذوطيـــا هةروةهـــا
نةش بةضاالكى زؤر 
ئةطةر دةكات و نمـــا
ضيمةنةكةت بنجى
نيابـــة

َ
دل لَيدايـــةوة

و دانانـــى لةبـــاش 
البردنـــى هةروةهـــا
قةوزةى ثاشـــماوةى

دةبَيت ضيمةن كاريطـــةرى مـــردوو طذوطياى ديكـــة، بِرينى
بِرينةكة م نابَيـــت

َ
بةال طذوطيا، طةشـــةى لةســـةر وةســـتانى

بةجؤرى  ثشـــت كةئةمةش بَيت كةمرت 0.75 – 1.25 ئينج
لةناو دةركةوت طذو طيا ثارضةى دةبةستَيت ئةطةر ضيمةنةكة
ثِركردنةوةى و كةندنى

َ
بةهةل بكة ئةوا دةســـت ضيمةنةكةدا

تازة. ضيمةنى تؤوى و نةرم ى
َ
بةطل شوَينةكةى

جؤزةردان – طوَالن 5 مانطى/
و زيادكردنى  ضيمةن بِرينى لةكارى بةردةوام بوون  
ضيمةنةكة بِرينى و باخ بةضيمةنى طرنطيدان ضاالكييةكانى
بةردةوام كارة ئةم طياكةوةو بةرزى لةِرووى بَيت كةمرت دةبَيت
دةكرَيت بِرين يةك مانطة هاوين لةم وةرزى نزيك هةتا دةبَيت

ئةم وةرزةكاندا لةزؤربةى لةهةفتةيةكدا،
لةناوبردنى بؤ مانطة باشرتين مانطة

لةناوبردنى ئةويشبةبةكارهَينانىدةرمانى طيا طذو
لةبريت م

َ
بةال طذوطيايانـــة، بةمجؤرة تايبةتمةنـــد طذوطياى

نةبَيتخاكةكة نةضَيتكةدةبَيتطذوطياكة وشكبَيت واتةتةِر
َ
ســـال ئةطةر طذوطياى يةك بَيت و رؤذَيكى خؤش شـــَيداربَيت
ثَيويستة و خةرماشةكردن دان دةركةوت طسك ثةِرة يان ســـَي
تةِرة بةطشـــتى مانطةدا خاكةكة لةم ضيمةنةكة، بِرينى ثَيش
واتة دياربَيت ثَيوة وشكى دورودرَيذ ماوةيةكى لةوانةية م

َ
بةال

لةسةر دةبَيت باشى كاريطةرى ئاودان لةبةرئةوة نةبارَيت باران
ضيمةنةكة.

 6 / مانطــى
جؤزةردان – ثوشثةِر

مانطةدا لةم
دووجـــار ثَيويســـتة
برِبيت ضيمةنةكـــةت
دووجارلةهةفتةيةكداو
ثَيويســـتة زؤر بِريـــن
كةخاكةكـــة كاتَيـــك
ئةطـــةر و تةِربَيـــت
دورودرَيذ ماوةيةكـــى
بينى بةخؤوة وشـــكى
بِرينةكةتدةبَيت ئةوة
بَيـــت بةشـــَيوةيةك
كـــورت نةيرِبيت، كةزؤر
كوبةرزبَيتوسندوقيدواوةىضيمةنبِرةكةبةكارمةهَينة

َ
بةل

طذوطياية لةناوبردنى و خؤراك ثَيـــدان ئةمة كاتى هةروةهـــا
دياربوو ثَيوة و زةردى رةنطـــى بَي ضيمةنةكةت ئةطةر بؤيـــة
(bio lawn tonic) وةك ثَيويســـتة نايرتؤجني بِرَيك ئـــةوا
ثارضةى يان ة

َ
ثةل ة

َ
ئةطةر ثةل لةم كاتةدا ئةمؤنيا. سلفاتى يان

ثضوكثضوكىطذوطيامايةوةدةرمانةكةكاريطةرىلةسةرنةبوو
بؤ بِرينى ضيمةنةكة لةثَيش طرنطة زؤر خةرماشة كردن ئةوا
لةم ضيمةنةكةش بِرينى بذارى خشؤك سَيثةِرةو لةناوبردنى
بوو وشك و طةرم هةوا زؤر و كةش دةكرَيت ئةطةر هةر مانطةدا
ثَيش طرنطة زؤر ضيمةنةكة كردنى روكةشـــي كون كون ئةوا

ئاودان.
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ثوشثةِر – خةرمانان     مانطى /7
شةش وةك  مانطى دووبارةكردنةوةى كارةكانى   

ضيمةن و ئاودان و خةرماشةكردن. بِرينى
طةالوَيذ خةرمانان – 8 مانطى/

حةوت  مانطى خزمةتكردنـــى شـــَيوةى   بةهةمـــان
ئاستَيك بؤ كة بةنزمكردنةوةى ضةقؤى ضيمةن بِرة ئةويش
بذار كة ة

َ
سال دوامانطى مانطة ئةم لَيبرِبَيت زؤر كةبةرزييةكى

وةك ضيمةنةكة بة دةدرَيت خـــواردن و بةكاربَيت لةناوبـــةر
كؤتاييةكانى لة ضيمةن ضاندنى تؤوى هةروةها (نايرتؤجني)

ثَيدةكات. دةست مانطةدا ئةم
رةزبةر  – طةالوَيذ 9/ مانطى

 
َ
دةكاتلةطةل دةستثَي مانطةدا لةم ثايزة  بةرنامةى
نَيوان ماوةى واتة ديكة بِرينَيكى بؤ بِرينَيك ماوةى زيادكردنى
بطةيتةئاستىبِرينىضيمةنى ضيمةنبِرينةكانزؤربَيتهةتا

ضيمةنةكة  بةرزى 0.25 ى باخ لـــةوةرزى ثايزدا كةئةويـــش
كرمى ئاســـتة. بؤئةم دةكرَيتةوة كةم زؤر بِرينى واتة دةبَيت

بةكارهَينانى لةبةرئةوة دةبَيت ضاالك مانطةدا لةم زةوى
هةية  كاريطةرى   دةرمانى (top lawn) زؤر
كةمكردنةوةى   كرمانةو ئةم لةناوبردنى بؤ   
نةخؤشـــي  كرمة. ئاطادارى ئـــةم           زيانةكانـــى
خواردن بةثَيدانى ســـوور. ي

َ
هَيل و ةزةردةكان

َ
ثةل و فيوزاريؤم

بوون بـــةردةوام ثَيويســـتة جارجار لةثايزدا بةضيمةنةكـــة
هـــةوا و لةكـــةش لةناوضـــووةكان بةشـــة لةضاككردنـــةوةى
مانطة، كؤتايي و ئةويش ناوةِراست مانطةدا ئةم خؤشـــةكانى
ضيمةن هةمووجؤرةكانى بـــؤ نـــؤ مانطى كارة رؤتينةكانـــى
رووة رةقةكان رووشـــاندنى لة كةئةويش بريتيية وةك يةكة
بةسرتاونةتةوة شوَينانةى كةزؤر زؤربةكةمىبةتايبةتى بؤئةو
هةوا كةش و ئةطةر هةروةها بةكارهَينانةوةى بنجى ضيمةن
دةركةوت نةخؤشيزةردبوونىضيمةن ئةطةر بوو ثَيدراو رَيطة
(benlate) بةكاردَيـــت هةروةها لةناوبردنى دةرمانى ئـــةوة
هةبوو، ئةطةر ديكـــة و قرتَينةرةكانى جـــرج و كونى مشـــك
دامةزراندنى بؤ بةتايبةتى فرمانة كارو ثِر مانطَيكى نؤ مانطى
دةتوانرَيت تؤوى ضيمةن مانطـــةدا لةم تـــازة ضيمةنى باخى
بؤ دوابخرَيت ضيمةن بنجـــى بةكارهَينانى م

َ
بةال بضَينرَيـــت،
مانطىدواهاتوو.

طةَالرَيزان  – رةزبةر 10 / مانطى
مانطةدا  لـــةم بِرين كارى ضيمـــةن   كؤتاييةكانـــى
طســـكدانى بِرةكةو ضيمةن ضةقؤى بةرزكردنةوةى دةبَيـــت،
بِرين، ثَيش ؤثةشـــةونمى زؤرثَيوةبـــوو

َ
دل ئةطةر ضيمةنةكة

زســـتان، وةرزى برِبَيـــت بـــؤ دةبَيـــت قةراغـــى ضيمةنةكـــة
بـــوون وبـــةردةوام  (top lawn) بةكارهَينانـــى دةرمانـــى
لةناوضووةكة شوَينة دروستكردنةوةى ضاككردنةوةو لةكارى
بةسرتاوةكان لةشوَينة بةتايبةتى رةقةكان رووة رووشـــاندنى
لةناوبردنى دان و نةكرابَيت.طســـك رابردوودا لةمانطى ئةطةر
بةخشني زيان كةمكردنةوةى دةبَيتةهؤى وةريوةكان

َ
هةل

َ
طةال

ئةو نةخؤشي، البردنى و كرم وبوونةوةى
َ
وبال بةضيمةنةكةت

تازة ضيمةنى بنجى لَيدانةوةى زؤرتيايةو كةبذارى بةشانةى
كةِرو يان قةوزة ئةطةر كةنراوة

َ
كةهةل بةشانةى ئةو لةشوَينى

لةناوبردنى دةرمانى لةبةكارهَينانى مةبة
َ
دوودل ئـــةوا بينرا

تؤو ضاندنى تازةدا لةضيمةنى (bio moss) كـــةِروو قةوزةو
لَيدانىبنجى ضيمةن م

َ
بةال مانطةدا، بَيتلةم دةبَيتكؤتاييثَي

مانطةدا. لةم ثَيدةكرَيت دةستى
سةرماوةرز  – رَيزان طةَال 11 / مانطى

تةِرنةبوو)  زوقم و ) و هةوا كةش مانطةدا ئةطةر  لةم
ضيمةنةكة دةبَيت بوو ئةوا يةكجار باش ضيمةنةكة روكةشي
هةموو و بةرزبَيت زؤر بِرةكة ضيمةن ضةقؤى م

َ
بـــةال برِبيت،

بؤئةوةى ضةوربكرَيـــن و ثاكبكرَينـــةوة دةبَيت ئامَيـــرةكان
زستان. بؤوةزى بطريَين

َ
هةل

بةفرانبار – سةرماوةرز 12 / مانطى
ى 

َ
طةال ئةطـــةر بكة ضيمةنةكة ســـةيرى   جارجـــار

ة
َ
ســـال دوامانطى ئةمة هةروةها اليبـــةرة تيابوو وةريـــوى

َ
هةل

ئةطةر مةكة كارَيـــك هيض بـــاخ ضيمةنى بـــؤ خزمةتكردنى
قورســـاييةكى ئةطةر يان زوقم بوو، تةِربوو زؤر ضيمةنةكةت
واية نمونـــة باشـــرت ضيمةنةكةتـــدا بـــؤ زؤربـــةرى بةســـةر
تَيثةِريت بةســـةريدا ئينجا دابنرَيت ثان ثارضةتةختةيةكى
مانطةدا لةم لةثةســـتانةوة هةروةها بؤ ثاراستنى ضيمةنةكة
رَيطةى هةوا و كةش ئةطةر دةكرَيت ضيمةن بنجى لَيدانةوةى

ثَيدايت.
سةرضاوة:

 The Lawne expert كتَيبى:



 

كـــى ئاطـــادار دةكةنةوة 
َ
ثزيشـــكانى ئةمـــِرؤ خةل

لةزيانةكانى خوَي لةبةر بوونى كانزايى ســـؤديؤم تَييدا ئةو 
كانزايةى كة طومانى تَيدا نةماوة دةبَيتة هؤى مةترســـى بؤ 

سةر تةندروستى. 
ئةطةر ضاوَيك بة خواردنة ئامادةكراوةكانى ئةمرؤدا 
بخشـــَينينةوة وةك ئةو خواردنانةى كةلة طؤشت و هةوير 
دروســـت دةكرَين، كة بةشَيوةيةكى تايبةت الوان ثَيشربكَيى 
لةسةر دةكةن و بايةخى ثَيدةدةن. دةبينني كةئةم كانزايةى 
تَيداية كةثزيشـــكان بة كوشـــندةيةكى هَيور «لةسةرخؤ» 
ناوزةندى دةكةن، لةبةرئةوة ثَيويستةلةسةر هةريةكَيكمان 
كةبةئاطابـــني لةم كانزا ياســـاغ كـــراوة، هةرضةندة ئةطةر 
طريؤدةى هيض نةخؤشيةكيش نةبووبني وةك بةرزبوونةوةى 

ثةستانى خوَين. 
ةى ثزيشـــكانى ئةمةريكا لةبةِرَيوةبةرَيتى 

َ
 كؤمةل

خواردن و دةرمان (FDA) كانزاى ســـؤديؤميان لةليســـتى 
نيان هيض زيانَيكى نابَيت 

َ
ئـــةو ماددانة دا ســـِريوةتةوة كةدل

كةبكرَيتة خؤراكةوة. .. ثســـثؤِرةكان واى دةبينن كة ئاسان 
نيية ئامارَيكى ئةو زيانة تةندروستيانة بكرَيت كةلةئةنجامى 
 دروست دةبَيت. 

َ
زؤر بةكارهَينانى سؤديؤم دواى ضةندين سال

هؤكاري كَيشةكةش لةوةداية كةئةم ماددة ترسناكة لةزؤربةى 
خؤراكة بةكارهاتووةكاندا هةية وةكو ثةنريو كةرةو نان و ئةو 
طرياون“ يان لةقوتوو نراون و 

َ
خؤراكانةى كةثارَيزراون ”هةل

ضةندانى دى. 

زيانةكانى خوَي 

ثةرضظةى: ثشتيوان مبارك كةريم
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نةخؤشيةكى نةبَيت  هيض كةسَيك   ئةطةر
ئةطةر  نابَيتةوة مةترسيةك هيض رووبةِرووى ئةوا  
هةندَيك يان خواردنـــدا بةســـةر بكات خوَى بِرَيك ـــةوة

َ
لةمال

نيية كةثشت بةستن تَيدا طومانى م
َ
بةال بخوات. سوَير خؤراكى

ئامادةدةكرَين ةوة
َ
لةمال و ذةمةخواردنانةىكةتةندروستن بةو

كى
َ
ثَيشـــوازى كردنى خةل هةروةها بؤتةوة. كةمـــرت لةجاران

ةكانيان
َ
مال لـــةدةرةوةى خؤراكييـــةكان ذةمـــة بـــؤ خواردنى

ثَيويستة لةبةرئةوة بةرضاوداية، لةزيادبونَيكى ئامادةدةكرَين
سؤديؤم زؤربةكارهَينانى مةترسيدارةكانى ئةنجامة ئاطادارى

بني.
كة  كـــى دةكةن

َ
خةل ئامؤذطارى ئةمِرؤ  ثزيشـــكاني

بةكارنةهَينرَيت، واتة  سؤديؤم 2300 ملطم لة لة زياتر رؤذانة
م ئةطةركةسَيك

َ
بةال نزيكةى كةوضكةضايةكىبضووكلةخوَى

ئةوا تووشبووبووبةنةخؤشي بةرزبوونةوةى ثةستانىخوَين،
ئةوةشدا 

َ
لةطةل 500 ملطم بؤ بكاتةوة كةم بِرة ئةم ثَيويستة

نزيكةى كةســـَيك كةرؤذانة هةر بةوة دةكةن ئاماذة ئامارةكان
؟ بةكاردةهَينَيت خوَى ملطم 4000

كةذنانى ئَيســـكةكان بؤ ينةوةيةك
َ
لَيكؤل هةروةهـــا

كةهةتاكو كرد ئةوةى ئاشكرا ي طرتةوة
َ
سال ضل سةرو تةمةنى

ئَيسكييةكان بارستة لةدةستدانى ئةوة بةكاربهَينن زياتر خوَي
هةروةها . دا. ســـمت ناوضةى لـــة بةتايبةتى زياتـــر دةبَيت،
” كةخواردنى ئةو ئةنجامةى ديكة طةيشتة ينةوةيةكى

َ
لَيكؤل

دةكات  الواز ســـييةكان فرمانى لةخوَي رؤذانة ” 5000 ملطم
تةنطة نةفةســـيان هةية كةنةخؤشـــي لةالى ئةو كةســـانةى
دةبَيتةهؤى خوَي بةكارهَينانى كةم كاتَيكـــدا لة (بةرهةنطى)
خوَي ي

َ
رؤل ئةوةشدا

َ
لةطةل بارى تةندروســـتيان، باش بوونى

نةطرة،
َ
هةل بَيطومانوحاشا لةبةرزكردنةوةىثةستانىخوَيندا

ماندووكردنى و خوَين قةبارةى زيادكردنى ببَيتةهؤى ئةطةر
كؤئةندامى خوَينة لة نانى

َ
ثال فرمانة ســـةرةكييةكةى  كة

َ
دل

بؤريةكى دةبَيتةهؤى تةمةنةوة ضوونة
َ
لةطةل ئةوا . سوِراندا.

كردووة ماندووى فرمـــان كةكارو ةى
َ
ئةودل الوازبوو، خوَينـــى

.
َ
دل وةستانى يان دةماخ سةكتةى يةكةمى ئامانجى دةبَيتة

هةندَيك لةسةر كاريطةرييةكى زؤرى هةية سؤديؤم
كىهةستيار بةخوَى،كةتووشيناجَيطرييبوونلةثةستانى

َ
خةل

خوَييةى ئةو بةثَيي زيادبوون يان كةمبوونى بِري خوَينياندا
دا

َ
سال ضونة

َ
لةطةل هةســـتياريةتة ئةم لةشـــةوةو كةدةضَيتة

توندتردةبَيت.
دةبَيتةيةكَيكلةو هؤكارانةى كةئةطةرىالوازكردنى 

ي.
َ
سال ثةنجا تةمةنى دواى هةية طورضيلةكانى فرمانى

ســـيةكانى  و بيســـت لةتةمةنى مرؤظ  لةراســـتيدا
سؤديؤم بخوات كةئاستى خؤراكانة ئةو تواناى هةية تةمةنيدا
لةكؤتايدا لةســـةرى بوون بـــةردةوام م

َ
بـــةال تيايانـــدا بةرزة،

هةستت ئةطةر خوَين. ثةســـتانى بةرزبوونةوةى دةبَيتةهؤى
بكةيت هيض نابَيت دةبَيتـــةوة، بةرز خوَينت كرد ثةســـتانى
لةرَيطا بري بحةوَييتةوةو و بدةيت ثشوو كةدةبَيت لةوةى جطة
ثشت دةبةستن بةثلةى يةكةم كة زانستيية ئاسانةكان بكةرةوة
هةرطيز بةبَي ئةوةى لةخؤراكةكةتدا بةكةمكردنةوةى خوَي

بكةيت. خوَييان بَي بةتةواوى
دانابيــت لةهةَلبذاردنى ذيــرو دةبَيت هةروةهــا

خوارةوة: ئامؤذطارييانةى ئةم بةثَيى خؤراك
بذَيرةكةلةبارة سروشتيةكةيدا

َ
خواردنىتازةو نوَيهةل

خوَي رَيذةى يان طريابَيت،
َ
هةل يان لة قوتوونرابَيت بَيت نةك

بادةم يان فســـتق وةكو بةكارهَينانى ... زياد كرابَيت. تياياندا
ةوة

َ
لَينراو لةمال طؤشـــتى ثاراو، تةِرو ســـةوزةى و ى بَي خوَي

ئةو لةبةكارهَينانى دووركةوتنةوة و تةندروست بةشَيوةيةكى
ئامادةدةكرَين.

َ
مال كةلةدةرةوةى خواردنانةى

ناضاربويتكةهةندَيكخواردنىديكةبكِرَيت ئةطةر
ئةوا تةماتة دؤشـــاوى وةكو: ئامادةكرابَيت

َ
مال كةلةدةرةوةى

تَيداية. خوَييان كةكةمرتين بكِرة ئةوةيان
لةقوتوو و ســـوَيردان كةلةئاوَيكى ئـــةو ســـةوزانةى
بطوشرَين و َيورَين

َ
باش بشؤرَينةوة، بثال زؤر ثَيويستة و نراون

لةكاتى توانا بةثَيي تياياندا خـــوَي رَيذةى بؤ كةمكردنةوةى
ثَيويستبوونىبةكارهَينانيان.

راستةقينةى كةتامى دةدةن يارمةتيت رَيطايانة ئةم
بارةدا ئةم

َ
كةلةطةل هةفتةيةك ضةند دواى و بضةذى خواردن

تَيداية راهاتيتئةوا ئةوخؤراكانةبةكاردَينيتكةخوَييان كةم
لة نَيوان جياوازييةكيش و هيض دةكةيت ضَيذى تامةكةشيان و
دةزانيت بةباشرتيان كو

َ
بةل نيية ديكةدا ئةوانى خؤراكانةو ئةم

نزم كةدةبَيتةهؤى ئامادةكراون بةرَيطايةك ضونكة دى، لةوانى
طشتى، باشكردنى تةندروستى و ثةســـتانى خوَين كردنةوةى
ثةستانى خوَين بةبةرزبوونةوةى بوون توش دواجار ئةطةرى

بَيت 
َ
سال ( 55) تةمةنى كة ساغ لةش كةسَيكي بؤ لةدوارؤذدا

و خوَينى  ســـي و
َ
دل كةرَيكخراوى ئامارةى ئةو %90 بةثَيـــى

لة يةكَيكة بةزؤرى خوَيش خواردنى ئةنجامياندا، ئةمةريكى
و ةوى

َ
قةل ديكة بنةِرةتيةكانى لةهؤكارة هةروةها هؤكارةكانى،

كةمى وةرزشكردن. ةيي و
َ
جول كةم

طبيبك“   طؤظارى ” سةرضاوة:
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خَيـــزان دةكةيـــن هةندَيـــك زؤرجـــار تَيبينـــى
ديكةداو نى

َ
منداال لةنَيـــو ديارن ةكانيان ســـةركةوتوو

َ
مندال

ئةم هؤكارى خؤشـــن،
َ
دل ذياندا لة سروشـــتييةو كةســـَيتيان

خؤشةويستى بوونى بؤ يةكةم ثلةى بة خَيزانيية بارودؤخة
خَيزانةدا، لةو براكاندا نَيوخوشكو لة كينة نةبوونىرقو و
سةركةوتن سةرةكيية بؤ نةرى

َ
ثال دؤخةش دةطرَيتةوةو، ئةم

خَيزانةدا. لةو داهَينان و
هاوكارى  ثةيوةســـتى و بناغـــةى  خؤشةويســـتى
خَيزانةوثاشان سةركةوتنيشيهةربةندةبة خؤشةويستيةوة،
خؤثةرســـتى غريةو لة ن لةنـــاو خَيزاندا ضةنـــدة

َ
منـــداال

لة بوو ئةوةندة خؤشةويســـتى لة ثِر يان
َ
دل و دوركةوتنةوة

هؤى دةبَيتة بارودؤخة ئةو ضونكة دةبن، سةركةوتوو ذياندا
و ســـةركةوتن بةرةو وَينة بَي توانايةكى هَيزو لةدايكبوونى
هيض مانايةكى خَيزان بةبَي خؤشةويستى داهَينان، بةطشتى
نيية، بةرثرسيارَيتىضاندنىخؤشةويستيشلةجياتى رقو
ئةستؤى دةكةوَيتة يةكةم بةثلةى ندا

َ
منداال لةدةروونى كينة

دايك.

دا         
َ
مندال

َ
ةكردنلةطةل

َ
مامةل

سؤزان
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شـــَيوةيةكى راســـت  بة دةتوانَيت دايك تةنيا        
و كاربكاتة سةر ةكانى بكات

َ
مندال دروست رَينمايي و  

كاربكاتة دةتوانَيت تةنانةت رةفتاريان، ئارةزوو و سروشت
دةكات واثَيويست ســـةرةتا لةم لؤذيكةوة سةر كةسَيتيشـــيان
ضاوى بَينَيتةبةر ةتانـــة

َ
حال ئةو بكاتـــةوة يان دايك بريلةوة

يان دةبَيت ةكانيدا دروست
َ
مندال نَيو كينة لة و رق ضؤن خؤى

كينة و ضاوطى رق ثَيويســـتة ئةوة بزانَيت بةمانايةكى ديكة
خوشـــك لةنَيو باوان كة دةدات

َ
ســـةرهةل لةو بةراوردكارييةوة

دةبَيتةهؤى بـــةراورد كاريية ئةو ضونكة دةيكةن، و براكاندا
ئةطةر بةتايبةتى دا

َ
مندال لةدةروونـــى رق غريةو وروذاندنـــى

ةكةنةبوو،لَيرةوة سةركةوتنى
َ
بةراوردةكة لةبةرذةوةندىمندال

غانة
َ
باشرتين قةل طشتيدا و ذيانى خوَيندنطةيي ذيانى لة

َ
مندال

كينة. و ثاراستنى لة رق بؤ
جةخت  بريد جـــاك ئةمةريكى  زاناى ســـايكؤلؤذى
بةرامبةر باوان ةى

َ
هةل طةورةترين َيت:

َ
دةل و دةكات لةم رايـــة

يةكديدا، لةنَيو دةكةن ثَي بةراورديان كة ئةوةية ةكانيان
َ
مندال

سةركةوتووترة لةو هةستى كرد براكةى ئةطةر
َ
مندال ضونكة

ئازارةكانى و خةم ثاشان دةكات، دذوار بةبةزينَيكى هةست ئةوا
و كؤدةكاتةوة نةستدا) دةشـــارَيتةوةو ) ي شـــاراوةييدا

َ
لةئةقل

هةســـتكردن بؤ طرَيي ئازارانة و خةم كات ئةم بةتَيثةِربوونى
لة زؤرى رقَيكى ة

َ
مندال ئـــةو لةئةنجامدا بةكةمـــى دةطؤِرَين،

طة
َ
كؤمةل لةهةموو تةنانةت رقي دةبَيت و براكانى و خوشـــك

تةنيايي دةكات و دوورةثةرَيزى ئارةزووى هةندَيكجار دةبَيت و
لةِرووى دةكات، شةِرانطَيزى ئارةزووى ديكةش هةندَيكجارى و

دةروونى. تةقينةوةى دةوترَيت ثَيي ةتة
َ
حال ئةم زانستييةوة

خؤى  ى
َ
كؤنرتؤل ناتوانَيـــت ةتانةدا

َ
حال لـــةم

َ
 مندال

َ
لةطةل شـــةِر يان دةتةقَيتةوة طريانةوة رَيطةى لـــة بكات يان
وردة تةقينـــةوة دةروونيانة ئةم دةكات، براكانيدا و خوشـــك
تةمةنةدا لةم ضونكة زؤردةبن، ييةوة

َ
ســـال ثَينج لةدواى وردة

خؤى ثَيي ـــدا
َ
بةكةمـــى لةدةروونى مندال طرَيي هةســـتكردن

شةِرانطَيزى سروشتى لَيرةشـــةوة مؤركى يان دةضةسثَينَيت،
و دةبَيت

َ
زال بزَيودا ي

َ
مندال كةوتى و س

َ
هةل بةسةر ســـةرجةم

دةبن. و ناكؤكييةكانى زؤر شةِركردن
بة هةستكردن ضارةسةر نةكردنى طرَيي ةتى

َ
حال لة

كاتدا تَيثةِربوونى
َ
لةطةل دةكرَيت تَيبينى يدا

َ
مندال لة كةمـــى

رةنطدانةوةى كة دةطؤِرَيت مةترسيدار دةروونى طرَييةكى بؤ
بؤنموونة طةورةييـــدا، لة دةبَيت تاك ســـوكةوتى

َ
لةســـةر هةل

دةطرَيت نزيكى ئؤتؤمبَيلةكانى لةهةموو رَيطة شؤفَيرةى ئةو
ثَيش خؤي دةيةوَيـــت ضونكة تَيثةِربـــنب، لةثَيـــش ئـــةوةوة

هةموويانبكةوَيت.
بؤ هـــؤكار باشـــرتين لةوباوةِرةداية د.جـــاك بريـــد
واتة لةسةرضاوةوة توندوتيذة رةفتارة رووبةرووبوونةوةىئةم
كينةية و رق ئةو ئةوةية هؤكارى بنةِرةتى يدا

َ
مندال لةقؤناغى

ئةويش دا،
َ
لةمندال دروســـتبوونى كةبؤتةهـــؤى لةناوببةيت

لةنَيوخوشكوبراكانيداو
َ
لةِرَيطةىبةرزكردنةوةىثايةىمندال

دوورلةتوندوتيذىونازثَيدان، يدا
َ
ةكردنلةطةل

َ
بةنةرمىمامةل

ةو
َ
هةرمندال خـــؤت بخةيتةبةرضاوى ئـــةوة كاتدا لةهةمـــان

و و كةم خـــؤى كيانى خاوةنى كةســـَيتييةكى ســـةربةخؤيةو
بريكردنةوةية بةم بةثشتبةستن هةية، خؤى سيفةتى و كوِري
هان تةنيا بةدةست دةهَينَيت  سةركةوتن

َ
مندال كاتَيك واباشة

ديكة نى
َ
منداال

َ
لةطةل بَيئةوةى زياتر ســـةركةوتنى بؤ بدرَيت

ئةوا بةدةستنةهَينا سةركةوتنيشي ئةطةر بكةيت، بةراووردى
ديكةى ذيانيدا لةبوارةكانى ة

َ
مندال ئةو ثَيويستة سةركةوتنى

لةبةرضاوبطرين.
–يارمةتىبدةينلة لةجياتىئةوةىتَيكيبشكَيننيبا
شياوةكانى طونجاوو هؤكارة سةركةوتووبَيت و خوَيندنةكةيدا
ذيانوخؤشطوزةرانىبؤدابنيبكةينبؤئةوةىمتمانةى بةخؤى
كؤت لة ببَيت، بةمةش منداأل تَير و ذيانى دةروونى بطةِرَيتةوة
ذيانى بةرةو ئازادىدةبَيتو نوشوستى بة بةندىهةستكردن و
د. دةنَيت، هةنطاو برةو بة دانى

َ
هةول و ثَيك و رَيك كاركردنى

دةبنة هؤكارةكانى كة لة طرنطرتين يةكَيك َيت:
َ
دةل بريد، جاك

نؤبةرةية طةورية يان كوِرة كَيشةى دا
َ
مندال كينة لة و رق هؤى

نازى و دةكرَيت
َ
لةطـــةل ةى

َ
مةمةل تايبةتى كة بةشـــَيوةيةكى

ة
َ
مامةل لة و دةكرَين جَيبةجَي داواكانى هةموو و دةكَيشـــرَيت

بؤ بةهانة براكانىديكةى، لةخوشكو جيايدةكةينةوة كردندا
ضونكة سروشتية، رةفتارَيكى َين

َ
دةل دةهَيننةوةو رةفتارة ئةم

لةســـةر كاريطةرى قووأل دةبَيت دايك لة يةكةمـــني منداأل كة
و خؤشـــى ضوونةكانى

َ
هةل وَيِراى َيت

َ
بةجَيدَيل دايك دةروونى

دةطمةنةدا. نوَيية ئةزموونة ئةم لةطةأل هاوكاتن كة شادى
خوشك لة منداأل دوا و باوك دايك ديكةوة اليةكى لة
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ثَيدةبةخشن ى
َ
بؤل دوا نازناوى دةكةنةوةو جيا ديكة براكانى و

ديكةى ةكانى
َ
لة مندال جيا ســـؤزى تايبةتى و و خؤشةويستى

َيكى
َ
مندال دةبَيتكة طةورةتر كاتة ئةو كَيشةكة بةآلم ثَيدةدةن،

ى
َ
مندال كة دوا جاران بضوكةكةى ة

َ
مندال دايك دةبَيت، لة ديكة

خَيزانةكةبووئةونازناوةىلَيدةسَينرَيتةوةوتووشىنائومَيدى
دةكةن. سيخناخ سنطى كينة و رق و دةبَيت

زانايانى باســـكران كة ثَيشـــوو ةتةكةى
َ
هةردوو حال

رَيسا سايكؤلؤذىبؤنةبوونى هؤشيارىدةروونىو الدانلة ياساو
ضونكة دةيطةِرَيننةوة، دروست، ثةروةردةيةكى سةرةكيةكانى
و باوكداية ناخى دايك قوآليى لة كة سروشـــتى خؤشةويستى

و دادوةرانةية و يةكســـان خؤشةويســـتيةكى
براكاندا و خوشك نَيوان لة جياوازى

ناكةن.
جياوازى كاتَيك

و خوشـــك لةنَيـــوان
دةكرَيـــت براكانـــدا
ةية

َ
ئـــةو هةل ئـــةوا

تايبةتى ةيةكى
َ
هةل

ثةيوةســـتة باوانةو
بةهةندَيك بارودؤخى

ئـــارةزووى دياريكراوو
دادوةرى و بـــاوان تايبةتى

بةم نانَيـــت دان خؤشةويســـتى
جؤرةجياكارييةدا.

هةر  بـــاوك لةثَيـــش و  واباشـــرتة دايـــك
ثَيشوازى بؤ خؤيان دةروونييةوة لةرووى نوَيدا لةدايكبونَيكى
بة بـــِروا ئامادةبكةن، لةدايكبـــووة تـــازة كـــردن لـــةو كؤرثة
دروســـت متمانةيةيان ال ئةو يان بهَينن ةكانى ديكةيان

َ
مندال

داطريناكات ئةوان خؤشةويســـتى ة تازةية
َ
مندال ئةو كة بكةن

ناشـــبَيتة و بؤئةمان خؤشةويســـتيان ســـةر و هيض كارناكاتة
تازةية ة

َ
مندال ئـــةو َيني

َ
بل ثَييان بؤنمونـــة كَيرِبكَيكةرييـــان،

دةبَيتة و ئةمان بؤ خؤشةويست برايةكى يا خوشـــك دةبَيتة
و لةيارى بةوةفايان هاوِرَييةكى ســـؤزو

َ
دل برايةكى يا خوشـــك

زيادرؤيي لةدواى لةدايكبوونيش ثَيويســـتة طةشـــتةكانياندا،
بةشـــَيوةيةكى بؤئةوةى نةكرَيت ةتازةكةدا

َ
مندال لةنازثَيدانى

وردة وردة لةشريبِرانةوةى لةسةرخؤو
ثَيشوو كةثَيشرت  ةكةى

َ
ويذدانى مندال

رووبدات. بوو، خَيزان ي
َ
دوامندال

كينـــة  و رق وايـــة  زانايانـــى ســـايكؤلؤذى ثَييـــان
ناوةرؤكةكةى لةدةروونـــداو شـــاراوةى مرؤييـــة دياردةيةكى
حةزةكانى ئـــارةزوو بةديهَينانى لة

َ
منـــدال بؤ شكســـتهَينانى

دا
َ
مندال لةدةروونى و كينة رق شَيوةية ئاطرى بةم دةطةرَيتةوة،

هةروةكضؤن ثَيضةوانةكةىخؤشةويستية، دةداتكة
َ
هةل سةر

هةية، ئاستى جؤرو كينةش و رق هةية ثلةى خؤشةويســـتى
بة غريةو ثاشان بة دوايى و دةســـثَيدةكات ئريةيى بة ســـةرةتا
دَيت، كؤتايى بة خيانةت دواجار كينةو و رق
ضونكة كاتَيك منداأللةطةألئةوانى
و دةكةيت بـــةراورد ديكـــة
شكستهَينانيةوة بةهؤى
َيت

َ
دةل ثـــَي  قســـةى

ئةوانى كاتَيكدا لـــة
ديكةسةركةوتنيان
ئةوا بةدةستهَيناوة
دةبَيتة رةوتة ئةم
و ناِرازيبوون هـــؤى
ثَيخؤشنةبوونىمنداأل
ئةوانى بة ســـةركةوتنى
بوارةكانى هةمـــوو ديكة لـــة
ثَيدةكات دةست ئريةيى لَيرةوة ذياندا،
رق و توند كات بؤ غريةيةكـــى تَيثةِربوونى و بـــة
و كينة رق و بؤ ئةمانةش رؤذطار تَيثةِربوونى بة دةطؤِرَيت و
ثلةكان، و كينة دةطةنة بةرزترين دةطؤِرَين، كاتَيك رق خيانةت
نَيضريةكةى بؤسةر بةهَيرشربدن دةكات طرتوو دةســـت

َ
هةل رق

كاتَيكيش شَيوةيةكبَيت، دةستدرَيذىدةكاتةسةرىبةهةر يان
دةطةيةنَيت نَيضريةكـــةى بة زيان و خؤيـــي ئامانجى دةطاتـــة
ئارةزووى ضونكة هَيوردةبَيتةوة، دةروونى كاتى بةشَيوةيةكى
بووة، كةرقي لَيي ئةوكةسةى بةسةر سةركةوتن ت و

َ
دةسةال بؤ

ئةوا كردنيشدا سةرنةكةوت لةدةســـتدرَيذى ئةطةر تَيربووة،
دةروونى و نةخؤشي ســـنور بَي طرذييةكى و ةذان

َ
شل تووشـــي

رةفتارى و نائارامى و ةراوكَى
َ
بةدل هةستكردن وةك دةبَيت
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لة راكردن خؤخواردنةوةو و          شةرانطَيزى
سايكؤلؤذى  زانايانى خؤى. ضواردةورى طةى

َ
كؤمةل  

كينة و رق نةخؤشـــي بمانةوَيت ئةطةر دةكةن ئامؤذطاريمان
ثَيويستة بنرِببكةينورووبةِرووىببينةوةئةوا ندا

َ
لةنَيومنداال

بةراوردنةكةين خوشكوبراكانى يان هاوِرَيكانيدا
َ
لةطةل

َ
مندال

هةروةها شكستهَينان، راسب بوون يان يان سةركةوتن لةكاتى
بضَينني، بؤنموونة لةدةرونياندا يةتى

َ
كؤمةال خؤشةويســـتى

طةو
َ
بةشَيكىجيانةكراوةن لةكؤمةل ئَيوة َيني:

َ
بل لةبةردةمياندا

ســـةركةوتنى ئَيوةيةو ضواردةورتان طةى
َ
كؤمةل ســـةركةوتنى

بؤنمونةسةركةوتنىتيثي شكستهَينانيشيشكستيةبؤئَيوةش،
تيثي وةرزشيقوتابخانةيةكى وةرزشيقوتابخانةكةيان بةسةر
تيثي ســـةركةوتنى هةروةها ئَيوةش، بؤ ديكةدا ســـةركةوتنة
ديكةدا تَيكـــى

َ
وال تيثي

َ
لةطـــةل يارييةكةدا لـــة تةكةيـــان

َ
وال

هةموو تاكةكانى نيشتمان. سةركةوتنة بؤ
روانطةيةكى  نـــوَي ســـايكؤلؤذى بوارى  ثســـثؤِرانى

لةدةروونى و كينة رق دانى
َ
هؤكارى سةرهةل بؤ ديكةيان

   
َ
مندال هةستكردنى واية ثَييان هةيةو دا

َ
مندال    

هاوِرَيكانـــى  كـــة لةكاتَيكـــدا دذوار     بةخةمَيكـــى
طةورة تَيكضوونَيكـــى روودانـــى دةبَيتةهـــؤى ســـةركةوتوون
ةتةكة

َ
حال كاتَيك داو

َ
مندال خؤنةويستى دةمارى لةكؤئةندامى

دةماريية تَيكضوونـــة ئـــةم ثةرةدةســـَينَيت بـــةرةو خراثرت
ســـةر كاربكاتة راســـتةوخؤ لةوانةية

َ
خؤنةويســـتةى مندال

نيشـــانة َين
َ
دةل بةمةش جةســـتةو كؤئةندامةكانـــى ديكةى

كاتةدا لةم دةروونجةســـتةييةكان)، (يان سايكؤسؤماتييةكان
توند ئازارَيكى و طَيذبـــوون  هةســـت بةسةريةشـــةو

َ
منـــدال

طةدةيةوة ؤكة بةردةوامةى
َ
ترشةل بةهؤى ئةو دةكات لةطةدةدا

 (*) طةدة. بةبرينى توشبوون هؤى دةبَيتة كةهةندَيكجار
و  دادوةرى ثَيويســـتة باســـكران هؤيانةى  لةبةرئةم
ديارييةك كاتَيك هةبَيت، براكاندا و خوشـــك لةنَيو يةكسانى
ثَيشكةشبةيةكَيكياندةكةين يان ئاهةنطىجةذنىلةدايكبوونى
دةطَيِريتيانشتَيكىبؤ دةكِريت نابَيتلةهيضبارودؤخَيكدا بؤ
لة ناكؤكيش روودانى لةكاتـــى بكةيت، لةنَيوانياندا جياوازى
بطريت ديكةيان ئةوى لةدذى يةكَيكيان ثشتى نابَيت نَيوانياندا
بِريار و حوكم و بكةيت كَيشةكةيان بؤ باس ثَيويســـتة كو

َ
بةل

يت
َ
سةبارةتبةضارةسةركردنىكَيشةكانيانبؤخؤيانبةجَيبَيل

ئةوةيان بةاليةنى كةمةوة باشرتة، يان زؤر بؤخؤيان ئةمةش و
ئاماذةيةك سؤزةوة و لةسةرخؤيي بةوثةِري حةقة كةلةســـةر

ديكةيان ئةوى ثَيويســـتة ئةوةو كةماَّـ دةربرِبي وتةيةك يان
لَيبكات. لَيبوردنى داواى

 هةروةكضؤننازثَيدانىزؤرمةترسيهةية،بةهةمان 
لةنَيوان خوشك جياكارى وشكى و ةكردن و

َ
مامةل شَيوة بةرةقي

ندا
َ
لةدةروونى منداال مةترســـيدارى دةرئةنجامى و براكانـــدا

لَيرةدا هةندَيك ئامؤذطارى ثَيويست دةخةينةِروو: هةية،
ثَيويســـتة هةية، ئةوا ت

َ
يةك مندال تةنيا - ئةطـــةر

ةكة
َ
مندال ديكة كة كةســـَيكى الى ةكةت

َ
مندال رؤذَيك هةفتةى

يت.
َ
بةجَيبهَيل دةبَيتلةالى، ئاسودة

ئةطةر مةدة ساختةكانى فرمَيسكة بة طوَي ئةوةندة -
نةبوو، نةخؤش يان نةبوو برسي هيض نمونة بؤ هؤبوون بةبَي

بدةيت. يان لَيي بدةيت ئازارى بةبَي ئةوةى م
َ
بةال

بكةرةوة، رةت
َ
مندال داواكارى هةندَيك بةمةبةست -

بريكردنةوةى بةثَيى ئاســـتى بهَينيت بِرواى ثَي دةبَيت م
َ
بةال

كردؤتةوة. رةتت بؤضي
كة دةكات باوكان و لةدايك داوا بريد د.جاك دواجار
ةكانيانبن،ضونكةئةوةهيضمانايةكى

َ
ثَيشةنطَيكىباشيمندال

كينةيان و رق بكةن ن
َ
منداال داوا لة باوك ئةطةر دايك و نابَيت

هؤكار هيضرتين لةبةر خؤيان م
َ
بةال نةبَيت، يةكـــرت بةرامبةر

كاتةدا ضونكة لةم بِرَيذن، بةسةرياندا خؤيان و رقي بنب توِرة
ئريةيي رق و طرتنى

َ
هةل لة دةنوَيننةوة باوان ن رةفتارى

َ
منداال

دةطرنةبةر. ئةوان رةفتارى ئاراستةى هةمان و
و  كضان جياكارى لةنَيوان بريد داوادةكات د.  هةروةها
خراث كاريطةرييةكى جياكاريية ئةم ضونكة نةكرَيت، كوِراندا
جياكارى ويذدانيدا تؤوى لة و َيت

َ
بةجَيدَيل دةروونى كض لةسةر

لة كينةش و رق دةكات، ضةكةرة توخمةكةدا هةردوو لةنَيوان
 تةزَين

َ
دل كارةساتى روودانى بؤتةهؤى مَيذووى مرؤظايةتيدا

كة بيســـتوومانة دا يوســـف ضريؤكى لة و ناخـــؤش، هةروةك
دةوَيت و زياتر خؤشـــي لةبراكانى ديكةى جيادةكاتةوة باوكى
دةدةن خؤيان براكةى كوشـــتنى ي

َ
هةول ضؤن برايانةش و ئةم

خؤيان كةبراى دوذمنةكةيان و كَيرِبكَيكةرةكةيان لة بؤئةوةى
ببَيت. رزطاريان كينةيان و رق لةسةرضاوةى و

سةرضاوة:
محمد رفعت اعداد: الطبي، قاموس الطفل

للطباعةوالنشر الهالل مكتبة و دار
1985 ، 1 ط

روودانى دةبَيتةهؤى كةبةكرتيايةك دةركةوت دواييدا نةى
َ
ساال لةم (*)

Helicobacter Pylori دةوترَيت ثَيي كة طةدة برينى



                      

@@

شةرمنى:  هؤكارةكانى
بةثَيىراىطشتىشارةزايانىتةندروستىدةروونى،
يةكديدا، لةطةأل (كارلَيكردوو) هؤكارى سَي بؤ زؤر شةرمنى

لة: بريتني كة دةطةِرَيتةوة
و كؤمةآليةتى شـــارةزايى بؤمـــاوة: لةدةســـتدانى

بةخؤت. خراث بةرامبةر تَيِروانينى
10 ــ  نزيكةى دةروونـــى شـــارةزايانى بةثَيى راى
شةرمنى  بؤ ئامادةباشيان دةبن لةدايك كة منداآلن لة 15%
ديكة منداآلنى لةكاتَيكدا تَيداية، ناسروشـــتى بةشَيوةيةكى
كؤمةآليةتى بةهؤى نةبوونى شارةزايى دةردةضن شـــةرمن
ثةسند ديكةوة اليةن كةسانى لة كة لةوةى ترسي بةهؤى يان
لة اليةن ببنةوة ناخؤشى بةرةنطارى ئةوةى ترسى نةبن، يان
بةخودى نةبوون بِروا هؤى دةبنـــة ئةمانةش دى كانى

َ
خةل

خؤت.
زؤر: شةرمنى

ئةستةمة، رادةيةك تا زؤر شةرمنى ثَيناسةكردنى
ثَيناسةى دةتوانني شارةزايانى تةندروستى راى بةثَيى بةآلم
كة كؤمةآليةتى راوكَيى ة

َ
دل جؤرةكانى لة بكةين بةجؤرَيك

لةشةرمنى رزطاربوون

شيشانى ئةحمةد دكتؤر
رةحيم    عةبدول تاظطة ثةرضظةى:

      217
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هةستَيكى   ضةند بوونى دروست هؤى دةبَيتة   
دةبَيتة  ةذان كة

َ
شـــل و راوكَي ة

َ
دل     كاريطةر لةنَيوان

ضوارضَيوةى دةضَيتة نـــاو ئةمـــةش (تؤقني)، و هؤى تـــرس
طشتى ئةنجامى بةتايبةتى ةذانةوة،

َ
شل و راوكَي ة

َ
دل نةخؤشى

طا
َ
كؤمةل لة دابِرانة بة تةنيايى و كردن هةست زؤر شـــةرمنى

ماناى خةمؤكني، نةخؤشـــى هؤكارةكانى ئةمانةش طرنطرتين
بةرةو تةندروستى بة بة شةرمى زؤر تووشبوو كةسى كة واية

دةسَينَيت. ثةرة بوون خراث
ية: نةخؤشى ئةم نيشانةكانى

دةروونى فشـــارَيكى هةر وةك ناسروشتى شـــةرمنى
ســـَي لة كة نيشـــانة َيك

َ
كؤمةل هؤى دةركةوتنى ديكة دةبَيتة

كورتياندةكةينةوة: ةدا
َ
كؤمةل

ئةمانة نيشــانةكانى هةَلسوكةوت كة .1
دةطرَيت: لةخؤ

لةنَيوان طفتوطؤ) كةمى (واتة .كةمدويى أ
كةسانىبَيطانة.

بةدةر ديكة شـــتَيكى بؤ ب. سةيركردنى
دةكات. بؤ قسةى كة كةسةى لةو

بَيطانة و كةســـانى لة ج. دووركةوتنـــةوة
ياندا.

َ
طةل لة طفتوطؤ ئارةزووى نةبوونى

لةكاتـــى ةذاوى
َ
شـــل بـــة د. هةســـتكردن

ثَيكردن بة ئاخاوتن. ناضاربوون بؤ دةست
بؤنة لة بـــؤ ئاخاوتن توانا ه. نةبوونـــى
كؤمةآليةتييةكاندا وهةستكردن بة(شةرمندةييةكى

لَيكرا. بؤ ئةمة زؤرى ئةطةر زؤر)
ئةو ئةنجامدانى بـــؤ خؤبةخشـــني لة ـــى

َ
و. دوو دل

ديكةدا كةســـى َيك
َ
كؤمةل لةطـــةأل يـــان ئةركانـــةي بةتةنيـــا

ئةنجامدةدرَين.
دةطرَيت: لةخؤ كة ئةمانة جةستةييةكان نيشانة .2

دأل. لَيدانى زؤربوونى أ.
طةدة. لة ئازار ب.

دةست. لةبةرى بةتايبةتى زؤر كردنةوةى ئارةق ج.
دأل. لَيدانى بوونى بةهَيز د.

و قورط. وشك بوونى ناو دةم ه.
لةرزينىخؤنةويستانة.

َ
هةل و.

( ناوةوة ضونةكانى
َ
(هةل دةروونييةكان 3. نيشـــانة

ئةمانةدةطرَيتةوة:
لةسةر بريكردنةوة ضةقبةستنى و كردن أ. هةســـت

خود.
هةستكردن بة شةرمندةيى. ب.
نائاسودةيى. بة هةستكردن ج.

لة دوور لـــة شـــوَينَيكى مانـــةوة ـــدان بـــؤ
َ
د. هةول

رووناكى.
ه.هةستكردنبةكةمى.بةثَيىراىشارةزايانىزانستى
هةستيارييةكى شـــةرمنى بةنةخؤشى تووشـــبووان دةروونى

لَيرةوة خـــودى خؤيان، بة بةرامبةر هةية يـــان لةرادةبةدةر
بةخؤيان بةهؤىضةقبةستنىبريكردنةوةوبايةخدانيانتةنيا
كاتَيك دةبن ةذانةى تووشى

َ
شل ئةو كةمى و بة و هةســـتكردن

ديكةدا كةســـانى لةطةأل ة
َ
مامةل يان كـــدا دةبن

َ
خةل كـــة لةناو

بريكردنةوة و بايةخدان تواناى دةكةن لَي وايان ئةمانة دةكةن،
بةمةش لةدةستبدةن، و ســـؤزييان، هةست ديكةو بةكةسانى
مرؤظى دةبَيت كة زياتر كؤمةآليةتى دووركةوتنةوةى و دابِران

َينَيت.
َ
دةنال بة دةستيةوة شةرمنى زؤر نةخؤشى بة توشبوو

ئَيستادا كاتةى لةم زؤر شـــةرمنى ضارةسةركردنى:
بةم بةربآلوة كؤمةآليةتى كَيشةيةكى بةشَيوةيةكى بةرفراوان
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دةدةن زؤر َيكى
َ
هةول كؤمةآليةتى زانســـتى ثَيية شـــارةزايانى

كلينيكى نةخؤشـــيةوة ئةم بؤ ضارةيةك رَيطة بؤ دؤزينةوةى
بة بةهؤى كَيشـــةية ئـــةم تايبةتـــى هةية ضارةســـةركردنى

رَيطايانةوة: بةكارهَينانىئةم
فَيركردن وراهَينانىكةسىنةخؤشبؤ ثةيداكردنى ــ
لةطةأل كاركردن و ثةيوةنديكـــردن شـــارةزايى كؤمةآليةتى بؤ

دى. كةسانى
لة ذيرانة راست و بريكردنةوةى ــ فَيركردنى شـــَيوة

ديكةدا. كةسانى لةطةأل سوكةوت
َ
هةل

بوون بـــِروا بؤ نةخـــؤش راهَينانـــى و ـ فَيركـــردن
لةو تاكَيك وةك لة بوونى و بةطرنطى بةتواناكانى و بةخـــؤى

دةذى. تيايدا كة طةيةى
َ
كؤمةل

شـــةرمنى هـــؤكارى البردنـــى ـ رووبةِروبوونـــةوةو
بةشـــارةزايية نةخـــؤش ئاشـــناكردنى وردة لةرَيطـــةى وردة
دةوترَيت، ثَيى رَيطايانة لةو يةكَيك ثؤزةتيظةكان كؤمةآليةتية

وَيستةكان.
َ
هةل و رؤأل الساييكردنةوةي يان نواندن

لةو وا خـــؤى دةردةخـــات نةخـــؤش بةشـــَيوةيةك
َيكىثؤزةتيظ

َ
وَيستانةداكة دةبنةهؤىشةرمندةيىبؤى رؤل

َ
هةل

لةطةأل قسة كاتَيك شَيوةيةى بةو دةرخستن خؤ وةك دةبينَيت
بة كردن قسة بة دةستثَيكردن لةكاتى و دةكات ديكة كةسانى
لةذيانىواقيعى نواندنة تَيثةِربوونىكاتئةمخؤوادةرخستنو

دةطؤِرِرَين. رةفتار بؤ ئاساييدا
ةوى

َ
جل خؤى بؤ ئةوةى شـــةرمن كةسى ــ راهَينانى

بؤ خؤيدا يارمةتيدانـــى لة دةســـت بطرَيتة دةستثَيشـــخةرى
ئةويش بَيت، رزطارى دةذى تيايدا زؤرةى شةرمنية لةو ئةوةى
ئارةزووى خؤى كة كارَيكى دياريكراوة ئةنجامدانـــى لةرَيطةى
بةهؤى بةآلم بكات، جَيبةجَي كارة ئةو ثَيويســـتة يان دةكات

ناتوانَيتبةئةنجاميبطةيةنَيت. زؤرةكةيةوة شةرمة
ئةم سؤســـيؤلؤذى و ســـايكؤلؤذى زانايانـــى بـــوارى
كةســـانةى ئةو بؤ يارمةتيدانى دةخةنـــةِروو ئامؤذطارييانـــة

بوون. زؤر شةرمنى تووشى
و بيكةيت دةوَيت ضيت بنووسة ثةِراوَيك لةسةر .1
سةنطاندني

َ
هةل بيكةيت و دةتةوَيت شـــتةي لةو ي

َ
دل هؤي دوو

خؤتلةرَيطةيتؤماركردني ذمارةي ئةوجارانةيكةويستووتة
ضيت بة و ئيش لةسةر نيازبوون بة بكةيت جَيبةجَي ئةو كارة

كردني دواي جَيبةجَي هاتووة سةر
بيكةيت. بووة نيازت كة ئيشةى ئةو

شـــارةزايية طةشـــةثَيدانى لةســـةر كاركـــردن   .2
كؤمةآليةتييةكانةوة:

طةشـــةثَيدانى شـــارةزايى زيمبـــاردو ـ بةثَيـــى راى
كةسانى لةطةأل كارلَيكردن و ثةيوةندى بة تايبةت كؤمةآليةتى
الى رَيطايانةى ئةم بةهؤى ئةويش ثَيويستة زؤر كارَيكى ديكة

ثةيِرةوى بكةيت: توانيت خوارةوة ئةطةر
بؤ باشرتينهؤكار و قسةكردندا لة بة ــ دةستثَيشخةر
دةربِرينى سةراسيمةيى يان دانة

َ
ثياهةل قسة دةستثَيكردن بة

كةسانى لة دياريكراو شتَيكى يان سيفةتَيك بة بةرامبةر خؤتة
ديكةدا.

ياديشت لة ثَينجكةسينةناس بكةو و لة
َ
رؤذانة سال ــ

لةسةر رووخسارت زةردةخةنة وكردندا
َ

ســـال كاتي لة نةضَيت
بَيت.

شوَينَيكى لةسةرضةند رَيطاو و ثرسيار بازار بؤ بضؤ ــ
زانى شوَينانةشـــت ئةو هاتوو ئةطةر تةنانةت بكة دياريكراو
كةسانى لةطةأل كردن دةســـت ثَيشخةرى قســـة طرنط ئةوةية
كةسانة بكةيت ئةو سوثاسى مةكة لةياد ئةوة و ديكةدا بكةيت
بة و نيانى و نـــةرم بة ئةوانيش و لَيكـــردوون كة ثرســـيارت

داويتةتةوة. وةآلميان ئةدةبةوة
كردنى بؤ ضارةســةر طشــتى ضةند رَينماييةكى

زؤر: شةرمنى
لة شارةزايانى يةكَيكة زيمباردو ــ ثرؤفيســـؤر فليث
شةرمنى دياردةى بة بابةتى ناسراوة طرنطى بةوة سايكؤلؤذى
ينةوةى

َ
لَيكؤل ثَيشـــةنطة لـــة بةو ثَييةى دةدات كؤمةآليةتـــى

تايبةتـــى لةزانكؤى بة و وآلتـــة يةكطرتـــوةكان شـــةرمنى لة
ستانفؤرد.

شةرمةنى: ثةرتووكى دانةرى زيمبادرو راى ى ثَي بة
بةسيفةتَيكى دابوو طونجاو كاتى هةندَيك لة طةر شـــةرمةنى
رةنطدانةوةىخوِرةوشتىجوانةهةروةها ثؤزةتيظدادةنرَيتو
بة كةسةو ئةمانةش ئةو خاكَيتى و نيانى و بؤ نةرم ئاماذةية
شةرمنى حاأل لة كةسَيتيدا دادةنرَين بةهةر سيفةتى ثؤزةتيظ
لة تاك سوكةوت

َ
هةل لة ثرؤفيسؤرة ئةم راى ى بةثَي نَيطةتيظ

ئةنجامَيكى ياساو بَي ضونكة شةرمنى دةردةكةوَيت، طادا
َ
كؤمةل
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دةبَيت   كةس تاكة لةسةر خراثى     دةروونى
تةندروستى بارى بوونى خراث هؤى دةبَيتة
َيت:

َ
دةل و ئامؤذطاريةكانى دةدات بة زيمبادرو درَيذة دةروونى،

بنوســـيت كاتَيك خؤت بؤ نامةيـــةك بدة ـ هـــةوأل
دةبَيت دياريكـــراو بابةتَيكى دةربـــارةى ناوةكيت هةســـتَيكى

دةتةوَيتدةريبرِبيت.
دةتوانيت نووســـني نةبوو نامة لة حةزت ـ ئةطـــةر
يان و بطريت لَي طوَيى دوايى بةكاربهَينيت تؤماركردن ئامَيرى

نامةكةبخوَينيتةوة.
بة و بِروابةخؤبوون هَينانى دةست بة بؤ دان

َ
هةول ــ

لة ئةستوونَيكى الوازةكان ة
َ
خال نوســـينى رَيطةي لة تواناكانى

ولةبةرامبةرهةرسيفةتَيكىالوازىسيفةتةدذةكةى تايبةتيدا
نموونة: بؤ بنووسة

دةكةم. بةخؤم بِروا ــــــــــــــــــ ناكةم ك
َ
خةل بة بِروا

كانرقيانلَيمةـ ــــــــــــــــــ منخؤشةويستملةناو
َ
خةل

كاندا.
َ
خةل

خوا لةطةأل دةستى ــــــــــــــ باوةِرةوةية شـــةرمنى لة
داية.

َ
كؤمةل

بريبكةرةوة بدة هةوأل دذةكان هةستى نووسينى دواى
خؤشيت باشةكاندا سوكةوتة

َ
هةل لة ئةمةش سوكةوتت

َ
هةل لة

دةبةخشَيت. ثَي

سةرضاوة:
www.balagh.com

@@

لةئةمةريكا مرؤظ كَلؤنكردنى
سؤزان

بةمةبةســـتى كؤرثةلةى ؤنكردنى
َ
كل ئةمةريكى كؤمثانيايةكى

هةندَيك كةلةضارةسةركردنى راطةياند قةدةخانةكان دةستكةوتنى
لَيوةردةطريَيت. سوديان كوشندةدا نةخؤشي

لةخانةى  رايطةياند كاليفؤرنـــى ســـتيماطن» ى   كؤمثايناى»
بكةن ؤن

َ
مرؤظ كل كؤرثةلةى توانيويانة ثَيســـتةوة ثَيطةيشتووى

بؤدةســـتكةوتنى بدات يارمةتيان تةكنيكـــة ئـــةم بةو هيوايةى
نةخؤشيةكوشـــندةكاندا لةضارةســـةركردنى ئـــةو قةدةخانانةى

بةكاردةهَينرَين.
ثَينج  توانيويانة تائَيستا راطةياند ئةوةشيان توَيذةرةوةكان  

بكةن. ؤن
َ
كل دووثياو ثَيستى لةخانةكانى كؤرثةلة

بةتةواوةتى  توَيذةرةوةكان ثشـــكنني و وردبوونةوة   لةدواى
دووثياوة ئةو تـــةواوى كؤثي ئةم كؤرثةالنة نيـــا نةبوون

َ
لةوة دل

ثرؤسةى لةم كؤرثةلةكان هةروةها ، نةبَيت سيانيان تةنيا دةربضن
لةناوبران. ثشكنينةدا وردبوونةوةو

كؤرثةالنـــة 25 هَيلكؤكةى  بؤئـــةم ســـتيماطن   كؤمثانياى
ةى

َ
هةوال ئـــةو بةثَيي وةرطرتـــووة، خؤبةخشـــةوة لةذمارةيـــةك

وبؤتةوة.
َ
بال دا (Stem cell) كةلةطؤظارى

ئاندروفرنش لةبةيانَيكدا توَيذينةوانة ســـةرةكى ئةم نوسةرى
طرنط بةهةنطاوَيكى ينةوةيـــة

َ
لَيكؤل ئةم «هةرضةندة رايطةيانـــد:

بؤمةبةستى لةثةرةسةندنى بةكارهَينانى قةدةخانةكان دادةنرَيت
ئةنجام زياتر توَيذينةوةى دةكات واثَيويست م

َ
ضارةسةركردن، بةال

جَيبةجَيكردنةكانى». بوون لةئةنجام و نيا
َ
دل بؤ بدرَيت

ؤنكراوى 
َ
كل توَيـــذةرةوةكان كؤرثةلةى نيية يةكةمجار   ئةمة

نيوكاسلي لةزانكؤى توَيذةرةوةكان ثَيشرت دةهَينن، بةرهةم مرؤظ
كؤرثةلةى  يةكةم كةتوانيويانة 2005 رايانطةياند ي

َ
سال بةريتانى

بهَينن. مرؤظ لةبةريتانيا بةرهةم كلؤنكراوى
رابـــردو  هَيلكؤكةيـــان يانـــزة ناوكـــى   بؤئـــةم مةبةســـتة
لة قةدةخانة دانا لةجياتى ئؤكســـجينيان بَي ريبي ترشـــةناوكى

كؤرثةلةييةكاندا.
ؤنكردنى 

َ
لةكل تةكنيكيان هةمان   توَيذةرةوةكانى ســـتيماطن

ؤنكراوةو
َ
شريدةرى كل ي

َ
ئاذةل بةكارهَينا كةيةكةمني دا ي)

َ
مةِري(دؤل

بوو. لةدايك دا 1997 ي
َ
لةسال

هوانط وو- بةناوى كؤرى دا توَيذينةوةيةكى ي 2004
َ
لةسال  

و و بكات ؤن
َ
كل مرؤيي كؤرثةلـــةى كةتوانيويةتى ســـوك رايطةياند

ثَيش ئةوةبوو ئةمةش دةربهَينَيت، لَي قةدةخانة كؤرثةلةييةكانى
ةكانيدا.

َ
بةفِروفَيل بنَيت كةدان



زانستى يؤطا، ئةو زانستةية كة لة مةعريفةيةكى 
قوآلوة، ووشـــةى 

َ
كؤنى هيندييـــةوة (ظيدا - VEDA) هةل

«يؤطـــا» لةزمانى ئاســـياى كؤنـــدا بةكارهاتـــووةو بةماناى 
يةكطرتن لةنَيوان جةســـتةو ئةقألء نزيك بوونةوة لة خودا 
يدا ناكات، 

َ
دَيت، يؤطا جياوازى لةنَيوان جةستةى مرؤظء ئةقل

كو دةيانكاتة يةك يةكة.
َ
بةل

فةلســـةفةى يؤطا ئةو ثرةنسيثانةى خؤى دةخاتة 
ِروو كة ئاستى بينينى لة هةموو اليةنةكانى ذيانى ِرؤحىء 
ىء جةستةييدا زؤر ِروونة، مرؤظ تيايدا بنكةيةكة بؤ 

َ
ئةقل

هَيزة جووآلوو جَيطـــريةكان، هةتاوةكو اليةنة جَيطريةكةى 
طةشـــة بكات، دةسةآلتى بةســـةر اليةنة جووآلوةكةدا زياتر 

دةبَيت.
يؤطـــا ثَيـــش ثَينج هـــةزار ســـاأل لة هيندســـتان 
بةدةركةوتووةو جؤرَيكة لة مةشقى تَيِرامان كة تا دَيت زياتر 
لة جيهاندا بآلودةبَيتةوة، لة مةشقةكانيدا سةرنج دةخاتة 
سةر تةواوى هَيزى ِرؤمانيةت، دةرةنجاميش تةندروستى دأل 
بةباشى رادةطرَيتء ماســـوولكةكان ضاالك دةكات، لةاليةكى 

نيايىء ئارامى بةدةروون دةبةخشَيت، واتة  
َ
ديكةشةوة دل

يؤطا.. شَيوازَيكى زؤر كؤنى 
ضارةسةر

   محةمةد ئةحمةد

زانستى يؤطا، ئةو زانستةية كة لة مةعريفةيةكى 
VEDA - كؤنى هيندييـــةوة (ظيداVEDA - كؤنى هيندييـــةوة (ظيداVEDA

«يؤطـــا» لةزمانى ئاســـياى كؤنـــدا بةكارهاتـــووةو بةماناى 
يةكطرتن لةنَيوان جةســـتةو ئةقألء نزيك بوونةوة لة خودا 
يدا ناكات، 

َ
دَيت، يؤطا جياوازى لةنَيوان جةستةى مرؤظء ئةقل

يؤطا.. شَيوازَيكى زؤر كؤنى 
ضارةسةر
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تَيِرامانةى كة     ئةو مةشقى لة جؤرَيكة      
ِروون  زةين نيطةرانى دادةنَيـــتء بؤ     ســـنوورَيك

دةكاتةوة.
بةكاردةهَينن، لة يؤطـــا جـــؤر ضل كـــى ئةمرؤ

َ
خةل

بؤ بةربآلوترينيانة، مَيذووةكةى كؤنرتينء كة (هاثا) جؤرى
شـــَيوازى مةشـــقدا لة ئةمجؤرة دةطةِرَيتةوة، ضاخة كؤنةكان
بؤ بةكاردةهَينَيتء زياتر جياواز بارَيكى هةناسةدان بةضةند
يان دةروونييةوة ثةستانى بةدةست كة دةطونجَيت كةسانة ئةو
بةخاوبوونةوة ثَيويستيان َيننء

َ
دةنال زؤرةوة ماندووبوونَيكى

هةية.
دةطرَيت: لةخؤ ئةمانـــة بةربآلوةكانى يؤطا، جـــؤرة
ة)ء

َ
جوول يؤطاى - (ئةشتانجا تَيِرامان)ء يؤطاى ئةماندا- (هاثا

(ئةنتيجرال- يؤطاى طةرمى)ء طشتى هيندى- بريخاماى (يؤطاى
- يؤطاىدةروونى وةكسةرةتايةكى يؤطاىتَيِرامان)ء(كؤندالينا
ثَيداويستى بةثَيى تايبةتى، خؤِراطرى يؤطاى - (كريبالؤ ئاطر)ء

وورد). يؤطاى (لينجار- كةسةكة)ء
بةآلم زؤرن، فـــرةء يؤطا جؤرةكانى ئـــةوةى لةطةأل
نيية، هَيندة طران ثَيويســـتتة تؤ جؤرةى كة ئةو بذاردنى

َ
هةل

دياريكردنى ســـةر كةوتؤتةوة طونجاويش جؤرى دياريكردنى
ئَيستات. تواناى ئاستى خؤتء ئامانجةكانى

تـــؤ ئةطـــةر
تاقى يؤطـــات ثَيشـــرت
ئـــةوا نةكردؤتـــةوة،
لةسةرخؤ زؤر دةبَيت
ثـــآ بكةيت، دةســـت
بةثلة يؤطا ثلة ضونكة
دةدرَيتء بةئةنجـــام
بـــةرةو نائاطاييانـــة
دواتر دةضَيت، ثَيـــش
خـــوازراوء ئاكامـــة
ن كا ة و ا يكـــر ر يا د
دَينـــةدى بةخَيرايـــى
هةســـت ئةوةى بةبآ
كات بةتَيثةِربونـــى

بكةيت.

َينيوةرطرتنى
َ
دةكرَيتبل لةِرووىسوودةكانىيؤطاوة،

نزمبوونـــةوةى ِرَيذةى دةبَيتة هـــؤى يؤطـــادا يةك وانـــة لة
نيطةرانىء هؤى دةبَيتة هؤِرمؤنَيكةو كة لةلةشدا، كؤليسرتؤل
ماندوَيتىءوةكزاناكان رايانطةياندوة كاريطةرىبةهَيزىهةية
لةوةى بَيجطة طةدةدا، لةدةوروبةرى ضةورى كردنى دروست لة
وةك هةية ديكةى سوودى دةيان يؤطا بةئةنجامدانى مةشـــقى
نةخؤشيةكانى بةشةكرةو دوضاربوون ئةطةرى كةمكردنةوةى

دأل.
وورديان ينةوةيةكـــى

َ
لَيكؤل تـــؤذةران لة َيـــك

َ
كؤمةل

ثشكنينى تيمة ئةو بةئةنجامدا، سوودةكانى بةيؤطاء سةبارةت
هةفتةيةكء  ماوةى بؤ كة لةوانةكرد (16) كةس بؤ خوَينيان
كرد دةكرد، تَيبينيان مةشـــقى يؤطايان (50) دةقيقة رؤذانة
رؤذى لةيةكةم هةر خَيراء بةشَيوةيةكى كؤليسرتؤل بةِرَيذةى
ئَيســـتا بؤتـــةوة، ئةو تؤذينةوانةش تا مةشـــقةكةيانةوة نزم
بةردةوامن بؤزانينى ئةوميكانيزمةىكةوا دةكاتئةم هؤِرمؤنة
ثزيشكةكان هةرضةندة دةبَيتةوة، نزم يؤطا مةشقى بةِرَيطةى
راهَينانة ئةم كاريطةرى كة ضةندة ماوةية ئةو نازانن ئَيستا تا
كة ضةندة ماوةية ئةو نازانن هةروةها دةمَينَيتةوة، لةلةشـــدا
ثَيويستة، وةرزشة ئةم طةورةكةى ســـوودة بؤ بةدةســـتهَينانى
خةمؤكى بةنيطةرانىء هةست كةسانةى ئةو ئاشـــكراية بةآلم
ســـوودَيكى دةكـــةن،
مةشـــقى لـــة زؤر 
وةردةطـــرن يؤطـــا
دةربازبوونيـــان بـــؤ 
ثةســـتانةكانء لـــة 
ن يـــا ة و نة و بو و خا
لـــةوةى بَيجطـــة
دةرمانـــة باشـــرتين
بؤ ضارةســـةركردنى
ئـــةو نةخؤشـــيانةى
ئةنجامـــى كـــة لـــة
ى ة و نـــة و بو ز ر بة
كؤليســـرتؤل ِرَيذةى
دروســـت لة خوَيندا

دةبن.
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جوانكارى ثســـثؤرانى دواييةدا شـــايانى باســـة، لةم
بةئةنجامدانى بؤ كردووة خانمان ئاراستةى ئامؤذطارييةكيان
بةتايبةتى زؤرة، لةش بؤ سوودى كة ِرووةى لةو يؤطا، مةشقى
بؤ ماسوولكةن، ئةطةر رؤذانة (57) كة دةموضاو ماسوولكةكانى

بحوولَينرَينئةوا ثريبوون  ماسوولكانة دةقيقة ئةو ماوةى(10)
دةكاتـــةوة. زؤرجاريش بوون ضـــرض بةرةنطارى دوادةخـــاتء
بةناوبانطةكان ئةكتةرة هورنةمةندو كة دةكةوَيت بةرطوَيمانة

دةبن. يؤطا مةشقى ى
َ
سةرقال

سةرةكييةكانىيؤطا بوارة
لة ســـوكةوتة

َ
ِرَيســـاى هةل ياما YAMA: كة ثَينج

بريكردنةوةو سةر كاردةكاتة بةردةوام تاكداء دةرةكى ذينطةى
ضاو نةبِرينة - تيذى (ِراستطؤيى - ناتوندو كردةكانى، ئةوانيش
تى،

َ
سةل بةعازةبىء مانةوة - تةماع نةبوونى دى- كةسى كى

َ
مول

باآلدا ئاقارَيكى لـــة تاكيداو ذيان لـــة كة ةتةى
َ
حال واتـــة ئـــةو

بَيت).
لةخؤوة  كة ضاالكيانةية نيامــا NIYAMA: ئـــةو
ئةوانيش يؤطا، ةتَيكى

َ
حال ثلةو دةطاتة كاتَيك دةســـَينن، ثةرة

بوون تةرخان طةِرانء - طووشني
َ
هةل ِرةزامةندى - سك - (ثاكذى

خودا). بؤ
مةشـــقة بـــارودؤخء ئـــةو   :ASANA ئاســانا 
بؤ دةدات تةندروست بةجةســـتةى ثةرة جةســـتةييانةية كة

تَيِرامان. بؤ درَيذ بةدانيشتنَيكى ثَيكردن دةست
بـــوارى واتـــة  :PRANAYAMA ثرانايامــا 
بآ ضةند رؤذَيك بؤ مرؤظ دةكرَيت ذيان، هةناسةدانء هَيزى
ناتوانَيتبؤ ضةنددةقيقةيةكزياتر بةآلم نانءئاوبمَينَيتةوة،
باآلكاندا ئاطايية ئاستة لة تةنها بذى، هةناسةدان هةواو بةبآ
دةكرَيت لةخؤوة كة ةتَيكىيؤطا،

َ
حال كاتَيكدةطاتة نةبَيت، واتة

ِرابطرَيت. هةناسةدان درَيذ ماوةيةكى بؤ
كَيشـــانةوةى PRATYAHARA: واتة ثراتياهارا
هةستةكانلة مةبةستةكانىتاوةكوهزرلةكؤسثة هةستيةكانء
يةكةم لة ئةمةش بَيت، ئازاد ثَيكردن دةرك ئاساييةكانى شَيوة

ِروودةدات. قووآليى هزرةوة نَيو ضوونة قؤناغى
فرةيىء لة كشـــانةوة DHARANA: واتة دهارانا
ووريايى لةســـةريةك يةكخســـتنى هزرةكانء هةِرةمةكَيتـــى

بابةتىناوةكى.

لة بريتيية :DHYANA ديانا
ِراطرتنىتَيكضوونةهزرييةكانء

لة بريكردنةوة ِرَيِرةوى رتةكانى
َ
قول بةئاستة طةيشتن

هزرةكاندا. ضاوطةى ئاقارى
يةكبوونى ةتى

َ
حال SAMADHI: واتـــا ســةمادى

ئاســـا لة بةتوانا ســـنوورةو بآ كة ِرةهادا، ةتَيكى
َ
هؤش لة حال

بةدةرةكاندةناسرَيتةوة.
بارودؤخى ىء

َ
ئةقل مةشـــقى َيك

َ
كؤمةل لةرَيى يؤطـــا

جةستةو ةى
َ
جوول بةجؤرَيك دةدرَيت، بةئةنجام جةستةييةوة

دةطونجَيت، هةناسةداندا رَيى لةطةأل ى
َ
ئةقل ئةندَيشـــةكردنى

هؤرمؤنةكان لة سستمى ثةستان بؤ راطرتنى يؤطا مةشقةكانى
تواناكانـــىء تواناى زيادكردنى بـــؤ دواتر لةلةشـــدا دانـــراوة،

تةندروستىمرؤظبةطشتى.
كة دانراوة ثرةنسيثة ئةو لةسةر هةناسةدان سستمى
مةشقى يؤطاش كةسةى ئةو مرؤظة، ذيانى هةناســـة ضاوطةى
دةكاتثلةبةثلةسستمةكانىمةشقىهةناسةوةرزشيةكانزياتر
وردبوونةوةو لةسةر ئةقأل جةستةو ثاشـــان دةدات، بةئةنجام
رَيكوثَيك بةشَيوةيةكى رؤذانةو ئةويش ِرادةهَينَيت، تَيِرامان
لةطةأل دةهَينَيت، بةدةســـت خاوَين بةئاطـــاو َيكى

َ
هةتـــا ئةقل

يادةوةرييةكىبةهَيزءجةستةيةكىتةندروست.
لةثَيناوجةستةيةكى مةشقةكانلةديدىيؤطاداتةنها

كو مةبةستى
َ
بةل نيية، تةنها ئةقأل يان مادى

طةشةى وةك طشت، تاوةكو مرؤظة لة
كى ئةوةبَيت 

َ
بةكةل مادييةكةى جةســـتة  ثآ بداتء

جةستة تةندروستى ثاراستنى بؤ هةروةها تَيدابَيت، ِرؤحَيكى
ثَيويستى  ئةمةش بؤ بَيطومان ثَيويستدا، ةى

َ
جوول ضاالكىء لة

دةبَيت: هؤكارانة بةم
خؤر. تيشكى سةروو وةنةوشةيى لة تيشكى .1

ئؤكسجني. .2
تازة. خاوَينء سروشتى، 3.خؤراكى

وطرياوةى ئاو وةك تـــازةكان خاوَينء 4. شـــلةمةنية
سةوزةء طذوطيا سروشتييةكان ميوةء

دةبَيت ئامادة تا ئةوكاتةى جةســـتةيى 5. ِراهَينانى
جياوازةكانى مةشقة بةهؤى ئةويش سةرنجدان، هَيمنىء بؤ

يؤطاوة.
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ياريدةى مرؤظ   يؤطا ئةنجامدانى بة ثَيية بةم    
ئةقألء  لةنَيوان هاوســـةنطيةكى سروشتى دةدات    
بةيان خؤى تةندروستى لةوَيشةوة بكاتء دروست جةســـتةدا
كو

َ
بةل تَيدا نةبَيت، نةخؤشى جةستة ماناى ئةوةنية كة دةكات،

تاك كةِرَيطةى كردنى ذينطةيةكى ناوةكية دروست بَيجطةلةوة
تةندروستى. لةسةر كاريطةر هاوســـةنطى ةتى

َ
حال بطاتة بدات

ِرةبو، نةخؤشيةكانى وةك بةسةر توانايداية كة لة بةجؤرَيك
بَيت. زاأل شَيرثةنجةشدا تةنانةت ثشتء ئازارةكانى

يؤطا بة ضارةسةركردن فةلسةفةى
تةواو ضارةســـةركردنى بـــة ثشـــتى بريؤكةى يؤطا
اليةنَيكة تاكة بةجؤرَيك مةشقةكانى جةستة بةستوة طشتى
دةدةن ثَيكةوة بايةخ اليةنةكانيش هةموو يؤطا، لةاليةنةكانى
مةشقى شَيوازةكانى لةِرَيى لةش ناوةوةى ووزةى ينى

َ
قول

َ
هةل بة

ياريدةى لةوةى بَيجطة دا،
َ
ئةقل هةناسةدانء بةســـةر بوون زاأل

هةستكردنَيكى نَيطةتيظيدا زاأل بةســـةر هةموو دةدات مرؤظ
بَيت.

كى
َ
خةل ئامؤذطارى طشـــتى تةندروستى ثســـثؤرانى

بةئةنجامبدةن، بةتايبةتى ئةوانةى دةكةنكة مةشقةكانى يؤطا
دةبةستَيت جَيطريدا لةبارَيكى دانيشـــتن تَيِرامانء بة ثشـــت
هةروةها ِراطرتنى كاتذمَيركةمرتنةبَيت، لةنيو بؤماوةيةككة
مرؤظ ماوةيةدا لةم خاأل، يةك يان لةيةك ئاراســـتى تَيِروانني
دةرةوة بةرةو خؤى ناوةوةى لةبارطةكانى زؤر دةكات هةســـت
بمَينَيتةوةو لةنـــاوةوة ئةوةى لةبرى بةتاأل كردؤتـــةوة، واتة
سةرةِرايى ئةوةش بكات، دروســـت تَيكضوون ةتى

َ
حال ضةندين

بةثَيى ئةندامةكانى لةشـــى هةمـــوو دةكات مـــرؤظ هةســـت
واتة هةية، ضاالك بوونةوةى تواناى خاوبوونةتةوة ثَيويســـت

ماندووبوونةكانى. داهَيزرانء هةموو لة دةربازبوونى
هةناســـةدان ى

َ
ِرؤل بايةخ بة يؤطـــا جؤرى هةندَيـــك

نوآ تيؤرييةكانى نوذدارى ِروةوة لـــةم لةش، بؤ تةندروســـتى
ئؤكسجني طةياندنى بؤ هةرتةنها هةناسةدان كة سةِّـاندويانة
سك، سنطء ماسوولكةء سةر كاردةكاتة كو

َ
بةل نيية، بةخوَين

بةسةر بَيتء ئاســـان كردنى هةرس وادةكات كارى كةئةميش
هان كى

َ
خةل يؤطا بَيت. زاأل ِرةبو هةناسةداندا وةك طرفتةكانى

هةناسةبدةن، دروست ِراستء بةِرَيطةيةكى كة دةدات
بؤرى هةواو هةوكردنةكانى كارة ضونكة ئةم

كةموكوِرييةكانى  كـــردنء هـــةرس  ئازارى ثشـــتء
والة ِراست هةناســـةدان ثاشان ضارةســـةردةكات، هةناســـةدان
كتوثِرة ةتة

َ
حال بةرطـــةى بَيت لةتوانايدا كـــة مـــرؤظ دةكات

خَيراو كـــة بةندة بةهةناســـةدانى مةترســـيدارةكان بطرَيت
لةسةرخؤوة.

وةك دةتواننيؤطا ئةوانةىنةخؤشىشةكرةيانهةية
ئةوكةسانةى ضونكة بةكاربهَينن، نوآ طرنطء ِريطةضارةيةكى
ئةم واتة نييـــة، باش ئةنســـؤلينيان توانـــاى بةرهةمهَينانى
ووزة) (ضاوطـــةى كلوكوز ياريـــدةى جووآلندنى هؤرمؤنـــةى
تؤذينةوة بةطوَيرةى لةخانةكانـــدا دةدات. خوَينء لةســـوِرى

 HATHA-هاثايؤطا) وةك جـــؤرى يؤطـــا هةندَيك نوَييـــةكان
بؤ هةية ِراستةقينةيان سودَيكى YOGA) واتة هاوســـةنطى،
بةماناى ئةم جؤرة ضونكة خوَيندا، لة كردنى شةكر هاوسةنط
هاوسةنطىء بةستنةوةىنَيوان لةشءئةقألدَيتءبريؤكةيةكى
ئةوانةى كرا تَيبينى ووردا تؤذينةوةيةكى لة يؤطاية، سةرةكى
لة ئةنسؤلني بِرى دةكةن، مةشقى يؤطا جار ثَينج لة ِرؤذَيكدا

هاوسةنطبؤتةوة. خوَينياندا
بةئةنجامدانىمةشقىيؤطابؤجارَيكلةهةفتةيةكدا
دةروونىء ثةســـتانى نةهَيشـــتنى بؤ هةية زؤرى ســـوودَيكى
تةمةنَيك هةمـــوو بؤ يؤطـــا لةبةرئةوةشـــة نةخؤشـــيةكان،
لة وةرزشى يؤطادا مرؤظ بتوانَيت دةشَيتء طرنطيش ئةوةية
تواناكانيدا لةطةأل بةوشـــَيوازةى بدات، خؤى تواناكانى ثةرةبة
ضارةســـةرء دةبَيتة يؤطا َيني

َ
بل دةكرَيت بةكورتى دةطونجَيت،

نةخؤشـــيانةدا: (هةوكردنى ئـــةم لةبـــةردةم بةربةســـتَيك
ئةندامةكان، سةرما،خةمؤكى،ماندوبوونى قةبذى، سييةكان،
سوِرى هةرسى طران،ناِرَيكى ئاوسان-ئاوبةنطى، سةريةشة،

َ
هةل

ثرؤســـتات، طرفتةكانى ةوى،
َ
قةل دةمـــارةكان، مانطانة،الوازى

هةوكردنى لـــووت، طَيى زايةندى، باكـــردن،الوازى ِرؤماتيزم،
لة يةكَيكة ئَيســـتا بؤية هةر ثَيســـت...) لؤضى قورط، ضرضء

خؤرئاوادا. لة جَيطرةوة نوذدارى لة بنةِرةتيةكان ضاوطة

سةرضاوة:
Jidath.com



بةبضوكرتين  دةبَيت  نيطةران  دايك  كات  زؤربةى 
ةكةيدا دَيت. لةبةرئةوة هةرزوو 

َ
طؤِرانكارى كةبةسةر مندال

دةدات بؤ بةدةستكةوتنى زانيارى ئةمة ئةطةر هاتوو 
َ
هةول

 درَيذة بكَيشَيت، 
َ
ئةو طؤِرانكاريية لةسةر تةندروستى مندال

لةو  بةهةندَيك  مَيك سةبارةت 
َ
وةال لَيرةدا ضةند ثرسيارو 

دووضارى  كةلةوانةية  ناتةندروستيانةى  بارة  و  نةخؤشي 
ةكةت ببَيتةوة، دةخةينة روو:

َ
مندال

و  وَيكنةضوون   
َ
لةطةل ئةنفلؤنزا:  دذى  كوتان 

 
َ
جياوازى ئةو بريوِرايانةى هةن سةبارةت بة كوتاندنى مندال

م 
َ
بةدةرزى ئةنفلؤنزا ثَيشي تةمةنى ضوونة قوتابخانة، بةال

ئةوةمان  ئامؤذطارى  ثزيشكةكان  زؤينةى  ئةوةشدا   
َ
لةطةل

 ثَيويستة ئةم دةرزييةى لَي بدرَيت ثَيش 
َ
دةكةن كةمندال

وةرزى (كؤكةو ئةنفلؤنزا) بةدووهةفتة، ضونكة ئةم دةرزيية 
ةوة كارى خؤى 

َ
دواى دووهةفتة لة وةرطرتنى لةاليةن مندال

 تووشي نةخؤشي 
َ
دةكات، وراستيش نيية ئةم دةرزيية مندال

دةكات، ضونكة ئةم دةرزيية ثَيكهاتةى ظايرؤسَيكى زيندووة، 
زؤر كةم ثَيي دةضَيت لةدواى وةرطرتنى ئةم سةرنجة ضةند 

دا بة دةربكةوَيت وةكو  
َ
نيشانةيةكى ئاساي لةمندال

م دةربارةى 
َ
ثرسيارو وةال

    :
َ

تةندروستى مندال

بةبضوكرتين  دةبَيت  نيطةران  دايك  كات  زؤربةى 
ةكةيدا دَيت. لةبةرئةوة هةرزوو 

َ
طؤِرانكارى كةبةسةر مندال

دةدات بؤ بةدةستكةوتنى زانيارى ئةمة ئةطةر هاتوو 
َ
هةول

م دةربارةى 
َ
ثرسيارو وةال

    :
َ

تةندروستى مندال
م دةربارةى 

َ
ثرسيارو وةال

    :
َ

تةندروستى مندال
م دةربارةى 

َ
ثرسيارو وةال

ح 
َ
ثةرضظةى: بةناز قادر حةمة سال
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        بةرزبوونةوةيةكى كةمى ثلةى طةرمى ئاوسان    
و  دةرزييةكة  لَيدانى  شوَينى  لة  سوراييةك  و      
م هةموو ئةم 

َ
 ئازارى دةبَيت لةلةشيدا، بةال

َ
هةندَيكجار مندال

ئازارةش  ئةم  دوورؤذدا،  لةماوةى  نامَينن  و  دةِروات  ئازارانة 
لةبةرامبةر  دةيدات   

َ
كةمندال كةم  ثاداشتَيكى  بة  دادةنرَيت 

نيشانة  ئةنفلؤنزاو  بة  لةتووشبوون  بــةدووركــةوتــنــةوةى 
سةختةكانى ئةنفلؤنزا وةكو (بةرزبوونةوةيةكى زؤرى ثلةى 
طةرمى لةش،لةرزو تاو كؤكةو ئازارى ماسولكةكان) هةروةها 
لَيدةكات  واى  كــةمــدةكــاتــةوةو   

َ
مــنــدال ئةنفلؤنزابةرطرى 

 و 
َ
دةستةمؤبَيت بؤ تووشبوون بةهةوكردنى سييةكان و دل

كارَيكى  ئةنفلؤنزا  دذى  نة 
َ
ساال كوتانى  لةبةرئةوةى  مَيشك. 

 
َ
 رةضاوكردنى ئةوةى كةهةر لةطةل

َ
ثَيويست و سةرةكيية، لةطةل

سةرةتاى وةرزى زستاندا طروثَيكى تازةى ظايرؤس دةردةكةوَيت 
 دةثارَيزَيت لةسةرةتاى تةمةنى 

َ
ئةم كوتانة سةالمةتى مندال

م ئةم كوتانة هةستيارييةك لةبةرامبةر 
َ
شةش مانطى يةوة، بةال

هَيلكة  ماددةكانى  بوونى  بةهؤى  دةكــات  دروســت  هَيلكة 
لةثَيكهاتةى دروستكردنيدا. 

نزطةرةلَيدان:
 تووشي نزطةرة دةبن بةتايبةت 

َ
  بؤضي زؤرينةى مندال

دا، 
َ
شةوان ثَيش كاتى نوستن، نزطةرة شتَيكى ئاسايية لةمندال

ضونكة بةهؤى ثَينةطةيشتنى تةواوى كؤئةندامى دةماخةوة 

دا. هةندَيك لةثزيشكان ئاماذة بةوة دةكةن كة 
َ
روودةدات لةمندال

تةمةنى  تادةطاتة  دا 
َ
لةمندال دةبَيتةوة  بارة  ضةند  نزطةرة 

دةردةكةوَيت  نان خواردن  دواى  نزطةرة  زؤرجار  ضوارمانطى 
 ثِردةبَيت لةخواردن، ياخود 

َ
بةومانايةى كاتَيك كةطةدةى مندال

زؤرجار  هةروةها  نانخواردندا.  لةكاتى  هةوا  قووتدانى  دواى 
يدا 

َ
لةطةل ياريكردن  و   

َ
مندال لةدواندنى  ــادةِرةوى  زي لةكاتى 

ببَيتةهؤى دروست بوونى نزطةرة لةبةرئةوة ثَيويستة لةكاتى 
ةكةت بدةيت. 

َ
هَيمنى و ئاساييدا نان بةمندال

ةكةت درَيذةى كَيشا. 
َ
هةركاتَيك نزطةرة لَيدانى مندال

نج دان 
َ
بدة بيكةيتة باوةش و هانى بدةيت بكةوَيتةسةر ئَيل

َ
هةول

تاوةكو بةتةواوى نزطةرةكةى نامَينَيت. نزطةرةكارناكاتةسةر 
كـــــــردارى هـــةنـــاســـةدان و 
 .

َ
مــنــدال هةناسةوةرطرتنى 

ــي 
َ
ـــةى مــنــدال ـــن ــرة زؤري ــط ب

دةيانباتةوة  خةو  شريةخؤرة 
ــان  ــي ــوون ــب ــووش لـــةكـــاتـــى ت
بةنزطةرة لةبةرئةوة لةكاتَيكدا 
تةندروستيةكى  ةكةت 

َ
مندال

بــاشــي هــةيــة ثــَيــويــســت بة 
لةكاتى  ــات  ــاك ن نــيــطــةرانــى 

تووشبوون بةنزطةرة. 
ــى  ــوون ــدووب ــان م

ضاوةكان:
ة 

َ
ثةل ئــةو  شَيوةى   

ــــةدةورى ضــاوى  رةشــانــةى ل
ديمةنَيكى  َيكة 

َ
تةنهاسال كةتةمةنيان  دةبن  دروست  دا 

َ
مندال

كةمى خةوةوة  بةهؤى  رةشانة  ة 
َ
ثةل ئةم  ئايا  نيية.  جواني 

دروست دةبَيت؟ لةراستيدا زؤربةى ثزيشكان هؤكارى كةمى 
رةشانة  ة 

َ
ثةل بةو   

َ
مندال لةتووشبوونى  بةدووردةطرن  خةو 

ة رةشانة 
َ
 بةو ثةل

َ
لةبةرامبةردا ثزيشكان تووشبوونى مندال

دةطةِرَيننةوة بؤ دوو هؤكارى سةرةكى. يةكةميان دةيطةِرَيننةوة 
 سروشتى 

َ
َيتى ضاو لةطةل

َ
بؤ شَيوةى دروست بوونى ضاو وقول

وا  بةمةش  ناسكةو  كةزؤر  داوة  ضاوى  دةورى  ثَيستةى  ئةو 
ثَيدةبةخشَيت  ماندووى  شَيوةيةكى  دةكات   

َ
مندال لةضاوى 

 
َ
ة رةشانة نامَينَيت و دةثوكَيتةوة لةطةل

َ
خؤشبةختانة ئةم ثةل
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كارَيكى  ئةنفلؤنزا  دذى  نة 
َ
ساال كوتانى  لةبةرئةوةى  مَيشك. 

 
َ
 رةضاوكردنى ئةوةى كةهةر لةطةل

َ
ثَيويست و سةرةكيية، لةطةل

سةرةتاى وةرزى زستاندا طروثَيكى تازةى ظايرؤس دةردةكةوَيت 
 دةثارَيزَيت لةسةرةتاى تةمةنى 

َ
ئةم كوتانة سةالمةتى مندال

م ئةم كوتانة هةستيارييةك لةبةرامبةر 
َ
م ئةم كوتانة هةستيارييةك لةبةرامبةر شةش مانطى يةوة، بةال
َ
شةش مانطى يةوة، بةال

تاوةكو بةتةواوى نزطةرةكةى نامَينَيت. نزطةرةكارناكاتةسةر 
كـــــــردارى هـــةنـــاســـةدان و 
 .

َ
مــنــدال . هةناسةوةرطرتنى 
َ
مــنــدال هةناسةوةرطرتنى 

ــي 
َ
ـــةى مــنــدال ـــن ــرة زؤري ــط ب

دةيانباتةوة  خةو  شريةخؤرة 
ــان  ــي ــوون ــب ــووش ــان لـــةكـــاتـــى ت ــي ــوون ــب ــووش لـــةكـــاتـــى ت
بةنزطةرة لةبةرئةوة لةكاتَيكدا 
تةندروستيةكى  ةكةت 

َ
مندال

بــاشــي هــةيــة ثــَيــويــســت بة بــاشــي هــةيــة ثــَيــويــســت بة 
لةكاتى  ــات  ــاك ن نــيــطــةرانــى 

تووشبوون بةنزطةرة. 
ــى  ــوون ــدووب ــان ــى م ــوون ــدووب ــان م

ضاوةكان:
ة 

َ
ثةل ئــةو  شَيوةى   

رةشــانــةى لــــةدةورى ضــاوى 
ديمةنَيكى  َيكة 

َ
تةنهاسال كةتةمةنيان  دةبن  دروست  دا 

َ
ديمةنَيكى مندال َيكة 

َ
تةنهاسال كةتةمةنيان  دةبن  دروست  دا 

َ
مندال

كةمى خةوةوة  بةهؤى  رةشانة  ة 
َ
ثةل ئةم  ئايا  نيية.  جواني 

دروست دةبَيت؟ لةراستيدا زؤربةى ثزيشكان هؤكارى كةمى 
رةشانة  ة 

َ
ثةل بةو   

َ
مندال لةتووشبوونى  بةدووردةطرن  رةشانة خةو  ة 

َ
ثةل بةو   

َ
مندال لةتووشبوونى  بةدووردةطرن  خةو 

ة رةشانة 
َ
 بةو ثةل

َ
لةبةرامبةردا ثزيشكان تووشبوونى مندال
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َ
مندال دةم و ضاوى قةبارةى  و طةورةبوونى

َ
مندال طةشةى

دةتوانيت ةكةت
َ
مندال لةتةندروستى بوونيشي نيا

َ
دل زياتر بؤ

ةرةشانة
َ
ثةل ئةو رةنطة دووةميان: بكةيت. ثزيشك سةردانى

كةدةبَيتةهؤى خوَينة) (كةم ةكةت
َ
كةمندال ئةوةبَيت نيشانةى

ةى
َ
ثةل دةركةوتنى كةنيشانةى نائاسايي طةِرانَيكى

َ
هةل زةرد

وشكبوونةوةو دةبَيتةهؤى هـــةروةك لــةذَيــرضــاودا. رةشــة 
بةهؤى كتوثِر بةشَيوةيةكى ةكةت

َ
مندال كَيشي كةمبوونةوةى
نةخؤشييةكىنائاساييةوة.

هـــةن دةبــنــةهــؤى  ديــكــةش ــارى ــؤك  هــةنــدَيــك ه
لةوانةية (هةستياري)  وةكو رةشانة ة

َ
ثةل ئةم دةركةوتنى 

شتانةى لةو شتَيك لةبةرامبةر هةبَيت هةستيارى ةكةت
َ
مندال

كةذَيرضاوةكانى دا ئةوةت سةرنجى ئةطةر كةلةدةوريةتى.
ئةمةنيشانةيةبؤئةوةىكةئةو تووشي(خوَينتَيزان)بووةئةوا
دروست بةشَيوةيةكى كارناكةن ذَيرضاوى خوَينانةى دةزوولة
وتةكردنى

َ
لةثاًال دةطةيةنَيت كةناتةواويةك هةية ئةمةشئةوة

لةوناوضةيةدا. خوَين دةردانى و
:(C) (سي) ظيتامني

دايــكــان دةكــةن  ئــامــؤذطــارى  زؤريــنــةى ثزيشكان
َ
سال ذَيرتةمةنى يةك ي

َ
بةمندال نةيةن

َ
كةشةربةتى ثرتةقال

مانطة) (1) مانط هةتا (11) كةتةمةنيان( نةى
َ
منداال ئةو واتة

كةلةشةربةتى زؤرةى ترشيية رَيــذة ئةو بةهؤى ئةميش
م
َ
بةال طةدة. بوونى  ترش ببَيتةهؤى كةرةنطة داية 

َ
ثرتةقال

ديكةى بابةتى
َ
ثرتةقال شةربةتى لةجياتى دةتوانرَيت ئايا

؟
َ
بدرَيت بةمندال سي ظيتامني ثَيكهاتةى

ثَيكهاتةى ظيتامني بة ثَيويستى خؤر شرية ي
َ
مندال

و ثَيستى تةندروستى  كردنى ثارَيزطارى بؤ نيية  (ســي)
خوَين.

َ
لةطةل ئَيسقانةكانى و ثووكةكانى

ضونكة هــةســتــيــارى، لــة ــان ــةوةي ــن ــةوت بــؤ دوورك
لة ثَيويستيةكيان هةموو شريةخؤر ي

َ
مندال خؤشبةختانة

دةستكردةوةية شريى شريى دايك يان لةرَيطاى (سي) ظيتامني
ييةكةمدا،بةمةرجَيكدايكئةوخؤراكانة

َ
دةستدةكةوَيتلةسال

َ
هةركاتَيكيشمندال ثَيكهاتنيداية. لة (سي) بخواتكةظيتامني
ئاوى دةتوانرَيت  لةشري بَيجطة بخوات رةق خواردنى توانى

ظيتامني بة بَيت ةمةند
َ
كةدةول بدرَيتَي ميوةى

ثَيويستيةكانى (%45) كةرَيذةى سي
لة  دةكات رؤذانةى بؤدابني

ظيتامني لةشري. بِرينةوةى هةتاكاتى ظيتامني(سي).
بكات دابــني بؤ  خؤراكييةكانى ثَيويستية دةتوانَيت  سي
ميوةو (ترشي و تةندروست لةرَيطةى هاوسةنط بةشَيوةيةكى

سةوزةوة).
لةوزةتَين: – قورط هةوكردنى

قورطى لــةهــةوكــردنــى ــاس هــةنــدَيــك لــةدايــكــان ب
دا

َ
مندال لةدةنطى طِرييةك بةبوونى دةكــةن ةكانيان

َ
مندال

ئةم ئايا ئةنفلؤنزا. نة  سةرمابووة كةنةتووشي  لةكاتَيكدا
نيشانةية ماناىنةخؤشي ترسناكة؟

زؤرن قورط بةهةوكردنى  تووشبوون هؤكارةكانى 
ظايرؤسةكان هةرضةندة دةنــط) (طِربوونى  كةدةبَيتةهؤى
م
َ
بةال بةهةوكردن، قــورط لةتووشبوونى  سةرثةرشتيارن

(طِربوونى ببَيتةهؤى زؤر بؤماوةيةكى قسةكردنيش لةوانةية
كة هةوايةك وةرطرتنى بؤرى هةواو هةستيارى ياخود دةنط).
ذينطة ثيسي تؤزو و تةث ياخود تَيدابَيت جطةرةى ي

َ
دوكةل

نائارامى نابَيتةهؤى  ئةمةش قورط) (طِربوونى ببَيتةهؤى 
ئاسايي دةنطى وةكــو دةنطى

َ
مندال ماوةيةك دواى ئةطةر

ئةوةى ثَيويستة دةنطيدا. طِربوونى نؤرةكانى لَيهاتةوة لةنَيو
بةدةنطى ثشوو والَيبكرَيت ةكة

َ
مندال ئةوةية بكرَيت كاتةدا لةم

لةكاتى توِرةيي و رِبين
َ
هةل لةدةنط دووركةوتنةوة

َ
لةطةل بدات

شلةمةنى لة زؤر بةشَيكى خواردنةوةى هةروةها قسةكردندا
بةهؤىهةوكردنةوة دةنطة طِربوونى ئةم هةركاتَيكيش طةرم،
بكرَيت ضــارةســةر ثزيشكى لة  داوا ثَيويستة ــوو ــداب رووي
ةكةت

َ
مندال ئةطةر بنوسَيت نةخؤشةكة  بؤ (دذةهيستامني)

لَيبَيتةوة. خؤى  ئاسايي دةنطى  وةكو  دةنطى نةيتوانى  هةر
و قورط) طوَي و لووت ) ثسثؤِري ثزيشكى بيبةرة سةردانى
بووبَيتةوة بضووك) طؤشتى (لووى بوونى دووضــارى رةنطة
زؤرينةيان كةبةهؤىقسةكردنبةدةنطىبةرزدروستدةبَيتو
و دةبن ون تةندروستى و ئارامى  طةِرانةوةى  و بةثشوودان
دةنطى بةضارةسةرَيكى ثَيويستى

َ
مندال لَيرةدا م

َ
بةال نامَينن،

ئةوةى بةبَي بكات قسة قسةكردندا لةكاتى تابتوانَيت هةية
ذَييةكانى. دةنطة كاربكاتةسةر و بكات لةخؤى زؤر هَيزَيكى

.(2008) الخليج زهرة سةرضاوة:
 



دةروونيدا قوآلييةكانـــى لةنَيو مرؤظ هةميشـــة
زؤر ئـــارةزووى طريؤدةية، توندةوة ملمالنَييةكى بةدةســـت
حةز دةكات ناضارى كؤمةآليةتـــى ذيانى بةآلم دةكات، شـــت
بةمةش بكات خةفةيان بشـــارَيتةوةو و ئارةزووةكانى خؤى

بةرداشةوة. دوو نَيوان دةكةوَيتة مرؤظ
بةسةردا رةفتارَيكى جؤرة كؤمةآليةتيةكان رَيســـا
ثَيوة ي

َ
ثال ئارةزووةكانى و غةريزة لةو الشـــةوة دةسةثَينن،

ئادابة رةفتارةى ثَيضةوانةى ئةو رةفتارَيكى تةواو بؤ دةنَين
نَيوان كةوتؤتة مرؤظ ثَيية بةم دةيخوازن، كؤمةآليةتيةكان

دةروونيةوة. ئازارى ملمالنَيى
نوســـتن، وةك جَيطاى ســـةر دةضَيتة مـــرؤظ كة
راستيدا لة دةردةكةوَيت، بةآلم طوناه َيكى ســـادةى بَي

َ
مندال

و و حةز كـــراو خةفة ئارةزووى َيـــك
َ
كؤمةل لةنَيـــو ناخيدا

ئاشكرايان بكات، ناكات حةز كة هةن نةخواســـرتاو خولياى
شَيوةكان لة بةشَيوةيةك نوســـتندا كاتى لة دةنوَيت، ئيدى

ئارةزووةكانى. و حةز بةديهَينانى بة دةكات دةست
ثةي تاكو نةوة

َ
دةكؤل خـــةو لة زاناكان لة ئَيســـتادا

قوآليى لةنَيو كة بةرن كراوانة خةفـــة ئارةزوو و طرَي بـــةو

مرؤظى الى خةوبينني
خةون@@ طرنطى و نابينا

@

حةسةن عةُّـ بةناز ثةرضظةى:
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خةونةكان َيت:
َ
دةل فرؤيد داوة، حةشار خؤيان مرؤظدا ناخي

ضونكة ناطةين، تَي زمانة لةو ئَيمة دةروونن، سروشتى زمانى
وشيار ذيانى لؤذيكى لة زمانى بريكردنةوةى لةسةر راهاتووين
رةسةنى نمونةيةكى خةونةكان زمانى راستيدا لة ئاطايماندا و
ثَيويستى شيكردنةوةشى سةرةتايني، بريكردنةوةى ثرؤسةى

هةية. ثسثؤِرى و زيرةكى بة
هةنطاو بة هةناطاو خةوةوة، دةكةوينة ئَيمة كاتَيك
خةو كاتي هةتـــا دةطاتة دةبَيتةوة،

َ
قول بينني بازنـــةى خةو

 rapid eye) ضـــاوةكان خَيرايى جوآلنةوةى هةروةها بينني
بينينة خةو بازنة كاتى ئةوةى movement) طرنطةلةبـــةر

مرؤظدا. لة
ضاو خَيرايى ـــةى

َ
جول بة ـــةرةوةكان طرنطيان

َ
لَيكؤل

هةية، رؤذانـــةدا ئاســـايى كاروبارى لة طرنطـــى داوة، ضونكـــة
تاقيكردنةوةيان كةســـَيك ضةند لةسةر كردؤتةوة تاقيشـــيان
بينيندا خةو لةكاتى ضاوةكان خَيرايى ةى

َ
جول لة ئةنجامداوةو

دةركةوت بؤيان هةفتةيةك، ماوةى بؤ خستوونةتةوة دوريان
ئةم لةبري دةضَيتةوة، شتى دةضَيت و

َ
هةل زوو كة ئةو كةســـة

ضاوةكان ةى
َ
جول خَيرايى كة ئةوةية ًطةى

َ
بةل تاقيكردنةوةية

بؤ تةندروســـتى طرنطيةكةى وَيِراى بينيندا طرنطة، لةخـــةو
بة كاتةكانى زؤربةى يش

َ
مندال سؤزداريةكان، اليةنة و مَيشك

بؤ طةشةى ئةمةش كة سةر دةباتة ضاوةكانى ةى خَيرايى
َ
جول

كو
َ
بةل نيية، جةستة طرنط بؤ تةنها يارمةتيدةرة خةو منداأل

دةردةخات، مَيشـــكدا شـــاراوةكانى ديكةش لة اليةنة زؤربةى
نةســـتدا، لة دةروونيش شـــاراوةى اليةنى هةندَيك هةروةهـــا

دةكات. ئاشكرا
مرؤظ كردووة مَيشـــكى ئاشـــكرايان ينةوةكان

َ
لَيكؤل

تايبةتى طةردوونة شةثؤُّـ ئةم نَيو شـــتَيكى ديكةى هةر وةك
وةآلمدانةوةى دةطونجَيـــت ثَيية بةو هةية، كارؤموطناتيســـى
هةر َيت:

َ
دةل برجســـون هنرى شتةكان، بؤ ى هةبَيت

َ
شـــةثؤل

دةبَيتة ســـةر هةستةكان بكةوَيتة خةودا لةكاتى كاريطةريةك
نموونة: بؤ كاريطةرييةوة، ئـــةو لةجؤرى بينني خةون هـــؤى
لةكاتى نةبـــوو ســـةقامطرييدا لةجَيطةى ئةطـــةر قاضةكانت
ياخود دةفِريت، وادةزانيت دةبينيت كة خةونَيك ئةوا نوستندا
لةكاتى هةبوو رووناكييةك يـــان مؤمَيك طـــةر لةنزيك ضاوت

دةبينيت. بةئاطركةوتنةوة خةون دا بينني خةون

لةسةر375 طةنجى  ينةوة
َ
لَيكؤل

بة سةبارةت ئةنجامدراوة نابينا
ييةوة

َ
مندال لـــة كةســـانةى هةر كةئةو خةونـــةكان

كوَيربوون،  ي
َ
5 ســـال ثَيش تةمةنى يان زطماكن، نابينان (واتة

م لةهةمان
َ
بةال بؤ خةونةكان، وَينةيان نيية كةسانة جؤرة ئةم

م
َ
بةال تامكردنيانزؤربةهَيزة، بيستن، كاتداهةستىبةركةوتن،

ئةمانة  بوون نابينا يدا
َ
5 بؤ 7 سال كةسانةى كةلةتةمةنى ئةو

كةســـانةى ئةو م
َ
بةال لةخةونةكانياندا دةبينن، وَينة هةندَيك

يةوة تواناى بينينيان 
َ
هؤيةكبَيتلةدواىتةمةنى7 سال بةهةر

دةوربةريان شتةكانى وَينةو بةتةواوةتى دةتوانن لةدةستداوة
ثَيش كةســـانةى ئةو هةروةها ببينن، لةخةونةكانيان بكـــةن

شةشةميان  هةســـتى زؤربةيان نابينابوون ي
َ
5 ســـال تةمةنى

بةهَيزة.
ســـةرنةكةوتن  و بَي بةختى بةهؤى نابينا  كةســـي
دةوروبةرى وَينةشتةكانى نةبينينى بةهؤى خةونةكانيدا لة

دةضَيذَيت. ئازار زؤر لةواقيعدا
تانى 

َ
لةوال نابينا كةســـانى هةندَيـــك ت

َ
وال  دةرةوةى

كةبةردةوام هةميشةييان هاوِرَيي دةكةنة سةط ئَيستا دونيادا
يارمةتى ضـــؤو رؤيشـــتندا لةهاتـــوو و يانـــدا دةبَيـــت

َ
لةطةل

رَينيشاندانياندةدات.
زطماكن يةوة

َ
تةمةنى مندال هةر لة كة كةسانةى ئةو

هةرضى وَينةية، بَي بة بينينةكانيان خةو بةآلم دةبينن، خةو
دةبينن  خةون نابينابوون ى

َ
تةمةنى5 سال لةدواى كة ئةوانةية

نابينا كةسانى بةطشـــتى بةآلم دةزانن، خةوةكانيان و وَينةى
وبوون

َ
تَيكةال و كؤمةآليةتى ثةيوةندى نابيناييانـــةوة بةهؤى

ئةو كةمة، زؤر لة خةوةكانيانـــدا زؤر ديكـــة لةطةأل كةســـانى
و هةســـتى خؤيان لة بريتية تةنها خةونانةي كـــة دةيبينن
هةروةها دةكات، دروســـت شتانة ئةو خؤشيانة هةر هةســـتى
كردووة تاقيكردنةوةيان كةسَيك ضةند لةسةر ةرةوةكان

َ
لَيكؤل

لةناو سةطةكانيان كة لةوةى ترساون زؤر خةوةكانياندا لة كة
هةية. سةطيان نابينايانةى كة تايبةتى ئةو بة بضَيت

سةرضاوة:

www.dream and analysis.com 

 



وا دانَى كة بةِرَيزتان بَى كارةبان بؤ ماوةى تةنها 
يةك رؤذ، ديارة بؤ ئةوةى كارةكانت رابثةِرَينيت ضاوةِروانى 
م ئةطةر ثضِران و نةمانى 

َ
هاتنةوةى وزةى كارةبا دةكةيت، بةال

ذيانت  دةبَيت  ئةوا  خاياند  زؤرى  ماوةيةكى  كارةبا  وزةى 
بطوزةرَينيت لة تاريكيدا هةروةك لة سةدةكانى ناوةِراستدا 
بيت،  و ناتوانيت سود لة دةستكةوتة نوَييةكانى زانست و 
تةكنيكى سةردةم وةربطريت وةك ئةوة تةلةفزيؤنةكةت يان 
ةكةت و 

َ
كؤمثيوتةرةكةت و يان بةفرطرة و بةستةرةى مال

ذيانى سةردةميان  كة  ديكة  كارةباييةكانى  ئامَيرة  هةموو 
ثَيوة بةندة بةكاربَينيت !

ئةو بارودؤخة ئائةوةية كة بؤمباى كارؤموطناتيسى 
بؤمبايانة  ئــةو  تةقينةوةى  بة  كة  دَينَيت،   بةرهةمى 
نيمضةطةيةنةرةكان  لة  كة  ئةلكرتؤنيةكان  ســوِرة  هةموو 
بة  و  دةكــةون  كار  لة  دروستكراون   Semiconductors
بةكارهَينانى ضةند بؤمبايةكى لةو جؤرة لة مةيدانةكانى 
جةنطدا وا لة اليةنى بةرامبةر دةكات (دوذمــن) كة تةنها 
ضةكة كؤنة كالسيكيةكانى لة بةر دةستدا بؤ بمَينَيتةوة  كة 

بؤمباى كارؤموطناتيسى 

             جوان رةئوف 

بيت،  و ناتوانيت سود لة دةستكةوتة نوَييةكانى زانست و 
تةكنيكى سةردةم وةربطريت وةك ئةوة تةلةفزيؤنةكةت يان 
ةكةت و 

َ
كؤمثيوتةرةكةت و يان بةفرطرة و بةستةرةى مال

ذيانى سةردةميان  كة  ديكة  كارةباييةكانى  ئامَيرة  هةموو 
ثَيوة بةندة بةكاربَينيت !

بؤمبايانة  ئــةو  تةقينةوةى  بة  كة  دَينَيت،   بةرهةمى 
نيمضةطةيةنةرةكان  لة  كة  ئةلكرتؤنيةكان  ســوِرة  هةموو 

وا دانَى كة بةِرَيزتان بَى كارةبان بؤ ماوةى تةنها 
يةك رؤذ، ديارة بؤ ئةوةى كارةكانت رابثةِرَينيت ضاوةِروانى 
م ئةطةر ثضِران و نةمانى 

َ
هاتنةوةى وزةى كارةبا دةكةيت، بةال

ذيانت  دةبَيت  ئةوا  خاياند  زؤرى  ماوةيةكى  كارةبا  وزةى 
بطوزةرَينيت لة تاريكيدا هةروةك لة سةدةكانى ناوةِراستدا 

بؤمباى كارؤموطناتيسى
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ئةوةش دةبَيتة هؤى دؤِراندنى لةو  جةنطةدا. بؤية جَيطاى 
و  بؤمبايانة  ئةو جؤرة  بخةينة سةر  تيشكَيك  كة  خؤيةتى 

بريؤكةى دروستكردن و ئيشكردنيان بزانني. 
يان  كارؤموطناتيسى  بؤمباى  ئيشكردنى  بريؤكةى 
ضةكى ثرتةى كارؤموطناتيسى لة نَيو سوِرة ئةلكرتؤنيةكاندا 
ثشت بة بةرهةمهَينانى بوارى كارؤموطناتيسى زؤر بةهَيز و 
طةورة دةبةستَيت.  بوارى كارؤموطناتيسيش شتَيكى نوَى نيية،  
ضونكة تيشكى كارؤموطناتيسى ئةو شةثؤلة راديؤييانةن كة 
ئَيستطةكانى A.M و F.M ى راديؤكان بةرنامةكانيانى لة سةر 
و دةكةنةوة، هةروةها رووناكى و تيشكى خوار سور و تيشكى 

َ
بال

X و تيشكى طاما هةموو شةثؤُّـ كارؤموطناتيسني.  دةبَيت 
ئةوةش بزانني كة بوارى كارةبايى طؤِراو بوارى موطناتيسى 
طؤِراو دروستدةكات و بة ثَيضةوانةشةوة،  هةروةك ضؤن نَيرةرى 
نيشانة راديؤييةكان بوارَيكى موطناتيسى دروستدةكةن لة ميانةى 
رؤيشتنى تةزووى كارةبايى بة نَيو سوِرةكارةبايةكى داخراودا، 
ئةو بوارة موطناتيسيةش تةزوويةكى طؤِراو دروستدةكات لة 
سوِرةكارةبايةكى ديكةى داخراودا كة ئةويش سوِرى وةرطرة 
راديؤيى  نيشانةيةكى  دةستثَيدةكات،  ئةنتَيناكةيةوة  لة  كة 
الواز دةتوانَيت تةزوويةكى كارةبايى ثَيويست دروستبكات كة 
م ئةطةر 

َ
راديؤكةى ثَى كاربكات و بةرنامةكان وةربطرَيت،  بةال

توندى تيشكة راديؤييةكة زياتر كرا ئةوا تةزوويةكى طةورة لةو 
سوِرانةى وةرطردا زؤر طةورة دةبَيت دروستدةبَيت بة جؤرَيك 
ئةو سوِرة ئةلكرتؤنيانة دةسوتَينَيت كة لة سوِرة تةواوكاريةكان 

و ثارضة ئةلكرتؤنيةكانى ديكة دروستكراون.  
وةرطرتنةوةى ئةو نيشانة راديؤيية بةهَيزانة دةبَيتة 
هؤى دروستبوونى بوارى موطناتيسى طةورة و كة ئةوةش الى 
خؤيةوة تةزوويةكى كارةبايى لة هةر طةيةنةرَيكى كارةباييدا 
ةكانى تةلةفؤن و طواستنةوةى  

َ
دروستدةكات،  بؤ نمونة هَيل

هةموويان  ئةوانة  ئاو  كانزاييةكانى  بؤرية  و  كارةبا  ووزةى 
وةردةطرن  كارةباييانة  تةزووة  ئةو  و  دةبينن  ئةنتَينا  ى 

َ
رؤل

و دةيانطوَيزنةوة بؤ ئةو ئامَيرانةى ثَييانةوة بةسرتاون وةك 
و  ترانسفؤرمةرةكان  و  دينةمؤكان  و  كؤمثيوتةر  تؤِرةكانى 

ئةوانى ديكة و دةيانسوتَينن. 
زؤر  كارؤموطناتيسية  بوارة  ئةو  ضؤن  ئاخؤ  م 

َ
بةال

بةرزانة دروستدةكرَين؟  

لة ئَيستادا بريؤكةى بؤمباى 
ةكاندا

َ
كارؤموطناتيسى بة زؤرى لة هةوال

م ثرانسيثى كــارى ئةو جؤرة 
َ
 باس دةكــرَي،  بــةال

ةكانى ثَيش 1960 تا 1980.
َ
بؤمبايانة دةطةِرَيتةوة بؤ سال

سةرةتاكانى بريكردنةوة لةو بؤمبايانة دةطةِرَيتةوة 
ئةمةريكا  يةكطرتوةكانى  تــة 

َ
وال كاتَيك   1958 ى 

َ
سال بؤ 

تاقيكردنةوةى تةقاندنةوةى بؤمبايةكى هايدرؤجينى ئةنجامدا 
 
َ
لة ئؤقيانوسى هَيمندا و كة ئةنجامى ضاوةِروان نةكراوى ُّـ

شارى  شةقامةكانى  لة  كارةبا  تــةزووى  ثضِرانى  وةك  بــوةوة 
(هاواى) كة لة شوَينى تةقينةوةكةوة دوور بوو بة سةدان ميل، 
هةروةها تةقينةوةكة بوة هؤى تَيكدانى ئامَير و كةلوثةلةكانى 

راديؤ لة ئوسرتاليا. 
بؤ  طَيِرايةوة  كارةباييةيان  تَيكضوونة  ئةو  زاناكان 
دياردةى (كؤمثتن) Compton Effectكة لة اليةن زانـــــــــا 
ى 1925 دا،  ئةو 

َ
(ئارسةر كؤمثتن )ة وة دؤزرايــةوة لة سال

 
َ
دياردةية باس لة كارلَيكى فؤتؤنةكانى رووناكى دةكات لةطةل

ئةلكرتؤنةكانى ئةو ماددةيةى فؤتؤنةكانى ئاراستة دةكرَيت،  
كاتَيك فؤتؤنَيكى كارؤموطناتيسى ووزة بةرزى وةك تيشكى 
كة  دةكةوَيت  زةوى  دةورى  زةثؤشى هةواى  بةرطة  بةر  طاما 
ثَيكهاتوة لة ئؤكسيجني و نايرتؤجني ئةوا ئةلكرتؤنةكان لة 
و  دةردةثــةِرن  نايرتؤجينةكةوة  و  ئؤكسيجني  طةرديلةكانى 
دةكةن  كارلَيك  زةوى  طؤى  دةورى  موطناتيسى  بوارى   

َ
لةطةل

و  دروستدةبَيت  بةهَيز  كارةبايى  تةزوويةكى  لةويشةوة  و 
ئينجا بوارَيكى موطناتيسى طةورة دروستدةبَيت،  لة ئةنجامدا 
ثرتةيةكى كارؤموطناتيسى بةهَيز دروستدةبَيت كة بة ماددة 

و دةبَيتةوة.  
َ
طةيةنةرةكاندا و لة مةودايةكى فراواندا بال

لة ماوةى جةنطى ساردى نَيوان ئةمةريكا و يةكَيتى 
سؤظَيتى جاران ئةمةريكا لةوة دةترسا كة سؤظَيت بؤمبايةكى 
ئةمةريكادا  ئاسمانى  ســةر  لة  كم   50 بــةرزايــى  لة  ناوكى 
تَيكبدات،  كارةباييةكانى  ئامَيرة  هةموو  و  بتةقَينَيتةوة 
زانا  كاتَيك  رةويــةوة  ئةمةريكا  ترسةى  ئةو  زوو  هةر  م 

َ
بةال

ئةمةريكيةكان دةريانخست كة كاريطةرى ئةو بؤمبا ناوكيانة 
بةو جؤرة نني. 

ضؤنيةتى كاركردنى ئةو بؤمبايانة: بريؤكةى 
كاركردنى بؤمباى كارؤموطناتيسى بة يةكَيك لة نهَينيةكانى 
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تا ئَيستاش  و دادةنرَيت جةنط   
لةوة  م

َ
بةال ثَيكدَيت؟ ضى لة كة دةرنةكةوتوة

بريؤكةى كاركردنى هةروةك كاركردنيان بريؤكةى كة دةضَيت
هةبَيت طةورةى هَيجطار وزةيةكى كة بَيت مايكرؤوةيظ فِرنى
وةك بؤمبايانة ئةو بؤية بكات، ئاراستة بةهَيز تيشكَيكى و
و توند كارؤموطناتيسى تيشكَيكى  بةرهةمهَينى  كة ئةوةية
و لةسةر دةنَيرن بةهَيز كارؤموطناتيسى ثرتةى كة بةهَيز بن
دةهاوَيذرَين ئاسمانةوة دةكرَين و لة جَيطري كروز موشةكى

بةرةونيشانةكانيان.
هاتوة زانستيدا طؤظارَيكى لة كة ئــةوةى ثَيى بة 

ئةيلوُّـ 2001  ذمــارةى و  Popular Machine ناوى بة
لولةكَيكى لة ثَيكدَيت بؤمباكة ديارة وَينةكةدا لة وةك دا،

armature cylinder كانزايى
 stator دراوة دةورة طةيةنةر كؤيلَيكى بة كة
دةكرَيت  ثِر تةقاوة توندى ماددةى بة لولةكة winding ئةو
هةريةكة هةية، بؤشاييةك كؤيلةكةدا و لولةكةكة نَيوان لة و
ماددةيةكى نةطةيةنةر داثؤشراون، كؤيلةكة بة لولةكةكة و لة
بةهؤى دةطةيةنرَيت كارةبايى سةرضاوةيةكى بة كؤيلةكةش
لة بريتية كارةباييةكةش سةرضاوة كارةباييةوة، سويضَيكى

دةكةن. خةزن كارةبايى ووزةى كة بارطةطرَيك ضةند
قؤناغةكانى تةقينةوةى بؤمباكة:

و كؤيلةكة نَيوان كارةبايى سوِرى داخستنى ثاش ¿
بوارَيكى دروستدةبَيتكة كارةباييةكىبةرز بارطةطرةكانثرتة

دةبَيت. كؤيلةكةدا دروست ناو بةرز لة موطناتيسى
سوِرَيكى ــاى ــط ِرَي لــة تــةقــاوةكــان توند  مـــاددة   ¿
سةر لة كار كة دةتةقَينرَينةوة كارةبايى يبوونةوةى

َ
خال

كؤيلى نَيو دةكاتوةكشةثؤلَيكبة وبوونةوةىتةقينةوةكة
َ
بال

لولةكةكة. ناو
كؤيلةكةدا، نَيو بة تةقينةوةكة وبونةوةى

َ
بال ثاش ¿

ثَيشرت كة دةبن بةسرتاو ثَيكةوة لولةكةكة
َ
لةطةل كؤيلةكة ئيرت

هةردووكيان ثَيكةوة كؤيلةكة و لولةكةكة و بوون جياكراوة
كة دةكةن ئةوة لةسةر كار كة دروستدةكةن داخراو سوِرَيكى

بكةنةوة. جيا بارطةطرةكان لة كؤيلةكة
لولةكةكةية ناو كة لة داخراوةكةى ثَيشوو سوِرة ¿
ثرتةيةكى موطناتيسيةكة بوارة كة دةكات ئةوة سةر لة كار

بكات. دروست بةهَيز موطناتيسى
ئاكــــــــــامةكانىتةقينةوةى

بؤمباىكارؤموطناتيسى:
ضةكة بــة دانــانــرَيــت كارؤموطناتيسى بؤمباى 
سةر ذيانى مرؤظــــ ناكةنة كار كؤكوذةكان ضونكة راستةوخؤ
كو

َ
بةل ئاراستةىنيشانةىدياريكراونةكرَيت، راستةوخؤ ئةطةر

وا لة دةكةن و ئةلكرتؤنيةكان ئامَيرة لة ضةكة كار جؤرة ئةو
و بة ضةكى سةرةتايى بةرامبةرةكة واتة دوذمن دةكةن كة
و ضةك هةموو بةكارهَينانى لة بن دوور و بكةن شةِر سادة
جؤرى بة ثَيى بؤمبايانةش ئةو ئاسةوارى تةكنيكَيكى نوَى،
كارؤموطناتيسيةكة ثرتة توندى ئةطةر دةبَيت بؤمباكان
ئامَيرة كاتى كاركةوتنَيكى لة هؤى دةبَيتة ئةوا بوو كةم
ئةوة ئةوا زياتر بوو ثرتةكة توندى ئةطةر ئةلكرتؤنيةكان، خؤ
نَيو خةزنكراوةكانى داتا هةموو سِراندنةوةى هؤى دةبَيتة
بوو بةرز ثرتانة زؤر ئةو توندى ئةطةر م

َ
بةال ! كؤمثيوتةرةكان

لة ئةلكرتؤنيةكان ئامَيرة هةموو بةردةوام شَيوةيةكى بة ئةوا
دةخات. كار

هةروةهالةمةيدانةكانىجةنطدائةوبؤمبايانةدةبنة
و طةياندن سيستةمةكانى و هاوَيذةرةكان لةكارخستنى هؤى
و بةدواداضونةكان و

َ
و كؤنرِتؤل ئاراستةكردن و ثةيوةنديةكان

لة و زةوى ييةكانى
َ
قوال دةطاتة بؤمبايانة ئةو هةتا كاريطةرى

!! بخات كار لة زةمينيةكانيش ذَير ئامَيرة كة توانايداية
سةرضاوة:

 www.hazmsakeek.com  
The Electromagnetic Bomb -- a Weapon of 

Electrical Mass Destruction 
E-Bombs and Terrorists 
Weapon of the Week: The Electromagnetic 

Pulse Weapon 
Clean Bomb Can Knock Out Electronics 
The Electronic Blanket 
Science Friday: The EMP Bomb 
EMP Shockwaves as a Result of Nuclear 

Pulse Propulsion 
Congressional Hearing: Threat Posed by 

EMP 
Dropping the E-Bomb 
Experts Say EMP Devices Threaten U.S. 

High-Power Microwave (HPM) E-Bomb 

http://www.hazmsakeek.com/
http://people.howstuffworks.com/framed.htm?parent=e-bomb.htm&url=http://198.65.138.161/military/library/report/1996/
http://people.howstuffworks.com/framed.htm?parent=e-bomb.htm&url=http://198.65.138.161/military/library/report/1996/
http://people.howstuffworks.com/framed.htm?parent=e-bomb.htm&url=http://popularmechanics.com/science/military/2001/9
http://people.howstuffworks.com/framed.htm?parent=e-bomb.htm&url=http://www.villagevoice.com/issues/0306/smith.php
http://people.howstuffworks.com/framed.htm?parent=e-bomb.htm&url=http://www.villagevoice.com/issues/0306/smith.php
http://people.howstuffworks.com/framed.htm?parent=e-bomb.htm&url=http://www.pittsburghfirst.com/World/20030321ebombw
http://people.howstuffworks.com/framed.htm?parent=e-bomb.htm&url=http://www.heartsongs.org/Pulse/
http://people.howstuffworks.com/framed.htm?parent=e-bomb.htm&url=http://www.sciencefriday.com/pages/2003/Mar/hour1_0
http://people.howstuffworks.com/framed.htm?parent=e-bomb.htm&url=http://www.spacedaily.com/news/nuclearspace-03a.htm
http://people.howstuffworks.com/framed.htm?parent=e-bomb.htm&url=http://www.spacedaily.com/news/nuclearspace-03a.htm
http://people.howstuffworks.com/framed.htm?parent=e-bomb.htm&url=http://commdocs.house.gov/committees/security/has19
http://people.howstuffworks.com/framed.htm?parent=e-bomb.htm&url=http://commdocs.house.gov/committees/security/has19
http://people.howstuffworks.com/framed.htm?parent=e-bomb.htm&url=http://www.theweeklystandard.com/Content/Public/Art
http://people.howstuffworks.com/framed.htm?parent=e-bomb.htm&url=http://www.fcw.com/fcw/articles/1999/FCW_101899_42.
http://people.howstuffworks.com/framed.htm?parent=e-bomb.htm&url=http://www.globalsecurity.org/military/systems/muni


طةورةترين كة بوو تةلسكؤبة ئةو
َ
هابل تةلسكؤبى

طةردوونى لة تؤذينةوة بةرثاكرد بَى وَينةى زانيارى شؤِرشى
كة وَينانةى ئةو ميانةى لة  طةردوونيةكاندا  زانستة و
لة وَينةكانى جؤرَيك  بة زةوى، بــةرةو دةكــرد ــةى  رةوان
ئةو دانى

َ
هةل بة ند

َ
دةقوال

َ
هةل طةردوونةوة ييةكانى 

َ
قوال

لة وَينةكانى و دةكات بينراو تيشكى ِراوى كة تةلسكؤبةى
مرؤظايةتيدا مَيذووى لة جار يةكةم دةبَيتة دةطرَيت سةر
ئةو ثشت، سةر بخرَيتة بينراو تةكنيكى دةروازةيةكى كة
كة دادةنرَيت زةوى زةثؤشى دةرةوةى دةروازةيةش بكةوَيتة
ييانةى

َ
قوال ئةو وَينةطرتنى بةردةم لة كؤسث طةورةترين بة

نَيو لة رووناكيةكة ثةرشبوونةوةى ئةنجامى لة و طةردوون
وَينةكان. ى

َ
لَيل و ناِروونى هؤى دةبَيتة زةويدا زةثؤشى

(700) لـــــة زياد
َ
هابل تةلسكؤبى ماوةيةدا لةو

وَينةىجوانو روونىشوَينةزؤر دوورةكانىطةردوونى هةزار
بة سةيريان بةخشيوة زؤر زانيارى ئةو وَينانةش طرتووة،
لة كة ئةستَيرةكانى و مةجةِرةكان دةربــارةى مرؤظايةتى
دةورى هةسارةكانى سيستمى دةربارةى هةروةها دان،

َ
طيانةال

َ
هابل تةلسكؤبى

كةمال مريان ثةرضظةى:
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ة هةورية  
َ
        ئةستَيرةكان و كونة رةشةكان و ثةل

ــةردوون  ط دانى 
َ
مندال بة  كة  طازيةكانى           

 
َ
دادةنرَين تا ئةستَيرةكانى لَيوة دروست بـنب، هةروةها هابل

يارمةتى زؤرى ثَيوانةكردنى تةمةنى طةردوونى داوة و ئةو 
 دانــراوة و جةختى لة 

َ
تةمةنةش بة (13700) مليؤن سال

ووزةى  بة  كة  كردؤتةوة  ووزة  نامؤى  جؤرَيكى  بوونى  سةر 
ِرةش ناودةبرَيت.  

ى بةردةوام لة خزمةت و دؤزينةوةى 
َ
ثاش(15) سال

سؤزة بةردةوامة لة خزمةتكردن 
َ
زانستى هَيشتا ئةو ضاوة دل

لة  ــةن كة  لــةو روانطةية دةك زياتر  زانــاكــان ضــاوةِروانــى  و 
نَيو  بة  كرد  خؤى  طةردوونيةوة  دةروازةكــانــى  طةورةترين 

مَيذووى مرؤظايةتيدا.  
سةربوردَيكى مَيذوويى:  لة زؤر كؤنةوة مرؤظـــ 
تَيبينى  طــةردوون،  نهَينيةكانى  دؤزينةوةى  بة  داوة  طرنطى 
تةنة ئاسمانيةكانى دةكرد بة ئةستَيرة و هةسارةكانيانةوة و 
ةكانيانى تؤمار دةكرد و بة رَينومايى هةندَيكيان طةشتو 

َ
جول

م 
َ
طوزارةكانى خؤى ئةنجامدةدا لة ووشكانى و نَيو دةرياكاندا، بةال

ثَيشكةوتنى جؤرى طةورة لة زانستى طةردوونيدا لةو كاتةوة 
ى طاليلؤ تةلسكؤبى دؤزيةوة كة 

َ
دةست ثَيدةكات كة زاناى ئيتال

ئةويش ئامَيرَيكى نزيككةرةوةى وردة تا تةنة دوورةكانى ثَى 
ى (1609) دا طاليلؤ 

َ
ببينرَين بة وردةكاريةكانيانةوة.  لة سال

رووى تةلسكؤبةكةى دةكاتة ئاسمان تا ئةوة ببينَيت كة تا ئةو 
كاتة هيض ضاوَيكى مرؤيى نةيبينيوة، ئةو بةرزى و نزميةكانى 
مانطةكانى  بينى، هةروةها  مانطى  ةكانى سةر 

َ
دؤل و  لة ضيا 

ةى لةسةر خؤر بينى كة 
َ
هةسارةى موشتةرى دؤزيةوة و ثةل

ئةوانيش ناوضةى ثلة طةرمى نزمن لة سةر ِرووى خؤر. 
هةر لةو ساتانةوةى كة طاليلؤ ثَيى مرؤظايةتى بة 
طةردوونيةكان،  دؤزينةوة  ــِرةوى  رَي سةر  خستة  راستةوخؤ 
و  بووة  طةورة  قةوارةيان  و  ثَيشكةوتوون  زؤر  تةلسكؤبةكان 
م كؤسث و تةطةرةى طةورة لة بةردةم 

َ
تواناييان باشرت بووة،  بةال

ييةى كة 
َ
روونى وَينةكانى ئةو تةلسكؤبانةدا بريتية لةو لَيال

لة سةر وَينةكان دروست دةبن بةهؤى زةثؤشى زةويةوة كة 
ئةوةش لة ضوستى تةلسكؤبةكان كةم دةكاتةوة، هةر بةهؤى 
ئةو ثةرشبوونةوةى رووناكيةوةية كة ئةستَيرةكان لة شةوَيكى 
بةو  و  دةبينرَين  بريسكاوةيى  شَيوةى  بة  دا 

َ
سامال سايةقةى 

دياردةيةش دةوترَيت (بريسكانةوةى ئةستَيرة) . 
كة  دروستدةبَيت  ئةوة  ــةوة  زةوي زةثؤشى  بةهؤى 
بة ثيسبوونى رووناكى دةناسرَيت و كارى خراث دةكاتة سةر 
ثيسبوونى  بوونى  هةروةها  تةلسكؤبةكان  بة  طرياو  وَينةى 
 و طازةكانى كارطة و ماشَينةكان 

َ
ثيشةسازيش وةك بوونى دوكةل

وَينانةن  ئــةو  ى 
َ
لَيل ديكةى  هؤكارى  خؤيان  بؤ  ئةوانيش 

لةبةر  دةطريرَين،  ــةوة  زةوي سةر  تةلسكؤبةكانى  بةهؤى  كة 
ئةوانة شوَينى دانانى ئةو تةلسكؤبانة بة ئةندازةى قةوارةى 
ئاوَينةكانى و هاوَينةكانى و ئةو تةكنيكة ثَيشكةوتوانةى تَييدا 
بةكاردةهَينرين، شوَينى تةلسكؤبةكة لةسةر زةوى بة ئةندازةى 
روانطة  و  تةلسكؤب  طةردوونزانةكان  بؤية  طرنطة  ئةوانة 
طةورةكانيان لة سةر ضيا بةرزةكان دادةمةزرَينن، ضونكة لةو 
دةورى  ثيسبوونانة كةمرتن و ضينى هةواى  ئةو  شوَينانةدا 
 هةموو ئةو كارانةدا بؤ كةمكردنةوةى 

َ
زةوى تةنكرتة لةطةل

كارى تةلسكؤبة  دةكاتة سةر  كار  ئةو ثيسبوونة رووناكيةى 
و  دةمَينَيت  هةر  خراثيان  كاريطةرى  هَيشتا  زةمينيةكان 
ناتوانرَيت بة تةواوى بنرِب بكرَين تةنها بةوة نةبَيت كة لة 
ني، بة واتايةكى دى 

َ
دةست زةثؤشى زةوى رابكةين و بةجَيى بَيل

تةلسكؤب و ِروانطةكان بةرينة دةرةوةى طؤى زةوى كة ئةوةش 
يةكَيكة لة نيشانةكانى سَييةكى دوايى سةدةى بيستةم. 

لة  يةكَيك  فةزاييةكان:   روانطة  و   ناسا   ¿
ئةمةريكى  فةزايى  و  ئاسمانى  ئاذانسى  كاريةكانى  بةرنامة 
(ناسا) بريتية لة دروستكردنى روانطةى فةزايى زؤر طةورة 
سةر  لــة  و  زةوى  طــؤى  دةرةوةى  لــة  ــن  ــنــرَي دادةمــةزرَي كــة 
خولطةى جياجيا كة كارى طرنط و سةرةكيان بريتى دةبَيت 
بة مةجةِرةو  طــةردوون  ــارةى  دةرب زانيارى  كؤكردنةوةى  لة 
ئةستَيرة و هةسارةكانيةوة، ئةو روانطانةش وَينة دةطرن لة 
ِرَيطةى هةموو جؤرة شةثؤلةكانى شةبةنطى كارؤموطناتيسيةوة 
كة لةو تةنة ئاسمانيانةوة دةردةضن هةر لة ِرووناكى بينراوةوة 
تا تيشكى خوار سور و سةرو بنةوشةيى و تيشكى ئَيكس،  هةر 
روانطةيةكيش تةكنيكَيكى ثَيشكةوتووى واى تَيدا دانراوة كة 
تواناى وةرطرتنى يةكَيك لةو شةثؤالنةى دةبَيت كة لةو تةنة 
ئاسمانيانةوة دةردةضن.  تا ئَيستاش ناسا ضوار لةو روانطانةى 

ناردؤتة دةرةوةى زةوى كة ئةمانةن:  
درا 

َ
هةل  1990 ى 

َ
سال لة  هابَل:   تةلسكؤبى    ¿
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ِرووناكى ناوضةى  و  زةوى دةرةوةى لة  خؤى خولطةى  بؤ
لة دةكــات رووثَيو سةروبنةوشةيى و خوارسور و بينراو

وَينةطرتنةكانيدا.
درا 

َ
هةل ى 1991 دا

َ
سال كؤمثتن:  لة ¿ تةلسكؤبى

لة دةكـــات ثَيو روو ــةرز ب وزة طاماى تيشكى  نــاوضــةى  و 
لة ئاِراستةكارةكانى بزوَينةرة لة يةكَيك وَينةطرتنةكانيدا،
دةبَيت ناضار دا (2000) ى

َ
سال لة ناسا بؤية دةكةوَيت كار

دَيتة كة داخةوة بة م
َ
سةر زةوى بةال بةوةى دايبطرَيتةوة بؤ

ئؤقيانوسى لة سةر دةسوتَيت زةوى بةرطةهةواى دةورى ناو
بةردةبَيتةوة. سوتاوى بة هَيمنةوة

دا   1999 ــى 
َ
ســال لــة  تشاندرا:   تةلسكؤبى ¿

ناوضةى و زةوى دةرةوةى لة خؤى خولطةى بةرةو دةرَيت
َ
هةل

وَينةطرتنةكانيدا. لة دةكات رووثَيو سينى تيشكى
دراوة 

َ
هةل ى 2003 دا

َ
سال تةلسكؤبى سبيتزر: لة ¿

كارةكةيدا.  لة دةكات رووثَيو سور خوار تيشكى و ناوضةى
هابَل تةلسكؤبى تةلسكؤبانةدا ئةو نَيو لة

لةوانة: ضةندتايبةتمةنديةكىهةية
كة ناسا ِرووى مَيذووييةوة تةلسكؤبة لة  يةكةم

َ
هابل

سةرةتاى بؤ دةطةِرَيتةوة دانةكةى
َ
هةل بريؤكةى يدابَيت،

َ
هةل

بِريارَيك بة ثَيى بةرنامةكةى كة سةدةى ِرابوردوو حةفتاكانى
(ريتشاردنيكسؤن)واذووى بووكةسةرؤكىئةوكاتةىئةمةريكا
هةندَيك بيانوى بوونى ئةو بةرنامةية دواخرا بة م

َ
بةال كرد

هةشتاكانى لة كة طرنطرت و بِريار بوو ديكةى فةزايى ثِرؤذةى
بةهؤى م

َ
بةال بكرَيت جَيبةجَى ثِرؤذةكة رابــوردوو سةدةى

1986 دا  ى
َ
سال لة (ضالنجةر) مةكؤى تةقينةوةى كارةساتى

تا دواخران فةزاييةكانى ديكة ثِرؤذة و هةموو ثِرؤذةكة ديسان
ى

َ
سال لة ئيرت و تةواو دابينكرا طونجاو و سةالمةتى بارودؤخى

درا. 
َ
هةل 1990 دا

رووى سةر لة كم (600) بةرزى لة
َ
هابل تةلسكؤبى

 / كم  29000) خَيرايى بة و دامةزرَينراوة زةويــةوة طؤى 
دةورى بة خول يةك و دةسوِرَيتةوة زةويدا دةورى بة كاذَير)
بة تةلسكؤبةكة قةوارةى دةكات، تةواو خولةك (97) بة زةويدا
و دةبَيت تةن (12) بارستاييةكةى ثاسَيكى ئاسايية و ئةندازةى

و خانة خؤريةكان لة بة سيستمَيك بةسرتاوة
دابينكردنى بؤ طةورةوة ئةنتَيناى

ئةوةى زةويــةوة. بة ثةيوةنديكردن كارةباو وزةى
تواناييةكى باشى تةلسكؤبة ئةو هةرضةندة كة سةيرة ئةوةية
زةوى طؤى روونى وَينةى  ناتوانَيت  م 

َ
بةال هةية وَينةطرتنى

تةنى وَينةطرتنى تواناى و زؤرة خَيراييةكةى ضونكة بطرَيت،
نزيكيشى كةمة.

تيمى بتوانرَيت كة كراوة ديزاين وا تةلسكؤبةكة
خراث بوونى و ة

َ
كاتى روودانى هةل بكةن لة تايبةت سةردانى

زيارةتى جا (4) تيمة ئةو تائَيستاش و ضاككردنةوةى بؤ
ةكانىكةدواينيان

َ
تةلسكؤبةكةىكردووةبؤضاككردنةوةىهةل

بوو. دا (2003) ى
َ
سال لة

هابَل: ئةدوين زانا
ناوى  زةوى طؤى فةزايى دةرةوةى تةلسكؤبى  يةكةم
طةردوونزانى ئةمةريكى بؤ رَيزطرتنَيك وةك ى لَينرا (

َ
(هابل

لة ناكؤتا ــةوة دؤزي ئــةوةى كة (
َ
هابل (ئةدوين بةناوبانط

مةجةِرةى لة دوورن زؤر زؤر كة طةردووندا لة هةن مةجةِرة
بليؤن (100) لة يةكَيكة خؤمان خؤرةكةى كة شريى) (رَيطاى

!!! مةجةِرةيةدان لةو كة ئةستَيرة
بةناوبانطى  ياسايةكى 1929 دا ى

َ
سال لة

َ
هابل زانا

دةقــةكــةيــةتــى: خـــــوارةوة دؤزيـــــةوة كــة ئــةمــةى
خَيراييةك بة دووردةكةونةوة يةكرت لة (مةجةِرةكان

كة نَيوانيان) ماوةى بوونى زياد بة دةكات زياد كة
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تةقينةوة  تيؤرى بووة بنةمايةك بؤ ئةوة  
دةستكةوتة  لة يةكَيك بة دادةنرَيت كة مةزنةكة  
تةقينةوة ئةو ثَيى بة بيستةم، سةدةى مةزنةكانى زانستية
لة ناكؤتا و ثضووكيدا ثنتَيكى ناكؤتا لة لة طةردوون مةزنة

ثةيدابووة. ضِريدا
هابَل         زانا

تيشكدانى ئةو  وزةى مةزنة تةقينةوة ئةو   ثاش
ثاش لة و بووةوة و

َ
بال اليةكدا هةموو مةزنة بة تةقينةوة

هةسارةكان و ئةستَيرةكان  و مةجةِرةكان زؤر  ماوةيةكى
لة يةكرت مةجةِرانة ئةو بةردةوام ئَيستاش تا و دروست بوون

َ
هابل تةلسكؤبى كة زانياريانةى ئةو ثَيى دةكةونةوة،بة دوور

دةكاتةوة. طةردوونية راستية لةو جةخت ناردويةتى
هابَل: تةلسكؤبى ِرؤذى دوا

ضاككردنى تيمى داهاتوى  طةشتى كة  دانرابوو وا
طةشتةش ئةو م

َ
دابَيت. بةال (2004) ى

َ
سال لة

َ
هابل تةلسكؤبى

وة (كؤلؤمبيا) فةزايى كارةساتى مةكؤى بةهؤى نةدرا ئةنجام
ى

َ
سال دواخستنةكةى رووداوى هةمان كة دا (2003) ى

َ
سال لة

ئَيستا  بوو، ضالنجةر تةقينةوةكةى كة ياد 1986 دَينَيتةوة

ِرةقانةى
َ
بِريارَيكى دل روبةرووى تةلسكؤبة بةخشندةية ئةو

بِرينى مةسرةف ئةويش كة دةبَيتةوة حكومةتى ئةمةريكى
طوايا كة ئةوةى بيانوى بة تةلسكؤبة ئةو بؤ تَيضووةكانة و
لة ئــةوةى هـــةروةك هةية طرنطرت لــةو ديكةى ثَيويستى
حةفتاكانىسةدةىرابوردوودارويداوة،بؤيةئَيستامشتومِرَيكى
و كارمةندةكان لة سياسيةكان و زاناكان لة نَيوان زؤر روويداوة
لةسةر سور بوو هةر ئيدارةى ئةمةريكى ئةطةر ئةمةريكا، خؤ
هةر بَيت ناساغيشى بة تةلسكؤبةكة ئةوا خؤى بِريارةكةى

2008 و  ى
َ
سال هةتا سةيرةكاندا بةخششة لة دةبَيت بةردةوام

و تةلسكؤبةكة دةكةنة سةر سةر ثريى و نةخؤشى ئةوكاتةش
لة بة ترازاندنى ناوبردنى لة بِريارى بة دةركردنى دةبن ناضار

ئؤقيانوس. نَيو بؤ خوارةوةى خستنة و خؤى خولطةكةى
(2007) نيسانى مانطى لة كة طريفن) (مايكل دكتؤر
ئةمةريكى ئاسمانى فةزايى و ئاذانسى بةِريوةبةرى  بؤتة دا
ضاو ئةمةريكى ئيدارةى ثَيويستة  كة  دةبينَيت وا (ناسا)
وةك

َ
هابل تةلسكؤبى مةِر لة خؤى بِريارةكةى بة بخشَينَيتةوة

َيت:
َ
دةل

كرد ئَيمة لة واى كة بوو
َ
هابل تةلسكؤبى (تةنها

ى بةخؤمانبزاننيكة ئَيمةىمرؤظـــ نةزاننيبةرامبةر(%95)
دةبَيتةوة ِروون ئَيستا نازاننيوا دةربارة هيضى و طةردوونة ئةم

ى ماددةى رةشة  (% 20) رةشة و ووزةى طةردوون %) ى 75) كة
بةردةست  لة طةردوون ى (% 5) تةنها و تاريكة ماددةى يان

نهَينيةكانى بدؤزينةوة! كة دةدةين
َ
و هةول ئَيمةداية

http://pr.sv.net/aw/2005/ / ســةرضــاوة
 september/arabic/news13.htm

http://pr.sv.net/aw/2005/september/arabic/news13.htm
http://pr.sv.net/aw/2005/september/arabic/news13.htm


  

ئينتةر نَيت: 
كة  ثةيوةندية  ــرازةى  ــام ئ ئــةو  ئينتةرنَيت   ¿
راديؤ  هةوايى  ثةخشى  هةية،  بآلوبوونةوةى  خَيراترين 
طوَيطرى  مليؤن   (5) تاوةكو  بوو  ساأل   (38) بة  ثَيويستى 
لةماوةى  تةلةفزيؤن  بينينى  بؤ  ذمــارةش  هةمان  هةبَيت، 
دا،بةآلم بةكاربردنى ئينتةرنَيت لةماوةى كةمرت لة 

َ
(13) سال

ضوار ساأل طةيشتة (50) مليؤن بةكاربةر. 
¿ ذمارةى بةكاربةرانى ئينتةرنَيت لة جيهاندا بة 
ى (2000) 

َ
(1,08) مليار مةزةنة دةكرَيت، ئةو ذمارةية لة سال

دا تةنها (400) مليؤن كةس بوو، لة كاتَيكدا (1995) تةنها 
(20) مليؤن كةس بوو. 

زؤر  ذمارةيةكى  توانرا  دا   (2001) ى 
َ
سال لة   ¿

رةوانة  ئينتةرنَيتدا  بروسكةى  لةيةك  زانيارى  بروسكةى 
بكرَيت بةآلم لة (1997) دا ئةو بِرة ثَيويستى بة يةك مانطى 

تةواو بوو. 
¿ بِرى تَيضوونى ناردنى زانيارييةكان بةشَيوةيةكى 
ى (1970) دا بِرى (3) مليار ترثة لة 

َ
زؤر كةم بووةوة، لة سال

زانيارييةكان لة (بؤستن)ةوة بؤ (لؤس ئةنجلس) دةطةيشتة  

ذمارةو 
راستيةكان 

دةربارةى تةكنؤلؤذيا  

ثةرضظةى: ئاشنا ئةحمةد 
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        (150) هةزار دؤالر، بةآلم ئةمِرؤ تةنها (12)  
     سةنتة، ناردنى بِروانامةيةكى (40) الثةِرةيى 
لة (شيلى )يةوة بؤ (كينيا) كةمرت لة (10) سةنت، كة هةمان 
شت بة فاكس (10) دؤالرةو بة ثؤستى ئاسايى (50) دؤالرى 

تَيدةضَيت. 
تةلةفؤنةوة  لةرَيى  ئينتةرنَيت  هَيلى  راكَيشانى   ¿
ئةفريقيا  لة  كاتذمَير   (20) رؤذى  و  مانط  يةك  ماوةى  بؤ 
والتة  لة  بةآلم  تَيدةضَيت،  ئةمريكى  دؤالرى   (60) نزيكةى 

يةكطرتووةكانى ئةمريكا (22) دؤالر. 
¿ بةكاربةرانى ئينتةرنَيت ئةوانةى زمانى ئينطليزى 
وةك زمانَيكى بنةِرةتى بةكاردةهَينن دةطاتة (35%) هةرضةندة 
نزيكةي لة (10%)  ى دانيشتوانى جيهان زمانى ديكة ئامادة 
دةكةن، ئةوانةش كة بةزمانى ضينى دةدوَين دووةمني رَيذةى 

بةرزة دةطاتة (%16). 
ئينتةرنَيت  ــةى  ــةوان ئ ضيلى  بــةكــاربــةرانــى   ¿  
بةكاردةهَينن و لة قؤناغة باآلكانى خوَينداندان دةطاتة (%89)، 
ئةم رَيذةية لة سريالنكا (65%) و لة ضني (70%) ية، ثاشان 
وآلتة يةكطرتوةكان (56%) و ماليزيا (34%) و ئةردةن (8%) و 
لة فةلةستني (4%) و نايجرييا (0,6%) و تاجيكستان (%0,1). 

بؤشايى جؤر و رةطةزيى (جةندةر): 
¿ زؤربةى بةكاربةرانى ئينتةرنَيت طةنجَيكى نَير و 

طةية. 
َ
ةمةندةو لة كةمينةى كؤمةل

َ
دةول

¿ رَيذةى ذنان لة بةكاربةرانى ئينتةرنَيتدا (%42) 
ياو 

َ
ئيتال لة   (%37) بــِرى  بة  رَيذةيةش  ئةم  جيهاندا،  لة  ة 

مانيادان،لة وآلتانى ديكة كةمبوونةوةى ئةم رَيذةية بةدى 
َ
ئةل

دةكرَيت، بؤ نموونة لة بةرازيل (47%) و لة تايالند (49%) و 
لة وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمريكاو كةنةدا دةطاتة (%51). 

مانن: 
َ
ئةو وآلتانةى زؤرينةيان موسل

ئينتةرنَيت  عــةرةبــى  ذنــانــى  ى   (%4) تةنها   ¿
بةكاردةهَينن، سَي يةكى ئةم رَيذةيةش ئافرةتانى مةغريبني

خؤرهةآلتى  لة  بةكاربةر  مليؤن   (16) نزيكةى   ¿
ــ  نَيوان ساآلنى (2000  لة  ناوةِراستدا هةن، ئةم رَيذةيةش 
2005) بة رَيذةى (39%) بةرز بووة، كة ئيماراتى عةرةبى 
و بةحرةين بةرزترين رَيذةيان هةية كةضى لة وآلتى يةمةن 

رَيذةكة لة(%0,5) كةمرتة لة كؤى سةرجةم دانيشتوانةكةى. 

كؤمثيوتةر  ذنــانــى   (%31,5) فةلةستني  لــة   ¿
بةكاردةهَينن بةرامبةر (39,8%) لة ثياوانى، بةآلم بةكاربةرانى 
ثَيك   (%40,7) ثياوانيش  و   (%23,7) ذنــان  ئينتةرنَيت 

دةهَينن. 
تةلةفؤن  يةك  عةرةبدا  دانيشتوانى  دة  لةنَيو   ¿
بةكاردَيت، بةآلم لةوآلتة ثَيشكةوتووةكان (1/107) بؤ هةر 

كةسَيك تةلةفؤن بةكاردَيت. 
¿ كةمرت لة (18) كؤمثيوتةر بؤ (1000) كةس لة 

جيهانى عةرةبيدا بةكاردَيت، لةضاو جيهاندا (78,3%) ية. 
و  بضوك  دةزطـــا  و  دام  يةكى  ســَي  ـــةردةن  ئ لــة   ¿
لةوانةش  و  بةكاردةهَينن،  ئينتةرنَيت  مامناوةندييةكان 
 (%66) نزيكةى  و  بةكاردةهَينن  كؤمثيوتةر  يان   (%78)
ضارةكَيكى  تةنها  دةدةن،  ئينتةرنَيت  بةكاربردنى  ى 

َ
هةول

كؤمثانياكانيشيان خاوةنى الثةِرةيةكى تايبةتة لة تؤِرةكةدا. 
¿ لة عةمان (267) هةزار كةس خاوةنى تةلةفؤنة، 
بةرامبةر (997) هةزار بةشداربوو لة هَيلى مؤبايل، و نزيكةى 

(48) هةزار بةشداربووش لة هَيلى ئينتةرنَيت. 
تةلةفؤنداو  لة  رَيذةية  هةمان  خاوةنى  ميسر   ¿

بةرامبةر مؤبايليش كة دةطاتة (9,7) مليؤن. 
¿ ئةفغانستان هةمان رَيذة لة تةلةفؤن و مؤبايلدا كة 

دةكاتة (%3,4). 
بؤشايى ذمارةيى: 

وآلتة  ئــةوروثــاو  لة  بيستدا  ســةدةى  كؤتايى  لة   ¿
يةكطرتووةكانى ئةمريكادا (90%) ي داتاكانيان سةبارةت بة 

ئةفريقيا كؤكردةوة. 
و  هاريكارى  بؤ  ئــةوروثــى  رَيكخراوى  وآلتــانــى   ¿
طةشةثَيدان تةنها (18%) ى جيهانى لةخؤ طرتبوو و نزيكةى 

(79%) ش لة بةكاربةرانى ئينتةرنَيت لة جيهاندا. 
¿ لة رووى ذمارةوة وآلتة يةكطرتوةكان (19) مليؤن 
بةكاربةرى ئينتةرنَيتى هةيةو لة خؤرهةالتى ناوةِراستيش 

(16) مليؤن بةكاربةر. 
تازة  وآلتــة  لة  ئينتةرنَيت  بةكاربةرى   (%34)  ¿
ثَيطةيشتووةكاندا هةية، لةطةأل ئةوةى لة سةرجةمى دانيشتوانى 

جيهان بة رَيذةى (81%) لة وآلتة تازة ثَيطةيشتووةكاندان. 
¿ هَيلى تةلةفؤن و مؤبايل بة رَيذةى (5) ئةوةندةى 
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ثَيطةيشتووةكان تازة ثَيشكةوتووةكاندا لةضاو وآلتة وآلتة لة
زياترة ئةوةندةى (11) كؤمثيوتةر هةبوونى رَيذةى بةرزترة،
(وآلتة زياترة، ئةوةندة (8) ئينتةرنَيتيش  بةكاربردنى و 
يابان، ئوسرتاليا، كةنةدا خؤرئاوا، ئةوروثاى = ثَيشكةوتووةكان
وآلتةكانى بةآلم ئةمريكا، يةكطرتووةكانى زيلنداى نوَي، وآلتة

ثَيطةيشتوةكانن. تازة وآلتة ديكة
مليؤن ــ 8) هةر (5  لةنَيو ¿ نزيكةى (2) مليؤن
باكور ئةمانةش لة بةكاربةرى ئينتةرنَيتلة ئةفريقيادا هةية،

لةنَيو(250  بةرامبةر يةك نني،واتة ئةفريقيا لة باشوورى يان
كةس لةيةك جيهانيدا رَيذةى لةطةأل بةراورد بة كةس (400 ـ
ئةوروثا يةكسانة و باشوور و باكوور كةسدا، رَيذةى (15) لةنَيو

دووكةسدا. لةنَيو يةك بة
نني،لة يةكسان رَيذةكان باشووريشدا طؤى نيوةى لة ¿
كؤمارىدومينكان(80%)ىبةكاربةرانىئينتةرنَيتدانيشتوانى
و شةنطةهاى شارةكانى  لة بةكاربةران ضني ثايتةختن،لة
ديكةدا شارى (15) لة بةكاربةران ذمارةى بة يةكسانة بَيجني
لة كةسة، مليؤن (600) ذمارةيان الوازةو ثةيوةنديان كة
لة نوَيبوونةوة جةمسةرى لة طرنطرتين يةكَيكة كة هيندستان

جيهاندا،تةنها(0,45)كةسئينتةرنَيتبةكاردةهَينن.
لة كةس مليؤن  (816) لةنَيو   (2001) ى 

َ
سال  ¿

داتايانة كؤكرانةوة: ئةفريقيادا، ئةم
راديؤى ئامَيرى كةس ¿ لةنَيو (4) كةسدا تةنها (1)

هةية.
خــاوةنــى كـــةس  (1) ــةســدا  ك  (39) ــو  نــَي ــة ل  ¿

تةلةفزيؤنة.
هةية. مؤبايلى كةس ¿ لةنَيو (35) كةسدا (1)

هةية. تةلةفؤنى كةس ¿ لةنَيو (40) كةسدا (1)
هةية. كؤمثيوتةرى كةس ¿ لةنَيو (30) كةسدا (1)
ئينتةرنَيت كةس ¿ لةنَيو (60) كةسدا تةنها (1)

نَيت. بةكاردةهيًَ
تةلةفؤن:

شَيوةيةك بةهيض دانيشتوانى جيهان يةكى سَي ¿
بةكارنةهَيناوة. كردن ثةيوةندى بؤ تةلةفؤنى

كة بيابانى نيمضة ئةفريقياى ¿
ثَيكدةهَينَيت، جيهان ى (%10)

ى
َ
هَيل لة (%0,2) تةنها خاوةنى

يةك نزيكةى كة جيهاندا لة تةلةفؤنة
تَيداية.  تةلةفؤنى هَيلى  مليار

كيشوةرى لة تةلةفؤن ى
َ
هَيل بةكرَيدانى نرخى ¿

ئةفريقيا نزيكةى(20%)ىداهاتىنيشتمانى تاكثَيكدةهَينَيت،
داهاتىبةرزيش يةو (%9) بةراورد لةطةألرَيذةىجيهانىكة بة

دا. يةك لة (سةد) دةطاتة
تةنها (5) هةموو (100) كةسَيك بؤ هيندستان ¿ لة

تةلةفؤنهةية.
تةلةفؤن ى

َ
هَيل مليان زياتر لة (1,2) ¿ لة جيهاندا

مؤبايل، ساآلنةش ى
َ
هَيل لة بوو مليار بةشدار (1,3) هةية،

ةتيدا.
َ
نَيودةول تةلةفؤنى لة ثةيوةندى دةقيقة مليار (140)

مؤبايل:
لة مؤبايل بةشداربوانى ذمارةى (2002) ى 

َ
سال  ¿

جيهاندا لة خَيرا زؤر مؤبايل ةكانى
َ
هَيل بوو، زياتر تةلةفؤن

بارى و تةمةن داهات و طةو
َ
كؤمةل و شوَين بة ثَيى بالوبوونةوة،

دةبَيت. كةسةكان جياواز ئابوورى
ضةندين وةك بةرازيل لة بةشداربوواني ذمارةى ¿
تَيداية بةشداربووى مليؤن (450) ئاسيا ئةفريقيية، وآلتى
كيشوةرى هةردوو بةشداربووانى ئةوةندةى دوو دةطاتة كة
و بؤ هاريكارى ئابوورى رَيكخراوى نَيو وآلتانى لة ئةمريكا،
مؤبايل بةشداربووى  مليؤن  (836,5) نزيكةى طةشةثَيدان

هةية.
بةشداربووى مليؤن نزيكةى (199) ¿ هةرضةندة
ئةو لةنَيو ئةمانة بةآلم هةية، يةكطرتووةكاندا لة وآلتة مؤبايل
مؤبايل بةشداربووى ذمارةى دانني كة يةكةمينانة تة

َ
وال (دة)

كة وآلتة يةكطرتووةكان دانيشتووانى لة (55%) تياياندا دةطاتة
خاوةنىمؤبايلن.

جيهان لة بــةشــداربــووان  (%3) تةنها  ئةفريقا  ¿
ذمارةى ــ 2002)  1997) ساآلنى ماوةى لة ثَيكدةهَينَيت،

بةرزبووةوة. (%1600) رَيذةى بة مؤبايلى بةشداربووانى
سَي مؤبايل  بةشداربووانى ذمارةى نيكاراطوا لة  ¿
بةرامبةر هةزار (739) واتة تةلةفؤنةكانة، خاوةن ئةوةندةى

كةس. هةزار (414)
بةشداربووانى  ذمارةى لؤكسمبؤرط لة ¿  
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دانيشتوانى  لةضاو     مؤبايل (120) كةس
لة (24) ماليزياو  لة  (44) و  كــةس  (100)    
لة و (0,7) نيجرييا لة و (3) فةلةستني لة (13) و ئةردةن

تاجيكستان.
هةوَلىداهَينانةكان:

و هاريكارى بؤ ئابوورى رَيكخراوى نَيو تانى
َ
وال  ¿

دانيشتوانى ى نزيكةى (%14) (1998) كة ى
َ
سال طةشةثَيدان

و جـــــــيـــــــهـــــــان
خواستى (%86)
داهــَيــنــانــةكــانــيــان
ــــــر ــــــَي ــــــةرذم س
كـــــــــــــــرد،(%85)
ـــى ـــؤرت راث ـــة  ل ى 
زانستى خوليية
تةكنيكيةكانن و
كـــة لـــة جــيــهــانــدا

بآلوكراونةتةوة.
ئَيستا ¿
وآلتة كؤمثانياكانى
ن كا ة و تو و ثَيشكة
ى (%96) سوود لة
ة
َ
قازانجى ئةو هةول

داهَينانة وةردةطرن
(71) دةكــاتــة كــة 
لة دؤالر ــار ــي ــل م

َيكدا.
َ
سال

كةرتىراطةياندن:
ى

َ
سال لة ئافرةتان ى (%20) تةنها  بةريتانيا لة  ¿

لةضاو وةرطــرتــووة كؤمثيوتةريان بِروانامةى دا   (2003)
تاوةكو (1998) رَيذةكةى (28%) ة كة يةكطرتووةكان وآلتة
زانستى دروستكردنى لة ئافرةتان ئامادةيى بؤتةوة، كةمرت

دةكرَيت. مةزةنة (%20) كؤمثيوتةردا
رَيذةيى جياوازى بة كؤمثيوتةر دروستكردنى ¿
هةندَيكى و ئافرةتان  بؤ  كاروثيشة (هةندَيك  دةردةكةوَيت 

بةريتانيا لة ئافرةتان ى (%10) تةنها ثياوان) بؤ ديكةش
بةشداريان يةكطرتووةكان  وآلتة  لة (9%) طةيشتة   (2000)
زانيارييةكان كردنى داخأل ى (80%) ئةمةش بةرامبةر كردووة

لةنَيوذنانداية.
ثاشماوةئةلةكرتؤنيةكان: 

مليؤن (200) يةكطرتووةكان  وآلتــة لة ساآلنة  ¿
ديكةدا. ئامَيرى لةطةأل دةدرَيت فِرَي كؤن كؤمثيوتةرى

¿ تةنها (%11)
ــان ــةرةك ــوت ــي ــث ــؤم ك و 
ـــــذةى رَي ســــــــــوِراوةن،
سوِراوىتةلةفزيؤنلةمة

كةمرتة.
ــــــــة وآلت  ¿
ــــووةكــــان ــــةكــــطــــرت ي
ــــوو ــــةم ــــــةضــــــاو ه ل
زياتر ديــكــة وآلتــَيــكــى
ئةلةكرتؤنى ثاشماوةى

لَيدةكةوَيتةوة.
ــةى ــك ــزي ن  ¿
ثاشماوة ى (50 ــ %80)
لة ــيــةكــان ــةكــرتؤن ئــةل
يةكطرتووةكانةوة وآلتة
ديكة شوَينى رةوانـــةى
و ــن وةك ضــني ــرَي دةك
بةآلم ثاكستان، و هيند
تَيضوونى لة دوووركةوتنةوة لةبةر بةكارنةهاتووةكان ئامَيرة
بة ض دةكرَيت ثَيطةيشتووةكان تازة وآلتة رةوانــةى ســوِراو 

بةخشني. يان فرؤشتن



 

 

توَيذينةوةى زانســـتى ضةندين دةريا بةثَيى ئاوى
ئاوى لةكاتَيكدا دةهَينَيت، ثَيك جيهان ئاوى هةموو ى (%94)
لةرووبارة ى (%27 ) كةمةيش بِرة لةو (6%)و، تةنها سازطار
يشي داضؤِراوةتة ذَير (%27) و، بةستوويةتى ينةكاندا

َ
سةهؤل

لةهةموو بةمجؤرة دةهَينَيت، ذَيرزةوى ثَيـــك ئاوى خاك و
لةزةثؤش ســـازطار ئاوى (1%) ى هةموو لة كةمرت كاتَيكـــدا
ئاوى بـــةردةوام دةرياضةكانداية، رووبارو و (ئةتمؤســـفري)
تةواوى دةبَيتـــةوة، نوَى بةفـــرةوة و باران ســـازطار بةهؤى
َيكدا

َ
لةسال دةضَيت و دَيت لةكيشوةرةكاندا ئاوةى ئةو هةموو

نة
َ
ســـاال َيندراوةو،

َ
قةبل ســـَيجا (41000) كيلؤمةترى بـــة

بةردةوام  الفاوى بةِرةوان و ســـَيجا) ى (27000 كيلؤمةترى
لةوناوضانةى  سَيجا)يش 5000 كيلؤمةترى ةدايةو (

َ
لة جول

بؤثَيويستيةكانى كىتَيداناذىدةِرذَيتةناودةرياكانةوةو،
َ
خةل

لَي  ى ســـَيجا) (9000 كيلؤمةترى نزيكـــةى مـــرؤظ تةنها
لةدابةشـــبوونى ناهاوتايي بةلةبةرضاوطرتنى دةمَينَيتةوة
بِري لةجيهاندا، خواردنةوة ئاوى و لةدانيشـــتوان هةريةك

بةشَيكى تَيداهةيةو، زؤريان جياوازييةكى ناوضةكان ئاوى

بةذمارة ئاو

ئةحمةد   ح
َ
هيوا سال

ثارَيزى ذينطة هؤبةى ئاو تاقيطةى
@

      241
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باكوورى   و ناوِراست تى
َ
رؤذهةال طةورةى  

و  ناوِراســـت ئةمريكاى بةشـــي ضةند   ئةفريقيـــاو
ئاوةوة كةمى بةدةســـت يةكطرتووةكان تـــة

َ
ووال رؤذئـــاواى

جيهان تى
َ
وال ةوة زؤر (2000) ي

َ
ســـال لةدواى ناِرةحةتـــن،

و
َ
لةبوارةكانى كشـــتوكال بةئـــاو زؤريان بةهـــؤى ثَيويســـتى

ئاوةوة نةبوونـــى يان كةمى بةدةســـت
َ
ثيشةســـازى وناومـــال

زؤر كَيشة بونةتةوة. دوضارى
ذمارةى بةثَيي بةرضاو بةشـــَيوةيةكى ئاو ثَيويستى
ئابورى يةتى و

َ
كؤمةال طةشـــةى شَيوازو و دانيشـــتوان و ئاست

دةطؤِرَيت. جياوازى ديكة تَيكى
َ
دةول بؤ ةتَيكةوة

َ
لـــة دةول ت

َ
وال

تانىثَيشكةوتووطةشةسةندوودا
َ
لةنَيوان ثَيويستىئاوىوال زؤر

تاكةكةسَيك بؤهةر ئاو بةكارهَينانى نَيوةندى بؤنمونة هةية،
ئةوةندةى نَيوةندى حةوت ئةمريكادا تة يةكطرتوةكانى

َ
لةووال

بةكارهَينانى طانا، وةك تَيكى
َ
لةوال كةسَيكة بةكارهَينانى ئاوى

لة روولةزيادبووةو، بةتيذى (1990)ةوة ي
َ
لةسال لةجيهاندا ئاو

سَيجا) (4150كيلؤمةترى بؤ وة سَيجاوة) (1360كيلؤمةترى
كردووة،  زيادى سَيجا) (5190 كيلؤمةترى تا كردووةو، زيادى
ديكةجياوازةو، تَيكـــى

َ
وال بؤ تَيكـــةوة

َ
لةوال ئاو بةكارهَينانـــى

بةجؤرَيك بةكاردةهَينرَيت، يدا
َ
بةشَيكىزؤرىلةبوارىكشتوكال

لةبوارى يش (%23) 
َ
كشتوكال بؤ بةكارهَينراو ئاوى (69%) ى

ناو كاروبارى بؤ ئاوى ى (%8) تةنها ثيشةسازيدا بةكاردَيت و،
نيية كَيشةيةك ئاو تاقة هةر دةستةبةركردنى بةكاردَيت،

َ
مال

ئاو جؤرى كو
َ
بةل بوةتةوة، جيهان تانى

َ
ووال لة زؤر رووبةِرووى

ديكةية. كَيشةيةكى (Water Quality)
بة رابردووةوة سةدةى شةستى لةناوةِراستى جيهان
بووةو،ثيسبوونىئاوىسةرزةوى

َ
كَيشةىجؤرىئاوةوةسةرقال

لةسةرضاوةزانراوةكانةوةيةكةمنيكَيشةىسةرنجِراكَيشبووة،
نيشتووةكان ماددة و زةوى ذَير كةئاوى زانراوة دواييانةش بةم
مايةى كَيشةيةك بونةتة بوون ثيس سةرضاوة زانراوةكانى و
سةر ئاوى بوونى ثيس لةترسناكى نيية كةمرت مةترسييةكةى
ثاشةِرؤي فِرَيدانى بوونى ئاو سةرةكى ثيس شَيوازَيكى زةوى،
ناو بؤ دروست بةشَيوةيةكى ضارةسةركراوة ضارةسةرنةكراوو
فِرَيدانى ثيشةسازيش بةثةرةسةندنى و، دةرياضةكان رووبارو
كَيشةىثيسبوونى ئاو سةرضاوةكانى بؤناو ئاوةِرؤيثيشةسازى
كةلة ئاوةِرؤي ئـــاو خةســـتاوى كَيشـــةى نوَيي لَي كةوتؤتةوة،
مةزراكانةوةية، طةو موضـــةو

َ
لة كَيل لةثةيـــني ثِر ي

َ
كشـــتوكال

كاردةكاتةسةرجؤرىئاوىرووبارودةرياضةكان كَيشةكةيةكةو،

لةهةندَيك دةبن، ترش مادةكانةوة ترشـــة نيشتنى كةبةهؤى
وبووةتةوة.

َ
بال باكوردا ئةمريكاى ئةوروثاو تى

َ
وال

دةرياضةو بطاتـــة ناراســـتةوخؤ دةشـــَيت ثاشـــةِرؤ
ثيس خاكَيكى و

َ
لةطل ئاو وتنى

َ
ثاال لةكاتى رووبـــارةكان، وةك

دةرياضةكان، بؤ رووبارو طوَيزانةوةىئةو مادةثيسبووانة بوو،
بةجؤرَيكرزطاربوونلةثاشةِرؤىكيمياييترسناكلةوشكانيدا
لةئاوى هةريةك بوونى ثيس ثِرمةترسي بوةتةسةرضاوةيةكى
َ
ثةروةردةكردنى ئاذةل لةوةِرطاى واباوة ســـةرزةوى، و ذَيرخاك
(ثاشةِرؤى نايرتؤجينى ثةينى زؤر كةبِرَيكى ناوضانةى ئةو يا
) نايرتةيت ثةيتى بةكاردَيت، تَيـــدا كيميايي) ثةينى و

َ
ئاذةل

دةبَيتةوة بـــةرز بةجؤرَي خاكةكةيـــدا ذَير NO3) لةئـــاوى

جيهانى ســـاخى لةش كةِرَيكخراوى تَيدةثةِرَيت رادةية كةلةو
ئةم تَيثةِرنةبَيت، (ppm 50) مةرجةلـــة (WHO) دايناوة
يةكطرتووةكانى تة

َ
وال ئةوروثاو تانى

َ
لةووال هةندَيك كَيشةية

تى
َ
ووال لةهةندَيك هـــةروةك كـــردووة، ةت

َ
ئةمريكاى ســـةخل

ؤزبووة.
َ
طةشةسَيندائال

جؤرى ضاودَيريكردنى كةوتوونةتة ت
َ
وال هةندَيـــك

سيســـتمى بةثَيي ئاو ضاودَيريكردنى ثـــرؤذةى و، ئاوةكةيان
ةوة (1977) ي

َ
كةلةســـال ذينطةية، كردنى ضاودَيرى جيهانى

ضاودَيريكردنى (240) (344) وَيســـتطةى و، جَيبةجَيكراوة
لة (59) ذَيرزةوى 61) عةمـــاراوى ) دةرياضةو (43) روبـــارو
كؤكردنةوةى سةرثةرشـــتى ثرؤذةكة جَيبةجَيدةكرَيت، ت

َ
وال

لةوانة دةكات، ئاو جـــؤرى جياجياى (50) ثاراميتةرى داتـــاى
و، (Dissolved Oxygen , Do) تـــواوة ئؤكســـجينى

 COD , Chemical ) ئؤكســـجني و كيميايـــي خوازيـــارى
ئؤكســـجني بايؤكيمياي خوازيارى Oxygen Demand) و،
و، (Biochemical Oxygen Demand , BOD )
بةكرتياىئةندامىنَيرتاتىناوثاشةِرؤو،سةربارىشيكردنةوةى
بةكرتيا...)، قورسةكانو كانزا ماددةىثيسيكيمياييدةطمةن(
ئـــةو رووبارانةى (%10) ى طشـــت نزيكةى َيـــني

َ
بل دةكرَيـــت

بةهاى ضونكـــة ثيســـبوون، خراونةتـــة بـــةر ضاودَيريكردن
بةجؤرَيك بووة، زياتر /ليـــرت) (6.5ملطرام لة (BOD ) يـــان
دووتوخمى كـــة نايرتؤجني رَيـــذةى هةريـــةك لةفؤســـفؤِرو
و تَيدةثةِرَينن، لةراددةى سروشتى خؤيان ســـةرةكني خؤراكى
دةطاتة نةبووةكاندا ثيس نايرتايت لةرووبـــارة بِري نَيوةندى

ئةوروثا  رووبارانـــةى لةو بـــوو، ليـــرت) 100 مايكرؤطـــرام/ )
نليرتةيت بـــِري نَيوةندى ضاودَيريكردن بـــةر كةخراونةتـــة
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ئةو  بةثَيضةوانةوة ليـــرت)، / 45000 ملطرام ) طةيشـــتووةتة
زؤرلةوة نَيوةندةكةى ئةوروثا دةرةوةى دةكةونـــة رووبارانةى

نَيوةندى  .( /ليرت ملطرام 250 ) طةيشتوةتةنزيكةى كةمرتةو
بةرضاودَيريكردن خراونةتة رووبارانةى ئةو لةئاوى فؤسفؤِر
رووبارانةىثيس لةو نيوىنَيوةندىتوخمةكةية دووئةوةندةو

سةبارةتبةكانزاوماددةى ترسناك  ليرت). / ملطرام نةبوون(10
بةرضاوى دابةزينى مايةى بووة ضاودَيريكردن و بةِرَيكخستن
بوو، تَييدا (1970) ي

َ
كةســـال ئاستةى لةو قوِرقوشم توخمى

طةشةســـةندنى و هاوكارى رَيكخراوى تانى
َ
رووبارى ووال لةزؤر

ديكة ذاراوييةكانى توخمـــة كانزاو م
َ
بةال ئابـــوورى، مةيدانى

ئةو هةموو سةربارى مذدةبةخشـــي نةبوو، ئاِراستةى هةمان
رووبارةكان، بؤناو ثاشةِرؤ لةفِرَيدانى كةِرَيطربوون نةى

َ
هةوال

بؤ مانةوةو نيشـــتنيةتى ذاراوييانـــة مـــادة خاســـيةتى ئـــةم
رووبارو دةرياضةكاندا، ئاستى دةرمانى ماوةيةكى درَيذ لةبنى
تانى

َ
ووال رووبارى كةلةئاوى ئةنداميةكان كلؤريية كوذة مَيروو

دا تةنزانيـــا) ؤمبيـــاو ماليزيـــاو
َ
كؤل ) وةك طةشةســـةندووى

لةرووبارةكانى ئاستةى لةو بوو زؤربةرزتر كرابوو، دةستنيشان
تانى ئةوروثادا دةستنيشان كرابوو.

َ
وال

ئاو: خراثي ثيسبوونى كاريطةرى
ئاويـــان ســـامانى ضاالكانـــة تـــان 

َ
ووال زؤربـــةى 

ذَيرزةوى ئاوى زيادلةثَيويســـتى بةكارهَينانى بةكارنةهَيناوة،
مايـــةى بونةتـــة نوَيبونـــةوةن) (كةزؤربةيـــان ســـةرضاوةى
داضؤِرانى ناوضةداو لةهةندَيك ســـةرضاوانة ئةو وشـــكبوونى
لةناوضة زةوى ذَيـــر عةماراوةكانى زؤري ئـــاوى شـــؤِر بؤنـــاو
ئةفريقياو وةك باكـــورى تانـــى

َ
وال هةندَيـــك كةنارييةكانـــى

رووبةرى فراوانبوونـــى هةيـــة كةنـــداو، مةترســـي ئةوةيش
زياتر هةرضي بَيتةمايةى بيابانةكان يةكانى

َ
ناوضةكشـــتوكال

ئاودَيرىزؤر ئاودَيرى، كاروبارى ئاوىذَيرزةوىبؤ بةكارهَينانى
بؤتةمايةىئةوثةِريتَيراوبوونوشؤربوونىخاكوبةخَيرايي
ى تؤِرةكانى (صيانة) دا

َ
لةمشت و مال شَيواندنى، كةمتةرخةمى

و
َ
ناومال ثَيويســـتى بؤ بةكارهَينانى ئـــاو و، زيادلةثَيويســـت

طةشةسةندوودا تانى
َ
ووال لة بةتايبةتى ثيشةسازى و بازرطانى

و يةتى
َ
كؤمةال طريوطرفتى كَيشةو دانى

َ
سةرهةل بووةتةمايةى

ذينطةييوئابوورى.بةدةورىتؤِرةناتةواوةكانىئاوةوةلةناوضة
ثةيدا طؤالوى تَيدا و شوَينى نيشـــتةجَيبوون طوندنشينةكان
كةدةبنة مايةى دةكةن تَيداطةشـــة خؤرةى و و بةكرتيا دةبَيت
تَيكضوون بوةتةمايةى زةوى ذَيـــر ئاوى ندنى

َ
دةال نةخؤشـــي،

خانووبةرةكان، ناوةوةى لةدةرةوةو
شوَينةوارة بة زيانيشي هةروةها

سةر لةهةندَى شـــوَين مَيذوويةكانيش طةياندووةو،
ئةم فاكتةرو زيانانة و، (طفح) تَيداتةقيوة ئاوةِرؤي بووةو ِرَيذ
ى طشت تؤِرةكانى ئاو و، (%70) بة طةياندن زيان دةبَيتةهؤى
تابةفرياى دةكرَيت، خةرج تَيدا بَيشومارى ثارةيةكى زؤرجار
جؤرى تيان رابطات،

َ
هاوال خاوَينى خواردنةوةى ئاوى ثَيويستى

بِري ئةو ثاشةِرؤيةىتَييدةكرَيتكارى ئاوىسازطارهةربةتةنها
خاوَينكردنةوةيش، ثرؤسةى كاردةكاتةســـةر كو

َ
بةل تَيناكات،

لةشـــيبوونةوةى ئةندامييةكان ثاشـــةرؤ ســـةربارى توانـــاى
ئاوى كَيشـــةى بةرضاوترين  ئةوةيشـــدا

َ
زيندةطييـــان. لةطةل

لةبةكرتياى ثِريةتى مرؤظ ثاشةِرؤى ثةرةســـةندووة، تانى
َ
وال

ثيس ئاوى .. و. ديزانـــرتى طرانةتاو نةخؤشـــيةكانى كؤلَيراو
كةطةيشتوةتة نةخؤشييانةية ئةم وبوونةوةى

َ
بال سةرضاوةى

كانزاى لةوانةية طةســـةندوودا، تى
َ
لةضةنـــد وال ثةتا راددةى

كارطةكاندا هةبَيت لةثاشـــةِرؤى كيميايي مـــاددةى قورس يا
يا سروشتى بَيت بةشَيوةيةكى سا دةبَيتةوة شـــي بةزةحمةت
طةرثاشةِرؤىثيشةسازى لةدةزطاكانىضارةسةرىئاوةِرؤدابَيت،
لَينةطريَيت رَيي يان نةكرَيت ضارةسةر لةسةرضاوةيةكةوة هةر
لةجؤرى زؤر مةترســـي ئـــةوا رووبارةكانةوة، بِرذَيتـــة نـــاو
و دةبَيت ســـاخى لةش بؤ خراثي كاريطـــةرى و ئـــاو دةكرَيت
رووبارو ناو ئـــةو ماددانة كةدزةيان كردوةتـــة ثةيتى بةرزى
(خةستبوونةوةى خةستاوبوونى مايةى بوةتة دةرياضةكانةوة

ثاشةِرؤ). و بةثيسي ئاو
جوانـــى  ئيكؤلؤجـــى و لةزيانـــى  بةضاوثؤشـــني
مايةى خةستاوة دةبَيتة ئةم ئاو، روبارودةرياضةو جؤطةكانى
خاوَينكردنةوةى خةرجى طرانـــى زةحمةترتبوون و هةرضي
ســـازطارى ئاوى ترشـــبوونى بشـــَيت، ئـــاو تا بـــؤ خواردنةوة
زؤرلةو و دةطةيةنَيـــت ئـــاوى ذيانى بـــة زيان دةرياضـــةكان
رووبارةكانيان ثَيشكةوتووة تَيياندا ثيشةســـازى كة تانةى

َ
ووال

هةر زؤرجاريش ثيسبوون، ثيشةسازى و ئةندامى بةثاشةِرؤى
ئاو بةسامانى طةورةى زيانى ئةمةيش و دةخرَيت طوَى ثشـــت
ذينطة كةدووضارى كَيشةى وبووةتة ترســـناكرتين طةياندووة،
لةزؤربةى بوةتةوة، ئاســـيا تى

َ
وةك رؤذهةال هةرَيمى هَيندَيك

راوة ئاوييةكانيان بةتايبةتى بونةوةرة تانةدا سامانى
َ
ووال ئةم

بوةتة ئاوةكة جؤرى كو
َ
بةل بةركةوتووة، طةورةى زيانى ماسي

ئاووييةكان، بونةوةرة هةِرةشةيةكلةثةروةردةكردنى
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دانيشتوانةكةى  كةبِرَيكى زؤرى ماسي بؤ  
دةكات.  فةراهةم  

هاوبةش: ئاويى         سامانى
سازطارى  ئاوى ســـامانى جوطرافى     دابةشـــبوونى
سَي دوويان لةنَيوان زؤرجار بةجؤرَيكة ئاوى) (حةوزى جيهان
ةتدا

َ
دةول ســـَي لةنَيوان ئاو (36) حةوزى هاوبةشـــة، ةتدا

َ
دةول

ةتدا
َ
دةول 4تـــا12) ) لةنَيـــوان (26) حةوزيـــش هاوبةشـــةو،

(50 ) رووبةرى ســـةرلةبةرى زياترى (%75) يـــا بةشـــدارةو،
 35 و( ةتيةكانةوة

َ
نَيودةول رووبارة حةوزى ناو دةكةوَيتة ت

َ
وال

ةتانى سةر 
َ
دةذى، دةول لةسةر ى دانيشتوانى جيهانى ( 40% –

بةكارى نَيوانيان هاوكارى بنةماى لةســـةر ئاوَيك هةر حةوزى
رَيكخراوى و، ثَيناوةدا رَيككةوتننامة مؤركراون لةم دةهَينـــن،
رووبارةهاوبةشةكان بةكارهَينانى بةمةبةســـتى ةتى

َ
نَيودةول

دامةزرَينراونوكَيشةكانىضارةسةركردوون،لةوانةدياريكردنى
راوةماسي رَيكخستنىكةشتيوانىو ةتَيكو

َ
دةول بةشةئاوىهةر

دواييانةيش بةم .. بةنداو. طشـــتى و دامةزراوةى و، بنياتنانى
بةتايبةتى كراون ( دةســـتكارى رَيككةوتننامانة لةو هَيندَيك
رةنطدانةوةى ئةمةيـــش حةفتـــاوة ). نى

َ
ســـاال لةســـةرةتاى

ئاوى سامانى ثيســـبوونى مةســـةلةكانى روولةزيادى نائارامى
بةجؤرى ثةيوةســـت رَيككةوتننامةى هاوبةشـــةوةك هةردوو
دا 1972 و 1978) ) نى

َ
كةلةســـاال طةورةكان ئـــاوى دةرياضة

وةك باوةكانى بةســـةرضاوة بوون ثيس لة باس و، مؤركـــراون
زؤرى كةدةبَيتةهؤى خةســـتاوى شـــارةكان دةكات، ئـــاوةِرؤى
ثيسي ماددةى و طةورةكان دةرياضة ناوضةى نزمةكانى زةويية
ي

َ
لةســـال هةر ( راين ) رووبارى حةوزى ًةتانى

َ
دةول ترســـناك،

(راين) ئاوى روبارى بةمةبةستى ضارةسةركردنى وة (1980)
بةرنامةيةكى خاكةكةى ذَير ئاوى عةماراوى و بةِرَيوةبردنـــى
كةلةتشـــرينى بازل- ســـاندوز) داناوة، رووداوى ( هاوبةشـــيان
دةستثَيشخةرى بؤ هاندةرَيك بووة قةوما، 1986)دا ) دووةمى
هةرَيمايةتى رَيككةوتننامةيةكى تا ئةوروثا ئابوورى ليذنةى
بةزَينةكان سنور رووداووة ثيشةسازيية بةكاريطةرى سةبارةت
ةت

َ
دةول ضةند نَيوان هاوبةشي دةرياضةى رووبارو وثاراستنى

يةكَيتى كؤمارى كةسَي (
َ
دةرياى (ئارال ئاوى ئاستى و، دابِرَيذن

زؤر بِرَيكى كَيشانى
َ
هةل بةهؤى لةسةربوو، ثَيشووى سؤظيةتى

تَيي ئاوةى ئةو بِرى دابةزيوةو، زؤر ئاودَيرى بةمةبةستى ئاو
(3) (

َ
رووبارى (ئارال ئاســـتى ئاوى مردووة، كةمى دةِرذَيتةوة

يش ي (2000)
َ
تاسال (1960) دابةزيوةو، ي

َ
مةتر لةضاو ســـال

ئاوى شؤرى بةفيعلى هةر و، دادةبةزَيت ديكة مةترى (9-13)
ي

َ
لةســـال بةجؤرَيك كردووة، زيادى (3) ئةوةندة دةرياكةيـــش

بؤ شـــؤرى ئاوةكة زيادبوونى بووةو، (2000) دا (1طرام/ليرت)
شؤرى زيادبوونى دةرياكةو ناو بؤ ئاوة تَيِرذانى كةمبوونةوةى

يدةطةِرَيتةوة.
َ
ئاوةِرؤىكشتوكال

رووبارةكانـــى  ئـــاوى ثَيشـــنيازبكرَيت  ثَيدةضَيـــت
حةوزى لةكَيشةكانى تا بطوازرَيتةوة ناوضةية بؤئةو (سيبرييا)
)سوك بكاتةوة،هةلومةرجي شَيوازىذينطةكةيشي

َ
دةرياى(ئارال

ي
َ
ثشتى طةشةسةندنى كشتوكال

َ
باشرتبكات و،بةمجؤرة ببَيتةثال

طةورةى تؤِرَيكـــى هةموو بةجؤرَيـــك و ئابـــورى ناوضةكـــة،
دةبَيت كو

َ
بةل ناكةوَيتةوة تةواوةتى لَي خَيرى ئاو طوَيزانةوةى

بسةنطَيندرَيت
َ
هةل ذينطةيي يةتى و

َ
وكؤمةال ئابورى كاريطةرى

دةكةوَيتةوة. ئاو طةياندنى ثرؤذانةى ئةو كةلةطواستنةوةى
ضني: لةوَالتى ئاو كَيشةى

كةمى بةهؤى ضني شارةكانى بةشي سَي لة دووبةش
زؤربةكارهَينانى ئاو، زياترى هةرضي ثيسبوونى ئاوو سامانى
كةمة، ئاويان

َ
ســـال بةدرَيذايي و بةفَيِرؤدانى، ذَير زةوى ئاوى

ضينةو، ئاوى ســـامانى وةزارةتى بةرثرســـَيكى ئةوة قســـةى
ضني تى

َ
وال (600) شـــارى لة وتى: بةئاو تايبةت لةكؤِرَيكـــى

هةيةو، (110) شـــاريان ئاويان كةمـــى (400) يان كَيشـــةى
 6) طةيشتوةتة لةضني ئاو لةبةركةمى سةر طرفتارن، هةرزؤر

سَيجا). مةترى مليار
دا (2030) ي

َ
لةســـال وايـــة ثَيـــي ئـــةو بةرثرســـة

و، مليار كةس (1.6) دةطاتـــة تةكةى
َ
وال ذمارةى دانيشـــتوانى

(1750 مةترى  َيكدا
َ
لةســـال هةركةسَيك ئاوى ئةو كاتةبةشـــة

بةردةست ئاوى ســـةرلةبةرى دةكرَيت ضاوةِرَى بَيت، ســـَيجا)
ضني  بةجؤرَيك ســـَيجابَيـت، مةترى (700 – 800 ) مليـــار
كَيشةى رووبةرووى تةكةى

َ
وال ئاوى ســـامانى لةطةشـــةثَيدانى

زياتر تالةوة خؤى كةوتؤتة بؤئةم مةبةســـتة زؤر بووةتةوةو،
(Water Table ) عةماراو لةضني ؤزنةبووة،

َ
ئال لَي كَيشةكةى

بةئاستى نة
َ
َيكلةذَيرخاكى دةشتى باكورى ضينةوة هةية، ساال

بؤ ضني دادةبةزَيت، لةكاتَيكدا (1.5مةتـــر) رَيذةى ئاوةكـــةى
(1000 تةن)  بـــة ثَيويســـتى طةنم تةن يةك بةرهةمهَينانى

ئاوة.
مةحاَلة: ئاو بةبَي ذيان

نابةن شـــك ئاو طؤزةيةك كةس مليار لةيةك زياتـــر
بةهؤى نة

َ
ســـاال كةســـيش مليؤن لةيةك زياتـــر بيخؤنـــةوة،
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هؤيةكةىنةبوونىئاوى لةدةستدةدةن، طيانيان نةخؤشييةوة
ة؟!

َ
ذيان مةحال بةبَي ئاو خواردنةوةى خاوَينة. دوابِرياريش:

بةهؤى ئةفريقيادا مليؤنكةسلة ضارةنوسي(600)
ئاو سةرضاوةكانى هةبوونى سةربارى .. نارؤشنة. هَيشتا ئاوةوة
لةثَيشي ئةفريقيادا لةكيشوةرى زؤر ى ... جؤطةو. لةرووبارو
كَيشةى نةبوونى بةدةســـت كة ناوضانةوةية ئةو ثَيشـــةوةى

ئةفريقياية. ئاو جيهانىكةمى
ئاوى لةئةفريقيادا كةس مليؤن لة (300) 1. زياتر

نابةن. خواردنةوةى خاوَين شك
ئةو دووضـــارى ئةفريقيا دانيشـــتوانى 2. نيـــوةى
هةية. بةئاوىثيسبووةوة ثةيوةندييان نةخؤشييانةبوونكة

هةية، ئاويان كةمى كَيشةى جيهان ةتى
َ
دةول (40) .3

ئةفريقيا ةتى
َ
دةول (13) نيوةيان دةكةوَيتـــة ئةفريقيـــاوةو،

(2050) يش (12) ًي
َ
تاسال َينن،

َ
دةنال ئاوةوة كةمى بةدةســـت

ةتىديكةيشيدةضَيتةسةر.
َ
دةول

نزيكةى ئةفريقيـــادا رؤذئـــاواى و 4. لةناوةراســـت
(ضاد) بةدةرياضةى ثشـــت ةتدا

َ
(6) دةول لة كةس (20مليؤن)

رابـــووردوودا ي
َ
(38) ســـال لةماوةى ئاوةكةى كـــة دةبةســـتن،

كردووة. كةمى (%95) بةرَيذةى
هيندستان لة ئاو ئاســـتى نة (1 – 3مةتر)

َ
5. ســـاال

دوضارى ثاكســـتانيش دةكرَيت ضاوةِرَي هةروةك دادةبةزَيت،
ئةمقةيرانةببَيت.

دةذين، لةطوندةكاندا ئَيران دانيشتوانى ى (%60) .6
بكةن. ئاسيا ناوةِراستى روولة ئاوييةوة بَي بةهؤى لةوانةية

خؤراكىجيهانلةمةترسيداية:
تةن يةك ئاوة، ى بةو (%88) ثَيويستى

َ
1. كشتوكال

بةكارهَينانى ئاو رَيذةى و طةرةكة ئـــاوى 1000تةن) ) طةنم
لةئةفريقياوئاسياوروولةزياديية.

هاوردةى بةرهةمهَينانىهةموو ئاوةىبؤ بِريئةو .2
ئةفريقيا باكوورى و ناوةِراست تى

َ
رؤذهةال ةى

َ
نةى دانةوَيل

َ
ساال

دةبَيت. هةموو ئاوى نيل هاوتاى
دا ي (2025)

َ
لةسال داواكراو و ثَيويست ئاوى 3. بِري

ذمارةى زؤربوونى بةهؤى ئةمةش زياددةكات، (%50) بةِرَيذةى
دانيشتوانوطةِرانىبةردةوامبةدواىئاستَيكىلةبارتروباشرتى

.
َ
كشتوكال

بةِرَيـــذةى (10%) دةبَيتةمايـــةى ئـــاو 4. كةمـــى

دةبَيتةهؤى ئةمةيش خؤراك، كةمبوونةوةى
كَيشةى  و خؤراك نرخى  بةرزبوونةوةى

كةداهاتى  دةبَيت كةس (103 مليؤن) راســـتةقينةى
تَيثةِرنابَيت.  دؤالر) 1 لة( رؤذانةيان

كةمبوونةوةى هؤى زانايان ئاو: كةمبوونةوةى هؤى
لةوانة: دةطَيِرنةوة، هؤكارَيك بؤضةند ئاو

ي (2001)
َ
ســـال جيهان، دانيشـــتوانى 1. زيادبوونى

كردووة. زيادى دا ي (2000)
َ
(%3) لةضاو سال بةِرَيذةى

ئاو. ثيسبوونى .2
كة لةئاودَيريدا بةتابةتى ئاو، بةكارهَينانى خراث .3

دةضَيت.  بةفرِيؤ تَيدا ئاوى ى (% 70 – 30)
كةبةدياردةى زةوى، طةرمى ثلةى بةرزبوونةوةى .4
و ووشـــك زةوى رووبةرى ناســـراوة، طةرمى ثةنطخواردنةوةى

كردووة. فراوانرت قاقِرو بيابانةكانى
ضيية؟ ضارة

ئاوى كةبِري نـــوَي تةكنؤلؤذياى 1. ثةنابردنةبـــةر
ئاوةِرؤو سيســـتمى باشـــرتكردنى كةم بكاتةوةو، بةفرِيؤضـــوو

زيادة. ئاوى طلدانةوةى
كةضارةيةكى ةتان

َ
دةول نَيوان سياسي رَيككةوتنى .2

ئاو. دابةشكردنى كَيشةى بؤ نيية ديكة
بةئاوةوة دةســـت تيان،

َ
3. هؤشـــياركردنةوةى هاوال

دةبَيت، تايبةت داوودةزطاى ـــةو
َ
كؤمةل بةدامةزراندنى طرتن،

راطةياندن. ى
َ
رؤل سةربارى

لةكةرتى ئاو 4. بةرزكردنةوةى ســـةرماية طـــوزارى
.(

َ
دؤالر/سال مليؤن 80 – 70) لة تايبةتدا

دواجار  نييةو دروست ضارةسةرَيكى زةوى ذَير  ئاوى
ئاستى دابةزينى و دةرياضةكان وشكبوونةوةى مايةى دةبَيتة
داوة، رووى ظينيسيا هةروةك لةمةكسيك و زةوى، ســـةر ئاوى
ناكرَيتةوة، طةنجينةيةكة قةرةبوو ذَير زةوى ئاوى دةركَيشانى
َ
سال (15) لةماوةى هيندســـتان لة (دةلهى) بؤنمونة لةشـــارى

دةكات. ضؤِربِري لةذَيرخاكداية ئاوةى ئةو هةموو
كةمى دووضارى (2025) ى

َ
سال تا جيهان ةتى

َ
48دةول

نيوةى دانيشتوانىجيهانيشئاوى خاوَينياننابَيت ئاودةبنةوة
زياتر لة هةموان هةذارةكان ةتة

َ
دةول لةم نَيوةندةدا بيخؤنةوة،

ئينطلتةرا لة كةسَيك تاكة ئاوى بةشة لةكاتَيكدا دةبن، طريؤدة
ئةوةندة  هةر هةن كةسانَيك رؤذَيكدا، لة ليرتة 150) نزيكةى

بكات. خؤشيان ضركةى (90) كة بةشى ئاويان دةبَيت



34 سةردةم                                                 زانستى

      246

بةرنامةى  خاأل كة لة يةكةمني ئةنجام:   
بطريَيت،  لةبةرضاو دةبَيـــت ئاودا ةكردنـــى

َ
    مامةل

لة رَى تا جيـــا، عةمـــاراوة بة قةبارةى بنياتنانـــى بةنداوو
كاتى بةكارهَينانى بؤ ثَيويست ثَيى بة ئاويش بطريَيت و الفاو
جيهاندا، سةرتاســـةرى لة بةنداو هةزار ســـةدان هةأل بطريَيت
مةبةستن فرة و طةورةن بةنداوَيكيان سةد ضةند بنياتنراون،
ســـةدةى لة كارةبا ) ووزةى بةرهةمهَينانى ئاو و (طلدانـــةوةى
(1950-1985) ساآلنى ماوةى لة بةرهةمهَينراون، رابردوودا

 ( لة (15 مةتر زياتر بـــةرزى بة (36240) بةنداو نزيكـــةى
يش بةرزن، (16%) (%79) يان (30-15) مةتر و بنياتنـــراون
، و بةرزن مةتر و (%3.4) يش (60-100) (60-30) بـــةرزن
يش و، (0,289%) بـــةرزن (150-100) مةتر يـــش (% 0.9)

نزيكةى نيوةى هةموو  بـــةرزن و، (150 مةتر) لـــة لة زياتر
بنياتنانى و، بنياتنراون ضني وآلتانى لة بةنداوةكانـــى جيهان
بَى ذينطةى بـــؤ طةرضى هةبووة، ســـوودى زؤرى بةنداويـــش
ى كؤتايىسةدةىرابردوودا

َ
لةماوةى بيستسال زيانيشنةبوون،

بةنداوى بنياتنانى سوودى خةرجى و بارةى لة زؤر طفتوطؤى
بةنداوى ميسر و ئةسوانى لة (ئةلعاُّـ) بةنداوى وةك طةورةى
بِرَيكى كة ثارَيزطارى لة هةية كراوة، راستييةكةى طرنط ديكة
عةماراوانةىبةدةستىمرؤظبنياتنراون لةو كردووة ئاو زؤرى

و،  َينرَيت
َ
دةقةبل جـــا) (3500 كيلؤمةتر ســـَى نزيكةى بة و،

جيهاندا لة نة
َ
ســـاال كة ئاوةية ئةو هةموو نزيكةى بةرامبةرى

رادةكَيشرَيت.
هةندَيك ئـــاوةوة بة ةكردن

َ
مامةل ثالنى ســـةربارى

دةســـتةبةركردنى جؤرى جؤراو تةطبريى ووآلت كةوتونةتـــة
رَيكخستنةوة و رووى تةكنيكى بةكارهَينانى ئاو،لة ضاالكانةى
ســـزادان) و هاندان و نرخاندن بؤ ميكانيزم دانانـــى (لةوانة
ئةو هةموو سةرةِراى هةبووة، ســـوودى جؤر جؤراو بة رادةى
تايبةتى بة ئاوةوة دةكرَى، بة ة

َ
خراث مامةل هَيشـــتا هةوآلنة

تايبةتى (بة ئاو وآلتانة لةو زؤر وآلتانى طةشةســـةندوودا، لة
كةم نرخَيكى بـــة يا خؤِرايى بة يا بؤ مةبةســـتى ئاودَيـــرى)
رابردوودا سةدةى ى

َ
سال لةماوةى بيست هةر دةكات، دةستةبةر

دا
َ
كشتوكال و ثيشةسازى لة ئاو لةنوَى سةر تا دراوة زؤر ى

َ
هةول

يةكطرتوةكان نةتةوة رَيكخراوى ئاوى كؤنطرةى كار بخرَيتةوة
(1977) ى

َ
لة ســـال ئةرجةنتني بالتا) ى (ماردل كة لة شـــارى

بةهؤى كَيشةى فراهةمبوونى دا بةســـرتاوة، بةرؤشى جيهانى
(8) كؤنطرةكة راسثاردةى بةرضاوان، خستة ئاوةوة جؤرى ئاوو

طرتةوة: سةرةكى بوارى
ئاو. سامانى سةنطاندنى

َ
هةل .1

ئاو. بةكارهَينانى ضاالكانةى .2
ذينطة. .3

ثيسبون. ستيكردنى
َ
بةرهةل و لةشساخى .4

بةِرَيوةبردن. سياسةتى و ثالندانان .5
مةترسييةسروستييةكان. .6

و راهَينان و فَيركردن و جةماوةرى 7. راطةياندنـــى
توَيذينةوة.

ةتى.
َ
نَيودةول و هةرَيمايةتى هاوكارى .8

جَيبةجَى كرا، ثالتا) بةهَيواشى (ماردل كارى ثالنى
ثَيناوى لة جيهانى ســـرتاتيذَيكى يةكطرتوةكان نةتةوة بةآلم
نةوةددا نى

َ
ساال لة كارى (ماردل بالتا) جَيبةجَيكردنى ثالنى

ى
َ
مرؤيى سال بوونى شوَينى نيشتةجَي بة سةبارةت داِرشت و،

نيشتةجَيبوونى شوَينى بة ســـةبارةت (1976) طؤنطرةيةكى
(ماردل كارى ثالنـــى بةســـت، كةنةدا فانكؤفةرى) مرؤظ لة(
كة ئاوى ةتى

َ
نَيودةول دةسةآلتَيكى بةرةو خؤشكرد ) رَيى ثالتا

ةىطشتى
َ
كةكؤمةل فةراهةمكرابَيت، ئاوةِرؤىتَيدا خواردنةوةو

راسثاردةى (1980) لةســـةر ى
َ
ســـال لة يةكطرتوةكانى نةتةوة

رَيكخراوىلةشساخىجيهانىرايطةياندبوو.
ةتية باشرتكردنى

َ
ئامانجةكانىئةودةسةآلتةنَيودةول

خواردنةوةو ئاوى تؤِرى ئاســـتةكانى ثَيوةر و زياترى هةرضى
وآلتانى شارنشـــينى (2000) ، (%33) ى ى

َ
تاســـال ئاوةِرؤيـــة

خاوَينيان خواردنةوةى ئاوى (1970) ى
َ
سال طةشةســـةندوو تا

دروست  بةشَيوةيةكى ةكانيان
َ
مال ئاوةِرؤى يش نةبووةو(29% )

طوندنشني كة ى (86%) بةراوردى بة نةخراوةتةوةو، دوور لَيى
دروست بةشَيوةيةكى يشيان (89%) و نةبووة خاوَينيان ئاوى
ةتييةى

َ
ةنَيودةول

َ
ئاوةِرؤيانلَيدوورنةخراوةتةوة، ثاشئةودةسال

ئاوةِرؤ، دوورخســـتنةوى و خواردنةوة ئـــاوى فةراهةمكردنى
(18%) تا خاوَين خواردنةوةى ئاوى بَى شارنشـــينانى ذمارةى
شارنشـــينانة ئةو خزمةتطوزارى ئاوةِرؤى بـــةآلم كةمى كرد.
كرد، كةمى (1%) رَيـــذةى تةنها بة ة

َ
ئةو دة ســـال بـــة درَيذاى

طـــؤِراو، بةرضاو طوندنشـــينان بةشـــَيوةيةكى ومةرجـــى
َ
هةل

خاوَين خواردنةوةى ئاوى طوندنشينانى بَى رَيذةى بةجؤرَيك
ثَيشضوونة  بةرةو هؤكارى هَيواشى ئةو كرد، كةمى (% 51) تا
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الدَى كؤضى و، دانيشـــتوان ذمارةى زيادبوونى بؤ دةطةِرَيتةوة
قةرزى ئابـــوورى و، نةطونجاوى بـــةرةو شـــار و، هةلومةرجى
يةكةمني قةرز ثَييةى بةو طةشةسةندوةكان ةتة

َ
دةول طةورةى

ئةو خانى ذَير بنةِرةتيةكانى ثرؤذة ســـةرماطوزارى كؤســـثى
وآلتاية.

شارةزاييةى و زانيارى ئةو جيهان ئةمِرؤ ثَيدةضَيت
ةتى

َ
نَيودةول ةى

َ
ســـال دة ئامانجةكانى بتوانَيـــت كة هةبَيـــت،

و تةواو ســـةرمايةطوزارى مةرجَيك بـــة بةآلم بةديبهَينَيـــت
ميللى بةشداريبوونى بةهاو،ســـةربارى هةرزان تةكنةلؤذياى
ســـةراثاطريى نوَى و بةرنامـــةى مةرجة بـــن، لةبةردةســـتدا
و كؤمةآليةتى طةشةســـةندنى تا هةبَيت ئـــاو بةِرَيوةبردنـــى
حةوزة بـــة تايبةتى بؤ بَيت، ســـةقامطري ذينطةيى و ئابوورى
عةماراوى يا يا دةرياضة روبار (ســـا حةوزى ةتيةكان

َ
نَيودةول

ذينطةيى دروستى و راست بةِرَيوةبردنى بةرنامةى ذَيزةوى).
نةتـــةوة يةكطرتوةكان ذينطةى كة بةرنامةى ناوخؤ و ئـــاوى
سةراثاطريةو بةرنامةيةكى دايمةزراندووة، (1986) ى

َ
لة ســـال

كردنى
َ
تَيكةل بـــة بكات حكومةتةكان هـــاوكارى ئامانجيةتـــى

ثَيويستيةذينطةييةكانلةبةِرَيوةبردنىسامانىئاوىناوخؤيى
و بةيةكةكان دذ بةرذةوةنديية مةبةستةى بةو طةشةثَيدانى و
بطونجَين، ثَيكةوة ئاو سامانى طةشةثَيدانى دةستةبةركردنى
ئاوى هةلومةرجى لةطـــةأل ئاوةوة تـــؤرى رَيى لة بةجؤرَيـــك
راســـت ضوارضَيوةى بةرنامةيةكى يةك، لة بَيتـــةوة ذينطةدا
كارى ثالنى ناوخؤ، بةِرَيوةبردنى ذينطةيى ئاوى و دروســـتى
ئامانجى ثَيبةسرتاو ثشـــتى (1987) دا ى

َ
ســـال لة (زامبيزى)

دروســـتى ذينطةيى بردنَيكى بةِرَيوة بةديهَينانى ئةو ثالنـــة
و (ئةنطؤال ةت

َ
(8) دةول ة، (زامبيزى) هاوبةشى رووبارى تؤِرى

يةكطرتووى كؤمارى ناميبياو و مؤزةنبيق و بؤتسواناو ماالوى
ثرؤذةيةكى بةشـــدارن، ثالنى كارةدا لةو زيمبابؤى) تةنزانياو
سةرةكى ثالنى طةيشتووة ئامادةكردنى ديكةيش بةدواقؤناغى
(ضاد) دةرياضةى حةوزى لة سروشتية سامانى طةشـــةثَيدانى
بةشى (ضةند ثالنةكة بربَيت، بةِرَيوة دروست بةشَيوةيةكى تا
و و نايجةر ضاد و ناوةِراســـت ئةفريقياى كؤمارى و كامـــريؤن
مةبةست هةمان بؤ ثالنَيكيش نيازواية دةطرَيتةوةو نايجرييا

دابرَيذرَيت. نيل رووبارى حةوزى بؤ

ئاوى دابةشبوونىجوطرافياى
(USGS) هةروةك جيهان
دياريكردووة: خشتةيةدا لةم

سةرضاوةى
ئاو

بة قةبارةى ئاو
جا سَى كيلؤمةتر

% ئاو سةدى رَيذةى

دةرياو زةرياو
كةنداوةكان

13380000005 ,96

ةك
َ
بةستةل

رووبارة و
ينةكان

َ
سةهؤل

بةفرى و
هةميشةيى

220640001,74

زةوى ذَير 234000001,7ئاوى

سازطار 105300000,76ئاوى

128700000,94سوَيراو

165000,001شَيى خاك

هةميشة زةوى
بةستوو

3000000,022

1764000,013دةرياضة

سازطارى ئاوى
دةرياضةكان

910000,007

سوَيرى ئاوى
دةرياضةكان

854000,006

129000,001ئةتمؤسفري

و زةلكاو ئاوى
زؤنطاوةكان

114700,0008

21200,0002روبار

بايؤلؤذى 11200,0001ئاوى

ئينتةرنَيتةوة: لة سةرضاوة:

تهتم الكرتونية اول مجلة عربية اِّـيـــاه، مجلة االرقام، فى 1. اِّـيـــاه

باِّـياه

اليومية .2 الشعب صحيفة اِّـياه، تنقصها صينية مدينة مائة  اربع

الخط  .على
3. http; /ga.water.usgs.gov / watercycle.html.  



ئةطةر تؤ لةو كةسانةى كة بةيانيان لةكاتى لةخةو 
و  يت 

َ
دةهَيل بةجَي  نوستن  جَيطةى  زؤربــةطــران  هةستان 

ئارةزووى نوستن دةكةيت ئةوا ئةم ئامؤذطارييانة بطرة بةر 
يارمةتيت دةدات ضوست و ضاالك لةخةو هةستيت: 

1. ثَيويستة ذوورى نوستنةكةت خؤر لَيي بدات يان 
طزنطى بةيانيان بَيتةذوورةوة، ضونكة يارمةتى لةش دةدات 
بؤ زياتر زوو هةستان لةخةو، لةبةرئةوة ئةو كةسانةى كة 
طرفتى درةنط هةستانيان هةيةلةخةو دةبَيت ذوورةكةيان 

تيشكى خؤر لَيي بدات. 
روون  ئــةوةى  بةريتانى  ثسثؤِري  هاين  رستيف   
كردؤتةوة كةبةركةوتنى لةش بة تيشكى خؤر بةشَيوةيةكى 
م دةداتةوة بؤئةو 

َ
لةسةرخؤ هةستةكانى ناوةوةى لةش، وةال

ئةوةى  ثَيش  تؤبةخةبةريت  واية  ماناى  ئةمةش  تيشكة، 
ضاوبكةيتةوة. 

كةم  تيشكى خؤر  كة  زستاندا  لـــةوةرزى  م 
َ
بــةال  

ئاطاداركردنةوة  كاتذمَيرى  لة  سوود  دةتوانيت  دةبَيتةوة، 
جَيطاكةت  لةسةر  بؤوة  خةبةرت  هةركاتَيك  وةربطريت. 
سةو ثةردةى ذوورةكةت البدة بؤئةوةى رووناكى خؤر 

َ
هةل

بَيتة ذوورةوة، ضونكة ئةم رووناكيية دةبَيتةهؤى دابةزينى   
رَيذةى هؤرمؤنى ( ميالتؤنني ) كةيارمةتيدةرة  بؤنوستن. 

بؤئةوةى بةيانيان 
ضوست و ضاالك بيت     

ثةرضظةى: ئرياد منوضرسان ئةحمةد 

      248



     زانستى سةردةم 34

      249

بةمةش وات لَيدَيت كةبةخةبةر بيت. 
2. لةكاتى لةخةو هةستان لةسةر جَيطاكةت دابنيشةو 
ندنى لةش بكةو ئةويش هةردوو 

َ
هةندَيك وةزشي ئاسايي و جوال

دةستت درَيذ بكة بؤ سةرةوةى سةرت، هةتاوةكو ثةنجةكانت 
بةيةكدا دةضن، دواى ئةوة دةستةكانت دابطرةو هةردوو شانت 
َينة. ئةم جؤرة وةرزشة يارمةتى ضاالك 

َ
بةرةو سةرو خوار بجول

ةى خوَين ضاالك 
َ
كردنى ماسولكةكانى شان دةدات و زياتر جوول

دةكات لةلةشدا. 
نتيشي)  (ميلندا  بةريتانى  جوانى  لةش  ثسثؤِري   
ئاسان  وةرزشــي  ةيةكى 

َ
جول بةضةند  دةكــات  ئامؤذطاريمان 

ةى ثشيلة، ئةويش بةضةماندنةوةى ثشت 
َ
كةبةشَيوةى جوول

 (12-15) باشرتواية  ةية 
َ
جول ئةم  خاوبوونةوةى،  وثاشان 

جاربكرَيت. 
3. خواردنةوةى كوثَيك ئاوى شلةتَين، دواى لةخةو 
هةستان، ضونكة شلةمةنى يارمةتى ثَيدانى وزة بةلةش دةدات 
ة دةدات بؤ ثَيشةوة. 

َ
و هانى كرذبونَيكى خؤنةويست لة ريخؤل

بةتايبةتى  بؤ لةش  ثَيويستة  ئةوةى كةشلةمةنى  ســةرةِراى 
لةبةرئةوةى كة ضاالكى طورضيلةكان لةشةودا هَيواش دةبن و 
مى ئاو 

َ
هةستانى شةو بؤ ميزكردن و ون بوونى رَيذةى هةل

ئاوةى  ئةو  كردنةوة،  ئارةق  و  لةرَيطةى هةناسةدان  لةلةشدا 
مى ئاوى ون بوو لةلةشدا 

َ
كة بةيانيان بيخؤيتةوة جَي ي هةل

دةطرَيتةوة، هةروةها ضاالكى بةجطةر دةبةخشَيت، بةتايبةتى 
ي تَي 

َ
ئةطةر ئةو ئاوةى كةدةخورَيتةوة ئاوى ليمؤ يان ثرتةقال

بكرَيت. 
دةقيقة  كةنزيكةى 5-10  بؤخؤت  دانَي  كاتَيك   .4
سة بةكارَيك كةخؤت حةزى لَي دةكةيت وةك طفتوطؤكردن 

َ
هةل

يان  رؤذنامة  خوَيندنةوةى  يان  خَيزان  ئةندامانى   
َ
لةطةل

طوَيطرتن لة ئاوازَيك يان طؤرانييةك كةبةالى خؤتةوة خؤشة. 
 ثسثؤِري ضارةسةرى دةروونــى (ئةليكس تيدهام) 
جةخت لةسةر ئةوة دةكات كة ئةنجامدانى ئةمجؤرة كردارانة 
كة خؤت حةزت لَييةتى، زامنى ئةوةت بؤدةكةن رؤذَيكى نوَي 
ي و زةينى باشدا دةست ثَي بكةيت. 

َ
لةبارَيكى تةندروستى ئةقل

5. بريكردنةوةيةكى ثؤزةتيظانة بؤ ماوةى دوو دةقيقة 
بؤ ئةو بةخششانةى كةخوداى طةورة ثَيي بةخشيوى كةزؤرت 
ثَي خؤشة لة ذيانتا بوونى هةية سوثاس طوزارى لةسةر بكة. 

دةروونناسي  مامؤستاى  ئيمؤنز  ــرت  رؤب دكتؤر   
كةئةمجؤرة  روونــكــردؤتــةوة،  ئــةوةى  كاليفؤرنيا  لةزانكؤى 

نةوايي مرؤظ دةدات و 
َ
بريكردنةوانة يارمةتى دل

واى لَي دةكات كةوزةيةكى زياترى ثَي 
ببةخشَيت بؤ دةستثَيكردنى رؤذَيكى نوَي. 

نةعنا  وةك  ةبؤندارةكان 
َ
طول رؤنى  مذينى 

َ
هةل  .6

ؤثَيك بخرَيتةسةر 
َ
دل ليمؤ ئةويش ضةند  يان  كاليتوس  يان 

وثرذَيندا دابنرَيت و 
َ
دةستةسِرَيك بؤنى بكرَيت يان لةناو طوال

وبكرَيتةوة لة ناو ذوورى نوستندا. 
َ
بال

ينةوةيةكى نوَيي ئةمريكى ئةوةى دةرخستووة 
َ
 لَيكؤل

كة بؤنى نةعنا لةسةر ئةو شؤفَيرانةى كةلةشةودا ماوةيةكى 
ضةند  كةبؤماوةى  دةدات  يارمةتيان  ــِرن  دةب ــذ  درَي دوورو 

كاتذمَيرَيك زياتر وريابن و بةخةبةربن. 
7. سةيركردنى ئةو شتومةكانةى كةرةنطيان سوورة، 
شارةزايانى  ضونكة  خولةكَيك  ضةند  مــاوةى  بؤ  تَيِروانينى 
كةرةنطى  دووثاتكردؤتةوة  ئةوةيان  رةنط  بــوارى  دةروونــى 
سووردةبَيتةهؤى زيندووكردنةوةى ضاالكى لةش و هانى دةدات 

ة. 
َ
بؤ جوول

8. خواردنى ذةمى بةيانيان، كةطرنطرتين ذةمة لة 
 كردن 

َ
رؤذَيكدا، ضونكة دةبَيتةهؤى يةكةم كردارى زيندةثال

(Meta bolism) لةلةشدا و وزةيةكى ثَيويست بةلةش دةدات 
ي دةكات. 

َ
لةماوةى ئةو رؤذةداو مرؤظ كةم هةست بةتةمةل

ئةمريكى،  مينيسوتاى  لةزانكؤى  ينةوةكان 
َ
لَيكؤل  

ئةوةيان دةرخستووة لةكاتى خواردنى رَيذةيةكى زؤر لةيةكةى 
دةبَيتةهؤى  بةيانيان،  خواردنى  لةذةمى  (كالؤرى)  طةرمؤكة 

ةوى و زيادكردنى كَيش. 
َ
كةمكردنةوةى تووش بوون بةقةل

مـــاددةى  بةيانيان  ــى  خــواردن ذةمـــى  ثَيويستة   
و  دةدات  بةلةش  وزة  ضونكة  زؤربَيت،  تيادا  كاربؤهيدراتى 
زؤربةهَيواشي و درةنط لةلةشدا بةفرِيؤدةِروات وةك خواردنى 
نانى طةنم و ماست و ماددةى ثرؤتينى كةبةشدارى دةكات 
دةماخ  ضاالكى  كة  (تريؤزين)  ئةمينى  ترشي  ثَيكهَينانى  لة 

زياددةكات و ورياى دةكاتةوة. 
 (B) نةى كة ظيتامني

َ
 خواردنى ئةو ماددة دانةوَيال

تيادا زؤرة، ضونكة يارمةتى دروستبوونى وزة دةدات لةلةشدا 
ئاسن  توخمى  كة  خواردةمةنيانةى  ئةو  خواردنى  هةروةها 
 (O2) طرتنى ئؤكسجني

َ
(Fe) ى تَيداية، ضونكة يارمةتى هةل

دةدات، لة سيةكانةوة بؤ ماسولكةكانى لةش. 
9. ئةنجامدانى هةندَيك وةرزش بؤ ماوةى دة خولةك 

ة وةرزشيانةى 
َ
(10 دةقيقة) و ثَيويستة ئةو جوول
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طران نةبَيت  زؤر دةكرَيت كةبةيانيان   
بــةوةى  بةتايبةتى لــةش ســةر  كةكاربكاتة       
م
َ
بةال وةرزش، بؤ كاتة باشرتين بةيانيان كةوا وة

َ
بال بريوِرايةك

بةثَيضةوانةوةبةيانيان كاتَيكىطونجاو نييةبؤوةرزشةقورسو
ثسثؤِريوةرزشةوانى هاوس) (ووتر ئةمةشلةاليةن طرانةكان،
كةوا كردؤتةوة، روون ئةوةى لةبةريتانيا مؤرز جؤن لةزانكؤى
لةماوةى ماسولكةكان  و  جومطةكان طةرمى  ثلةى دابةزينى 
لةكاتى ـــذ  دوورودرَي ماوةيةكى  بؤ ندنيان 

َ
نةجوال و شــةودا

دووضــارى زياتر و بَيهَيزبيت كــةزؤر لَيدَيت  وات  نوستندا،
ئةطةر بةيانياندا، لةكاتى نةخؤشيةكان بة بيت تووشبوون
كةتةسك بوونةوةى بكرَيت، سةرةِراى ئةوةى وةرزشَيكى طران
رَيذةى شةوداو كةمبوونةوةى لةماوةى هةناسة  رَيِرةوةكانى

دةستكةوتنىئؤكسجني.
(ملليندا  لةبرى وةرزشكردنَيكى بةهَيز  لةبةرئةوة
هاتنةخوارةوة و بةسةركةوتن دةكات ئامؤذطاريمان نتيشي)
بة سةماكردن و ثةتَين ثةت و جار (5) نزيكةى ثلةكاندا بةثَي

يؤطا. وةك تيةكانى
َ
رؤذهةال وةرزشة يان و ئاوازَيكى خَيرا

نامةيةك بؤ كرد كةباسمان وةرزشيانةى ة
َ
ئةم جول

ضاالكيية، كاتى كةئَيستا دةكةنةوة ئاطادارى و دةنَيرن دةماخ
دةدات لةلةشدا، بايؤلؤذى كاتذمَيرى ضاالككردنى يارمةتى و
بؤ ئؤكسجني طةياندنى بؤ زياددةكات خوَين سوِري ضاالكى

شانةكانىلةش.
ماوةى (2  بؤ شلةتَين ئاوى دووشى 10. خؤدانةبةر

لةلةشدا. ضاالكى زيندووكردنةوةى بؤ دةقيقة)
لةندةن نةخؤشخانةى لة بَيرنط) (مايكل دكتؤر
خؤدانةبةر دةكــات ئامؤذطاريمان نمونةى تةندروستى  بؤ 
(بةبَي ئةوةى لةوبارةدا شلةتَين ئاوي ساردو ثاشان بؤ ئاوى
بَيت) طَيذبوون تووشي هةية بؤي ضونكة ئاو سةربخرَيتةبةر
بؤ دةدات خوَين و هانى خوَين ضاالكردنى سوِري دةبَيتةهؤى
و ئؤكسجني طرى

َ
كةهةل لةش ةكانى

َ
قول شانة بؤناو رؤيشتنى

شانانة. بؤئةو طلوكؤزة شةكرى
خوَيي هةندَيك كة هةبَيت باشرت واية ئةطةر كات
كو

َ
بةل بتوَيتةوة م نابَيت

َ
بةال بكرَيت،

َ
ئاودا تَيكةل

َ
لةطةل زبر

شَيوةى بة سووى
َ
تَي هةل لةشي هةموو بَيت و هةوير بةشَيوةى
ئاو. دووشي بةر بدةيتة خؤت ئينجا بازنةيي

و  بطريت بةدةست ئاوةكة دووشي واية باشرت

و نـــاوةوةيـــان رووى ران، هـــةردوو ـــــةِرووى  رووب
سنط. و لةش دواوةى طةدةو بدرَيتةبةر

رؤشتنة بؤ كَيشة
َ
هةل هةناسة  ي

َ
بةقول زؤر .11  

لةش. بؤ (O2)ئؤكسجني زؤر بِرَيكى ذوورةوةى
ذوورةوةى  (ضوونة َيت:

َ
دةل  برينط)

َ
(مايكل دكتؤر

بةخشينى دةبَيتةهؤى لةش  بؤناو ئؤكسجني  زؤر بِرَيكى 
بةهؤى وةرزشي ئةويش ماسولكةكان و دةماخ بؤ وزةيةكى زؤر

هةناسةدانةوةدةبَيت).
وةرزشيهةناسةدان: بريتييةلةضةندكردارَيكىيةك 

دةبَيت. كونة لووتةكانةوة هةناسةدان بةهؤى يةك لةدواى
دةست  لةوة وة دةكةيتةوة كةكردارةكة  لَيرةدا روونى
بةهؤى دابخةو ثةنجة بة راستت كونةلووتى كة ثَيدةكات
سنطت هةتاوةكو كَيشة،

َ
هةل هةناسةيةك ضةثةوة لووتى كونة

هةناسةمةدة بطرةو لووتةكانت كونة هةردوو ئينجا دةكشَيت،
كونةلووتى  لةسةر دةست ئينجا تا(10 دةذمَيريت)، هةتاوةكو
هةناسة بَيت، داخراو كونةلووتى ضةثت هةر با البدةو راست
ئةم بةهَيواشي. زؤر راستةوة كونةلووتى لةرَيطةى بدةرةوة
بةدةست ضةثت بكةرةوة ئةمجارة كونةلووتى دووبارة كردارة
كردارةى راست هةناسةوةرطرةو، ئةو الى لووتى بةكونة بطرةو

بكةرةوة. دووبارة كرد، كةباسمان سةرةوة
بكةرةوة، دووبارة جار (10) ماوةى بؤ كردارانة ئةم

لوتةكانت. كونة طؤِرينى بة جارةى هةر
لةبةرئةوةى قاوة يان ضا خواردنةوةى بةيانيان .12
ماددةى(كافايني)ى تَيداية.توَيذينةوةكان ئةوةياندةرخستووة
كةبةيانيان كةسانةى ئةو بةريتانى، ثرستيولي زانكؤى لة
كة وريان لةوانةى كةمرت بةخةبةرو ناخؤنةوة قاوة ضا يان
دةرخستووة ئةوةيان ــارة دووب ينةوةكان

َ
لَيكؤل دةيخؤنةوة.

لة  بِري كة لةماددةى كافايني ميليطرام 60 كةخواردنةوةى
و زيندوويي ثَيدانى بؤ بةسة كةئةمةش دةبَيت، ضا كوثَيك

رؤذةدا. لةو وريايي
هةندَيكلةثسثؤِرانىخواردةمةنىئامؤذطارىدةكةن
ضا لةجؤرَيك كةيةكَيكة  (ماتية) جؤرى لة ضا  بةخواردنى
و ئؤكسيدةكان تَيداية (دذة ئةمريكا، كةماددةيةكى لةباشوورى
تَيداية كافايينى ماددةى قاوةو يان رةش ضاى لة باشرتة سوودى
دووركةوتنةوة بؤ بةتايبةتى دةدات بةلةش ضاالكى زؤر و

توِرةبوون. و ضوون
َ
لةهةل

الخليج زهرة سةرضاوة:


