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كؤرياى  ثايتةخى  سيئؤُّـ  بؤ  لةطةشتَيكدا  ثار  ى 
َ
سال كة  ناضَيتةوة  بري  طةنجةم  كوِرة  ئةو  ديمةنى  هةرطيز  ماوم  هةتا 

باشور ديم. لةكاتَيكدا كة ئَيمة سةردانى يةكَيك لةثةرستطا كؤنةكانى بوزامان دةكردء حةوشةيةكى زؤر فراوانى هةبوو، 
هةمووى بةخشتى سرياميك فةرشكرابوو، ثاكَيتىء جوانى ئةو حةوشةية وةك ثاكَيتىء جوانى هةموو شةقامء سوضء 
كة كة بؤ سةيرى ئةو ثةرستطا كؤنة دةِرَويشتن لةثِر ئةو كوِرة 

َ
طؤشةيةكى وآلتةكة وابوو. لةكاتَيكدا وا ثؤرةى ئةو خةل

دةسِرةكةى  دانيشتء  بةضيضكانةوة  نوشتايةوةء  لةثَيشمانةوة  لةثِر  هاتبوو،  بينني  بؤ  ئَيمة  وةك  كة  كؤريية  طةنجة 
َيك 

َ
مندال بنَيشتى  دَيمان  بووينةوة  نزيك  لَيى  كة  حةوشةكة،  لةخشتةكانى  يةكَيك  بةسِرينى  كرد  دةستى  دةرهَيناء 

كةمَيكى بةخشتةكةوة نوساوة، ئةو كوِرة كؤرية جوانة بةدةسِرةكةى دةستى كرد بةلَيكردنةوةء سِرينى تا بةتةواوى لَيى 
كةكةدا كةوتةوة رَويشتن.

َ
نةكردةوةء ئاسةوارى ثَيوة ديار نةهَيشت وازى نةهَينا، ئةوسا لةطةأل خةل

بةراستى ئةمة زؤر سةرنجى راكَيشام. ئةم هةستى ئينتيمايةء ئةم ثابةندبوونة بةخؤشةويستى وآلتةوة، بةخؤشةويستىء 
ى رؤآلنى ئةم نةتةوةيةى ئَيمةدا دروست 

َ
ثاراستنى جوانى نيشتمانةوة ضؤن دروست بووة، كةى ئةم هةستة لةناو ناخء دل

دةبَيت؟!
نء هةموو شوَينةكانى ئةم وآلتة دةبَيتة بةشَيك لةضاوء دألء هةناو رؤحيان.

َ
ضؤن وايان لَي دَيت، شةقامء كؤضةء كؤال

شوَينةطشتييةكان  قوتابخانةكانء  دةرطاي  ثةنجةرةء  بشكَيننةوةء  شارةكانمان  سةرشةقامي  درةختي  دارء  بةس  ئيرت 
ةيان 

َ
مامةل دوذمنانة  ِرةقانةء 

َ
دل خؤشةويستي،  لةبريتي  كةننء 

َ
هةل بَيخدا  لةبنء  كارةباكان  كةيبلي  وايةرء  بشكَينن. 

دا  بكةن.
َ
لةطةل

َيى كاتى ئةوة نةهاتبَيت بةسةرانسةرى ثةروةردةماندا هةر لةقؤناغى باخضةى ساوايانةوة تا دوا قؤناغى خوَيندن، 
َ
تؤ بل

نوَي  نةوةيةكى  لةثَيطةياندنى  ئاوِر  كةمَيك  دةدةين  بابةتةكان  كوَيرانةى  بةلةبةركردنى  بايةخ  ئةوةندةى  بضينةوة. 
ناسنامةى  لةكةسَيتىء  دانةبِراو  بةشَيكى  ببَيتة  وآلتةوة  ى 

َ
خؤل خاكء  بةخؤشةويستى  ثابةندبوونى  كة  بدةينةوة، 

ذيانى...
َيى بةضاوى خؤمان ئَيمةش ئةو رؤذة ببينني؟.

َ
تؤ بل

سةرنووسةر
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ــي و  ــان ــؤرةك ســةرئــَيــشــة و ج
ضارةسةري:

كَيشة  لــةو  يةكَيكة  سةرئَيشة    
َينن 

َ
باوانةي كة زؤر لة كةسان ثَيوةى دةنال

و بةثَيي سةرذمَيرييةكان حةوتةم هَوي 
ثزيشك.  الي  بــؤ  نةخؤشة  ســةردانــي 
سةرئَيشة جؤر و هؤكاري زؤرةو نزيكةي 
60 جؤري هةية و  بةثَيي هؤكارةكاني 

هةريةكةو ضارةسةري خؤيان دةبَيت.
بؤضي سةرئَيشة دروست دةبَيت؟
   كـــاســـةي ســـــةري مـــرؤظ 
ضةند  لــة  داخــــراوةو  بؤشاييةكي 
ثَيكهاتةيةك ثَيكهاتووة و هةريةكةو 
ذووري  لة 3  و  هةية  كاري خؤيان 

جَيطاي  دواوة  و  ناوةِراست  ثَيشةوةو 
خَويان كردؤتةوة. .كة ئةمانةن:

بةشةكاني  هةموو  بة  دةمـــاخ:   -
(مَيشك، مَيشكؤلة،الكَيشة مؤخ، ثاالمةس 

و هايثؤثاالمةس)
- بؤريية خوَينبةرةكان: 

كة لة سوِرَيكي داخراودا (سوِري 
س circle of Willis) خؤراك بة 

َ
ويل

دةماخ دةدةن 
ن  كا ة ر َينهَينة خو نة فا طري -

  :(venous sinuses)
ــكــن و  ــَي

َ
ــد ضــال كــة ضــةن

خوَينيان تَيدا كؤدةبَيتةوةو 
كــار  خــوَيــنــهــَيــنــةر  وةك 

دةكةن.
- ثةردةكاني دةماخ 
(meninges): كة لة دايكة 
ِرةقـــة (Dura matter) و 

َ
دل

 (arachnoid) ؤكةيي 
َ
جال

َ
جال

 (pia matter) و دايكـــة ميهرةبـــان
ثَيكهاتـــووة و مَيشـــك لـــة كاريطةريي 

دةرةوة دةثارَيزن.

مــؤخ  دِركــة  و  مَيشــك  شــلةي   -
:(cerebrospinal fluid)

 كـــة لة ضةنـــد بؤشـــاييةكي ناو 
مَيشـــكدا دروست دةكرَيت و ئةميش بة 
ودةبَيتةوة 

َ
سوِري خؤيدا لة مَيشكدا بال

ؤكةيي 
َ
جال

َ
و دووايي لة ذَير ثةردةي جال

دةكرَيتة طريفانة خوَينهَينةرييةكانةوة 

و دوواي ئـــةوةش بؤ دةرةوةي مَيشـــك. 
رؤذانة 480 ملي لَي دروســـت دةبَيت و 

هةمان بِري لَيدةكرَيتة دةرةوة.
ضَونيةتــي  لَيــرةوة  جــا     
درةستبووني سةر ئَيشــة بة يةكَي 

لةم رَيطايانة دةبَيت:
لةبةر ئةوةي بَوشايي كاسةي   .1

لة  طؤِرانكارييةك  هةر  داخــراوة،  سةر 
رووبدات  ثَيكهاتانة  ئةو  و قةبارةي  بِر 
(نم/فراوانبووني خوَينبةر، زياد دروست 
كردن يان كةم فِرَيدنة دةرةوةي شلةي 
هؤي  دةبَيتة  مــؤخ)   دِركــة  و  مَيشك 
بةرز بوونةوةى ثةستان و ئازار دروست 

دةكات.
ــةي نــاو  ــان ــدام ــةن ئـــةم ئ  .2
بةثَيي  جـــؤرن  دوو  ــةر  س كــاســةي 
هةندَيكيان  ئــازار:  بؤ  هةستيارييان 
ئازار  هةستيارن و هةندَيك هةست بة 
ناكةن. هةستيارةكان بريتني لة: بةشي 
ــِرةقــة، طريفانة 

َ
خــــوارةوةي دايــكــة دل

و  ثَينجةم  خودي  خوَينهينةرييةكان، 
نؤيةم و دةيةم كاسة دةمار، ماسولكةكاني 
دةوري سةر، هةروةها ددان و ضاو و....

ئةندامة  دةرةوةى.   بةشةكاني  وةك 
ناواخني  لة:  بريتني  ناهةستيارةكان 
شانةي دةماخ،زؤربةي بةشةكاني دايكة 
لة  ــان جطة  ــارةك دةم كاسة  و  ــِرةقــة 

َ
دل

5,9,10
ــيــةك بــةر  ــطــةري ــاري ـــةر ك جــا ه
دةبَيتة  ئــةوا  بكةوَيت  هةستيارةكان 
هؤي سةرئَيشة و بة ثَيضةوانةوة بؤ 

ناهةستيارةكان.
3.هةندَيك جار نةخَوشييةكة 
لة بةشَيكي ديكةدا روودةدات ئازارةكة 
بة بةشــةكاني ســةردا بَالو دةبَيتةوة 
(radiating pain)، بــؤ نموونة: ئةو 
ناوضانةي مَيشك كة هةستةوةرةكاني لة 
رَيطةي ثَينجةم كاســـة دةمارةوة دةبَيت 
بريتني لة ذووري ثَيشـــةوةو ناوةراستي 
كاسةسةر، دةم و ضاو، نيوةي ثَيشةوةي 
تةوقةســـةر. جا طـــةر كاريطةرييةك لة 
ذووري ثَيشـــةوة يان ناوةِراستدا هةبَيت 
ئـــةوا ئازارةكـــة دةطاتـــة ناوضةكانـــي 

ديكةشةوة.

ني  نةخؤشييةكا
كؤئةندامي دةمار
Diseases of the Nervous system

                         سةريةشة
(٢-١)                   

دكتؤر بنار سةردار
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جا لةسةر بنةماي ئةمانة 
دةتوانني جؤرةكاني سةرئَيشة بة 

ضةند خاَلَيك دياري بكةين:
1. سةرئَيشةي تيذ 

(Acute onset headache): لة 
ضةند ضركةيةكةوة بؤ ضةند كاذَيرَيك

ثةردةي  ذَير  خوَينبةربووني   ¿  
 subarachnoid) ــؤكــةيــي 

َ
ــجــال

َ
جــال

(hemorrhage

 (stroke) سةكتةى دةماخ ¿  
دةماخ  ثةردةكاني  هةوكردني   ¿  

(meningitis)
  ¿ نةخؤشيةكاني ضاو (هةوكردن، 

(glaucoma  بةرزيي ثةستاني ضاو
  ¿ سةرئَيشةى دوواي كاري سَيكسي 

(postcoital headache)
  ¿ بةرزيي ثةستاني خوَين

تيذ  نيمضة  ــشــةى  ــَي ســةرئ  .2
 :(Headache of subacute onset)
لــة ضــةنــد هــةفــتــةيــةكــةوة بــؤ ضةند  

مانطَيك
سةر  خوَينبةري  هةوكردني   ¿
(temporal (giant cell) arteritis

¿ بارستةيةك لةناو كاسةي سةردا 
،كؤبوونةوةي خوَين)

َ
(وةرةم،دومةل

ــاســةدةمــار  ¿ ذانــــي ثــَيــنــجــةم ك
trigeminal neuralgia

¿ توش بوون بة ظايرؤسي هَيرثس 
post herpetic neuralgia
¿ بةرزيي ثةستاني خوَين

خوَين  ثةستاني  خودي  تَيبيني: 
ناكات  دروســـت  سةرئَيشة  تةنها  بــة 
مَيشكدا  لةناو  كاريطةريييةكي  ئةطةر 
 Hypertensive) نــةبــَيــت  ثــةيــدا 

(encephalopathy
3.ســةرئــَيــشــةي درَيــذخــايــةن 

 :(Chronic headache)
َيك

َ
ضةند سال

migraine (شقيقة) مايطرةين ¿
tension headache.......... ¿

بِربِرةكاني ناوضةي  ¿ نةخؤشيي 
مل

هةواكاني  طريفانة  هةوكردني   ¿
sinusitis دةوروبةري لووت
¿ نةخؤشييةكاني ددان

سةرئَيشةت  كاتَيك  دةكةيت  ضي 
هةبَيت؟

  هـــةرضـــةنـــدة زؤربــــــةى كــات 
ترسي  كَيشةيةكةو  تةنها  سةرئَيشة 
نيية، لة هةمان كاتدا نيشانةى ضةندين 
نةخؤشيي ترسناكةوثَيويستة بة هةند 
لةناكاو  كاتَيك  تايبةتي  بة  وةربطريَيت 
زؤربَيت  ئَيشي  ســةرةتــاوة  لة  و  بَيت 
لة  ـــك  زؤرَي ثَيضةوانةيبؤضووني  بــة 
بة  جؤرةكانيدا  هةموو  لة  كة  كي 

َ
خةل

ئازارشكَينَيك دةست ثَيدةكةن.
هةر مرؤظَيك سةرئَيشةي 

هةبوو ثَيويستة ئةم زانيارييانة 
بزانني لةسةري:

- ماوةي دةست ثَيكردني؟ضةندةم 
جارة؟ هةموو رؤذةكة هةتة يان ضةند 

كاتَيكي جياجيا؟
- لة شوَينَيكي دياريكراوداية(نم/
شةقيقة)؟ يان لة هةموو سةرتدا؟ (نم/

(tension headache
ـــــــــــاوة  ســـــــــــةرةت لـــــــــة   -
وردة  يان  تيذ)  بةهَيزبووَة(سةرئَيشةي 
وردة زياديكردووة؟ (نم/لةكاتي بووني 

وةرةمدا)
داية؟ (هةوكردن)

َ
- ئايا تاي لةطةل

-خَوت هيض نةخؤشييةكت هةية؟ 
(نم/ثةستاني خوَين،دان ئَيشة، ثةستاني 

(glaucoma ضاو
- هيض دةرمانَيكت خواردووة؟ (نم/

Adalatبؤ ثةستاني خوَين، nitrateبؤ 
، كافايني....)

َ
نةخؤشيي دل

- هــيــض نــشــانــةيــةكــي ديــكــةت 
(نـــم/رشـــانـــةوة، كَيش  ــة؟  ــداي

َ
ــةطــةل ل

دابةزين،ترس لة رووناكي و دةنط....)
ثَيواني  جَيطا:  ســةر  ثشكنيني   
هةوكردندا  كاتي  (نم/لة  طةرمي  ثلةي 
بةرزدةبَيتةوة) و ثةستاني خوَين (نم/ 
ةتَيكي وةك وةرةم،بةرزي 

َ
لة ضةند حال

مَيشك....)  خورثةي  خوَين،  ثةستاني 
خولةكَيكدا  لة  هةناسةدان  ــارةي  ذم و 
لة  جــارة   16-19 ئاساييدا  ــاري  ب (لــة 
 Pulse)  

َ
دل تــرثــةي  خولةكَيكدا)و 

rateلة باري ئاساييدا لة نَيوان 60-100 
ترثةية لةخولةكَيكدا).

تــــةواوي  ثشكنيني  ـــا  هـــةروةه
لة  طرنطرتينيان  كة  دةمــار  كؤئةندامي 
ثَيكاني  بة  هةستكردنة  سةرئَيشةدا 
 (meningeal irritation) ثةردةكان 
كة بريتني لة: رةقبووني مل، زةحمةت 
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راني  كاتَيك  ئةذنؤ  كــردنــةوةي  راســت 
(kernig sign)و  نــوشــتــابــَيــتــةوة 
نوشتانةوةي  لةكاتي  مل  ضةمانةوةي 

(Brudziniski sign) راندا
ثشكنيني تاقيطةيي:

 CT وَينةطرتني سةر بة ئامَيري
MRI و scan

مَيشك  شلةي  ثشكنيني  هةروةها 
رَيطةي  لة  دةرهَيناني  بة  دِركةمؤخ  و 
 (Lumbar puncture)سَيبةندةوة
هةندَيك  يــان  هــةوكــردن  شكي  كاتَيك 
بة  ثَيويست  كة  بكةين  دي  نةخؤشى 

ثشكنيني ئةم شلةية بكات.
لــةم بــةشــةدا بــاس لة ضةند 
نةخؤشييةك دةكةين كة بة سةر ئَيشة 
دةست ثَيدةكةن يان سةرئَيشة يةكَيكة 

لة نيشانة سةرةكييةكانيان:
ــةو  ئ تـــيـــذ:  ئــَيــشــةى  أ. ســــةر 
سةرئَيشةيةي لة سةرةتاوة بة بةهَيزي 
دةست ثَيدةكات و ضةند ضركةيةك بو 
ضةند كاذَيرَيك دةخايةنَيت و ثَيشرت لة 

نةخؤشةكةدا رووي نةداوة.
ثةردةي  ذَير  خوَينبةربووني   .1
 Subarachnoid ــَوكــةيــي 

َ
ــجــال

َ
جــال

 hemorrhage
بةشي  َوكةيي 

َ
جال

َ
جال ثـــةردةي 

ناوةِراستي ثةردةكاني دةماخة و لةسةر 
نَيوانيان  بؤشايي  و  ميهرةبانة  دايكة 

و  نيية  كشان  قابيلي  و  كةمة  ئَيجطار 
كةواتة  نَيوانداية،  لة  خوَينيان  بؤريي 
نَيوانيانةوة  بكةوَيتة  ماددةيةك  هةر 
ثةستان  بةرزبوونةوةي  هؤي  دةبَيتة 
لةكاتي  زؤر.  ئَيجطار  سةرئَيشةيةكي  و 
دةضَيتة  خــوَيــن  خوَينبةربوونيشدا 
بؤريية  ئــةم  هــةروةهــا  و  نَيوانيانةوة 
جا  ئـــازار.  بؤ  هةستيارن  خوَينانةش 
هؤيةكي  ضةند  خوَينبةربوونةش  ئةم 
هةية كة طرنطرتينيان لةخؤوة ثضِراني 
لة  زكــمــاكــةوة  لــة  كــة  خوَينبةرَيكة 
ديــواري  و  دةبَيت  ــراوان  ف شوَينَيكيدا 
 (berry aneurysm)  تةنك دةبَيتةوة
كة ئةمة 75% ي هؤكارةكاني ثضِرانَيتي.  
ناِرَيكي  بة  بَوريية خوَينةكة  ياخود  و 
 (A V malformation) دروستدةبَيت
و بةهَوي تةسكيي ناوضةكةوة ثةستاني 

دةكةوَيتة سةر و دةثضِرَيت.          
ــي زكــمــاكــي و  ــي ــراوان ــي ف ــوون  ب
ياخود  خوَينبةربوون،  دروستبووني 
خوَينبةربوونةكة  هؤكارَيك  ضةند  بة 
وةك:بــةرزبــوونــةوةي  دةبَيت،  دروســت 
لة  (وةك  ــن  خــوَي ثةستاني  ــِري  ــةث ل
نةخؤشيي pheochromocytomaدا) 
يان  كافايني  زؤري   بِرَيكي  خواردني 
ـــةرةوةي  ـــةرزك ــكــي ب ــَي ضــةنــد دةرمــان
مَيشك،  خــورثــةي  ــن،  خــوَي ثةستاني 
بارستةيةكي ناو كاسةى سةر، و ياخود 

.traumaلةكاتي ثَيكاندا
ئةم  بةردةوامبووني  ضؤنييةتي   ¿

حاَلةتة:
بــةربــوونــةكــةدا،  خــوَيــن  لةكاتي 
خوَين بة هةموو بةشةكاني ذَير ثةردةي 
و دةبَيتةوة جا لةبةر 

َ
ؤكةييدا بال

َ
جال

َ
جال

ئةوةي ئةم ثةردةيةش هةموو رووثؤشي 
دةمــــاخ و دِركـــةمـــَوخـــي داثــؤشــيــوة،  
ــكــي طـــةورة داطــريدةكــرَيــت و  ِرووبــةرَي
 intracranial) ثةستاني ناو كاسةي سةر
بة  دةبَيتةوة،  بةرز   (pressure-ICP
ثةستانةي  ئةو  رادةي  دةطاتة  جؤرَيك 
ثَيويستة بؤ ِرؤيشتني خوَين بؤ دةماخ 
cerebral perfusion pressure-)

CPP) و خوَين بة بِرَيكي كةمرت دةطات 
و دةبَيتة هؤي باش كار نةكردني مَيشك، 
بؤية دةبينني 50% ي نةخؤشةكان بة 
بَيئاطايي دَين..بة ثَيي ئةم هاوكَيشةية: 
CPP=MAP-ICP (MAP=ثةستاني 
مَيكي 

َ
وةال لةش وةك  لةشدا)  لة  خوَين 

فسيؤلؤذي ثةستاني خوَين بةرز دةكاتةوة 
 بَيت بةسةر ثةستاني ناو كاسةي 

َ
تا زال

سةر دا و خوَين بطات بة مَيشك و ئةمةش 
خوَينة  ثةستاني  بةرزبوونةوةي  هؤي 
نةخؤشييةيان  ئةم  كة  كةسانةدا  لةو 
ــةوةي  ــوون ــةرزب دةبـــَيـــت، هـــةروةهـــا ب
ثةستاني ناو كاسةي سةر دةبَيتة هَوي 
خوَينبةربووني خوَينبةري ذَير هايلؤيد 
(subhyaloid hemorrhage) كة لة 
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 (fundoscope) رَيطةي ناوضاوبينةوة
دةبينرَيت لة ثشتي ضاودا.

نيشانةكاني:
ديــــارتــــريــــن نــيــشــانــةي ئــةم 
سةرئَيشةيةكي  لة  نةخؤشييةبريتيية 
هةموو  لــة  لــةثــِر  بــةهــَيــزي  ئَيجطار 
ـــة ذيــانــمــدا  ـــــةردا، ”ل بــةشــةكــانــي س
نةديوة!“  بةخؤمةوة  وام  سةرئَيشةي 
بةبَي ئةم سةرئَيشةية ناتوانني بِرياري 

ئةم نةخؤشيية لةسةر كةس بدةين.
ـــكـــةي:    ــي دي ــان ــةك ــان ــش ــي ن

ــة  نـــــزيـــــكـــــبـــــوونـــــةوة ل
بَيهؤشي،رشانةوة كة لة هةموو 
بةرزبوونةوةي  ةتةكاني 

َ
حال

ــةي ســـةردا  ــاس ثــةســتــانــي ك
نيشانةكاني  روودةدات، 
دةمــاغ  ثــةردةكــانــي  ثَيكاني 
(رةقبووني مل،...)، ترس لة 
رووناكي(photophobia) و 

 (phonophobia)دةنط
هــــــــةرضــــــــةنــــــــدة 

خوَينبةربوونةكة ماوةيةكي زؤر كةمة 
سةرئَيشةكة  تونديي  دةوةســتــَيــت،  و 
دةبَيت  ــــةردةوام  ب ـــك  رؤذَي ضةند  بــؤ 
وردة  وردة  ِرؤذ   10 دوواي  ثاشان  و 
ســةرةتــاوة ثةستاني  لة  دةِرةوَيـــتـــةوة، 

خوَين وةك باسمان كرد بة شَيوةيةكي 
بةرضاو بةرز دةبَيتةوة، هةروةها ثلةى 
39س.  دةطــاتــة  هةندَيجار  طةرميش 
هايلؤيد  ذَيــر  خوَينبةربووني  بينيني 
(subhyloid hemorrhage) لةكاتي 
(fundoscope)كــــــة  ضاوبيندا  ــاو  ن
روودةدات  نةخؤشةكاندا  20%ي  لة 
ناسينةوةي  بؤ  ئاسانكارة  ترين  زؤر 
فرمانةكاني  هةروةها  نةخؤشييةكة. 
ثَيكاني  ةتي 

َ
حال لة  تَيكدةضَيت  ضــاو 

بة  كــة    ،6،3،4،2 كــاســةدةمــارةكــانــي 

تَيكضووني  (squint)و  خَيلي  شَيوةي 
 (visual field defect)مةداي بينني

و ضاوكزي دةردةكةون.
ثشكنيني تاقيطةيي بؤ طةيشتن 

بة ناسينةوةي نةخؤشييةكة: 

نيشانانةي  ئــةو  بووني  لةكاتي 
سةرةوةدا هةر كة شكي ئةم نةخؤشيية 
بة  زؤر  ثَيويستة  بكرَيت،  خةتةرناكة 
 CT بكرَيت:  بؤ  ثشكنيني  دو  ثةلة 

scan, lumbar puncture
 :CT scan

ــان  ــةم ــةك ــوون ــةرب ــب ــن كـــة خــوَي
ثــةردةي  ذَيــر  لةناوضةي  ثيشاندةدات 
لــة 90%ي  ــةمــة  ئ ــي،  ــةي ــؤك

َ
ــجــال

َ
جــال

ةتةكاندا هةية، طةر نةدؤزرايوة ئةوا 
َ
حال

دةضينة سةر وةرطرتني شلةي مَيشك و 

دِركةمؤخ.
 lumbar  -
بريتيية   :puncture
مَيشك  شلةي  وةرطرتني  لة 
ــطــةي  ــة رَي ــــة مـــؤخ ل و دِرك
ناوضةي  لة  كونكردني ثشت 
سَيبةندةدا لة ئاستي بِربِرةي 
ةتي 

َ
سَيهةم و ضوارةم، لة حال

زؤر  شلةية  ــةم  ئ ئاساييدا 
ئةم  لةكاتي  م 

َ
بـــةال ِروونــــة، 

نةخؤشييةدا كة خوَين دةكةوَيتة ناوي  
 ئةم 

َ
ــت لــةطــةل رةنــطــي خــوَيــن دةطــرَي

طؤِرانكارييانةي ديكةدا: بةرزبوونةوةي 
رَيذةي  كةمبوونةوةي  ناوي،  ثةستاني 
خِرؤكة  ذمارةي  طلوكؤز،بةرزبوونةوةي 



37 سةردةم 9زانستى

 1500 نــاطــاتــة م
َ
بــــةال ســثــيــيــةكــان، 

وةري  كاذَير  12 دوواي طةر خِرؤكة.
زةردبــاو رةنطةكةي دةبينني بطرين
هؤي بة  (xanthochromia) دةبَيت
كة نـــاوي ئةنزيمةكاني كاريطةريي
ماددةي تَيكدةشكَيننو سورةكان خِرؤكة
رةنطي كة دةبَيت  دروســت بيلريؤبني

زةردباوة.
خوَينةي ِرةنطي ئةو بزانني ضؤن
ثشتةوة كونكردني بةهَوي شلةكة

ناوي؟ نةكةوتؤية
يةك  ي

َ
سامثل  3 وةرطرتني بة -

لةطةرخوَينةكة لةدوواييةكلةشلةكة:
ناطؤِرَيت، رةنطةكةي بَيت شلةكة ناو هي
هاتبَيت دةرةوة لة خوَينةكة طةر م

َ
بةال

دةبَيتةوة.-
َ
كــال بةرةبةرة رةنطةكةي

رَيذةيةكي بة سثي خِرَوكةي بووني
ئاسايي: لة زؤرتر

نةخؤشيةكة، لة نيابوون 
َ
دل ثاش

ــطــداري رةن ثشكنيني ــةر س دةضينة 
 cerebral) مَيشك خوَينبةرةكاني
شوَيني بينيني بؤ (angiography
ناتةواوييةكة وضؤنييةتي ضاككردنةوةى
وملةوة بِربِرة خوَينبةري رَيطةي لة
(carotid and vertebral artery)كة

سن.
َ
ويل سوِري سةرضاوةي

ــة ل ــيية نةخؤش ــةم  ئ ــؤن  ض
ــا جي ــَيوةي هاوش ــييةكاني نةخؤش

دةكةيتةوة؟
كة ــةن ه نةخؤشييةك ضــةنــد
لة نةخؤشييةن ئـــةم  ــوةي ــَي ــاوش ه

نيشانةكاندا:
دةماخ:  ثةردةكاني هةوكردني .1
و مَيشك  شلةي ضؤنييةتي رَيطةي لة 
دوواتر دةكرَينةوة، جيا دِركةمؤخةوة
شلةية ئةم  طؤِرانكارييةكاني لة  باس

نةخؤشييةدا. لةم دةكةين
مَيشك: ناواخني خوَينبةربووني .2
شلةي طؤِرانكاري لة هةرضةندة هةمان
دةكات، دروســت دِركةمؤخدا و مَيشك
اليةكي دةبينني  نيشانةكاندا لة م

َ
بةال

سةرئَيشةكةي ياخود دةطرَيتةوة لةش
بة دةبَيت ديــاريــكــراودا شوَينَيكي لة 
ثةردةي ذَير ثَيضةوانةيخوَينبةربووني

ؤكةيي.
َ
جال

َ
جال

سَيكس دوواي سةرئَيشةي .3
هةندَي   :postcoital headache
لةثِري بوونةوةيةكي بةرز لةبةر جار
ئازارَيكي كاتةدا لةم  خوَين ثةستاني
دروســت نةخؤشيية ئــةم هــاوشــَيــوةي
خراثي ئةنجامَيكي هةرضةندة دةبَيت،
دروست ئةوتؤ  كاريطةرييةكي و  نيية
ناكاتلةسةرمَيشك لة ثشكنينةكانداثاك
مثَيويستةثشكنينيان

َ
بةال دةردةكةوَيت،

و سةئَيشةكة دوواي بكرَيت بؤ هــةر
ذَير بةربووني خوَين كة لَيي بني نيا

َ
دل

ؤكةيينيية.
َ
جال

َ
ثةردةيجال

.......(Complication)ي
ئةمنةخؤشيية:

-  ئةطةريديسانخوَينبةربوون:طةر
 berry)بةهؤيفراوانبوونيزكماكييةوة
 20% ئةطةري ئةوا بَيت (aneurysm
لة دةبَيت خوَينبةربووني ديسان ي

م 
َ
بــةال ديــكــةدا، رؤذي   10-14 مــاوةي

ديسان ئــةطــةري دي هؤكارةكاني بــة 
خوَينبةربوونكةمة.

خوَينبةربوونةكة طةيشتني -
بةهؤي  طةر مَيشك: لَيرةدا ناواخني بؤ
ئةطةري  بَيت  berry aneurysm

دةبَيت. كةمرت
خوَينبةرةكان  بوونةوةي تةسك  -

ئةمةش كة خوَينبةربوونةكةوة: بةهؤي
بضَيت كةم خوَين ئةوةى هؤي دةبَيتة

1/3 ي  لــة كــة مَيشك  نــاواخــنــي  بــؤ 
 4 لة م

َ
بــةال روودةدات،  ةتةكاندا 

َ
حال

رَيذةيةكي بة و روونادات يةكةمدا رؤذي
ثاشان  و دةبَيت 14-10 رؤذيدا زؤر لة

نامَينَيت.
و مَيشك شــلــةي ــي ــوون ــادب زي  -
........ دروســتــبــوونــي. و مــؤخ دِركـــة 

درةنــط  بةهؤي  hydrocephalus
دِركــةمــؤخ و مَيشك شلةي فــِرَيــدانــي
ثـــةردةي نــاوضــةي ذَيـــر و طــريانــي لــة

ؤكةييةوة.
َ
جال

َ
جال

طةشكة -
ضارةسةري:

بـــةرةوِرووي ثَيويستة ضارةسةر
نةهَيشتنيكَيشةكانيدوواينةخؤشييةكة

بَيت:
ثشووثَيداني و كردنةوة هَيور .1

20-15 ثلة  نةخَوشةكة سةري .2
بَيت. بةرز

خــوَيــن بـــــةرزي ثــةســتــانــي   .3
مئاطادارينزمبوونةوةي

َ
ضاربكرَيت، بةال

بؤ دةماخ رؤيشتن كةم خوَين ثةستان و
بة.

دةرمـــانـــي ــي  ــان ــن ــارهــَي ــةك ب  .4
ة 

َ
كةنال داخــةري كة  Nimodepine

نةهَيشتي يارمةتي كاليسيؤمييةكانة
سةرةتاوة تةسكبوونةوةي بَورييةكان لة

دةدات.
خوَين دذي دةرمــانــةكــانــي  .5

بوةستَينرَيت. Aspirinوةك مةييني
ـــطـــةى رَي لــــة شــلــةمــةنــي   .6
ساالين نَورمال بةشَيوةي خوَينةوة
تَيداية. سؤديؤمي (NaCl %0,9)كــة
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بة زيــاد شلةمةنيي ــادارى ــاط ئ م 
َ
بـــةال

دووركةوتنةوة بؤ (overhydration)
ــاخ دةم ئاوساني

َ
هةل ــةتــي

َ
حــال لــة  لــة 

(cerebral oedema)
لةزؤرنةخؤشداكةمييسؤديؤم .7
زيادبةكارهَيناني بةهؤي لةخوَيندا
تَيبيني مَيشكةوة لــةاليــةن ســؤديــؤم
سااليني ثَيداني بة ةتة

َ
حال ئةم دةكرَيت،

دةكرَيت ضار باشرت (NaCl %3) قورس
ئاو. ثَيداني كةمكردنةوةي لة وةك

هةبوو: ئارادا لة ئاسانكاري *طةر
بدرَيت: بؤ ئةنجام نةشتةرطةريي

ثضِراني بــؤ نــةشــتــةرطــةري  -
 berry) زطماكييةكان فراوانبوونة
شوَيني  بِرينى بة  :(aneurysms
تَيخستني ــاخــود ي فــراوانــبــوونــةكــة
طريسانةوةي بؤ فراوانييةكة ناو coilبؤ
هةموو نةشتةرطةرييانة  ئةم خوَين. 
طةر نموونة بؤ نادرَيت، ئةنجام كاتَيك
ثَيويستة ئةوا بوو بَيئاطا نةخؤشةكة
لةسةر بِرياري ئينجا بَيتةوة هؤشي

بدَريت.
ناتةواويةكاني بؤ نةشتةرطةري -
دي(هؤيةكانيديكةى خوَينبةربوونةكة):

هةمووي  خوَينبةرةكة دةرهَيناني بة 
طرياني يان (en block resection)

رَيطةيكاثيتةرَيكةوة. لة
رَيذةي ئةمانةدا هةموو لةطةَل

زؤر بةرزة: بة نةخؤشييةكة مردن
ــة ــي ــراوان ف ئـــةوانـــةي بـــةهـــؤي
خوَينبةربوون تووشي زطماكييةكانةوة

دةبن:
بــطــةنــة  ئــــــةوةي ثـــَيـــش   %20

نةخؤشخانةدةمرن.
دةمرن. نةخؤشييةكة بة %25

20% بةدووبارةخوَينبةربوونةوةي 
نةكرَيت. بؤ نةشتةرطةريي طةر دةمرن

هــؤكــارةكــانــي ديكةي م بــة
َ
ـــةال ب

دةطاتة مردن رَيذةي خوَينبةربوونةكة
.%10

دةماخ ثةردةكاني هةوكردني .2
:Meningitis

لة ــة ــك دي ئـــةمـــةش  يــةكــَيــكــي
كة تــرســنــاكــةكــان ـــاوة  ب نةخؤشيية 
دةبــَيــت، ـــاخ تــووشــي ثــةردةكــانــي دةم
لةو يةكَيك بة دةماخ تيايداثةردةكاني
و هةودةكات خــوارةوة الي  هؤكارانةى
بؤ كاريطةري هؤي دةبَيتة دةئاوسَيت
سةرئَيشة هةستيارةكاني  ناوضة  سةر
و مَيشك شلةي دةطاتة هةوكردنةكة و
ئةندامانة ئةم هةوكردني دِركةمؤخ.
هةموو كردني دروست لة

َ
باال دةورَيكي

نيشانةكاندادةبينَيت.
هــؤي  ــن ــري ــاوت هــَويــةكــانــي:  ب
ظــايــرؤســة، ـــان ـــةردةك ــي ث ــردن ــةوك ه

كة   enterovirus جؤري بةتايبةتي
 echovirus, poliovirus, ثؤلةكاني
ــةوة،   ــت ــرَي دةط   coxsakie virus
كةمرت بةشَيوةيةكي  و بةكرتيا بــةآلم
لة كاريطةريان دةورَيكي كةِرووةكانيش
هةية، بةكرتيا نةخؤشيية توشبوون بةم
بة ثَيويستيي و هؤكاريانة تَيكدةرترين

هةية. زوو ضارةسةري
ئةمانةبةناوبانطرتينهؤكاريانن:

1. ظايرؤس: 
 enterovius,Hesrpes

virus,mumps
بةكرتيا: .2

 Hemophilus influenza, 
Neisseria, Streptococcus, 

Mycobacteria, Listeria 
monocytogenes
لةو زياتر كةِرووةكان:ئةمانة .3
بةرطريي ئاستي  كة دةبَيت كةسانةدا 
ئايدز، نةخؤشي وةك كةمة، لةشيان
ئةوانةيلةسةردةرمانةستريؤيدييةكانن،

نةخؤشييشةكرة.
وةك: ــةي ــك دي هــؤيــةكــانــي .4
ــاري بـــة دةرمــان،نــيــشــتــنــي ــي هــةســت
ــةر ــةس ل ــي ــةي ــج ــةن ــرث ــَي ـــةي ش خـــان
ثةردةكان،نةخؤشييةرؤماتيزمييةكان.

سةر فاكتةرانةي كاردةمةنة ئةو
نةخؤشيية: بةم تووشبوون ئةطةري

هةوكردني تــةمــةن:زؤربــةي  .1
 4 خوار تةمةني ني

َ
منداال لة ظايرؤسي

تةمةن زيادبووني
َ
لةطةل دةبَيت،

َ
سال

زياتر بةكرتيايي  هةوكردني  ئةطةري
دةبَيت.

ــوون: ب نيشتةجَي  شوَيني   .2
كاريطةرى دةورى ثاكوخاوَيني بَيطومان
تووشبووندا ئةطةرى كةمكردنةوةي لة
كةالوة و سةربازطة لة ئةوانةي هةية.
دةبةن بةسةر ذيان غييةكان 

َ
قةرةبال و

زياتر تووش دةبن.
بة  هةوكردن ثِري: ئةطةري 3.سك
Listera زياتر دةكات  ليسرتيا بةكرتياي
كؤرثةلةكةشي بؤ دةتووانَيت هةروةها و

بطوَيزَيتةوة.
لةماَلةوة: بةخَيوكردن ئاذةَل .4
بة هةوكردن بة توشبوونيان ئةطةرى

 Brucella و   Liasteria بةكرتياي
دبَيت. زياتر

هةندَيك لــةش: بةرطريي  .5
ضةند بةهؤي لةشيان  بةرطريي  كةس
نةخؤشيي وةك دادةبةزَيت هؤكارَيكةوة
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ستريؤيدييةكان دةرمانة ئةوانةي ئايدز،
بة

َ
سثل شةكرة، دةرهَيناني دَينن، بةكار

تووشي بةهؤيةوة زؤر نةشتةرطةري و
ئةم لةوانة يةكَيك كة دةبن هةوكردن

نةخؤشييةية.
لةكاتي شكاني دا: ثَيكان بة سةر .6
رَيطة سةردا لة بريَنك بووني يان سةر
ضوونة ذوورةوةي بؤ خؤش دةبَيت زياتر

زيندةوةرانة. ئةم
نيشانةكاني:

كةمي نيشانةي جــار ــدَي ــةن ه
نةخَوشييةكي

َ
لةطةل و لَيدةردةكةوَيت

جيا بؤمان ئينفلؤنزادا وةك ــادةي س
لة ئــةطــةر تايبةتي بــة نــاكــرَيــتــةوة،
ظــايــرؤس بــةهــؤي ســـةرةتـــادا يــاخــود
نيشانةكاني هةندَيكجاريش بــَيــت.

وةك: لَيدةردةكةوَيت،
لة هةر سةرئَيشةيةكي بةهَيز .1
لة بــةردةوام شَيوةيةكي بة سةرةتاوة

سةريدا. هةموو
بة تايبةتي كاتَيك 2.تايةكي بةرز
جار هةندَي كة بَيت بةكرتياوة بةهؤي

هةندَيكجار  ســةدى،  ثلةي  41 دةطاتة
كؤرثةدا (لة ةتيوِرَينةكردن.

َ
دةطاتةحال

طةرميي لةشي دادةبةزَيت) ثلةي
بة هةستياري و ــةوة ــان رش  .3

Photosensitivity رووناكي
ثةركةم .4

و خــــواردن ــوانــاي ت نةماني   .5
زةحمةت. خواردنةوة، يان بة

و ظايرؤس وةك هةندَيكي  لة .6
لةسةر  نيشانة دا  meningococcal
بؤ رَيطةيةكة كة دةردةكةوَيت ثَيستيان

ناسينةوةينةخؤشييةكة.
ــةوة ــؤي ــةه ب ئـــةو نــيــشــانــانــةى

خراثي بةرةو نةخؤشةكة هةستدةكةين
ساردبووني قاضدا، لة  ــازار ئ دةِروات:

طةِراني روو.
َ
زةردهةل ثَي، دةست و

ئةو نيشانانةى كاتَيك يةكَيك هةر
نزيكرتين بطةيةنرَيتة ثَيويستة هةبوو

بنكةيتةندروستي.
دةناسينةوة؟ ضؤننةخؤشيةكة

تا و  سةرئَيشة بة كةسَيك هةر 
ئةم شكي ثَيويستة هــات ِرشــانــةوة  و 
نةخؤشييةى لَيبكرَيت،كةواتة ثَيويستة
ثَيكاني نيشانةكاني ثشكنيندا لةكاتي
ثةردةكانمانبرينةضَيت(رةقبوونيمل،
كاتي لة ئةذنؤ راستكردنةوةي زةحمةت
لة مل ضةماوةبووني راندا، نوشتانةوةي

ران). نوشتانةوةي كاتي
كة تاقيطةيي ثشكنيني ثــاشــان
مَيشك شلةي ثشكنيني  طرنطرتينيان 

 lumbar ــةي ــط ِرَي دِركــةمــؤخــةلــة و 
puncture ةوةكةخاسيةتةكانيشلةكة 
رةنطَيكي جؤرةية: بةم نةخؤشييةدا لةم
ةتي

َ
حال (لة ثِرَوتني بِري زيادبووني ،

َ
لَيل

كةمبوونةوةي  ة)، مطم  40 ئاساييدا
ي   2/3 ئاساييدا بــاري ــة (ل طلوكؤز
بةرزبوونةوةي خوَيندا) لة طلوكؤزة
ــذةي رَي زيادبووني شلةكة، ثةستاني

خِرؤكةسثييةكانتيايدا.
بة  هــةوكــردن لةكاتي  تَيبيني: 
بِرةكةيان طلوكؤز و ثِرؤتني ظايرؤس

ناطؤِرَيت. و ئاسايية
لة ضارةسةر ثَيويستة ضارةسةري:

نةخؤشخانةبكرَيت.
شلةي وةرطرتني 1. دووابــةدوواي
بَو تاقيطة بؤ بنَيردرَيت دِركــةمــؤخ،
تووشي زيــنــدةوةرةي ئةو دؤزيــنــةوةي

كردووة.

رَيطةى خوَينةوة شلةمةني لة .2
م ثَيويستة

َ
(Intravenous fluid)،بةال

تا بني شلة ثَيداني لة زيادةِرةوي ورياي
 cerebral) مَيشك ئاوساني تووشي

نةبَيت. (edema
دذةذيـــــانـــــي دةرمـــــانـــــي   .3
بة خوَينةوة رَيطةي لة (Antibiotics)
هاتنةوةي ثَيش (ثَيويستة بِر، زؤرترين
ثَي دةرمانانةي ئةم تاقيطةكة ئةنجامي

بدةين).
لةكاتي دذةثــةركــةم دةرماني  .4

ثةركةمدا. رووداني
زؤر  ــادا ســةرةت لــة  ستريؤيد:  .5
بة ئةنتيبايؤتيك ثَيداني ثَيش طرنطة

ثِرؤسةي  وةستاندني بؤ 20-15 خولةك
هةوكردنةكة.

ضاودَيرييةكي لةذَير كارانة ئةم
ضاودَيري خشتةي بةكارهَيناني و ورد

دةبَيت. (follow up chart)
خؤثاراستن:

و خاوَيني ثاك .1
دذي (vaccine) كوتاني   .2

بةكرتيا: هةندَي
 Hemophilus influenza ¿
ياخود  ــيــيــةوة

َ
ســال  2 تةمةني  لــة  b

ئةطةري لةكاتَيكدا تةمةنَيك هــةر
بَيت. زؤر تووشبوونيان

¿ Pneumococcal 
conjugated vaccine

¿ Pneumococcal 
polysaccharide vaccine

¿ meningococcal 
polysaccharide vaccine.
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  :Tinnitus     زيكةى طوَي
   ئةم دياردةية ئةو دةنطةية كة 
كة  دةكةن  هةست  وا  مرؤظ  هةندَيك 
دةيبيستن.  طوَي  هةردوو  يان  لةيةك 
نةخؤشية  هةندَيك  نيشانةى  ئةمةش 
لة راستيدا  نةوةك نةخؤشيةكة خؤى، 
ئةو دةنطة بوونى نيية، تةنها نةخؤشةكة 

هةستى ثَيدةكات.
  ئةم نةخؤشية زؤر بآلوة تةنانةت 
يةك كةس لةثَينج كةس لة كاتَيكدا لة 
دةبن،  كَيشةية  ئةم  طرفتارى  ذيانياندا 
زؤربةى  زؤرة،  نةخؤشية  ئةم  هؤكارى 
هؤكارةكانى ضارةسةرى ئاساييان هةية، 
بةآلم هةندَيكجار هؤكارى ئةم نةخؤشية 
نيشانةى هةندَيك نةخؤشي ديكةية كة 

لةوانةية كوشندة بَيت.
نةخؤش  كة  طوَي   – زيكةى    
لَي دةبَيت  هةستى ثَيدةكات يان طوَيي 
وةكو (زيكة، هاذة، ضركة، فيكة، ظنطة، 

ثرتة، دةنطى زةنط يان وِرة).
  دةبيسرتَيت لة اليةن نةخؤشةوة 
ئةم دةنطانة زؤر جياوازن لة دةنطى وةك 
(قسةكردن يان دةنطى مؤسيقا) كة لة 
اليةن ئةو نةخؤشانةوة دةبيسرتَين كة 

نةخؤشي دةروونيان   هةية.
 دةنطى زيكة لة اليةن نةخؤشةوة 

دةبيسرتَيت، بةآلم كةسي ديكة 
طوَيي لَي نيية، بؤى هةية بة 
هةردوو  لة  يان  طوَي  يةك 
طوَييةوة بيبيستَيت ئةو دةنطة 
بؤى  بةآلم  بن،  نزم  لةوانةية 
بَيت  بةرز  دةنطةكان  هةية 
تواناى  نةخؤشةكة  بةجؤرَيك 

بيستنى كةم بَيتةوة.
  ئةم دةنطانة لةوانةية هةموو كات 

هةبن يان ناو بةناو و ثضِر ثضِر بن.
زيكة  ـــــاردةى  دي جـــؤر  دوو   

دةبيسرتَيت: 
 (Subjective Tinnitus)  .1
ئةو جؤرةى تةنها نةخؤش خؤى هةستى 
ثَيدةكات (كة ئةم جؤرة زؤربةى زؤرى 
كَيشةكانى زيكة دةطرَيتةوة) ئةم جؤرةش 
هؤكارةكةى نةخؤشييةكانى طوَيية وةك 
يان  ناوةِراست  دةرةوة،  طوَيى  (بةشى 
طوَيى ناوةوة) يان ئةو دةمارانةى هةستى 
بيستن دةطةيةنن بة ناو مَيشك يان ئةو 
سَينتةرانةى ناو مَيشك كة ثةرثرسن لة 

هةستى بيستن.
 Objective) 2. هةستى بيستن
ثزيشكى  كة  جؤرةية  ئةو   (tinnitus
تايبةت لةكاتى ثشكنني بؤ نةخؤشةكة 
ئةمةش  لَيدةبَيت.  طوَيي  خؤشى 
تةوذمى  هؤكارةكةشى  دةطمةنة  زؤر 
جوآلندنى خوَين لةناو لولةى خوَين داية 
يان كرذبوونى ماسولكةيي دةوروثشتى 
طوَي يان سةرو مل كة ثرتةى كرذبوونى 
ثزيشك  و  طوَي  دةطاتة  ماسولكةكة 
هةستى ثَيدةكات هؤكارى ئةم نةخؤشية 
(كة  ثَيدا  ئاماذةمان  لةسةرةتادا  وةكو 
نيشانةى  خؤى  وةك  طوَي)  زيكةى 
خؤى  نةخؤشيةكة  نةك  نةخؤشية 
بَيت، بةآلم لةبةر ئةوة كة زيكة بةتةنها 
نةخؤشةكة  بؤ  سةرةكى  كَيشةى  خؤى 
ديكةى  نيشانةكانى  و  دةكات  دروست 
نةخؤشيةكان وةكو طوَي طرانى بة ثلةى 

دوو دَيت لةبةر ئةوة لَيرةدا زيكةى طوَي 
وةكو نةخؤشي ناوى دةبةين نةك وةكو 

نيشانةى نةخؤشي.
دياردةية  ئةم  زؤرى  زؤربةى    
ئةو  بةآلم  نةزانراون،  هؤكارةكانى 
نمونة  بؤ  وةكو  زانراوة  كة  هؤكارانةى 
هةموو نةخؤشييةكانى هةرسَي بةشي 
طوَي بؤى هةية ئةم (زيكة) ية دروست 

بكات، ئةمانةش وةكو: 
1. يةك تاأل موو لةسةر ثةردةى 
كى ناو طوَي كاتَيك 

َ
طوَي، يان تؤزَيك ضل

يان  دةةكةوَيت،  طوَي  ثةردةى  بةر  كة 
كة مرؤظ  لؤكة  َيك 

َ
تال يان  ثارضةيةك 

ة 
َ
تال ناو بؤرى طوَي و ئةو  دةيانخنَيتة 

لؤكةية كة دةنوسَيت بة ثةردةى طوَيوة 
زيكةى  بوونى  دروست  هؤى  دةبَيتة 

طوَي. 
و  دةرةوة  طوَيي  هةوكردنى   .2

ك لةناو كونى طوَيدا.
َ
كؤبونةوةى ضل

3. زةبر طةياندن (Trauma) بة 
طوَي يان كاسةى سةر وةكو لَيدان و كةوتن 
كارةساتى  يان  سةردا،  و  طوَي  بةسةر 
ئؤتؤمبَيل و كاتى مةلة كردن بةتايبةتى 
بةرزاييةوة.  لة  ئاو  ناو  بؤ  دان 

َ
خؤهةل

بةتايبةتى  طوَي  هةرضةندة  ...هتد. 
كاسةى  ئَيسكى  لةناو  كة  ناوةوة  طوَيي 
سةردا جَيطريبووة، بةآلم لةبةر ناسكى 
ثَيكهاتةى طوَي و بةهؤى شكانى ئَيسكى 
طوَي و كاسةى سةر ئةم ثَيكهاتةية بؤى 
هةية بريندار ببَيت زيكةى طوَي دروست 

بكات.
4. زةبر طةياندن بة مَيشك و مل 
زؤر  كة   (Head & Neck injury)
كات زيكةى طوَي تايبةت دةبَيت بةالى 
راست يان الى ضةث، واتة بةو اليةى كة 

زةبرى ثَيطةيشتوة.
ناوةِراست  طوَيي  هةوكردنى   .5
(otitis media) كة ئاكامةكةى دروست 
كى طوَي (جةراعةت) و كون 

َ
بوونى ضل

زيكةى طوَي  زيكةى طوَي  
    Tinnitus    Tinnitus  TinnitusTinnitus

دكتؤر محةمةد جةزا نورى قةرةداخى 
ثسثؤِرى نةخؤشيةكانى طوَي و لووت و قوِرط 
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زيكةى هةردوو كة طوَي ثةردةى بوونى
و قرضان

َ
هةل يان دةكات  دروست طوَي

طوَي ثةردةى ئةستوربوونى و كرذبوون
ناوةِراستى طوَيي هةوكردنى بةهؤى
شَيوة درَيذخايةنةوة، هةروةها بةهةمان
طوَيي ئَيسكةكانى رزاندنى ثارةو طؤشت
ناوةِراست.دواترطريانىجؤطةىئؤستاكى
لة ناوةِراست طوَيي و لووت لةبةينى
ئةنفلؤنزاو و هةآلمةت ئةنجامى
بوونى دروست يان لووت هةستياريي

لووت. ناو شَيرثةنجةى برينى
تةمةنى بةتايبةتى تةمةن: .6
مرؤظ كة ذوور. بةرةو و ى

َ
سال (60)

لةدةست بيستنى هةستى وردة وردة
ثووضةأل و ثسان بةهؤى دةدات
ئةم –ناوةوة. طوَيي شانةكانى بوونةوةى
كةمبيستنةيةكَيكلةئاكامةكانىزيكةى

طوَيية.
7.هؤكارىبؤماوةييبؤطوَيطرانى:
ثَيدةكات دةست طرانييةكة طوَي ئةمةش
تةمةنَيكى لة و الويةوة تةمةنى  لة
دةبَيت، بةآلم دروست بوون كةمدا كةِر
ديكة طرانييةكى طوَي  هةموو وةكو

نيشانةيةكىسةرةكيةتى. زيكةىطوَي
جؤر دوو بةرز: ئةمةش بة دةنطى .8

دةبينرَيت:
ماوةيةكى بةآلم بؤ بةرز دةنطى .a
كورت(لةضةندضركةيةكةوةهةتاضةند
نزيكةوة لة تةقينةوة وةكو كاتذمَيرَيك)
يان بؤمب) تفةنط، دةمانضة، (دةنطى
دةنطى طوَيوة لةنزيك مرؤظ قيذةى
بةكارهَينانى طؤرانى بةرز و و ميوزيك
يان مشارى بةرد و و ئةمثليفاير ندطؤ

َ
بل

بةرزى دةنطى هةرضى و بِرينةوة ئاسن
نزيك ثشتى مرؤظ لة دةورو كة ديكة

بن.
درَيذ بؤماوةى بةرز دةنطى .b
لة و ستافةى كرَيكار وةكو ئةو خايةن
بةردى بِرينةوةى  بة  تايبةت كارطةى 

بةردةوام كارى ضةكوش يان مةِرمةِر
كؤمثرَيسةرى و درَيل بةكارهَينانى يان

 Rap ميوزيكى طرى طوَي يان سةرجادة
طرانى  طوَي ئاكامةكةى Pop ئةمانة يان

زيكةى طوَيية. و
تةلةفؤنى بةكارهَينةرى هةروةها
ضةند بؤماوةى رؤذانة  مؤبايل

 Head) بةكارهَينةرى يان كاتذمَيرَيك،
و درَيذخايةن بؤماوةى (phone

 ipod بةكارهَينةرى و  بةرز،  بةدةنطى
.Mp3 يان

مَيشك و طوَي وةرةمةكانى .9
(Cancer) شَيرثةنجة يان لوو جؤرى

بةتايبةتى وةرةمى خوَيناوى.
ئَيسكةكانى بوونى بةئَيسك .10
كاتَيكجومطةى (Otosclerosis) طوَي
ناوةِراست طوَيي ئَيسكى هةرسَي
بوونى دروست بةهؤى بةيةكادةلكَين

ئَيسكىزيادةوة.
نةخؤشى بة تووشبوون  .11
كة كاتَيك (Menieres Disease)
كة دةبَيت زياد ناوةوة طوَيي ناو شلةى
فشار شوَينة، ئةو ئاوسانى

َ
هةل دةبَيتة

خستنة سةرشانةكانى طوَييناوةوة ثووض
لةكاركةوتنيان. شانانةو ئةو بوونةوةى

ى ذمارة (8) دةمارى 12. وةرةمى
بيستنى،كةئةمجؤرةوةرةمةهةرضةندة
نيية، (malignant) كانسةر لةجؤرى
وردة وردة َيكدا

َ
سال ضةند بةآلم لةماوةى

سةر دةخاتة فشار كة دةبَيت طةورة
بيستن نةخؤشةكة  بيستنى دةمارى 
هةراسانى و زيكةى طوَي دةدات لةدةست
نةخؤشيةكةوة لةسةرةتاى كة دةكات
نيشانةكانيةتى، لة يةكَيك طوَي زيكةى
طوَيدا لةيةك تةنها نةخؤشية ئةم
لة طوَي زيكةي كةواتة دةبَيت دروست

دةبَيت. دروست طوَيدا ةيك
(Depression) خةمؤكى   .13

نةخؤشى  Stress هةردوو  ى
َ
سةرقال و

لةم و طوَي  زيكةى بوونى بؤ هؤكارن 
بيستن كةم جؤرة نةخؤشيانةدا هةستى

نابَيتةوة.
خوَين بؤرى نةخؤشيةكانى .14
كة (Blood Vessels Disorders)

دةكةن. دروست زيكة
سةرو ئاستي وةرةمى هةندَيك .a
فشار قةبارةيانةوة  بةهؤى كة  مل

مل. خوَينى بؤرى سةر دةخةنة
رةق (Atherosclerosis)
و تةسك بوونةوةى بؤرى خوَين بوون
بةهؤى مَيشك سةرو كاسةى و مل لةناو
كؤليسرتؤأل بةرزبوونةوةى و تةمةنةوة
بوونةوةى تةسك و (Cholesterol)
ئةم كة ناوةوة طوَيي خوَينبةرى
وةكو ناتوانن هؤيةوة بةو خوَينبةرانة
طوَي، بةآلم ناو  بؤ جاران خوَين بةرن
دةمارانةدا لةو خوَين خَيرايي تةوذمى
نةخؤش (هاذة) وةكو كة دةبَيت خَيراتر
هةردوو كة لة سةريدا دةيبيستَيت لةناو
لَيدانى لةطةأل و دةبيسرتَيت طوَيي الى

ثَيدةكات. زياترهةستى دا
َ
دل

خوَين فشارى بةرزى .c
فاكتةرانةى ئةو و (Hypertension)
ى

َ
سةرقال وةكو دةكةن زياد خوَين فشارى

و (Alcohol) مةي  خواردنةوةى و 
خواردةمةنيانةى ماددةى خواردنى ئةو

(Caffeine) تَيداية كافائينى
لة خوَين بؤرى نوشتانةوةى .d
نوشاندنةوةى و  بادان مل  وةكو ملدا
دةكاتةوة. تةسك خوَينبةر بؤرى كة  مل

و بريندارى هةندَيك بةهؤى .e    
تَيكةأل بؤ مل  لةسةر نةشتةرطةرى 
كة خوَينهَينةر و خوَينبةر بؤرى بوونى
خوَينهَينةر لة خوَينبةر و خوَين فشاري
دةوترَيت ثَيى كة دةكاتةوة يةكسان
كة (Arteriovenous aneurism)
طوَي دروست دةكات بةتايبةتى زيكةى

الدا. لةيةك
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15.بةكارهَينانىهةندَيكدةرمان:
دةرمان لة جؤر هةندَيك بةكارهَينانى
هةندَيك طوَي دروست دةكات و زيكةى
زؤركات دواى دةكات. زياتر زيكةى طوَي
كةم طوَي زيكةى دةرمانانة ئةو وةستانى

دةوةستَيت. يان دةبَيتةوة
دةرمانانة: جؤرة ئةو نمونةى

(Antibiotic) بايوتيك a. ئةنتى
 Chloramphenicol ،وةكو
 Erythromycin، Tetracycline،

.Vancomycine، Bleomycin
 Cancer) كانسةر دذة b. دةرمانى

.(medication
دةرمانى ميزكردن. .c

مةالريا. دةرمانى .d
رؤذى ئةطة ئةسثرين حةثى .e
زيكةى بخورَيت زياتر حةث (12) لة

دةكات. دروست طوَي –
جؤرة مرؤظانةدا طوَي لةم زيكةى

زياتردةبينرَيت:
درَيذ دوورو بؤماوةى ئةوانةى .1
بةرزى دةنطى ذيانياندا كارو لةشوَينى
وةكو هةندَيك بَيت دةوريان بةردةوام لة

كارطة.
(60) تةمةنى  لة – تةمةن  .2

ةو بةرةو ذوور.
َ
سال

كة خَيزانانةن لةو ئةوانةى .3
طرانيان الوييةوة طوَي تةمةنى لة هةر

هةية.
زؤرترة لةثياودا  طوَي زيكةى  .4

ذن. لة وةك
زةبر ثَيش لةوةو ئةوانةى .5

طةيشتووة بة سةريان.
بةجؤرَيك طوَي زيكةى هةندَيكجار
كة مرؤظ ذيانى لةسةر كاردةداتةوة

هؤى: دةبَيتة
هيالكى. .1

راوكَي. ة
َ
دل .2

نوستن. كةم يان نةنوستن .3

زؤر. بريكردنةوةى .4
لةبريضوونةوة. .5

خةمؤكى. .6
.Irritability هةستداريةتي .7

ثشكننيبؤئةمنةخؤشية(زيكةى
طوَي):

ئةم  هؤكارةكانى زانينى ثاش  
نةخؤش لةسةر ثَيويستة نةخؤشية
بؤ نةخؤشيةكة باسي درَيذ دوورو بة
جؤرى باسي بكات، ضارةسةر ثزيشكى
ناو ديكةى كَيشةى باسي طوَي، زيكةى
باسي طرانى، طوَي و طَيذى وةك طوَي
قوِرط و لووت و طوَي بةشةكانى هةموو
هةبَيت ديكةى نةخؤشيةكى هةر ئةطةر
رووى ثَيش لةوةو كارةساتَيك هةر يان
دةرمانانةيوةريدةطرَيت ئةو يان دابَيت،

بؤهةرضىنةخؤشيةك.
بةثَيويستى  ضارةسةر دكتؤرى  
لووت و طوَي ثشكنينى بةوردى دةزانَيت
سةرو ثشكنينى هةروةها بكات قوِرط و
هؤكارَيك هةر بؤ بكرَيت ثشكنني و مل

هةبَيت. كة
ثشكنينَيكى هةموو ثَيويستة .1

 Audio) بكرَيت بؤ ئؤديؤلؤجى
وةكو (logical examination

كارى طوَي.
َ
جؤرةها هَيل

ئايا وردى، بة طوَي  ثشكنينى .2
بؤرى طوَي ضؤنة. طوَي ئاستى ثةردةى
ئايا طرتووة، كى

َ
ضل يان هةوكردن هيض

و هةية طوَيدا لةناو بؤرى موو ة
َ
تال هيض

بؤرى ئايا ناو طوَيوة بة ثةردةى نوسانى
زيندةوةرَيكىتياداية، و هيضمَيروو طوَي
لؤكةو هيض طوَي ثاككردنةوةى دواى يان
بؤرى ناو نةخراوةتة دى شتى و كلَينس
يان تياداية كونى ثةردةىطوَي ئايا طوَيوة

هةوكردنىهةية؟
برَيتي لة ضارةسةر ثزيشكى .3
ثشتى دةورو بؤ ندطؤ

َ
بل بةكارهَينانى

بؤى هةية هةندَيك يان سةرو مل طوَي

ندطؤ
َ
بل بة  (وذة) لةجؤرى دةنط  جار

ببيستَيت.
بَيت لةيادى دةبَيت نةخؤش .4
ضةندة ماوةى كة َيت 

َ
بل ثزيشك كة

دةستى لةكةيةوة هةيةو كَيشةيةى ئةم
دةكات. لةضى دةنطة ئةو ئايا ثَيكردووة،
ئةو ئايا  (.. هاذة.  يان وذة  يان  (زيكة
بةناوة، ناو يان هةية كات هةموو دةنطة
ئايا لةيةك بةرؤذ، يان شةو زؤرترة بة
ئايا هةردوو طوَي. يان دةنط دَيت طوَيوة
ثَي دةنطةي ئةو هةية هؤكارَيك هيض
داوات لَيدةكات ثزيشك نا؟ بكات يان زياد
الى و راست الى بؤ بطَيِرَيت  ضاو كة 
توندى يةك بة سةر دان بخةيتة و ضةث
ضةثدا الى راست و بةالى ضةناطةت يان
بابدةيت مل  لَيدةكات داوات بطريَيت، 
ئةطةر ضةثدا، بةالى و  راست بةالى 
ئةوا كرد  كةمى و زياد طوَي زيكةى 
بؤ بدؤزرَيتةوة، هؤكارةكةى بة لةوانةية

نمونة:
ماسولكةكانى كرذبوونى .1
هؤى دةبَيتة كة يان مل طوَي دةوروثشتى
ضركة بوونى دروست هؤى دةبَيتة كة
لةضةند طوَيدا لة لةسةريةك ضركى

ضةند خولةكَيك. ضركةيةكةوة بؤ
لةطةأل كة دةنطةي ئةو .2
هؤكارةكةى لةوانةية دَيت دا

َ
دل لَيدانى

يان بَيت خوَين فشارى بةرزبوونةوةى
كشانىلوولةىخوَين يانوةرةمىلولةيي

خوَين بَيت.
 meniere) مينريز  نةخؤشى .3
هاذةى بوونى دروست هؤكارى كة (s
ئةو نيشانةى بةيةكةمني كة طوَيية

نةخؤشيةدادةنرَيت.
ناوةِراست طوَيى ئَيسكى لكانى .4
لةجؤرى دةنطةكة و (Otosclerosis)
لة يان طوَي لةيةك دةبَيت طوَي هاذةى
دَيت يان دةبَيت بةردةوام طوَي هةردوو

دةِروات. و
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ثةردةىطوَيوة بة كىطوَي
َ
لكانىضل

ضيلكةو لؤكةو يان قذ ة
َ
تال بوونى يان

كة ديكة شتى مَيروو يان كلينكس
جؤرةها دةنطى بوونى هؤكارى دروست

ية. هاذة) (زيكةو
5.هةوكردنودةرضونىجومطةيي
بةهؤىكرذبوونى (Tm joint) ضةناطة
بةهؤى يان ثشتة دةورو ئةو ماسولكةيي
جومطةية دةمارى ئةو دةمارةكانةوة كة

بيستنةوة. دةمارى لة نزيكة زؤر
دةنطى بةرز و ثاش تةقينةوة .6
و دةبَيت طوَي زيكةى تووشى مرؤظ
يان هةردوو بيستن) (كةم طوَي طرانى
كاتى لةوانةية زيكةية ئةو طوَي. يةك

هةتا هةتايية. و يان بةردةوام بَيت
كاركردنيان شوَينى ئةوانةى .7
تَيداية بةردةواميان بةرزى دةنطى
بةكارهَينانى يان درَيذى تةمةن يان
دةنطىطوَي كاتانةدا لةم هةندَيكدةرمان

ية. (زيكة) جؤرى لة
يان جيوة بة  بوون ذةهراوى  .8

قورقوشم.
هةشت ذمارة دةمارى وةرةمى .9
طوَي دةنطى (Acoustic Neuroma
كة لةو طوَييةى زيكة دةبَيت. لةجؤرى
ئةمةش و دةبَيت وةرةمة ئةو تووشى
طَيذيي هةروةها داية.

َ
لةطةل طرانى طوَي

.(Vertigo) (سةرةسوِرَي)
وةكو نةخؤشييةكى ضةند .10
كاركردنى لةم كةمى، خوَين سلفس،
(Hypothyroid) سايرؤيد طالندى
خوَين فشارى بةرزى يان

.Hypertension
ثزيشك لةوانةية هةرضةندة
هةرطيزهؤكارىزيكةىطوَينةدؤزَيتةوة
نوَيرتين بةكارهَينانى دواى تةنانةت
كاتة ئةو ئَيستا.  تازةى تةكنؤلؤذى 
تةنها كة دةكات نةخؤش لة داوا ثزيشك
رابهَينَيت خؤى كة ئةوةية ضارةسةر

ضةند هةنطاوَيك ئةو كَيشةيةداو لةطةأل
ئةنجام طوَي، زيكةى كردنةوةى كةم بؤ

بدات.
طوَي زيكةى ضارةسةرى

بؤ  دابنَيني ثالن بؤئةوةى   
ثزيشك طوَي زيكةى ضارةسةركردنى
بدؤزَيتةوة طوَي زيكةى هؤكارى دةبَيت
دؤزينةوةى ثاش و  بتوانَيت  ئةطةر
ى

َ
هةول دةبَيت طوَي زيكةى هؤكارى

كة بدةين نةخؤشية ئةم ضارةسةرى
ئةطةر دةكات دروست طوَي زيكةى
كة بَيت بةجؤرَيك نةخؤشيةكة

ضارةسةرىهةبَيت.
طوَي  كى

َ
ضل بوونى نمونة بؤ  

ثةردةى طوَيوة كة و لكبونى بة (Wax)
بةالبردنى هؤى زيكةى طوَي. و دةبَيتة

نامَينَيت. زيكةى طوَي كة
َ
ضل ئةو

بةسةر  موو َيك
َ
تال البردنى

طوَي ضارةسةرى زيكةى طوَي و ثةردةى
بووبَيت، ئةو مووة هؤكار ئةطةر دةكات
لوولةى نةخؤشيةكانى ضارةسةرى
يان بةهؤى بةكارهَينانى دةرمان خوَين
دةدات نةخؤش يارمةتى نةشتةرطةرى

طوَي. زيكةى بوونةوةى كةم بؤ
هؤكارى  طوَي زيكةى ئةطةر خؤ  
بَيت دةرمان هةندَيك  بةكارهَينانى 
يان دةرمانة  ئةو كردنةوةى كةم ئةوا 
بةهةندَيك طؤِرينى و دةرمان البردنى
دةدات ديكة يارمةتى نةخؤش دةرمانى

طوَي. زيكةى كةمكردنةوةى بؤ
كثكردنىزيكة

:(Noise Suppression)
بةكارهَينانىهةندَيك   ئةمةشبة
دةنطكةزاأل دةبَيتبةسةر دةنطىزيكةى
كةمرت نةخؤشةكة ئةوةى بؤ طوَيدا
ئةمةش بكات زيكة بيستنى بة هةست

خوارةوة: الى ضةند رَيطايةى بةم
دةنطى ئامَيرى بةكارهَينانى .1
(White Noise machines) سثى

ئةمئامَيرةهةندَيكدةنطدروستدةكات
وةك هةية مرؤظدا لةدةوروثشتى كة
دةنطى باران، دةنطى ئاو، سروشتى دةنطى
بةكاردةهَينرَيت ئامَيرة ئةم رةشةبا،
بة بةسرتاوة كة لةكاتىشةودا بةتايبةتى

نوستنةوة. جَيطاى سةر ثشتى
 Hearing Aid طوَي طؤى بَلند .2
ئةو بؤ بةكاردةهَينرَيت ئامَيرة ئةم
طوَي، لةزيكةى جطة كة نةخؤشانةى

هةية. طرانيشيان طوَي
دةنط ثؤشينى ئامَيرى .3
ئةمةش لةجؤرى (masking device)
بةهَيواشى جؤرة كة طويَية طؤى ند 

َ
بل

بةسةر دةبَيت زاأل كة دةردةكات دةنطَيك
طوَيدا. زيكةى

طوَي زيكةى ضارةسةرى بؤ دةرمان
ضارةسةرى ناتوانَيت دةرمان ئاشكراية
بةآلم بكات، طوَي زيكةى بنةِرةتى
يارمةتى دةتوانَيت دةرمان هةندَيك
طرفتى كةمكردنةوةى بؤ بدات نةخؤش

زيكة: وةكو
نةخؤشى ضارةسةرى بؤ دةرمان -
بؤ بةكاردةهَينرَيت ئةمةش خةمؤكى
زيكةى طرفتارى زؤر نةخؤشانةى ئةو

بوون. طوَي
دةرمانى هةندَيك بةكارهَينانى -
ئةم بةكارهَينانى  بةآلم راوكَي، ة

َ
دل

دةبَيتة درَيذ دوورو ماوةى بؤ دةرمانانة
(Addiction) بوون وودة

َ
ئال هؤى
لةسةريان.

 Acamprosate)) دةرمانى   -
بةكاردةهَينرَيت  كة  – Campral
بةمةى ئالوودةبووان ضارةسةرى بؤ
بؤ هةبَيت سوودى هةية بؤ خواردنةوة

طوَي. زيكةى ضارةسةرى
بةسوود: ثارَيزى هةندَيك

جطةرةكَيشان،  لة وةستان  
دةنطى شوَينانةى لةو  دووركةوتنةوة
كةمرت هةست ئةوةى بؤ تَيداية. بةرزى
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كة تيايدا لةو ذوورةى زيكة بكةيت بة
ئةوةى هةبَيت بؤ دةنطَيك دادةنيشيت با
طوَيدا زيكةى دةنطى بةسةر بَيت زاأل
دةنطى بةكزى يان دةنطى ميوزيك وةكو
هةرضى دةنطى ديكة هةواى ثانكة يان

زيكةى طوَيدا. بةسةر زاأل بَيت كة
بذَيوى مَيشك، ى

َ
سةرقال ةراوكَي،

َ
دل

بكات. زياد طوَي زيكةى هةية بؤى ذيان
واية ئةوانةى مةيخؤرن باشرت بؤ
ضونكة بكةنةوة، كةم خواردن مةى
خوَين لوولةى كشانى هؤى دةبَيتة مةى
خوَين زؤرتر تةوذمى بةو هؤيةوة كة

ناوةوة. طوَيي بةشى بةتايبةتى دةبَيت
ثشتطريى و خؤراهَينان

ضارةسةر  ثزيشكى كات هةموو  
رابهَينَيت لةنةخؤشدةكات كةخؤى داوا
ئةمة هةرضةندة كَيشةكةيدا لةطةأل
ثزيشك بةآلم كاتَيك نيية، ئاسان كارَيكى
ضارةسةرى بؤ نامَينَيتةوة بؤ هيضى
ئامؤذطارى دةستةواذةية بةم نةخؤشَيك،
لةطةأل رابهَينة خؤت دةكات. نةخؤش
ضارةسةركردنى بةآلم كَيشةكةتدا
ةراوكَي

َ
دل وةكو ديكة نةخؤشى هةندَيك

طوَي زيكةى يدا 
َ
لةطةل كة  خةمؤكى و

نةخؤش دةروونى بارى دةكاتةوة، كةم
دةكات. ئاسودةتر

زيكةى لة كَيشةى بةرطريكردن
طوَي:

كةسانةى ئةو بؤ بةتايبةتى -
بةرزى دةنطى كاركردنيان شوَينى كة
بؤ وةكو دةنطى مشارى كارةبايي تَيداية
..شتى ئاسن و. و بةرد و بِرينةوةى دار
دةنطى كارطةكة ناو بةرزى دةنطى ديكة.
دةبيسرتَيت. تَيداية قورسي ئامَيرى
بةكارهَينانى شوَينى تةقينةوةو
و شةِر ناو سةربازطةو كاتى تةقةمةنى
دةبَيت هةميشة كاتانةدا كة لةم جةنط
طوَيي هةردوو كة بَيت  لةبريى مرؤظ

داثؤشَيت.
بةرز دةنطى لة طوَي ثارَيزطارى -
بةكارهَينانى لةكاتى ميوزيك وةكو

ئاهةنط ى
َ
هؤل لةناو طةورة ندطوَي

َ
بل

و طشتيةكان بؤنة و زةماوةند و
طوَي  بؤ  Head phone بةكارهَينانى
دورو بؤماوةى ميوزيك طؤرانى لة طرتن
زيكةى طرانى و هؤى كة دةبَيتة درَيذ

طوَي.
لوولةى نةخؤشى ئةوانةى بؤ -
ضارةسةرى دةبَيت كة  هةية خؤَينيان
شانبةشانى و  بكةن بؤ  تايبةتى
و بةسوود خواردنى و وةرزش ئةوةش
مةي و لةجطةرةكَيشان دووركةوتنةوة

خواردنةوة.
مَيشك: كرذى و طوَي زيكةى

لةساتَيكى ذيانيدا  زؤربةى مرؤظ  
دةبَيت (Stress) مَيشك كرذى تووشى
لَي كرذى مَيشكى لة ذيانيدا نيية كةس
كامةرانيش زؤر ئةطةرضى روونةدات
طوَي زيكةى مَيشك كرذى لةذيانيدا بَيت
هةبَيت بةآلم ئةطةر زيكة ناكات، دروست
زيكةى ئةوانةى دةكات زياد مَيشك كرذى
ثَيدةكةن هةستى زؤرتر هةية طوَييان
هةبَيت مةراقيان يان بن سةقاأل ئةطةر
دروست مَيشك كرذى هةبوو زيكة كة
كرذبوونى ئةمةش دةبَيتة هؤى دةبَيت.
ئةمةش ديسان و ومل سةر ماسولكةكانى
بوونى زيكةى دروست زياتر هؤكارة بؤ

طوَي.
كةم بؤ  هةنطاوَيك ضةند 

:Stress بارطرذى كردنةوةى
 ثَيويستةنةخؤش ئةوةبزانَيتكة 
طوَي زؤرى هؤكارةكانى زيكةى زؤربةى
هةرضةندة كَيشةيةكى نني و كوشندة
نةخؤش دةبَيت ئةوة لةبةر ناخؤشة زؤر
ضارةسةر بكرَيتةوة. نيا

َ
دل و هَيمن

كة نةخؤش زؤرى زؤربةى – بةدةنط
لةشوَينى زياتر كَيشةيةية ئةم طرفتارى
نوستن بؤ سةرجَيطا كاتى و دةنط بَي
زؤر لةشوَينى دووركةوتنةوة كةواتة
دةنط واية باشرت  كث و دةنط بَي
و ميوزيك  وةك هَيمن تؤنَيكى بة 
حةوانةوة لةكاتى بةهَيواشى قسةكردن

مةبةستى بة جَيطادا لة راكشان يان
ندطؤى

َ
بل بةكارهَينانى  يان  نوستن

بؤ ئةو نةخؤشانةى بةم رَيطةية راديؤ
تةنانةت ئةمةش لَيدةكةوَيت. خةويان
بؤ بةكاردةهَينرَيت ئؤتؤمبيلدا لةناو
هةية لةكاتى كَيشةيةيان ئةوانةى ئةم

لَيخوِريندا.
بةكارهَينانى بةهؤى نمونة بؤ

لَيوة  هَيمنى دةنطى كة  CD هةندَيك
باران ئاو، شةثؤُّـ باران، وةكو دَيت
دةنطَيكى هةر يان با دةنطى بارين
كردنةوةى هَيمن هؤى دةبَيتة سروشتى

كةمكردنةوةى  mood بةهؤى (مةزاج)
كردنةوةى نةرم و مَيشك طرذى
بةتايبةتى لةش ماسولكةكانى طرذى
هؤيةوة كة بةو و مل ماسولكةكانى سةر
سريؤتؤنني هؤِرمؤنى بوونةوةى نزم
بوونةوةى هَيور  و (Serotonin)

خوَيندا. لوولةى لةناو خوَين ثةستانى
كة: ئاطادار بة

خواردنةوة و خواردن هةندَيك -
سوور، شةرابى وةكو دةكةن زياد زيكة
جؤ و طةنم دروست كراو لة مةشروبى
نةستةلة ثةنري و هةروةها بريةو وةكو
جطةرةكَيشان ثرتةقاأل، هةندَيكجار

ضةور. خواردنى هةروةها (نيكؤتني)
درَيل ئامَيرى بةكارهَينانى  -
ثزيشكى اليةن لة (Dental Drill)
لةرَيطاى كة  دان ينى

َ
كؤل

َ
بؤ هةل دانةوة

لةرينةوةى و ضاوةوة دةم سةرو ئَيسكى
طوَيي دةطةيةنني بة دةنطة ئَيسك ئةو
كةسدا هةندَيك  لة بةتايبةتى ناوةوة 
درَيذ دوورو بؤماوةى ئةطةر كة

بةكاربهَينرَيت.
لةناو فرؤكة دةنطى -

فِرؤكةخانةكاندا.
بةتايبةتى ئؤتؤمؤبيل لَيخؤِرينى -
درَيذ دوورو بؤماوةى طةورة ئؤتؤمبَيلى
شوفَير الى ثةنجةرةى ئةطةر بةتايبةتى

كرابَيتةوة.
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ــة رؤشــتــنــى خــوَيــن     طــرفــت ل
هؤكارة  لــةو  بةيةكَيك  ضوكدا  بةناو 
بنةِرةتيانة دادةنرَيت كة تواناى سَيكسي 
رةثنةبوونى  ــرةوة  ــَي ل ــن،و  ــن ــةزَي دادةب
ناتةواو يا هةر رةثنةبون لةنيوةى رَيطادا 
ثةيدا دةبَيت. هةر لَيرةشدا دةبينني كة 
خوَينةكانى  لولة  لة  خوَين  ثةستانى 
لولة  نةرمى  و  روودةدات.  ضوكدا 
ثِر  ثَيويستة  كة  خوَينبةرةكانيش 
بنب لةخوَين بةشَيوةيةكى ديناميكى 
بؤ ئةوةى قةبارةى ضوك زياد بكةن، 

ثَي  ثَيويستى  درَيذبوونى  و  رةقــى  و 
ببةخشن، دادةبةزَيت.

ئةمينيةكان  ترشة  وةرطرتنى   
هؤى  دةبَيتة  ـــادة)  زي خــؤراكــى  (وةك 
خوَينةكان.  لولة  نةرمى  ضاككردنى 
و  خوَينةكان  لولة  داتاشينى  بةهؤى 
بوونى كالسيؤم تياياندا، هةريةك لة مؤز 
و كَيوى و ئةناناس و مانجؤ، و هةموو 
ئــةو خــؤراكــانــةى كــة ئةنزيمى (ثــرو 
ميالين) يان تَيداية هةمان كاريطةرييان 

هةية. 
لولو  لةناويشياندا  طــونــةكــان،   
 (Se) طوَيزةرةوةكان ماددةى سيلينيؤم
بةرز  بةرَيذةيةكى  يان  كانزا)  (نيمضة 
تَيداية. هةرضى ئةو ماددة خؤراكيانةشة 
كة بةشَيوةيةكى سروشتى ئةم ماددةيةيان 

ــة (واتـــة  ــداي ــَي ت
ــؤم)  ــي ــن ــي ــل ــي س
ـــة هـــةوَيـــن و  ل
مانطاو  جطةرى 
ـــةى  ـــل طـــورضـــي
مانطاو طةنم (تا 
ــةكــى باش  رادةي
تيايدا  ــــذةى  رَي
ـــــةرزة) بــةآلم  ب
ثاش هاِرينى طةنمةكة تةنها ضارةكَيكى 
بةرهةمة  لة  هــةروةهــا  دةمَينَيتةوة، 
ى 

َ
(قرذال وةك  هةية  دةرةكييةكانيشدا 

دةريايي، ماسي قةد.
 

دابــــةزيــــنــــى لـــــةكـــــاتـــــى 
ئاستى سيلينيؤم لة جةستةدا (زؤر جار 
ظيتامني  بؤ  جةستة  ثَيويستى  لةكاتى 
E) روودةدات ئةوا ئةطةرى ئةوة هةية 
سَيكسيةكاندا  فرمانة  لة  تَيكضوون 
ئــةو خؤراكانةى  ـــدات. خــواردنــى  رووب
بــاســمــان كـــرد ســــــةرةِراى كــــةرةوز و 
مةعدةنوس و ميوةكانى هَيلى كةمةرةيي 
دةبنة  بَيطومان  بابايي)  و  كَيوى  (وةك 
لة  تَيكضوونةكة  ضاككردنةوةى  هؤى 

جةستةدا.
ـــؤ تــوخــمــى  ـــةتـــة ب

َ
ــــةم حـــال  ئ

دةبَيتةوة،  ــارة  دوب  Mn ”مةنطةنيز“ 

ــتــة هؤى  ــةشــدا دةبــَي ــة ل كــة كــةمــى ل
دابةزينى توانا سَيكسيةكان، واتة دةبَيت 
بةدواى ئةم توخمةدا بطةِرَين لة ماددة 
ئــةوةى  بؤ  بيخؤين  و  خؤراكيةكاندا 

ن.
َ
تَيكضونةكة نةهَيل

 هةريةك لة طوَيز و بادةم و جؤ 
و طةنمى رةش و جودار و ناني تةواو، 

مةنطةنيزيان تَيداية.
 خواردنى ئةو ماددة خؤراكيانةى 
ئاوَيتة  لــة  ـــؤراك  ــةر خ ــنــة س دةخــرَي
سروشتيةكان بةيةكَيك لةو ضارةسةرة 
لــةبــةردةســتــدان،  ئَيستا  كــة  زؤرانـــةن 
ضونكة خواردنيان دةبَيتة هؤى بةهَيزى 
رةثبوون لةنَيردا، و طةِراندنةوةى كردارى 
ةتة سروشتيةكانى 

َ
رذاندنى تؤو بؤ حال

ثشَيوى، بةآلم لة ذندا دةبَيتة هؤى زياد 
هاندانى  سَيكسي،  ـــارةزووى  ئ كردنى 
جةستة بؤ طةيشتن بة لوتكةى ضَيذى 
ضاككردنى  و  (ئـــؤرطـــازم)  سَيكسي 
ةتى دروستى ذنةكة بةشَيوةيةكى 

َ
حال

طشتى.
كــــةواتــــة ئـــةمـــةيـــة خـــؤراكـــى 
ضــارةســةري بـــةآلم بــةداخــةوة ئَيمة 
دةرمـــان  ــى ضـــارةســـةرى وةك  خــؤراك
كو بةساكارييةوة دةيانخؤين 

َ
ناخؤين، بةل

بةسورةوةكردن  يا  كوآلندن  بة  كاتَيك 
بَي  ـــن،  دةدةي تَيكيان  بــرذانــدن  بة  يا 
بايةخ بدةين بةرَيذةى ضةورى  ئةوةى 
ياثرؤتني يا ئةو شةكرةى كة خؤراكةكة 
هاوسةنطى  بــة  طــوَيــش  و  تــيــايــدايــة، 
ناوةرؤكةكةى نادةين. هةروةها ئَيمة بة 
ك 

َ
هةِرةمةكى دةخؤينةوة، زؤربةى خةل

تةواو  هةِرةمةكى  بةشَيوةيةكى  ذيــان 
ئاسؤي  ثَيويستة  زؤر  ــةن،  دةب بةسةر 
بكةن  فــراوان  باشرت  زانيارييةكانمان 
لةسةر  جةخت  ئينسني  برنارد  دكتؤر 
كة  دةكــاتــةوة  خــؤراك  رَيسايانةى  ئةو 

خؤراك و توانا سَيكسيةكان

ثةيدا دةبَيت. هةر لَيرةشدا دةبينني كة 
خوَينةكانى  لولة  لة  خوَين  ثةستانى 
لولة  نةرمى  و  روودةدات.  ضوكدا 
ثِر  ثَيويستة  كة  خوَينبةرةكانيش 
بنب لةخوَين بةشَيوةيةكى ديناميكى 
بؤ ئةوةى قةبارةى ضوك زياد بكةن، 

ثَي  ثَيويستى  درَيذبوونى  و  رةقــى  و 

دةريايي، ماسي قةد.

ثشَيوى، بةآلم لة ذندا دةبَيتة هؤى زياد 
هاندانى  سَيكسي،  ـــارةزووى  ئ كردنى 
جةستة بؤ طةيشتن بة لوتكةى ضَيذى 
ضاككردنى  و  (ئـــؤرطـــازم)  سَيكسي 
ةتى دروستى ذنةكة بةشَيوةيةكى 

َ
حال

  دانا قةرةداخى
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لةو خوارةوة هةندَيك دايناون، لة خؤى
دايناون ئةو كة باوةِرثَيكراوانةى شتة

دةيخةينةِروو:
و  سروشتى خـــؤراك  ثَيويستة  
بَيت، ــةواو ت و  بَيت ثــاك  ذينطةدا  لة 
ماددة لة ثَيويست كة واية ماناى ئةمة
بكرَين ئامادة  سروشتيةكان خؤراكية 
ماددةى يا كيميايي ماددةى ئةوةى بَي
بةشَيوازةكانى و بكرَيت. تَي ثارَيزةريان
ة
َ
ئامادةكارى هةل تةكنيكةكانى لَينان و

خؤراك سةرةتاييةكانى تَيكنةدرَين،
لةثاش ســةوةيــة، بؤ يةكةم ثلةى بة 
بنةضة ئةوسا خؤراكة دَيت  ميوة ئةو
بِرةكةيان ثَيويستة كة طيانةوةريةكانة
ثَيويستة لــةثــاشــرتدا بــَيــت، ســنــوردار 
ترش خؤراكى لة زياتر تفت خؤراكى
رَيطاى لة دةتوانرَيت  (كة وةربطريَيت 
يا بؤنكردنةوة تام يا ريطاى سةيركردن

ثَييبزانرَيت).
ضةشنة  هةمة خؤراك ثَيويستة  
و َيت)

َ
دةل كؤنفؤشيوس (هةروةك بَيت

كاأل  % 60 بةرَيذةى خؤراك ثَيويستة
بة يا م

َ
هةل ئةوةى بة ئاطر يا بة بَي بَيت.

كرابَيت. خراث مايكرؤييةكان شةثؤلة
ئةوجؤرةخؤراكةمانلةرَيطاىوةرطرتنى
ية

َ
يةكان وطوَيزةل

َ
سةوزة،وميوة وطوَيزةل

دةست نةهاراوةكانةوة ة
َ
دانةوَيل ةكان

َ
كال

ظيتامينة ثاكةكان بةمانةش دةكةوَيت و
ئةنداميةكانةوة – كانزايي ئاوَيتة و و
لة كة ثةثكة هةروةها دةكةوَيت، دةست
ئةو هةموو جةستةمانةوة لة يداو

َ
طةل

ةوة
َ
ثال زيندة كردارى لة ثاشةِرؤيانةى

دةدرَينة فِرَي دةبن ثةيدا (ميتاثؤليزم)
دةرةوة.

لة  يةكَيك كؤتاييدا با لة  
ئينستان دكتؤر ئامؤذطارييةكانى

ثَيشكةشبكةم:

شري مةكةونةوة، شةكر توخمى
لةرادةىخؤىزياترمةخؤنةوة،خواردنة
ئةوان ئةلكهوليةكان مةخؤنةوة، ضونكة
يةكان وطوَيزى

َ
ةيةكى طةورةنطوَيزةل

َ
هةل

تةواوةكان ة 
َ
دانةوَيل لة و بخؤن،  سةوز

توك-
َ
ضةل واتة نةهاِراو (برنجى وةكو:

جودار رةش، طةنمى و شامى، طةنمة و
راستة. )ئةمة

نيو  بةيانى نانى ثَيش رؤذانــة  
ئــةوة ضونكة بـــِرؤن، ســةعــات بــةثــَي
و ئؤكسجني دةكات، ضاك هةرس كردارى
سودَيكى ئةوةى بؤ ن

َ
دةكَيل ثَيكةوة ئاسن

خؤراكانة لــةش، ئةو بة بــدةن زؤرتــر
وةك تَيداية  زؤر ئاسنيان كة بخؤن 
و ؤبني

َ
هيمؤطل ئاستى كة هةنار) و (سَيو

دةكةنةوة. بةرز لةش سورةكانى خرؤكة
سيكسدا  ئامَيرى لة ثةككةوتن  
هؤكةى نةبونى سوتةمةنى راستة، واتة

دروستى. خؤراكى
تيؤريية  رَينمايية ئةم هةميشة  با
بهَينينةوة، بري خؤمان بنضينةييانة بة
ئَيمة كة  بهَينينةوة برييان بة ضــؤن
خَيرابكةين، بةوةى ثابةندين هةميشة
ضاوةِروانى بةوةى دوانةكةوين،  بةوةى
ــةوةى ب و بــني تـــوِرة بـــةوةى  بكةين، 
كورتى ماوةيةكى بؤ ئةطةر بني بةختيار
مةسةلةكة طةوهةرى بَيت، رؤذطاريش
خؤراكى بةهَيزكةرى كؤتاييدا لةناو لة
هةرة ئامادةباشى كة ئةوة نيية، سَيكسدا
زاوزَي ئةندامةكانى دةبةخشَيتة باش
ديكةي ثَيضةوانةكةى نيوة ثَيشوازى بؤ
(ثياوةكؤنةكانىيؤنانلةوبِروايةدابوون
تةنها ك

َ
خةل هةموو رابــردوودا لة كة 

مَي و نَير نةك دووان، بوون، توخم يةك
و واية، ئةمِرؤماندا رؤذانى لة هةروةك
يؤنان) خواوةندةكانى (سةرؤكى زفس
طةورةيان طوناهى ئةوةى  ئةنجامى لة

ئةوة لةبةر بوو، توِرة لَييان دا، ئةنجام
دوو بة بكات هةريةكةيان دا برِييارى
و نَير يةكَيكيان يةكسانةوة، بةشى
بةسةردا وسزاكةشى وا دييان مَي، ئةوةى
دواي بة يةكةيان هــةر كة  سةثاندن 
بؤى كة بطةِرَيت ديكةدا نيوةيةى ئةو
يدا

َ
لةطةل و دةيدؤزَيتةو تا و دةطونجَيت

دةطةِرَيتةوة كاتة ئةو دةطرَيت، يةك
رةسةنة طشتييةكةو بةختياريية ناو

سروشتيةكةى).
وبةضاوثؤشنيلةوشَيوازيذيانةى 
يا دةبذَيرَيت، ى

َ
هةل مرؤظَيك هةر كة

ساتةدا لةو بة بابةتى كة رةفتارةى ئةو
نــاكــؤك و يــا ـــةواوى دادةنـــرَيـــت، بــة ت
طشتى بةشَيوةيةكى يا و طةِراوةية،

َ
هةل

ثَيويستى سةقامطريى ضونكة ــؤِراوة،  ط
بنةِرةتةكانة لة تةنها بونةوة نزيك بة
سةربازيش سستمَيكى لة ئةوةي (لةطةأل

نيية).
ذمارةى  بة كةسَيك َيتى

َ
 سَيكسوال

ناثَيورَيت كة جوتبونةوة ئةو جارانةى
بطةيةنَيت. ئةنجاميان بة دةتوانَيت
هةست لة بريتيية سَيكسوالَيتى كو

َ
بةل

كردنى ثَيشكةش بؤ توانا و ئارةزوو، و
بة و و بؤ هاوبةشةكة، دةروون بؤ ضَيذ
ذمارةى بة (واتة ناثَيورَيت يةكةكانيش
ناثَيورَيت كة سَيكسيانة ئةو ثةيوةندية
ماوةيةك يا بة دةدات، رؤذةدا ئةنجام و لة
قةبارةىضوكي ثةيوةندىسَيكسي، يا بة

شتى دى). نَير يا
سايكؤلؤذىسَيكسي:

ئةوة  بةثَيى كة  رةوتــةيــة  ئــةو   
بة دةِروات جارَيك ذياندا كةسَيتيةكة لة
ئامانج جارَيكى دى بة بةرزى. و نزمى
نةك رازيبونى بوونة، رةوتة رازي لةو
بَيت لةوانةية ئــةوة ضونكة شوَينى، 
لة يةكَيكة بةآلم نةبَيت، لةوانةشة  و
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ذياندا. بنضينةكانى قايلبون لة
رازيــبــوون بؤ كؤشش ثَيكهاتنى
رَيطاى سةرةتاكانى بؤ ــتــةوة دةطــةِرَي
بةدةستهَينانى بة بوون رازى مرؤيي.
دةبَيت: ضاالكةكانةوة هةرة كارتَيكةرة
ئــــارةزووة رازيــبــوون بــة تــَيــركــردنــى
لة ــةم ــةك ي قــؤنــاغــى ســَيــكــســيــةكــان.
وةرطرتنة خؤراك مرؤظدا طةشةسةندنى
بة ثةيوةندى كة (Oris (دةم دةم بة
بة كردن هةست و مةمكةكان مذينى
ضَيذةى ئةو هةستانةو ئةم تَيربوون،
ذيانى درَيذايي بة ثةيدابووة نازةوة لةو
لة باشى بة دةمَينَيتةوة ئةوةش مرؤظ
بةركةوتن و ماضكردن،  بؤ  ئــارةزووى
بةشَيكى هةر بؤ لَيوةكانةوة بةهؤى

جةستةدةردةكةوَيت.
هـــةرة   ســــــــــةرةِراى هــةســتــة
بةهَيزةكانيش،كةلةئةنجامىكاريطةرى
” ناوضة لة زمــان، يا لَيوةكان بةهؤى
دةبن، ثةيدا جةستةوة، عةيبةكانى“
تَيربوونثَيكهاتىدووةم هةستكردنبة
كة دةكةن. دروست مرؤظ عةشقى بؤ
دةكات، تَيرى خوُّـ بةشَيوةيةكى مرؤظ
ئةو هةمووشمان رازيبوونى ناطاتة بةآلم
ى

َ
دل بؤ رَيطا ” دةزانــني دةستةواذةية

ى
َ
دل بؤ رَيطا من بةراى ” طةدةيةتى ثياو

ئةوةية. هةر ذنيش
مــاددة  بذاردنى 

َ
هةل مةسةلةى   

بةكارهَينانى كةنةك خؤراكييةكان،
بةتةنها ذياندا لة بةختيارى راستى
بة بةختياريش كو

َ
بةل دةبةخشَيت،

تةندروستى و طشتيش تةندروستى
سَيكسيشدا.

مــاددة  ــبــذاردنــى
َ
هــةل ثَيويستة   

دكتؤر ياساكانى بةثَيي خؤراكييةكان،
دكتؤر ئامؤذطارييةكانى  و ئينسني 

وةربطريَيت. بةهةند مؤرتؤن

خــوارةوة ليستَيكتان بةو  لة   وا
كة دةكةم ثَيشكةش خؤراكييانة ماددة
باشرتينئةومةرجانةبةدةستدةهَينَيت
خؤراكييةكانتاندا ذمة  لة كةثَيويستة

هةبن.
برنج، طةنم، ــةواو: ت ةى

َ
دانةوَيل

ــودار ــؤ،ج ج ــــةرزن، ه رةش، طةنمى 
لةماددة ةيةك

َ
تَيكةل ــة واي باشرتيش

مَيوذو
َ
لةطةل تــةواوةكــان خؤراكيية

ثاقلةييةكان ة 
َ
دانةوَيل و طوَيزييةكان، 

لة بةنوقمكردنيان دةشتوانن بةكاربَيت،
يان كةمى بكةن، ئامادةى يا لةشريدا ئاودا
كةرة كردنيان لةطةأل

َ
تَيكةل ندنيان و

َ
كوال

ضةوريدا. بَي ماستى يان
ــادةم،  ب طــوَيــز، ييةكان:

َ
طوَيزةل  

كةلةرم تؤوى ) تؤوةكان فستق، بندق،
يان طــوَيــزى، ــى  رؤن ـــةرؤذة) ب ة 

َ
يا طول

ثاقلةى طةنمةشامى، (رؤنى وةك تؤوى
بة كةدةتوانرَيت فستق، كونجى، سؤيا،

بكةون). دةست بةساردى طوشينيان
فاسؤليا  ثاقلةمةنيةكان: ثاقلةو  
سثي) نؤك، وى،

َ
ةثةال

َ
ثةل سوور، (رةش،

نيسك.
هةوَينةسروشتييةكان: هةوَينى 

برية
رؤذى  مريشك، هَيلكةى هَيلكة: 
هةفتةيةكدا. لة جار 1-3 يةك هَيلكة يا

وطؤشتى هةموو   ماسي: بَيضوةكان،
جؤرةكانيان.

سؤيا  زبـــرى ـــاردى ئ ثَيويستة  
ناوهةمووجؤرةكانىهةويرةوة، بكرَيتة
ــان، ــاِراوةك ه ــة

َ
دانــةوَيــل يشيدا

َ
لةطةل و 

ئيشي كة هةويرانةى ئةو بةتايبةتى
دةكرَيت. رؤذانة ثَي دروست هةويريان
هةموو لة ة

َ
دانةوَيل ــذةى رَي ثَيويستة 

وةك زيادبكرَيت.  خؤراكَيكدا جــؤرة 
تةواو قاثة  هةوير، ئيشةكانى شؤربا، 

بريتيية ئةمةش  بريؤكةى كــةرةكــان،
نيشاستة، رَيـــذةى كةمكردنةوةى لة 
ئةو جؤرةكانى لةهةموو كــةبــةزؤرى
ثةيدا ةوة

َ
دانةوَيل هاِرينى لة وردةى ئاردة

دةبَيت بةرزة.
ضةورى، بَي شريى شريةمةنييةكان:
سةرتوَيذ، وشك، شريى بةتةنها، ماست
ماستى وشــك،  ثةنريى تــةِرو  ثةنريى
ماستى (بةكةمى)، كةرة ضــةورى، بَي
بَي خؤراكانة ئةم دةتوانرَيت  خةستة،
بخورَين. مةرجَيك يا سنور يا كؤت هيض
شريةمةنيانة ئةو زؤرى بِرَيكى
كةرةش البراوة، لَي ضةوريان كة بخؤن
ئامادةكردنى بؤ هةميشة شةكر، بةبَي
كارةكانى ديكةى و نان و و كةعةك كَيك

بةكاربهَينن. وشك شريى هةوير،
قؤخى  كشمش، ضةقالة، ميوة: 
كيويلةكان ميوة كَيوى، مانجؤ، رةش،
ى

َ
بةهةموو جؤرةكانيانةوة،ميوةكانى هَيل

كةمةرةييبةهةمووجؤرةكانيانةوة.
بةهةموو بيبةر طوَيزةر، سةوزة:
سثَيناخ، كولةكة، كةلةرم، جؤرةكانيةوة،
مةعدةنوس، ييةكان،

َ
طةال سةوزة ق،

َ
سل

دي) طذنيذ، نةعناو هي
ــاى  ــي ــاســؤل ـــري، خــــةيــــار، ف   س
هيض بَي خؤراكانة ئةم تةِردةتوانرَيت
بةمةرجَيك بخورَين مةرجَيك و كؤت
بةكارهَينانى

َ
لةطةل تازةبن، و سروشتى

يا ئامادةكردنياندا. لة طةرمى كةمرتين
هيض ئامادةكردنَيك. تادةتوانني هةربَي
هةموو طةنجينةى ضونكة بخؤن، كاهو

بؤ لةش. جؤرة ماددةيةكى بةسودة
بةكارهَينانى  لة خؤتان تادةتوانن  
خـــوَي) ــرو ــةك (ش سثيةكة  ــــةردوو  ه
ذةمة بذاردنى

َ
لةكاتى هةل دوربخةنةوة

ئايا ئامادةكردنياندا. و خؤراكيةكانتان
زةويية ئــةم ســةر بونةوةرَيكى  هيض 
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هةية جطة لة مرؤظ لةتوانايدا بَيت ئةم 
نةخَير،  بَيطومان  بخوات،  دووماددةية 
بة  بطؤِرن  دةستكرد  شةكرى  دةتوانن 
شةكرةمةنيية سروشتييةكان. و خوَيش 

بطؤِرن بةبةرهةمة دةرياييةكان.
مـــــاددة  هـــاوســـةنـــطـــبـــوونـــى    
خؤراكييةكان لةناو ذةمة خؤراكييةكانى 
رؤذانةدا، كةلةش بةرزترين رَيذةيان لَي 
 
َ
كةلةطةل بةشَيوةيةك  بةكاردةهَينَيت 

لة  بطونجَيت،  ثَيداويستييةكانيدا 
خــؤراكــى  بنةِرةتيةكانى  طرنطرتين 

دروستة.
ثَيويستة ئةو ذةمانةى تةرخانكراون 
ــة ثــةيــوةنــدى  ــةى ك ــةســان ـــةو ك ــؤ ئ ب
هةية(لةتةمةنى  ضاالكيان  سَيكسي 
تةمةن  ئةوكاتةى جياوازى  يا  الوَيتيدا 
زؤر  هــاوســةرةكــةدا  هــةردوو  نَيوان  لة 
هاوسةرةى  ئةو  لةسةر  كارةكة  دةبَيت) 
دةكات  ثَيويست  طةورةترة  كةتةمةنى 
ببينَيت  طــةورة  فيزيايي  كةئةركَيكى 

بؤئةوةى هاوشانى هاوبةشةكةى بِروات، 
ثةيوةندى  َيك 

َ
كؤمةل بوونى  لةكاتى  يا 

هاوبةشَيكدا  ضةند   
َ
لــةطــةل سَيكسي 

وا  نمونة)  بؤ  ذنيدا  فرة  لةكاتى  (وةك 
ئةو  جَيي  كةبةردةوام  دةكات  ثَيويست 
و  بطَيِرَيتةوة،  دةضَيت  لةناو  وزةيــةى 
بطونجَيت  دةيكَيشيت  ئــةركــةى  ئــةو 
كةسانة  ئــةو  ئامؤذطارى  ياندا، 

َ
لةطةل

دةكرَيت كة خؤراكى طةرم بخؤن، طؤشت 
ساس،  ــان،  دةرم داو  و  بةهارات   

َ
لةطةل

ئاوى طؤشت، وبِرَيكى كةم لة خواردنةوة 
ئةلكهولييةكان بَيطومان سةرةِراى ماددة 
ةتوخمَيكى 

َ
(كؤمةل ئةفروديزياكةكان 

خؤراكى تايبةتى ضاالككارو بةهَيزكةرو 
 
َ
هروذَينةرى سَيكسني) بةتةنها، يا تَيكةل

باسيان  كةلةثاشرتدا  بكرَين  بة خؤراك 
دةكةين.

لة  كةثَيويستة  مةرجانةى  لةو   
ــامــادةكــراودا بــن بــؤئــةوةى  خــؤراكــى ئ
هروذَينةرو هاندةرى ئارةزووى سَيكسي 

و حةزؤكى بن ئةمانة باس دةكةين:
و، 

َ
كـــوال ــةى  ــات ــةت ث ثَيويستة   -

سونجيان  ــذ،  ــوَي ــةرت س هــةمــبــةرطــر، 
توخمةكانى  ثَيويستة  و  تَيدانةبَيت 
بةئاسانى هةرس بكرَين و لةسةر طةدة 

سووك بن.
ثِربن  توخمةكانى  ثَيويستة   -

لةوزة.
كاريطةرةكانى  مــاددة  ثَيويستة   -

ناسراوبن و لةوة ثَيش تاقيكرابنةوة.
- ثَيويستة قاثةكانى هةمةضةشن 
بَيت  بــاش  ـــان  دةرةوةي ةتى 

َ
بــن، خةسل

(بارى رةنط و بؤن و تامةوة)و حةزى 
خواردن بكةنةوة.

ثَيشنيازى  نـــؤرتـــؤن  ــؤر  ــت دك   
رةضاوكردنى ئامؤذطارييةكانى بةوردى 
ئاستى  ثاراستنى  بةمةبةستى  دةكــات 
 
َ
كةلةطةل سَيكسييةكان  توانا  سروشتى 

و  بطونجَيت  ثَيداويستيةكانياندا 
رازى  هاوبةشةكةتان  ــارةزووةكــانــى  ئ
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بكات.
نــانــخــواردن:  ثَيش   – بةيانيان 
 دوو دةنكة قؤخ.

َ
ثَيويستة سَيوَيك لةطةل

َيك، يا هةر ميوةيةكى 
َ
وذة يا ثرتةقال

َ
هةل

دةيبينن،  مةتبةخةكةتاندا  لة  كة  دى 
بخورَيت.

نانى بةيانى: تريتى طةرم، نيو 
كوث ميوسلى، شري يا ماست، نانى بؤر 
لةطةأل هَيلكة، سةرتوَيذ، ضاى طيايي، 
باشرت  بة  لةضاتان  ئةطةر  ــاوة  ق يا 

زانى.
  هةرطيز نابَيت بَي نانى بةيانى 
ةوة دةرضني، و لةكاتى ثَيويستيدا، 

َ
لةمال

لة  كوثَيك  خواردنةوةى  ئامؤذطارى 
ةك 

َ
ماست يا كوثَيك لة شةربةتى كال

دةرةوة  شوَينَيكى  لةهةر  دةكــرَيــت 
بَيت.

 ناوةِراستى رؤذةكة: شؤربايةكى 
سوك (نؤكاو، نيسك، فاسؤليا، برنج) 
يا شؤرباى سةوزةى كوآلو، ثارضةيةك 

ثةنري، شةربةتى ميوةى سروشتى.
ثَيش نيوةِرؤ: كةمَيك لة فستق، 

سَيوَيك، طَيالس.
نانى نيوةِرؤ: (سةعات ضوار يا 
ثَينجى ثاش نيوةِرؤ) زةآلتةى سثَيناخ، 
تور،  سةوز،  بيبةرى  ةك، 

َ
كال خةيار، 

هةرسةوزةيةكى  ثياز  مةعدةنوس، 
دى كة هةبَيت، طؤشتى بَي ضةورى، 
مريشك، ماسي، ثةتاتةى برذاو، برنجى 
يا كة لةطةأل داودةرمانى 

َ
كوآلو يا فاسؤل

تــازة،  ميوةى  كوآلبَيت،  بةهاراتيدا 
شةربةتى سروشتى. ثَيويستة لةكاتى 
طرين، 

َ
طونجاودا دةست لةخواردن هةل

وهةرطيز فرةيي لةخواردندا نةكةين 
بةتاميش  و  خؤش  خؤراكةكة  ضةند 
بَيت، و ثَيويستة هةركاتَيك لةسةر نان 
خواردن هةست نةكةن كة ناتوانني ئةو 

بِرة بخؤين كة تا ئةو كاتة خواردوومانة، 
طرين.

َ
دةست لةنان خواردنةكة هةل

 ئةطةر ثَيويست وابوو لةكارماندا 
ى 

َ
بةردةوام بني، ثَيويستة هةموو تةمةل

و خةو بردنةوةيةك واز لَي بهَينني كة 

بةزؤرى دواى نان خواردنى نيوةِرؤ بؤمان 
دَيت و لةش وا رابهَينن كة بةرطرى لة 
بكات  نيوةِرؤدا  لةكاتى  بردنةوة  خةو 

ــى هةموو  ــوون ــةواوب لــةكــاتــى ت بـــةآلم 
خواردنى  نان  ثاش  دةتوانني  كارةكان، 
خاوبونةوة  ثشوى  بؤماوةيةك  نيوةِرؤ 

بدةين.
ماددة  بابةتى  لةسةر  طفتوطؤ  با 
بؤ  بكةين  ثَيويستةكان  خؤراكية 
تةندروستى  كــردنــى  ــارى  ــزط ــارَي ث

سَيكسي 
ثرؤتينةكان: ماددةى سةرةتايى 
وزة بةخشى و دروستكةرن، هةرطيز 
دةستبةرداريان  ناتوانَيت  جةستة 

ببَيت.
 زانا فريدريك ئةنجلس يةكةم 
و  كرد،  ئةمةي  تَيبينى  كة  كةسبوو 
وتى: ” ذيان بريتية لة فؤرميولةيةكى 
ــى تةنة  ــوون ــة ب ــوو ل ــات ــةم ه ــةره ب
لة  يةك  ثرؤتينةكان  ثرؤتينةكان“ 
ثَينجى جةستةى مرؤظ ثَيكدةهَينن، 
ثَيكهاتوون،  ئةمينيةكان  لةترشة  و 
ؤز، و 

َ
بريتني لة طــةردى طــةورةو ئال

بايؤكيميايي جةستة  بينايى  خشتى 
بة تةواوةتى ثَيكدةهَينن. 

بةشَيك  نــاتــوانــَيــت  جةستة   
بكات،  ئةمينيانة دروست  لةم ترشة 
ولةبةر ثَيويستى زؤر ثَييان، ناضارة 
ــةر وةريــان بطرَيت(كةسة  لة دةوروب
وةرطرتنى  بة  ثَيويستيان  طةورةكان 
حةوت جؤر لةم ترشة ئةمينيانة لة 
خوارةوة هةية. هةرضى منداآلنيشن 
ثــَيــويــســتــيــان بــة هــةشــت جـــؤرة) 
ئةمينيانة  ترشة  ئةم  دةستكةوتنى 
بةهاوة  ثِر  خؤراكى  رَيطاى  لة  تةنها 
دةبَيت، و هيض رَيطايةكيش بؤ ئةمة 

نيية.
 بؤ ئةوةى خؤمان بة حساب كردنى 
ثَيكهاتةى ذةمة خؤراكية رؤذانةييةكانةوة 
وزةى  بــةرَيــذةى  يا  نةكةين،  خةريك 



37 سةردةم زانستى 22

ئةم ثِرةنسيثةى هةريةكةيان، ثَيويستة
ثَيويستة وةربطرين: طرنط بة دَيــت
ة
َ
دانةوَيل جؤرةكانى لة هةريةك خؤراك

يةكان
َ
طوَيزةل و بةزبرى، هاراو ثاقلةى يا

تَيدابَيت، كةلوودارةكانيان رووةكــة و 
طيانةوةرييةكاني ثرؤتينة  ســـةرةِراى
و شري و ندة

َ
بال و طؤشت، و ماسي، وةك:

ثرؤتينةئامادةكراوةكان.
خؤراكيانة  مــاددة  بــةو كونجى  
بةرزة: خؤراكيان بةهاى كة دادةنرَيت
تؤوةكةى ساآلنة، روةكَيكى لة بريتية
ئةمينيةكانى لة ترشة بةرز رَيذةيةكى
لةطةأل كردنياندا لةتَيكةأل و تَيداية،
ثاقلة (وةك  كــةلــوودارةكــانــى رووةكـــة 
سروشتى ئــاوَيــتــةيــةكــى نــمــونــة)  بــؤ 
سَيكسيةكان فرمانة بؤ تةواو بةهَيزى
كونجى تؤوى دةتوانرَيت ثَيكدةهَينَيت،
هةرضى بةهةر خؤراكَيك بكرَيت تَيكةأل

بَيت. جؤرَيك
ثَيويستن  ــان ــةك ــي روةك رؤنـــة    
هــةبــن. رؤذانـــــــةدا لــةنــاو خـــؤراكـــى
دروستى لــةســةر مةترسيةك وهيض 
بةتايبةتى نــاكــةن، دروســـت جةستة 
نةخؤشيةكانى ــةرى ــارةس ض لةكاتى
بؤ دان

َ
هةول و خوَينبةرةكان رةقبوونى

لة يسرتؤأل
َ
كؤل ئاستى كةمكردنةوةى

خوَيندا.
شارةزايانى  و خؤراكزانى  زاناكانى
ئةم طةيشتبونةتة ئةمريكى سَيكسي
كَيشة نةمانى خــوارةوة: بةرئةنجامةى
توانا نزمبوونةوةى وةك: سَيكسيةكان
لة رذانــدن دواكةوتنى و سَيكسيةكان،
يا ذندا لة حةزى سَيكسي نةمانى ثياودا
ضَيذ لوتكةى بة طةيشتن لة نةتوانينيان
(ئؤرطازم)لةو هةرَيمانةى كةسروشتَيكى
كةكةيان

َ
خةل و هةية  دياريان  زيندوى

شتَيكى بة هةموو خؤراكياندا ثشت لة

ى
َ
ميوةو طوَيزةل وةك سةوزةو سروشتى

هيض ئــةوةى بَي دةبةستن، تؤوةكان و 
طةرمكردن، بةر بخةنة لةمانة يةكَيك
هيض كَيشةيةكى ئةم هةرَيمانة كةسانى
هةندَيك تةنها كو

َ
بةل نانزانن، سَيكسي

راطةياندنةوة هؤكانى لةرَيطاى جــار
لةم ةون

َ
قةل كة ئةوانةش و دةيانبيستن،

دةطمةنن. زؤر كؤمةآلنةدا
خؤراكيةكان  رذَيمة ثسثؤِرانى  
بانطهَيشتمان دةدةن ئـــةوة ــى

َ
هــةول

و فريودان لة دوركةوتنةوة بؤ بكةن
بآلوكردنةوةى بةهؤى طــومــِراكــردن،
خؤراكى وةك: راسثاردةخؤراكيةكانى
طؤشتة نزيكى مةخؤن، ضــةورى تَير
ديكةى راسثاردةى و مةكةون، برذاوةكان
هةميشة ئَيمة ــةآلم ب ضةشن. هةمة
و خــؤش خــؤراكــة حــةز دةكــةيــن ئــةم
ئةم هةموو لةطةأل بخؤين بةتامانة

راسثاردانةشدا.
لة كَيشةى  طةلَيك جةستة بةر  
لة طؤِرانكارى كاتَيك دةكةوَيت دروستى
روودةدات، خؤراكدا كيميايي ثَيكهاتةى
ئةو كة دَيت ئةوةوة ئةنجامى لة ئةوةش
دةكرَين. طةرم كردن ئامادة بة خؤراكانة
ثرؤتينى بةشة كوآلندنى ئةوةى لةبةر
خؤراكيةكاندا ماددة لة ضةوريةكان و
دةبَيتة هؤىدةركةوتنىماددةى ذةهرين
بة هةرسيان بكات جةستة ناتوانَيت كة
لة ــك زؤرَي بةسةر دةشكَينةوة خــراث
شانة ئةو لةوانةش لةشدا، ئةندامةكانى
ثشتىفةرمانةسَيكسيةكانن،

َ
رذَينانةىثال

خؤراكى كوآلو ثَيويستة هؤية لةبةر ئةم
ئةوةى البربَين، بؤ خواردندا لة برذاو يان
خؤراكَيكى و دروستى، خؤراكى ببنة
ديسانةوة ثَيكبهَينن ــاش ب سَيكسي
كاربؤهيدرةيتى لــة ــاس ب ثَيويستة
ئةوانة بكةين، (ضاك) يش  و (خراث)

كةواتة لةخؤراكدا ضاالكن زؤر ثَيكهاتةى
لة ضــاك كاربؤهيدرةيتى  باشيةكانى 
جةستة دةطات كاتَيك لةوةداية كوَيداية؟
سةوزةدا، ميوةو دةبَيت، لةطةأل شيتةأل
لةكاتى شَيوةى ساكارترين بؤ ؤزةوة

َ
ئال لة

سةعاتَيك) (ضةند هــةرســدا كـــردارى
هيض لــةمــةوة ئــةوةى بــَي ئاسانى، بة 
ثةيدا جةستة بؤ ذةهرين ماددةيةكى

ببَيت.
ـــــاددةى  م ـــؤهـــيـــدرةيـــت  كـــارب
بةهان، ــِر  ث ميتاثؤليزمى ــاى ســةرةت
ة.

َ
مةحال ــةو ئ ــَي ب بــايــؤلــؤذى ذيــانــى 

” وةك: (خراثةكان) كاربؤهيدرةيتة
هةموو ثيشةسازى، شةكرى ئةلكهول،
ناويانةوة دةضَيتة كة خؤراكانةى ئةو
و بةستوةكان، و (شةكرةمةنيةكان، وةك:
كردارةكانى هى دى) هةويريةكان و كارة
دةخةن ثةك (ميتاثؤليزم)  ثاأل  زيندة 
و بــةرزيــانــةوة، وزة فــراوانــى بةهؤى 
ثَيكهاتةى بة طةياندن زيان هؤى دةبنة
كةواتةئةمانةنةك سروشتىجةستةش،
زيانطةيةنةرَيكى كو،

َ
سوودنبةل بَي هةر

رذَينة ـــارةى دةرب لــةش بة تةواويشن
رذَيمة لةسةر ئَيستا با دواين، طشتيةكان

تايبةتيةكانبدوَيني.
شةكرى  بةكارهَينانى بدةن هةوأل
دةتــوانــن بــكــةنــةوة،  ــةم ك ثيشةسازى 
شةكرى خؤراكةكانتاندا هــةمــوو لــة 
شةكرةمةنية بة بــطــؤِرن ثيشةسازى
طوَيز مرةباو ميوةو وةك سروشتيةكان،

تؤوةكان. و
ثيشةسازى  شــةكــرى ـــةى وردك   
مَيوذ ئــةوة بريتى لة بةكارمةهَينن
طوشراوة يا تازة، ميوةى يا بةكاربهَينن،
هةنطوين، يا دؤشاو،  يا سروشتيةكانن، 
خؤراكى ماددةيةكى بة سويا ثاقلةى
زؤر زؤر و ــت، ــرَي دادةن بةها  ثــِر زؤر 
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ئيشة طةرم و شلةى بؤ ئامادةكارى باشة
 200 لة زياتر دةتوانرَيت هةويريةكان،
ئامادة سؤيا ثاقلةى  لة  ضَيشت جــؤر
لةبةر ئةوةخؤتان لةخواردنيان بكرَيت.

مةكةن. بةش بَي
طوشراوةكان  شةربةتى باشرتة وا
نةكرَيت، تَيكةأل جؤرَيكدا هيض لةطةأل
ـ بخورَيتةوة بةتةنها شةربةتة هةر واتة
جؤر دوو كة نةبَيت ةتانة

َ
حال ئةو تةنها

باشرتبزانرَيتتَيكةألبكرَيت بة زياتر يا
دروستيةوة. رووى لة

الوى  تةمةنى لة مــرؤظ كاتَيك  
بريدا بة  ئةوةى هةرطيز دةبَيت زوودا 
بة خواردنى هرؤذَينةر طوَي بدات نايةت
ئةو ضونكة سَيكسي. بةهَيزكةرى و
بة دةتوانَيت كارى سَيكسي بكات تةنها
كَيشة تاكة بةآلم يشةوة

َ
بةتال طةدةيةكى

هاوبةشَيكى بذاردنى
َ
هةل لة بريتية

خؤشةويستى هةموو كة بؤى، طونجاو
بؤ ببةخشَيت، ثَي ضوةكانى

َ
هةل سؤزة و

شتة. هةمان كضانيش
ؤزييةكاندواتردةستثَيدةكةن، 

َ
 ئال

بةخَيرايي الوَيتى ئةوةى تةمةنى ثاش
دةكةوَيتة مرؤظ ئةوسا تَيثةِردةبَيت،
سَيكسيةكانيدا، كَيشة ــةدواى ب ــةِران ط
نمونة بؤ بَيت يدا

َ
بةخةيال لةوانةية

ييةكان جَيبةجَي
َ
يةكَيكلة وةسفةخةيال

رةثبوون َيت طوونى ضؤلةكة
َ
دةل كة بكات

لة وةسفى ماقوأل دى هى بةهَيز بكات، و
ماقوأل. نا و

بكرَين بؤ ثَيويستة كة لةو كارانةى
ثاش كة سَيكسيةكان كَيشة ضارةسةرى
باس دةبن، دروست بوون ق

َ
بال تةمةنى

دةكةين هاوسةنطى بةدةستهَينانى  لة
لةنَيوانئارةزووةكانوتواناكاندا،لةنَيوان
رةتكردنةوة، تواناى  و ذيــان  شَيوازى

ثشوداندا. سستمى كارى لةنَيوان
ثَيويستةبةسةرشةكةتى   هةروةها
ةراوكَي

َ
وخةمؤكىوبِروانةبوونبةخؤدل

و ئةلكهول بةخواردنةوةى خوطرتن و
و طؤِرينى بايةخدانةكان جطةرةكَيشان
هي دييةوة، و ــؤزدارى، و س و هيالكى

سةركةوين.
َينن بةدةست 

َ
 زؤرَيك لةثياواندةنال

يا دةركةوتةى شاراوة نيشانةكانى هةوى
وا جــار هةندَيك بــةآلم  ثرؤستاتةوة،
بةزؤريش شتَيك دةزانن تووشبوون، و
لةطةأل وردة وردة و، نازانن ــارةى دةرب
رايةن، داِروخاوةكةياندا سَيكسية توانا
ودةمَيننةوةو ناكةن، ثزيشك سةردانى و
لةكؤتايدا تا  دةكةن، ضاوةِروانى شتَيك
سَيكسيةكان توانا هةموو لَيدَيت وايان

لةدةست دةدةن.
توخمة  لــة يةكَيكة  فؤسفؤر: 
بة تواناى سَيكسيان بنضينةييةكان كة
ماسي بةندة. لةسةر دياريكراو ثلةيةكى

تَيداية. لةوة بةرزى رَيذةيةكى
ليتسيتني:لةنايرتؤجنيوطليسرين 
ثَيكهاتوة.ليتسيتني ضةوريةكان ترشة و
زاناكانى خؤراك كة ليستةداية ناو ئةو لة
ماددة كة كــردووة دروستيان كيميا و 
دةطرَيتةوة، مرؤظ لةشي ثَيويستيةكانى
هاِراو، يا دةتوانرَيت بةشَيوةى ثةسرتاو،
ليتسيتنيلة هةروةها بخورَيت، طرياوة يا
زؤرَيكلة ماددةخؤراكيةكاندا هةيةوةك
طةنم قةرسيلى تؤو و كةثةك و هةوَين
و كونجى و كةلوودارةكان و َي

َ
طوَيزةل و

توك
َ
طا و طيادةرياييةكان و ضةل جطةرى

ضةوةندةرى و تةِر ياى 
َ
فاسؤل و شري و
هةية. سةوزدا

و  ــؤم ــي ــس ــال ك ـــة   هــــةريــــةك ل
دةبينن طرنط َيكى

َ
رؤل مةطنسشيؤميش

ذن يارمةتى ئةوةتا مرؤظدا، ذيانى لة
و رَيكوثَيك مانطانةى سوِرى كة دةدةن
لةم توخمةكة بَيت، هةردوو  سروشتى
ثةنري، طيا دةرياييةكان، خؤراكانةداهةن:
شامى طةنمة مةعدةنوس، و نانى بادةم،
سري و و كةرةوز و تؤوةكان بزن شريى و

دانةوَيلةوقؤخىرةشى كةلوودارةكانو و
بؤر طةنمى و شةكر ضةوةندةرى وشكراو

قريدس. و
هةموو  ثَيكهاتةى دةضَيتة زنك  
نــَيــرةوة،و سَيكسيةكانى هــؤرمــؤنــة
دابةزى لةجةستةدا ئاستى هةركاتَيك
فرمانة كــردنــى  الواز  ــؤى ه دةبــَيــتــة
نةما لةشدا لة  ئةطةر سَيكسيةكان، 
نامَينن. سَيكسيةكانيش فــةرمــانــة
لة جةستةى كةميشدا هةروةها لةكاتى
بؤ كَيشة هةندَيك هؤى دةبَيت ذنــدا

وشكهةآلتنى زَي). (وةك ذنةكة
ــاى  ــط ــةرَي ـــك ل زن ــــت ــــوارَي   دةت
تايبةتيةوة ثــةســرتاوى بةكارهَينانى
بةسودى كانزاى طةلَيك كة وةربطريَيت
بةباشرت وا بــةآلم تَيداية.  ديكةشيان 
خؤراكانةوة ئــةو لةرَيطاى دةزانــرَيــت
وةربطريَيتكةرَيذةيةكىبةرزيانتَيداية
و قةرنابيت و ماسي طوَيضكة وةك وةك:
و طةنم و طوَيز طاو جطةرى و زةنجةبيل
رؤنى روش و ياى

َ
فاسؤل و نؤك طوَيزةر و

دى. زةيتون و مةندرين و هى
 ظيتامينةكان: 

بؤ  ــةخــى ظــيــتــامــيــنــةكــان ــاي  ب
كةمبونةوةياندا لةكاتى مرؤظ ذيانى
لةطرنطرتين و دةرنــاكــةوَيــت، نةبَيت،
ظيتامينةكانيش:ظيتامنيE:كةميةكةى
لةشى لــة ى

َ
زيندةثال تَيكضونى ــان ي

زؤرَيك دةركةوتنى هؤى دةبَيتة مرؤظدا
لةناويشياندا و ذنيةكان، نةخؤشية لة
بَي ثياوانيش هةروةها سَيكسيةكان،
ئةم كةمى ضونكة لةمة، نني بــةش 
تواناى دةبَيتة هؤى دابةزينى ظيتامينة
لة نةتوانينيان جار هةندَيك و سَيكسيان

خستنةوةىمنداأل.
ئاستى  دةتــوانــن ثزيشكةكان   
بكةن.  ــارى دي خوَيندا لة  Eظيتامني
هةيةبِرىظيتامينى لةبةرئةوةلةتوانادا
ثَيويست بؤضارةسةرىكةسَيكى توشبوو
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ديارى بكةن.
خؤراكيةكان  ــاددة  م لة  زؤرَيـــك   
ــة:  ــةوان ــة ل ــداي ــَي ـــان ت ظــيــتــامــني E ي
رؤنة  رؤنةكةى،  ةبةرؤذةو 

َ
طول دةنكى 

ضــةردةر  نانى  سثَيناخ،  رووةكيةكان، 
(وةك طةنم واية) هةروةها دةنكةكةشى، 

طوَيزةر، طوَيز، مؤز، طؤشتى مةِر. 
(تــرشــى   :C ــني  ــام ــت ــي ظ  

ئةسكؤربيك): 
ــى لــيــونــس  ــك ــري ــةم   زانــــــاى ئ
باولنط رةضاوى ئةوةى نةكرد كة ئةو 
دروستى   1928 ى 

َ
لةسال ظيتامينةى 

ى لةسةروةرطرت، 
َ
كردبوو و ثاداشتى نؤبل

ــامــادةكــراو لة  دةبــَيــتــةنــاســراوتــريــن ئ
بَي  كــردارَيــك  زيندة  هيض  و  جيهاندا، 
بةشدارى ئةم ترشة بةنزيكى روونادات و 
لةناويشياندا ئةو كرادارانةى بةندن بة 

فرمانة سَيكسيةكانةوة.
  ظيتامني C كاريطةرييةكى ئةرَيى 
لة فرمانة سَيكسيةكانى ثياوان و ذناندا 
وةك يةك هةية، بِرةكانى ضةند زؤر بن، 
بةرَيذةيةكى  خؤراكانة  ئةم  نني،  زياد 
بيبةرى  تَيداية:  يان   c ظيتامني  بةرز 
ترشةمةنيةكان  هةنار،  تون،  و  شريين 

جؤرةكانيةوة،  هةموو  بة 

سور،  كةلةرمى  طذنيذ،  مةعدةنوس، 
سةوز،  ثيازى  طا،  جطةرى  تــور،  كاهو، 

توترك.
تارادةيةكى  ئةمة   :A ظيتامني 
زؤر ظيتاميني ذنانة، بةآلم بؤ ثياوانيش 
هؤرمؤنة  دروستكردنى  هانى  طرنطة، 
زياد  تؤواو  بِرى  و  دةدات،  سَيكسيةكان 
دةكات، وضاالكى سَيكسي ثياو وذن بةرز 
رَيذةيةكى  مريشك  هَيلكةى  دةكاتةوة 
بةرزى لة ظيتامني A تَيداية، هةروةها 
(ليتسيتني) يشى تَيداية كة لةثَيشةوة 
باسمان كرد، بةآلم لةكاتى طةرمكردنيدا، 
(بة كوآلندن يا بة برذاندن) رَيذةيةكى 
دةدات،  لــةدةســت  مــاددةيــة  ئــةم  زؤرى 
ى سةربةستةوة 

َ
يسرتؤل

َ
ليتسيتني بة كؤل

دةنوسَيت و بةوةش يارمةتى دابةزينى 
دةدات.  خوَيندا  لة  كؤليسرتؤأل  رَيــذةى 
َيت، 

َ
ةتةى ناهَيل

َ
بةآلم طةرمى ئةم خةسل

بةداخةوة زؤربةمان هَيلكةى كوآلو يان 
برذاومان ثَي باشرتة لة هَيلكةى كاأل. 

ــك لة مــاددة خؤراكيةكان    زؤرَي
 A رَيــذةيــةكــى بــةرزيــان لــة ظيتامني
قؤخى  طوَيزةر،  جطةر،  لةوانة:  تَيداية 
طةآلييةكان،  ســةوزة  وشككراو،  رةشــى 

جطةرى طيانةوةر و هي دى.
ى  َلة مة كؤ
مني  ظيتا
 :B

سروشتدا  لة  زؤريــش  و  هةمة ضةشن 
بآلون.

ظيتامني B1: ئةطةر ئةم ظيتامينة 
لة لةشدا كةم بووةوة. ئةوا بةرهةمهَينانى 
هؤرمؤنى تَيستؤستريؤن (ئةو هؤرمؤنةى 
ديارى  نَيريةكان  سَيكسية  رووخسارة 
دةكات) كةم دةبَيتةوة. هةروةها مرؤظ 
تووشى ثةككةوتى سَيكسي و دابةزينى 

رَيذةى تؤوةكان لة تؤواودا دةكات. 
ظيتامني B2: يارمةتى ثَيطةيشتنى 
تؤواو لة ثياودا دةدات، زؤر ثَيويستيشة 
هةرزةكاندا،  لة  بوون  ق 

َ
بال قؤناغى  لة 

يارمةتى  تــيــايــانــدا  ذنيشة  هــةرضــى 
دروست كردنى هؤرمؤنةكانى مَي دةدات 

لةناويشياندا ئيسرتؤجني.
ى 

َ
زيندةثال ئاستى   :B6 ظيتامني

شانةيى ديــارى دةكــات، و توشبوون بة 
ظيتامينة  ئةم  دةطــاتــةوة.  كةم  نج 

َ
كؤل

يارمةتى يةكرتى دةدةن  لةناو خؤياندا 
و هــةريــةكــةيــان جــَيــطــةى ئـــةوى دى 
لة  جياوازى  طوَيدانة  بَي  دةطرَيتةوة، 

ثَيكهاتةى كيميياندا.
 B ــةى 

َ
كــؤمــةل ظيتامينةكانى   

ماسي،  لــة  هـــةن:  شوَينك  لــةهــةمــوو 
ــة  رووةك جطةرو  و  وطةنم  طؤشت،  و 
كةلوودارةكان و مَيوذ و دأل و سثَينةى 

هَيلكةو ثةنريدا.

د.ف.ب.فول 

الزمر الدموية الشهوانية والحياة الجنسية

دار العالءالدين دمشق ط1 /2008   
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     هةموو مرؤظَيك قةوارةيةكى 
ضؤن  هـــةروةك  هةية،  خــؤى  تايبةتى 
دى  كةسانى  لة  مؤرةكانى  ثةنجة 
جياى دةكاتةوة، بةو شَيوةيةش زؤر 
سيفةتى هةمة ضةشنى هةن جياى 
دةكاتةوة، وةك ئةوانةى ثةيوةندن بة 

ةتةكانى خوَينةوة.
َ
خةسل

بةثَيى  كيان 
َ
خةل كؤنةكان     

مؤركيان دابــةش كــردووة بؤ ضةند 
مؤركيةكان  رةش  ــةيــةك: 

َ
كــؤمــةل

(ماليخوليةكان)، مؤركة توندةكان و 
خوَينينةكان (مؤرك طةرمةكان)، بة 
جةستةو  شلةكانى  ئــةوان  راي  ثَيي 
و  مــةزاج  جــؤرى  ةتةكانيان 

َ
خةسل

ةتةكانى كةسَيتى ديارى دةكةن، 
َ
خةسل

ئةم دوانــةى دوايي هةموو مؤرك و 
ةى ئةقأل و 

َ
ضون و جول

َ
ضاالكى و هةل

جةستة ديارى دةكةن.
ــارةى  دةرب كؤنةكان  كاتَيك     
شلةى رةش و كاأل و جةالتينيةكانى 
جةستة قسةيان كردووة، مةبةستيان 
لــةوة خوَينى مــرؤظ بــووة، ضونكة 
رةش  كةسة  اليـــان  ــان  رةشــةك شلة 
مؤركةكانيان بة خةمؤكى و مةزاجة 
خةماوييةكةو، ئريادة الوازةكةيانةوة 
ةكان 

َ
كال شلة  جياكردونةتةوةو،  بؤ 

ثــةيــوةنــدى 
ــانــى  ــةك ــروث ط
خوَين بة ذيانى 
سَيكسيةوة   

سةرهةند محةمةد
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ضاالكية بة مؤركيةكانيانى توند كةسة
هاوسةنطى نــا ــثــةو

َ
هــةل و زؤرةكــــان، 

تيذةكانى وةآلمـــة و ضونةكان
َ
هةل و 

و ــؤ جــيــاكــردونــةتــةوة ــى ب ــان ــرداري ك
بة ساردةكانى مؤرك كةسة جةالتينيش
طوَي و خاوخليضكيان، و يةكان،

َ
تةمبةل

دةستثَيشخةريانى نةبوونى و ثَينةدان
جياكردؤتةوة.

و  ــــؤرك م   خـــوَيـــن مـــــةزاج و
هةموو سوكةوتى

َ
هةل و بريكردنةوة،،

دةكات. ديارى جياوازى بَي كةسان
بؤ خــوَيــن دةطـــةِرَيـــنـــرَيـــتـــةوة
خرؤكةى و لة ثالزماو لةش شانةكانى
خوَين سثي و ثةِرةكانى خرؤكةى و سور
كة خوَينبةرة هي يا خوَين ثَيكهاتووة.
دةرضووة، ةوة

َ
لة دل ئؤكسجني، و لة ثِرة

و ئؤكسجني  لة خوَينهَينةرةو هى يا
بةرةو و هــةذارة، خؤراكيةكاندا  ماددة
ديكةوة اليةكى لة و دةطةِرَيتةوة، دأل
ثةستَينةرةكةوة دوورة لة ضَيوةييةو يا
خوَين كة ئةندامانةوة ئةو و (واتة دأل)
(لةشَيوةى طرياوة

َ
هةل يا دةهَينن، بةرهةم

بؤ ثةناى ثَيويستيدا لةكاتى و يةدةطدا)
بة مرؤظ خوَينى ئةوة لةبةر دةبرَيت
ةتةكانيةوة

َ
خةسل و فرمان لة زؤرَيــك

دةناسرَيتةوة.
بة  خــوَيــنــيــش    طــروثــةكــانــى
طرنطانة ةتة

َ
خةسل ئةو هةرة لة يةكَيك

جيا ثَي مرؤظيان خوَينى كة دادةنرَيت
بضينة ثَيش ئةوةى بةآلم دةكرَيتةوة، 
دذثةيداكةر و دذ بابةتةكانى ناويةوة
تؤثى تــةنــةكــان دذة ــن ــةي دةك بـــاس 
رووى سةر دةكةونة بضوكن ثرؤتينى
ؤبني،

َ
طل دةوترَيت ثَييان خوَين زةرداوى

ئةو هةروةكو ــان،  دذةك لة بريتني كة
كة وان ئامادةكراوانة ثاساوانةدةورية
دةكةن جةستة لة بةرطرى  بـــةردةوام
اليةن لة كة دةستدرَيذييةك هةر دذى

بَيت. دةرةكييةوة كارتَيكةرى هةر

ثةيوةندى  شتَيك كة  هةموو
هةبَيت: خوَينةوة طروثةكانى بة

تةنها  بة طروثةكانى خوَين هةر  
بة ناكةن، مرؤظ ديارى دروستى بارى
سايكؤلؤذستةكان، زانا زؤربةى راى ثَيى
و مــؤرك كاتيشدا  هــةمــان لــة كو 

َ
بةل

لة توانستةكانى ثيشةكةيي و ثاشةرؤذى
طرى

َ
هةل كةسانى دةكةن. ديارى كاريشدا

كة دةناسرَينةوة ــةوة ب  (O) طروثي
ئريادةيةكى بةرزيان و توانست و ضاالكى
سةرؤكايةتيةكان بــةرزة ثلة و هةية،
هيالكى بَي بةشوَينىشياوياندةزانرَيت.
جار سَي بة ودةتوانن كارةكان دةكةن، كار
كارانةى ئةو لةضاو بكةن تةواو زياتر
خوَيندا ديكةى طروثةكانى خاوةنى

تةواوى دةكةن.
بةشَيوةيةكى  باشة،  تةندروستيان
دةبن (ضونكة زؤرةكان لة تةمةن طشتى
تةمةنى حةفتاو دةرفةتى مانةوةيان بؤ

بةرزترة  %  65 بةرَيذةى ي
َ
سال ثَينج

زؤرتر بةآلم ديكةدا)،  كةسانى  لةضاو 
طرَي ــزة  دوان طــةدةو قورحةى تووشى
بةاليانةوة فيزياوى كارى ئةوان بؤ دةبن،
ثشودانياندا، لةكاتى سودمةندترة،
كهوليةكان خواردنةوة زيانى كاريطةرى
و ديــدا، كةسانى لةضاو كةمرتة بؤيان
مريشط طا يا طؤشتى حةز دةكةن زؤرتر

بخؤن.
(A) طروثي سةر بة  ئةوانةش كة
ويذدان و درك ثَيكردن بةهَيزى بة ن،
ثاكيةوة دةســت  ئــةوثــةِرى و زيندوي 
بــارودؤخــدا خراثرتين لة  دةناسرَين،
تواناكانىبةرهةمهَينانةوة ثارَيزطارىبة
كاردا لة  بةخَيرايي دةتوانن و دةكةن، 
َي)

َ
(بةل بة وةآلمدانةوةيان سةركةون، و

راستى ئــةوثــةِرى بة (نةخَير) بة يا 
بة دةتوانيت وشةكةوةية، دوو ماناى
كة ئةوان بةوة بهَينَيت بــاوةِر تــةواوى
قسةكةياندا تةواوى لة َين بة

َ
دةيل ئةوةى

سةرراست عاشقى ئةوانة مةبةستيانة،
و ئةدةب بة بايةخ سؤزن

َ
دل هاوِرَيي و

قسةش كورتةى و دةدةن، روناكبريى
بةرجةستةى بةنزيكى كــة ئــةوةيــة

(تةواوين).
الوازة،  تةندروستيان ــةآلم ب  
توشبوون بــؤ تــَيــدايــة ئامادةباشيان
”نةخؤشييةكانى دةوترَيت ثَيى بةوةى
نةخؤشيةكانى وةك شــارســتــانــى”
ورةقبوونىماسولكةكان، ماسولكةىدأل،
طورضيلةو لة بــةرد بوونى دروســت و 
و شَيرثةنجةكان شةكرةو، نةخؤشي
بةرطةكرتنى لة توانستيشيان دى، هي

كةمة. خواردنةوة كهوليةكان زؤر
طروثى  ــطــرانــى

َ
   هــةرضــى هــةل

بةوةى هةست دةناسرَينةوة يشن  (B)
سؤز

َ
دل هــاوِرَيــي و بــةهــرةدار و  ناسك 

داوايــةكــى يارمةتيدةرن، ـــرادةرى ب و 
و مافةكانيان بؤ هةية سةرسةختيان
كاردا، مةيدانةكانى لة دى كةسانى مافى
هةروةها ناكةن، نارَيكوثَيك لةكارى حةز
دةدةن كات بةفريؤ كةسانةشى كة ئةو
لةسةر دةكةن تة بةكات

َ
طال و كاردا لة

حسابىهاوِرَيكانيان،هةستةناسكةكانيان
رازى و دةرةكــيــةكــان هَيمنية لــةذَيــر 
دةشارنةوة، شتَيك، بةهةموو بوونيان
و خؤشةويستى كــاروبــارةكــانــى لــة  و 
داريشدا، هةستةكانني

َ
دل حةزلَيكردن و

ة.
َ
قول ئةوثةِريش تا ضوةو

َ
هةل

ــطــرى 
َ
هــةل ــة ك ـــةو ذنـــانـــةش   ئ

خةمخؤرن، و  ثــةرؤش  (B)ن، طروثى
و و سةربةخؤن، طةِراوةو مةزاجى،

َ
هةل

طروثى طرانى
َ
هةل بةخؤيانة، بِروايان

طروثى طرانى
َ
لة هةل تةندروستيان (B)

هةندَيك ــدا ــةوةش ل و ــاشــرتة, ب  (O)
كةمةوة بةالى دةردةكــةوَيــت، كَيرِبكَي
ئةوةية طرنط بةآلم كةس هةندَيك بؤ
خَيرايان ــةواو ت ضاكبونةوةي تواناى
تووشيان كة ثةتايةك هةموو لة هةية
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خؤراكيشيانة، دةربارةى هةرضى دةبَيت
دةكرَيت طروثة ئةم كةسانى ئامؤذطارى
بخؤن، ماآلت و مةِر طؤشتى ئةوةى بؤ
جؤرةكانى هةموو لة خؤشيان الى لة

باشرتة. ثَي ديكةيان
دا (AB) طروثى كةسانى لةناو  
لةوانةية كة دةذى، جياواز رؤحى دوو
و طــومــان ســـةرضـــاوةى ببَيتة ـــةوة  ئ
هةستة , بةزؤريش طةِرانةوةو ئازار

َ
هةل

ضوةكانيانلةكةسانىدىدةشارنةوة،
َ
هةل

و كةسانى (AB)بةهاوبةشَيكىنمونةيي
خَيزاندا و هاوِرَييةتى و خؤشةويستى لة
خؤيان بؤ هيواى بةختيارى و دادةنرَيت،
بؤ بةدةست دةكةن كاريش دةخوازن و

هاوبةشةكانيان. هَينانىبةختيارىبؤ
زانياريانةى  ئةو ئاماذةية جَيى  
ئةم طرانى

َ
هةل دةربارةى دةستدان لةبةر

ئةوةى كةمة، لةبةر خوَينة زؤر طروثي
جيهاندا لة طروثة ئــةم بنةِرةتدا لة 

كةمة. ذمارةيان
طروثةكانىخوَين:

هَينامانةوة،  ثَيشةوة لة ئةوةى  
ــةآلم ب ـــوو، ب كــورتــةيــةكــى نــمــونــةيــي
بِريارى َيك

َ
كؤمةل خؤماندا لةبةردةمى

دةشبَيت طرنطن، زؤر كة دانــا ديمان
بةناويانداشؤِربينةوة.

   (1) كرومانيؤندا  لةسةردةمى  
شتَيكى خوَين  طواستنةوةى مةسةلةى 
بؤ دةطةِرَينةوة كة   ) نةبوو، باسكراو
بةردينى ضةرخى لة يةكةم خوُّـ مرؤظ

ساأل  هــةزار  50 –  40 (نزيكةى كؤن
لةمةوبةر)ضونكةمرؤظىئةوسةردةمة
خوَينىهةمووكةسَيكىلةهةرطروثَيكى
بدراية، ئةوة كة ثَيى دةشيا ديكةى ثَي
سيستمى هةبوو بة سروشتى ثةيوةندى
ئةو ضونكة خؤراكيةوة، بةرطرىكردنو
دةخوارد، يان

َ
ئاذةل خؤراكى تةنها كاتة

ئــةوةش و بـــوون، و هةمة ســةرضــاوة
و دةكـــرد ـــارى دي ــى  ــان سروشتى دذةك

دةيطونجاند، ثةيداكةرةكاندا دذة لةطةأل
تياياندا خوَين طروثى هةرطيز بةآلم
نةناسرابوو، ضونكةخوَينلة هةمووياندا
ؤزىطروثةكانىخوَين

َ
ئال وةكيةكبوو.

ثشتى مرؤظ كة ثَيكرد دةستى كاتَيك
شَيوازى و بةست رووةكــى بة خؤراكى
بووة نوَييةكان كارة كردنى و طؤِرا، ذيان
طشتى تةندروستى ةتى

َ
حال طؤِرينى هؤى

باشرت. ئاِراستةيةكى  ــةرةو ب بـــةزؤرى
لةسةر ؤزىبةرطرىخؤييبؤجةستة

َ
ئال

ؤزىميكانيزمةكانى
َ
حسابيزيادبوونىئال

ئةنجامىئةمةوة مؤركة لة بةرطرى بوو.
تؤذةرةوةكان دا.

َ
هةل سةريان مرؤييةكان

طــروثــة ــطــرى
َ
هــةل ــان دةركـــــةوت ــؤي ب

طروثةكةيان (B) و   (A) خوَينةكانى
طروثةكانةوة يةكطرتنى ئةنجامى لة
ثةيدابووة، كارةكانةوة سروشتي بةهؤى
ماوةيةكى يشة (AB) طروثى هةرضى

 2 (نزيكةى بووة دروست زؤرينة زؤر
لة ضةرخى  واتة َيكة)

َ
هــةزار سال  3 –

نوَييدا.
هيض  لةبارةى مَيذوييةوة ئةمة  
بةهؤى مردن ضونكة نيية، بايةخَيكى
طرانى

َ
هةل بؤ  جةنطةوة يا  برسَيتى

هةموو بة خوَينةكان طروثة هةموو
واتــة بــوو، وةك يــةك جــيــاوازيــانــةوة
بوو، خــراث هــةمــووان  بؤ بةرئةنجام
طةشةسةندنى و نــوَي  مَيذووى  بــةآلم
لةبةردةم توانيان بوارَيكى نوَي ثزيشكى
واآل نوَييةكاندا توانستة و ضةمكةكان
لةمةترسيةكان بكةنكةمرؤظيانلةزؤر

رزطار كرد.
خوَين  طروثى ضــوار كــةواتــة    
لةوة ذمارةيان زؤر (بةم بؤنةيةوة، هةية
دى خوَينةكانى طروثة بــةآلم زياترة،
دةتوانرَيت خوَين دةطمةنة) بونيان زؤر
بؤ وة (O) خوَينى طروثى طرى

َ
هةل لة

بطوازرَيتةوة، ديكة طروثةكانى هةموو
(A) طروثى طرى

َ
هةل خوَينى بــةآلم

طرى
َ
هةل بؤ بطوازرَيتةوة دةتوانرَيت

.(AB) جـــؤرى ــؤ ب و جـــؤرى خـــؤى
جؤرى لة خوَين دةتوانرَيت لةكاتَيكدا
طروث هةمان بؤ بطوازرَيتةوة وة (B)
هةرضى .(AB) طروثى طرى

َ
هةل و بؤ

هيض بؤ ناتوانرَيت يشة (AB) جؤرى
جؤرىخؤى تةنها طروثَيكبطوَيزرَيتةوة

نةبَيت.
طروثى  كةسَيك هةموو ثَيويستة  
ئةوةى ثَيش بزانَيت خؤى خوَينةكةى
كتوثِر بةركةوتنَيكى هيض تــووشــى
لةئةنجامى لةوانةية ضونكة بكةوَيت.
بِرَيك وةرطرتنى بة ثَيويستى ئةمةدا
خوَينةى ئــةو بريتى لة بَيت  خوَين
لة رؤيشتندا لــَي خوَين ئةنجامى لة 
كاتى دى واتايةكى بة ــووة، ض كيسى
ئةو ئةم لةبةر و دةطةِرَيتةوة، بؤ زؤر
دةكــةن ضــارةســةرى كة  ثزيشكانةش
بؤ دةكات دروست طةورةتر دةرفةتَيكى

ئةوةى ذيانى رزطار بكةن.
سةر  لــةوانــةى باثريانمان  بــاو   
رؤيشتنيان ـــوون، ب  (O) طــروثــى بــة 
نةيانزانيوة هةرطيز زانيوةو، بةتةواوى
تواناى لةئةوثةِرى و ضيية، هيالكى
ئةوةشيان بوون، هةروةها بةرطةطرتندا
ثارَيزطارى ضؤن كة زانيوة تةواوى بة
خواردنى بةزؤريش و بكةن، ذنةكانيان
خوَين). و سوريان ال باشرت بووة( طؤشت
سةرؤكى طرانى ئةو طروثةدا

َ
هةل لةناو

كاركردندا و بِرياردان لة خَيرا و بةهَيز
و خؤشويستووة، ذيانيان و ثةيدابوون
كار وةرطرتن و ضَيذ ئةمانة هونةرةكانى
خؤشةويستى لة هونةرةكانيان دةزانن،
و ــةر ــب ــةرام و راكــَيــشــانــى تــوخــمــى ب
ئةو و سةركةوتوة. زؤر وةسفكردندا
طرىئةمطروثى خوَينةن،

َ
ذنانةشكة هةل

و ضوو
َ
هةل سؤز هةست و و حةزلَيكةر
سَيكس كردنن. خولياو ثةرؤشى

كةمَيك (A) طروثى طرانى
َ
 هةل
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كةمرتة  ذمارةشيان  هةروةها  الوازتــرن، 
بــةرةو  تا  نةخشة  لةسةر  و   (%  35)
ذمارةيان  دةبينني  بِرؤين،  خؤرهةآلت 
دةطمةن  بوونيان  دةبــَيــتــةوةو  كةمرت 
بةرثرسيارييةتيةكي  ئةوانة  دةبَيت. 
كةسانى  بةخشندةن،  هةية،  طةورةيان 
ــن  ــوان ـــــت، دةت ديــكــةيــان خـــؤش دةوَي
بةختيارى ببةخشنة هاوبةشةكانيان لة 

توخمةكةى دى لة هةموو اليةكةوة.
ــى  ــروث ـــطـــرانـــى ئــــةم ط

َ
   هـــةل

ضينى  ضاخةكان  بةدرَيذايي  خوَينة 
لةناوياندا  و  ثَيكهَيناوة،   رووناكبرييان 
باشرتين دايك ثةيدابووة، ئةو ثياوانةش 
لة جؤرى (A) ن حةزى سَيكسيان لةضاو 
كةسانى ديدا درةنطرت بَيدار دةبَيتةوة، و 
طرانى طروثى 

َ
تةندروستيشيان لةضاو هةل

تواناى تووشبوونيان  دا الوازتــرة،   (O)
بةنةخؤشييةكانى وةك:

بةرزة  نةخؤشيةكانى  و  شةكرة، 
ثةستانى خوَين، زياترة. تاقيكردنةوةكانى 
باش  بةرئةنجامى  فيزيايي  ئــةركــى 

طرانى ئةم طروثة لة 
َ
دةردةخةن بؤ هةل

الواندا.
ثرييةتيدا  تةمةنى  لــة  بــةآلم    
لةوانةية تووشى نةخؤشى هةمة جؤر 
بنب، بةزؤريش ثةرتبونى ماسولكةكانى 
دأل، بةزؤرى نازناوى راوكةران دةدرَيت 
نازناوى  و   (O) طروثى  طرانى 

َ
هةل بة 

  ،(A) طرانى
َ
(جوتياران) دةدرَيت بة هةل

ثيشة  نــــةذادى   لةئةنجامى  ئـــةوةش 
كؤنةكانيانةوة هاتووة.

طرانى طروثى (o) بة كةسانى 
َ
  هةل

ــن،  ــرَي دادةن ضو 
َ
هةل و  هةستدار  زؤر 

لة  بوون  راوكــةر  بنةِرةتدا  لة  ئةوانةى 
ثةيدابوون،  سةرةتاييةكانةوة  ضينة 
خؤراكة  بة  ثةيوةنديان  و  لَيناوة   و 
روةكيةكانى وةك نان و ســةوزةو ميوة 
ضى  ثرسرا  لَييان  ئةطةر  ــوة،  وةرطــرت
خؤراكى  لةثَيشدا  ئةوان  ئةوا  دةخــؤن، 
دةبذَيرن لة ثاشرتدا ماسي 

َ
رووةكى هةل

و طؤشتة كةم ضةوريةكان، لة طرنطرتين 
بِروا  كةم  طروثة  ئةم  ةتةكانى 

َ
خةسل

كردن بةخؤ، و طومان كردنة لة هةموو 
شتَيك. و زؤر بؤآلندن و هةست ناسكى. 
ـــارةى ئةو     هةرضيش كة دةرب
ــةم طــروثــةن،   ذنــانــة هةية كــة ســةر ب
ئةوةية كة ئةوان مادى نني،  و كاروبارة 
كو 

َ
ماديةكان بة اليانةوة طرنط نيية، بةل

بايةخ و هةستةراتةكان  لة اليةن ثياوةو 
ئةوةى  لةطةأل  دةكَيشَيت  رايــان  زؤرتــر 
كةميشن تةنها (نزيكةى %13) ن بةآلم 
ى هاوبةشة ثياوةكاندا 

َ
خؤشةويستن و لة دل

بةنرخن، و لة خؤشةويستيشدا شتَيكي 
هةستةكانيان  ئةطةر  و  ديــارن،  جياو 
لةطةأل حةزؤكيةكانياندا يةكى طرتةوة، 
دةتوانن موعجيزة دروست بكةن، بةآلم 
تا رادةيةكيش شةِرانطَيزن و لة كؤتاييدا 
 (AB) طروثى  طرانى 

َ
هةل دةربـــارةى 

َين:
َ
دةل

تةمةنيان  كةمة،  زؤر  ذمــارةيــان 
ـــرتة لـــةنـــاو طــروثــة  ـــوَي كـــةمـــرتة و ن
خوَينيةكانى ديكةدا، هةردوو سيفةتى 
بة  بةندة  تياياندا  رؤيشتن  و  طــةِران 
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رؤحى  جوآلندنى  بة  قــةدةريــانــةوة،  
دةناسرَين  بةوةشةوة  ةراوكَييانةوة، 

َ
دل

هةروةها  فيزن  بَي  و  سوك  رالؤح  كة 
زيان بةخش و خراثيان  بــةوةى خوى 
حةزكردن  وةك  سيفةتةكانى  و  نيية، 
لة سةرؤكايةتى و خؤ خؤشةويستيشيان 
تَيداية، ئارةزوى خواردنةوةى ضاو قاوة 
ــارةى سَيكسيشة،  دةكــةن، هةرضى دةرب
رادةيةكى  تا  طروثة  بةم  سةر  ثياوانى 
زؤر سةرنج راكَيشن،  و ئةو سَيكسةيان 
ثَي خؤشة كة لةسةر راستطؤيي دروست 
و  ةكةيان 

َ
قول عةشقة  بةهؤى  و  بــووة. 

ئارةزووة طةرمةكةيانةوة سةردةكةون، و 
مةيليان بؤ طؤِرانكارى و ناجَيطري بوون 
ئارةزوةكانيان  رةنطكردنةوةى  و  هةية، 
ناخةوة  ئـــازارى  بة  ــردن  ك هةست  بة 

وةردةطرن. 
  هةرضى دةبارةى 
ئةم  ذنانى 

لةسةر  جَيطرين  ــةوةيــة  ئ طــروثــةشــة 
يةك  تاكة  بؤ  سؤزن 

َ
دل و  حةزةكانيان، 

كة  دةكةن  لةثياو  داوا  و  خؤشةويست، 
سؤزبن، بةآلم 

َ
سةريان بؤ دانةوَينَيت و دل

بةرثرسياريةتى  زؤر  بــةرامــبــةردا  لة 
بــةرةو  ةكانياندا 

َ
هةول لة  ناطرن 

َ
هةل

نَيوان  (لة  و  طةِراوةن 
َ
هةل سةربةخؤيي 

طشتى  بةشَيوةيةكى  و  نــَيــوانــدان)   –
ةكردنيان قورس و طرانة. 

َ
مامةل

طروثةكانى  بةثَيى  تــوانــراوة     
ينةوة 

َ
خوَين سواللةكانى مرؤظ بؤ لَيكؤل

سيفةتةكانياندا  لة  و  بكرَين  ساكار 
نةخشةكَيشانة  ئــةو  بكرَينةوة،  قــوأل 
بة  خؤنةبةستنةوة  لة  سةربةستيةك 
دةتوانن  كة  دةبةخشَيت،  رَيساكانةوة 
كات  بكةينةوة،  جيا  ئاسانى  بة  ئــةوة 
ــةوةى  ئ بــؤ  نــاكــةن  بةشمان  ئـــةرك  و 
بةتةواوكاريةكى زؤر (بة ثَيى رَيساكان 
بؤ هةردوو  ئــةوةى سةر  بَي  بة  بذين، 
هَيزة بنةِرةتيةكة دانةوَينني  (ثَيويستة) 

و ” دةمةوَيت“. 
دى  مةسةلةيةكى  ئَيستا 
دةخةينة بةردةست، كة بريتية 
لة ضةمكى (ضاالكى سَيكسي) 
ــريوِرا  ب و  ديــد  هةندَيك  و 
وردبينى  ذَيــر  دةخةينة 
طومانةوة، هةروةها بابةتى 
ة و ناجَيطريى 

َ
وةسفى هةل

ـــا ســَيــكــســيــةكــان  ـــوان ت
كة  دةكةين،  طفتوطؤ 
ثــةيــوةنــديــيــان بة 
هــارؤمــؤنــيــةتــى 
ثـــةيـــوةنـــديـــة 
سَيكسيةكان 
ةتة 

َ
بة حال

فيزياوى و 

دةرونيةكانى 
هــاوبــةشــةكــةوة 

هةية، هــةروةهــا بــةو شــارةزايــيــةى لة 
ثَيشرتدا  ئــةزمــوونــةكــانــى  ئةنجامى 
بةدةستى هَيناوة هةروةها بةو شتانةى لة 
ثةيوةنديية سَيكسيةكاندا رَيطةثَيدراون 
ــــةروةردةو  ــراون كــة ث ــةك ــةدةغ ــان ق ي
ديارى  و كؤمةآليةتيةكان  ئاينى  بريوِرا 
دةكةن، و لة كؤتاييدا بةخووة كةسَيتية 
وةرطرياوةكانةوة دةبَيت ئةوةش بزانرَيت 
كــة ســنــورَيــكــى تــةمــةنــى بــؤ ضاالكى 
سَيكسي هةية، و زؤر بة مةرجداريش 

دادةنرَيت.
سةردانى  كان 

َ
خةل لة  ــك  زؤرَي    

راوَيذكارانى كاروبارة سَيكسيةكان دةكةن 
دياريكراويان  تةمةنَيكى  ئــةوةى  ثاش 
بِريوةو، ئةو ثةِرى ئامادةباشى دةردةبِرن 
بؤ ئةوةى هةموو شتَيك بكةن لةثَيناوى 
طةِراندنةوةى سةركةوتنةكانى تةمةنى 
كؤميدييةتى  لةطةأل  سَيكسي،  الوَيتى 
بةضاوى  كةسانةدا  ئةم  وَيستةكةى 

َ
هةل

ئةوةى  بةلةدةستدانى  و  دى،  كةسانى 
كةثَيى دةوترَيت رةخنةى خؤيي، ئةوانة 
بةدواى شكؤ سَيكسية لةدةستضووةكانى 
ثةنا  و  رادةكـــةن،  ثة 

َ
هةل بة  ثَيشوودا 

ــازى رةواو نــــاِرةوا دةبـــةن، و  ــب بــؤ رَي
لةبةهَيزكارى سَيكسيةكان وةك ظياطرا، 
تا الدانى سَيكسيش، و بةوةش هَيمنى و 
دانايي خؤيان لةدةست دةدةن، تةنانةت 
رَيزيشيان بؤ تَيطةيشتن و درك ثَيكردنى 
طونجاندنى  بة  ثارَيزطارى  رَيطاكانى 

رؤحى و جةستةييانةوة.
   ثَيويستة طوَي بؤ كةسانى زؤرزانى 
وةك ظالديمَير ليظى بطريَيت، ضونكة ئةو 
لةثَيشدا بِرواى بة داواكارى ئاواتخوازى 
ــةردوو بابةتى خــواردن و  دةربـــارةى ه
سَيكس هةية، و داواكارى ئاواتخوازى كة 
لة سةروى تواناكانيشةوة بَيت دةربارةى 
ثَيكردن،  ملكةض  و  ى 

َ
تةمةل البردنى 

كاتَيك ئةم بريؤكةية دةبَيتة قةناعةت، 
ئةوا خاوةنةكةى رَيطا بةرةو سةقامطريى 

تَيداية، ئارةزوى خواردنةوةى ضاو قاوة 
ــارةى سَيكسيشة،  دةكــةن، هةرضى دةرب
رادةيةكى  تا  طروثة  بةم  سةر  ثياوانى 
زؤر سةرنج راكَيشن،  و ئةو سَيكسةيان 
ثَي خؤشة كة لةسةر راستطؤيي دروست 
و  ةكةيان 

َ
قول عةشقة  بةهؤى  و  بــووة. 

ئارةزووة طةرمةكةيانةوة سةردةكةون، و 
مةيليان بؤ طؤِرانكارى و ناجَيطري بوون 
ئارةزوةكانيان  رةنطكردنةوةى  و  هةية، 
ناخةوة  ئـــازارى  بة  ــردن  ك هةست  بة 

وةردةطرن. 
  هةرضى دةبارةى 
ئةم  ذنانى 

نَيوان  (لة  و  طةِراوةن 
َ
هةل سةربةخؤيي 

طشتى  بةشَيوةيةكى  و  نــَيــوانــدان)   –
ةكردنيان قورس و طرانة. 

َ
مامةل

طروثةكانى  بةثَيى  تــوانــراوة     
ينةوة 

َ
خوَين سواللةكانى مرؤظ بؤ لَيكؤل

سيفةتةكانياندا  لة  و  بكرَين  ساكار 
نةخشةكَيشانة  ئــةو  بكرَينةوة،  قــوأل 
بة  خؤنةبةستنةوة  لة  سةربةستيةك 
دةتوانن  كة  دةبةخشَيت،  رَيساكانةوة 
كات  بكةينةوة،  جيا  ئاسانى  بة  ئــةوة 
ــةوةى  ئ بــؤ  نــاكــةن  بةشمان  ئـــةرك  و 
بةتةواوكاريةكى زؤر (بة ثَيى رَيساكان 
بؤ هةردوو  ئــةوةى سةر  بَي  بة  بذين، 
هَيزة بنةِرةتيةكة دانةوَينني  (ثَيويستة) 

و ” دةمةوَيت“. 
دى  مةسةلةيةكى  ئَيستا 
دةخةينة بةردةست، كة بريتية 
لة ضةمكى (ضاالكى سَيكسي) 
ــريوِرا  ب و  ديــد  هةندَيك  و 
وردبينى  ذَيــر  دةخةينة 
طومانةوة، هةروةها بابةتى 
ة و ناجَيطريى 

َ
وةسفى هةل

ـــا ســَيــكــســيــةكــان  ـــوان ت
كة  دةكةين،  طفتوطؤ 
ثــةيــوةنــديــيــان بة 
هــارؤمــؤنــيــةتــى 
ثـــةيـــوةنـــديـــة 
سَيكسيةكان 
ةتة 

َ
بة حال

فيزياوى و 

دةرونيةكانى 
هــاوبــةشــةكــةوة 

دةكةن، و لة كؤتاييدا بةخووة كةسَيتية 
وةرطرياوةكانةوة دةبَيت ئةوةش بزانرَيت 
كــة ســنــورَيــكــى تــةمــةنــى بــؤ ضاالكى 
سَيكسي هةية، و زؤر بة مةرجداريش 

دادةنرَيت.

راوَيذكارانى كاروبارة سَيكسيةكان دةكةن 
دياريكراويان  تةمةنَيكى  ئــةوةى  ثاش 
بِريوةو، ئةو ثةِرى ئامادةباشى دةردةبِرن 
بؤ ئةوةى هةموو شتَيك بكةن لةثَيناوى 
طةِراندنةوةى سةركةوتنةكانى تةمةنى 
كؤميدييةتى  لةطةأل  سَيكسي،  الوَيتى 
بةضاوى  كةسانةدا  ئةم  وَيستةكةى 

َ
هةل

ئةوةى  بةلةدةستدانى  و  دى،  كةسانى 
كةثَيى دةوترَيت رةخنةى خؤيي، ئةوانة 
بةدواى شكؤ سَيكسية لةدةستضووةكانى 
ثةنا  و  رادةكـــةن،  ثة 

َ
هةل بة  ثَيشوودا 

ــازى رةواو نــــاِرةوا دةبـــةن، و  ــب بــؤ رَي
لةبةهَيزكارى سَيكسيةكان وةك ظياطرا، 
تا الدانى سَيكسيش، و بةوةش هَيمنى و 
دانايي خؤيان لةدةست دةدةن، تةنانةت 
رَيزيشيان بؤ تَيطةيشتن و درك ثَيكردنى 
طونجاندنى  بة  ثارَيزطارى  رَيطاكانى 

رؤحى و جةستةييانةوة.

وةك ظالديمَير ليظى بطريَيت، ضونكة ئةو 
لةثَيشدا بِرواى بة داواكارى ئاواتخوازى 
ــةردوو بابةتى خــواردن و  دةربـــارةى ه
سَيكس هةية، و داواكارى ئاواتخوازى كة 
لة سةروى تواناكانيشةوة بَيت دةربارةى 
ثَيكردن،  ملكةض  و  ى 

َ
تةمةل البردنى 

كاتَيك ئةم بريؤكةية دةبَيتة قةناعةت، 
ئةوا خاوةنةكةى رَيطا بةرةو سةقامطريى 
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خوددا دةدؤزَيتةوة لةطةأل ئاشتبونةوة و
ك

َ
خةل بؤضى دةثرسَيت دووةمــيــش

نزيكبونةوةيةك هةر  كة  وايــة ــِرواى ب
بةريةككةوتنَيكى يا سؤزنواندنَيك يا
ذنَيكدا و ثياو هةر لةنَيوان جةستةيي
سَيكسي ثةيوةندى بة هةر ثَيويستة

كؤتاييبَيت.
دا (ثَيويستة) ضةمكى لــةذَيــر
خؤى جــدى زؤر دةرونـــى ةيةكى 

َ
هةل

بؤ حساب ئــةوةى لةبةر شــاردؤتــةوة، 
تواناكانىنةكراوة، هةرضىثةيوةندىبة
بابةتىخؤشةويستيةوةهةيةضةمكى”
ئةمة بةآلم دةكاتةوة، رةت ثَيويستة“
ضةمكَيكى بة ــِرواى  ب كةسةى ئةو بؤ 
مايةى هيالكيةكى دةبَيتة هةية  واهى
بوونى ثيس و دةروونــى، و جةستةيي

زوويي. قةوارةكةى بة
ـــؤ بــابــةتــة ب دةطــــةِرَيــــيــــنــــةوة
خوَينة ئةويش طروثة سةرةكيةكةمان، 
سَيكسية، ذيانى و سَيكسيةكان َيسة

َ
ضل

وانى بة بةندة يــةك  كاروبارانة ئــةم
خؤراكى ثةلدانةوة، و تا رادةى ديكةوة
تَيكضونى لة بنةِرةتية هؤيةكى ةش

َ
هةل

كةسانةى ئةو كةمن هاوسةنطيةكةى.
دةزانن، دروست خؤراكى بنةِرةتيةكانى
ئؤيتنى، و دادامــو، و كيرتين نمونة بؤ
هةرضؤنَيك بةآلم كريستؤظةر هيموند،
بة ئةوانة َين 

َ
بل ناتوانني ئَيمة بَيت

لةوانةية تةواوةتىهةمووشتَيكدةزانن.
ناكؤكى بَي ــةك رادةي تا بريؤكةكانيان
هيوايةك ئةوةشدا لةطةأل بةآلم نةبن،
خؤى كَيشى كة  ةو

َ
قةل بة  دةبةخشن

جةستةى كة الواز بة و دابةزَينَيت،
سَيكسي ثةككةوتةى بة و بكات بةهَيز
بؤ جؤش حةز و ــةوان،

َ
ثــال كة ببَيتة

ثَيبكةن: ــِروام ب دامركَيتةوة ئــةوةى
خؤراكدا. لة نهَينيةكة وا هةموو

مةزاج و خوَين طروثةكانى
مرؤظى  كة نيية لةوةدا طومان  

لةضاو هةية تيذيان مؤركَيكى باشور
تةنها ئــةوة بــاكــوردا، كةسانى  مؤركى 
هةوا، و ئاو كاريطةرى  بؤ ناطةِرَيتةوة 
كة خوَينةش ئةو كاريطةرى بؤ كو

َ
بةل

هاتوضؤدةكات، خوَينةكانياندا لولة لة
تؤذةرىفةِرةنسىديظادينزىمؤركةكانى
طروثة جياوازى بةثَيى خؤشةويستى

كرد: ثؤلني خوارةوة وةك خوَينةكان
ذنيت تؤ ئةطةر شَيوةية، بةو ئا
ئــةوا ــى: (O)يــــت: ــروث ط ــطــرى

َ
و هــةل

لة ثياوَيكة بة ثَيويستت تؤ واية ماناى
نقومت نةرميةكةيدا

َ
دل خؤشةويستىو

كة ئــارةزووتــة ئــةوةى لةطةأل بكات، و
هةميشةيي شَيوةيةكى بة تا رادةيــةك
بــةآلم بــكــةوَيــتــةوة، ثــيــاوةكــة نزيكى 
بؤهاوبةشةكةت رةزيليةكةتلةسَيكسدا
بةآلم هيالكى، و شةكةتى مايةى دةبَيتة
بةضاو خؤشة،

َ
دل و بةختيار هةرثَيت،

هةميشةييةكةت ية
َ
دل دوو لة ثؤشني

واتة نزيكبونةوةدا، دةستثَيشخةرى لة
دروستكردنىثةيوةندييةكىسَيكسي.

زؤر ــاو  حــةي ــة ب زؤر ــؤ  ت  (A)
كةم و طــومــان، لــة  ــِر ث و شةرمنيت، 
مــاوةيــةك ضـــاوةِرَي بــؤ ــت، تــؤ ــاوةِري ب
دان نــاِرةحــةتــى دةكــةيــت، و بــةرطــةى
ئــةوةى ثَيش دةطــريــت بةخؤداطرتن
بةآلم خؤشةويستيةكةوة، بكةويتة
دةسثَيشخةر نابيت هةرطيز لةدواى ئةوة
روى بة هةستةكانت دةرخستنى بؤ
ئةوة ئةو ئةوةى ثَيش هاوبةشةكةتدا
ثةيوةنديةكةشت ــةوةى  ئ ثــاش بكات 
دةكرَيت ديارى هاوبةشةكةتدا لةطةأل
دةبَيتةوة روون اليةنةكانى هةموو
و خؤشةويست نمونةيي ذنَيكى دةبيتة

بؤى. ئةمةك بة
سؤزيتلةوديوثةرؤشيتةوة

َ
(B)دل

لةسةرت ثَيويستة دةشارَيتةوة،  خؤى
خؤشةويستيدا ثةيوةندييةكانى لة
ئةطةر بَينيت بــةدةســت ةو

َ
جل خــؤت 

هاوبةشةكةتهةمانطروثىخوَينىتؤى
بةدةطمةن نةبَيتزؤر ضونكة ئةو هةية،
نادات، سَيكسيةكان كاروبارة بة بايةخ
ثِر هاوبةشةكةت ذيانى توانيت ئةطةر
ئةو ئةوا بكةيت خؤشةويستى و سؤز لة

دةبَيت. شاد
َ
دل بةختيار و بةوة زؤر

دةتوانيت بةئاسانى زؤر تؤ (AB)
طران بة زؤر بةآلم رابكَيشيت ثياوان
بهَينن بةدةست  تؤ قايلبونى دةتوانن 
رَيطات ئةوةندةى هةر تؤ ئةوةى لةبةر
داوى بتخاتة ئــةوةى بؤ دا ثياوَيك بة 
داوات زؤر ئةوا خؤشةويستيةكةيةوة
بؤ زؤر ئارةزوويةكى بة هةست هةية،
بةمةرجَيكهاوبةشةكةت ذياندةكةيت،
ثَيويستى ضاودَيرييةكى و ئــاطــادارى

بكات. زؤرت
بة و سةر ثياويت ئةطةر تؤ و

طروثى:
ذنانيت، رفَينى

َ
دل تؤ ئةوا يت، (O)

لَي وات باشة كة بــةالوة ذنةت ئةو تؤ
بةآلم بكةيت،  ــى ضــاوةِرَي زؤر  دةكــات
لةو نابَيتةوة، ثةشيمان لَيت هةرطيز
دةوَيــت، ضيت دةدةي بِريار ةتةى

َ
حال

ترين عاشقيت. لَيزان و باشرتين تؤ ئةوا
ئةوةت حةياى، بة زؤر تؤ (A)
بةالوةباشةتةنها بة ضاوةكانتطوزارشت
يا لةخؤشةويستىوسةرساميتبكةيت،
كاتَيك نةرم،  لَيدانَيكى بة دةست تةنها
ئةوا دةركةوَيت،  بؤ ئةوةت بِريار دةدةى
و بةيةك خَيرايي بة زؤر ئةو كارة تؤ

دةكةيت. جار
ذيانى  لة هاوبةشةكةت لةسةر  
بكاتةوة نيات

َ
دل ثَيويستة هاوسةريدا

هةميشةيية خؤشةويستية لةمةوداى
بؤ ئةوةشت طوزارشتى  و ةكةى. 

َ
قول

ذيانتبؤى بةدرَيذايي تؤ كاتة ئةو بكات.
دةبيت. ئةمةك بة

دةناسَيت وات كةسَيك هةموو (B)
ئةطةرضى مَي بازيت، لةدةر و ضاو تؤ كة
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لة تؤ دةناسيت كة  باشى بة  خؤت  تؤ
فريودانة لة حةزت تؤ وانيت، واقيعدا
ئةوةى لةبةر باش مَيردَيكى دةبيتة تؤ و
دةترسيت خؤشةويستىلةدةست بدةيت،
ئةمةكى بة و سؤزى

َ
دل رةوتى لة بةآلم

ماوة ماوة كة هةر دةردةضيت هاوسةرى
لة بةضاوثؤشني رَيكةوت. بؤ هةلَيكت
دةتوانرَيت ثياوَيكيت تؤ ئةمانة هةموو

ثَي ببةسرتَيت ثشتت
لة طةورةت توانايةكى تؤ (AB)
ثَيتةوة ذناندا سةرسوِرمانى هروذاندنى
هةية. وهَيزَيكىراكَيشانىشاراوةت هةية
تؤ دةكَيشيت، و رايان خؤت كة بؤ الى
طةى

َ
كؤمةل لة حةزيان كة كةسانةى لةو

قوأل زؤر هةستةكانت ــةآلم ب ذنــانــة،
لة هةموو رادةيةك تا و دةتوانيت نني،

ساتَيكداخؤشةويستىبكةيت.
سَيكسي: ذيانى و خؤراك

بايةخى  مرؤظ  كؤنةوة لة  هةر  
خؤراك و سَيكس بابةتى هــةردوو بة 
كةسَيك، هةموو ثَيويستة بةآلم داوة،
لةسةر كةميش بَيت زانيارى بة ئةطةر
دةوترَيت كة ئةمرؤ ثَيي هةبَيت ئةوة
ئــةوةى بؤ (سكسؤلؤذى) سَيكسزانى
شتة و طــةوهــةر هةبَيت  لــةتــوانــايــدا 

بكات. بنةِرةتيةكان ديارى
ثَيش  سَيكسيةكان كَيشة بةزؤرى  
لة دياريكراو قؤناغَيكى بة طةيشتن
قؤناغَيكى لة دةرناكةون، بةآلم تةمةندا
ثاش دةركةوتن بة دةكةن دةست دواتردا
ال تايبةتى بؤضونى كةسةكة ــةوةى ئ
دةربارةى كة زؤربةى كات بووة دروست
ثةيوةندييةسَيكسيةكانلةنَيوانهةردوو

تووخمةكةدا،ناثةسةندن.
ثرؤفيسؤز س.سليبيخ نمونةيةك
لة سةرنةكةوتو كةسَيتى دةربـــارةى
واية ــِرواى ب كة دةطَيِرَيتةوة سَيكسدا 
تَيدايةو الوازى َيكى

َ
خال ذنَيك هةموو

كاريطةرى بؤتةوة. و ميتكةيدا ضةق لة

هؤى دةبَيتة جَيطةيدا  لةم  بةركةوتن
خَيرايي و بةهَيز سَيكسي هروذاندنى
يةكَيك بةسةر  رَيساية ئةم ويستى  و
تاريكةكةى دةروازة لة دراوسَيكانيدا لة
ئةنجامدا لة  بكاتةوة، تاقى بيناكةيدا 
دةست ئازارىلةدةموضاويدا زلةيةكىثِر
بةختى خؤى بؤ مايةوة بةتةنها كةوت و

دةطريا.
جؤرة ئةم دةربارةى قسةكردن با
ؤالنة وازلَيبهَينني،دةربارةىنةزانينى

َ
كل

سةرةتاييانةى بؤضونة ئــةو و زؤر،
ثةيوةنديية بابةتى  بــة  ثــةيــوةنــدن
توانا سَيكسيةكانةوة و و،  سَيكسييةكان
زيادة بِروا بةو هةروةها بكةين، قسة
ساتَيكدا هةر لة ئامادة رةثبونى رةويةى

بيةوَيت. كةسة كة
ثياوةكة و دةبن، تَيثةِر كاتةكان
هةمان بة كضان كة دةردةكةوَيت بؤى
هةمان و هروذاندا، لة نني ثلةية ئةو
ئةو نيية، سَيكس دةربارةى ثةرؤشيان
و خؤشةويستى بذاردن

َ
هةل ى 

َ
رؤل كاتة

دةكات دةست لةو كاتةى بةآلم دَيت، و
ئةم دؤزيــنــةوةى ثَيش  بذاردن

َ
هةل بة 

يا بذاردنةكةى
َ
هةل ئــةوا مةسةلةية،

دةبَيت، ة 
َ
هةل يا دةبــَيــت سةركةوتو

بوونى دروســت هــؤى دةبَيتة ــةوةش ئ
با سَيكسي يةكةم، ثلةى بة نوَي، كَيشةى
فةِرةنسيةكاندا لة ناو  خؤشةى وتة ئةم

َيم:
َ
بل ثَيتان دةِروات و دَيت

بة  بؤ تووشبوون  ئاسانرتين رَيطا
سؤزى

َ
دل لة بريتية سَيكسي ثةككةوتنى

راستى بة رؤتني ذيانى هاوسةريدا. لة
ثرسيارَيك دةكوذَيت،  لَيرةدا هةستةكان
بة ــزطــارى ثــارَي ضــؤن دَيــتــة ثــَيــشــَي:
تةندروستىسَيكسيمانةوةبكةينلةطةأل
نةبوونى و كَيشةكانى وةك رؤتني بوونى
هؤى دةبنة كة بذاردن،

َ
هةل دةرفةتةكانى

ذةهراوةيةكان قارضكة طةشةكردنى
ئةطةر تــؤ توخمةكة، هــــةردوو الى 

و هةية، سَيكست هةميشةيي ئارةزووى
لةتازةبونةوةدا بةردةوام هاوبةشةكةت
شَيوازى خؤى هةمان لةسةر بوو، نةك
مرؤظى بةختيارترين تؤ ــةوا ئ ــوو، ب

زةوى. روى لةسةر
تايبةت سَيكسي تــةنــدروســتــى
سروشتةوة ــةن الي لة تاكَيك بةهةر
سَيكسية روخسارة دةركةوتنى  لةطةأل
قبونىسَيكسيدا)،

َ
دووةميةكان(لةكاتىبال

سروشتى كؤتايي  تا و كــراوة ثرؤطرام
كةمَيك يا كردن) سَيكس كردارى (واتة

كردارةكة. ثَيش
دةســتــدانــى ــة ل ــا ــةوة ي ــدن ــوذان ك
طؤِرينيان و فرمانةكان لــة بةشَيك
ةتَيكى

َ
حال تووشبوونى  بؤ  طةية

َ
بةل

الوازى لةوانةية  دياريكراو، نةخؤشى 
بن، سَيكسيةكان هاندةرة وةآلمدانةوةى
بَيت بةجَيهَينان ئامادةباشى الوازى يا
ثَيويستيةتى وةآلمدانةوةكة كاتةى لةو
نزيكبونةوة روونةدانى دى بةمانايةكى

سَيكسيةكة.
بةوة سَيكسي ثةيوةندى دةتوانني
ضَيذَيكى لة بريتية كة بكةين ثَيناسة
لةطةأل كــة بــةرز ـــى دةرون و هةستى 
و نةرمى

َ
دل و ســؤز و خؤشةويستى

شتَيكى هةموو و تامةزرؤيي و ثةرؤشي
تَيكةأل هةستةكاندا، جوانى و ثةسةند
بنةِرةت بةشَيوةيةكى ئةمةش و بووة،
ثَيويستة، هةروةكو هةموو مرؤظَيك بؤ
بنةِرةتيانةىكة ثَيداويستية ئةو هةموو
بةردةوام ذيان ئةوةى بؤ ثَيويستن بؤى

بَيت.
تةرازوةكة: سةر بضؤرة

كَيشتزيادة؟بَيطومان،تؤناضاريت
لةسةر ةكةبووة

َ
كةل ضةورية هةموو ئةو

طريت،
َ
هةل بـــةردةوام ناوقةدت و سك 

كيلؤطرامت ثانزة دة، ثَينج، بؤضى؟
ناضار ئةطةر دةكــرد  ضيت تؤ  زيــادة
زيادةية كَيشة  ئةم هةميشة كرايتاية 
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طريت؟ بَي طومان 
َ
لةسةر دةستةكانت هةل

ئةوةت ثَي خؤش نةدةبوو.
ئةوةى  بؤ  ناضاريت  دووبـــارة  تؤ 
كَيشة  بــةم  بدةيت  خـــؤراك  هةميشة 
وطؤِرى 

َ
زيادةيةت:  واتة وةرطرتن لة ئال

طشتى خوَين،  و دروستكردنى تؤِرَيكى 
لة  بةشَيك  ثَيدانى  و  خــوَيــن.  نــوَيــى 
ــادةيــةت.  زي بــةو كَيشة  خــؤراكــةكــةت 
واتة ئَيمة وا لة طةنجةكانمان دةكةين 
ثَيويست بن، كة تياياندا جةستة يةدةكة 
ةتة ثَيويستيةكان 

َ
خؤراكيةكانى بؤ حال

دةطرَيت 
َ
لة وزةى ضةورى ثَيويست هةل

ةتةكانى ئةرككَيشان 
َ
لة كاتى روودانى حال

و يا ون كردنَيكى زؤرى وزة طةنجينةى 
طةورةو قةبة، كة تياياندا بِرَيكى زياد لة 
دةطريَين، و لةكاتى روودانى 

َ
ثَيويستى هةل

ئةم  كة  دةردةكةوَيت  كتوثِردا  ةتى 
َ
حال

طةنجينة زيادانة ناتوانن داواكارييةكانى 
جَيبةجَي  باش  بةشَيوةيةكى  جةستة 
كو خراثةشى دةربارة دةكةن 

َ
بكةن،  بةل

ناو  ناضينة  ئَيمة  و  ضوارضَيوةية  لةم 
ميتاثؤليزمى  ةتةكانى 

َ
خةسل باسى 

ضةورييةوة، ضونكة بةساكارى تَيكضون، 
ثَيش  ــةوة  ل هـــةروةك  ئةمانة  هةموو 
وتمان دةبنة هؤى (نةمان و لةدةستدانى 
ئاسانى  ــة  ب ذن  سَيكسي)  ئـــــارةزوى 
سَيكسي  ـــارةزووى  ئ ــاردى  س دةتوانَيت 
لةرَيطاى  ئــةوةش  و  بشارَيتةوة،  خؤى 
هونةرى  ثَيشوتريةوة،  ئةزمونةكانى 
نواندن، بةوةش ثارَيزطارى بة ضاالكية 
سَيكسيةكةيةوة دةكات،  و خؤشةويستى 
خؤشى بؤ ثياوةكةى دةردةبِرَيت بةآلم 
دةبينَيتةوة  خؤى  بةرامبةردا  لة  ثياو 
ةتَيكى دذوارةوة،كة 

َ
ناو ض حال كةوتؤتة 

دةبينَيت رةثبوون هةبوونى نيية، ئةوا 
تؤ ناتوانيت دروستى بكةيت يا تةمسيل 
دانةوةيةكيش لة اليةن 

َ
بكةيت و هيض دل

تةنانةت  ــادةن  ن دادت  ثزيشكةكانةوة 
”بــةوةى  هاوبةشةكةشتةوة  اليــةن  لة 

كة ئةوة طرنط نيية بؤ جياكردنةوةو 
ناسينةوةى ثياوَيكى راستةقينة“. 

زيــادة  كَيشى  دةضــَيــت  ــةوة  ل
تواناى سَيكسي بةزاندبَيت: 

َيسى سَيكسي 
َ
    لةوة دةضَيت ضل

سور  زؤر  طشتى  بةشَيوةيةكى  ثياوان 
و بةهَيز و سةركَيشة،  بةآلم هةندَيك 
بةئاسانى  دةتــوانــن  ساكار  زؤر  ــارى  ك
رايوةستَينَيت، وةك طوَي بيستى لَيدانى 
دةرطا، يا ثرسيارَيكى ساويلكانة دةربارةى 
ــريى ضـــووة بيخاتة  ــةى ب ــةو خــؤراك ئ
ثَيدانى دةربارةى 

َ
سةالجةوة، يا  بة هةوال

ئازارَيكى نائاسايي لة سكدا لةو رؤذةدا. 
..هتد. 

   بة كورتةيةكى بةسوود: ثَيويستة 
ثياو بثارَيزرَيت،  بةآلم نةك بةو ثلةيةى 
كة رؤذ بةرؤذ كَيشى زياد دةبَيت. ئةوةى 
يارمةتى ئةوة دةدات هةندَيك كاروبارة، 
لة هةمويان طرنطرت خؤراكى دروستى و 

شَيوازى دروستى ذيانة.
شَيوازى ذيان: بريتية لة مؤديلى 
ــراوةكــان لــة اليــةن  ــبــذَي

َ
ــارة هــةل ــت رةف

مــرؤظــةكــة خــؤيــةوة، لــةوانــةيــة ئةم 
يدا ملكةض بن 

َ
رةفتارانة لةبةردةم تةمبةل

يا ئارةزووى نوسان بة جَيطاى نوستنةوة، 
يا  خــوَيــنــدنــةوة  لةكاتى  راكــَيــشــان  و 

بريكردنةوةدا.
ــةروةك  ه  (2) مورميتس  ئيليا 
دةزانرَيت لةسةر ثشتى تةنورة بةردينة 
كؤنةكةى (مرؤظى ئةو كاتة تا ئةو ساتة 
هَيشتا جَيطةى نةرم و نيانى دانةهَينابوو) 

كةوت. 
َ
ى رةبةق ثال

َ
بؤ ماوةوى 33 سال

  لة ثِرَيكدا لة جَيطةكةى هةستا 
و بةشَيوةيةكى شَيتانة دةستى كرد بة 
دابةزى  كَيشى  تا  ة، 

َ
جول خوالندنةوةو 

توانا  بزانم،  وةك  بــوو،  جــوان  لةش  و 
سَيكسيةكانيشى بؤ طةِرايةوة.

  نمونةيةكى دى كة باسي دةكةين 
ئةو ثياوة ئةمريكية نمونةيية لة ضةرخى 

نوَيدا، كة باريك،  و جةستة راكَيشراو و 
وةرزشةوانةو هيض ضةورييةكى زيادةى 

نيية.
لة  ئةمريكى  ثرةنسيثى  بــةآلم    
خواردندا، كة لةسةر جؤرَيكى تايبةتى 
تَيكضونَيكى  ــراوة،  ك بنيات  بةذيانةوة 
ضاوةروان نةكراوى، ثَيدا، كةمى هةندَيك 
جةستةى  بؤ  ثَيويست  خؤراكى  مادةى 
فيزيايي  ئــةركــى  بــةرزبــوونــةوةى  و 
وةردة وردة بوونة هؤى دابةزينى توانا 

سَيكسيةكانى و لةثاشدا لةدةستدانيان.
ثَيويستى  سةركةوتو  ى 

َ
كؤمةل  

لةبةر  هةية،  هاوسةنط  كةسانى  بة 
ئةوة ثَيويستة لةثَيش هةموو شتَيكدا 
بزانرَيت  جةستة  ثَيداويستيةكانى 
و  هاوسةنطى  بة  ثارَيزطارى  ئةوةى  بؤ 
سةقامطريييةكةيةوة بكات بؤية بة ثلةى 
يةكةم ثَيداويستى بريتية لة هاوسةنطى 
ناوةكيةكانى  فرمانة  نَيوان  لة  و 

َ
جــوال

جةستةو بارودؤخى ناوةندى دةرةوة. 
 (Cromagnon) كرؤمانيؤن   .1
َين بةناوى 

َ
ناوَيكة بةو مرؤظة كؤنة دةل

ئــةو نــاوضــةيــةى فــةِرةنــســا كــة ئَيسك 
ـــةوة،  دؤزراوةت تيادا  ئــةوى  ثروسكى  و 
لةو  بةيةكَيك  دؤزيــنــةوةى  لـــةدواى  و 
وةضانةدا دادةنرَيت كة مرؤظى نوَييان 

بؤ دةطةِرَيتةوة 
2. ئيليا مورميتس:  كةسَيتيةكى 
يةكى 

َ
ميليى روسي كؤنة، هَيماية بؤ تةمةل

زؤر. 
د. ف.ث.فول 

والحياة  الشهوانية  الــدمــويــة  ــزمــر  ”ال

الجنسية”

ترجمة:  د. جالل غازى رافع 

دار عال ءالدين 

ط 1 / 2008 دمشق     
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  - دةردةكؤثان يةكَيكِة لة نةخؤشية 
كــةبــةرَيــذةى  بةكرتياييةكان  درمـــة 
وبــؤتــةوة. 

َ
جــيــاواز لــة كــوردســتــان بــال

زاراوةى ثزيشكى نةخؤشيةكة لة ناوي 
واتة  ـــرياوة  وةرط  (Tetanus) التينى 

(كرذبوون).
ث: هؤزانى؟

- بةكرتيايةكة بةناوى كلؤسرتؤديؤم 
تيتانى (Clostridium tetuni) سةر 
طرام  ة   (Bacillaceae) بةخَيزانى 
لة  بزَيوةو  بةكرتياكة  ثؤزةتيظةكانة، 
شَيوةى دةرزى سةرخِردايةو زؤر بةرطةى 
 لة رووناكيدا 

َ
سروشت دةطرَيت، بةسال

دةذى و تةنيا مانطَيك بةرطةى رووناكى 
بةرطةى  ميكرؤبةكة  ــت  ــرَي دةط رؤذ 
دةطرَيت  كــةرةوةكــان  ثاكذ  و  ئةلكهول 
ضارةكة  بؤماوةى  دوومانط  بؤماوةى 
ندنى بؤ سةد 

َ
كاتذمَيرَيك دةذَيت بة كوال

ثلةى سةدى.  بةكرتياكة ذةهَيرَيكى زؤر 
يان  ملطم  (ضارةطة  دةردةدات  بةهَيز 
دةكوَيت)  مرؤظ  ذةهرة  لةو  ملطم  نيو 
و زؤر كاردةكاتةسةر كؤئةندامى دةمار. 
بضَيت  لةياد  راستيةشمان  ئةو  نابَيت 

لةخاك  بــــةزؤرى  كةبةكرتياكة 
تــؤزى  و  تــةث  باخضة،   ،

َ
خـــؤل و 

شةقامةكانيشدا هةية.
ث: مَيذووى نةخؤشيةكة؟

لةدةمى  نةخؤشيةكة   -   
ةوة  (ئةرَيتايؤس)  و  (هيثؤكرات) 

ناسراوة.
ى 1824 

َ
 لةسال

َ
- ضارلس بَيل

دا بةوَينة باسي سةربازَيكى ثيشاندا 
كة دةردة كؤثاني بوو.

دا   1851 ى 
َ
لةسال ثؤالند   -

(72) نةخؤشي تؤماركراوى راطةياند.
تاقيطةدا  لة  دا   1884 ى 

َ
لةسال  -

ميكرؤبةكة طؤش كرا.
ى 1888 دا 

َ
- ويليام طؤيرس لة سال

هةوكردنى كؤئةندامى دةمارى ثيشاندا 
هةوكردنةكة  ســةرةكــى  كةنيشانةى 
كرذبوونى ماسولكةكانى لةشي نةخؤش 

بوو.
لة  ســايــؤرؤ  ساتؤشيبا  كيتا   -
ي 1889 دا لة ئينستيوتى ثاك 

َ
سال

ميكرؤبةكةى  بةرلني   – خاوَينى  و 
جياكردةوة.

ى 1890 دا ذةهرى 
َ
- فابَير لةسال

ميكرؤبةكةى جياكردةوة.
ى 

َ
لة سال - رؤواكــس و ظايالرد 

1892 دا سريةمى دذى دةردة كؤثان 
بؤ خؤثاراستن بةكارهَينا.

 1925 ــى 
َ
لــةســال ـــــؤن  رام  -

ــرامــى بــةرطــرى ضــاالكــى  ــرؤط دا ث
هؤى  كةبووة  ئةنجامدا  كؤثانى  دةردة 
كةمبوونةوةى رَيذةى مردن لة جيهاندا.

ث: ثةتازانى؟
-  دةردةكؤثان لة هةموو جيهاندا 
بةكرتياكة  وى 

َ
ــــال ب بــةثــَيــي  وةو 

َ
بـــــال

م 
َ
وبـــؤتـــةوة، بـــةال

َ
نــةخــؤشــيــةكــة بـــال

زياتر  ئيستيوادا  ي 
َ
هَيل لةناوضةكانى 

ى تيادا 
َ
وة. ئةو شوَينانةى زياتر ئاذةل

َ
بال

لةناوضةكانى  مةترسي  بةخَيودةكرَيت 
دى زياترة.

- لةراستيدا دةردةكؤثان زياتر لة 
دةردةكــةوَيــت،  تا 8  مانطى 5  لةنَيوان 
ضونكة لةو مانطةدا ئاووهةوا طةرمرتة، 
نة يةك 

َ
ئَيستاش بةاليةنى كةمةوة ساال

مليؤن كةس تووشي دةردةكؤثان دةبن،  
واتة لة هةر 100 هةزار كةس 18 كةس 
تووشي بةكرتياكة دةبن،  رَيذةى مردن لة 
تة ثَيشكةوتووةكاندا دةطاتة نزيكةى 

َ
وال

(%20) بؤ هةر 100 هةزار كةس.
رَيطاكانى طواستنةوة:

راســتــةوخــؤ  ـــدى  ـــوةن ـــةي ث  .1
بوو  ثيس  تــؤزى  تةثو  و  خاك   

َ
لةطةل

بةبةكرتياكة.
ضوونةناوةوةى  ناِراستةوخؤ   .2

ــس و  ــي ــى ث ــن ــري ـــة ب بـــةكـــرتيـــاكـــة ل
 
َ
ناوثؤشةكانةوة (بةتايبةتى برينى قول

لةكاتى جةنطدا).
تَيبينى: دةردةكؤثان نةخؤشييةكى 
سوتانةوةيةو درميية ( واتة لة مرؤظَيكةوة 

بؤ مرؤظَيمكى دي دةطوَيزرَيتةوة).
ث: نيشانةكانى نةخؤشةيةكة؟

نةخؤشية 
بةكرتييةكان 

دكتؤر عةقيد عابد عةلي

Tetanus دةردةكؤثان
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ميكرؤبةكة كةوتنى كرِِ مــاوةى  -
ماوةى  زؤرجار 30-3 رؤذداية، نَيوان لة
توندى لةسةر ميكرؤبةكة كِركةوتنى

بةندة. دةردةكؤثان هةوكردنى
كــِركــةوتــنــى  ـــاوةى ـــام   واتــــة ت
دةردةكؤثان ئةوا بَيت كورت بةكرتياكة
نةخؤش لةئاستى برينةكةدا توندترة.
برينةكة دةكات. بة سوتانةوةى هةست
شــثــرزة دةكــات، ــويــي نــةخــؤش

َ
خــةوال

لةنةخؤش وا ماسولكةكان طرذبونى
بكاتةوة. دةم كةنةتوانَيت دةكات

نــيــشــانــة طرنطة  ـــةم ئ ـــاش  ث    
نةخؤش لةشي ماسولكةكانى هةموو
كرذدةبَيتةوة.روخسارشَيوةىثَيكةنينى
(كرذبوونى وةردةطــرَيــت زؤرلَيكراوى
وى

َ
ثَيل شَيوةى  ضرضةكانى ناوضةوان،

دةم ئــةوالى الو ئةم ضاو و ــةرةوةى س
داخراوة.

زؤر ماسولكةكان كرذبوونةوةى
كرذبوونةوةى دةبَيتةهؤى و بةئازارن
ذمارةى زيادبوونى طــةروو. ماسولكةى

.
َ
دل لَيدانى

طريوطرفت تووشي هــةنــاســةدان
نةخؤش روخسارى بارةدا لةم دةبَيت،
لةبةر هةندَيكجار ــتــةوة، دةبــَي شــني 
طةرووةوة ناو تفى و ليك كؤبوونةوةى
زؤرجاران بخنكَيت. خةريكة نةخؤش
كورتة كرذبوونةكان تاوى نَيوان ماوةى
كرذبوونةكةدا لةكاتى و درَيـــذة يــان 

نةخؤشبةئاطاية.
كرذبوونى  لةكاتى هةندَيكجار  
خؤى زمانى نةخؤش ماسولكةكاندا
نةخؤش ديكة هةندَيكجارى دةطةزَيت،
بةسةخت دةبـــَيـــت، طــرفــت ــووشــي  ت
دةكاتةوةو ئــارةق دةكــرَيــت، بؤ ميزى 

هةندَيكجاريش تاىلَيدَيت.
جؤرةكانىدةردةكؤثان:

طشتى، لةمبارةدا  دةردةكؤثانى .1
توندى بَيت طشتى كرذبوونةوةكة هةتا

نةخؤشيةكةشي  زياترةولة48 كاتذمَير 
دةردةكةوَيت، كرذبوونةوةكان كةمرتدا
و ــووك س تــونــد، شَيوةيةكى ئةميش 

درَيذخايةنى هةية. نيمضة توندو
تــازةبــوو: دةردةكـــؤثـــانـــى .2
ترسناكةكانى توندة شَيوةى لة يةكَيكة
بةكرتياكة هةندَيكجار نةخؤشييةكة
بِرين) نــاو  ــاش (ث نــاوكــةوة  لةثةتكى 
لةدايك ــازة ت ي

َ
مندال دةضــَيــتــةنــاوةو

3- لة بةكرتياكة  دةبَيت، تووشي بوو
بةرمةمكانة  كِردةكةوَيت، رؤذدا  15
بمذَيت، مةمك و دابخات دةمى ناتوانَيت
دةبن. ثةيدا ديش نيشانةكانى لةثِردا
كةتووشي نةى

َ
منداال ئةو 90-50%ى لة
دةمرن. دةبن بةكرتياكة

ئةطةر  شوَينكة،  دةردةكؤثانى .3
بطرَيتةوة روومةت هةموو ميكرؤبةكة
رووبزوَينى دةمارى كاردةكاتةسةر ئةوا
ئيفليجى ــتــةهــؤى دةبــَي  (7 ــــارة (ذم

ماسولكةكانىروومةت. دةمارةكةو
دةمــارى بةكرتياكة هةندَيكجار
ئيفليجى دةبَيتةهؤى و دةطرَيتةوة ضاو
(Berard) دا 1917 ى

َ
لةسال ضــاو.

جؤرَيكيان لــةســةر  (Lemiere) و 
دةطرَيتةوة مَيشك بةكرتياكة نوسيوةكة
طريوطرفتى تووشي نةخؤش ثاشرت و

دةروونى دةبَيت.
توشبوون  ثاش باسة شايةنى  
بــةرطــرى ـــان ـــؤث بــةنــةخــؤشــي دةردةك
نابَيت، دروســت  لةلةشدا  هةميشةيي
بارة لةبةرئةوة لةوانةية دووبارةو سَي

ببَيتةوة. دةردةكؤثان تووشي
دةستنيشانكردن:

طرنطةكان، نيشانة بةثَيي .1  
بوونى و ثَيكةنيناوى زؤر بة روخسارى
دةستنيشانى ــت ــرَي ــوان دةت برينَيك

دةردةكؤثانبكرَيت.
جــودا بةكرتياكة بةضاندن  .2

ميكرؤب   %100 (لـــة دةكـــرَيـــتـــةوة

جياناكرَيتةوة).
دةردةكؤثان: رَيِرةوى

لةكاتى نةخؤشيةكة  ئــةطــةر   -
رَيذةى ئةوا نةكرَيت ضارةسةر خؤيدا
دةطاتةنَيوان جياوازدا تانى

َ
وال لة مردن

لةئةوروثادا مردن رَيذةى ،(%41-70)
رَيذةكة  لةئةمريكادا 45-33% داية. لة
ذةهرى  كارى  دايــة.   %45-55 لةنَيوان
ناوةندى كؤئةندامى لةسةر بةكرتياكة
شلةى ناهاوسةنطى نةخؤش، دةمــارى
كةمبوونةوةى خوَين.، ترشبوونى لةش.

زيادبوونى  خوَين و خانةكان نَيو O2 ى
نةخؤش  مردنى دةبَيتةهؤى  CO2

بةخنكاندنىميكانيكى.
كــردنــى ضـــارةســـةر  ث: 

دةردةكؤثان:
دواييدا نةى

َ
ساال لةم -هةرضةندة

ضارةسةركردنى لة زؤر طــؤِرانــكــارى
دةردةكؤثاندا كراوة،تائيمرؤ رَيذةىمردن
ضارةسةركردن ثَيويستة نةطؤِراوة، زؤر
بَيت، توند) مامناوةندى، بةثَيي(سووك،
ثَيويستة لة جؤرىمامناوةندى هةروةها
نةخؤشخانة لــة نــةخــؤش تــونــددا و 

ضارةسةربكرَيت.
ئةم ثَيويستة بارانةدا لةم

لةبرينةكرَيت: خوارةوة خاَالنةى
بةكرتياكة كــــردنــــةدةرةوةى  .1
ذةهر زياتر  َين

َ
نةهَيل تاوةكو لةلةش 

دةربدات.
ـــرى ذةه 2.  هــاوســةنــطــكــردنــى

ذةهر. بةدذة بةكرتياكة
و نةخؤش كــردنــةوةى هَيمن  .3
دامركاندنةوةىكرذبوونىماسولكةكان.
و ثـــاكـــكـــردنـــةوةى طـــــةروو  .4

نةخؤش. هةواى بؤرييةكانى
لةش ناتةواوى ثِركردنةوةى  .5

كانزاكان. ئاو،ظيتامينةكانو بةشلة،
دةرمان:

ذوورَيكى  لة نةخؤش ثَيويستة  
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هيض و دابنرَيت، ئارامدا و دةنط بَي
ثاشان نةكات، وةرس نةخؤش شتَيك
لووتةوة كونى لة باريك سؤندةيةكى
وةرطرتن، خؤراك بؤ طةدة ناو دةكرَيتة
ميزى كونى لة ميز

َ
تال ثَيويستة هاوكات

بة نةخؤش تاكو دابنرَيت نةخؤشدا
ميزبكات. بَي طريوطرفت و رَيكوثَيكى

رؤذو  نةخؤش ثَيويستة هةروةها  
شةولةذَيرضاودَيرى ثزيشكوثةرستاردا
بةتةنيا نةخؤش نابَيت هةرطيز و بَيت
ــان دةرم هةموو ثَيش رَيت،

َ
جَيبهَيل

دذى سَيِرةوى ثَيويستة بةكارهَينانَيك
بةنةخؤش. بدرَيت بةكرتياكة ذةهرى

يةكةيي  3-2 هةزار دةرزييةكى ئةويش
20 هــةزار  دةرزيــيــةكــى و

َ
بــؤ مــنــدال

يةكةيي بؤ طةورة.
ثَيشنيار  وا  ثزيشك هةندَيك   
لة يةكةيي دةهةزار دةرزييةكى دةكةن
ضونكة بةنةخؤش، بدرَيت خوَينهَينةر
نةنيشتوةو خانةكان سةر ذةهرى هَيشتا
هيوايةى بــةو َيت

َ
دةجول خوَيندا  لة 

ذةهرةكة هاوسةنط بكرَيت.
هةستيارى  فرة تَيستى واية باشرت
دذىذةهربكرَيتئةوسايانلةماسولكةوة
بدرَيت دةرزييةكة لةخوَينهَينةرةوة يان
ؤبينى

َ
ئيميونوطل دةرزى نةخؤش. لة

دةردةكــؤثــان بةكرتياى دذى تايبةتى
هاوسةنط بةكرتياكة ذةهرى بةخَيرايي

 3-6 دةرزييةكى ثَيويستة  بؤية  دةكات
نةخؤش لةماسولكةى يةكةيي هــةزار

بدرَيت.
2- كاتذمَير   24 لة ثَيويستة -

لةماسولكةى  ثةنسلني  يةكة مليؤن 3
نةخؤشبدرَيتهةروةهاثَيويستةهةموو
يةك 10رؤذ)  (مــاوةى  كاتذمَيرَيك  6
خوَينهَينةرى لة ثةنسلني يةكة مليؤن
كرد بدرَيت. ئةطةر ثَيويستى نةخؤش
ديكة بايؤتيكى ئةنتى دةتوانرَيت ئةوا
بدرَيت (Cephalosporin) طروثي لة

لةنةخؤش.
زؤر ظاليؤم وةك هَيوركةرةوةكان: -
بةسوودةبؤنةخؤش،ضونكةدةبَيتةهؤى
خــاوكــردنــةوةى ـــةوةو ـــردن هــَيــمــن ك
40- دةتوانرَيت ماسولكةكان، كــرذى

 24 لةماوةى 
َ
فينؤياربيتال ملغم  80

بدرَيت ظاليؤمدا
َ
لــةطــةل كاتذمَيردا

كةزؤرجار كار طرنطرتين بةنةخؤش. 
بريتيية ــت  بــدرَي ئةنجام ثَيويستة
ملدا لةئاستى هــةوا بــؤرى بِرينى  لة 
واتة بةئاسانى هةناسةبدات تانةخؤش
بةباشي و (Tracheostotomy)
ثاكذبكرَيتةوةو هـــةوا  بؤرييةكانى

ثــَيــدابــكــرَيــتــةنــاو  ي   O2 هـــةروةهـــا
سييةكانةوة.

ليرت شلةى  3-6 رؤذانة ثَيويستة -
كانزايي ــاوى  ئ و ظيتامني و خــؤراكــى

بدرَيتبةنةخؤش.
3000 كالؤرى  رؤذانة ثَيويستة -
وزة ئةو تاجَيي بةنةخؤش بدرَيت وزة
ثِربكرَيتةوة. لةناوضوونةىثَيشووىثَي
تــازةبــوودا لةضارةسةركردنى  -
وريــايــي بــة زؤر ثزيشك ثَيويستة
خؤراكيشي و ةكةبكات

َ
مندال ضارةسةرى

بدرَيتَي.
خؤثاراستن:

لة ثَيكوتة بةكارهَينانى .1   
جؤرة بــةم عــَيــِراقــدا  لة ييةوة

َ
مندال

دةبَيت.
سييانة  كوتانى مانطانةوة  2 لة
و دةردةكــؤثــان و (DPT) واتة وةنــاق

رةشة. كؤكة
سيانة  كوتانى مانطانةوة  4 لة

.(DPT)
سيانة  كوتانى مانطانةوة  6 لة

.(DPT)
ضاالكى  كوتانى مانطانةوة 18 لة

.(DPT) سيانة
بووين برينَيك تووشي ئةطةر .4

ضةقؤبِرين يان سووتاوى لةهةرجؤرَيك
يان بةهةر بةبزمار يان بة طووللة يان

شتَيكى بِرةر.
ثَيش  نةخؤشةكة ئطةر ــةوا ئ   
دةردةكؤثانى  ثَيكوتةى ئةطةر

َ
سال  5

وةرطرتبَيتئةواهيضجؤرةثَيكوتةيةكى
ثيس برينةكةشي ئةطةرضي  ناوَيت

بَيت.
 
َ
5 سال لة ثَيكوتةكةى ئةطةر م

َ
بةال

تةنها ئةوا طرتبَيت وةرى بَيت زياتر
واتة (Tetunus toxoid) ثَيكوتةى

بؤ دةكرَيت. ضاالكى ثَيكوتةى
ثَيشرت نةخؤشةكة نةيزانى ئةطةر
بريى ــان دةردةكـــؤثـــان ي ــراوة بــؤ ــوت ك
ثَيكوتةى جؤرى هــةردوو ئةوا  نةماوة
ثَيكوتةى واتة (Tetunus toxoid)

 Tetunus) ثَيكوتةى هةروةها و ضاالك
واتةثَيكوتةى (immune globulin

جؤرة. بؤ دةكرَيت. بةم الوازى
لة  تةمةنى نةخؤشةكة ئةطةر  
بؤ  دةرزى ضوار ئةوا بوو كةمرت

َ
سال 7

بريندارييةكةدا لةكاتى يةكَيك دةكرَيت
 6 سَييةم دواى مانط يةك دووةم دواى
ئةطةر  مانط  12 دواى ضــوارةم مانط
زياتر 

َ
ســال  7 لة تةمةنى نةخؤشةكة

يةكَيك دةكرَيت دةرزى بؤ سَي ئةوا بوو
يةك دواى دووةم بريندارييةكةدا لةكاتى

دواى شةش مانط. مانط سَي يةم

سةرضاوةكان:
1. www.myoclinic.com 

        2. www.emeclicine.com 

        3. www.WHO.int

4. Davidson’s text book.
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خـــِرؤكـــة ســثــيــيــةكــانــى خــوَيــن 
ســوور  خــِرؤكــةى  لــة   Leukocytes
ؤبينيان تَيدانيية، 

َ
طةورةترن و هيمؤطل

ــضــةوانــةى  م نـــاوكـــدارن بــة ثــَي
َ
ــــةال ب

خــِرؤكــة ســوورةكــانــةوة كــةبــَي ناوكن 
خِرؤكة  تــَيــدايــة،  ؤبينيان 

َ
هيمؤطل و 

واتة  نيية  رةنطَيكيان  هيض  سثييةكان 
روون دةردةكــةون و ذمارةيان لة نَيوان 
5000 تا نزيكةى 11000 دةبَيت لةيةك 
مليمةتر سَيجادا، وتواناى دابةشبونيان 
دروستبوونيشيان  سةرضاوةى  هةيةو 
بةثلةى يةكةم لة بنةِرةتدا بريتيية لة 
مؤخي  ى   (Stem cells) قةدةخانة  
جةستة  هةركاتَيكيش  ئَيسك.  ســورى 
بوو  ميكرؤب  هاتنةذوورةوةى  تووشي 
ئةوا ذمارةى ئةم خِرؤكانة زياتر دةبن 
بكةن  لةجةستة  بــةرطــرى  ــةوةى  ــؤئ ب
فةرمانى  كةئةمة  ئةو ميكرؤبانة  دذى 

سةرةكيانة.
ةتَيكى ديارى ئةم خِرؤكانة 

َ
خةسل

ئةوةية كةنةك بةتةنها لةناو لوولةكانى 
ليمف  لــة  كو 

َ
بةل دةبينرَين  خوَيندا 

دةبينرَين.  ناوشانةكانيشدا  شلةى  و 
ذمارةيةكى  ئاساييةكاندا  كــةلــةبــارة 
م 

َ
بةال هةية،  شوَينانةدا  لةو  ئاساييان 

ــة نــائــاســايــيــةكــانــدا وةك  ــةت
َ
ــة حــال ل

ميكرؤب  هــاتــنــةذوورةوةى 
ــارة  ــدج ــةن ــــان ض ــــارةي ذم
زيـــاددةكـــات لــةبــةرئــةوةى 
توانايةكى زؤرباشيان هةية 
هةرةوردةكانى  كةلةكونة 
بضنة  خوَينةكانةوة  لوولة 
دةرةوة بؤناو شلةى شانةكان 
بــة ثــَيــضــةوانــةى خــِرؤكــة 
 
َ
كةلةطةل ــةوة  ــان ــوورةك س

ئةوةي قةبارةيان بضوكرتة، 
ةتةيان 

َ
خةسل ــةم  ئ م 

َ
بـــةال

ناو  بضنة  ناتوانن  و  نيية 
شانةكانةوة.

جؤرةكانى خِرؤكة سثييةكان:
   خِرؤكة سثييةكان دووجــؤرى 
لة  بريتيتن  كــة  هــةيــة  ســةرةكــيــيــان 
بَي  granularو  ــةدارةكــان 

َ
دةنــكــؤل

سايتؤثالزم   ،agranular ةكان 
َ
دةنكؤل

ةى ورديان 
َ
لةهةردوو جؤرةكةدا دةنكؤل

زؤر  ةدارةكاندا 
َ
دةنكؤل لة  م 

َ
بةال تَيداية، 

نة 
َ
دةنكؤال ئةم  ئاشكرايي  و  بةروونى  

بنةِرةتدا  لة  ةكان 
َ
دةردةكةون.دةنكؤل

كرؤماتينى  مــاددةيــةكــى  لــة  بريتني 
ناوك  ناو  كرؤماتينى  مــاددةى  كــةوةك 
وةرطرتنى  تــوانــاى  لــةبــةرئــةوة  وان، 
بؤيةكردنياندا  لةكاتى  هةية  رةنطيان 
ليشمان  بؤيةى  بة  بؤيةكردنيان  وةك 

.(Leishman stain)
   و جؤرى دووةميشيان بريتيية 
يان  ةكان 

َ
دةنكؤل بَي  لة خِرؤكة سثيية 

لة  ةكان 
َ
دةنكؤل كة  ةدارةكان، 

َ
نادةنكؤل

سايتؤثالزمدا دةرناكةون و زؤربةى جار 
ةيةكيان 

َ
وادةزانرَيت كةهةر هيض دةنكؤل

تَيدانيية.
خِرؤكة سثيية دةنكؤَلةدارةكان 
كة  دةطرنةوة  سةرةكى  جؤرى  سَي 

بريتني لة:
هــــاوتــــاكــــان    خــــــِرؤكــــــة   .1

.Neutrophil
تـــرشـــةكـــان   خــــــِرؤكــــــة   .2

.Esoinophil

تـــفـــتـــةكـــان    ــــــة  خــــــِرؤك  .3
.Basophil

جؤرة  بةو  ناونانيشيان  هؤى     
بؤئةوة دةطةِرَيتةوة كةجؤرى يةكةميان 
ـــةهـــةردوو جــؤرى  ــان ب ــاك ــاوت ـــة ه وات
و  دةكرَين  بؤية  تفت  و  ترش  بؤيةى 
جؤرى دووةميشيان تةنها بؤيةى ترش 
وةردةطرن و جؤرى سَييةميش بةتةنها 

بؤيةى تفت وةردةطرَيت.
   هةرضي خِرؤكة سثيية بَي 
دةنكؤَلةكانيشن دوو جؤرى سةرةكى 

دةطرنةوة كةبريتني لة:
(مؤنؤسايت)  ناوكةكان  تاك   .1

.Monocyte
(ليمفؤسايت)  ليمفةخانةكان   .2

.Lymphocyte
ةتةكانى 

َ
لة خوارةوة بةكورتى خةسل

هةريةك لةم خِرؤكانة نيشان دةدةين.
ــان  ــاك ــاوت ـــة ه ـــِرؤك يـــةكـــةم: خ

:Neutrophil
رَيذةيان لة نَيوان 56 65%- دةبَيت 
لة كؤى هةموو خِرؤكة سثييةكان، تريةيان 

لة نَيوان 12-9 مايكرؤن دةبَيت.
ــة هةمة  ــان ــِرؤك ــى ئـــةم خ ــاوك ن
شَيوةن لة ثل ثل ثَيكهاتوون كة ذمارةى 
ثلةكان لةنَيوان 5-3 ثلدا دةبَيت لةهةر 
خرؤكةيةكداو هةريةكةيان بةوى ديكةوة 
بةهؤى دةزوويةكى كرؤماتينى وردةوة 
بةيةكةوة بةسرتاون، لة خِرؤكة هاوتاكانى 
ضيلكةيي  شَيوةيةكى  مَيدا  هةندَيك 
َين تةنى 

َ
سةرتؤثز دةبينرَيت ثَييان دةل

كةبةكرؤماتينى   (Barr’s body) بار 
ناو   (sex chromatin) سَيكسي 
دةبرَين و بؤناسينةوةى كؤرثةلةى مَي 

لةنَير بةكاردَيت.
كة  خِرؤكانة  ئةم  سايتؤثالزمى 
 لةكاتى بؤيةكردندا 

َ
رةنطى سورَيكى كال

تَيدا  ورديان  زؤر  ةى 
َ
دةنكؤل وةردةطرن، 

دةبينرَيت كة تريةيان لة نَيوان 0.1-0.3  
مايكرؤن دةبَيت، كة ماددةى (فاطؤتني) 
َيكي سةرةكيان هةية لة 

َ
يان تَيداية و رؤل

تَيكضوونة 
فسيؤلؤذييةكانى 

خِرؤكة 
سثييةكانى 

خوَين            
نوسينى: ئةكرةم قةرةداخى
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ماشينةوةو لةناوبردنى ئةو ميكرؤبانةى 
زؤر  بِرَيكى  هةروةها  جةستةوة.  دَينة 
 Phosphotase ئةنزيمى فؤسفايتةيز
يان تَيداية ئةوةى جَيي ئاماذةية ئةوةية 
خوَيندا  لة  خِرؤكانة  ئةم  تةمةنى  كة 
كةمة و دةكةوَيتة نَيوان 14-5 سةعات و 

و لةثاشدا دةضنة ناو شانةكانةوة.
جــَيــي ئـــامـــاذةيـــة ئــــةم جـــؤرة 
خِرؤكة سثيية لةثَيش هةموو خرؤكة 
كــةبــةرطــرى  لـــةشـــةوةن  سثييةكانى 
هاتنةذوورةوةى  دذي  دةكةن  لةجةستة 
بةهةموو  ”مــيــكــرؤب“  يــا  ”خــــؤرة“ 
يا  ظايرؤسي  يا  بةكرتى  جؤرةكانيةوة 

.parasite مشةخؤر
خةسَلةت و فرمانى خِرؤكة 

هاوتاكان:
ئةم  ئةميبي:  جوَلةى  تواناى   .1
كــردووة  خِرؤكانة  لةم  واى  خاسيةتة 
بة  زؤر  ئةميبي  ةى 

َ
جوول كةبةشَيوةى 

خَيرايي بطةنة ئةو شوَينانةى ميكرؤبيان 
وبؤتةوة لةشانةكانى لةشدا ولةوَى 

َ
تيادابال

دةست بكةن بةماشينةوةيان.
ئةنزيمى  ــى  ــوون ب ــةهــؤى  ب  .2
توانايةكى  لةناوياندا  اليسؤسؤمةوة 
و    Phagocytosis قةثطرتن  باشي 
ماشينةوةى ميكرؤبيان هةية بةتايبةتى 
بةكرتيا. لةهةرناوضةيةكى شانةيي لةشدا 
بةشَيكى  ئاماذةية  جَيي  ئــةوةى  و  بن 
زؤري ثَيكهاتةى (كَيم)  لةدواي هةموو 
هةوكردن و برينَيك ئةم جؤرة خِرؤكانة 
دروستى دةكةن كة بريتيية لة لَيشاوى 

ئةو ميكرؤبانةى لةناويان بردوون.
ئةمجؤرة  هةندَيكجار  بؤضي  ث: 
خرؤكةية ذمارةيان لةلةشدا زياد دةبَيت؟

- طةلَيك هؤكار هةن كةدةبنة هؤى 
ئةوةى ذمارةى ئةم خِرؤكانة زياد بنب 
(نَيرتؤفيليا  ثَيدةوترَيت  ةتةكة 

َ
حال و 

:(NEutrophilia
بةتايبةتى  هــةوكــردنــةكــان   .1
ــن و  هــةكــردنــةكــانــى لــولــةكــانــى خــوَي
هؤكارى  بةهؤى  طورضيلةو جومطةكان 

مشةخؤرةكان يا كةِروو يا بةكرتيايةوة.
وةك  خوَين  نةخؤشييةكانى   .2
ــن، ســووربــوونــى خــوَيــن،  كــةمــى خــوَي

شَيرثةنجةى درَيذخايةنى خوَين.
3. نةخؤشييةكانى رذَينى دةرةقي 
ئاوسانى رذَينى دةرةقي. 

َ
بةتايبةتى هةل

تةى خوَين.
َ
يا نةخؤشييةكانى جةل

4. خوَين لَي رؤيشتنى زؤر.
جةستة  ــى  ــوون ب ذةهـــــراوى   .5
بةماددة جياوازةكانى وةك: كؤرتيزؤن، 

هيثارين، بةنزين، ديجيتالني  هتد..
6. بوونى وةرةم لة جةستةدا.

ئــازار وةكــو سوتان،  7. هــؤكــارى 
برسَيتى، بةركةوتنى كارةبا، روشاندن.

ــارى  ــؤك .ه  8
سايكؤلؤذى.

بؤضي  ث: 
هةندَيكجار ئةمجؤرة 
خرؤكةية ذمارةيان 
دةبَيتةوة  ــةم  ك
ثَييدةوترَيت  و 
Neutropenia؟

 -
هؤ  لةبةرطةلَيك 

لةوانة:
نةخؤشي   .1
نةخؤشي  طرانةتا، 
بــــــروســــــيــــــال، 

هةوكردنى جطةر.
 .2
بــةكــارهــَيــنــانــى 
وةك  دةرمانةكانى 
دذةكانى  دةرمانى: 

ََّـ، دذةكانى شةكرة، دذةكانى هستامني، 
دذةكانى مةالريا، دذةكانى رذَينى دةرةقي، 
هةندَيك جؤرى ئةنتى بايؤتيك، دذةكانى 

نةخؤشي سيل.
ــارةكــان  ــك ــةرطــري ب هـــؤكـــارة   .3
خِرؤكة  دذةكانى  هةندَيكجار  كةتيايدا 

ةدارةكان لةلةشدا ثةيدا دةبن.
َ
دةنكؤل

4. كةم توانايي مؤخي ئَيسك بؤ 

دروستكردنى خِرؤكةكان بةطشتى.
ترشةكان       خــِرؤكــة  دووةم:      

Esoinophil
و زؤرجـــــار ثــَيــشــي دةوتـــرَيـــت 
دووثليان  ناوكَيكى  كة   Acidophils
هةية bilobed nucleus و بةماددةى 
هةربةهؤى  و  دةكرَين  رةنط  ئايؤسني 
ئةويشةوة ئةوناوةيان وةرطرتوو. رَيذةيان 
سثييةكانى  خــِرؤكــة  هةموو  كــؤى  لة 
خوَين لة %4-2 و ذمارةيان لة نَيوان 30 

– 540 دانةية لةيةك مليمةتر سَيجادا
لةنَيوان  خِرؤكانة  ئةم  تةمةنى 
لةو  لــةثــاشــرتدا  و  رؤذدايــــة   10-14
لــولــة  دةورى  بــةســتــةرةشــانــانــةى 

خوَينةكانيان داوة، ون دةبن.
فرمانى خرؤكة ترشةكان:

كــــردارى خوَين  لــة  ــان  ــي
َ
رؤل  .1

مةيندا هةية، ضونكة بِروا واية ماددةى 
يا   plasminogen ثالزمينؤجني 
  profibrin olysin ثــرؤفــايــربيــن 
fكةلةثاشرتدا دةبَيت بة فايربنؤالببسني

ibrinolysin، تَيداية.
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فايربين كة ئةنزيمةية ئةوةشئةو
دةكات. هةرس مةييودا خوَينى لة

ئةو لةش، ناو ذةهرةكانى كارى .2
كةم لةشةوة دَينة نامؤيانةى  ثرؤتينة

دةكاتةوة.
مذينى لة هةية طرنطى َيكى

َ
رؤل .3

ةتةكانى
َ
لةحال هستامينةى ماددة ئةو

دةبَيت لةبةرئةوة هةستداريدا دروست
طرنطةكانى ــارة ــؤك ه ــة ل بــةيــةكــَيــك

كةمكردنةوةىهةستدارىدادةنرَيت.
هاوتاكان خانة وةك هةندَيكجار .4
م
َ
، بةال هةية ماشينةوةشيان تواناى كارى

بةكةمى. زؤر
ــان ذمارةي ــةوة ضيي ــؤى ث: بةه
ثَيي و دةكات زياد لةخوَيندا هةندَيكجار

Eosinophilin؟ دةوترَيت
سةر كاردةكةنة هؤكار  طةلَيك -

لةوانة: حاَلةتة ئةم
ثيسةكان وةرةمــــة ــى ــوون ب  .1

.Malgnant Tumour
مــشــةخــؤرةكــان ــةخــؤشــي  ن  .2
ــا مــةالري و ــارس ــةســك بــةتــايــبــةتــى ئ
طؤشتى ناو كرمةكانى لة هةندَيك –

بةراز.
هةستدارييةكان: نةخؤشيية .3
خوَين لولةكانى هــةوكــردنــى وةك: 
ئةرتيكاريا (رةبـــو) هةناسةتوندى و 

Urticaria
ــن: خــوَي نــةخــؤشــيــيــةكــانــى  .4
طةِرانى

َ
سورهةل هودجكن، نةخؤشي

البردن.
َ
سثل ثاش خوَين

هؤكارى بؤماوةى خَيزانى. .5
وَينةى زؤرطــرتــنــى هــؤكــارى  .6

دى. تيشكى كةوتنةبةر و X تيشكى
ث:ئةىبةهؤىضييةوةهةندَيكجار

ثَيي دةوترَيت و ، ذمارةيان دادةبةزَيت
)؟ EDS inopenia)

دابــةزيــنــة ئــــةو بــــــةزؤرى    -
ضارةسةرى كةسانةى بــةو ثةيوةندة
يــائــةوانــةى وةردةطـــــرن، كؤرتيزؤنى 
ئةوانةى يا نةشتةرطةرييانكردووة،

ئةوانةى يا كةوتوون، زؤر بةرسةرماى
يا كَيشاوة. كارَيكدا لة زؤريان ئةركَيكى
روشاندنى يا زامدارى تووشي ئةوانةى

ثَيست دةبن.
خِرؤكةتفتةكان سَييةم:

Baisophils
خوَيندا  ئةم خِرؤكانة لة  رَيذةى
1%-0.5 لة  لةنَيوان ضونكة ، كةمن زؤر
و خوَين سوورةكانى خرؤكة هةموو كؤى

تريةشيانلةنَيوان13-9 مايكرؤمةترداية 
لة شَيوةى بــةرزؤرى ثةلدارةو ناوكيان

لة M يش  هةندَيكجار و ثيتىS داية
بةبؤيةى تفترةنط و هةميشة دةضَيت.
كردن رةنط ثاش لةبةرئةوة دةكرَين

دةبن. شني
سوردةبَيت،  سايتؤثالزمةكةيان
طــةورةن، تيايانداية نةى

َ
دةنكؤال ئةو

َيكى
َ
رؤل كة دةردةدةن هيثارين ماددةى

خوَين َيت 
َ
نةهَيل لةوةى  هةية طةورةى 

بمةَيت. لوولةكاندا لةناو
لة خـــِرؤكـــانـــة ــى ئــــةم ــةن ــةم ت
لةناو لةثاشدا و تَيثةِرنابَيت دووهةفتة
بِروايةكى دةبــن ون  لةشدا شانةكانى
خِرؤكانة كاتَيك كةئةم زؤرهةية بةوةى
بؤ دةطــؤِرَيــن دةضنةناوشانةكانةوة

ماددةى  كة  Mast cells ماستةخانة
لة طةورة َيكى

َ
و رؤل دةردةدةن هستامني

 allergic هةستداريةتيدا كارلَيكةكانى
ئاماذةية  شايانى دةطَيِرن. reaction دا
لووسة طرذبوونى يارمةتى  هستامني
لولةكانى فراوانكردنى و ماسولكةكان

دةدات. خوَين
ســـــةرضـــــاوةى دروســـتـــبـــوونـــى
خانةكانى مؤخة لــة خــِرؤكــانــة ــةم  ئ

شانة  لة Myeloid cells يا ئَيسكةوة
 Lymphoid tissue ليمفييةكانةوة
َ
سثل يا طرَيكان ليمفة كةلة دةبَيت وة
ملةوة لةوزةكانى هــةردوو يا يا جطةر

دةبَيت.
فرمانىخرؤكةتفتةكان:

طةورةيان َيكى
َ
رؤل باسكرا وةك .1 

هةية. لةلةشدا هستامني لةدةردانى
هيثارين. ماددةى دةردانى .2

ئةم ذمــارةى ضييةوة ث; بةهؤى
ثَيي دةكــةن زياد لةخوَيندا  خِرؤكانة

(Basophilia)؟ دةوترَيت
، هةن ئةمة هؤكار بؤ طةلَيك -

لةوانة:
ة،

َ
ئاول وةك نةخؤشييةكانى .1

مؤخى رةقبوونى خوَين، شيبوونةوةى
ئَيسك.

.
َ
البردنى سثل ثاش .2

دةرةقي. رذَينى سستى .3
هودجكن. نةخؤشي .4

درَيذخايةنى شَيرثةنجةى  .5
خوين.

كةمبوونةوةى هؤكارى ئةى ث:
(Basopenia)؟ دةوترَيت ثَيي و ضيية
هةية هؤكارى طةلَيك ئةوةش -

لةوانة:
ثةستانَيكى جـــؤرة هــةمــوو  .1

سرتَيس). ) دةرونى
دةرةقي. رذَينى ضاالكى زؤر .2

توندةكان. هةوة .3
كؤرتيزؤن بة ضارةسةركردن .4

بؤماوةيةكىدرَيذخايةن.
ليمفييةكان: خِرؤكة ــوارةم: ض

خِرؤكانة  ئةم Lymphocyte رَيذةى
لة سثييةكان خِرؤكة  هةموو  كؤى لة

نَيوان  لة تريةيان دةبَيت، 21-%32 نَيوان
ليمفؤسايتة  كةبة دةبَيت 8-6 مايكرؤن
ئةوانةى م 

َ
بةال ، دةناسرَين بضوكةكان

دةناسرَين كةبةليمفؤسايتةطةورةكان
دةطاتة نزيكةى طةورةترةو تريةيان لةوة

ــوةى خــِرؤكــةكــان  15 مــايــكــرؤن. شــَي
بؤية ثاش خِرةو  لةناويدا ناوكةكةشي 
قةبارةى وةردةطرَيت، شني رةنطى كردن
دةورى زؤر كةمةو بةتةنكى سايتؤثالزم

دةدات. طةورةية ئةوناوكة
خِرؤكانة ئاماذةمان ثَيدا ئةم وةك

بضوك  و  Major طـــةورة دووجـــؤرن
بضوكةكانيشة هــةرضــي  .Manor
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 B و T دةوترَيت ثَييان كة دووجــؤرن
لــةرووى جؤرةكة هــةردوو ضي ئةطةر
م
َ
بــةال دةضـــن، لةيةك  روخسارييةوة 

هةندَيكجياوازييانهةية.
لة جــــؤرة  ـــةم  ئ :T جـــؤرى .a
هةربؤية دةبن ثةيدا رذَينةوة تايمؤسة
يشةوة ناودةبرَين. ئةمانة (T) بةناوى
دةكةنة بةهَيز بةرطرى ماددةيةكى
خوَينةوةثَيياندةوترَيتليمفؤكاينةيس
خانة يارمةتى ،Lymphokines
ماشينةوة كةكارى دةدةن ماشةرةوةكان
ماشينةوةى (واتة بدةن ئةنجام بةباشي
نامؤيانةى كة ثرؤتينة ئةو ميكرؤبوو
ئةمجؤرة بـــةزؤري لةشةوة نــاو دَينة 
و طرَيكاندان ى ليمفة

َ
توَيكل لةخانةكانى

بةرثرسنلة بةرطرى تايبةت بةخانةكان
 cell – mediated immunity

دادةنرَيت.
مؤخى  لة B: بةزؤرى جؤرى .b
مــادةكــانــى دةبـــن دروســـت ئَيسكةوة 

 Immino – globulin ؤبني
َ
ئمينؤطل

راستةوخؤ بةشدارييةكى كة دةردةدةن
دةكـــةن، بةرطرييةكاندا كــــردارة لــة 
ي

َ
توَيكل لة هــةر ئةمانيش ديسانةوة

طرنطيان َيكى
َ
رؤل و  ليمفةطرَيكاندان

دذةتةنةكاندا دةردانــى  و لةثةيداكردن
تايبةت بةرطرى بةبةرثرسي بؤية هةية

ناسراوة. دذةتةنةكان بة
 Antibody – mediated
immunity واتةئةودذة تةنانةدروست 
بةدذةثَيكهَينةكان كةراستةوخؤ دةكةن
لةناويان و دةنوسَين ةوة (antigen)

دةبةن.
فرمانىخِرؤكة ليمفيةكان

:Lymphocyte
شانةكانى ناو دةطةنة كاتَيك .1
خانةى بؤ  بطؤِرَين دةتــوانــن لةشةوة
بة بكةن دةســت ــةورةو ط مــاشــةرةوةى

بردنىميكرؤبةكان. لةناو ماشينةوةو
ــان ــةك ــةن ت دذة دةتــــوانــــن  .2

لة  و بكةن دروســـت  Antibodies

ثالزما بؤ بطؤِرَين هةية تواناشياندا
فرمانى  كة  Plasma cell خانةكان
دذة دةردانــــى لــة بريتية ســةرةكــيــان

. تةنةكان
تواناى دروست كردنى ئةنزيمى .3

 Lipolytic ضـــةورى ــكــةرةوةى  شــي
هةية. يان enzyme

ذمارةيانزياد بةهؤىضييةوة ث:
 Lymphocytosis دةكات واتة

لةوانة: هةن ئةوة بؤ هؤكار طةلَيك
 Malignant ثيسةكان 1. درمة

.tumow
دةرةقي. بوونى ذةهراوي .2

رذَين. مَيشكة ذَير سستمى .3
سيل يا طرانةتا نةخؤشيةكانى .4

برؤسَيال. و سفلس يا
بوونةوةيان كةم هؤكارى ئةى ث:

Lymphocytopenia؟ واتة
ئةمة بؤ هؤكاريش طةلَيك

تايبةتى: بة هةية
ضارةسةر  -2 ثاش سستى  ى

َ
1. دل

. تيشك بةر خؤدانة 3- كؤرتيزؤن. بة
دةرمان هةندَيك بةكارهَينانى .4

شَيرثةنجة. دذة دةرمانةكانى وةك
ناوكةكان تاك خِرؤكة ثَينجةم:

:Monocyte
لة خِرؤكة خِرؤكانة قةبارةى ئةم
تريةيان لةنَيوان طةورةترةو ليمفيةكان

درَيذيان  و دةبَيت 8 – 13 مايكرؤندا
لةنَيوان4 – 7% ىكؤىخِرؤكةسثيةكانة، 
دوو و هةية، طورضيلةيي شَيوةى ناوكيان
شني رةنطى و تَيداية بضوكيان ناوكؤكةى
لةبرى سايتؤثالزمةكةشيان . وةردةطرن
و زؤرترة ليمفةخانةكان سايتؤثالزمى

خوَيندا  لة 30 سةعاتَيك نزيكةى تةنها
شانةكانةوة. ناو دةضنة لةثاشدا دةبن،

تاك ناوكيةكان: فرمانى
هةية باشيان زؤر توانايةكى .1
و ئةميبي،  ــوةى ــَي ش وةرطــرتــنــى بــؤ 
تواناى لةوَيش شانةكانةوة، ناو ضوونة
مــاشــةرةوةى خانةى كردنى دروســـت

بؤ  هةية Macrophaye يان طةورة
ماشينةوةىميكرؤب.

تايبةت ئةنزيمى هةندَيك .2
ىباش دةبينن

َ
دةرَيذن كةهةندَيكيانرؤل

ناوضانةى ئةو شانةى نوَيكردنةوةى لة
لةناو ضوون. بةهؤى هةوكردنةوة

خِرؤكة جــؤرة هةموو هانى  .3
سثيةكانىديكة دةداتبؤ ئةوةىبةرطرى
ذوورةوةى هاتنة دذى بكةن شانة لة

. ميكرؤب
(لؤكيميا) سثيبونةوةىخوَين يا

Leukaemias
ئةم هؤكارى بةتةواوى ئَيستا تا
كة تيايدا نازانرَيت، ةتة فسيؤلؤذيية

َ
حال

سثيةكان خِرؤكة جؤرةكانى لة جؤرَيك
ذمارةى دروستبونيدا زوةكانى فؤناغة لة
سةرةنج بــةرادةيــةكــى خوَيندا  لةناو 
لة زاناكان لةبةرئةوة دةبَيت زؤر راكَيش
ضةند ئةنجامىتوَيذينةوةجياجياكاندا
نيشان ةتة دةست

َ
حال ئةم هؤكارَيكيان بؤ

ئةمانة هةندَيكيانن: كردوة
 Genetic بؤماوةيي 1. هؤكارى

 factor
 تيايدابووونوهاتنىكرؤمؤسؤمَيك 
طرتبَيت

َ
هةل نةخؤشيةى ئةم هؤكارى كة

راست بة طةيشتبَيت ثَيى لةباوانةوة و
بؤ خَيزانةدا لةو ئامادةباشيةك و دةزانن
تاكَيكياندا لة دةبينن كة نةخؤشية ئةم

دةردةكةوَيت. نةخؤشية ئةم
هـــؤِرمـــؤنـــى  هــــؤكــــارى   .2

Hormonal factor
تاقيكردنةوةكان زؤرى بةشَيكى
سةِّـاندويانة هــؤِرمــؤنــةكــان لــةســةر 
ئــيــســرتؤجــني و ــةكــانــى ــة هــؤِرمــؤن ك
ئةندرؤجينةكانوسرتؤيدييةكانكاتَيك
ئةو دةكرَيت زياد جةستةدا لة رَيذةيان

دةكةن. دروست ةتانة
َ
حال

ــوون  ــب ــوش ت هــــؤكــــارى   .3
 infective factor

ظايرؤس هؤكارى توشبوون بة وةك
خؤراك. جؤرى هةندَيك كاريطةرى و
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ــوون     ب ــدا  ــةي ث هـــؤكـــارى   .4
Neoplastic factor

ــكــى  ــَي زؤربــوون هـــؤكـــارى  وةك   
هؤ  بَي  سثيةكان  خِرؤكة  نارَيكوثَيكى 

لةناو خوَيندا.
 radiation    5. هؤكارى تيشكى

factor
زؤر  كــة  هــةيــة  زؤر  ــِروايــةكــى  ب
بةركةوتنة بةرتيشك هؤكارَيكى طةورة 
دةريش  و  توشبوون  بؤ  ثَيكدةهَينَيت 
كةوتوة كة ئةو كارمةند و ثزيشكانةى 
كار لة وَينةى تيشكيدا دةكةن بة رَيذةى 
ةتة دةبن 

َ
10 جار زياتر تووشى ئةم حال

لةضاو ئةوانةى بةرناكةون.
بــوونــةوةى  سثيي  جــؤرةكــانــى 

خوَين:
دوو جؤرى سةرةكى لة 

سثيى بونةوةى خوَين هةية كة 
بريتني لة:

خوَين  بـــوونـــةوةى  1.ســثــي 
بةتوندى.

2. سثي بوونةوةى درَيذخايةنى 
خوَين.

سثي بوونةوةى توندى خوَين 
:Acute lukaemias

تيايدا  فسيؤلؤذيية  تَيكضونَيكى 
ثَيبطةن  بــةتــةواوى  ناتوانن  خانةكان 
سةرةكى  كَيشةى  و  بكةن  جياكارى  و 
لةوةداية كةئةم جؤرة خانانة بة شَيوةى 
 لةناو ئَيسكدا دةمَيننةوة 

َ
 تؤثةل

َ
تؤثةل

ــاشــدا دةردةثــــةِرنــــة نـــاو لــوولــة  ــة ث ل
دروســت  ةتة 

َ
حال ئــةو  خوَينةكانةوةو 

دةكةن كة زؤر جؤرى جياوازيان هةيةو 
لَيرةدا بة ثَيويستيان نازانني يةكة يةكة 
شَيوةيةكى  بة  م 

َ
ــةال ب بكةين.  باسيان 

طشتى ئةو كةسانة تووشي:
1. تاو الوازييةكى طشتى جةستة 

دةبن.
2. خوَين لَي رؤيشتن.

3. بةشَيوةيةكى طشتى نيشانةكانى 
كةم خوَينيان تَيدا دةردةكةوَيت.

4. هةندَيك نيشانةى دى كةرةنطة 
هــةوكــردنــى  وةك  دةركـــــةون  كــةمــرت 
طــةورةبــوونــى  و  هــةنــاو  بؤرييةكانى 
ليمفة طرَيكان و هةوكردنى سورَينضك 
و هةندَيكجار ئازار لة سك و توشبوونى 

رةوانى.
لةنيشانة هةرة ديارةكانى 

لَينؤِرينى خوَين لة تاقيطةدا 
ئةوةية:

1. ذمارةى خِرؤكة سثييةكان بة 
رادةيةكى زؤر زياد دةكةن و هةندَيكجار 
دةطةنة 110000 خِرؤكة لة يةك ملم 

سَيجادا.

كةم  ثةِرةكانى خوَين  ذمارةى   .2
ـــارةى خؤى  ــةوةو بــؤضــارةكــى ذم ــن دةب
لةيةك  هــةزارة   200-250 كةلةنَيوان 
نزيكةى  بؤ  ــت  ــةزَي دادةب سَيجادا  ملم 

50هةزار لة يةك ملم سَيجادا.
سثيبوونةوةى درَيذخايةنى خوَين 
Chronic leulcaemias:كــةتــةنــهــا 

دووجؤرى سةرةكيان لَي دةخةينةِروو:
درَيذخايةنى  بوونةوةى  سثي   .1
 Chronic خوَين بةخانة تاك ناوكةكان

. myelocytic lealcaemias
بةرادةيةكى زؤر خانة تاك ناوكةكان 
زياد  خوَيندا  لة  ميالنؤسيتةكان  واتة 
دةكةن كةرةنطة هةندَيكجار بطةنة نَيوان 
100-90 هةزار لة يةك ملم سَيجادا،و 
دةردةكـــةون  كةسانةدا  لةو  بةزؤريش 
سييةوةيةو  ــةرو  ــةس ل كــةتــةمــةنــيــان 

ى، و نيشانةى سةرةكى 
َ
تانزيكةى 65 سال

لةمانةدا:
ة، 

َ
سثل طةورةبوونى  و  كةمخوَينى 

 ، شةو  زؤرى  ئارةقكردنةوةى  لةثاشدا 
ئازارى سك و دةردةشاو داب

سثيبوونةوةى درَيذخايةنى خوَين 
بة خانة ليمفييةكان 

  Chronic lymocytic 
leukemia:

ديار  ئاشكراو  زؤر  بةشَيوةيةكى 
ذمارةى خِرؤكة ليمفييةكان (ليمفؤسايد) 
لةهةندَيك  ـــةن،  دةك ــاد  زي لةخوَيندا 
ثَيي  و  دةِروات  بةهَيواشي  زؤر  كةسدا 
ديكةدا  كةسي  لةهةندَيك  و،  نازانرَيت 
ثَيي  زوو  و  دةِروات  بةخَيرايي  زؤر 
دةزانرَيت و زؤر نيشانةى جياجيايان 

تَيدا دةردةكةوَيت.
ئةو نيشانانةى دةردةكةون:
1. نيشانةكانى كةم خوَينى.
.
َ
2. ئاوساندنى جطةرو سثل

3. ئاوساندنى ليمفة طرَيكان.
4. خوراندنَيكى زؤرى ثَيست.

5. بةردةوام نيشتنى ترشي يؤريك 
لة ئَيسكداو بةتايبةتى لة جومطةكاندا 

كةدةبَيتةهؤى ئازار.
6. كةمبوونةوةى بةرطرى جةستة 

دذى ميكرؤبةكان.
كة  دةريـــدةخـــات  تاقيطةش   .7
ليمفةخانةكان  زؤرى  ــى  ــةك ــارةي ذم

(ليمفؤسايت) لةناو خوَيندان.
8. هةموو جؤرةكانى خِرؤكةكانى 
 
َ
لةطةل دةبــنــةوة  كــةم  خوَين  ديكةى 

ثةِرةكانى خوَيندا.
سةرضاوة:

 (Hoffrbrand A victor (others .1
 Haematology  four th ed

New york  2001
“Made ss “Human Biology  .2

W C B Dubugue 1993
 Gyton :Medical Pyhsiology  3-

 London 1980
: Stuart fox .4

” Human Physiology ”
7th ed .2002
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نوَي  فرؤيديي  ضةمكى   .1
دةربارةى سروشتى مرؤظ (خةسَلةتة 
سةرةكييةكانى ئةنطَيزةى دةروونى 

ئةنرتؤثؤلؤذى).

(ضييةتى)  ماهيةتى  مةسةلةى 
تةوةرييةكان  كَيشة  لة  يةكَيكة  مرؤظ 
فةلسةفة،  زانستةكاندا:  زوربـــةى  لة 
سؤسيؤلؤذى، سايكؤلؤذى، زانستى تيؤرى 
 و زانستى ئيستاتيكاو زؤرى ديكة 

َ
مؤرال

 
َ
لة زانستةكان. بة درَيذايي هةزارةها سال

ئاشكرا  خؤى  نهَينى  يداوة 
َ
هةول مرؤظ 

لةماوةى مَيذوويي  كَيشةية  ئةم  بكات. 
ــا  ــةروةه ــــةِروو ه ـــاوازدا خــــراوةت جـــي
ي ضارةسةركردنى 

َ
بةجؤرةها شَيواز هةول

دراوة. لةسةرةتاداو بةر لةهةرشتَيك ئةم 
كَيشةية بةو واقيعةوة بةسرتاوة كة مرؤظ 
ثةرةسةندنى  لةنَيوكؤى  بةكاوةخؤيي 
بارودؤخة  ثةرةسةندنى  مَيذوويداو 

يةتيةكاندا، ثةرةدةسَينَيت.
َ
كؤمةال

ثَيناسة  بَيشومار  ذمــارةيــةكــى 
م كاتَيك 

َ
بؤماهييةتى مرؤظ هةية، بةال

دةكرَيت  دةكةين  كَيشةية  ئــةم  باسي 
لةنَيو ئةم فرةجؤرييةدا تةنيا دوو رَيطة 
كة  بدؤزينةوة  سةرةكى  شَيوازى  يان 
بؤتة كَيشةيةكى تةقليدى لةفةلسةفةى 
يةتى ناماركسيدا، ئةم دوو رَيطةية 

َ
كؤمةال

دذى  درَيذبونةوةيان  ي 
َ
هَيل بةدرَيذايي 

يةكدين: ئةو دووانةش بريتني لة 

رَيطةى باسكردنى 
ــى مـــرؤظ  ــةت ــي ــي ــاه م
خاوةنى  ئــةوانــةى  الى 
جةوهةرين  ئةنطَيزةى 
 ئــــةوانــــةى 

َ
لــــةطــــةل

خـــاوةنـــى ئــةنــطــَيــزةى 
مةسةلةى  رَيـــذةيـــني. 
نَيوان  نزيككردنةوةى 
جةوهةريي و رَيذةيي مرؤظ لة مَيذووي 
و بة  ئايديالي  بة رؤحَيكى  فةلسةفةدا 

رؤحَيكى مادييةوة، باسكراوة.
رَيــطــةى  بةكارهَينانى  لــةكــاتــى 
ــة ئــةنــطــَيــزةى  ـــان ب ـــِرواي ئـــةوانـــةى ب
ماهيةتى  باسكردنى  لة  جةوهةريية 
بةكارهَينانى  لةسةر  (نمونة  مرؤظدا 
جةوهةريي  ئةنطَيزةى  رَيطةية،  ئــةم 
شَيوةيةك  بة  فرؤيد)،  الى  بايؤلؤذيية 
ـــت، كــة خاوةنى  ـــرَي لــة مــرؤظ دةِروان
بةو  ثوختة،  بايؤلؤذى  جةوهةرَيكى 
بايؤلؤذييةى  جــةوهــةرة  ئــةو  ثَييةى 
حةزو  لة  جَيطرية  َيكى 

َ
كؤمةل مــرؤظ 

ثَيداويستيية دةروونيةكان كة ناطؤِرَين. 
مرؤظ  ماهيةتى  رَيطةية  بــةم  كاتَيك 
رةفتارو  دةكرَيت  ئةوا  لَيكدةدرَيتةوة، 
ضاالكى و بوونى سيستمى طشتى جياواز 
سروشتى  دةروونيةكانى  ةتة 

َ
خةسل لة 

مرؤظ جيابكرَيتةوةو ثاشان ماهييةتى 
بؤ  مَيذوويي  يةتى 

َ
كؤمةال ثــرؤســةى 

كة  بطةِرَينرَيتةوة  تــاك  رةفتارةكانى 
بةشَيوةيةكى بايؤلؤذى ديارى دةكرَين.

ماهيةتى  لةدةورى  تيؤرانةى  ئةو 
مرؤظ ضةقيان بةستووة، بةشَيوةيةكى 
محافزكارانة، دانراون، ضونكة اليةنطرانى 
ـــةواوى  ـــدةدةن ت

َ
ـــةول ئــةم تــيــؤرانــة ه

كةموكوِرييةكانى ضاالكيية كردةييةكانى 
مرؤظ بطةِرَيننةوة بؤ سروشتى جَيطريى 
كة سةرضاوةى هةموو  ناوةوةى مرؤظ 
خراثةيةكة. بريمةندانى ضينةكان ئةم 
بةهانة  بؤ  قؤرغكردووة  تيؤرانةيان 

هَينانةوةى حوكمى ستةمكارانةى خؤيان 
ناشةرعى.  و  نامرؤيي  طةى 

َ
كؤمةل و 

لَيرةدا ثَيويست ناكات جةخت لة مؤركى 
نَيطةتيظى ئةم تيؤرييانة بكرَيت، ضونكة 
و  يةتى 

َ
كؤمةال ستةمى  و  قؤرغكردن 

ديكةمان  خراثةكانى  و  جةنطةكان 
ئةمانة  شَيوةيةى  بةو  دةخــاتــةِروو  بؤ 
نةمرةكانى  ةتة 

َ
خةسل دةرئةنجامى 

لَيرةوة  ثاشان  مرؤظايةتني،  سروشتى 
حوكم  ثوخت  نَيطةتيظى  بةبوونَيكى 

بةسةر مرؤظدا، دةدةن.
ــي ئـــةو كــتــَيــبــانــةيــة كة  ــةرض ه
يان  رَيطةى  بة  دةدةن  زياتر  بايةخى 
شَيوازى رَيذةيي لة باسكردنى ماهييةتى 
باسدةكرَيت  بةوشَيوةية  ئةوا  مرؤظدا، 
َيكى 

َ
كة ماهيةتى مرؤظ تةنيا خستنةثال

كة  يةتيةية 
َ
كؤمةال ذينطة  ئةو  ســادةى 

مرؤظ تيايدا دةذى . لةكاتى بةكارهَينانى 
جَيطريبوونى  بريؤكةى  رَيطةيةدا،  ئةم 
مرؤظايةتى  ســروشــتــى  هةميشةيي 
ــةك هــيــض طــؤِرانــَيــكــى  ــوةي ــةشــَي ــة ب ك
ــةوة،  ــت ــرَي ــدةك بــةســةردانــةيــةت، رةت
سروشتى  ثــةرةســةنــدنــى  و  نــــاوةرؤك 
كة  دةخرَينةِروو  بةوشَيوةية  مرؤيي 
ذينطةى  بة  ثشتدةبةستن  بةتةواوةتى 
يةتى كة هةميشة لة طؤِراندايةو 

َ
كؤمةال

ةتةكانى 
َ
خةسل و  سيفةت  كــاردانــةوةى 

بةسةر مرؤظدا دةسةثَينَيت.  ثَيويستة 
فةلسةفية  تيؤرة  بكةين  ئةوة  تَيبينى 
يةتيةكان كة ثشتيان بة رَيطةى 

َ
كؤمةال

ثَيناسةكردنى  لة  بةستووة  رَيــذةيــي 
ــردوودا  راب لة  مرؤظايةتيدا،  سروشتى 
طَيِراوة،  يان 

َ
راديكال َيكى 

َ
رؤل ئاستَيك  تا 

ضونكة خراثةيان لة مرؤظدا بةو شَيوةية 
لَيكداوةتةوة كة بةرئةنجامى بارودؤخى 
يةتى نَيطةتيظةو داوايان كردووة 

َ
كؤمةال

ئةو بارودؤخانة طؤِرانيان بةسةردابَيت، 
لةماوةى  بةتايبةتى  تيؤرييانة  ئــةم 
لــةهــةردوو  بؤرذوازييةكاندا  شــؤِرشــة 

مــرؤظ و 
مَيذوو

ثةرضظةى: سؤزان جةمال
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باوبوون، ـــةذدةدا، ه حةظدةو  ــةدةى س
تيؤرانة ئةم الوازى ى

َ
خال لةواقيعدا م

َ
بةال

كردووة مرؤظ لة واى كؤبووبؤوة لةوةدا
(لةضارةنوسراو) قةدةريي بةشَيوةيةكى
و مرؤظى ببةستَيت طة

َ
بة كؤمةل ثشت

نابينا ــةيــةكــى
َ
بــووكــةل ــة  ب ــــردووة  ك

كة يةتيانةوة
َ
كؤمةال ئةوهَيزة بةدةستى

دةبنةوة. رووبةِرووى
رَيــطــايــانــة ـــةم ســنــوردارَيــتــى ئ
سةركةوتنيان بةدةستهَينا لةباسكردنى
و ـــي ـــرؤي مـــةســـةلـــةى ســـروشـــتـــى م
ئةو و تاك نَيوان كارلَيكردنى مةسةلةى
هةية ثَيوةى ثةيوةندى كة طةيةى

َ
كؤمةل

(وةكماركسييئاشكرايكردووة)سةرةتاو
توانيان لة رَيطايانة بةر لةهةرشتَيكئةم
باسكردنىلَيكدانةوةىميتافيزيكىنَيوان
بةدةست سةركةوتن طةدا

َ
كؤمةل و مرؤظ

جارَيكجةوهةرىجَيطريىمرؤظ بَينن،
جارَيك نةخؤشييةو كة واخراوةتةِروو
خراوةتةِروو. نةخؤشي وةك طة

َ
كؤمةل

و مرؤظ نَيوان يةكوةستانى بةرامبةر
وَيناكراوة، رةها  وةك شتَيكى طة

َ
كؤمةل

لةكاتَيكدا ثةيوةندىنَيوانيان وةكشتَيك
سةدةكانداو لةهةموو كة وَيــنــاكــراوة
بةو نوسراوة لةضارةى ثَيشرت بةردةوام

بَيت. شَيوةية
دذبةيةكى لة خؤى نةيتوانى فرؤم
بــؤرذوازيــدا طةى

َ
كؤمةل لة كالسيكى

َيت:
َ
دةل ثوختةكةى كة بةدووربطرَيت

يان ــات دةك ــت دروس مــرؤظ طة
َ
كؤمةل

ئةمةش طة دروست دةكات،
َ
كؤمةل مرؤظ

بوو بة كة كَيشةى مرؤظ ثاش ئةوةى
كَيشةيةكىتةوةرةييلةتيؤرةفةلسةفيية
هزرى مــَيــذووى يةتيةكةيدا.

َ
كؤمةال

هةركاتَيك ئاشكرايدةكات يةتى
َ
كؤمةال

ثرؤسةى دينامييةتى و مرؤظ كَيشةى
دةبَيت مَيذووييلةتيؤرَيكىدياريكراودا
خاوةنى كَيشةيةكى تةوةرةيي، ئةوا بة
كَيشةية ئةو تايبةتيية ناضارة تيؤرة ئةو

ضؤن كَيشةية ئــةم بكات. ضــارةســةر
شيكاريداسروشتى ضارةسةربووكةلةدوا
يــةتــى

َ
كــؤمــةال ــســةفــةى تـــيـــؤرى فــةل

زانا سؤسيؤلؤذييةى كة ئةو دياريدةكات
دايِرشتووة؟ باسيدةكةين، لَيرةدا

 فرؤملةوكةموكوِرييةجةوهةريية 
لَيكدانةوةى هــةردوو كة  تَيطةيشتبوو
بؤسروشتى رَيــذةيــي  و جــةوهــةرى
بؤ ئيجتيهادةيدا لةو هةيانبوو. مرؤظ،
يدا

َ
هةول مرؤظ ماهييةتى دياريكردنى

كَيشةية ئةم باسي جياواز بةشَيوةيةكى
خؤى بتوانَيت بــةشــَيــوةيــةك بــكــات، 
ميتؤدة دوو  ئةم يةكانةيي و لةدوانى 
َيت:

َ
دةل نوسيويةتى بةدووربطرَيت.

كؤى بةرئةنجامى مــرؤظ سروشتى 
نةرةخؤِرسكوجَيطريةبايؤلؤذييةكانى

َ
ثال

بَي سَيبةرَيكى تةنيا هةروةها نيية،
نيية كلتورى  شَيوازى َيك

َ
كؤمةل ذيانى 

كلتورانة ــةو ئ بةثَيي بةئاسانى  كــة 
فرؤم  ثاشان  (1) بطونجَينَيت. خــؤى
و بايؤلؤذى جةوهةرى رَيطةى هةردوو
مرؤظ سروشتى باسكردنى بؤ رَيذةيي

رةتدةكاتةوة.
بؤ لَيكدانةوانة ئةم واية ثَيي فرؤم
راستةقينةى سةرضاوةى  ئاشكراكردنى 
لةئاستى مــرؤظ، يةتى

َ
كؤمةال ضاالكى

و ماهييةت لة بؤئةوةى ثَيويستدا نني،
مَيذوودا لة دةروونى فاكتةرى بايةخى
تيؤرَيكى ثَيويستة فرؤم بةراى تَيبطةين
ضةمكى بناغةى لةسةر سايكؤلؤذى
بوونى بــؤ ئــةنــرتؤثــؤلــؤذى فةلسةفى 

(2) دابنَيني. مرؤيي،
فـــرؤم ــــةى ــــةواذةي ئــــةم دةســــت
فةلسةفة ناو بؤضوونة سؤنطةيةكيشة
سروشتَيكى كــة يــةتــيــةكــةى 

َ
كــؤمــةال

لةو ثَيية بةو ثَيبةخشي. ئةنرتؤثؤلؤذى
بةكارلَيكردنى ثةيوةندييان مةسةالنةى
ثةرةسةندنة ئةو طةو

َ
كؤمةل و تاك نَيوان

ثَيشرت دةيطاتَى، كة هةية مَيذوويةوة

بةمشَيوةية دياريكراوةو بؤ ضارةسةريان
تةنيا سؤنطةية ئةم دةبَيت. بــةردةوام
فرؤم زؤرةكانى ة

َ
هةل بؤ سةرضاوةيةك

سةرضاوةيةكيشة كو
َ
بةل نانوَينَيت،

و سياسي لَيونبوونة  رَي ــةو 
َ
بــؤهــةل

لةو دواتـــر كــة يةتيةكانيشي 
َ
كؤمةال

وَينةيةدا لةو يةتيةدا
َ
كؤمةال ثرؤطرامة

ئايديالي طةى
َ
كؤمةل كةبؤ دةركـــةوت

ئايندةىوَيناكردبوو.
خؤ ــةرى ــةط ـــة ئ واي فـــرؤم ثــَيــي
وةك بةيةكييةكانى لةدذ بةدوورطرتن
لةاليةك بايؤلؤذى جةوهةرى ئةنطَيزةى
ديكةوة لةاليةكى رَيذةيي ئةنطَيزةى و
كؤبؤتةوة مرؤظدا، سروشتى ثَيناسةى لة
رةط دذبةيةكييةكى  وةسفةى ”بــةو 
ئةم .(3) مرؤييدا“ لةبوونى  داكوتراوة 
بةمشَيوةية و تاك كَيشةى باسكردنةى
”بايؤلؤذيية“ نة باوةِرةداية لةو فرؤم
(4).ئــةمــةش يــةتــى“

َ
و نــة ” كــؤمــةال

كة هةية بةوة بِرواى فرؤم لةبةرئةوةية
”ئةودابةشكردنةدوانييةىتَيثةِراندووة
َيت

َ
دةل كة  طريمانةيةوة ئةو لةرَيطةى 

سةرةكييةكانى ضوونة
َ
هةل نةرو

َ
ثال

مرؤظايةتني“  كؤى دةرئةنجامى مرؤظ
ديكة  ــى ــةك ــةواذةي ــت ــةدةس ب يـــان   (5)

مرؤظايةتني“ وَيستى
َ
هةل ” داتاشراوةى

لةكاتَيكدا فرؤم ئةوة رةتدةكاتةوة . (6)

بايؤلؤذيية ثرؤسة كة بةوةدا بنَيت دان
لةدروستبوونى ــان ــراوةك ــوت داك رةط 
ثَيداويستيية ســـةرضـــاوةى ــدا  مــرؤظ
بةثَيضةوانةى مرؤظن، جؤرييةكانى
” كة ــةوةدةكــات ل جةخت فــرؤيــدةوة
جوانةكانى هــةرة ئــــارةزووة و  مةيل 
بةشَيكى ناشرينةكانيشي هةرة و مرؤظ
و نني مرؤظايةتى سروشتى ضةسثاوى
كو

َ
بةل نني، بايؤلؤذيش  بةخشراوَيكى 

يةتيةن
َ
كؤمةال ثرؤسة ئةو دةرئةنجامى

قَينَيت“(7).
َ
دةخول مرؤظ كة

فــرؤيــدةوة      بــة ثــَيــضــةوانــةى
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تاك نَيوان دذبةيةكى ــوو واب ثَيي كة 
لةو ديــاريــكــراوة بِرَيكى خــاوةنــى كة 
ثَيداويستيانةىبايؤلؤذييانةدياريكراون
لةوةدا ــى

َ
رؤل كة طةوة

َ
كؤمةل لةرَيطةى

ثَيداويستيانةى ئةو خــواردووة ثةنطى
سةركوت و ثَيبَينَيت  شكست  مــرؤظ
فرؤيد بةثَيي ئةمة بكات، يــان

َ
بــاال و 

فرؤم م
َ
بةال دذبةيةكيةكة شينابَيتةوة، 

فرمانى تةنيا طا
َ
كؤمةل باوةِرةداية لةو

كو
َ
بةل بةِرَيوةنابات ضةثاندن نَيطةتيظى

فرؤم هةية. قَينةريشي
َ
خول فرمانَيكي

ضوون
َ
هةل و مرؤظ سروشتى ” َيت:

َ
دةل

شارستانني، بةرهةمى ةِراوكَيكانى
َ
دل و

كوخودىمرؤظ لة
َ
بةل نةك هةرئةوةندة

طرنطرتينداهَينانودةستكةوتى واقيعدا
وكؤششي بةردةوامى مرؤظايةتيية،

َ
هةول

َين،
َ
وتَيكؤشانةىدةل

َ
كةبةوتؤمارىهةول

رازيبوونى ئةوةدا
َ
لةطةل .(8) مَيذوو“

قَينةرةى
َ
ة خول

َ
رؤل دةربارةى ئةو فرؤم

مرؤظدا لةثةرةسةندنى طة
َ
كؤمةل كة

دةيبينني لةدواييدا، وةك دةيطَيِرَيت،
بانطةشةكردنى بؤ دةكات خؤش رَيطة
ثَيويستة َيت

َ
دةل كة بريؤكةيةى ئةو

لةنزيكةوة نة لـــةدورةوة نة طا
َ
كؤمةل

ئاشكراكردنى ثرؤسةى نةخاتة دةست
ناوةكييانةى توانا  ئــةو  خؤبةخؤيي
فرؤم هةرضةندة بةتاك. تايبةتن كة
كاردةكاتةسةر طة

َ
كؤمةل لةوباوةِرةداية

لةو طومانى م
َ
بــةال تاك، ثةرةسةندنى

هةية سؤسيؤلؤذييانة و سايكؤلؤذيست
الثةِرةيةكى مرؤظ ” باوةِرةدان لةو كة
دةقــي شارستانيةتَيك هــةر سثييةو
.لةكاتَيكدا (9) دةنوسَيت“ لةسةر خؤى
رَيذةيية بةئةنطَيزةى باوةِريان ئةوانةى
بةِراى مرؤظدا ماهييةتى لةلَيكدانةوةى
طشتى سروشتَيكى هــةر بوونى فــرؤم
هةرضةندة رةتدةكةنةوة،  مرؤظايةتى 
مرؤييدا، توخمى بةيةكَيتى دةنَين دان
يان نــاوةِرؤك ” هيض واقيعدا م لة

َ
بةال

جةوهةرَيكى ئةوتؤدةربارةى مرؤظايةتى
.(10) نابةخشن“ ضةمكة، بةم

مدانةوةى اليةنطرانى 
َ
فرؤمبؤوةال

ئةنطَيزةىرَيذةييء ئةنطَيزةىجةوهةرى
بؤ دانيدا

َ
لةهةول هةروةها بايؤلؤذييء

تايبةت لَيكدانةوةيةكى ثَيشكةشكردنى
مرؤظدا، لة ”جةوهةريي“ بابةتى بة
مةرجة شيكردنةوةى ثةنادةباتةبةر
ئةنرتؤثؤلؤذييةكانىبوونىمرؤيي.بةراى
هةموو كة مرؤيي“ وَيستى

َ
”هةل ئةو

تاكَيكهةرلةساتىلةدايكبوونيةوةخؤى
دةبينَيتةوةطوزارشتلةفاكتةرَيكى تيادا
ةتةية

َ
خةسل ئةو ئةمة دةكات، هاوبةش

لةسةرجةم سروشتى بةشَيوةيةكى كة
ثَي مرؤظةكانى تةواوى سةردةمةكاندا
لة ــات وادةك ئةمةية  و جيادةكرَيتةوة 
و لةيةكبضن جةوهةريياندا سروشتى
طوزارشت لةخؤيان  طوزارشت  لةرَيطةى 

بكةن. ماهييةتى توخمى مرؤيي لة
كة ضــني مانايانة ــةو ئ كــةواتــة 
ضةمكى ــؤ ب ــيــةكــان نــوَي فــرؤيــديــيــة 
ئةم كة هةيانة، مرؤيي“ وَيستى

َ
”هةل

ثَيشةكييةسةرةكيية لة ضةمكةيةكَيكة
لؤذيكييةكانى فةلسةفةى ئةنرتؤثؤلؤذى
ولَيكدانةوةى تَيطةيشتن بؤ و فــرؤم
ــشــي، ــي ــان ــةك ــي ســيــفــةتــة جــةوهــةري
ثَيويست بةئةركَيكي شيكردنةوةى

دادةنرَيت؟
وَيستى

َ
بةشيكردنةوةى”هةل فرؤم

خــســتــنــةِرووى مــرؤيــي“ مــةســةلــةى
ثَيدةكاتء دةســت مــرؤيــي، سروشتى 
دةربـــــــارةى ــةى خــــؤى ــةك ــةف ــس ــةل ف
كورتدةكاتةوة، مــرؤظ، دروستبوونى
بؤماوةيي لةثَيشينةى مةرجى ثَييواية
بــووة بــريــتــى دةركـــةوتـــنـــى مــــرؤظ
طونجاندنى ــاى ــوان ت ثــوكــانــةوةى لــة 
كة ذينطةكةيدا

َ
لةطةل

َ
ئاذةل بايؤلؤذى

ثةرةسةندنى دياريكراوى  لةقؤناغَيكى 
ضونكة ـــداوة.  رووي جيهاندا سروشتى

بةرطرى كؤئةندامى ثةككةوتنى ضةندة
غةريزيى طونجاندنى  بؤ ــةوةر  ــوون ب
خؤى وةك بوو جَيطري جيهاندا،

َ
لةطةل

مرؤظء تواناى مَيشكى مايةوة، ئةوةندة
هؤشيارييةكانىبؤ بريكردنةوةييوتوانا
ثةرةدةسَينَيت. هةمواركردنىرةفتاريي،
َ
ئةقل خاوةن مرؤظى دةركةوتنى
تَيكضوونى هــؤى بـــووة  بةئاطايي، و 
سروشتيةكانى و سةرةتايي ثةيوةستيية
هةيبوو، سروشتيدا جيهانى

َ
لــةطــةل

لــةنــاوبــردنــى هـــؤى هـــةروةهـــا بـــووة
سةرةتايي مرؤظى  نَيوان طونجاندنى 
مايةى بـــووة ئــةمــةش و و ســروشــت 
بونطةرايي، دذبةيةكى  دانى 

َ
سةرهةل

مةسةلةى كــرؤكــى فـــرؤم كــة بـــةِراى
ضونكة ثَيكدةهَينَيت. مرؤيي، بوونى
سروشت لة بةشَيك مرؤظ لةاليةكةوة
و فيزيكى ياسا ملكةضي و ثَيكدةهَينَيت
ديكةوة لةاليةكى دةبَيت، بايؤلؤذييةكان
 دةكات

َ
باال سنورانة ئةو سةروو بؤ خؤى

بةو سةثاندووةو بةسةريدا سروشت كة
بةرامبةر بةئاطاية توخمَيكى وةسفةى
. دةوةستَيتةوة رووبةِروويان بةخؤى،
هةرضةندة دةطةيةنَيت ئةوة ئةمةش
ثَيكدةهَينَيت، سروشت تاك بةشَيكى
فرؤم يدا.

َ
ملمالنَيش دةكات لةطةل م

َ
بةال

بةرامبةر مــرؤظ  بةئاطايي ــَيــت:“
َ
دةل

نامؤو جيهانة لةم وايكردووة بةخؤى
.(11) برتسَيت“ و بَيت تةنيا و تاك

طوزارشت بونطةرايي  دذبةيةكى 
ــراوى زان ماناى جؤرَيتىء مؤركى لة 
كة ــــات دةك ــوَيــســتــى مــرؤيــي“

َ
”هــةل

تيا خــؤى – ى خــود تاكَيك  هــةمــوو
مةرجة لة بةضاوثؤشني دةدؤزَيــتــةوة
مــرؤظ ى. ـــوون – ب مــَيــذوويــةكــانــى
” طونجاندنى ةتى

َ
بؤحال نيية لةتوانايدا

سروشتدا،
َ
لةطةل ” مرؤظ لةثَيشينةى

دةبَيت مرؤظ لةبةرئةوة  بطةِرَيتةوة، 
توانا كامًلكردنى ثةرةثَيدان و لةرَيطةى
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بداتبؤيةكطرتن
َ
ييةكانىخؤى،هةول

َ
ئةقل

بؤ مرؤظ ثَيداويستى سروشتدا.
َ
لةطةل

ضارةسةركردنى مةسةلةى بوونىمرؤيي
ئاشكراكردنى بؤ تاكة ثَيداويستى كة
سروشتدا

َ
ترلةيةكطرتنلةطةل

َ
فؤرمىباال

خود-ى لةطَة ديكةداو تاكةكانى
َ
لةطةل و

ئةم ثَيداويستيية - بةراى فرؤم - خؤيدا
و مرؤيي هةستة  تــةواوى سةرضاوةى
خةمةكانى ضوونى و

َ
ثةرضةكردارة هةل

توانا ــةم  ــةرج س هـــةروةهـــا ــن.  ــرؤظ م
فرؤم بةراى مرؤظ ناخى دةروونيةكانى
مرؤظ دانى

َ
هةول لةرَيطةى دياريدةكرَين

لةنَيوان نوَي ثةيوةستى دةستكةوتنى بؤ
قةرةبووى بؤئةوةى سروشتدا و خؤيي
بكاتةوة كة بنةِرةتية ئةو ثةيوةنديية
”لةثَيشينةى بوونى  لةدةستيضووةو 
ثَي جيادةكرايةوة، بةتايبةتى مرؤظ“ى
ثَيي واية فرؤم بةحت. يي

َ
بوونى ئاذةل

بوونة كة بونةوةرةية تةنيا ئةو مرؤظ
كَيشةيةو لةخؤيدا خؤى تايبةتيةكةى
و بكات ضارةسةرى لةسةرى ثَيويستة
دةتوانَيت هؤكارةش ئةم لةبةر تةنيا

بةمرؤظ. بكات خؤى خود-ى
 دذبةيةكىبونطةراييمةسةلةيةكى 
بــةردةم هةر و زيندوو دةخاتة  طرنط
ضارةسةر ملمالنَيية ئةو تاكَيك: ضؤن
هةية، مرؤييدا  لةبوونى كة دةبَيت 
بذى و ضؤن بكات ضي ثَيويستة مرؤظ
كة بكات ئازاد يةكطرتنة لةو -ى خود تا
ضؤن دةدات، ئةشكةنجةى بةزةييانة بَي
بكات ئازاد بةجَيهَيشتن لةترسي خؤى
خؤيدا و جيهان

َ
لةطةل بةشَيوةيةك

مدانةوةى
َ
يةكبطرَيت؟فرؤمثَييوايةوةال

تةنيا نةك ثرسيارة ئةم بؤ مرؤظةكان
مَيذوويي بارودؤخَيكى نَيوكؤى لة
ثرؤسةى لة كو

َ
بةل جياوازن، دياريكراودا

بوونى مــةرجــةكــانــى ثــةرةســةنــدنــى
جةخت فــرؤم جياوازدةبن. مرؤيشدا 
مانة

َ
لــةم وةال كــام  هيض ” لــةوةدةكــات

ضونكة ثَيكناهَينن، مرؤظ ماهييةتى
دةكات دروست مرؤظ ماهييةتى ئةوةى
هةروةها م،

َ
ثرسيارو ثَيداويستييةبؤوةال

نني، ماهيةت مرؤيي بوونى فؤرمةكانى
كة ملمالنَييةن ئةو كاردانةوةى كو

َ
بةل

فرؤم بةراى ثاشان .(12) ماهيةتة“ خؤى
دةبةستَيت بة ثشت كة ملمالنَييةى ئةو
مرؤظ نَيوان ئةنرتؤثؤلؤذى دذبةيةكى
لةمةرجَيكى طــوزارشــت و سروشت و 
بوونى طشتى  مةسةلةيةكى و  طشتى
ئةو سةرجةم كة ئةوةي دةكات، مرؤيي
دةكات ديارى دةروونيانة  ثَيداويستيية 
هةموويان كؤى بؤ تَيطةيشتن ئةطةر كة
ماهييةتىبؤماوةيي ئةوا هةبوو، ثَيكةوة

ثَيكدةهَينن. مرؤظ
”تاكانةيي لةمةسةلةى فرؤم الى
سةرضاوةى دا،  (13) مرؤيي“ وَيستى

َ
هةل

مرؤظايةتي“ جؤرَيتي ”ديناميةتى
مرؤظدا، ي

َ
ئةقل ضاالكى لةسةرضاوةى

كؤبؤتةوة.ضونكةسةرجةمضاالكييةكانى
ثةرةسةندنيدا ثــرؤســةى لــة مـــرؤظ 

 his ontogenetic and تاك وةك
philogenetic development تةنيا 
ضارةسةركردنى ئةويش ئامانجة يةك
ضونكة مــرؤيــيــة، مــةســةلــةى بــوونــى
مرؤظ مَيذويي ثةرةسةندنى ثرؤسةى
”ديناميةتى كــاردانــةوةى فرؤم بــةراى

 (14) نوَيدا“ ضارةسةرى بةشوَين طةِرانة
”هةربةردةوام ثرؤسةيةكة ئةمةش و
طةيشتنى ئامانجى بةدوا تادةطات دةبَيت
َ
لةطةل و

َ
بةتةواوكارى و كةمال مرؤظ

.(15) يةكدةطرَيت“ بةتةواوةتى جيهاندا
جــةخــت ـــطـــةى بـــايـــةخـــة جـــَي
مــرؤظ جــيــابــوونــةوةى بكةين  لـــةوة 
لة دذبةيةكييةى ئــةو ســروشــتء لــة 
بةراى - روودةدات ئةمةوة ئةنجامي
و هَيزى يةكةم هاندةرى - تةنيا فرؤم
مرؤظ ثةرةسةندنى بؤ نيية ثَيوةر

َ
ثال

كة ثرةنسيثةشة ئةو كو
َ
بةل مَيذوو، و

و كؤتا ئامانج نيازو لةواقيعدا سةرجةم
ثةرةسةندنة، ئةم ناوةكييةكانى ئاماذة
كَيشةى بةمشَيوةية دياريدةكات ثَيشرت
كة تاكانةيي و طشتى مرؤيي بوونى
مرؤظةكان دةبَيتةوة رووبةِرووى تةواوى
هةموو ســةردةمــةكــانــداو لةسةرجةم 
تيادا ديارةكانى مَيذوويية طريوطرفتة
ضِردةبَيتةوةكةلةئةنجاميهةلومةرجة
مرؤظةوة ثةرةسةندنى سروشتييةكانى
بــةوةى دةدات ئــامــاذة دروســت بــوون،
كَيشةيةك لةدايكبوون رووداوى ”خودى

.(16) دَينَيتة ئاراوة“
بةوةى هةبوو تةواوى بِرواى فرؤم
ةداضووة

َ
بةهةل بــةتــةواوةتــى فرؤيد 

بةتةنيا بايؤلؤذى ثَيكهاتةى كاتَيك
هاندةرة سةرجةم بؤ دانــاوة سةرضاوة
ضونكة ــدا. مــرؤظ دةروونــيــيــةكــان لــة
و ضوون

َ
هةل تةواوى وابوو“ ئةوبِرواى

دان
َ
لة هةول بريتني مرؤظ كؤششةكانى

مدانةوةىمةسةلةى
َ
بؤئاشكراكردنىوةال

”تَيطةيشتن هةروةها ،(17) بوونى خؤى“
ثَيويستة مــرؤظــايــةتــى  ـــى ـــةدةروون ل
ئةو بةشيكردنةوةى ببةستَيت ثشت
وىهةلومةرجى

َ
قوال

َ
ثَيداويستيانةىهةل

.(18) ةكةيني) – بوون
وَيستىمرؤيي“

َ
شيكردنةوةى”هةل

بةبناغةى كــردوويــيــةتــى فـــرؤم  كــة 
مرؤظ، ماهييةتى دةربارةى تيؤرةكةى
هيض كة ئاشكرا و روون  بةشَيوةيةكى
ئةوة ، نابَيتةوة تَيدا طومانى جَيطةى
طؤشةى لة تيؤرةكةى كة دةخــاتــةِروو
غــةريــزةكــان بــة ثشت ـــةوة ـــي دةروون
شَيوةى تيؤرةكةى دةبةستَيت بةهةمان
هيض فرؤم تيؤرةكةى ضونكة فرؤيد.
ثَيش تيؤرةكةى

َ
لةطةل جياوازييةكى

ثشتى ئةم  نةبَيت ئــةوة نيية خؤيدا
زياتر ئةنرتؤثؤلؤذى بةاليةنى بةستووة
غةريزة لةكاتَيكدا بايؤلؤذى،  لةاليةنى
فرؤيددا تيؤرةكةى لة بايؤلؤذييةكان
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، طةن
َ
كؤمةل بة دذ  مؤركَيكى  خاوةنى

رةطداكوتراوةكان ثَيداويستيية جَيطريو
لةسروشتىمرؤظايةتىوئةوانةىخاوةنى
مَيذوودا، لة تَيثةِربوون بنةضةيةكى
وَينةى لة خؤيان ئةمانة  ــرؤم، ف الى
دةكةن. ئاشكرا ثؤزةتيظدا ثَيداويستى
لَيكدانةوةى بةرثةرضي ئةوةى بؤ فرؤم
بداتةوة، فرؤيد الى بايؤلؤذى جةوهةرى
جؤرَيك ــة وات ثَيضةوانةكةى دةطــاتــة
ئةنرتؤثؤلؤذى دةروونــى  ئةنطَيزةى لة
مرؤظايةتى سروشتى كاتَيك سةراثاطري
لة بريتيية كة وَينادةكات بةشَيوةيةك
لةئةنجامى كة  دةروونــى جةوهةرَيكى
دروست بونطةراييةكانةوة ثَيداويستيية

 Extra كاتن نَيوكؤى لةدةرةوةى و بوون
دةربارةى  فرؤم ضةمكى .  temporal
ئةوة شيكاريدا لةدوا مرؤظ ماهييةتى
ئايديالي لَيكدانةوةيةكى كة دةسةِّـَينَيت
ئاماذةيةكى لةهةموو بةحتةو تيؤريي

بةدةرة. مَيذوويي يةتى
َ
كؤمةال

ئــةوةى  ـــرؤم وايــدةبــيــنــَيــت    ف
دةكات دروســت  مرؤظايةتى سروشتى
مرؤظة لَيشاوى بة ئــارةزووى و ”مةيل
يةكَيتى هاوسةنطى طةِراندنةوةى بؤ
و تةواوى سروشتدا“(19). لةنَيوان خؤيي
فرؤمةوة بةالى مرؤظايةتى سروشتى
بؤ مـــرؤظ ثَيداويستى لــة بريتيية
ديكةداو كةسانى   

َ
لــةطــةل ثةيوةندى

ثَيداويستى خود، ثاراستنى ثَيداويستى
مــرؤظ دؤســتــايــةتــى و ثــَيــداويــســتــى
و ئــاِراســتــةكــردن  ضوارضَيوةكانى بة 
بوونة بؤئةوةى ثَيداويستى دؤستايةتى،
جَيي هةبَيت، مانايةكى تايبةتيةكةى
ثَيداويستيانة ثَينج لةم سيان ئاماذةية
َ
لةطةل بةستن ثةيوةندى ثَيداويستى )
دؤستايةتى ثَيداويستى ديكةداو كةسانى
ضوارضَيوةكانى مرؤظ بة ثَيداويستى و
دؤســتــايــةتــى) و ـــردن ـــةك ـــت ـــاِراس ئ
ئةم لةنَيوانيانداية. زؤر لةيةكضونَيكى

ى
َ
ئةقل تةواوى ضاالكى ثَيداويستيانة كة

وادةيخاتةِروو فرؤم دةكةن ديارى مرؤظ
ثَيداويستى ئاشكرا بةشَيوةيةكى كة
مؤركَيكى و ــرد) ــج (م ئةبسرتاكتن
هةية. خةوشييان بَي ئةنرتؤثؤلؤذى
لةشَيوازى ئةمانة

َ
حــال بةسروشتى

ضارةسةركردنى بؤ فرؤمدا بذاردنى
َ
هةل

جياوازةكان سؤسيؤلؤذيية نةخؤشيية
دةردةكةون. ئاشكرا و روون

تـــَيـــركـــردنـــى ثــَيــداويــســتــيــيــة
ــطــةى ــةرَي ل مــــرؤظ ســروشــتــيــةكــانــى
وةك جــؤرو وةك ثةرةسةندنييةوة
ــطــةى رَي ــــةدوو ب ــــةراى فــــرؤم ـــاك ب ت
يةكَيك روودةدات. ــاواز ــي ج تــــةواو
و ثةرةسةندن هانى دوورَيطةية لةو
ئــةوى و دةدات مــرؤظ  ثَيشكةوتنى
ئةم لةبةردةم ئاستةنط دةبَيتة ديكةيان
دوورَيطةية لةم هةريةك ثَيشكةوتنةدا.
مرؤظدا، ثَيداويستيةكانى تَيركردنى لة
دةربارةى دياريكراو مدانةوةيةكى

َ
وةال

مةسةلةىبوونى مرؤظايةتى دةنوَينَيت،
مَيكىثَيشكةوتنخوازانةية

َ
يةكَيكيانوةال

بؤ طـــةِرانـــةوةيـــة ـــةوى ديــكــةيــان و ئ
هةرتاكَيك باوةِرةداية لةو فرؤم دواوة.
ضــارةســةركــردنــى بــؤ ــدانــيــدا

َ
لــةهــةول

يان دةتوانَيت ” مرؤيي بوونى مةسةلةى
ثَيي و بطةِرَيتةوة كؤن ضارةسةرى بؤ
مرؤييةكةيدا بةئاِراستة يان بَيت، رازى

.(20) ثَيبدات“ ثةرةى و بِروات
وَيران ئةوة يدا

َ
هةول مرؤظ ئةطةر

هةستكردنى بةخؤى و
َ
ئةقل - واتة بكات

كاتدا لةهةمان و مرؤظ دةيكاتة كة –
بؤ ةِراوكَيي

َ
دل رَيطةى لة دةدات ئازارى

طةِراندنةوةىيةكَيتييةلةدةستضووةكةى
رزطــاركــردنــى بــؤ  ســروشــتــداو

َ
لــةطــةل

طومان، و لة ترس لةتةنيايي لة خؤى
دةِروات طـــةِرانـــةوةدا بــةِرَيــطــةى  ــةوا  ئ
بوونى مةسةلةى ضارةسةركردنى بؤ
لةرَيطةى يدا

َ
هةول ئةطةر م

َ
بةال مرؤيي،

ئةو سةراثاطريى ــةواو ت ثةرةثَيدانى
لةدايك ثَييانةوة مرؤظ كة توانايانةى
َ
لةطةل نــوَي  خؤطونجاندَيكى دةبَيت،
هؤكارى ئةوا  بةدةستبَينَيت، جيهاندا 
بؤ دةبذَيرَيت

َ
هةل ثَيشكةوتنخوازانة

ضارةسةركردنىكَيشةبونطةراييةكةى.
ضارةسةركردنىكَيشةىبونطةرايي
ضــارةســةركــردنــى ــطــةى مـــرؤظ لــة رَي
فــرؤم- ــةراى ب - ثَيشكةوتنخوازانةوة 
ضارةسةرَيكةلةبةرذةوةندىتةندروستى
َ
ىمرؤظوثةرةسةندنيةتىولةطةل

َ
ئةقل

مرؤييشدا سروشتيةكانى ثَيداويستيية
م ضــارةســةركــردن

َ
بـــةال دةطــونــجــَيــت.

ديكةوة لةاليةكى طةِرانةوة بةِرَيطةى
و ي

َ
ئةقل ثشَيوى روودانــى دةبَيتةهؤى

باوةِرةدايةهةريةكة لةو فرؤم تَيكضوون.
ييةوة

َ
ئةقل لـــةرووى  كة  تاكانةى لــةو 

سروشتنيو نيورؤسسيةكانيش، ثَيويستى
ئاشكراكردنى لــةســةر  ثَيداطرتنيان
مرؤيي، مدانةوةى مةسةلةى بوونى

َ
وةال

كاركردن. بؤ دةنَيت ثَيوة يان
َ
ثال

بؤ دةنــَيــت ثَيوة يان
َ
ثال ئــةوةى

لةسةر داطرتنيانة كاركردنثَيويستىثَي
مةسةلةى مدانةوةى

َ
وةال ئاشكراكردنى

ةتى
َ
حال لةو دةرضوونة و مرؤيي بوونى

جيابوونةوةيانةوة بةهؤى طومانةى
بوون، بةوردى نوقوم لةسروشت تيايدا
بةراى تاك رةفتارى ، هؤكارة لةبةرئةم
لَيكبدرَيتةوة شَيوةية بةو ناكرَيت فرؤم
بوونى

َ
باال يان ضةثاندن دةرئةنجامى كة

بِرواىثَيي وةكفرؤيد غةريزةكانىتاكة
لةهةر بؤئةوةى ” َيت:

َ
دةل فرؤم بوو.

بوونةوةرَيكى هــةر يــان - نةخؤشَيك
بزانني ثَيويستة تَيبطةين، - مرؤيي
بوونى“(21).  مةسةلةى بؤ ضيية مى

َ
وةال

طةى
َ
مدةربارةىمَيذووىكؤمةل

َ
بةال

قؤناغة ــة ل ــــرؤم،  ف بـــــةِراى ــي  ــرؤي م
جياوازةكانىثةرةسةندنيدا(كؤيلةيةتى،
و ســـةرمـــايـــةدارى دةرةبـــةطـــايـــةتـــى،
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ــكــى مــَي
َ
وةال ئــيــشــرتاكــيــي) بــــــةردةوام

ئةممةسةلةطرنطةهةبووة بؤ دياريكراو
لةسةرى يةتييةوة

َ
كؤمةال لــةرووى كة

مةكةثَيشكةوتنخوازييا
َ
(وةال رَيكةوتوون

نةطةِرانةوةييانةبووة).
وةك فرؤم كة ضني ئةوانة كةواتة
بؤ دةكات وةسفيان ئةلتةرناتيظ رَيطةى
تَيركردنىثَيداويستيةرةطداكوتراوةكان

مرؤظايةتيدا؟ مَيذووى لة
ثةيوةندى بؤ مــرؤظ ثَيويستى
لةوانةية ديكةدا كةسانى

َ
لةطةل بةستن

كةسانى بةسةر تطرتن
َ
دةسةال لةرَيطةى

دى، كةسانى بؤ ملكةضبوون ديكةداو
دةبَيتةهؤى ئةمة  م

َ
ــةال ب تَيربكرَيت،

راستيدا لة تاك.  ئازادى لةدةستضوونى 
بة ثــَيــداويــســتــيــة ـــةم ــركــردنــى ئ ــَي ت
تةنيا بةِرَيوةناضَيت مرؤظانة رَيطةيةكى
كة نةبَيت خؤشةويستييةوة رَيطةى لة
ثةيوةستييةكىثؤزةتيظ واية ثَيي فرؤم
جيهاندا، و مرؤظ لةنَيوان ئايدياليية و
و خـــؤى ـــرؤظ م ــوان ــَي ــةن هـــةروةهـــا ل
رَيطةى لة تةنيا ضونكة ديكةدا، كةسانى
دةتوانَيت ــرؤظ م خؤشةويستييةوة
بكات خؤى لةسةربةخؤيي ثارَيزطارى
تةواو تَيرو خؤى دةطمةنى ى - خود و
جيهاندا

َ
لــةطــةل كة لةكاتَيكدا بكات 

يةكدةطرَيت.
بؤ تــاكــة ثَيداويستى هــةرضــي
دةكرَيت ئةوا خود، لة ثارَيزطاريكردن
قَينةرانةوة

َ
خول ثرؤسةيةكى لةرَيطةى

لة مرؤظ ” بةهؤيةوة  كة تَيربكرَيت 
كائينَيك تَيثةِرَيت خؤى وةك ى - خود
نَيطةتيظى بةرَيت؟ سةروو ى بؤ خود- و
رَيطةى لة تَيربكرَيت دةكــرَيــت يــان 
ئةم كة وَيرانكةرانةوة ئةنطَيزةيةكى
بةضاالكى دذ بةشَيوةيةكى ئةنطَيزةية
”كاتَيك دةكرَيت، وةســف مرؤظايةتى
لَيي لَيدةكات وام ئةمة دةكةم وَيران ذيان
شَيوازىبيناكارانة تةنيا تَيثةِرببم“(22).

خؤشي بةرةو مرؤظ قَينةرانة
َ
خول يان

شَيوازى م
َ
بــةال ــات، دةب بةختةوةرى  و 

دووردا- ئايندةيةكى وَيرانكارانةلة
ئةو بؤ ناخ كؤذانى ئازارو دةبَيتةمايةى
ئةم بؤ ثةنا خود ثاراستنى بؤ كة تاكةى
كة ئةوانةى بؤ هةروةها دةبات، ئامِرازة
و ثةيوةندييان دةذيــن ثشتى لــةدةورو

هةية. ثَيوةى
بؤ تــاكــة ثَيداويستى هــةرضــي
بةشَيوةى دةكــرَيــت ئــةوا هاوِرَييةتى
بؤ ـــةوة ـــةِران ط (واتــــة طـــةِرانـــةوةيـــي
ئةويش تَيربكرَيت ثَيشوو) قؤناغةكانى
ثةيوةستيية هَيشتنةوةى رَيطةى لة
ئةو سروشتدا،  

َ
لةطةل بنةِرةتييةكان 

متمانة و ئاسوودةيي ثةيوةستيانةى
لـــةدواى و بــة ”بـــوون“ لــةخــؤدةطــرن
لةدايكبوونةوةلةدةستدةضن،ياندةكرَيت
بةشَيوةيةكى هاوِرَييةتى ثَيداويستى
ثَيشكةوتنخوازييانةتَيربكرَيتلةرَيطةى
بضِراندنىئةو”ثةيوةستييةسروشتى“
ى

َ
ئاذةل بوونى

َ
لةطةل بةتةواوةتى يانةى

دةطونجَين مرؤظايةتيدا، ثةرةسةندنى و
ثةيوةندى بةستنى لةدةرئةنجامى و
هةستكردنى ديكةو كةسانى

َ
لةطةل نوَي

جيهاندا،
َ
لةطةل بةيةكطرتن تةبايانة

دواييان ئامِرازةى ئةم بــوون. دروســت
هاوِرَييةتيدا ثَيداويستى لةتَيركردنى
بؤ مـــرؤظ بــة فــرســةت دةبــةخــشــَيــت

تاكانةييخؤى. ثةرةثَيدانى
مــرؤظــة ــةرضــي ثــَيــداويــســتــى ه
تايبةتيةكةى ة   - ـــوون  ب بـــؤئـــةوةى
لة دةكــرَيــت ــةوا ئ مانابَيت، خــاوةنــى 
ثةيوةستيية ــةوةى ــدن ــان ذي ــةى  ــط رَي
و نوساون ثَيكةوة بنةِرةتيةكانيةوة
تَيربكرَيت، - طروثدا   

َ
لةطةل يةكطرتن

قَينةرانةى
َ
يانلةرَيطةىثةرةثَيدانىخول

مرؤظايةتييةكانةوة توانا ســةرجــةم
ةتةى دوايياندامرؤظ

َ
تَيربكرَيت.لةم حال

و خؤيي دةطمةنى تاكانةيي بةرامبةر

و بةئاطادةبَيت خؤى نــاوةوةى خود-ى
و ناخ تواناى هَيزو ئةمةش دةرئةنجامى

متمانةبةخؤكردنىدةستدةكةوَيت.
مــرؤظــة ــةرضــي ثــَيــداويــســتــى ه
و ئــاِراســتــةكــردن  ضوارضَيوةكانى بؤ 
ئامِرازَيكى ئةوا دةكرَيت بة دؤستايةتى،
تَيربكرَين. نى 

َ
نائةقال يــان نى

َ
ئةقال

سستةمةكانى ئاِراستةكردنو دؤستايةتى
بؤ ــدانــيــدا

َ
هــةول ــةمــاوةى كــة مــرؤظ ل

ضارةسةركردنى مةسةلةى بوونىمرؤيي
ئايدؤلؤذيية و ئايينى سستمة دايهَيناون،
جةخت فرؤم دةطرنةوة.  جياوازةكان 
بؤ نى

َ
ــِرازى ئةقال ــام ئ ـــات لــةوة دةك

تَيركردنى ئةمثَيداويستيةتةنيا ئامِرازة
تــةواو ســةراثــاطــريو بةشَيوةيةكى  كة 
دةبةخشَيت بةمرؤظ شياو بناغةيةكى

بكات. ئازاد هَيزةكانى ذيانى بؤئةوةى
هةموو فرؤم- –بةراى بةمشَيوةية
ماوةيةى لــةو ضاوثؤشني بة  تاكَيك
مَيذووة - بةرةبةيانى لةدايكبووة تيايدا
خؤى بــةردةوام ئَيستاية- يا سةردةمى
ــبــذاردن

َ
هــةل رووبـــــةِرووى دةبينَيت 

ـــةوةى مـــدان
َ
وةال ــتــةوة لــةنــَيــوان ــَي دةب

مةسةلةى ثَيشكةوتنخوازيانة دةربارةى
ئةمةيان لةوانةية كة مرؤيي بــوون-ى
سروشتيةكانى ثَيداويستيية تَيركردنى
ــةوةى مــدان

َ
وةال

َ
لةطةل بكات، ئاسانرت

طةِرانةوةييانةكةدةبَيتةهؤىضةثاندنى
ئةمثَيداويستيانة.

دروست دةبَيت ثرسيارة لَيرةدا ئةو
مرؤظ كة دةكات ديارى ئةوة ضي ثَيشرت ،
ثَيشرت تةرناتيظةى

َ
ئةل دوو لــةم كــام

ئةو دةبذَيرَيت.
َ
هةل ثَيدا، ئاماذةمان

ئةوةي دةيخاتةِروو لَيرةدا فرؤم مةى
َ
وةال

بةئاطاى بــةئــريادةى بذاردنة
َ
هةل ئــةم 

راســرتة كو
َ
بةل دياريناكرَيت، ــرؤظ م

كةلةدةرةوةى فاكتةرةكانى بة بوترَيت
بــةراى فرؤم ــارى دةكــرَيــت، مرؤظن دي
هيض لــة ديــاريــكــردنــة ــةم ــــى ئ روودان
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نابةستَيت. ثشت بة مرؤظ ةتَيكدا
َ
حال

دةداتبةوةىلةهةموو ئاماذة فرؤم
بؤ هةية خؤِرسك  توانايةكى تاكَيكدا 
هةر ضونكة طــةشــة، و ثــةرةســةنــدن
تواناى خاوةنى مرؤظ لةلةدايكبوونةوة
بريكردنةوةو و قسةكردن و رؤيشتن

خؤشةويستيية.
مادامبِروا واية” تواناى ئةنجامدانى
ئةو بةكارهَينانى ثَيداويستى  ــردار، ك

كةواتة  ، دةكـــات“(23)  دروســت تواناية،
كاتَيك سروشتيية زؤر فرؤمةوة بةالى
ئةوا نابن، دةرةكييةكان  ئاستةنطة  كة
ثَيشكةوتنخوازانة بةرَيطةيةكي مرؤظ
دةداتئةوثَيداويستييةدةروونيانة

َ
هةول

ى خود- سروشتى كرؤكى كة تَيربكات
باوةِرةداية لةو فرؤم ، دةكةن دروست
تواناسروشتيةناوةكييةكانىمرؤظايةتى
بةردةوام خؤبةخؤيانةبةديدَين ”ئةطةر

.(24) طونجاوبوو“ بارودؤخ
مرؤظ بةردةوام لةبةرئةوةى م

َ
بةال

َ
وةك ئاذةل لةرووىاليةنىجةستةييةوة
نةو

َ
ئاذةال سةر بة جيهانى كراوةو ثؤلَين

بة نزيكايةتى ثةيوةندى هــةزارةهــا
دةبةستَيتةوة، بايؤلؤذييةوة رابردووى
ئةوافرؤمجةختلةوةدةكاتلةبةرئةوةى
رابردووة هةية بؤ ئةو و ئةوينَيكى سؤز
يةكطرتنيدا لةدةستدانى لةئةنجامى كة
مرؤظ ئةوا دروستبووة، سروشت،

َ
لةطةل

يان شـــاراوة ئــارةزوويــةكــى ناخيدا  لة 
طةِرانةوة بؤ هةية شــاراوة  نةرَيكى

َ
ثال

ةكــةى.  – بةحت يية
َ
ئاذةل بوونة  بؤ 

ي
َ
ئاذةل شـــاراوةى نةرى

َ
ثال لةبةرئةوة

و رووكــاردَيــت بــةرةو لةناخيدا ثةتى 
بارودؤخى ئةطةر دةكةوَيت ئاو سةر
توانا بةديهَينانى  لــةبــةردةم دةرةكـــى

مرؤظايةتيةكاندارَيطرنةبوو.
لةسةر دةبــَيــت ــرؤم بــــةردةوام ف
سروشتى بــةهــؤى وايـــة ثَيي ئــةمــةو 
بايؤلؤذىدووانىمرؤظةوة يةتىو

َ
كؤمةال

دوو ثرةنسيث تاكَيكدا لةناخى هةموو -
لةساتى لةدايكبوونى كاتداو هةر لةيةك
ثراكتيزة يةوة- ”مرؤيي“ و ى“

َ
”ئاذةل -

بةرئةنجامى هةريةكةيان و دةكرَين
مرؤظ لةنَيوان بونطةرايني دذبةيةكى
وَيستى

َ
هةل بةرئةنجامى سروشتداو و

مرؤيني.
خةوشةى دةروازة مؤراليية بَي ئةو
سروشتى سةنطاندنى 

َ
هةل بؤ فرؤم  كة

ئةو بطةينة وادةكات دايِرشتووة مرؤيي
لةو هةريةكة فرؤم كة دةرئةنجامةى
َيت

َ
دةل كة رةتدةكاتةوة  دووبريؤكةية 

شةِرخوازة (الى خؤى مرؤظ بةسروشتى
دذييةتى كة ديكةشيان ئةوى و هؤبر)
سةرةكى بة شَيوةيةكى مرؤظ َيت

َ
دةل و

رؤسؤ). (الى خَيرخوازة
فرؤملةرَيطةىبريؤكةيةكى ديكةوة
دةوةستَيت،كة بريؤكةية دوو ئةم دذى
نيا

َ
دل شَيوةيةكى  بة ناكرَيت ــَيــت 

َ
دةل

َيني
َ
بل و بكةين ثؤلَين مرؤظ ماهييةتى

بةتةواوةتى يان خَيرخوازة بةتةواوةتى
َ
لةطةل كاتيشدا لةهةمان شــةِرخــوازة.
بــريؤكــةيــة ئـــةو فـــرؤيـــددا لـــةســـةر
شةِر(يان خَيرو َيت

َ
دةل كة رَيناكةوَيت

هاوسةنط شَيوةيةكى بة خراثة) ضاكةو
لةجةنطَيكى و مرؤظدا هةن ناخى لةناو
”ئةطةر يةكديدا.

َ
لةطةل بةردةوامدان

خَيرخوازى كة هَينا بةوة بِرواى مرؤظ
ناضار ئـــةوا ئيمكانة، تةنيا مـــرؤظ
بةواقيع وةنةوشةيي مؤركَيكى دةبَيت
لةوةهمَيكى ةكني

َ
بةراضل يان ببةخشَيت

بِرواشي ئةطةر دَيت. كؤتايي دذوار و
َ
تال

سةط بةسروشتَيكى ئةوا بوو، بةدذةكةى
ئيمكانة بةرامبةر و دَيت كؤتايي ئاسا
لةكةسانى و خؤيدا لة خَيرخوازييةكانى
ديدى م

َ
بــةال نابينَيت. هــةن، ديــكــةدا

ئيمكانةكة هةردوو واية ثَيي واقيعيانة
ثةرةسةندنى لةمةرجةكانى و واقيعيني

.(25) َيتةوة“
َ
دةكؤل هةريةكةيان

ئةوةية  دةيخاتةِروو فرؤم ئةوةى  
بــةتــةواوةتــى ســروشــتــى مــرؤظــايــةتــى
” مؤرالييةكةى بةمانا اليــةنــةو بــَي 
ئةو . نــةشــةِرخــوازة“ نةخَيرخوازةو 
ضؤنَيتييةىلةهةلومةرجَيكىمَيذوويي
مرؤظى دياريكراودا واقيعَيكى بةرضاوى
ثَيدةردةكةوَيتثشتدةبةستَيتبةهةمان
خؤى ــرؤظ م كة هةلومةرجةى  ئــةو
لةناخى فرؤم راى بة دةبينَيتةوة. تيادا
رةط ئيمكانى دوو مرؤظَيكدا هةموو
و هةن ثَيكةوة كاتدا  لةيةك  داكوتراو
يةكديدا:

َ
لةطةل اليةنن بَي هةريةكةيان

ئةطةر بةديدَيت ئةوةية يةكةم ئيمكانى
دابني دروست يةتى

َ
كؤمةال بارودؤخى

دذى كة ئةوةية دووةم ئيمكانى بَيت،
و بةرهةمدارة ئاِراستةكردنَيكى هةر
لةبارودؤخى شازونةخؤشاويدا كاتَيككة
يةكةمدا، ئيمكانى لةبةردةم رَيطر دةبنة
دةطةيةنَيت ئــةوة ئةمةش بةديدَيت.
هةردوو فرؤم الى شتةكاندا سستمى لة
طوزارشت لة يارمةتيدةرن ئيمكانةكة
”شةِرخوازى مرؤظ، سروشتى لة كردن
بةخؤى تايبةت سةربةخؤى بوونَيكى
لــةئــامــادةنــةبــوونــى بريتيية نييةو 
شكستيية دةرئةنجامى و خَيرخوازى

.(26) لةبةديهَينانىذياندا“
مــرؤظ“ ــي

َ
”دل كتَيبي لة ــرؤم  ف

ــةوة ــان ذي دا بــةنــاوى خــؤشــةويــســتــى
ئيمكانى  بة دةدات ئاماذة  biophilia
مردنةوة خؤشةويستى بةناوى و يةكةم

بةئيمكانى  ئاماذة  (*)  Necrophilia
ــان ذي ــى ــت ــس ــةوي ــؤش دةدات،خ دووةم 
لة خؤى طوزارشتى تةواوترين تَيرو
ئاِراستةكردنىبةرهةمداردادةدؤزَيتةوة.
بةثَيضةوانةى مردن خؤشةويستى م

َ
بةال

ثــَيــشــكــةش ــــك مــــَي
َ
يـــةكـــةمـــةوة وةال

دةكات، مرؤيي -ى بوون بةمةسةلةى
بةتةواوةتىدذىذياندةوةستَيت،ضونكة
كو

َ
بةل نيية، ثَيشكةوتن ئامانجةكةى
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مردن غةريزةى بةثَيضةوانةى مردنة.
لة تةواوكار  بةبةشَيكى  كة  فرؤيد الى 
شانبةشانى دروست بايؤلؤذى ثَيكهاتةى
ـــريؤس) (ئ خؤشةويستى غـــةريـــزةى
فرؤم مردن الى غةريزةى م

َ
بةال دانراوة،

بة يان دةروونيية نةخؤشي سستمَيكى
كاتَيك دياردةيةكة ديكة طوزارشتَيكى
بةدى ئيمكانى يةكةم دةردةكةوَيت كة

نايةت.
ئيمكانى  بةديهَينانى رَيطةية بةم  
يةكةم-واتةثَيداويستييةسةرةكييةرةط
سروشتى مرؤظايةتيدا داكوتراوةكان لة
بةديهَينانى

َ
لــةطــةل فــرؤم راى بــة   -

دا ثرةنسيثي ”مرؤيي“ ”خَيرخوازى“ و
دةطونجَيت. يان دةبَيت هاوجَي

دووةم  ئيمكانى بةديهَينانى م
َ
بةال

تةنيابريتييةلة”لةدةستدانىخودىالى
تراذيديدا دانَيكى

َ
لةهةول كاتَيك مرؤظ

مرؤظايةتى لةبةرثرسيارَيتى خــؤى
هةلومةرجةدا  لــةو  (27) ــةوة“ ــت دةدزَي
بةديهَينانى لةبةردةم رَيطر دةبنة كة
” بةديهاتنى

َ
لةطةل و يةكةم ئيمكانى

ي“
َ
ئاذةل ” ثرةنسيثي يان شةِرخوازى“

يان دةطونجَيت. هاوجَي دةبَيت دا،
 فرؤمكاتَيكتَيربوونىثَيداويستيية 
مرؤييدا لة سروشتى رةطداكوتراوةكان 
هةلومةرجي ملكةضي  كة وادادةنــَيــت 
َيكى

َ
رؤل ئةوا يةتىدةبن،

َ
ذينطةييكؤمةال

دةبةخشَيت. بةمرؤظ نَيطةتيظ زؤر
لةم هــةريــةك بةديهاتنى ثَيية بــةو 
نابةستن، بةمرؤظ ثشت ئيمكانة دوو
يةتيية

َ
كؤمةال بونيادة بةو ثشت كو

َ
بةل

ضونكة لَيى. بةشَيكة كة دةبةستن
لة كة  يةتييةى

َ
كؤمةال بونيادة ئــةو

ئيمكانةدا، دوو ئــةم فؤرمةلةبوونى
ثَيشرت بــةراى فــرؤم- دةكــات، بةشدارى
سروشتى لة خود ئاشكراكردنى مؤركى
فرؤم م

َ
بةال دياريدةكات.  مرؤظايةتيدا 

ًَيت
َ
جَيدةهَيل م

َ
وةال بَي مةسةلةية ئةو

َيكى
َ
رؤل لةتوانايداية مــرؤظ ئايا كة 

َ
لةثةيوةنديدا لةطةل ثؤزةتيظ ببينَيت
و ضواردةورى يةتيةى

َ
كؤمةال واقيعة ئةو

قَينَيت
َ
بيطؤِرَيتوئةوهةلومةرجةبخول

جيهان خؤشةويستى بةديهَينانى كة
بةهَيزدةكات.

لة كتَيبي  جار فرؤم ضةندةها  
واقيعَيك بة ئاماذة دا ذير“ طةى

َ
”كؤمةل

شكستة ئةو - بةراى - كة مرؤظ دةدات
لة ئةو بارودؤخةى

َ
كارلَيكردن لةطةل لة

داواكاريية
َ
لةطةل و دةذى سايةيدا ذَير

ئةو ناطونجَيت ســروشــتــيــةكــانــيــدا، 
طةشةو لةئةنجامى كة  داواكارييانةى
سةرةكييةكانةوة توانا ثةرةسةندنى
دةدةن. مرؤظيان دةبَيتشةكةت

َ
سةرهةل

بارودؤخانة ئــةو يــان ماندووبَيت و 
تَيركردنى لةوانةية كة قَينَيت

َ
بخول

دةستةبةر بؤ ثَيداويستييةكانى كاراترى
وى

َ
قوال

َ
ئةوثَيداويستيانةىكةهةل بكةن،

فرؤم م
َ
بةال خؤيني. تايبةتى سروشتى

بدات بريؤكةكةى بة  ثةرة  ئــةوةى بَي
بةو ــةكــى ــةواذةي دةســت ضــةنــد تةنيا 
هةقيقةتدا لة خستؤتةِروو. ئاِراستةيةدا
تيؤرةكةى لةضوارضَيوةى ئةستةمة
ثؤزةتيظانة بــةشــَيــوةيــةكــى فــرؤمــدا 
بةرامبةر مرؤظ كاردانةوةى جةوهةرى
كة لَيكبدرَيتةوة  بــارودؤخــانــة ــةو  ئ
ناطونجَين، ئةودا مرؤيي بوونى

َ
لةطةل

لة بــَيــئــةوةى دذبــةيــةكــى رووبـــــدات.
طؤِرينى بؤ مــرؤظ ثَيويستى واقيعدا
دةذى، تيايدا يةتيةى

َ
كؤمةال ئةوسستمة

لةخستنةِرووى ضةندة دةبَيت لةئارادا
ي

َ
دل كة ثَيشكةوتووخوازانةدا مَيكي

َ
وةال

ثَيداويستى بَينَيت، شكست بكات، رازى
دةكرَيت يةتى

َ
كؤمةال سستمى طؤِرينى 

ئةمةش دابنرَيتو ذيان بةخؤشةويستى
َ
لةطةل م

َ
بةال بةرهةمدارة. ئاِراستةيةكى

بؤ لَيكدانةوة دةتوانني ضؤن ئةوةشدا
لةبارودؤخة كة بكةين واقيعة ئــةو

بة كة نةطونجاوةكاندا يةتية
َ
كؤمةال

دانى
َ
سةرهةل ــةرةو ب تةنيا  فــرؤم راى 

- ـــت ـــَي دةض ــى مـــــردن ــســت خــؤشــةوي
روودةدات ئةوة بةكتوثِري هةندَيكجار
كة ــدةدات

َ
ــةل ــةره س ثَيداويستييةك

ذياندا، خؤشةويستى بريؤكةى
َ
لةطةل

دةطونجَيت؟
ثةراوَيزةكان:

.22 ص الحرية ، من الهروب أريك فروم:  (1)

.46-50 ص فروم ، االنسان لذاته، أريك (2)

ص 116. قلب االنسان، فروم ، أريك (3)

.14 ص اِّـجتمع العاقل، فروم، أريك (4)

السابق. اِّـرجع (5)

اِّـرجع السابق. (6)

.27 ص من الحرية، فروم، الهروب (7  أريك

.27 ص من الحرية، فروم، الهروب أريك  (8)

.29 ص الوهم، قيود خارج فروم، أريك  (9)

.27 ص الوهم، قيود خارج فروم، أريك  (10)

ص117.  االنسان، قلب فروم، أريك (11)

.117 ،ص االنسان قلب أريك فروم ، (12)

.25 ص اِّـجتمع العاقل، فروم، أريك  (13)

ص120. االنسان، قلب فروم، اريك  (14)

السابق. (15)اِّـرجع

وريشاردي سوزوكي، ت. د. أريك فروم ، (16)

.87 ص النفسي، الزن والتحليل بوذية مارتينو،
 Erich Fromm .T.D. Suzuki and
 Richard de Martino zen Budhism and
.Psychoanalysis, NewYork, 1960,P.87

ص29. العاقل، فروم،اِّـجتمع أريك  (17)

.25 ص اِّـجتمع العاقل، فروم، أريك  (18)

.46-50 ص لذاته، االنسان فروم، أريك  (19)

االنسان، ص119. قلب أريك فروم ، (20)

وريشاردى سوزكى د.ت.  فــروم، أريــك   (21)

.91 ص النفسي، الزن والتحليل بوذية مارتينو،
.37 ص اِّـجتمع العاقل، فروم، أريك   (22)

لذاته، ص219. االنسان أريك فروم ،  (23)

ص218. ، السابق اِّـرجع  (24)

.123 ص فروم، قلب االنسان، أريك    (25)

.218 ص أريك فروم  ، االنسان لذاته،  (26)

.148 االنسان لذاته،  (27)

شَيوةية بةو وشةكة ماناى ناضاربووم  (*)

و عةرةبي لةزمانى وشةكة هةرضةندة وةربطَيِرم،
ثَيويست ماناى نيية، باو شَيوةية بةو ئينطليزيشدا
ملةراستيدا

َ
بةال دةبووبةوشَيوةيةوةربطريَيت، لَيرةدا

 
َ
لةطةل جووتبوون Necrophilia واتة ماناى باوى

. - عةرةبى وةرطَيِرى - مردوواندا

الجددمحاولةالكتشاف  الفرويديون سةرضاوة:
يونس محمد ت: الحقيقة،

ط1 1988. بريوت، - الفارابي دار
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خةمؤكى    
   ”Depression”

 خةمؤكى نةخؤشـــيةكة هةموو 

دةبَيـــت  كـــة  دةطرَيتـــةوة،  جةســـتة 

ضارةســـةر بكرَيت و دةشـــتوانرَيت بة 

رَيطةيةكى ســـةركةوتوانة ضارةســـةر 

بكرَيت.

   خةمؤكـــى بـــة تةنيا تووشـــى 

ســـوكةوتى مرؤظ 
َ
هةســـت و بري و هةل

نابَيت، بطرة كاريطةرى خراثى لةسةر 

جةســـتةش  ئةندامةكانـــى  زؤربـــةى 

َيكة ئةوة 
َ
هةيـــة. ماوةى ضةنـــد ســـال

زانـــراوة كـــة لةكاتى تووشـــبوون بة 

خةمؤكيدا طؤِرانَيكـــى كاتى لة زيندة 

ضاالكيةكانى دةماخـــدا روودةدات، كة 

ئةمةش ناهاوسةنطيةك دروست دةكات 

لةنـــاو ئـــةو ماددانةدا كة ثةرثرســـن 

لةبةرامبـــةر بريكردنةوةو هةســـت و 

ضاالكيةكانى ديكةى جةستةى مرؤظ.

   هةروةها كةمى و ناهاوسةنطى 

ئـــةو ماددانة لة دةماخـــدا هؤكارن بؤ 

دروست بوونى خةو زِران و بَي هَيزى 

ى    
مؤك

خة

ةوة 
ماني

َ  ئةل
ى لة

ان رِ
رطيَ

وة

جيد 
م مة

ةكي
ناسك ح
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تاوان، بة كردن هةست و تاقةتى بَي و

دةروونى نيشـــانانةش بارَيكى كة ئةم

ماوةيةكـــى كـــورت دواى كاتـــى نـــني

نيشـــانةكانى ئةمانة بطـــرة نةمَينن،

خةمؤكني. نةخؤشي

ئةمرؤش  تازةى زانستى بةثَيى  

هةية ثةيوةندى ســـةرةكى خةمؤكـــى

مـــاددةى تايبةت هةندَيك بة كةمـــى

نةخؤشـــيةش ئةم بوونى لة دةماخدا.

كاتى خةفةتَيكى و خـــةم هةبوونـــى

بطرة مرؤظ، بَي ورةيـــي ياخود نيية

خراثـــى كاريطـــةرى  نةخؤشـــيةكة

ديكةى ئةندامةكانـــى هةيـــة لةســـةر

جةستةش.

ــرؤظ م ــة ك ــت ــؤن دةزانرَي ض
هةية؟ خةمؤكى

خةمؤكى  كردنى    دةستنيشـــان

(Diagnose) واتة دياطنؤزةكردنـــى

نيشانانةى بةو بةندة يةكةم ثلةى بة

و طرفت دةردةكةون نةخؤشـــدا كة لة

دةكةن. دروست نةخؤش الى

نيشـــانةكانى  قورسي    شـــَيوةو

بـــؤ باســـكردنيان نةخؤشـــييةكةو

دةروونيدا بوارى لة تايبةت ثســـثؤِرى

دياريكردنى لةسةر هةية زؤرى طرنطى

ضارةسةركردنى، خةمؤكيةكةو جؤرى

ض كة بزانرَيت دةتوانرَيـــت هةروةهـــا

ضاالكيةكانى زيندة لة كةمة ماددةيةك

بوونى دروســـت هؤى و بؤتة دةماخدا

نةخؤش. بؤ طرفت

بوونى  ثَيضةوانةى بة خةمؤكى  

رؤذانـــةوة، تاقةتـــى خةفـــةت و بـــَي

و دةخايةنَيت زياتـــر زؤر ماوةيةكـــى

مرؤظ هةســـت هةفتة جـــار هةية بة

بـــَي و تاقةتـــى بـــَي بـــة خةفـــةت و

و دةكات زؤر ماندوبوونَيكى و هَيـــزى

نادات هةست شـــتَيك بؤ هيض سةرنج

زؤر يةكجار هيوايي بـــَي و ى
َ
بـــة بةتال

ناتةواوى و نائارامى يدا
َ
لةطةل و دةكات

بَي وةكو دياريدةدات لة جةستةشـــدا

لة ئازار و خواردن ئارةزووى و خةوى

نةخؤش تةركيزى جةستةدا، هةروةها

خةم ســـاردى بَي توانايي و نامَينَيت و

رؤذانةيدا كاروبارةكانى و لـــة رةفتـــار

دةردةكةوَيت.

و  ئـــازار  بازنـــةى  لةنَيـــوان    

جةســـتةيدا و دةروونـــى نادروســـتى

دةبينَيت رةشـــرت هةموو شـــتَيك لةوة

كة بريدةكاتةوة هةية وا كة لةراستيدا

هةســـت لَيداخراوةو رَيطةكانى هةموو

بة دةزانَيت وا دةكات و خؤى كةمى بة

نةماوة. هيض كى
َ
كةل

دةكةن  نةخؤشدا وا ئةمانةش لة  

وردة وردة كؤمةآليةتى ثةيوةندى كة

بَيت بةســـةردا كةم بَيتةوةوطؤِرانيان

ثةيوةندييةكانى ناتوانَيـــت و ضونكة

و رابطرَيـــت دةوروبـــةردا لةطـــةأل 

بكات. خزمةتيان

هيواى نةخؤش  ةتةدا
َ
   لـــةم حال

لة ثؤزةتيظ طؤِرانى بة ضاكبونـــةوةو

كة الى دةبَيتةوة كـــةم هَيندة ذيانيدا

بارى لةذَير كردنى ضارةسةر ثرؤسةى

رةشـــبينييةدا و ى
َ
دل دوو ئةو هةموو

هةر وَيران ياخود دةكةوَيـــت زؤر دوا

دةبَيت.

سةردانى  ثَيويستة ةتةدا
َ
حال لةو  

نةخؤشـــيية ثســـثؤِرى تايبةتـــى بـــة

دانانـــى بـــؤ بكرَيـــت دةرونييـــةكان

بـــة تايبـــةت و ضارةســـةرى طونجـــاو

لةرَيطةى يان ئةمةش نةخؤشـــييةكة،

 Anti) بة خةمؤكى كة دةرمانـــى دذة

لةرَيطةى يان ناسراون، (Depressiva

زؤر رَينمايةوة. و تايبةت دانيشـــتنى

لةســـةرةتاوة سةردانى هةر كة طرنطة

و بكرَيت لةو بوارةدا شارةزا ثزيشـــكى

نةخرَيت. ثةراوَيز نةخؤشيةكة

 بةشَيوةيةكىطشتىضاكبونةوةى 

شـــةو خةمؤكى لةماوةى لة نةخـــؤش

بطرة ناكرَيت، و رؤذَيكـــدا روونـــادات

لةم ضاكبوونـــةوة و ضارةســـةركردن

ودرَيذةو دوور ثرؤسةيةكى نةخؤشية

تَيثةِر دواى لةوانةشـــة دةوَيت. كاتـــى

بكرَيت بةوة هةست هةفتةيةك بوونى

دةضَيت بوون باش بةرةو نةخؤش كة

باشـــرتى ضاوةِرَيـــى دةشـــتوانرَيت و 

لَيبكرَيت.

ةتةدا 
َ
حال لةو تايبةت   ثســـثؤِرى

يةكةم ئةمة ئايـــا كة لةوة دةثرســـَيت

ةتة
َ
ئةم حال ديكةش جـــارى يان جارة

شتَيك ض بؤتةوة، دووبارة نةخؤش الى

ضي روويـــداوة؟ نةخؤشـــدا لةذيانـــى

نيشانةكانى ئةو دةركةوتنى بؤتة هؤى

نةخؤشيية؟

ضونكة  ثرسيارانة دةكرَين، ئةم  

و لةدةست كارةسات جار روودانى زؤر

بوونى يـــان دانـــى كةســـَيكى نزيـــك،

ذياندا، بارودؤخَيكى سةخت و طران لة

و درَيذخايةن نةخؤشى بوونى ياخود

يان هةندَيـــك دةرمان، بةكارهَينانـــى
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مـــاددة ئةلكهوليـــةكان خواردنـــةوةى

ماددة بةكارهَينانى و زؤر بةشَيوةيةكى

دةركةوتنى بؤ هؤكارن ســـِركةرةكان،

نةخؤشيية. ئةم نيشانةكانى

هةمووزانياريانة  ئةو وةرطرتنى  

وةرطرتنـــى لةســـةر  دةدةن بِريـــار 

و ثَيويســـت دةرمانـــى جـــؤر و بـــِرى

نةخؤش. ضارةسةركردنى

تةواو  زانيـــارى  بؤيـــة طرنطـــة

ثَيويســـت بدرَيت بة دكتؤرى تايبةت

كارَيكى ئةطةرضـــى بة نةخؤشـــيةكة

تووشـــبووةوة بـــةالى نييـــة ئاســـان 

تايبةتمةندييةكانى هةمـــوو بـــاس لة

يان بـــكات خـــؤى و نةخؤشـــييةكةى

كة طرنطة زؤر دةكات، بـــةآلم شـــةرم

بـــة وردى و زؤر نةخـــؤش بةراســـتى

نيشـــانانة ئةو هةموو ى
َ
دل دوو و بـــَي

ثةيوةندييان هةية بة كـــة باس بكات

نةخؤشيةكةيةوة.

جؤرى  شَيوةو ضةندين  خةمؤكى

دةروونى هةيـــة و ثســـثؤِرانى بـــارى

داناون. وَينةيان بؤ ناو و ضةندين

هةية ماوةيةكى  خةمؤكى جار  

جارَيك تةنيـــا و دةخايةنَيت كـــورت

قؤناغى بة ” ةتةدا
َ
حال روودةدات، لةم

ناو ئاسايي“ ”قؤناغى يان سةرةتايي“

بةثَيى ديكةش قؤناغةكانى دةبرَيـــت.

قؤناغى ” بة نةخؤشـــييةكة قورســـي

سةخت“ قؤناغى يان ” مامناوةندى“

ناسراون.

دووبارةبوونـــةوةو    

بـــة نةخؤشـــييةكةش دانى
َ
ســـةرهةل

(Rezidivierende Depression)

ديكةى جؤرَيكى هةروةها دةبرَيت. ناو

ثِرَيكـــدا نةخؤش لـــة خةمؤكـــى كـــة

نةخؤشة، كة ناكرَيت هةســـت باشـــةو

و دةطؤِرَيـــت ماوةيـــةك بـــةآلم دواى

جؤرةش ئةم دةبَيـــت، خراث ةتى
َ
حال

(Bipolare Depression) بـــة

ناسراوة.

بة  نةخؤشـــييةكة   دياريكردنى

لةو شارةزا ثسثؤِرى بِريارى و تةواوى

لةشَيوةكانى شَيوةيةك هةر بؤ بوارةدا

لةســـةر هةية زؤرى طرنطى خةمؤكى

بـــِرى وةرطرتنـــى ضارةســـةركردن و

بؤ كة و ئةو ماوةيةش دةرمـــان تةواو

ثَيويستة. نةخؤشي ضارةسةركردنى

دةتوانرَيـــت  كاتـــدا   لةهةمـــان

ئايـــا كـــة بكرَيـــت ئـــةوةش ديـــاري

لة هةية مانةوة بة ثَيويستى نةخؤش

بؤضاودَيرى دةروونى نةخؤشـــخانةى

و دةرمان ثَيدانى لةرَيطةى يان زياتر،

دةتوانرَيت ثِراكسيزةكانةوة سةردانى

ضارةسةر بكرَيت.

بوونى دروســت هؤكارةكانى
خةمؤكى:

دةتوانرَيت  طشتى بةشَيوةيةكى  

ئةوة ئةطةرى باس لـــةوة بكرَيت كـــة

لة ئَيمة لـــة يةكَيك هـــةر هةية كـــة

جؤرةكانى لـــة جؤرَيك بـــة ذيانيـــدا

خةمؤكى تووش ببَيت.

هؤكار  ضةنديـــن    كؤبونـــةوةى

ئـــةم دياريدانـــى  دةبنـــة ثَيكـــةوة 

بة تايبةتى الى ئةوانةى نةخؤشـــيية

طرفت بة بةرامبـــةر كـــة بةتوانا نني

هةندَيكجـــار ذيـــان، كَيشـــةكانى و 

بؤماوةييـــةو ثةيوةندى هؤكارةكـــةى

مرؤظةوة. جينةكانى بة هةية

كؤبونـــةوةو  جاريـــش زؤر    

طرفتى كَيشـــةو زؤري ةكةبوونـــى
َ
كةل

بوونـــى و  كؤمةآليةتـــى و خَيزانـــى

نزيك كةسَيكى لةدةستدانى و نةخؤشى

هؤكارن هةمويان ئةمانة خَيزاندا، لة

خراث و راســـتةوخؤيان و كاريطـــةرى

دةروونيـــان كةســـانةى لةســـةر ئـــةو

كَيشـــةو بةرامبـــةر دروســـت نييـــةو

زؤر نني. بةتوانـــا طرفتةكانـــى ذيـــان

دةكات، لةخؤى ثرســـيار جار نةخؤش

ئةو تووشـــى ئةو كة بؤضى بةتايبةت

هاتووة؟ نةخؤشيية

نةخؤش  سةرةتادا لة ئاشكراية  

نةخؤشيةكةى لةسةر زؤرى ثرسيارى

لـــة دةيةوَيـــت و ال دروســـت دةبَيـــت

َيتةوة.
َ
بكؤل نةخؤشييةكةى هؤكارى

جؤرة  ئةم وةآلمى سةرةتا بةآلم

ضونكةوةكو زةحمةتـــة، ثرســـيارانة

هؤكارَيك نيية، تةنيا كة باســـمان كرد

بؤ هؤكارة ضةندين ةكةبوى
َ
كةل بطرة

نةخؤشييةكة. نيشانةكانى دياريدانى

هيض ثرســـيارانة جؤرة هةروةهـــا ئةم

لةسةر ضارةسةر نيية كاريطةرى باشي

خةمؤكى جؤرى دياريكردنى و كـــردن

نةخؤش.

ســـةرةتاى  لـــة تةنانـــةت   

ئةو نةخؤشـــيةكةدا ضارةسةركردنى

بةربةستَيكى دةبنة ثرســـيارانة جؤرة

ثرؤســـةى لةبةردةم قـــورس و طـــران

ضاكبونةوةدا.

نةخـــؤش  ثَيويســـتة بؤيـــة    
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بوونـــةوة لة هـــؤكار و 
َ
خـــؤى بـــة قول

ثرسياركردنى زؤرةوة خةريك نةكات 

و هةتا دةتوانَيت خؤى لةو شتانة دوور 

ؤزى دةروونى بؤ 
َ
بخاتةوة كةكَيشةو ئال

دروست دةكةن.

   لـــة ســـةرةتادا هةموو شـــتَيك 

الى نةخـــؤش ون و ناديارو بَي هيواية 

بؤية طةِران بةدواى ئةو ثرسيارانةشدا 

كاريطةرى باشـــي نيية. لةجياتى ئةوة 

باشـــرتة نةخـــؤش طرنطـــى بـــدات بة 

ئامؤذطارى و راوَيذى ثزيشـــكةكةى و 

بدات هةنطـــاو بةرةو ضاكبونةوة 
َ
هةول

بنَيت.

كردنــى خةمؤكى  ضارةســةر 
بةرَيطةى دةرمان 

:(Anti Depressiva)

  يةكَيك لة رَيطة سةركةوتوةكانى 

ضارةســـةركردن بةكارهَينانى دةرمانة 

 Anti) بـــة  كـــة  خةمؤكـــى،  دذى 

لةطـــةأل  ناســـراون،   (Depressiva

دانيشـــتنى تايبةتـــى نَيـــوان نةخؤش 

و ثســـثؤِرى دةروونـــى و باس كردن و 

قسةكردن لةسةر كَيشةكانى نةخؤش. 

ئـــةم دةرمانانة كة بـــةدذة خةمؤكى 

ناســـراون يارمةتـــى باشـــى نةخؤش 

دةدةن بـــؤ ضاكبوونـــةوةو يارمةتـــى 

ضةندان نةخؤشيان داوة كة لة سةرةتا 

دذى بةكارهَينانى دةرمان و ئةم جؤرة 

ضارةســـةركردنة بوون، لةبةر ئةوةى 

دةرمانةكان كاريطةرى الوةكى لةســـةر 

داناون يان بَي تاقةتى كردن.

  لـــةم بـــوارةدا ضةنديـــن جؤر 

دةرمان هةية كة هةريةكةيان اليةنى 

باش و خراثيان هةيـــة، كاتَيكيش كة 

ثزيشـــكى دةروونى شارةزا لةو بوارةدا 

دادةنَيت،  نةخؤشـــةكة  بـــؤ  دةرمـــان 

هةوأل دةدات كة دةرمانةكانى نةخؤش 

تايبةت بن بة جؤرى نةخؤشيةكةو بة 

الشيةوة طرنطة كة لة كةمرتين ماوةدا 

زؤرترين سوودى هةبَيت بؤ نةخؤش.

ئةوةى ماوةتةوة دةكةوَيتة سةر 

ى 
َ
شـــانى نةخـــؤش، ضةنـــد طوَيِرايةل

و  ثزيشـــكةكةيةتى  ئامؤذطاريةكانـــى 

ضةند بِرواى بـــة زووتر ضاكبونةوةى 

هةية لةو نةخؤشية.

ئـــةو دةرمانانـــةى كة لـــة دذى 

خةمؤكـــى بةكاردَيـــن دةرمانى هَيمن 

تووشـــى  مرؤظـــى  و  نـــني  كـــةرةوة 
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ودةبوون ناكةن. ئةطةرضى يارمةتى 
َ
ئال

ئـــةوة دةدةن كـــة نةخـــؤش ئاســـانرت 

خةوى لَيبكةوَيت، بةآلم بةشَيوةيةكى 

هةيـــة  كاريطةريـــان  زياتـــر  طشـــتى 

لةســـةر كةمكردنةوةى ثلـــة بة ثلةى 

نيشانةكانى نةخؤشييةكة بة جؤرَيك 

كة رةوتى ذيانى نةخؤشـــةكة ئاسايي 

بارودؤخـــى جارانى  بـــةرةو  بَيتةوةو 

بطةِرَيتةوة.

ئةمةش مـــاوةى هةفتةيةك يان 

هةفتةيةكـــى  ضةنـــد 

ثَيويستة لةو كاتةوة كة 

دةكات  دةست  نةخؤش 

بـــة ضارةســـةركردن و 

دةرمانةكان  خواردنـــى 

بةردةوام  بةشَيوةيةكى 

و رَيكوثَيك.

 بةثَيضةوانةشةوة 

دةرمانـــى خةو و هَيمن 

كةرةوةكان لةماوةيةكى 

زؤر كورتدا كاريطةريان 

لةســـةر مرؤظ  هةيـــة 

يارمةتـــى نةخـــؤش  و 

ترســـى  بـــةآلم  دةدةن، 

ئالودةبوونيان هةية.

بؤضى 

كاريطةرى دةرمانى 

دذة خةمؤكى ماوةى 

يةك تا دوو هةفتةى 

ثَيويستة؟ تَيكضوون 

و ناهةوسةنط 

بوونى ماددة 

طوَيزةرةوةكانى ناو 

دةماخ (Botenstoffe) و تا 

دةركةوتنى نيشانةكانى خةمؤكى 

ماوةى ضةند هةفتةيةك دةخايةنَيت. 

واتة نةخؤشييةكة شتَيكى كتوثِر 

نيية و هةر لة دروست بوونى 

يةكةم نيشانةكانيةوة تا دةركةوتنى 

نةخؤشيةكة ضةندين هةفتةى 

بةسةردا تَيثةِر دةبَيت، هةربؤيةشة 

دةرمانةكان بةشَيوةيةكى هَيواش 

دةتوانن ئةو ناهاوسنطيةى كة لة 
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ماوةيةكى و بووة دروست مَيشكدا

هاوسةنطى بووة تَيثةِر بةسةردا

بكةنةوة.

لةخؤيةوة  نةخـــؤش كة  كاتَيك

بؤ بةكاردَينَيت دةرمـــان زؤر بِرَيكـــى

ئـــةوا زوو ضاكبوونـــةوة، مةبةســـتى

و دةبَيت طؤِرانى خراث دروست لَيرةدا

زياترى تَيكضوونى بة هةست نةخؤش

دةكات. دةروونى بارى

نةخـــؤش طرنطـــة ئـــةوةى كـــة

كاريطـــةرى كـــة بيزانَيـــت، ئةوةيـــة

رؤذ   14  –  7 لـــةدواى دةرمانـــةكان 

نةخؤش ثَيويستة لَيرةدا دةردةكةوَيت

دوو دأل و بةخـــؤى بـــدات ئـــةو كاتة

لة ضاك بوونةوةى. نةبَيت

نةخـــؤش زانيارى ئـــةوةى بـــؤ 

ضارةســـةر ثرؤســـةى زياترى لةســـةر

بةكارهَينانةكانى و و ضاكبونةوةيـــي

لة خـــوارةوة هةبَيـــت دةرمانةكانـــى

دةكرَيتةوة. روون َيك
َ
خال بةضةند

بةسَي خةمؤكى ضارةسةرى
ئةوانيش: كة دةِروات، قؤناغدا

و ضارةســـةرى خَيرا - قؤناغـــى

كتوثِر.

جَيطري بوونةوة. قؤناغى -

لـــة خؤثاراســـتن قؤناغـــى  -

نةخؤشييةكة. دووبارةبوونةوةى

كتوثِر:  و خَيرا 1. ضارةســةرى
نةخؤشَيكةوة لة ضارةسةركردنة ئةم

 4 ماوةى و جياوازة دى نةخؤشَيكى بؤ

بةشَيوةيةكى  دةخايةنَيت. 8 هةفتة –

دةرمانانة قؤناغةدا ئـــةو لةم طشـــتى

نيشانةكانى لةطةأل بة نةخؤش دةدرَيت

بةماوةيةكى طونجاوةو نةخؤشييةكةدا

بةســـودى و باش كاريطةرى كةميـــش

كةم تايبةتى دةبَيت بـــة بـــؤ نةخؤش

و قورس نيشانة نةهَيشتنى كردنةوةو

خةوى بَي وةكو نةخؤش بةئازارةكانى

دةروونى. ئارامى نا و هَيزى بَي و

ئـــةم هةفتانـــةى بـــؤ نةخـــؤش

قورس ضارةســـةركردنةكة ســـةرةتاى

زؤر دةرمانةكانى ضونكـــة و طرانـــن،

دةردةكةوَيت. كاريطةرييـــان هَيـــواش

طؤِران بة هةســـت نةخؤش يةكســـةر

دةرمانةكانى واية الى لةخؤيداو ناكات

لـــة نييـــة دةوريـــان بـــاش نييـــة و

ضاكبونةوةيدا.

دةرمانانـــة ئـــةم هةروةهـــا

نةخؤش لةســـةر كاريطةرى الوةكيش

لة رووى خراث نني دةكةن كة دروست

نةخؤشـــةكةدا لة بةآلم دروســـتيةوة،

وشـــك وبوون،
َ
خةوال وةكو دةردةكةون

لة قورسى و ئازار و دةم ناو بوونةوةى

ةكاندا.
َ
ريخؤل

كةسَيك لة ئةم نيشـــانانةش كة

بةآلم دةردةكةوَيت. كةسدا ضوار هةر

دةرمانَيك طشتى هةموو بةشَيوةيةكى

و الوةكـــي كاريطـــةرى زؤر كـــةم تـــا

هةية، ئةمةش لـــة رَيطةى خراثيـــان

و نَيوان نةخؤش دانيشـــتنى و راوَيـــذ

قسةى دةتوانرَيت تايبةتةوة ثسثؤِرى

نةخؤش و يارمةتى بكرَيـــت لةســـةر

كة روونبكرَيتـــةوة بـــؤى بدرَيـــت و

و نيشـــانةى كاتى دةرمانةكانن ئةمانة

نامَينن. ماوةيةك دواى

تؤماركردنـــى  نوســـينةوةو   

ضاالكـــى و نةخـــؤش بارودؤخـــى

بـــريةوةري دةفتـــةرى رؤذانـــةى لـــة

خؤيةوة نةخؤش اليـــةن لة رؤذانـــةدا

بـــؤ ثزيشـــكى هةيـــة طرنطـــى زؤرى

بةو ضونكة نةخؤشـــيةكة، بة تايبةت

ضةند تا هؤيةوةدةزانَيت كة نةخؤش

ضاكبوونةوة بـــةرةو باشـــى هةنطاوى

لةو هةر دةتوانَيـــت هةروةها نـــاوةو،

بدات رَيطةيةشـــةوة يارمةتى نةخؤش

كردنةوةى كةم و بؤ ضارةســـةركردن

دةرمانةكان. الوةكى خراثى كاريطةرى

تؤماركردنـــى نوســـينةوةو

نةخؤشةكة بؤ رؤذانة بريةوةريةكانى

ئـــةو هةيـــةو خؤشـــي طرنطـــى زؤرى

شـــادى و خؤشـــى بة كة نيشـــانانةى

بة نابَيت ون لَيـــى بةســـةرى دةبـــات

رابردوودا. لةطةأل كردنى بةراورد

بةرةو هةنطـــاوى و باش بـــوون

دةردةكةوَيت خـــؤى بؤ ضاكبوونةوةى

دياريكردنـــى لـــة دةدات و يارمةتـــى

شـــَيوةى ثَيويســـت و بـــِرى دةرمانى

سةردان قؤناغةدا لةم ضارةسةركردنى،

و ثزيشك لةنَيوان ثةيوةندى بوونى و

كردن طفتوطؤ بؤ طرنطة نةخؤشةكةدا

ثَيدانى زياتر و زانيـــارى و وةرطرتنى

نةخؤش. ئامؤذطارى ثَيويست بة

دوو  لة نةخـــؤش    هةندَيكجـــار

بؤ كاتـــى ثَيويســـتة، هةفتـــة زياتـــر

نيشـــانةكانى يةكةمـــني دةركةوتنـــى

نيية، ماناى ئةوة ضاكبوونـــةوة، ئةمة

ضارةسةركردنى بة نةدات طوَي ئيرت كة

فةرامؤش كردنى دةرمانةكانى، و خؤى

دةركةوتنى و كردن ضارةسةر ضونكة
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ئـــريادةى نيشـــانةكانىضاكبوونةوةو

طرفتـــة بةرامبـــةر نةخـــؤش 

يةكَيكةوة لة و جياوازن دةروونييةكان

يةكَيكى دى دةطؤِرَيت. بؤ

بــوون:  جَيطــري قؤناغــى   .2
ســـَي هةفتةى لة زياتر ئـــةم قؤناغـــة

ضارةســـةرةوة دةست ضوارةمى يةم و

زياتر مانط يان دوو و ماوةى ثَيدةكات

دةخايةنَيت. بةكارهَينانى دةرمانةكان

دةبنـــة بـــةردةوام بةشـــَيوةيةكى

ماددة كردنـــةوةى هـــؤى هاوســـةنط

نةخؤش مَيشـــك. ناو طوَيزةرةوةكانى

باشرت كة دةكات هةســـت قؤناغةدا لةم

و هَيز و جاران لة لَيدةكةوَيت خـــةوى

و خؤشى بة و هةست باشـــرتة تواناى

ئارامى دةكات.

لـــةم طرنطـــة زؤر ئـــةوةى كـــة

جؤرَيك بةهيض كة ئةوةيـــة قؤناغةدا

بةكارهَينانى واز لـــة نةخؤش نابَيـــت

خؤيةوة لة يان بهَينَيت دةرمانةكانـــى

ئيرت كة ثَييوابَيت بكاتـــةوةو كةميان

ضونكة بؤتـــةوة، ضـــاك بـــة تـــةواوى

طةِرانةوةى مةترســـى لةم قؤناغـــةدا

قؤناغَيكـــى هةيـــةو نةخؤشـــييةكة

لةبـــارة بؤطةِرانةوةو و زؤر هةســـتيار

نةخؤشيةكة. دانةوةى
َ
سةرهةل

نةخـــؤش ثَيويســـتة هةروةهـــا

نوسينى رؤذانةى لةسةر بةردةوام بَيت

سات رؤذانةى طؤِرانكاريةكانى و خؤى

لةبةرضاوطرتنى بؤ بكات تؤمار بةسات

نةخؤشيةكة. سةنطاندنى
َ
هةل و طؤِران

لة دووركةوتنةوة قؤناغى .3
نةخؤشييةكة: بوونةوةى دووبارة

مانط دواى تَيثـــةِر بوونى ســـَي

هةرة زؤربـــةى ضارةســـةركردن لـــة 

نةخؤشيةكة كةم نيشـــانةكانى زؤرى

ئةوةشدا لةطةأل بةآلم نةماوة. بؤتةوةو

بة راوَيذ و ثـــرس نةخؤش ثَيويســـتة

بوونى بةردةوام بؤ بكات ثزيشكةكةى

دةرمانةكانى، بةكارهَينانةكانى لةسةر

و بِرى دةرمان كةم كردنةوةى ياخـــود

تياياندا. طؤِرانكارى

نةخـــؤش  جـــار زؤربـــةى   

ســـَي كة دةكرَيت ئـــةوة ئامؤذطـــارى

لةســـةر بَيت بةردةوام ديكةش مانطى

لة ئةوةى بـــؤ بةكارهَينانـــى دةرمان،

نةخؤشـــييةكةو دووبارةبوونـــةوةى 

. بَيت بةدوور دانةوةى
َ
سةرهةل

قؤناغـــةدا لـــةم هةروةهـــا

ضةنـــد نةخـــؤش كـــة دةردةكةوَيـــت

بةرامبـــةر دووبـــارة توانـــاى هةيـــة

ضارةســـةركردنى طرفتة دةروونيةكان

بةرامبـــةر بـــة و ضةنـــد خؤِراطـــرة

طاو
َ
كؤمةل و نـــاو خَيـــزان كَيشـــةكانى

خؤى. دةوروبةرى

خةمؤكى دووبارةنةبوونةوةى بؤ

و دةرمـــان جطـــة لـــة بةكارهَينانـــى

ثزيشـــك و نةخؤش نَيوان دانيشـــتنى

بةشـــَيوةيةكى كردنـــى و ضاودَيـــرى

ى دروســـت
َ
دةبَيـــت هةول بـــةردةوام،

ضؤنيةتى شَيوةو لة طؤِرانكارى بوونى

بؤ بدرَيت هـــةوأل بدرَيـــت، ذيانيـــدا

ناو نةخؤش بؤ دووبارة طةِراندنةوةى

دةوروبةر. و خَيزان

باش  ثالنَيكى دانانى هةروةها

هةســـتان ، لةخةو و نوســـتن بؤ كاتى

رؤذانةى لةكاروبارى بةشداريكردنى و

كارةكةي ئةطـــةر نـــاو خَيزانةكةيدا، 

بكات بةشدارى طرنطة بَيت بضووكيش

بَيت. ضاالك و

هَيـــواش هَيـــواش هةروةهـــا

كردنى قبوأل و وةرطرتن بـــؤ نةخؤش

ناو بؤ طةِرانةوةى و ذيان راستيةكانى

ئامادةبكرَيت. طا،
َ
كؤمةل

زؤر  الى كةسوكارى ئةوة دةبَيت

نةخؤشةكة الى و بَيت ئاشكرا و روون

ثرؤســـةى و بووةوة ضاك كة خؤشـــي

و خةمؤكـــى لـــة ضارةســـةركردن

ئاسايي رةوتى نةخؤش بؤ طةِرانةوةى

و نابَيت و رؤذَيكدا شةو لةماوةى ذيان

ثَثويستة. درَيذى ثشوو و زؤر كاتَيكى

جـــار زؤر بؤيةشـــة هـــةر 

ضةند لة نةخـــؤش ضارةســـةركردنى

دةخايةنَيـــت، ســـاأل تـــا مانطَيكـــةوة

ضةندين ئةوانةى كة الى بةتايبةتيش

يان هاتـــوون، خةمؤكى جار تووشـــى

ضارةســـةر بةتةواوى نةخؤشـــييةكة

دروست بؤتةوة. تياياندا نةكراوة و

سةرضاوة:
DEPRESSION
:Autor

 Professor Dr.Hans –Ulrich
Wittchen

 Max-Planck – lnstitut für
Psychiatrie, München
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ؤزدا 
َ
ئال طةيةكى 

َ
كؤمةل لة  مرؤظ 

دةذى و ذيانى ســةردةم بةو سادةييةى 
سةدةكانى رابــردوو نيية كة مرؤظ لة 
لة  خؤيداو  خَيزانةكةى  ضوارضَيوةى 
بةئاسوودةيى  بضوكدا  شارَيكى  سنورى 
 
َ
لةطةل ضونكة  بــةســةردةبــرد،  ذيانى 

بةرةو ثَيشضوونى جيهان و دنياى زانست 
بوارةكاندا،  لةهةموو  تةكنؤلؤذيي  و 
بــةرةو  مرؤظيش  يةتى 

َ
كؤمةال ذيانى 

ذيان  ئةستةمرتبووة،  ضــووةو  ؤزتر 
َ
ئال

طةدا ثَيويستى 
َ
ييةى كؤمةل

َ
لةم جةنجال

بة ذيرى و خؤ طونجاندنى تةواو هةية، 
طروث  ناو  يةتى 

َ
كؤمةال ذيانى  ضونكة 

واثَيويست دةكات تاك طونجاندن لةنَيوان 
خواست و ئارةزووةكانى خؤى و ئةو كؤت 
و بةندو داواكارييانةدا بةديبهَينَيت كة 

طة دةيسةثَينَيت يان دةيخوازَيت.
َ
كؤمةل

لةناو  ئاسوودةيي  بة  هةستكردن 
يةتيدا بةبةردى بناغةى 

َ
ذينطةى كؤمةال

كةسَيتى دادةنرَيت، ضونكة ئاماذةيةكى 
ــوانــاى  ــؤ بــةدةســتــهــَيــنــانــى ت ــــارة ب دي
ئاستى  بةندةلةسةر  و  خؤطونجاندن 
ضةندة  و  تــاك  بةخؤكردنى  متمانة 
هةست بةحةوانةوةو بةختةوةرى دةكات 
و هةستدةكات كةسَيكى سروشتيية لةنَيو 

ئةندام و هاوِرَي و هاوكارانى و كةسانى 
دا 

َ
لةطةل ةيان 

َ
مامةل كــةرؤذانــة  ديكة 

دةكات.
ثَيي خؤشة  مــرؤظــَيــك  هــةمــوو   
خاوةنى كةسَيتييةكى ديارو ناوازةبَيت و 
يةتييةى ذيانيان 

َ
لةنَيو ئةو طروثة كؤمةال

دا بةسةردةبات مؤركَيكى تايبةتى 
َ
لةطةل

دةكةين  ئارةزوو  هةريةكةمان  هةبَيت، 
بةدةست  خــودمــان  شَيوة  بةباشرتين 
ةتى 

َ
بَينني و كةسَيتيمان خاوةنى خةسل

و  جــوان  مرؤيي  سروشتى  و  رةفتارى 
بةرةطةزةكانى  ئاشنابوون  شكؤبَيت. 
بؤ  خؤشكةرة  رَيطة  دروســت  كةسَيتى 
نةشونماثَيكردنى ئةم جؤرة كةسَيتيية. 
خاوةنى  كةسَيك  يان  سروشتى  كةسي 
كَيية؟  بَيت  دروســـت  كةسَيتييةكى 
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كةسَيتى 
دروست

               سؤزان جةمال  
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ةتةكانى
َ
خةسل و بكةين  وةسفي ضؤن

هزرو بريكردنةوةو رةفتارو و كةسَيتى
كةسَيكة ئايا ضؤنن؟ مرؤظة ئةو تواناى
بةكةمرتينخواستةكانىخؤىرازييةيان
بةدةستهَينانى بؤ دةدات

َ
هةول بةردةوام

كةسَيكة ــدا؟ ــان ذي لــة ئةستةمةكان
ثَيش  دةخــاتــة طة 

َ
كؤمةل رازيــكــردنــى

ئارةزووةكانييةوة؟ حةزو هةستيارترين
شتَيك هةموو سةركَيشةو كةسَيكى يان
دةكاتةقوربانىبةديهَينانىخةونةكانى؟
يان خؤيدا

َ
لةطةل ئاشناية كةسَيكى

دةروونيان تةنيووة؟ ملمالنَي و دووفاقي
ثالن ئةو الى ذيان جدييةو كةسَيكى 
كةيف كةسَيكى يان وردة بةرنامةى و
كةسَيكى نــادات؟ بةهيض طوَي  خؤشةو
بِرواى ثةرَيزةو دوورة يان يةتيية

َ
كؤمةال

نةريت لةهةندَيك خؤى كاتى نيية بةوة
بدات؟ بةفرِيؤ يةتيدا

َ
ثةيوةندىكؤمةال و

ئةو ئةوكارةى يان داهَينةرة  كةسَيكى
كةسَيك بةهةموو ئاساييةو  دةيكات
دةكرَيت؟ ئةوكةسةيةكةضَيذ لةهةموو
ئةو كةسةية يان دةبينَيت ساتَيكى ذيان
رابـــردووى و رادةكــــات لةئَيستا كــة 
خةونةكانى وةهمى يان ثريؤزكردووة

داطريكردووة؟ ذيانيان تةواوى ئايندةى
دروست كةسَيتى باسي بةرلةوةى
بة خَيرا ئاماذةيةكى ثَيويستة بكةين
بةثَيي كة بدةين كةسَيتى  ثَيناسةى
جياوازةكانى لــةبــوارة  بةكارهَينانى
بؤكراوة تايبةتى ثَيناسةى مةعريفةدا
يةتى

َ
كؤمةال لةبوارى بةكارهَينانى وةك

و فةلسةَّـ و سايكؤلؤذى و و بايؤلؤذى
كةسَيتى ثَيناسةى م

َ
بةال ثةروةردةيي.

بةكارهَينانى لةمةبةستى ضاوثؤشني بة
كة ببةخشَيت ماناية  ئــةو  ثَيويستة
باسي لةوةية مةبةست تاك كةسَيتى
كة خاوةنى دةكةيت ى كةسَيك – خود
ةتىتايبةتىكةسَيتييةو

َ
َيكخةسل

َ
كؤمةل

ئةمةشكيانَيكىتايبةتىثَيدةبةخشَيت

ضةندة ثَيدةناسرَيت، كةسةى ئةو و
فاكتةرةبؤماوةييو ذينطةييةكانىمرؤظ
هةرجياوازى لةيةكدى بن نزيكيش
باشرتين لةكةسَيتىتاكدا دروست دةبَيت،
لة رووى كة لةيةكضوون نمونة دوانةى
لةيةك سيفةتةكاندا لةهةموو بؤماوةوة
ذينطةكةشيان هةمان و ضةندة ضوون
ـــةروةردةو ث شــَيــوازى هةمان ذينطةو 
دةبينيت م

َ
ــةال ــت،ب ــَي ب ــةكــردن

َ
مــامــةل

و سروشت و و مؤرك مةزاج جياوازى
هةردروستدةبَيت ثَيكهاتةىكةسَيتياندا
ضونكة مرؤظة، لةبةرذةوةندى ئةمة كة
تَيثةِربوونى

َ
لــةطــةل تاكَيك هةموو

و ـــــى دةروون ــةشــةى ط قــؤنــاغــةكــانــى
درككردن ى و

َ
ثةرةسةندنى تواناى ئةقل

بةبةديهَينانى ثَيويستى خؤناسينيدا و
تاكانةييخؤى هةية،لَيرةوة دةطةينةئةو
تاكَيك هةموو كة سادةيةى دةرئةنجامة
خاوةنىكةسَيتى ناوازةى خؤيةتىبةثَيي
باوو كلتورى و يةتى

َ
كؤمةال ذينطةى

جياوازى ةو
َ
مامةل ثــةروةردةو  شَيوازى

مرؤظةكان كةسَيتى سةردةمةكانيش
سنورداركردنى هةربؤية ــاوازن، جــي
لةذَيرناونيشانى كةسَيتى لة تايثَيك
كارَيكى سروشتى يان دروست كةسَيتى
لةسةر بِريار بتةوَيت طةر ئةستةمةو
تاكَيك كةسَيتى نادروستى يان دروستى
سةركةوتن رَيكةوتى بةدةطمةن بدةيت

بِريارةتدا. لةو دةكةيت
نيية تايبةت باسةكةمان لَيرةدا
ثَيكهاتةو زاراوةو وةك بةكةسَيتى
جؤرةكانى داِرشتنى و فؤرمةلةبوون و
مةبةستمان تةنيا  كو

َ
بةل هتد،  ... و

كةسَيتى ضوارضَيوةى لة لةكةسَيتيية
خاوةنى كة كَين ئةوانة ئايا دروستداو
ئايا و سروشتني  يان دروست كةسَيتى
مةرجى ــوةرو ــَي ث ـــت دروس كةسَيتى 
بتوانن هةمووان تا  هةية  دياريكراوى
خــاوةنــى ببنة و بــكــةن ـــِرةوى  ـــةي ث

كةسَيتييةكىسروشتىخواسرتاو؟
طةشةكردن: قؤناغةكانى

  Ted linds man تيدلندزمن
لةو دروســـت بةكةسَيتى ســةبــارةت 
سايكؤلؤذى زانايانى كة بــاوةِرةدايــة
كةسَيتى بةرزى ئاستى لةدياريكردنى
وَينةى و  محافزكاربوون زؤر دروستدا 
لةوديو تاكة ئةو مرؤيي  راستةقينةى
زمانَيكىزبرىتوندوتيذةوةشاراوةتةوةو
ونــبــووة، رةســةنــة ئــةو كةسة جــوانــة
نيية، جةستة جوانى لــَيــرةدا جوانى
كةسَيتى لة  هةندَيكجار هةرضةندة 
سيفةتةش ــةو ئ لــةوانــةيــة ــدا  دروســت
هةستة لةو مةبةست كو

َ
بةل هةبَيت،

سوكةوت
َ
هةل لةئةنجامى كة جوانانةية

رةفتارى كةسَيكى كةسَيتى دروستةوة و
دةبَيت، دروســـت ديكة، كةسانى الى 
بةرزى ئاستى لة مةبةست رةسةنيش
كو

َ
بةل نيية، وةضاغزادةيي و خانةدانى

كردةوانةية و سوكةوت
َ
هةل ئةو رةسةنى

راى بة دةدات. ئةنجاميان كةسة ئةو كة
طةشةكردنى بؤ قؤناغ يةكةمني تيد
جوانى كةسَيكى يان دروست كةسَيتى
ئةو واتة سؤزدارة، دةروونَيكى رةسةن،
بَيت رازى بوَيت و خؤش  خؤى كةسة
ثارَيزطارى رَيزى لَيبطرَيت و و بةخؤى
ئةمةشهيضكاتَيكخؤثةرستى لَيبكات،
بةخود هةستكردن كو

َ
بةل ناطرَيتةوة،

و دةطمةن و تايبةتى بةهايةكى وةك
نةك يدا

َ
لةطةل تةبابوون و ئاشنابوون

ئةم هــاوكــات ملمالنَى، و نــامــؤبــوون
نةشياوةكانى لةرةفتارة دوورة هةستة
كردن شانازى و  بوون لةخؤبايي  وةك

بةخؤوة.
خؤيان ى – خود كةسانةى ئةو
جةستةياندا

َ
خؤشدةوَيت،خؤديانلةطةل

ببَيتةهؤىروودانى كارَيكناكةن ئاشتةو
دووفاقي لةهةستودةروونياندا، هاوكات
ضونكة دةكةن، لةجةستةيان ثارَيزطارى
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جةستةيان بةشَيكة لةو خود-ةو خود-
يشيان بةشَيكى دانةبِراوة لة جةستةيان و 
ثَيويست ناكات لةسةر حيسابي اليةكيان 
يان  بكرَيت  فةرامؤش  ديكةيان  ئةوى 
بضةوسَينرَيتةوة يان تواناكانى بةهةدةر 
لة  ــزطــارى  ثــارَي ــةو كةسانة  ئ بــربَيــت، 
سستمى خؤراكى و تةندروستيان دةكةن 
زيان  ــن  دةزان كة  ناكةن  كارانة  ئةو  و 
ــةروةك  ه دةطةيةنَيت  بةجةستةيان 
و  وَيست 

َ
هةل رةفتارو  لةو  ضؤن خؤيان 

بريكردنةوةو كارانة بةدوور دةطرن كة 
ثَيطةياندنى  بةزيان  دةرئةنجامةكةى 

خوديان كؤتايي دَيت.
ــى  ــك ــَي ــة دةروون ــةســةى ك ئـــةو ك
بة  زؤرجــار  ســؤزدارى هةية، كةسَيكة 
مرؤظَيكى بةبةزةيي يان ميهرةبان يان 
سؤزدار وةسف دةكرَيت كة لةتوانايداية 
سؤز  و  بكات  خؤشةويستى  لةناخةوة 
بةبةرامبةرةكةى ببةخشَيت و هاوكات 
هةست بة سؤزى ئةويش بكات،كةسَيكةى 
هةية  دةطمةنى  مرؤيي  دةروونــَيــكــى 
رقي  طةربوترَيت  نيية  زيادةرؤيي  كة 
لةوانةية   نابَيتةوة،  مرؤظَيك  لةهيض 

بَيزاربَيت،  و  س 
َ
قةل كةس  بةهةندَيك 

م نازانَيت رقي لَييان بَيت يان رق 
َ
بةال

َيت 
َ
يدا جَي بكاتةوة، تيد دةل

َ
و كينة لةدل

كةسَيكى دةروون سؤزدار تةنيا بةشدارى 
لةهةستةكانياندا،  ناكات  ديكة  كةسانى 
تياداية  ئامادةيي  لةتوانايدايةو  كو 

َ
بةل

ئةم  بكاتةوة.  كــةم  لةئازارةكانيشيان 
دةروونة سؤزدارةش هةروا لة خؤِرا دروست 
خؤِرسكى  ئامادةبوونى  ــِراى  وَي نابَيت 
يةتى و 

َ
مرؤظ بَيطومان ذينطةى كؤمةال

ي 
َ
ةكردن رؤل

َ
ثــةروةردةو مامةل شَيوازى 

ثَيي  يورى  د.  دروستبوونيدا،  لة  هةية 
لةطةورةييدا  واية خؤشةويستى مرؤظ 
يية، 

َ
مندال خؤشةويستى  رةنطدانةوةى 

يدا 
َ
مندال لة  ضةندة   

َ
مندال ثَيية  بةو 

ئةوةندة  بةخشرا  ثــَي  خؤشةويستى 
لةطةورةييدا تواناى دانةوةى دةبَيت، نةك 
كو تواناى هةمواركردن 

َ
هةرئةوةندة، بةل

ســؤزو  قاندنى 
َ
خول نــوَيــكــردنــةوةو  و 

شَيوةيةى  بةو  دةبَيت  خؤشةويستيشى 
يةتى تاك لة 

َ
كة ذيانى سؤزدارى و كؤمةال

قؤناغةكانى دواتردا دةيخوازَيت. 
طةشةكردنى  ـــى  دووةم قؤناغى 

دروست يان كةسي جوان و رةسةن الى تيد 
خؤى لة خؤشةويستى ذينطةى مادديدا 
رةسةن  و  جوان  كةسانى  دةبينَيتةوة، 
ضَيذ دةبينن لة هةموو شتَيكى جوان و 
بَيطةرد، ضَيذ دةبينن لةبينينى ديمةنى 
سروشتى و ئةو شتة مادديانةى سةرنج 
و بةئاطاييان كَيش دةكات و دةيانخاتة ناو 
كةشَيكى تايبةتى دةروونييةوة، دةشَيت 
باخضةكةيان  ةباخَيكى 

َ
طول طةشانةوةى 

يان خؤش بكات، يان ئةندَيشة طرتن 
َ
دل

ى خؤرئاوابووندا 
َ
لة ئَيوارةيةكى ثرتةقال

كةسانة  ئةو  ببةخشَيت،  ثَي  ئارامييان 
هةية،  جوانيشيان  هونةرى  زةوقَيكى 
ئاسوودةيان  دةيانهةذَينَيت،  مؤزيك 
لة  طوَيطرتن  دةيانطرَينَيت،  و  دةكــات 
طؤرانييةك بؤ تةمةنَيك لة رابردوويان 
ضَيذ  دةتوانن  دةطةِرَينَيتةوة،دروست 
وةربــطــرن  جــوانــةكــان  شتة  لةهةموو 
ضةندة الى كةسانى ديكة بضووك بن و 

تَيبينى نةكراوو دووبارة ئاسايش بن.
ةتةكانى كةسَيتى دروست:

َ
خةسل

ــــن  ــــري ــــارت ــــةدي يــــةكــــَيــــك ل
ــةتــةكــانــى كــةســَيــتــى دروســـت 

َ
خــةســل

جةستةيان بةشَيكة لةو خود-ةو خود-
يشيان بةشَيكى دانةبِراوة لة جةستةيان و 
ثَيويست ناكات لةسةر حيسابي اليةكيان 
يان  بكرَيت  فةرامؤش  ديكةيان  ئةوى 
بضةوسَينرَيتةوة يان تواناكانى بةهةدةر 
لة  ــزطــارى  ثــارَي ــةو كةسانة  ئ بــربَيــت، 
سستمى خؤراكى و تةندروستيان دةكةن 
زيان  ــن  دةزان كة  ناكةن  كارانة  ئةو  و 
ــةروةك  ه دةطةيةنَيت  بةجةستةيان 
و  وَيست 

َ
هةل رةفتارو  لةو  ضؤن خؤيان 

بريكردنةوةو كارانة بةدوور دةطرن كة 
ثَيطةياندنى  بةزيان  دةرئةنجامةكةى 

خوديان كؤتايي دَيت.
ــى  ــك ــَي ــة دةروون ــةســةى ك ئـــةو ك
بة  زؤرجــار  ســؤزدارى هةية، كةسَيكة 
مرؤظَيكى بةبةزةيي يان ميهرةبان يان 
سؤزدار وةسف دةكرَيت كة لةتوانايداية 
سؤز  و  بكات  خؤشةويستى  لةناخةوة 
بةبةرامبةرةكةى ببةخشَيت و هاوكات 
هةست بة سؤزى ئةويش بكات،كةسَيكةى 
هةية  دةطمةنى  مرؤيي  دةروونــَيــكــى 
رقي  طةربوترَيت  نيية  زيادةرؤيي  كة 
لةوانةية   نابَيتةوة،  مرؤظَيك  لةهيض 

بَيزاربَيت،  و  س 
َ
قةل كةس  بةهةندَيك 

م نازانَيت رقي لَييان بَيت يان رق 
َ
بةال

َيت 
َ
يدا جَي بكاتةوة، تيد دةل

َ
و كينة لةدل

كةسَيكى دةروون سؤزدار تةنيا بةشدارى 
لةهةستةكانياندا،  ناكات  ديكة  كةسانى 
تياداية  ئامادةيي  لةتوانايدايةو  كو 

َ
بةل

ئةم  بكاتةوة.  كــةم  لةئازارةكانيشيان 
دةروونة سؤزدارةش هةروا لة خؤِرا دروست 
خؤِرسكى  ئامادةبوونى  ــِراى  وَي نابَيت 
يةتى و 

َ
مرؤظ بَيطومان ذينطةى كؤمةال

خؤِرسكى  ئامادةبوونى  ــِراى  وَي نابَيت 
يةتى و 

َ
مرؤظ بَيطومان ذينطةى كؤمةال

خؤِرسكى  ئامادةبوونى  ــِراى  وَي نابَيت 

ي 
َ
ةكردن رؤل

َ
ثــةروةردةو مامةل شَيوازى 

ثَيي  يورى  د.  دروستبوونيدا،  لة  هةية 
لةطةورةييدا  واية خؤشةويستى مرؤظ 
يية، 

َ
مندال خؤشةويستى  رةنطدانةوةى 

يدا 
َ
مندال لة  ضةندة   

َ
مندال ثَيية  بةو 

ئةوةندة  بةخشرا  ثــَي  خؤشةويستى 
لةطةورةييدا تواناى دانةوةى دةبَيت، نةك 
كو تواناى هةمواركردن 

َ
هةرئةوةندة، بةل

ســؤزو  قاندنى 
َ
خول نــوَيــكــردنــةوةو  و 

شَيوةيةى  بةو  دةبَيت  خؤشةويستيشى 
يةتى تاك لة 

َ
كة ذيانى سؤزدارى و كؤمةال

قؤناغةكانى دواتردا دةيخوازَيت. 
طةشةكردنى  ـــى  دووةم قؤناغى 

دروست يان كةسي جوان و رةسةن الى تيد 
خؤى لة خؤشةويستى ذينطةى مادديدا 
رةسةن  و  جوان  كةسانى  دةبينَيتةوة، 
ضَيذ دةبينن لة هةموو شتَيكى جوان و 
بَيطةرد، ضَيذ دةبينن لةبينينى ديمةنى 
سروشتى و ئةو شتة مادديانةى سةرنج 
و بةئاطاييان كَيش دةكات و دةيانخاتة ناو 
كةشَيكى تايبةتى دةروونييةوة، دةشَيت 
باخضةكةيان  ةباخَيكى 

َ
طول طةشانةوةى 

يان خؤش بكات، يان ئةندَيشة طرتن 
َ
دل

ى خؤرئاوابووندا 
َ
لة ئَيوارةيةكى ثرتةقال

كةسانة  ئةو  ببةخشَيت،  ثَي  ئارامييان 
هةية،  جوانيشيان  هونةرى  زةوقَيكى 
ئاسوودةيان  دةيانهةذَينَيت،  مؤزيك 
لة  طوَيطرتن  دةيانطرَينَيت،  و  دةكــات 
طؤرانييةك بؤ تةمةنَيك لة رابردوويان 
ضَيذ  دةتوانن  دةطةِرَينَيتةوة،دروست 
وةربــطــرن  جــوانــةكــان  شتة  لةهةموو 
ضةندة الى كةسانى ديكة بضووك بن و 

تَيبينى نةكراوو دووبارة ئاسايش بن.
ةتةكانى كةسَيتى دروست:

َ
خةسل

ــــن  ــــري ــــارت ــــةدي يــــةكــــَيــــك ل
ــةتــةكــانــى كــةســَيــتــى دروســـت 

َ
خــةســل
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دةروونــى،  بةحةوانةوةى  هةستكردنة 
ئـــةو حـــةوانـــةوةيـــةى لــةنــاخــةوةو 
ثَيدةكةين  هةستى  يــيــةوة 

َ
لــةزؤرقــوال

رؤذانة  حةوانةوةيةى  لةو  جياوازة  كة 
بكةين  تةمسيلي  بةناضارى  لةوانةية 

نةك بةراستى تيادا بذين.
 ساتى حةوانةوة يا ئارامى رؤحى، 
ضَيذ  يان  خؤشي  موضوِركَيكى  جــؤرة 
بةجةستةمان دةبةخشَيت، لةوانةية ئةو 
ساتة وةك شنةبايةكى بةيانيان بةهَيمنى 
تيذِرةوانة   يــان  تَيثةِرَيت،  بةالماندا 
بةسةر  بةخوِر  بارانَيكى  تــاوة  وَينةى 
ئةزموونةكانى  دابــكــات.  دةروونــمــانــدا 
ساتانة  بـــةم  لــةهــةســتــكــردن  ـــرؤظ  م
جياوازن، ضونكة هةرمرؤظَيك خاوةنى 
تايبةتى  باكطراوندو دةروونى  مؤرك و 

خؤيةتى و بةشَيوةيةك لة شَيوةكان 
دةوروذَيت و ثَيدةكةنَيت و دةطرى و 

دةضَيت و... هتد، ئةمانة 
َ
هةل

ضَيذو  ســاتــى  ــــةن  وادةك
ئاسوودةيشمان جياوازبن، 

دةشـــَيـــت شــاعــري لــةكــاتــى 
قةسيدةيةكدا  لةدايكبوونى 

ــوون بكات،  ــةزم ــةو ضــَيــذة ئ ئ
ــــةدواى ساتى  ل وةرزشـــةوانـــَيـــك 

هةستى  تيثةكةيدا  بـــردنـــةوةى 
ئةو  لةدايكبوونى  دةشَيت  ثَيبكات، 

بة خودى خؤمانةوة  راستةوخؤ  ساتة 
بَيت،  نةبةسرتا

م بةسةركةوتنى ئةو كةسانةوة طرَى 
َ
بةال

درابَيت كة خؤشةويستمانن يان بةشَيكن 
لةخؤمان.

يان  ضَيذ  بة  هةستكردن  ساتى 
ــان ئــاســوودةيــي  مــوضــوِركــى خــؤشــي ي
ساتةكانى  دةطمةنرتين  و  طرنطرتين 
بةهاى  خــودو  بةبةهاى  هةستكردنة 
ــرةوة  ــَي ــةى تــيــادا دةذيــــن، ل ــان ئــةو ذي
ةتَيكى 

َ
خةسل خاوةنى  دةبَيتة  مــرؤظ 

ئةويش  كة  دروســت  كةسَيتى  طرنطى 
ثراكتيزةكردنى  لــةتــوانــاى  بريتيية 
ذيان بةشَيوةيةكى راستةقينةو مانادار، 
دةشَيت ئةمة لةبةرئةوةبَيت ئةو كةسة 
توانيويةتى طونجاندن لةنَيوان خواست و 
 سستم و ياساو رَيسا 

َ
ئارةزووةكانيدا لةطةل

بكات،  دةوروبةريدا  يةتييةكانى 
َ
كؤمةال

يان دةشَيت لةبةرئةوةبَيت 
داهَينةرةو  كةسَيكى  كة 
دةتــوانــَيــت تا ئــةوثــةِرى 
سنورةكانى تواناى سوود 
 و زيــرةكــى و 

َ
لــةئــةقــل

 و رَيكةوتانة 
َ
ئةو هةول

وةربطرَيت كة لةذياندا 
م 

َ
ــةال دَيــنــةرَيــطــةى، ب

بَيت  هــةرضــؤنــَيــك 
كــةســَيــتــى دروســـت 
جوانةو  مرؤظَيكى 
خاوةنى هةستَيكى 
يــة 

َ
بــاال

بؤ ذيان و مرؤظايةتى بةطشتى، كةسَيكة 
و  خؤيةتى  ئامانجى  و  خاوةنى خةون 
بةدةستهَينانى  ئةو خةون و ئامانجانة 
خؤشى و ضَيذى تايبةتى ثَيدةبةخشن.  
توانايةكى  خــاوةنــى  لةوانةية  مــرؤظ 
ئةو  بةديهَينانى  بــؤ  بَيشوماربَيت 
ئامانجةى يان ئةو خواستانةى دةيةوَيت 
لة ذياندا بَينةدى، يان خاوةنى تواناياكى 
ئاسايي بَيت، كةسَيتى دروست داناية لة 
ئاشنابوون بةتواناكانى خؤى و بة واقيعى 
سوديان  لةذياندا  و  ــت  ــَي دةِروان لَييان 
ضــاوةِرَيــي  هةرطيز  و  لــَيــوةردةطــرَيــت 

ثةِرجووييةكيان لَيناكات.
ريضارد كؤون R.coan طوزارشتى 
بؤ  (نــمــونــةيــي)  ئــايــديــالــي  كةسَيتى 
وةسفكردنى كةسَيتى دروست داناوةو لةم 
دياريان  شوَينَيكى  كارةكانى  ثَيناوةشدا 
ةتى 

َ
ثَينج خةسل كــؤون  داطــريكــردووة، 

ةتى سةرةكي، كةسَيتى 
َ
كردووة بةخةسل

ئايديالي (يان دروست بةو مانايةى لَيرةدا 
ةتة 

َ
مةبةستمانة)، كة ئةو ثَينج خةسل

ثَيي  ماسلؤ  لةو بريؤكانةى  نزيكن  زؤر 
طةشةكردنى  ــةســةر  ــةن ــاردةك ك ـــة  واي

كةسَيتى دروست.
تاك  لةتوانستى  بــاس  كـــؤون    
ئةنجامدانى  بــؤ  تــوانــاى  ــة  وات دةكـــات 
كاروكردةوةكانى رؤذانةى بةشَيوةيةكى 
ةتة نزيكة 

َ
باش و سةربةخؤ، ئةم خةسل
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خؤيةتى و بةشَيوةيةك لة شَيوةكان 
دةوروذَيت و ثَيدةكةنَيت و دةطرى و 

دةضَيت و... هتد، ئةمانة 
َ
هةل

ضَيذو  ســاتــى  ــــةن  وادةك
ئاسوودةيشمان جياوازبن، 

دةشـــَيـــت شــاعــري لــةكــاتــى 
قةسيدةيةكدا  لةدايكبوونى 

ــةزمــوون بكات،  ــةو ضــَيــذة ئ ئ
ــــةدواى ساتى  ل وةرزشـــةوانـــَيـــك 

هةستى  تيثةكةيدا  بـــردنـــةوةى 
ئةو  لةدايكبوونى  دةشَيت  ثَيبكات، 

بة خودى خؤمانةوة  راستةوخؤ  ساتة 
بَيت،  نةبةسرتا

يان دةشَيت لةبةرئةوةبَيت 
داهَينةرةو  كةسَيكى  كة 
دةتــوانــَيــت تا ئــةوثــةِرى 
سنورةكانى تواناى سوود 
 و زيــرةكــى و 

َ
لــةئــةقــل

 و رَيكةوتانة 
َ
ئةو هةول

وةربطرَيت كة لةذياندا 
م 

َ
ــةال دَيــنــةرَيــطــةى، ب

بَيت  هــةرضــؤنــَيــك 
كــةســَيــتــى دروســـت 
جوانةو  مرؤظَيكى 
خاوةنى هةستَيكى 
يــة 

َ
بــاال

دياريان  شوَينَيكى  كارةكانى  ثَيناوةشدا 
ةتى 

َ
ثَينج خةسل كــؤون  داطــريكــردووة، 

ةتى سةرةكي، كةسَيتى 
َ
كردووة بةخةسل

ئايديالي (يان دروست بةو مانايةى لَيرةدا 
ةتة 

َ
مةبةستمانة)، كة ئةو ثَينج خةسل

ثَيي  ماسلؤ  لةو بريؤكانةى  نزيكن  زؤر 
طةشةكردنى  ــةســةر  ــةن ــاردةك ك ـــة  واي

كةسَيتى دروست.
تاك  لةتوانستى  بــاس  كـــؤون    
ئةنجامدانى  بــؤ  تــوانــاى  ــة  وات دةكـــات 
كاروكردةوةكانى رؤذانةى بةشَيوةيةكى 
ةتة نزيكة 

َ
باش و سةربةخؤ، ئةم خةسل
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تواناى لةبريؤكةى درككردن بةواقيع و
ماسلؤ. الى سةربةخؤبوون

خود-ى ئةوانةى واية ثَيي ماسلؤ
و مؤرالني كةسانى بةديهَيناوة خؤيان
خؤيانبؤسوودوبةرذةوةندىمرؤظايةتى
لةنمونةكانى ئةمةش كردووة تةرخان
باس كــاتــَيــك نزيكة  زؤر كـــؤونـــةوة
كارانةوة ثــرؤذةو  بةو تاك لةثابةندى
و ــةالى ل بايةخن جَيطةى كة دةكــات

خؤيني. لةدةرةوةى
يةكَيك دةكــاتــة ــؤون داهــَيــنــان ك
كةسَيتى طرنطةكانى ةتة

َ
خةسل لــة

تاكةى ــةو ئ دروســـت و بــةشــَيــوةيــةك
ئامادةيي دروستة كةسَيتييةكى خاوةنى
باوةكانى بةشتة بؤهةستكردن تياداية
نوَي شَيوةيةكى بة م

َ
بةال ــةرى، دةوروب

بةجياوازى ئةو كةسانة تازةطةرانةو و
يةتى

َ
كؤمةال بــارى رةطـــةزو و تةمةن

جؤرَيك هةميشة ذيانيان شــَيــوازى و 
ناو دةهَيننة داهَينان نوَيبوونةوةو لة
و بضووك لةمةسةلة هةر ذيانيانةوة،
دانايي تادةطاتة رؤذانــةوة ئاساييةكانى
فيكرو بوارةجياوازةكانى لة داهَينان و
ئةفراندن، ديكةى بوارةكانى و ئةدةب
كردووةو باسي ماسلؤش ةتة

َ
خةسل ئةم

وةسفي ضَيذوةرطرتن و بةداهَينان
دةكات.

ماسلؤ و  كــــؤون لــة هـــةريـــةك 
خــودو وةرطــرتــنــى و خــؤطــونــجــانــدن
و جـــوان بةشَيوةيةكى  كردنى 

َ
قبول

طرنطى ةتَيكى
َ
بةخةسل لَيي رَيزطرتن

و رازيبوون دادةنَين، دروست كةسَيتى
تةبابوون و رازيبوون خود

َ
لةطةل تةبايي

دةروبةرمان دروست  مرؤظةكانى
َ
لةطةل

بة ــر هــةســت ــات زي ـــرؤظ دةكــــات و م
مرؤظ وةك خؤى  بةهاى حــةوانــةوةو 
لةناو يــةتــى

َ
كــؤمــةال تاكَيكى  وةك  و 

مــرؤظ ضونكة دةكــــات، طــروثــَيــكــدا،
بةسةربردنى كاتة بة ضةندة ثَيويستى
تَيِرامانة و بةتةنيايي خؤيدا

َ
لةطةل

خؤى ناتوانَيت ــدةش  ــةوةن ئ لــةخــؤى
ئةم كؤون بةدوربطرَيت، ديكة لةكةسانى
تواناىثةيوةستىكة ةتةىناوناوة

َ
خةسل

مةبةستىلةخؤشةويستىوثةيوةنديية
كةسَيتى واية ثَيي يةتييةكانةو 

َ
كؤمةال

راستطؤيانة لــةتــوانــايــدايــة دروســـت 
تةسليمى بكات و خؤيشي خؤشةويستى
دةوَيت خؤشيان كة بكات كةسانة ئةو
خؤيان سؤزى و راستطؤيانة هةست  تا
ةتةش

َ
خةسل ئةم دةربــرِبن، بةرامبةرى

ماسلؤدايةكدةطرَيتةوةكاتَيكباس
َ
لةطةل

لةثةيوةندىبةتينىخؤشةويستىدةكات
هاوِرَيي يان كةسي ذمارةيةك

َ
لةطةل

لةخؤشةويستى هةروةها باس و نزيكدا
سةرجةم بؤ  ئينتيمابوون هةستى  و
بةهةقيقةتى دةكات و درك مرؤظايةتى
سةراثاطري بةشَيوةيةكى مرؤيي بوونى

لَيدةطرَيت. رَيزى و دةكات
ناوة  ناوى كؤون  دواجــار ئــةوةى
تةنيايي رووةو تَيثةِرين و شكؤبوون
ــة وات طــشــتــدا

َ
ســؤفــيــطــةرانــة لـــةطـــةل

سةراثاطري طشتى
َ
لةطةل ثةيوةستبوون

قدا،ماسلؤبةهةستى
َ
يانسروشتيانخال

دةبات. طةرايي بةرفراوان ناوى سؤَّـ
َيك

َ
كؤمةل دةكات واثَيويست لَيرةدا

روانطةىديكةدةربارةىكةسَيتىدروست
دةست ثَيدةكةين: فرؤيد بخةينةِروو بة
تةندروستى وايـــة  ثَيي فــرؤيــد
لة ئةفسانةيةو تةنيا تــةواو ــى دةروون
َ
لةطةل م

َ
بةال دوورة، واقيعييةوة ذيانى

منى (ئةو، نَيوان هاوسةنطى ئةوةشدا
ئةنطَيزة كة بةشَيوةيةك مــن) ،

َ
بـــاال

تَيربكةن، دةبَيتةهؤى جياوازةكانى تاك
طونجاندنى لة  جؤرَيك دروستكردنى 

دروســت كةسَيتى  ئةمةش و  نــاوةكــى
كةسَيتى واتايةى بةو فؤرمةلةدةكات،
ثَيداويستييةكانى دةتوانَيت دروســت
بةدووربَيت ئةوةشدا

َ
لةطةل ثِربكاتةوة

لؤمةو يــان طووناه بة لةهةستكردن
يةتى.

َ
طازاندةىكؤمةال

شايةنىباسةضةمكىدةروونشيكارى
ثشت دروست كةسَيتى لة تَيطةيشتن بؤ
بةذيانى سةبارةت فرؤيد تيؤرةكةى بة
مئادلةر

َ
،دةبةستَيت،بةال

َ
سَيكسواُّـمندال

فرؤيددا
َ
لةطةل لةوانةى بوو يةكَيك

سَيكسوال ي
َ
بةرؤل سةبارةت بوو ناكؤك

و دروســـت كةسَيتى  لةطةشةكردنى 
ئارةزووى وابوو ثَيي لةنيورؤسسيشدا،
يةتى

َ
كؤمةال هةستى  يان يةتى 

َ
كؤمةال

لةطةشةكردنى ئامانجة طرنطرتين
لةضارةسةركردنى و  دروست كةسَيتى
ئادلةر الى مرؤظ ضونكة دةروونيشدا،
لةبناغةدا، يةتيية

َ
كؤمةال بوونةوةرَيكى

 كةسانى
َ
ئارةزوو دةكاتثةيوةندىلةطةل

يةتى
َ
ببةستَينتوضاالكىكؤمةال ديكةدا

بةرذةوةندى بكات، جَيبةجَي هاوبةش
بةرذةوةنديية دةخاتةثَيش يةتى

َ
كؤمةال

باوةِرةداية لةو ئادلةر تايبةتييةكانيةوة،
رةفتارى كة يةتى

َ
كؤمةال ثَيدانى بايةخ

خؤِرسكيية ــنــَيــت ــَي
َ
دةجــول ــي  مــرؤي

جؤرييةكانى ستَيرؤتايثة هةرضةندة
سستمة ئةو و ك

َ
خةل

َ
لةطةل ثةيوةندي

دروست و دةردةكةون يةتيانةى
َ
كؤمةال

ــطــةيــة
َ
كــؤمــةل ـــةو دةبــــن ســروشــتــى ئ

دةذى. تيايدا تــاك كة دةكــةن ديــارى
بةشوَين ئادلةر الى خود  بةمشَيوةية
يارمةتى كة دةطةِرَيت شارةزاييانةدا ئةو
ناوازة شَيوازَيكى بةديهَينانى بؤ دةدةن
يةكةيةكى وةك كةسَيتيش ذيانداو لة
لة بريتيية كة دةبَيت دروست تايبةتى
ةت

َ
نةروخةسل

َ
ثال لة داِرشتنَيكىدةطمةن
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كردارَيك لةاليةن هةر بةهاو بايةخ و و
مؤركى و ئةنجامدةدرَيت مــرؤظــةوة
لةخؤ كةسة ــةو ئ ــوازى شــَي تايبةتى
ئةو دروستكردنى لةثَيناوى دةطرَيت،
نةرةسَيكسوالةكان

َ
شَيوازةدةطمةنةشثال

دةبينن ذيانيدا لــة  الوةكـــى ــَيــكــى
َ
رؤل

فرؤيدةوة)، بؤضوونى (بةثَيضةوانةى
و تــَيــدةكــرَيــت ضونكة مـــرؤظ كـــارى
ذينطةيي ثَيودانطة ئةو سةر كاردةكاتة
باون، طةدا

َ
لةكؤمةل كة شارستانيانةى و

يةتىوشارستانييةكان
َ
بايةخدانةكؤمةال

رةفتارَيكى نواندنى بؤ ثَيوةدةنَين ي
َ
ثال

يان نةرَيك
َ
ثال تَيركردنى دياريكراوو

نةر
َ
ثال فةرامؤشكردنى و ثَيداويستييةك

يانثَيداويستييةكىديكة.
كةسَيتى و ضةثَينراوةكان

دروست:
خاوةنى  مرؤظ واية ثَيي  يونط
لة شاراوةية اليةنى  و هةستى اليةنى
الى دووةمــيــان ئةمةى كة دةروونــــدا
ديكةش كةسانى  بؤ و خؤى كةسةكة 
نيية.بةوثَييةطةشةكردنى دياروئاشكرا
دروســت بةشَيوةيةكى تــاك كةسَيتى
كاوةخؤييانةو كرانةوةى لة بريتيية
تَيروتةواو و نةست لة كردن طوزارشت
لةكةسَيتيدا كــراوةكــان  اليةنة بوونى
ي

َ
توندوتؤل شَيوازَيكى رَيطةى لة ئةويش

مانادارةوة.
جياجيا  شـــَيـــوازى ــة ب ـــرؤظ  م  
دةوروبةرييةوة جيهانى لة شارةزايي
كرد دركــى بــةوة يونط ــت، ــرَي وةردةط
لةوةى بةئاطان  زياتر ــراوة ك كةسانى
روودةدات، ضي دةرةوةياندا لةجيهانى
كة داخــراوةوة كةسانى بةثَيضةوانةى
بريكردنةوةو بـــةرةو مةيليان زياتر
شتة و خؤيان ناوةوةى رووةو تَيِرامان
طرتووة، ئاِراستةى تايبةتييةكانيان

ثةروةردةوة بؤماوةو شَيوازى لةرَيطةى
يةكَيك طةشةكردنى لةسةر جةخت تاك
ئــةوى و  دةكـــات ئاِراستةية  دوو لــةم 

ديكةيانكةمرت ثةرةدةسةنَيت.
خود بةدةستهَينانى يؤنط بةثَيي
بةرامبةر تاكة بةبةئاطايي ثَيويستى
و كةسَيتى ضةثَينراوةكانى اليــةنــة
دانة بؤطوزارشتكردنلَييان بةرَيطةى

َ
هةول

يارمةتيدةر ذياندا، ئةوةشي لة تايبةتى
دانة

َ
هةول خود ئاشكراكردنى بؤ دةبَيت

كة كؤذانةكانى ئازارو هَيوركردنةوةى بؤ
لَيرةوة َينَيت.

َ
دةنال بةدةستيانةوة مرؤظ

ثَيويستى يؤنط بةثَيي دروست كةسَيتى
ناكؤتاية بؤئةوةى كؤششي  و

َ
هةول بة

و ئاشكرابكات ضةثَينراوةكانى توانا
لةرَيطةى ئةويش لَيبكات طوزارشتيان
شَيوازى و نــوَي  ئامانجى دياريكردنى 
بؤنمونةئةوكةسانةى بؤبوونيان، نوَيوة
بؤ بووة يارمةتيدةر ثــةروةردةيــان كة 
لة خَيزان ثَيكةوةنانى  و هاوسةرَيتى 
دةستبةردارى زووى تةمةن و قؤناغَيكى
تايبةتيةكانيان بوون، و ئامانجة خةون
كةوتوونةتة هةستيانكردووة هــةرزوو
بةدةست داخــراوو رَيطةيةكى بــةردةم
كاتَيك م

َ
بةال ندوويانة،

َ
ناال نوشوستييةوة

ــرؤذةى ث و ئامانج دانــانــى لــةرَيــطــةى
خود بةديهَينانى يانداوة بؤ

َ
هةول نوَيوة

ئاِراستةيان دروست كةسَيتييةكى بةرةو
طرتووة.

دروست: كةسَيتى و بونطةرايي
مرؤظ ــة واي ثَييان بونطةراكان
خؤى رةفتارى دةتوانَيت خؤى تةنيا
بيخوازَيت، هةرضؤنَيك لةهةركاتَيكداو
ثَيطةيشتوو كةسانى  بــكــات،  ـــارى دي
دروســتــن كةسَيتيةكى ــى خــاوةن كــة 
بِريارانة كــارو ــةو  ئ بةرثرسيارَيتى
داويانةو كردوويانةو كة ئةستؤ دةطرنة

و بةربةست و ئاستةنط دةدةن
َ
هةول

بةئاطان و برِبن يةتيةكان
َ
كؤمةال فشارة

لةبةرامبةرئةوهَيزةدةرةكيانةىبةسةر
َ
لةطةل م

َ
بةال سةثَينراوة، كردةوةكانياندا

دةبذَيرن
َ
هةل ئةوة خؤيان ئةمانةشدا

و بوةستن دذيان يان بنب، تةسليمى ئايا
دةتوانَيت ك

َ
خةل بناغةيةش ئةم لةسةر

راستيية ئةو لَيرةوة بكات، بذاردن
َ
هةل

مرؤظ ئــةوة  كة  دةبَيت ئاشكرا  زياتر
بةم دةكات و دروست خؤى خؤيةتى كة
بةكةسَيكى خؤى دروست كةسَيتى ثَيية
ئامِرازَيك نةك دادةنَيت بةرثرس ئازادو
ثَيشبينى يان  نــةزوةى سةرةرؤيانة بؤ 
ديكة، كةسانى خواستى و ضوون بؤ و
نييةو

َ
ئةقال بريكردنةوةيةكى خاوةنى

ثِركردنةوةى هاوسةنطى  لةتوانايداية 
ئةوةى بَي رابطرَيت ئارةزووةكانى داواو
تواناكانى و بطةيةنَيت ى بةخود- زيان

بةهةدةر بةرَيت.
لةئَيستا جةخت زياتر بونطةراكان
ي بةشوَين

َ
قول بة ئةوةى دةكةنةوة بَي

بطةِرَين رابـــــردوودا ةتةكانى
َ
خةسل

لةسةر ئةوانةى و فرؤيد بةثَيضةوانةى
واية ثَييان دةِرؤن، ئــةو ميتؤدةكةى
هةيةو وةك ئةوةبَيت مرؤظ ثَيويستة
ئازادو و ئةوةبَيت تيادابَيت  ئازايةتى

بِريارةكانيدا. و لةذيان بَيت سةربةخؤ
دروست: كةسَيتى و نةوايي

َ
دل

وليةم ثالتزW. Platz لةئةنجامى 
طةشةكردنى ضؤنيةتى كردنى تَيبينى
طةورةكان كة دانا تيؤرةى  ئةم

َ
مندال

يارمةتيدةر دةشَيت دا
َ
مندال ذيانى لة

ــةردةم ــةب ل ــن يـــان بــبــنــةبــةربــةســت ب
 ثَيويستى

َ
طةشةكردنى سروشتيدا.مندال

ثَيداويستى هةندَيك بةدابينكردنى
خؤرسكةكانى داواكاريية بؤئةوةى هةية
و دةبَيت تينووى  و  برسي تَيربكات، 
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و ثاك كردنى ضاودَيرى بة ثَيويستى
خاوَينىجةستةى هةية، ئةطةرئةمانةى
هةست دابينكرا بؤ طةورةكانةوة لةاليةن
ثشت نةواييةكى

َ
دل و دةكات نةوايي

َ
دل بة

ئةم بارة ديكة، بةكةسانى بةستو دةبَيت
يدا ئاساييوسروشتييةو

َ
لةقؤناغىمندال

كاتَيك م
َ
بــةال بَيت،  هــةرواش  ثَيويستة

ثِركردنةوةى بؤ لةطةورةييدا مــرؤظ
بةكةسانى ثشت داواكانى و ثَيداويستى
ناسروشتييةو ئةمةيان دةبةستَيت ديكة
بةستوو ثشت نةوايي

َ
دل ناوة ناوى ثالتز

نييةو ئاسايي بارَيكى كة ثَينةطةيشتوو
ثشت ي

َ
مندال بةوَينةى هةر كةسانة ئةو

بةكةسانى ديكة دةبةستن.
كةسَيتىدروستبةثَيضةوانةىئةو
سةربةخؤن نةوايي

َ
دل خاوةنى كةسانةوة

بؤ كاتَيك دةكات نةوايي
َ
بةدل هةست واتة

داواكانيان و  ثَيداويستى ثِركردنةوةى 
هيض ئةمةش دةبةستن، بةخؤيان ثشت
بةتةنيا بذى مرؤظ كة ئةوة ناطةيةنَيت
خؤبةستن بة ثشت كؤيلةى ببَيتة يان
ضونكة ذيانيدا، بوارةكانى لةهةموو
مرؤظ كة  دةنــَيــت بـــةوةدا دان ثالتز 
كةسانى خؤشةويستى و يارمةتى بَي
رووبــــةِرووى و بــذى ناتوانَيت ديكة 
ثةيوةندى لة هــةروةك ببَيتةوة ذيــان
ثيشةو هاوِرَييةتى و هاوسةرَيتى و كارو

دةيبينني. رؤذانةدا ديكةى بوارةكانى
دروست: و كةسَيتى دَلةِراوكَي

لةو   Frits Perls بَيرلز فرتز
ترس بةهؤى مرؤظى ئاسايي باوةِرةداية
مرؤظ هةميشة دةكات، طةشة ذيانةوة لة
ذيانى بةرامبةر ــةِراوكــَيــي

َ
دل و  تــرس 

ناخؤشةكانى رووداوة  و  كــارةســات و 
هةستكردن دةبــنــةهــؤى ـــــردووى راب
بةرامبةر ترس و ي

َ
دوودل و بةنائارامى

ثَيويستة دةكـــات  هةست بةئايندةو

بةردةوامثشتبةكةسانىديكةببةستَيت
ئةطةر دةبَيت توِرة و بدةن يارمةتى تا
ئةو ثَيشبينيةكانى و بؤضوون بةثَيي
كةسَيتى م

َ
بةال نةكرد، سوكةوتيان

َ
هةل

بةسةر ذيان ديكة بةجؤرَيكى دروست
دةداتخؤىلةوثةيوةنديية

َ
دةبات،هةول

بكاتكةثشتبةكةسانى ئازاد نةخؤشانة
خؤى ئةوة  لةجياتى دةبةستَيت ديكة 
و هةستى درككردن و خاوةنى بةئاطايي
نابات بةهةدةر خؤى ذيانى خؤيةتى،
زيندة ـــردوو راب جوينةوةى  لةنَيوان
كو

َ
بةل داهــاتــوو، ئارةزوةكانى خةونى

دةخاتة تواناكانى و
َ
هةول بةمتمانةوة

ثَيي بة  هةنطاوةكانى  ذيانيدا لة  طةِرو 
دةنَيت خؤى بِريارى و هةست و درك
خؤبةخؤ سوكةوتةكانى 

َ
هةل هةربؤية 

ثــَيــكــراوو دروســـت و دةردةكـــــةون و
دةبن. ئامانجدار

خــةَلــك ــةى ــان ــي ــاري ـــةو ي ئ
دةيانكةن:

لة   Eric Berne بريين ئرييك 
ك

َ
خةل ياريانةى ــةو ”ئ كتَيبةكةيدا

ثَيض ثَيضاو شَيوازة لةو باس دةيانكةن“
ئاسايي مرؤظى كة دةكــةن سةيرانة  و 
شَيوةيةى بةو ذيانى بةِرَيكردنى بؤ
ثَيدةبةستَيت. ثشتيان دةيةوَيت، خؤى
هةمان كانة

َ
خةل ئةو وايــة ثَيي برين

كاتَيك بةكاردةهَينن ي
َ
مندال شَيوازةكانى

بؤ داواكارييةكانيان باوانيان دةيانويست
لةطةورةييدا ئَيستاش بكةن، جَيبةجَي
بؤئةوةى

َ
فَيل و  فرت دةبةنةبةر  ثةنا

ئارةزووةكانيان كةسانىدىثَيداويستىو
دروست كةسَيتى م

َ
بةال بةدةستبَينن، بؤ

خــؤى ــةوةى ــردن ــك ــت ــةجــةخ ثــشــت ب
لة ”مــن ــَيــت 

َ
دةل بؤنمونة دةبةستَيت 

دؤخَيكى باشدام“ بةم شَيوةية كةسانى
شَيوةية بةو ناضاردةكات دةوروبـــةرى
ثَييوةك اليقة بكةنكة

َ
ةى لةطةل

َ
مامةل

ثةنا دةباتة و
َ
كامل كةسَيكى ثَيطةيشتوو

جوامَيرى لة و سؤزى
َ
دل و بةر ئةمةك

و كةسانى ديكة
َ
لةطةل ة كردنيدا

َ
مامةل

كة يية
َ
خال يارييانة لةو ذيانى بةرَيذةيي
دةيكةن. بةردةوام ديكة كةسانى

دروست كةسَيتى  بناغةى دواجار 
نةواييةبةدةرنييةكةبةبةرهةمى

َ
لةودل

ئةزموونىثؤزةتيظلةثةيوةندىبةتينى
دادةنرَيت، ضونكة دايكدا

َ
 لةطةل

َ
مندال

كرانةوة بةسؤنطةى ئاسوودةيية ئةو
كو تواناكان

َ
دادةنرَيت بةرووىدنياوخةل

بةخؤكؤدن، متمانة طةشةكردنى و
رويض بؤضوونى  لة  جةخت ئةمةش 

ئاستى  وايــة  ثَيي كة ــات دةك  Roich
ثةيوةنديكردن باشرتين بؤ توانستى تاك
م
َ
بةال كةسَيتى، دروستى بؤ طةية

َ
بةل

كارَيكى رايــش الى دروســت كةسَيتى
بةردةوام بةرطرى تاك ئةستةمة مادام
ثراكتيزةكردنى دذى دةكــات خؤى لة 
ضونةكانى

َ
هةل سؤزو و سَيكس و ذيان

ئةم كة  ضةثاندنةوة، لةرَيطةى ديكة 
دروستبوونى دةبَيتةهؤى ضةثاندنة
ناوة نــاوى و ماسولكةيي كرذبونَيكى
لةو رايش م

َ
بةال ماسولكةيي، غانى 

َ
قةل

بة طةيشتن بؤ تواناى مرؤظ باوةِرةداية
مرؤظ كة ئاماذانةى لةو يةكَيكة ئؤرطازم
درَيذخايةندا غانكراوى

َ
قةل ذيانَيكى لة

ناذى.
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تيشكى خؤر: وزةيةكى تيشكدارة 
ناوةكييةكانةوة  كارلَيكة  ئةنجامى  لة 
ــة دةردةكـــات. نزيكةى  خــؤر ئــةم وزةي
تيشكى  خـــؤر  تيشكةكانى  نــيــوةى 
 Visible) كورتن  شةثؤل  بينراوى 
تيشكةكانى  نيوةى  و   (short-wave
ــةو بــةشــةن كــة نزيك  دي زؤربـــةى ئ
ذَيرسوورن (Near-infrared part) و 
هةندَيكيشيان بةشى سةرو وةنةوشةيني 
لةبةرئةوةى   (Ultraviolet: UV)
داوة  زةوى  ـــةرى  دةوروب بةرطةى  ئــةو 
نامذَيت، 

َ
تيشكى سةرو وةنةوشةيى هةل

ئةطةنة  وةنةوشةيى  تيشكةكانى سةرو 
سةر زةوى و ثَيستى مرؤظـ تؤخ و ثيري 

دةكةن.
ثَيوانةى تيشكى خؤرى بينراو و 
وات/  (1366) بة  يةكسانة  نةبينراو 

لة  كالؤرى  (96ر1)  واتة   (W/m²)²م
دا  لة 1 سم2  خولةكَيكدا  
لة ماوةى  ثَيوانةية  ئةم  و 
يكدا بة رَيذةى 6.9 % 

َ
سال

جياوازة واتة (1412) وات/
م² لة سةرةتاى مانطى كانوونى 
وات/م²   (1321) ــداو  دووةم
لةسةرةتاى مانطى تةمووزداو 

ــؤى جـــيـــاوازى دووريـــى  ــةه ب
رؤذَيكةوة  لة  خــؤرةوة  لة  زةوى 
بؤ رؤذَيكى ديكة بة بِري ضةند 

هةزار واتَيك جياوازيى هةية 

واتة بؤ سةر هةموو زةويى 
ثانتاييةكةى  رووبـــةرو  كة 
ة  كــم²   (127,400,000)
تيشكى  ى   (Power) هَيز 
بــةجــيــاوازى 3ر5%  خـــؤر 
كةمرت يا زياتر يةكسانة بة 

(1,740× 1017) وات.
ئــةو بــِرة تيشكةى كة 
زةوى لة خؤرى وةردةطرَيت 
بة ثَييى ئاو و هةواو بةرزو 

نزمييةوة دةطَورِدرَيت.
ــى بــؤضــوونــى  ــَي بــة ث
شَيرثةنجةى  ــةى 

َ
ــةل ــؤم ك

جــؤرى  لــة  جطة  ــة  ن
َ
ســاال ئةمةريكى 

شَيرثةنجةى ميالنؤماى ثَيست زياتر لة 
يةك مليؤن نةخؤش تووشى شَيرثةنجةى 
تــةواويــان  ثةيوةندى  و  ــن  دةب ثَيست 
بةتيشكى خؤرةوة هةية هةروةها تيشكى 
سةرو وةنةوشةيى بةرطرى لةشيش كةم 

دةكاتةوة.
رَيى  لة  خؤر  تيشكى  كاريطةريى 
درَيذة شةثؤل (Wavelength: WL)ة 
جؤراوجؤرةكانيةوة دةبَيت و شةثؤلةكان 
 (Nanometer)  (.ن. م) بة نانؤميتةر
دةثَيورَين (هةر يةك نانؤميتةر = 1 / 1 

بليؤنى مةترَيك).
ئةو 3 جؤر شةثؤلةى تيشكى 
ثزيشكييةكاندا  كارة  لة  كة  خؤر 

طرنطن ئةمانةن:
ســةرو  خـــؤرى  تيشكةكانى   .1

وةنةوشةيى 
 Ultraviolet Radiation:)
م.)   (ن.  نانؤميرت   400 لة   :(UVR

كةمرتن  و سَى جؤرن: 
       a. تيشكى سةرو وةنةوشةيى 
  UVA) : 320-400) ئةى  جؤرى 

(ن. م.) و دةكرَيت بة 2 جؤرةوة:

 UVA I):) 1. تيشكى جؤرى ئةى يةك
400-340 (ن. م.)

 UVA) دوو  ئةى  جؤرى  تيشكى   .2
II): 320-340 (ن. م.)

وةنــةوشــةيــى  ســـةرو  تيشكى   .b
جؤرى بى (UVB) : 280-320  (ن. 

م.). 
 c. تيشكى سةرو وةنةوشةيى جؤرى 
م.):  (ن.    UVC)  200-280) سى 
لةبةرئةوةى توَيذى ئؤزؤن (Ozone) ى  
توَيذةكانى سةر زةوى تيشكى جؤرى سى 
خؤشبةختانة  دةمذَيت، 

َ
هةل  (UVC)

طةر  و  زةوى  ســةر  ناطاتة  تيشكة  ئــةم 
بطاتة سةر زةوى ذينطة بة مرؤظيشةوة 

نائارام ئةكات.
بــيــنــراو  ــــؤرى  خ تيشكى   .2
 Visible Light: VL) (400-760)
ن. م.): جطة لة كاركردنةسةر  رَيتينا 
كاريطةرييةكةى  ضــاو  (Retina)ى 

سنووردارة.
ســوور  ـــر  ذَي خـــؤرى  تيشكى   .3
(Infrared: IR): (زياتر لة 760 ن. 
خؤر  لةبةر  كة  طةرمييةية  ئةو  م.): 

هةستى ثَيدةكرَيت.   
سووربوونةوة  بِرى  كةمرتين   ¿
 Minimal Erythema) (كبس): 
بــِرى  كةمرتين   :(Dose: MED
درَيذة شةثؤلَيكى رووناكيية كة تواناى 

سووركردنةوةى ثَيستى هةية. 
¿ بِرى ستاندةردى سووربوونةوة 
 Standard Erythema) (بسس): 
Dose: SED): ئةو بِرة كاريطةرةية 

تيشكى خؤر: وزةيةكى تيشكدارة 
ناوةكييةكانةوة  كارلَيكة  ئةنجامى  لة 
ــة دةردةكـــات. نزيكةى  خــؤر ئــةم وزةي
تيشكى  خـــؤر  تيشكةكانى  نــيــوةى 
Visible) كورتن  شةثؤل  بينراوى 

تيشكةكانى  نيوةى  و   (short-wave
ــةو بــةشــةن كــة نزيك  دي زؤربـــةى ئ
Near-infrared partذَيرسوورن (Near-infrared partذَيرسوورن (Near-infrared part) و 
هةندَيكيشيان بةشى سةرو وةنةوشةيني 
لةبةرئةوةى   (Ultraviolet: UV)
داوة  زةوى  ـــةرى  دةوروب بةرطةى  ئــةو 
نامذَيت، 

َ
تيشكى سةرو وةنةوشةيى هةل

ئةطةنة  وةنةوشةيى  تيشكةكانى سةرو 
سةر زةوى و ثَيستى مرؤظـ تؤخ و ثيري 

دةكةن.
بينراو و  ثَيوانةى تيشكى خؤرى 
وات/  (1366) بة  يةكسانة  نةبينراو 

لة  كالؤرى  (96ر1)  واتة   (W/m²)²م
دا  لة 1 سم2  خولةكَيكدا  
لة ماوةى  ثَيوانةية  ئةم  و 
يكدا بة رَيذةى 6.9 % 

َ
سال

جياوازة واتة (1412) وات/
م² لة سةرةتاى مانطى كانوونى 
وات/م²  (1321) ــداو  دووةم

لةسةرةتاى مانطى تةمووزداو 
ــؤى جـــيـــاوازى دووريـــى  ــةه ب

رؤذَيكةوة  لة  خــؤرةوة  لة  زةوى 
بؤ رؤذَيكى ديكة بة بِري ضةند 

هةزار واتَيك جياوازيى هةية 

ئــةو بــِرة تيشكةى كة 
زةوى لة خؤرى وةردةطرَيت 
بة ثَييى ئاو و هةواو بةرزو 

نزمييةوة دةطَورِدرَيت.
ــى بــؤضــوونــى  ــَي بــة ث
شَيرثةنجةى  ــةى 

َ
ــةل ــؤم ك

جــؤرى  لــة  جطة  ــة  ن
َ
ســاال ئةمةريكى 

شَيرثةنجةى ميالنؤماى ثَيست زياتر لة 
يةك مليؤن نةخؤش تووشى شَيرثةنجةى 
تــةواويــان  ثةيوةندى  و  ــن  دةب ثَيست 
بةتيشكى خؤرةوة هةية هةروةها تيشكى 
سةرو وةنةوشةيى بةرطرى لةشيش كةم 

دةكاتةوة.
رَيى  لة  خؤر  تيشكى  كاريطةريى 
درَيذة شةثؤل (Wavelength: WL)ة 
جؤراوجؤرةكانيةوة دةبَيت و شةثؤلةكان 
 (Nanometer)  (.ن. م) بة نانؤميتةرNanometer)  (.ن. م) بة نانؤميتةرNanometer
دةثَيورَين (هةر يةك نانؤميتةر = 1 / 1

بليؤنى مةترَيك).
ئةو 3 جؤر شةثؤلةى تيشكى 
ثزيشكييةكاندا  كارة  لة  كة  خؤر 

طرنطن ئةمانةن:
ســةرو  خـــؤرى  تيشكةكانى   .1

1. تيشكى جؤرى ئةى يةك (
400-340 (ن. م.)

) دوو  ئةى  جؤرى  تيشكى   .2
II): 320-340 (ن. م.)

وةنــةوشــةيــى  ســـةرو  تيشكى   .b
جؤرى بى (UVB) : 280-320  (ن. 

م.). 
c. تيشكى سةرو وةنةوشةيى جؤرى 
م.):  (ن.    UVC)  200-280) سى 
لةبةرئةوةى توَيذى ئؤزؤن (Ozone) ى  
توَيذةكانى سةر زةوى تيشكى جؤرى سى 
خؤشبةختانة  دةمذَيت، 

َ
هةل  (UVC)

طةر  و  زةوى  ســةر  ناطاتة  تيشكة  ئــةم 
بطاتة سةر زةوى ذينطة بة مرؤظيشةوة 

نائارام ئةكات.
بــيــنــراو ــــؤرى  خ تيشكى   .2
Visible Light: VL) (400-760)

ن. م.): جطة لة كاركردنةسةر  رَيتينا 
كاريطةرييةكةى  ضــاو  (Retina)ى 

سنووردارة.
ســوور  ـــر  ذَي خـــؤرى  تيشكى   .3
(Infrared: IR): (زياتر لة 760 ن. 
خؤر  لةبةر  كة  طةرمييةية  ئةو   

هةستى ثَيدةكرَيت.   
سووربوونةوة  بِرى  كةمرتين   
Minimal Erythema

بــِرى  كةمرتين   :(
درَيذة شةثؤلَيكى رووناكيية كة تواناى 

سووركردنةوةى ثَيستى هةية. 
 بِرى ستاندةردى سووربوونةوة 
Standard Erythema

): ئةو بِرة ك

زانستى سةردةم زانستى سةردةم 

لةسةرةتاى مانطى تةمووزداو 
ــؤى جـــيـــاوازى دووريـــى  ــةه ب

رؤذَيكةوة  لة  خــؤرةوة  لة  زةوى 
بؤ رؤذَيكى ديكة بة بِري ضةند 

هةزار واتَيك جياوازيى هةية 

خؤر  لةبةر  كة  طةرمييةية  ئةو  م.): 
هةستى ثَيدةكرَيت.   

سووربوونةوة  بِرى  كةمرتين   ¿
Minimal Erythema) (كبس): 

بــِرى  كةمرتين   :(Dose: MED
درَيذة شةثؤلَيكى رووناكيية كة تواناى 

سووركردنةوةى ثَيستى هةية. 
¿ بِرى ستاندةردى سووربوونةوة 
Standard Erythema) (بسس): 

Dose: SED): ئةو بِرة ك

تيشكى خؤرو 
بةخؤرسووتان

دكتؤر فةرةيدون قةفتان
ثسثؤِرى نةخؤشييةكانى ثَيست
يذى ثزيشكى – زانكؤى سلَيمانى

َ
كؤل
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تيشكى  بةركةوتنى  ئةنجامى  لة  كة 
ثَيست   (UVR) وةنــةوشــةيــي  ســةرو 

سوور دةكاتةوة.
/م2 

َ
    1 بسس = 100 جول

ــة كــاتــذمــَيــرةكــانــى نـــيـــوةِرؤدا  ل
ئةى  جــؤرى  تيشكى  بــِرى  هةرضةندة 
(UVA) كة لة خؤرةوة دَيت 100 جار 
لة تيشكى جؤرى بى (UVB) زؤرترة، 
م كاريطةريى تيشكى بى (UVB) بؤ 

َ
بةال

سووربوونةوةى ثَيست هةزارجار زؤرترة 
ثَيست  واتة هةموو سووربوونةوةيةكى 
 (UVB) بى  خــؤرى  تيشكى  بةهؤى 
يةوة دةبَيت و كاريطةرترين تيشك كة 
بِرةكةى  بةخؤرسووتان  دةبَيتةهؤى 
م تيشكى جؤرى ئةى 

َ
308 (ن. م.) ة بةال

تيشكى  هةستيارى  لة  جطة   (UVA)
 Drug-induced) دةرمــان  بة  خــؤر 
َيكى لة 

َ
Photosensitivity) هيض رؤل

سووربوونةوةو بةخؤرسووتاندا نيية.
زؤر  يا  ــةرز  ب شوَينى  لة  ثَيست 
تيشكى  لة  زياتر  بِرى  هاويندا  طةرمى 

سةرو وةنةوشةيى بةردةكةوَيت.
 و ئاو بِرى زياتر 

َ
لم، بةفر، سةهؤل

لة تيشكى جؤرى ئةى (UVA) وةك لة 
جؤرى بى (UVB) دةدةنةوة. 

هةور هةرضةندة رَيطة لة رووناكى 
 (Visible Light: VL) بينراو 

مذَيكى الوازى 
َ
م هةور هةل

َ
دةطرَيت ، بةال

تيشكى سةرو وةنةوشةيية.
كاتذمَيرى   4-6 كاتةكانى  لــة 
نيوةِرؤ،  ثَيش  لة  واتة  رؤذ  ناوةِراستى 
تيشكى  تينى  نيوةِرؤدا  ثاش  و  نيوةِرؤ 
سةرو وةنةوشةيى (UV) 2-4 جار لة 
كاتةكانى بةيانى زوو و نيوةِرؤى درةنط 

زياترة.
جياوازيى نَيوان تيشكى سةرو 
وةنةوشةيى جؤرى ئةى (UVA) و 

:(UVB) جؤرى بى
 ü

بةر  كة  خؤر  تيشكى  هةرضةندة 
دروستبوودنى  بــؤ  ــت  ــةوَي دةك ثَيست 
ظيتامني دى (Vitamin D) بةسوودة، 
م بةكارهَينانى دذةخؤر دةبَيتةهؤى 

َ
بةال

بؤية  ظيتامينة  ئــةم  دروستنةبوونى 
َين مرؤظـ دةتوانَيت 

َ
هةندَيك لة زانايان دةل

ظيتامني دى لة خؤراكةوة وةربطرَيت.
بةخؤرسووتان

سووربوونةوةى  و  بةخؤرسووتان 
(سووتانى  خؤر:  تيشكى  بة  ثَيست 

ثَيست بةخؤر):
نيشانةكانى  بةخؤرسووتان: 

ــك روونـــاكـــى خـــؤر لة  ــَي ــات - ك
بةخؤر  ثَيست  سووتانى  دةدات  ثَيست 
(بةخؤرسووتان) كاردانةوةيةكى ئاسايى 

ثَيستةو بِرةكةى يةكسانة بة 4 بسس (4 
SED) كة بةر ثَيستى سثى دةكةوَيت.

ـــةوةى ثــَيــســت بة  ـــوون - ســـوورب
تيشكى جؤرى بى (UVB) ثاش شةش 
كاتذمَير لة بةركةوتنى رووناكيى خؤر 
دةست ثَيدةكات و سووربوونةوةكة ثاش 
ئةوثةِرى  دةطاتة  كاتذمَير)   12-24)
م طةر تينى تيشكى خؤر زؤر بَيت 

َ
بةال

زووتر سووربوونةوةو كاريطةريى زؤرتر 
روودةدات.

سووربوونةوةى ثَيست دةبَيتةهؤى 
ئَيشوئازارو لة بارة قوورسةكاندا ثَيست 
نائارام دةكات، ثةل و  تلؤق و نةخؤش 
نةخؤش  و  دةئاوسَين 

َ
هةل دةمــوضــاو 

نجدان، 
َ
لةوانةية دووضارى لةرزوتا، هَيل

 و نزمةثةستان ببَيت. لة 
َ
خَيرالَيدانى دل

بارة قوورسةكاندا ئةم نيشانانة لةوانةية 
درَيذةبكَيشَيت،  هةفتة  يةك  ماوةى  بؤ 
ثاشان ثَيست طةر تلؤقيشى نةكردبَيت 

 دةكات.
َ
توَيكل

سةرو  تيشكى  ــةوةى  ئ ثــاش 
وةنةوشةيى كاردةكاتة سةر ثَيست، 
و  تؤخ  جؤر   2 بة  ثَيست  رةنطى 

تاريك دةبَيت:
تاريكبوونى  و  تــؤخــبــوون   .1
 Immediate) ثــَيــســت:  كــتــوثــِرى 
 :(Pigment Darkening: IPD

 :(UVA) تيشكى سةرو وةنةوشةيى جؤرى ئةى:(UVB) تيشكى سةرو وةنةوشةيى جؤرى بى

¿ لةبةر ئةوةى كةمَيك لة جؤرى بى درَيذترة، دةتوانَيت ضاالكانة هةور تَيثةِرَينَيت و زيان 
بة ثَيست بطةيةنَيت و بةردةوام بؤ ثَيست مةترسيدار بَيت. هةرضةندة نابَيتةهؤى نائاراميى 

َيك دةبَيتةهؤى ضرضبوون و ثريبوونى ثَيست.
َ
م ثاش ضةند سال

َ
مرؤظـ، بةال

هةورى  ى 
َ
توَيذال بةناو  ضونكة  مةترسيدارة  هةر  تيشكةش  ئةم   ¿

تةنكدا تَيدةثةِرَيت و ثَيست دةسووتَينَيت و سوورى دةكاتةوةو مرؤظـ 
تووشى ئَيش و ئازار ئةكات.

¿ زؤربةى كاريطةريى و زيانةكانى لة كاتذمَيرةكانى ٩ى ثَيش نيوةِرؤ ¿ كاريطةريى و زيانةكانى بؤ ثَيست لة هةموو كاتةكانى رووناكى رؤذدا هةية.
تا ٤ى ثاش نيوةِرؤداية.

م 
َ
بةال ناسوتَينَيت،  ثَيست  هةرضةندة  و  تَيدةثةِرَيت  ذووردا  ثةنجةرةى  شووشةى  بة   ¿

ثَيست ضرض و ثريدةكات. 
¿ بة شووشةى ثةنجةرةى ذووردا تَيناثةِرَيت بؤية كاتَيك ثةنجةرةى 
م طةر ثةنجةرة كراوة بَيت 

َ
ذوور داخرابَيت ثَيست ناسووتَينَيت، بةال

¿ بة شووشةى ثةنجةرةى ذووردا تَيناثةِرَيت بؤية كاتَيك ثةنجةرةى 
م طةر ثةنجةرة كراوة بَيت 

َ
ذوور داخرابَيت ثَيست ناسووتَينَيت، بةال

¿ بة شووشةى ثةنجةرةى ذووردا تَيناثةِرَيت بؤية كاتَيك ثةنجةرةى 

ثَيست دةسووتَينَيت.

* لةبةر ئةم هؤيانةى سةرةوة مرؤظ رؤذانة دةبَيت دذةخؤر دذى هةر دوو تيشكةكة بةكاربهَينَيت.
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 Meirowsky) مريؤوسكى: ديــاردةى
.(phenomenon

دروستبوونى وةخــت درةنــط  .2
 Delay) ـــســـت: ـــَي ث ــى  ــن ــي ــالن ــي م

:(Melanogenesis
تاريكبوونــى و تؤخبــوون  .1

 Immediate) ثَيســت: كتوثــِرى
:(Pigment Darkening: IPD

 Meirowsky) مريؤوسكى: دياردةى
تيشـــك  دواى  :(phenomenon
ضةند تيشـــك لة بةركةوتن كاريطةريى
لـــة ئةوثـــةِرى دةطاتـــة كاتذمَيرَيكـــدا
زيندةطؤِران طؤِرانكارييةكانى ئةنجامى
ســـةرلةنوَى و   (metabolism)
ميالنـــني مـــاددةى وبوونـــةوةى

َ
بال

خؤرى تيشـــكةكانى بةهؤى روودةدات و
(UVA) و تيشـــكى ئةى ،(UVB) بى

 Visible Light:) بينراو ديارو خؤرى
دةردةكةوَيت. ةوة (VL

ئةى خـــؤرى تيشكى بـــِرى ــةر  ط
ئةوةى دةبَيتةهؤى زؤربَيت (UVA)
ثَيست ســةرةتــايــى كــة تــاريــكــبــوونــى
تؤخبوونى ببَيتةهؤى و درَيذبخايةنَيت
كتوثِرة كاريطةريية ئةم وةخت، درةنط
ناثارَيزَيت. تيشك كاريطةريى لة ثَيست

ثَيست وةختى درةنط تؤخبوونى
 WL:) شةثؤل درَيــذة هةمان بةهؤى
خؤرى تيشكى Wave Length)ى
سوورئةكاتةوة ثَيست كة يــةوة (بــى)

ثاشبةركةوتنى  ئةبَيتو3-2 رؤذ ثةيدا
 (10-14) و دةستثَيئةكات خؤر تيشكى

ثَيدةضَيت. رؤذى
دروستبوونى وةخت درةنــط .2

 Delay) ــت: ــس ــَي ث مــيــالنــيــنــى
تيشكى بةهؤى :(Melanogenesis
دةبــَيــت ـــةوة (UVB) ي بــى خـــؤرى
دى بة زيانبةخشيني دةبَيتةهؤى و
دروسـتبوونى و (DNA) ئــةى ئَين
دايمريز: ثايريميدين ؤبيوتةين

َ
سايكل

 Cyclobutane Pyrimidine)
ــدة ــةرضــةن ه  ،(Dimers CPD

ئــةســمــةربــوون ئـــةو درةنــــط وةخـــت
جؤرى بةهؤى تيشكى (تؤخبوون)ةى كة
لة ثَيست رادةيةك تا (UVB)يةوة بى
م
َ
بةال دةثارَيزيت داهاتوو زياترى تيشكى

دةيدةنةوة ثَيست توَيذةكانى نرخةكةى
واتة:

لة كــة  ئـــةوةى ثَيضةوانةى [بــة 
خستنةى

َ
خؤهةل :ئةو باوة كدا

َ
ناوخةل

بة خـــؤردا تيشكى ــةردةم ــةب مــرؤظـــ ل
 (tanning) ئةسمةربوون مةبةستى
ناثارَيزَيت]، خــؤر  تيشكى لة ثَيست
بؤ كة بازرطانيانةى جَيطا ئةو واتــة:
بةكاردَين، خؤر تيشكى بة ئةسمةربوون
م
َ
بةال دةكةن تؤخ ئةسمةرو ثَيست راستة

سووربوونةوة: بِرى  كةمرتين  (كبس:
(UVB) بى تيشكى جؤرى MED) ى
كاريطةريى لة  ثَيست بؤية ناكات  زياد
ناثارَيزَيت. (UVB) بى جؤرى تيشكى
نَيرينة كةسَيكى ثَيســتى جؤرى
فاكتةرى بــة ثةيوةنــدة يــا مَيينــة
و ئةســمةربوون تؤخبوون، بؤماوةيى
خؤردا تيشــكى لةبةر رادةيةك تا ض
ثَيى بة ئــةو ثَيســتة ئةســووتَيت و

ثَيست: جؤرى
دذةخؤر تيشك و ضارةسةر بة .1

دةستنيشان دةكرَيت.
مــةتــرســيــى شــَيــرثــةنــجــةو  .2
تـــةمـــةنـــدار ــى ــت ــس ــَي ـــى ث ـــوون ـــريب ث

دةردةكةوَيت.
جــؤرى خـــؤرى تيشكى كــاتــَيــك
(UVA) ئــةى جــؤرى  (UVB)و  بى
ــؤى ــةه ــن ــــــةون دةب ــت دةك ــس ــَي ــةرث ب
ثَيست دةرةوةى توَيذى ئةستووربوونى
ئةم ثَيست، سةرةوةى توَيذى تايبةتى بة
خؤِراطر دةبَيتةهؤى ئةستووربوونةش
تيشكى (tolerance)ىثَيستلةبةردةم
ميكانيزمةشة بةم هةر زياترداو خؤرى
(ثَيست ــةكــى

َ
بــةل نةخؤشةكانى  كــة 

ــةوةى ئ ــَى  ب بــة ــن  ــوان دةت سثيبوون) 
بةر بدةنة خؤيان بسووتَينَيت ثَيستيان

تيشكى خؤر.

ضارةسةرىبةخؤرسووتان:
ـــةوةو ـــوون ـــوورب س ــك  ــَي ــات ك  .1
ئيرت ثــةيــدابــوون ديكة نيشانةكانى 
سنووردار بةخؤرسووتان ضارةسةرى
لة زيان بة ثَيستدةطاتو دةبَيتضونكة
(Inflammation)ئةنجامىهةوكردن
(Prostaglandin) ثرؤستاطالندين
(E series) ئى زنجريةى تايبةتى بة

طرنطة. ى (mediator) طوَيزةرةوة
ـــن ـــري ـــث ـــةس ئ ـــــى  حـــــةب  .2
دةرمـــانـــى (Aspirin: ASA)و 
(دناسدة): دذةهــةوكــردن  ناستريؤيدى

 NSAIDS: Non-Steroidal)
(Anti inflammatory disease
ـــــةك رادةي تـــا تـــاقـــيـــكـــراونـــةتـــةوةو

سوودبةخشن.
رَيطةى لة كة دةرمانى ستريؤيد .3
ثَيست لــة يــا خــوَيــن ماسولكة، دةم، 
رادةيةك تا تاقيكراونةتةوةو دةدرَيــت

بةخشن: سوود
كالسى مامناوةندى ستريؤيدى ¿
كاتذمَير شةش ثاش كة (Class 2) 2
دةدرَيت ثَيست لة خؤر بةركةوتنى لة
سووربوونةوةى يةكةم كة كاتَيك واتة
20-10%ى تةنها دةرئةكةوَيت ثَيست

نيشانةكانكةمدةكةنةوة.
دةم، لة رَيى ستريؤيد هةرضةندة ¿
لةسةرةتاى لةثَيشيا خوَين، ماسولكةيا
تاقيكراوةتةوة، بةركةوتنةوة تيشك
كة نيية دةستةوة بة تةواو طةى

َ
بةل م

َ
بةال

جكة بةكاربهَينرَيت دةبَيت كات هةموو
لة خؤر زؤرى تيشكَيكى كة كاتَيكدا لة
هةر دةبَيت كاتةشدا لةم و ثَيستيدابَيت

زووبةكاربهَينرَيت.
لــيــوكــؤتــرايــن ـــةرى  ـــك ـــت م  ¿
(Leukotriene Inhibitor)و
كة (Misolastine) ميزؤالستني
كاروفرمانى(ثَينج-اليثؤكسىجينةيس)
ئةسثريندا

َ
لةطةل طةر دةوةستَينَيت

سووربوونةوةى دةتوانن بةكاربهَينرَين
واتــة ــةوة ــةن ــك ـــةم ب خـــؤرســـووتـــان ك
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خـــــؤرســـــووتـــــان ضـــاك 
بكةنةوة.

ى ضاى 
َ
4. ثؤليفينؤل

 Topical green) سةوز
 (tea polyphenols
بدرَيت  ثَيست  لــة  كــة 
رَيطا  ســوودبــةخــشــةو 

ضارةيةكى نوَيية.
تا تاقيكردنةوةى 
ـــةواو لــةســةر ئةم  ت
ــة  ــازان ـــة ت ـــان دةرم
ــت  ــَي ــت،دةب ــرَي دةك
ــان بــةم  ــووت ــؤرس خ
ضارةسةر  دةرمانانة 

بكرَيت:
a. ئَيشوئازارالبةر 
وةكــو   (Analgesic)
يا  ئةسثرين   ،

َ
ثاراسيتامؤل

(دناسدة).
ــةرةوةو  ــك ــةرم ن  .b
ثَيست  ئـــارامـــكـــةرةوةى 
لة   (emollients)

ثَيست دةدرَين.
لــــؤشــــنــــى   .c

كؤرتيكؤستريؤيد لة 
ثَيست دةدرَيت. 

بة شَيوةيةكى طشتى 
ئةو نةخؤشةى كة بة خؤر 

 (1-2) ماوةى  بؤ  دةسووتَيت 
و  ئَيش  و  ئاراميى  نا  تووشى  رؤذ 
ئازار دةبَيت و ثاشان ضاك دةبَيتةوةو 
كارةكةى  سةر  بضَيتةوة  دةتوانَيت 

خؤى.

 (Prophylaxis) خؤثاراستن
لة خؤرسووتان: 

¿ باشرتين رَيطا بؤ دووركةوتنةوة 
بة  برينداربوون  و  سووتان  ثيست  لة 
تيشكى  لة  خؤثاراستنة  خــؤر  تيشكى 

خؤر.
زانياريانة  لــةو  ســوود  دةبــَيــت   ¿
دةزطاى  دامو  لة  رؤذانة  وةربطريَيت كة 
سةبارةت  ودةكرَينةوة 

َ
بال راطةياندندا 

تيشكى  ليستى  طــةرمــى  ــةى  ــل ث بــة 
بة  مــرؤظـــ  ســةروونــةوشــةيــى، ضونكة 
ثَيى ئةم زانياريانة دةتوانَيت خؤى لة 
زيانةكانى تيشكى خؤر كة لة ثَيست دةدا 

دووربخاتةوة.
ئـــةم  ـــى  ـــوون ـــةب ه  

َ
ــــةل ــــةط ل  ¿

ثَيست  هَيشتا  كةضى  زانيارييانةش 
سووتان و برينداربوون بة تيشكى خؤر 
ثَيست  لة  تايبةتى  بة  بةردةوامة  هةر 
 (30) تةمةنى  ذَير  لة  كة  سثييةكانى 
نة 

َ
دان، لة نيوة (50%) زياتريان ساال

َ
سال

يةك جار تووشى ثَيست سووتان دةبن.
¿ ثِرؤطرامى خؤثاراستن لة تيشكى 

خؤر بريتية لة ضوار خاَل:
    1) دووركةوتنةوة لة تيشكى 

خؤرى نيوةِرؤ .
      2) طةِران بةدواى سَيبةردا.

    3) جلوبةرط لةبةركردن بؤ 
خؤثاراستن لة تيشكى خؤر.

    4) بةكارهَينانى دذةخؤر.
نَيوان  لة  كاتةى  ئةو  رؤذدا  لة   ¿
ضوار  تا  نيوةِرؤ  ثَيش  (9)ى  كاتذمَير 
(4)ى ثــاش نــيــوةِرؤ واتــة حــةوت (7) 
كاتذمَيرى رؤذ ئةو كاتةية كة تيشكى 
دةبةخشَيت،  زيــان  وةنةوشةيى  ســةرو 
ضونكة لةم حةوت كاتذمَيرةدا  طؤشةى 
خؤر لة 45 ثلة كةمرتة يا بة واتايةكى 
دي ئةو كاتةية كة سَيبةرى مرؤظ لة 

ى كورترتة.
َ
درَيذى باال

ــام  ــــاو و هـــــةوا م تــــــة ئ
َ
ـــة وال ل

حةوت  لةم  مرؤظـ  طةر  ناوةندييةكاندا 
(7) كاتذمَيرةدا خؤى لة تيشكى خؤر 

زانستى سةردةم 37 66

خـــــؤرســـــووتـــــان ضـــاك 
بكةنةوة.

ى ضاى 
َ
4. ثؤليفينؤل

Topical green) سةوز
 (tea polyphenols
بدرَيت  ثَيست  لــة  كــة 
رَيطا  ســوودبــةخــشــةو 

ضارةيةكى نوَيية.
تا تاقيكردنةوةى 
ـــةواو لــةســةر ئةم  ت
ــة  ــازان ـــة ت ـــان دةرم
ــت  ــَي ــت،دةب ــرَي دةك
ــان بــةم  ــووت ــؤرس خ
ضارةسةر  دةرمانانة 

بكرَيت:
a. ئَيشوئازارالبةر 
وةكــو   (Analgesic)
يا  ئةسثرين   ،

َ
ثاراسيتامؤل

(دناسدة).
ــةرةوةو  ــك ــةرم ن  .b
ثَيست  ئـــارامـــكـــةرةوةى 
لة   (emollients)

ثَيست دةدرَين.
لــــؤشــــنــــى   .c

كؤرتيكؤستريؤيد لة 
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بة شَيوةيةكى طشتى 
ئةو نةخؤشةى كة بة خؤر 

 (1-2) ماوةى  بؤ  دةسووتَيت 
و  ئَيش  و  ئاراميى  نا  تووشى  رؤذ 
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سوووتان  ثَيست  هةميشة  بثارَيزَيت 
روونادات.

سَيبةر  شوَينى  و  دارودرةخـــت   ¿
وةنةوشةيى  ســةرو  تيشكى  لة  مرؤظـ 

جؤرى  بى (UVB) دةثارَيزن.
سةوزييةكةى  ضِريى  ثَيى  بة   ¿
ى   (4-50) ثلةى  بة  درةخـــت  ى 

َ
طـــةال

 (SPF :فخث) فاكتةرى لة خؤرثاراستن
مرؤظـ لة خؤر ئةثارَيزَيت.

¿ جؤرة جياوازةكانى جلو بةرط 
لة  جياوازييان  ثلةى  بةربةست  وةك 
 (SPF :فخث) فاكتةرى لة خؤرثاراستن
دا هةية: واتة تا جلوبةرط ضِرتر ضنراو، 
ئةوةندة  بَيت  ــب 

َ
دةل و  شــؤرراو  كؤنرت، 

تيشكى  لــة  ثَيست  جــلــوبــةرط  زيــاتــر 
 (UVB) سةرو وةنةوشةيى جؤرى بى

ئةثارَيزَيت.
¿ جلوبةرطى تةِر تواناى ثاراستنى 

ثَيستى بؤ تيشكى خؤر كةم دةبَيتةوة.
بؤ  جيهاندا  لة  شةثقة   ¿
بةمةرجَيك  ضاو  و  دةم  رووى 
ئينج  ــشــةوةى 3  ثــَي ضــةتــرى 
ى 

َ
(واتة: 5ر7سم) ثان بَيت رؤل

دذةخؤر ئةبينَيت.
وةنةوشةيى  سةرو  تيشكى   ¿

جؤرى بى (UVB) ئةبَيتةهؤى ثَيست 
تواناى دةرمانى دذةخؤر كة  و  سووتان 
ثةرضدانةوةى  بؤ  دةدرَيـــت  ثَيست  لة 
ــان  دذةخــؤرةك تيشكةيةو  جــؤرة  ئــةم 
(فخث):  خؤرثاراستن  لة  فاكتةرى  بة 
 (SPF: Sun Protection Factor)

جيادةكرَينةوة.
دذةخؤر

 شَيوةكانى دذةخؤر:
 .(Spray) 1. سثرةى

  .(Gel) 
َ
2. جَيل

ــت  ــةن ــي
َ
ــؤل ــم ــي ئ كـــريـــمـــى   .3

  .(Emollient creams)
هةويريى  ى  (سةمغ)  كةترية   .4

 .(Wax sticks)
ضوونة  لة  دذةخـــؤر  هةندَيك   ¿

ذوورةوةى ئاو بؤ ناو ثَيست رَيطة طرن 
ــة دذى ضـــوونـــةذوورةوةى ئــاو كار  وات

دةكةن: 2 جؤرن:  
(فخث)ةكةى  كة  دذةخــؤرَيــك   .1
هةتا ثاش 40 دةقيقة لة نقوومبوون لة 

ئاودا ثَيست دةثارَيزَيت.
دذةخؤرَيك   .2
ةكةى  (فخث)  كة 
هــةتــا ثــاش 80 
دةقــــيــــقــــة لــة 
لة  نقوومبوون 
ثَيست  ئـــــاودا 

دةثارَيزَيت.

فاكتةرى 
 SPF: Sun) :(فخث) :لة خؤرثاراستن
بــةراورد  بة   :(Protection Factor
 ثَيستى بَى دذةخؤر، رَيذةى ذمارةى 

َ
لةطةل

تيشكى (بِريى كةمرتين سووربوونةوة :
 MEDS: Minimmum Erythema
سووربوونةوةى  بؤ  كة  ية   (dosese
ثَيست ثَيويستة كاتَيك بةناو توَيذَيكى 
تةنكى دذةخؤردا تَيئةثةِرَى و يةكسانة 

بة (2 ملطم/سم�).
توَيذَيكى  بة  مرؤظـ  زؤربـــةى   ¿
بؤية  دةهَينن  بةكار  دذةخـــؤر  تةنك 
كاريطةريى فخث (SPF) كةم دةبَيتةوةو 
ئةوةندةي  نيو  دةطاتة  كاريطةرييةكةى 
لة سةر  راستةقينةيةى كة  ذمــارة  ئةو 

دذةخؤر نووسراوة.

فاكتةرى  بة  دذةخــؤر  ثَيوانةى 
:(SPF : فخث) :لةخؤرثاراستن

(فخث):  لةخؤرثاراستن  فاكتةرى 
:(SPF: Sun Protection Factor)

(فخث:SPF)ى  دذةخؤرَيك  هةر 
ــة: (15)،  وات نــووســراوة  لةسةر  خــؤى 

(30)، (45)، (50)، (60) و (90).
فاكتةرى لةخؤرثاراستن (فخث): 
ثَيوانى  بــؤ  تاقيطةيية  ثَيوانةيةكى 
(فخث: ضةند  دذةخـــؤرو  كاريطةريى 

ئةوةندة  بةرزبَيت  دذةخــؤر  SPF)ى 
زياتر دذةخؤر ثَيست دذى تيشكى خؤرى 
 (UVB) سةرو وةنةوشةيى (جؤرى بى
خؤرسووتان  ئةبَيتةهؤى  تيشكَيكة  كة 

ئةثارَيزَيت.
بةراوردكردنى    :(SPF) فخث: 
دذةخــؤر  خؤرسووتان  ثَيش  كة  كاتة 
لةبةر رووناكى خؤردا بةكاردةهَينرَيت 
 ئةو كاتةى كة كةسَيكى ديكة بةبَى 

َ
لةطةل

دذةخؤر لةبةر رووناكى خؤردا تووشى 
خؤرسووتان دةبَيت واتة بةراوردكردنى 
كاتى بة خؤرسووتانة لة نَيوان كةسَيك 
كاتى  و  بةكاردةهَينَيت  دذةخـــؤر  كة 
بةخؤرسووتانى كةسَيكى دي كة دذةخؤر 
بةكارناهَينَيت بؤ نموونة: ئةطةر كةسَيك 
لةبةر  خولةك   (12) بة  دذةخــؤر  بَى 
خؤردا ثَيستى سووتا ئةوا ئةو كةسةى 
كة دذةخؤرَيك بةكاردةهَينَيت كة (فخث: 
SPF) ةكةى 10 بَيت تا 120 خولةك 

ثَيستى ناسووتَيت.
ة هةندَيك كةس وادةزانن 

َ
¿ بة هةل

ــارةى فخث (SPF) ى دذةخــؤر  كة ذم
بؤ ثاراستنى ثَيست كات يا زةمةنة بؤ 
نموونة: فخثSPF  ى 15 ماناى ئةوة 
نيية كة كةسَيك ثَيستى بةم دذة خؤرة 
دةتوانَيت لةبةر خؤردا 15 ئةوةندة لة 
لةو  وةك  بثارَيزَيت  ثَيست  زياتر  كات 
كةسةى كة ئةم دذةخؤرة بةكارناهَينَيت 
و طةر بةردةوام دذةخؤر رؤذانة هةردوو 
كاتذمَير جارَيك بةكارنةهَينرَيت ثَيست 
تيشكةكانى  كاريطةريى  بةر  دةكةوَيتة 

سَيبةر  شوَينى  و  دارودرةخـــت   
وةنةوشةيى  ســةرو  تيشكى  لة  مرؤظـ 

سةوزييةكةى  ضِريى  ثَيى  بة   
ى   (4-50
 (SPF

 جؤرة جياوازةكانى جلو بةرط 
لة  جياوازييان  ثلةى  بةربةست  وةك 
 (SPF
دا هةية: واتة تا جلوبةرط ضِرتر ضنراو، 
ئةوةندة  بَيت  ــب 

َ
دةل و  شــؤرراو  كؤنرت، 

دا هةية: واتة تا جلوبةرط ضِرتر ضنراو، 
ئةوةندة  بَيت  ــب 

َ
دةل و  شــؤرراو  كؤنرت، 

دا هةية: واتة تا جلوبةرط ضِرتر ضنراو، 

تيشكى  لــة  ثَيست  جــلــوبــةرط  زيــاتــر 
 (UVB

 جلوبةرطى تةِر تواناى ثاراستنى 
ثَيستى بؤ تيشكى خؤر كةم دةبَيتةوة.

وةنةوشةيى  سةرو  تيشكى   
) ئةبَيتةهؤى ثَيست 
تواناى دةرمانى دذةخؤر كة  سووتان و 

ــة دذى ضـــوونـــةذوورةوةى ئــاو كار  وات
2دةكةن: 2دةكةن: 2 جؤرن:  

(فخث)ةكةى  كة  دذةخــؤرَيــك   .1
40هةتا ثاش 40هةتا ثاش 40 دةقيقة لة نقوومبوون لة 

ئاودا ثَيست دةثارَيزَيت.
دذةخؤرَيك   .2
ةكةى  (فخث)  كة 
هــةتــا ثــاش 80

دةقــــيــــقــــة لــة 
لة  نقوومبوون 
ثَيست  ئـــــاودا 

دةثارَيزَيت.

فاكتةرى 
SPF: Sun) :(فخث) لة خؤرثاراستن:
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خؤر.
ثــاراســتــنــى ــســت ــَي ث رادةى   ¿
ثَيست، جؤرى بة: ثةيوةندة دذةخــؤر
بةكارهَينانى دووبــارةكــردنــةوةى بــِرو 
مذراوى

َ
هةل دذةخــؤرى بــِرى ــؤر، دذةخ

كةسةى دذةخؤر ئةو ضاالكيى و ثَيست
وةكـــو مــةلــةكــردن بــةكــاردةهــَيــنــَيــت:
ــنــةهــؤى دةب كــة و ئـــارةقـــكـــردنـــةوة

دذةخؤر. بِرى كةمبوونةوةى
زيانطةياندندا لة (SPF:فخث) ¿
ضونكة ناتةواوة ، ثَيست ثَيوانةيةكى بة
ئةى جؤرى وةنةوشةيى سةرو تيشكى
و بَى ببينرَيت ئةوةى بة بَى (UVA)
تووشى سووربكاتةوةو ثَيست ئــةوةى
ثَيست بة  زيــان بكات ئــازارى و ئَيش 

 Skin) دةكات ثيري ثَيست و دةطةيةنَيت
.(aging

باشى بة زؤر ســادة: ¿ دذةخــؤرى
بى جــؤرى خــؤرى تيشكى دذى ثَيست
بةهةمان م

َ
بةال ، دةثارَيزَيت (UVB)

ثَيست (UVA) جؤرى ئةى باشيى دذى
دذةخؤرى  ى ( SPF:فخث) و ناثارَيزَيت
ثَيستدذى تيشكىجؤرى كةمرتلة(30)
جؤرى تيشكى ناثارَيزَيت. (UVA) ئةى
ئَين (دى بة  زيــان  (UVA) يش ئةى
ثَيست ةكانى

َ
قوول شانة ى (DNA ئةى:

شَيرثةنجةى مةترسيى و دةطةيةنَيت
 Malignant) ثَيست مــيــالنــؤمــاى

زياد دةكات. (Melanoma
دذةخــؤر هةندَيك هةرضةندة  ¿
هةردوو تيشكى دذى كة لَييان نووسراوة
(UVB/UVA) ئــةى و  بــى  ــؤرى ج
تيشكى لة دذى ثَيست م

َ
بةال ، كاردةكةن

ناثارَيزَيت. (UVA) ئةى جؤرى
جؤرةية ئةو ¿ باشرتين دذةخــؤر
،(Zinc oxide) ئؤكسايد زينك كة
(Avobenzone)و ئــاظــؤبــيــنــزؤن
تياداية (Ecamsule)ى

َ
ئيكامسيول

 Titanium) دايوكسايد  تيتانَيوم  و 
ضاكة، ثارَيزَيكى ثَيست (Dioxide
تيشكى جؤرةكانى  هةموو دذى م 

َ
بــةال

نيية. (UVA) ئةى جؤرى
سالث - -سلؤث (سليث رَيكخراوى ¿
(Slip-Slop-Slap-Wrap) راث)   -
بؤ (Australia) يا

َ
ئؤسرِتال تــى

َ
وال لة

و ثَيست شَيرثةنجةى لة خؤثاراستن
َيت:

َ
دةل و دةكات بانطةشة ضاو

فشلةبةربكة 2)دذةخؤر 1) جلى
لةسةربكة شةثقة (3 بةكاربهَينة

ضاوبكة. ضاوَيلكة لة (4
رَينماييةكانى  بةكارهَينانى

دذةخؤر:
 SPF:) (فخث) 1. دذةخؤرَيك كة
Sun Protection Factor)ةكةى(15)
ثَيست ثَيى جؤرى بة دةبَيت رؤذانة بَيت
جؤرةكانى بؤ خوارةوة خشتةكةى وةك
،(moisturizer) تةِركةر  لة  (1-3)
ثــاش ــا ي  (foundation) مــكــيــاج

ريشتاشيندابةكاربهَينرَيت.
كاتى دةرةوةو ضوونة لة .2

خؤردا: دذةخؤرى  تيشكى بةركةوتنى
فخث(SPF)ى15 يازياتربةرَيكوثَيكى 

بةكاربهَينرَيت. دةبَيت رؤذانة و
بة كــة  ــةى ــان ــةس ك ـــةو  ل  .3

 Sever) هةستيارن زؤر خؤر تيشكى
ضوونة كاتى لة (photosensitivity
(SPF)دذةخؤرىبةتينيفخث بةرخؤر:

دةبَيت  ذوور بةرةو 30 و واتة ى (30+)
بةكاربهَينرَيت.

تا دوو ـــةوةى دذةخـــؤر ئ بــؤ   .4
جياتى لة بَيت كاريطةرتر جــار ســَى
كاتدا دوو لة دةبَيت دذةخؤر جار يةك

بةكاربهَينرَيت:
ثَيش دةقيقة (20) بيست   .a

بةرخؤر. ضوونة
ثــاش ــة ــق ــي دةق  (30) ســـى   .b

بةركةوتنىتيشكىخؤر.
زؤر ضاالكيى مةلةكردن، ثاش .5
خؤوشككردنةوة: خاوليى بة ثاش يا
دةبَيت دي جارَيكى (toweling)

دذةخؤربةكاربهَينرَيتةوة.
دذةخؤر نَيرينةدا رةطةزى لة .6

ضونكة ثياو ، دةبَيت كةمرت سةركةوتوو
خؤر بةرتيشكى كة ثَيستة لةو دذةخؤر
دواى مةلةكردن يا ــادات ن دةكــةوَيــت
بةكارناهَينَيتةوة. دذةخؤر دي جارَيكى

تةمةنى ى ساواى خوار
َ
مندال لة .7

جلوبةرط بة دةبَيت  مانطيدا  شــةش
دةكرَيت و  بثارَيزرَيت خؤر لة  ثَيست
دذةخــؤر

َ
مندال شوَينى هةندَيك بؤ 

بةكاربهَينرَيت.
باشرتوايةظيتامني (D)ىزياتر .8

ثاراستنىثَيستبةكاربهَينرَيت. بؤ
ســـةرو تــيــشــكــى  هــــــةردوو   .9
جــؤرى و  (A) جـــؤرى ــى  ــةوشــةي وةن
ثَيست ثيريبوونى دةبــنــةهــؤى  (B)
كــةمــكــردنــةوةى (Photoaging)و 

 Cutaneous) ثــَيــســت بـــةرطـــرى
Immunosuppression)بــــــؤيــــــة
ثَيست باشرت كــة دذةخـــؤرانـــةى ــةو  ئ
(A) جـــــؤرى ـــة تــيــشــكــى خـــــؤرى ل
،(Parsol 1789)

َ
ــارســؤل ث وةكـــو: 

تينؤسؤرب و (Mexoryl)
َ
ميكسؤِريل

ئةبَيت دروســتــكــراون  (Tinosorb)
بةكاربهَينرَين.

تيشكى لة ثَيست ثاراستنى .10
بةو نيية يةكسان (A) جؤرى خؤرى
نووسراوة دذةخؤر لةسةر كة ذمارةيةى
ثَيى بة كاريطةريى ثاراستنى ثَيست واتة

دةبَيت. كةمرت و نابَيت ذمارةية ئةو
خؤرى تيشكى لة ثاراستن بؤ .11
لة جؤرَيك دةبَيت (UVA) ئةى جؤرى
هةردوو لة كة بةكاربهَينرَيت دذةخؤر
دروستكرابَيت دذةخــــؤر ــةى جــؤرةك
و كيمياوى مذى

َ
هةل دذةخـــؤرى واتــة

فيزيكى. رَيطرى يا وكةرةوة
َ
ثةرشوبال

جؤرةكانىثَيست:
 Skin Types

:(Sunscreen) دذةخؤر:
 Sunblock) {لؤشنى سةن بلؤك

:{(Suntan) يا سةن تان :(lotion
و ثَيست داثؤشينى بؤ رَيطا 2

خؤر: تيشكى لة ثَيست ثاراستنى
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داثؤشينى  بؤ  جلوبةرط  يةكةم: 
رووى  داثؤشينى  بــؤ  وشةثقة  ــةش  ل
ــــةردةم ثانو  دةمـــوضـــاو: شــةثــقــةى ب
داثؤشَيت  مل  كة  بةرين،سةرثؤشَيك 
لة  ثَيست  درَيذ 

َ
قؤل القدرَيذو  جلى  و 

ئــةوةى  ــزن و بؤ  ــارَي تيشكى خــؤر دةث
جلوبةرط كاريطةريى دذى تيشكى خؤر 
بة  ســووك،  دةبَيت  جلوبةرط  هةبَيت 
لةنَيوان  بؤشايى  و  ضنرابَيت  ــى  وردي
ضنينةكةيدا نةبَيت و رةنط تؤخ بَيت و 
طةر جلوبةرط بةم شَيوةية بَيت ئاستى 
ثاراستنى ثَيست دةطاتة (فخث:SPF)ى 
(T-shirt)ى  شَيرت  تى  م 

َ
ــةال ب  ،+50

جل  طةر  و  4ر8  دةطاتة  سثى  لؤكةى 
كةمرت  زؤر  ثَيست  ثاراستنى  بَيت  تةِر 
ب سةرةكيرتين 

َ
دةبَيتةوة، جلى فش ودةل

و ئاسانرتين رَيطاية بؤ ثاراستنى ثَيست.
بؤ  رَيطاية  دووةم  دذةخــؤر  دووةم: 

داثؤشينى ثَيست:
¿ لؤشن،سثرةى يا كريمى دذةخؤر 
دذةخؤر  فرمانى  و  ــت  دةدرَي ثَيست  لة 
ســةرو  تيشكى  دانـــةوةى  و  مذين 

َ
هةل

وةنةوشةييةو هةر بةو شَيوةية دذةخؤر 
ثَيست لة تيشكى خؤر دةثارَيزَيت و هةر 
دذةخؤرَيك  يةك  يا زياتر لة فيلتةرى 

تيشكى سةرو وةنةوشةيى تياداية.
كار  شَيوةية   2 بــةم  دذةخـــؤر 

دةكات:
مذينى تيشكى 

َ
1. دذةخؤر بؤ هةل

خؤر.

دانـــــــةوةو  بــــؤ  دذةخــــــــؤر   .2
وكردنةوةى تيشكى خؤر.

َ
بال

ثابا:
PABA : (Para-aminobenzoic 

acid): 

بــةكــار  ـــــؤر  دذةخ وةك  جـــــاران 
وى 

َ
بةربال بة  زؤر  ئَيستا  م 

َ
بةال دةهات، 

بةكارناهَينرَيت، ضونكة مرؤظـ تووشى 
هةستياريى و جلوبةرط بؤياخ و رةنط 
لَييان  دذةخــؤرةكــان  ئَيستا  و  دةكـــات 
نووسراوة كة ثابا (PABA) يان تيادا 

نيية.
مَيذووى دذةخؤر:

يــةكــةم دذةخــــؤرى كــاريــطــةر لة 
كيميا   زانــاى  لة اليةن  دا  ى 1938 

َ
سال

(فرانز طريتةر: Franz Greiter) ةوة 
لة اليةن  كة  دذةخــؤر  م 

َ
بةال ثةيدابوو، 

 (Benjamin Greene) بنيامني طرين
ــادا فـــِرؤكـــةوان و ثاشرت  ــةرةت ى لــة س
ى 1944 

َ
ويى لة سال

َ
دةرمانساز بة بةربال

دذةخــؤرى جؤرى  ثاشان  دا 
َ
سةريهةل دا 

 Red Vet Pet:) ثَيت)  ظَيت  ــد  (رَي
 (Red Veterinary Petrolatum
لة  كــة  بــوو  فيزيكةدانةوة  ــؤرى  ج ى 
دةركــةوت  ـــدا  دووةم جيهانى  جةنطى 

ى 1962 دا بريؤكةى فرانز 
َ
ثاشان لة سال

فخث:  بؤ   (Franz Greiter) طريتةر 
 SPF: Sun) (فاكتةرى لةخؤرثاراستن)
هاتةكايةوة   (Protection Factor
سةرى  لة  زؤر  زانايان  هةرضةندة  كة 
بة  لة جيهاندا  م 

َ
بــةال نــةبــوون،  كــؤك 

بةكارهَينانى 2 ملطم بؤ يةك سانتيمةتر 
دووجا ثةيِرةوكرا، ثاشرتيش جؤرى نوَيى 

ترى دذة ئاو و ئارةقكردنةوة ثةيدابوو.
دذةخؤرةكان دوو جؤرن:

مذى كيميايى:
َ
 1. دذةخؤرى هةل

وكةرةوة 
َ
 2. دذةخؤرى ثةرشو بال

يا (رَيطا لَيطرى فيزيكيى):
لة  ئَيستا  كة  ــةى  دذةخــؤران ئــةو 
بازاِردا هةن بة تايبةتى ئةو دذةخؤرانةى 
زياترة  لة (30)  يان   (SPF) كة فخث
فيزيكى  و  كيميايى  هــةردوو جؤرة  لة 

دروستكراون: 
1. دذةخؤرى هةَلمذى كيمياوى لةم 

ماددة كيمياويانة ثَيكهاتوون:
 PABA: Para-amino) ثابـــا 

.(benzoic acid
 PABA) ثابـــا:  ئيســـتةرةكانى 
 ،(Cinnamates) سينةمةيت ،(esters
 ، (s a l i c y l a t e ) يت ليســـيلة سا
 ،(Anthranilates) ئةنثرانيلةيـــت: 
 ،(Benzophenons) بَينزؤفينـــؤن 
 Benzylidene) كامفؤرى بَينزايليدين
ميكســـؤِريل  واتـــة   (camphores
ميثـــةين  دايبَينزويـــل   ،(Mexoryl)
 
َ
(Dibenzoyl Methane) (ثارســـؤل

 (789Parsol)  1789
ئَيس/ئَيـــم  تينؤســـؤرب  و 

 .(Tinosorb S/M)
ــــــــــؤرى  دذةخ  .2
ــــَالوكــــةرةوةى  ثــــةرشــــوب
لة  فيزيكيى:  رَيطالَيطرى 
تيتانيؤم  يا  ئؤكسايد  زينك 

دايؤكسايد ثَيكهاتووة.
¿ بة جؤرَيكى دي سَى (3) جؤر 

دذةخؤر هةن:
لة  ثَيكهاتوو  دذةخـــؤرى  يةكةم: 
 Organic)   :ثَيكهاتةى كيمياويى ئةنداميى

:(Chemical Compounds
رووناكيى تيشكى سةرو وةنةوشةيى 

جؤرى ثَيست:
Skin Types: 

(Phototypes)

رةنطى ثَيست:
Baseline Skin Color:

مَيذووى بةخؤرسووتان و رةش، ئةسمةر يا تاريكبوونى ثَيست:
Sunburn and Tanning History:

1Iثَيست هةميشة دةسووتَيت و هةرطيز تاريك نابَيت.سثيى
2IIثَيست هةميشة دةسووتَيت و زؤر كةم تاريك دةبَيت.سثيى
3IIIم بة هَيواشى تاريك دةبَيت.سثيى

َ
ثَيست مام ناوةندى دةسووتَيت ، بةال

ثَيست هةميشة دةسووتَيت و زؤر كةم تاريك دةبَيت.
م بة هَيواشى تاريك دةبَيت.

َ
ثَيست مام ناوةندى دةسووتَيت ، بةال

ثَيست هةميشة دةسووتَيت و زؤر كةم تاريك دةبَيت.

4IVم باش تاريك دةبَيت.زةيتونيى
َ
ثَيست كةم دةسووتَيت بةال

م بة هَيواشى تاريك دةبَيت.
َ
ثَيست مام ناوةندى دةسووتَيت ، بةال

م باش تاريك دةبَيت.
َ
ثَيست كةم دةسووتَيت بةال

م بة هَيواشى تاريك دةبَيت.
َ
ثَيست مام ناوةندى دةسووتَيت ، بةال

5Vم بة تؤخيى تاريك دةبَيت.قاوةيى
َ
ثَيست بةدةطمةن دةسووتَيت بةال

م باش تاريك دةبَيت.
َ
ثَيست كةم دةسووتَيت بةال

م بة تؤخيى تاريك دةبَيت.
َ
ثَيست بةدةطمةن دةسووتَيت بةال

م باش تاريك دةبَيت.
َ
ثَيست كةم دةسووتَيت بةال

6VI(رةش) م بة تؤخيى رةش دةبَيت.قاوةيى تؤخ
َ
ثَيست هةرطيز ناسووتَيت ، بةال

م بة تؤخيى تاريك دةبَيت.
َ
ثَيست بةدةطمةن دةسووتَيت بةال

م بة تؤخيى رةش دةبَيت.
َ
ثَيست هةرطيز ناسووتَيت ، بةال

م بة تؤخيى تاريك دةبَيت.
َ
ثَيست بةدةطمةن دةسووتَيت بةال
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ئؤكسيبَينزؤن  وةكـــو:  هــةَلــدةمــذَيــت 
  .(Oxybenzone)

ثَيكهاتوو  دذةخـــــؤرى  دووةم: 
نائةنداميى:  ـــى  وردي ثَيكهاتةى  لــة 

:(Inorganic Particles)
رووناكيى تيشكى سةرو وةنةوشةيى 
دةمذَيت 

َ
هةل ودةكاتةوةو 

َ
بال دةداتــةوة، 

 Titanium) وةكو: تيتانيؤم دايؤكسايد
 Zinc) ئؤكسايد  زينك   ،(Dioxide
 لة هةر دوو  تيتانيؤم 

َ
Oxide) يا تَيكةل

دايؤكسايدو  زينك ئؤكسايد.
ثَيكهاتوو  دذةخــــؤرى  سَييةم: 
ــــى ئــةنــدامــيــى:  ــة ثــَيــكــهــاتــةى وردي ل
هةر  وةكو    :(Organic Particles)
كاردةكات  دووةم  و  يةكةم  جؤرى  دوو 
واتــــة بـــةزؤريـــى وةكــــو (ثــَيــكــهــاتــةى 
رووناكى  تيشكى  ئةنداميى)  كيمياويى 
طر 

َ
م ضةندين رةنطهةل

َ
دةمذَيت، بةال

َ
هةل

(Chromophores)ى تياداية كة وةكو 
(ثَيكهاتةى ورديى نائةنداميى) تيشكى 
دةكاتةوةو  وى 

َ
بــال دةداتــةوةو  رووناكى 

(ثَيكهاتةى  لة  جياواز  شَيوةيةكى  بة 

وةكو:  كاردةكات  ئةنداميى)  كيمياويى 
.(Tinosorb M) تينؤسؤرب ئَيم

ـــك  هـــةنـــدَي ــــدة  ــــةرضــــةن ه  ¿
دةكــةن  ــةوة  ئ بؤ  ئــامــاذة  ينةوة 

َ
لَيكؤل

ببَيتةهؤى  ــة  ــةي ــةوان ل ــــؤر  دذةخ كــة 
 (Melanoma) ثَيست  شَيرثةنجةى 
وةكو  ثزيشكييةكان  رَيكخراوة  م 

َ
بةال  ،

ةى شَيرثةنجةى ئةمةريكيى)  بؤ 
َ
(كؤمةل

بةكارهَينانى دذةخؤر رَيطاى ثَيداوة.
بِريى دذةخؤر:

بؤ  ئةمةريكى  ئةكاديميى   ¿
 The American) ثَيست  زانستى 
 :(Academy of Dermatology
دةرةوة  لــة  كــة  ثَيستَيك  بــؤ  ــت:  ــَي

َ
دةل

ـــؤر بة  لــةبــةرخــؤردايــة دةبــَيــت دذةخ
دةبَيت  م 

َ
بــةال لَيبدرَيت،  تَيروتةسةُّـ 

زؤر بــةوريــايــيــةوة دذةخــــؤر بــدرَيــت 
لةوشوَينانةى كة ثَيستيان تةنكة وةكو 
ثَيستى لووت، طوَى و قاض (لةو كةسانةى 
 واتة نةعل لةثَى دةكةن) و طةر 

َ
ساندال

بةكارهَينرا  تةنكى  بة  زؤر  دذةخـــؤر 
مذين و دانةوةى 

َ
تواناى دذةخؤر بؤ هةل

تيشكى خؤر كةم دةبَيتةوة.
رَيكخراوى  رَينمايى  ثَيى  بة   ¿
 FDA: Food) دةرمـــان  و  خـــواردن 
and Drug Association)  دةبَيت 
دذةخــؤر بة بِرى 2 ملطم / سم2  لةو 

ثَيستة بدرَيت كة لةبةر خؤرداية. 
ى (163 

َ
ق كة باال

َ
كةسَيكى بال  ¿

سم)، كَيشى (68 كطم) و كةمةرى (82 
سم) بَيت بة مةرجَيك ناولةشى شارراوة 
بَيت دةبَيت (29 طرام) لة دذةخؤر لة 
بِرى  و  بدرَيت  لةشى  ثَيستى  هةموو 
دذةخــؤر تةنها بؤ رووى دةموضاو (¼  
تا 3/1 واتــة ضــارةك يا سَى يــةك) ى 

كةوضكَيكى ضاية.
دةوترَيت  كة  ثَيضةوانةى  بة   ¿
هةر (3-2 كاتذمَير) دذةخــؤر  دةبَيت 
ينةوة 

َ
لة ثَيست بدرَيتةوة هةندَيك لَيكؤل

بؤ  كــات  باشرتين  كــة  داوة  ثيشانيان 
ثاراستنى رؤذانةى ثَيست بؤ يةكةم جار 
بةر  ضوونة  ثَيش  خولةك)ة   15-30)
تيشكى خؤر و دوا بةدواى يةكةمجاريش 
يةك جارى ديكةيش (30-15 خولةك)ة 
ثاش ضوونة بةر خؤر دةبَيت دذةخؤر 
جارى  بؤ  لَيدانةوة  بؤ  لَيبدرَيتةوةو 
كة  دةبَيت  ثَيويست  كاتَيك  تةنها  دي 
وةكو:  هةبَيت  زياترى  ضاالكيى  مرؤظـ 
مةلةكردن، ئارةقكردنةوةو لَيبوونةوةى 

دذةخؤر بة لَيخشاندن.
لة  نـــوَى  ينةوةيةكى 

َ
لَيكؤل  ¿

بؤئةوةى  ــَيــت: 
َ
دةل كاليفؤِرنيا  زانكؤى 

دذةخؤر كاريطةربَيت دةبَيت لة ماوةى 
كاتَيك طةر  لَيبدرَيتةوةو  كاتذمَيردا   2
بةهؤى  بةكارنةهَينرايةوة  دذةخـــؤر 
ثةيدابوونى هةندَيك ماددةى كيمياوى 
سةربةست (Free radicals) كة ثَيست 

يمذيوة زيان بة ثَيست دةطات.
َ
هةل

ــيــنــةوةى 
َ
ــك  لــَيــكــؤل ــدَي ــةن ه  ¿

ديكةيش دةريانخستووة كة بة شَيوةيةكى 
طشتيى مرؤظـ تةنها نيو يا ضارةكى بِرى 

70
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ثَيويست لة ثَيست دةدةن بؤية دذةخؤر 
بةكاربهَينرَيت  كةميى  بــة  وا  ــةر  ط

كاريطةرييةكةى كةم دةبَيتةوة.
دذةخؤر:

دذةخــؤر هةر دوو تيشكى خؤرى 
ئــةى و بى  ســةرو وةنةوشةيى جــؤرى 
دةمذَيت،دةيداتةوةو 

َ
(UVA and B) هةل

وى دةكاتةوة:
َ
بال

تيشكى جؤرى ئةى (UVA): بة 
دةبَيتةهؤى  و  دةِروات  ثَيستدا  يى 

َ
قوال

ثيريبوون و ضرضبوون و شَيرثةنجةى 
ثَيستى زؤر بةتني.

تيشكى خؤرى بى (UVB):ثَيست 
تووشى  دةشتوانَيت  و  دةسووتَينَيت 

شَيرثةنجةى بكات.
لةخؤرثاراستن:  فاكتةرى  فخث: 
 :(SPF: Sun Protection Factor)

ضؤنييةتى بةكارهَينانى 
جؤرةكانى دذةخؤر:

دذةخــؤر  (SPF)ى  فخث  تا   o

تيشكى  لة  ثَيست  زياتر  بَيت  بةرزتر 
خؤرى جؤرى بى (UVB) دةثارَيزَيت.  
لة  دذةخــؤر  (SPF)ى  فخث   o
نَيوان (2 و 50) داية: لة تاقيطةدا فخث 
(SPF) ى 30 نزيكةى 97% و فخثى 10 
 UVB نزيكةى 93%ى تيشكى جؤرى بى
هةندَيك  ئةوةشدا   

َ
لةطةل دةمذن 

َ
هةل

ــو ئــارةقــكــردنــةوة،  فــاكــتــةرى  دي وةك
ضاالكيى، شوَين و بةرزونزميى، ئاو و لم 
و كاتةكانى رؤذ ئةم رَيذانة دةطؤِرن و 

كةم دةكةنةوة.
بة شَيوةيةكى طشتى دذةخؤرى   o

باشة  جؤرَيكى   30 (SPF)ى  فخث 
زؤربــةى  ضاالكةو  كة  كةسةى  ئةو  بؤ 
خؤرة،ثسثؤِرى  لةبةر  لـــةدةرةوةو  كات 
هةميشة  ثــَيــســت  نــةخــؤشــيــةكــانــى 
دذةخؤرى كةمرت لة فخث (SPF)ى15 
فخث  بؤية  نانووسَيت  نــةخــؤش  بــؤ 
(SPF) ى30 بؤ ئةو كةسةى ضاالكةو 
زؤربةى كات لةدةرةوة بؤماوةيةكى درَيذ 

وى لةاليةن 
َ
لةبةرخؤرداية زؤر بة بةربال

ثزيشكةوة دةستنيشان دةكرَيت.

جؤرةكانى دذةخؤرى دذى كاريطةريى 
:UVA) A) تيشكى جؤرى

 (Avobenzone) 1. ئاظؤبينزؤن
 Parsol  :1789  

َ
ـــؤل ـــارس (ث واتــــة 

 .(1789
 :(Ecamsule)  

َ
ئيكامسيول  .2

 Mexoryl or)  
َ
ميكسؤِريل واتـــة 
 .(Myxoryl SX

                  فخث:
فاكتةرى لةخؤرثاراستن:

                   SPF:   
(Sun Protection Factor)

رَيذةى سةديى
تَيبينيىهةَلمذينى تيشكى خؤر

- بة شَيوةيةكى طشتيى بؤ هةموو كةسَيك باشةو بؤ سةر ثَيست سووكةو كوونةكانى ثَيست داناخات. 30%97
- بؤ هةموو ضاالكيى و بارةكان دذةخؤرَيكى نايابة.

زياتر  ثَيست  بؤية  تياداية  كةمرتى  ماددةى  بةرزةكاندا   (SPF) فخث  دذةخؤرة   
َ

لةطةل بةراوركردن  بة   -
سةربةسترتة، هةناسة دةدات و ئارةق دةكاتةوة.

- رةنطَيكى ثةمةيى بة ثَيست دةدات و بةهؤيةوة دةزانرَيت كة دذةخؤرةكة بة باشيى لَيدراوة يا نا؟ و هَيدى %98  45
هَيدى ئةم رةنطة ثةمةيية نامَينَيت 

نيايى دةدات 
َ
- جؤرَيكى باشة ضونكة رةنطة ثةمةييةكةى بةسةر ثَيستةوة بؤ ماوةيةكى ضاك دةمَينَيتةوةو دل

كة دذةخؤرةكة لَيدراوةو كاريطةرة.
م قوورسترتو لينجرتة.

َ
- لة كاتى بوونى ضاالكيى و بؤ شوَينى بةرز جؤرَيكى باشة ، بةال

- بؤ ثَيست ضةورترو طةرمرتة.
 و ضاالكيى زستانة باشة.

َ
- بؤ ثَيستى سثيى، تةنك، مندال

مذينى تيشكى خؤرى 50%98
َ
- ماددةى كيمياوى تيتانيؤم دايؤكسايد (Titanium Dioxide) ى تياداية كة بؤ هةل

جؤرى ئةى (UVA) باشةو بة ثَيستى طةرم،تةِرو ئارةقاوى لة كاتى كاركردندا دةنووسَيت بؤية بؤ شوَينى 
م لة جؤرةكانى ثَيشووتر ضةورترو طةرمرتة.

َ
طةرم باشة ، بةال

) باشةو بة ثَيستى طةرم،تةِرو ئارةقاوى لة كاتى كاركردندا دةنووسَيت بؤية بؤ شوَينى 
م لة جؤرةكانى ثَيشووتر ضةورترو طةرمرتة.

َ
طةرم باشة ، بةال

) باشةو بة ثَيستى طةرم،تةِرو ئارةقاوى لة كاتى كاركردندا دةنووسَيت بؤية بؤ شوَينى 

 
َ

- بؤ بةردةوام بةركةوتنى تيشك لة شوَينى بةرزو بؤ ثَيستى لووت و طوَى و بؤ ثَيستى سثيى، تةنك، مندال
و ضاالكيى زستانة باشة.

- ماددةى دذةخؤرى زؤر تياداية بؤية قوورس، ضةورو طةرمة بؤ ثَيست و هةناسة لة ثَيست دةبِرَيت.- ماددةى دذةخؤرى زؤر تياداية بؤية قوورس، ضةورو طةرمة بؤ ثَيست و هةناسة لة ثَيست دةبِرَيت.
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 Zinc) ئــؤكــســايــد  ــك  ــن زي  .3
.(oxide

دايــؤكــســايــد ــوم ــي ــان ــت ــي ت  .4
:(Titanium Dioxide)

سَى (3) ئاظؤبينزؤن لــة جطة 
دذى ثَيست ديكة دذةخــؤرن جؤرةكةى
يش (B) بــى جــؤرى خــؤرى تيشكى 

دةثارَيزن.
هايدرؤكسى مينؤ دايميثايَل .5

بَينزةوةيت: بَينزؤيَلهَيكسايَل
 Dimethyl Minohydroxy)

.(Benzoyl Hexyl Benzoate
لة ئاو: بةرطريكةر جؤرى دذةخؤرى
لةئاودا لةكاتىنقوومبوونىمرؤظـ
كاريطةريى دذةخؤر جؤرةكانى هةموو
دذةخؤرةى ئةو دةدةن، لةدةست خؤيان
يا لؤشن ئةو دةكات ئاو لة بةرطريى كة
، دةنووسَيت ثَيستةوة بة كة كريمةية
ماوةيةكىدرَيذخايان بؤ كة ئةطةر م

َ
بةال

كاتَيك ثَيست يا بةركةوت دذةخؤر ئاوى
ئارةقى كردةوة دذةخؤر كاريطةريى زؤر
بؤية دةدات لةدةست دذةخؤرييةكةى
دةقيقة (90) هةر ئةوةية رَيطة باشرتين
بةرَيكوثَيكى دذةخؤر جارَيك كةمرت يا

لَيبدرَيتةوة.
ثَيست لة دذةخؤر دةبَيت كةى

بدرَيت:
ثَيستلةماوةى(30-20)خولةكدا
(20-30) بؤية دةمذَيت 

َ
هةل دذةخــؤر 

دةبَيت خؤر بةر ضوونة ثَيش خولةك
بدرَيت. وشك ثَيستى لة

دذةخؤر: لَيدانةوةى
لةبةر ــرؤظ م ¿ طــةر بــــةردةوام
سةعات دوو هةر بَيت خــؤردا تيشكى

. لَيبدرَيتةوة دةبَيت دذةخؤر جارَيك
لةكاتى ¿ثاشئارةقكردنةوةىزؤر:
دذةخؤر بةكارهَينانى ئارةقكردنةوةدا
ثَيست ماوةيةك ثاش دةبَيت سوودةو بَى
دذةخــؤر ئينجا  ببَيتةوة وشك  ســاردو

بةكاربهَينرَيتةوة.
دي شتى ــةر ب ثَيست كاتَيك  ¿
دةكةوَيتوةكورووةكياروويةكىبةرديى

لَيبدرَيتةوة. دذةخؤر دةبَيت زبر
دةرةوة رؤذَيك مرؤظـ ضووة هةر ¿
رؤذانــى هةوريشةوة بة خــؤر بــةر بؤ 
ضونكة  ، لَيبدرَيتةوة دذةخــؤر دةبَيت
(UVA) ئــةى جــؤرى تيشكى خــؤرى
شــووشــةى جـــؤرى ــــةورو زؤربـــــةى ه

ذوورةوة. يةتة و دةبِرَيت ثةنجةرة
هةندَيكرَينمايىطرنط:

ثَيست: لة كاتذمَيرةكانى رةنطى ¿
واتة عةسر 4ى تا بةيانى 9ى نَيوان
بةتينةو خؤر تيشكى كة كاتانةى ئةو
كاتى ضوونة دةرةوةو بوونى ضاالكيى لة
ثَيست رةنطى  خــؤردا  تيشكى بــةر لة 
رةنطى الوازةو بةربةستَيكى تةنها بة
ناثارَيزَيت ثَيست تةواويى بة ثَيست
بةكاربهَينرَيت دذةخــؤر دةبَيت بؤية
ثَيستيان كة  كةسانةى ئةو بةتايبةتى 

 Fair-skinned)ىكةوكاسيى
َ
كال سثيى،

و
َ
خــال ئــةوانــةى و   (Caucasians

سوورن. نةمةشييان هةية يا قذ زةرد يا
بةرزيى: هةتا لة رووى زةوييةوة ¿
تةنكرت ئاسمان بةرطى بةرزببينةوة
كة كاريطةريى طازانةى دةبَيتةوةو ئةو
دةبنةوة كــةم متدةكةن خــؤر تيشكى
لةش بؤ  خؤر تيشكى كاريطةريى واتة 
مةتر هـــةزار  هــةر بؤ  دةبــَيــت، زياتر 

تيشكى  كاريطةريى %4 ى بةرزبوونةوة
بةرزدا شوَينى لة بؤية دةبَيت زياد خؤر
و بدات ثَيست لة دذةخؤر دةبَيت مرؤظـ

لَيبداتةوة.
نــاوةِراســت هــَيــَلــى طــةرمــيــى ¿

ة 
َ
هَيل لةم Equator): هةتا (ئيكوةيتةر:

ثَيست لة دذةخؤر دةبَيت ببينةوة نزيك
لَيبدةينةوة. و بدةين

كــاتــَيــك شـــــَى: و  طــةرمــيــى   ¿
دةبَيتةوة بةرز شَى و طةرميى ئاستى

كاريطةريى دةبَيت و ئارةقكردنةوة زياد
كةم دةبَيتةوة. دذةخؤر

برينى و رووشــانــدن كاتى لة   ¿
لةثَيستبدرَيت دةبَيتدذةخؤر ثَيستدا:

لَيبدرَيتةوة. و
و ـــوون ـــدووب ـــان ــن، م ــت ــش ¿ رؤي
ئارةقكردنةوة دةبنةهؤى هيالكيى:
بدرَيت ثَيست لة دذةخؤر دةبَيت بؤية

لَيبدرَيتةوة. و
بة ســثــرةى: و لــؤشــن، كريم  ¿
لةشَيوةىلؤشنوكريمدا زؤريىدذةخؤر
و

َ
مندال بؤ م

َ
بــةال ، بةكاردةهَينرَيت

سثرةى بةكاردةهَينرَيت. تووكن كةسى
دذةخؤر: مَيشوولةو دذة لؤشنى ¿
يةكةوة بة دووكيان  هةر دةتوانرَيت 
يةكرت م كاريطةريى

َ
بةال بةكاربهَينرَين،

دذةخــؤر دةبَيت بؤية  كةمدةكةنةوة
بةرخؤر  ثَيشضوونة (30-20 خولةك)
ماوةيةك تَيثةِربوونى ثاش و لَيبدرَيت
و لَيبدرَيت دذةمَيشوولةش دةكرَيت
بةيةكةوة هةردووكيان ثَيكهاتةى ئَيستا

لةبةردةستداية.
لة ى

َ
بؤ مندال :

َ
بؤ مندال دذةخؤر ¿

هةمان دةتوانرَيت طةورةتر مانط شةش
بةكاربهَينرَيت، دذةخؤرىتةمةنطةورة
مذينى

َ
هةل بةهؤى ناسكى ثَيست و م

َ
بةال

ى
َ
مندال بؤ كيمياوييةكانىدذةخؤر ماددة

دةبَيت بضووكرت مانط شةش لة ساواى
شَيوةيةكى رَيى جلوبةرطةوة بة لة تةنها

فيزيكيىثَيستىبثارَيزرَيت.
ــــوون ــــةرض ــــةس ب ــــى  ــــات ك   ¿
شَيوةيةكى بة :(Expiration date)
لة

َ
سال (3) ثاش سَى طشتيى دذةخؤر

دةضَيت. بةسةر دروستكردنييةوة
كةسَيكةو لة دذةخؤر كاريطةريى ¿
ثَيى بة دةطــؤِردرَيــت: دي بؤ كةسَيكى
ض لة رؤذانةو ضاالكى ئاستى جؤرى لةش،
كاتوشوَينَيكدادذةخؤربةكاردةهَينرَيت.
شوَينى لة دذةخؤر: طرتنى

َ
هةل ¿

كاريطةرييةكةى دذةخــؤر طةرمدا زؤر
لةدةستدةدات.
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   لة تواناى سايكلؤذستيةكاندا نيية 
مى ئةم ثرسيارة بدةنةوة:  سَيكس 

َ
وةال

ؤزييةكة ناتوانن كارامة 
َ
ضيية؟ ئةمة ئال

زاناكانى  ثَيويستة  كو 
َ
بةل تيايدا،  بن 

«بايؤلؤذى، كيمياى ذيان و فسيؤلؤذى» 
ئـــةوةى  بـــةقـــةدةر  بــــدةن،  ئةنجامى 
نةرى 

َ
كةدةتوانني بةرئةنجامى بدةين، ثال

 Crude Sex سَيكسي ساكار
لة  بريتيية   drive
ثَيداويستييةكى 
بايؤلؤذى   –

غـــــةريـــــزة 

 instinct
طؤِرانكارى  بة  مةرجدارة  و  دةنوَينَيت 

كيمياييةوة لةئةنداميدا. 
 Urge ــــــدةر  ــــــان ه
بـــةنـــدة بـــــــةدةردراوة 

ناوةكييةكانةوة.
ئامانجيش  و 
رزطاربوون  لة  بريتيية 
ةذانَيكى فيزيايي. 

َ
لة شل

ضاالككردنى ورياكةرةوة 
ثشت  ناوةكيةكانيش 
طؤِرانكاريية  بةو 
كيمياييانةوة دةبةستَيت كةروودةكةنة 
يا   ،discharge كردنةوة 

َ
بةتال

دةرثةِراندنrelease دةتوانرَيت بةراورد 
بكرَيت بةدةرهاويشتن ئةوةش سروشتى 
نةرى سَيكسي ساكارة – و هيض شتَيكى 

َ
ثال

م هيض شتَيكيش كةمرت 
َ
زياتر نيية، بةال

نيية.
سايكؤلؤذى دةتوانَيت ضي دةربارةى 
بابةتة  ئةم  بةدواداضوونى 
توَيذينةوةى  بكات؟  ثَيشكةش 
مةيدانةدا  لةم  سايكؤلؤذى 
بةتةواوى وةك مةيدانى 

خؤدةرخستنةكانى برسَيتى، وتينوَيتى 
لة  دي  وهي  واية  دةرهاويشتن  و 

ثَيداويستيية زيندةييةكان.
فسيؤلؤذى  سايكؤلؤذى  ئةركى  و 
ئةوةية وةسفي هةستة هةستثَيكراوةكان 
هةروةها  بكات.  ثؤلَينيان  و  بكات 
يا  بةضَيذةكان  هةستة  وةسفي 
رَيطةى  لة  بكات  هروذراوةكان  بةئازارة 
سايكؤلؤذستى  زووتر  ئةوهةستانةوة. 
مانى ه. ريمك وةسفي ئةو هةستانةى 

َ
ئةل

بةوةى  كردبوو  طونجاو  شَيوةيةكى  بة 
و  هةستةكان“  لة  ن  (من)  ”اليةنى 
اليةنةوة  ئةم  ناو  ضوونة  لةراستيدا 
دياريكراوى  تةواو  لةئةركى  بريتيية 
سايكؤلؤذى لةم مةيدانةدا. و بائةوةش 
زانستى  سايكؤلؤذى  كة  بخةينةسةرى 
بضَيتة  بؤئةوةى  نيية  ئامادةكراو 
ضونكة  ئةمة  توَيذينةوةية.  ئةم  ناو 
سايكؤلؤذستةكان يا شيكارة دةرونيةكان 
وةسفي  كة  تَيثةِرناكةن  زياتر  لةوة 
ئةوانةيان  ثؤلَينى  و  بكةن  هةستةكان 
نةرى 

َ
ينةوةى ثال

َ
بكةن كةبةندن بة لَيكؤل

نةرة 
َ
سَيكسي ساكارةوة. ضونكة ئةم ثال

طوزارشتَيكة لةهاندةرى بايؤلؤذي كة لة 
شَيوة رةسةنة بةراييةسةرةتاييةكةيداية 
ثَيداويستى  يا  برسَيتى  هةروةكو 
دةرهاويشتن، و سروشتى ئةم هاندةرة لة 
ؤزتر نيية لةم غةريزانة، 

َ
بنةِرةتدا زؤر ئال

و بايةخة سايكؤلؤذييةكةشي لةبايةخى 
لةبةرئةوةى  نيية  طةورةتر  ئةو 
نةرةكة لة شَيوة بةر

َ
ثال

وييةكة
َ
اييةناتَيكةال

و  دةمَينَيتةوة،  يدا 
سايكؤلؤذيست  وةك 
ئةوةندة سةرنجمان راناكَيشَيت لةوةندة 
بؤنمونة،  تينويةتى  وةكو  زياتر 
نةزوةية  لة  بريتيية  كة 
(impulse) ييةكى ساكار 
بةكارهَينانَيكى  هيض 

زانستى سةردةم 

مى ئةم ثرسيارة بدةنةوة:  سَيكس 
َ
وةال

ؤزييةكة ناتوانن كارامة 
َ
ضيية؟ ئةمة ئال

زاناكانى  ثَيويستة  كو 
َ
بةل تيايدا،  بن 

«بايؤلؤذى، كيمياى ذيان و فسيؤلؤذى» 
ئـــةوةى  بـــةقـــةدةر  بــــدةن،  ئةنجامى 
نةرى 

َ
كةدةتوانني بةرئةنجامى بدةين، ثال

Crude Sex سَيكسي ساكارCrude Sex سَيكسي ساكارCrude Sex
لة  بريتيية   drive
ثَيداويستييةكى 
بايؤلؤذى   –

غـــــةريـــــزة 

instinct
طؤِرانكارى  بة  مةرجدارة  و  دةنوَينَيت 

كيمياييانةوة دةبةستَيت كةروودةكةنة 
يا   ،discharge كردنةوة 

َ
بةتال

releaseدةرثةِراندنreleaseدةرثةِراندنrelease دةتوانرَيت بةراورد 
بكرَيت بةدةرهاويشتن ئةوةش سروشتى 
نةرى سَيكسي ساكارة – و هيض شتَيكى 

َ
ثال

م هيض شتَيكيش كةمرت 
َ
زياتر نيية، بةال

نيية.
سايكؤلؤذى دةتوانَيت ضي دةربارةى 
بابةتة  ئةم  بةدواداضوونى 
توَيذينةوةى  بكات؟  ثَيشكةش 
مةيدانةدا  لةم  سايكؤلؤذى 
بةتةواوى وةك مةيدانى 

بةوةى  كردبوو  طونجاو  شَيوةيةكى  بة 
و  هةستةكان“  لة  ن  (من)  ”اليةنى 
اليةنةوة  ئةم  ناو  ضوونة  لةراستيدا 
دياريكراوى  تةواو  لةئةركى  بريتيية 
سايكؤلؤذى لةم مةيدانةدا. و بائةوةش 
زانستى  سايكؤلؤذى  كة  بخةينةسةرى 
بضَيتة  بؤئةوةى  نيية  ئامادةكراو 
ضونكة  ئةمة  توَيذينةوةية.  ئةم  ناو 
سايكؤلؤذستةكان يا شيكارة دةرونيةكان 
وةسفي  كة  تَيثةِرناكةن  زياتر  لةوة 
ئةوانةيان  ثؤلَينى  و  بكةن  هةستةكان 
نةرى 

َ
ينةوةى ثال

َ
بكةن كةبةندن بة لَيكؤل

نةرة 
َ
سَيكسي ساكارةوة. ضونكة ئةم ثال

طوزارشتَيكة لةهاندةرى بايؤلؤذي كة لة 
شَيوة رةسةنة بةراييةسةرةتاييةكةيداية 
ثَيداويستى  يا  برسَيتى  هةروةكو 
دةرهاويشتن، و سروشتى ئةم هاندةرة لة 
ؤزتر نيية لةم غةريزانة، 

َ
بنةِرةتدا زؤر ئال

و بايةخة سايكؤلؤذييةكةشي لةبايةخى 
لةبةرئةوةى  نيية  طةورةتر  ئةو 

ئةوةندة سةرنجمان راناكَيشَيت لةوةندة 
بؤنمونة،  تينويةتى  وةكو  زياتر 
نةزوةية  لة  بريتيية  كة 

impulse)
بةكارهَينانَيكى  هيض 

سروشتى 
نةرى سَيكسي   

َ
ثال
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ثةيوةنديية ناطرَيت. و ئةطةر
َ
هةل ديكة

سَيكسي نةرى
َ
ثال بة  سَيكسييةكانيش

وةك ئةم ئةوا كتَيبَيكى رووت بةتةنها،
”سايكؤلؤذى ناونيشانةكةى كة كتَيبة
ئةوةندةى سَيكسييةكانة“ ثةيوةنديية

. بنوسرَيت ناتوانرَيت َيني
َ
نامَينَيت بل

ؤزى سايكؤلؤذىدةست ثَيناكات 
َ
 ئال

يا سةردةكةوَيت، سَيكسي نةرى
َ
ثال تا

(من) نةرى
َ
ثال

َ
لةطةل دةكات دذايةتى

ego – drivesدا،كة بريتنيلةهاندةرة 
ثَيداويستى و لةتاكدا. كؤنةكان هةرة
دةاللةتةمةزنةكانيةوة بة سَيكسيش
نةرة سَيكسييةكان

َ
بةثال

َ
ثِرنابَيتتا تَيكةل

ئَيمة كاتَيك نةبَيت. كَيشةكةشلةوةداية
يا بةروونرت دةبينني، سَيكسي نةرى

َ
ثال

ئةم ئةوا خؤدةرخستنةكانى، َيني
َ
بل

بوونةلةوةثَيشهةبوونىهةبووة،
َ
تَيكةل

نوَيرتة سَيكس  نيية لةوةدا طومانيش 
مرؤيي: ئةندامى يةكةمى لةئامانجى
خود ثاراستنى و مانةوة، ئارةزووى
هةندَيكجار ئَيمة راستة لةلةناوضوون.
هةموو دةبينني  دةر  و لةدةشت 

َ
ئاذةل

و دةكةن، فةرامؤش خؤثارَيزييةك
زؤربووندا لةوةرزى  ضيا ةشَيرى 

َ
كةل

بةنزيكبوونةوةى بايةخ كةمرت دةبينني،
شت هةمان ئايا م

َ
بةال دةدةن،  راوكةر

لةكاتة ديكة  غةريزةكانى بؤ  نيية
كتوثِرةكاندا؟

بةرةنطارى برسي  مرؤظى  ئايا
لةثَيناوى نابَيتةوة مةترسيةك هةموو

دةستكةوتنىخؤراكدا؟
و سَيكس ضؤن نازانني ئَيمة
ئؤرطانييةوة، ذيانى هاتنة سَيكسوالَيتى
ناتوانن بايؤلؤذيش زاناكانى هةروةها
ئةوة  (1) .. َين

َ
بل ثَي ئةوةمان ي

َ
هةوال

لة بنةِرةتدا سَيكس كة طومان نيية جَيي
ئةوةش نةبووة. كةسي مانايةكى هيض
كة بكةين ئةوة طريمانى كة ساويلكةيية
دةوترَيت كةثَيي كوَير، سَيكسي وزةى
و هةبَيت. كةسي مؤركَيكى  لثيدؤ،
ساكار نةرى سَيكسي

َ
وادةردةكةوَيت كةثال

زياتر لةشتَيك وابَيت دوركةوتنةوة وةك
شتَيكى بةرةو بَيت ثةدان

َ
هةل لةوةى

لةدةست راكردن بؤ دانَيك
َ
هةول دى.

تاكةكةدا. لةناو  ئؤرطانى ثةستانَيكى 
سَيكسي نةرى 

َ
بريلةثال كاتَيك ئَيمة و

دةكةين لةبارةوة قسةى يا دةكةينةوة
راستيدا لة ثَيكراو باوةِر شتَيكى وةك
لةنَيوان بةهانةية بَي ثةيوةندييةكى
هاندةرةى ئةو و دةرةكييةكةى هاندةرة
وةريدةطرَيت. و لة بابةتَيكىدةرةكييةوة

بابةتة. لةبنةِرةتدا بَي
داواى ئؤرطاندا لةناو هةستَيكة
لةناو ثةستان هةروةك دةكات دةرثةِرين
كةكةسةكان نةرة

َ
ثال ئةم داندا.

َ
ميزةل

بابةتَيكى ئاِراستةى بة جياناكاتةوة
نةبَيت. لةدوايدا ناِروات بذاردة

َ
هةل

بذاردة
َ
هةل بةتةواوى لةسةرةتادا ضونكة

بةو دبةستَيت ثشت كو
َ
بةل نيية،

و لةبةردةستداية. كةزؤرتر بابةتةى
ئةوانةن بذاردةكان

َ
هةل بابةتة لةثاشرتدا

 satistaction طةورةتر كةتَيربونَيكى
تةنانةت دةبةخشن.لة جؤرىفيزياوى، و
ئةوكاتةشمةسةلةىدةرفةتَيكىئاسانرت
نابليؤن هةية. طةورةى بايةخَيكى
وتوة: زناكردنى بة تةجاِرييةوة

َ
بةطال

و “une affaire du canapé ”
بابةتَيك طؤِرينةوةى بؤ ئامادةباشي
بايةخى خؤى و دى دةاللةتى بةيةكَيكى
لةوَى ئانا ئةطةر هةية، ئاستةدا لةم خؤى
دةدات مةبةستةكة  مارى  ئةوا نةبوو، 

بةدةستةوة...(2).
سايكؤلؤذى  رووتى بةرذةوةندى  بؤ
ةتى

َ
حال لةنَيوان  جياوازى دةتوانني 

ةتى
َ
حال و طشتى سَيكسي هاندةرى

دياريكراو سَيكسي لةبابةتَيكى ئارةزوو
بؤ دةكةم، ثَيشنيار من و بكةين.
جياوازى جياوازيية. ئةم رونكردنةوةى
بكةين بةوة ةتةدا

َ
دووحال ئةم لةنَيوان

«ثَيداويستى» بنَين يةكةم كةناوى
«ئارةزوو»، بنَين دووةميش ناوى و
كةثَيداويستى كةسَيك ضونكة

سَيكسي بةثةستانَيكى هةست هةبَيت
بابةتَيكى ئةوةى بَي  دةكات بةهَيز
هةرضي بهَينَيتةبةرضاوى، دياريكراو
خواستن هيوا بؤ دةاللةتة ئارةزووشة
كةسَيكى

َ
بةثةيوةندييةكىسَيكسيلةطةل

ئةم بةراوردى دةتوانني دياريكراودا. 
كةسَيكى نَيوان بةجياوازى جياوازيية
ي

َ
دل خواردنَيك كةبةهةموو برسي زؤر

ثلة كة دي كةسَيكي و دةبَيت، خؤش
ئةوةى بؤ دةبذَيرَيت

َ
هةل طؤشتةكان

خوات، بيان هَيمنيةكةوة بةهةموو
طواستنةوة هةية  لةتوانادا طومان،  بَي
ةتى

َ
حال بؤ يةكةمةوة بكرَيت ةتى

َ
لةحال

دةتوانَيت كةمرؤظ بةشَيوةيةك ، دووةم
يا بخؤم» طؤشت «دةمةوَيت َيت

َ
بل

بؤساتَيك، با دةوَيت». ميوةم «هةندَيك
كةثةيوةندى بةرضاومان بهَينينة ئةوة
لةنَيوان جياوازى بَي كارَيكة سَيكسي
كارَيكى وةك دةدرَين ئةنجام كةسةكاندا
بؤ دةرفةتَيك وةك يا ثوخت، دروستى

فيزيايي. ةذانَيكى
َ
شل لة رزطاربوون

لةوانةية طريمانة جؤرة ئةم
بةشَيوةيةكى رؤشنبري كةسانى الى
ئةوةشدا

َ
لةطةل سايكؤلؤذىئةستةمبَيت،

بكةين
َ
قبول ئةوة كاتى بةشَيوةيةكى با

ذنَيكداجووت
َ
كةثياوَيكدةتوانَيتلةطةل

بَيت كةهةرطيز لةوة ثَيش نةيديوةو دةم
داثؤشَيت. بةسةرثؤشَيك ضاويشي و

بةرضاوةدا هَينراوة ةتة
َ
حال لةم

سةربازةكان الى ئةمة زؤرجار  (كة
ئةوا دةبوو) جَيبةجَي جةنطدا لةكاتى
تَيربونَيكى سَيكسيةكة ثةيوةنديية
شتَيكة – نيية تَيدا ضَيذى و رووكاريية،
بكرَيت بةراورد ميزكردن بة دةتوانرَيت
وهيضبوذاندنةوةيةكيشيتَيدانييةجطة
ةذانةفيزياييةكة

َ
دانَيكةشل

َ
لةوةىكةهةل

بؤى نَيرؤسس نةخؤشَيكى َيت.
َ
ناهَيل

باسكردم،كةتواناىسَيكسيجَيطرينةبوو.
واى ئةزمونَيكى ويستويةتى جارَيك كة
ثةستانى لةذير بؤئةوةش و هةبَيت،
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بِريارى سَيكسييةكةيدا ثَيداويستية
 لةشفرؤشَيكدا بكات

َ
لةطةل داوة، سَيكس

هيض تووشي بدات  
َ
هةول ئةوةى بَي

وتى: هةروةكو و ببَيت. ضونَيك
َ
هةل

بايةخدان يان ضاالكييةك هيض بَي
هيض ئةوةى بَي و سَيكسييةكة» بةكارة
دووةمةوة لةاليةنى يارمةتيةكيش
نةضوو ثَي ئةوةندةى  و وةربطرَيت، 
لَييثرسيوة ذنةكةلةناوةِراستىكارةكةدا

«رؤذنامةت دةوَيت؟»
نةرى 

َ
ثال دةتوانني كةواتة لةكوَي

من بدؤزينةوة؟
َ
ناتَيكةل سَيكسي

ئايا نازانم.  كةمن واية بِروام تةواو 
م
َ
بةال تاقيطةييةكان؟ لةتاقيكردنةوة

تاقيكردنةوانة ئةم دةربارةى هةرطيز
مةرجة بتوانني طرانة بيستووة، نةم
بؤنمونةضؤن ثَيويستةكان دابنيبكةين،

 emotionضوون
َ
دةتوانرَيتهؤكارىهةل

كاريطةرى بريؤكةكان البربَيت، هةروةها
ئةوفةنتازيايانةىfantasies ثةيوةندن 

بةسَيكسةوةالبربَين.
دي نةرةكانى

َ
ثال وكاريطةرى

سَيكسيدان؟ واديارة  هاندةرى
َ
كةلةطةل

طوزارشتى ناطةينة هةرطيز ئَيمة
سَيكسي غةريزةى دةربارةى سايكؤلؤذى
و بةراييةكةيدا هةرة ثاكةكةى شَيوة لة
بوونةوةى نزيك لَي بةهيواى دةتوانن

بنيبةتةنها.
زؤرمان طومانَيكى ئةوةى

َ
لةطةل

تاقيطةيي تاقيكردنةوةى كةئايا هةية
بداتَي. نزيكمان مَيكى

َ
وةال دةتوانَيت

ئةو بةرئةنجامى هةروةها
لة و زؤرَيك راثرسيانةى هاظلؤك ئيلس
ويانكردؤتةوة

َ
ثزيشكةئةمريكيةكانبال

كاتيان هةية. تةنها بايةخَيكى
لةهةندَيكجارداذيانخؤىهةندَيك
حةز كة خؤمان نزيك لةوةى مةرجى
دةكةينلةتاقيكردنةوةسايكؤلؤذييةكاندا
تةنها بةردةممان، دةيخاتة بَيت.

بؤنمونة:
ئةزمونةى ئةم طةنج ذنَيكى
دةرونشيكاريدا لةكاتى خوارةوةى
لةيةكَيكلةئَيوارةكانىهاوينى طريايةوة،
مةزاجَيكى ةتى

َ
كةلةحال كاتَيك طةرمدا،

بةشَيوةيةكى بووة وروذاودا و راوكَي ة
َ
دل

زؤربةى مةزاجَيكة ئةوةش تةمومذاوى
خوَين كةوتنةسةر ثَيش ك

َ
خةل

ئةم ثَيدةكةن. هةستى  راستةوخؤ
دةستى فيلمةكة سينةما بؤ ضووة ذنة
يةكةم لةسةر لةتاريكيةكةدا و، ثَيكردوة
كورسيوانةكة دانيشتووةكة كورسي
خولةكَيكى ضةند دياريكردووة، بؤى
ثياوَيك بةدةستى هةستى ثَينةضووة
هَيناوة دةستى نيانى و بةنةرم كردووة
ةرووتةكانيدا.بَيطومانراستةوخؤ

َ
بةقؤل

دوور، كورسييةكى سةر ضؤتة ساوةو
َ
هةل

هةستى ضركةيةك  ضةند ثاش م 
َ
بةال

كردووة توند سَيكسي بةهروذاندنَيكى
نةديو، ثياوةكةشي ئةوةى

َ
لةطةل

هروذاندنة ثضِراندنى هةقيقةتى
سةرةتاييدا لةقؤناغى سَيكسيةكةى
ئةزموونةى ئةم سايكؤلؤذى بةهاى
نةرى

َ
ثال ولةبةرئةوةى كردووة. خراث

سايكؤلؤذى ضاودَيرى بؤ مرؤيي سَيكسي
بؤ ؤزدا

َ
ئال تارادةيةك  لةهةيئةتَيكى 

طونجاو كارَيكى ئةوا دةردةكةوَيت،
راثرسييةكاندا كةلةداتاى ئَيمة بؤ نيية
بَيت. كمان

َ
كةبةكةل هَينجني

َ
هةل ئةوة

الى سَيكسي ضاالكى كة واشدةردةكةوَيت
ئةو تاكانةى و بةراييةكان، و هؤزة

َ
مندال

بةتوندى كلتورييةكةمان بةمؤدَيلة
دةذين، كةتيايدا ، نةبوون  كارتاَيكراو
بؤ لةبةردةستدان سةرضاوةى  باشرتين
زانيارىثَيويستلةثَيناوتوَيذينةويةكى
م
َ
بةال سَيكسي، نةرى

َ
ثال بؤ سايكؤلؤذى

زانيارى دةطمةنى  ديسانةوة لَيرةشدا 
دياريكراوةكانيان بةها دةستكةوتوو
لة لةبةردةمماندا رَيطر دةبنة

سَيكس، ؤزى
َ
ئال لةسةر طفتوطؤكانماندا

كةلةحسابي دةكةين فةرامؤش ئةوة
وةك ئَيستا سَيكس دايبنَيني  خؤماندا
نةرى

َ
ثال نيية، لةمةوبةر

َ
سال هةزاران

خؤيةتى. بَيطومان هةروةك ساكار
طةلَيك دةرخستنةكانى م

َ
بةال

زةمةنَيك هاتووة  بةسةردا طؤِرانيان 
سَيكسي نةرى

َ
ثال كةتيايدا تَيثةِربوو

هةروةكو هةبوو. مؤركَيكى خوُّـ تةنيا
وةرزى لة تةنها واتة هةبوو، ن

َ
ئاذةال الى

دواى نةرة
َ
ثال ئةم  و هةبوو،  طةرمادا

دةكةوت، هةمان ئؤرطانى ئاوازى دنياى
يطؤِرانكارىنوستن

َ
ئةوياسايةىكؤنرتؤل

ياسووِرى يابرسَيتىوتَيربوون، وئاطايي،
دةكات. و داكشانى ئاو كشان

َ
هةل

رؤشنبريى يا كلتور ئةوةى
َ
لةطةل

م
َ
بةال ، كرد ضاكرت نائاوازى رةوتى 

نةيتوانىمؤركةثَيشووةكةبةشَيوةيةكى
نةرى

َ
ثال تائَيستاش و الببات. تةواو

سَيكسيشتَيكى لةسروشتة بنةِرةتيةكةى
نيية لةوةشدا طومان  هةرثاراستووة. و
مَيذوو ثَيش طؤِرانكارييةكانى كة

هةواو  ئاوو ذينطةو لة  Perhistoric
هةموويان خؤراكدا هةر زةوى و ى

َ
توَيكل

سَيكسييةكانى خوة  لة  كاريطةريان
طؤِرانكارى هةروةها كردووة. مرؤظدا
سةثَينراوة، خوانةدا ئةم بةسةر ديكةش
كو

َ
بةل دةرةكييةوة، ذيانى لةاليةن نةك

لةاليةنهَيزىناخىمرؤظخؤيةوة،ئةوا
كاريان َيني

َ
رت بل

َ
بةقول يا ، تةواوكارييان

(internalization) توانةوة سةر كردة
ىئةوطؤِرانكارييانةىديكة.لةبةرئةوةى
دةوربةر دنياى  بةثَيي خؤى  مرؤظ
سَيكس كة شَيوةية بةو  دةطونجَينَيت،
ثَيوةبوو، و شةِركردنى مؤركى لة ثَيشدا
دةكوترايةسةرذنزياتر لةوةى

َ
تيايدا هةل

بكراية، دا
َ
لةطةل كردنى لةطةردن دةست

ثَيش مَيي كة نيية لةوةشدا طومان و
لةوةى بنب 

َ
دوودل ئَيوة رةنطة مَيذوو
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َين «ذن» ضةندةها جار ملي ئةو 
َ
كةدةل

ثياوة ئةشكةوتيةى تةعةداى لَي دةكرد 
دةطةزى. لةكاتى ئةم شةِرةدا. مرؤظايةتى 
ثَيويستى بةوة بوو رَيطايةكى دوورودرَيذ 
لةدانةكانةوة  بتوانَيت  كة  برِبَيت 
بيطؤِرَيت بؤ لَيوةكان. لةطازةوة بؤ ماض. 
رَيطاية  ئةو  دواى  خؤمان  كةلةثاشرتدا 
مرؤظ  وةك  ئَيستا  ئَيمة  دةكةوين 
كرؤمانيؤن ناخؤين، ئَيمة طؤشتى مرؤظ 
 لةنَيو 

َ
خؤر نني، و ناتوانني طؤشتى كال

ن دةربهَينني. 
َ
طووث و شةويلطةى ئاذةال

هةروةك  لةزةويةوةناخؤين  ورةطةكان 
شَيوةى  بةهةمان  دةيانكرد.  ئةوان 
مرؤظيش  حةزى  و  ناخؤين.  ئةوان 

طؤِراوة،  تونديية  بةو  خواردن  بؤ 
دةربارةى ئةو شتانةش كة حةزيان لَي 
دةكات و لةطوزارشتةكانيشياندا، هةمان 
سَيكسييةكةيدا  شةهوة  بةسةر  شتيش 
لةو  يةكَيك  بةسة  ئةوةندة  رويداوة، 
لةئةنجامى  لةسةرةتادا  طؤِرانكارييانةى 
باس  ثةيدابوون  دةرةكييةوة  هؤكارى 
دياريكراوة  بة  كةلةثاشرتدا  بكةين، 

ضوونيةكان راطريكران.
َ
هةل

ـــةرى ســَيــكــســي  ـــن
َ
ـــال ــة ث ــك ضــون

ورياكةرةوةى نوَيي وةرطرت كاتَيك ذنان 
دةستيان كرد بة جل لةبةركردن. ئةم 
سةر  كــردة  كــارى  ناسَيكسيية  هؤكارة 
ئارةزوولَيكراو.  بابةتى  مؤركى  طؤِرانى 
ئةناتؤل فرانس لة ديمةنَيكى كاريطةردا 

لة «دؤرطةى ثةنطوين» دا وةسفي ئةم 
كاتَيك  كردووة  شؤِرشطَيِرييةى  طؤِرانة 
كةذنان دةركةوتن و جليان لةبةركردبوو 
َين 

َ
وابزانم ئةوةتان بةالوة باشرتة كة بل

لةسةربوو.  ثــؤشــةريــان  و  ــن  ــةوت دةرك
كةلةضةندةها  ديكة  طؤِرانكارى  ئةمةو 
ــدا روويــانــدا 

َ
ـــــةزاران ســال ســــةدةى ه

مرؤظيان  وردة  وردة  كــة  ــوون  ــةوةب ئ
ييةى دةيناسن. 

َ
كردة ئةم طيانةوةرة مال

نةرى 
َ
ثال مؤركى  طـــؤِرا  ئـــةوةى  م 

َ
بـــةال

كو مةرجةكانى 
َ
سَيكسي ساكارنةبوو، بةل

هروذاندن و طوزارشتةكانى بوو، ضونكة 
طؤِرانَيكى طةورة لةم مةرج و طوزارشتانة 
لة شَيوة هةرة بةراييةكانيانةوة رووياندا 

تا طةيشتونةتة دةرخستنةكانى ئةمرؤ. 
طؤِرانَيك زياتر دةناسرَيتةوة بة جياوازى 
لةو رَيطايةى كة تيايدا سةيرى بابةتةكة 
هةر  هةيئةى  كةلةسةرةتادا  دةكةين، 
مَييةكى دةطرتةوة و لةكؤتاييدا طةيشتة 

وَينةى خؤشةويستةكة.
لَيكدانةوة  باشرتين  (1)رةنطة 

هاتووة  ئةفسانةيةدا  كةلةو  ئةوةبَيت 
ئيفالتؤندا  «شايي»  لة  كةئةرستؤفان 
بونةوةرى  دةربارةى  داوةو  ثيشانى 

رةسةنى ذن – و ثياو دةيطرَيتةوة.
بوونةوةرة  ئةم  زيؤس  كة 
دووتوخمييةى كردووة بة دوو نيوةوة 
ئةوةبووة  شةيداى  نيوةيةكيان  هةر  و 
بؤجارى دووةم بطةِرَيتةوة الى نيوةكةى 

لةيةكرتى  دةستةكانيان  بؤئةوةى  دى 
وطؤِردا 

َ
َينن و لة باوةش ثياكردنَيكى ئال

َ
بئال

كةسةرلةنوَي  ئةوةبوون  شةيداى 
ئةندامة  هةرضي  بلكَينةوة،  بةيةكةوة 
ثَيشةوة،  البراوةكانيشيانةبؤ  تايبةتة 
زؤربوون  بؤ  بةوةى  كردووة  دةستيان 
نيية  زياد  جةسارةتَيكى  بةكاربَين. 
لَيرةدا  كةئةرستؤفان  َيني 

َ
بل ئَيمة  بؤ 

خؤشةويستى  بنةِرةتى  ضارةسةرى 
لةوةى  كةمرت  دروستبوونى  و  دةكات 
ضارةسةرى بنةِرةتى سَيكس دةكات. ئةو 
جووتبوون دةطةِرَينَيتةوة بؤ سةرلةنوَي 
جياكراوةكة  دووبةشة  طةِراندنةوةى 
بنةِرةتيان  يةكطرتووى  ةتى 

َ
حال بؤ 

(بروتوزدا).
وَينةيةكى  لةسةر  (2)لَيدوانَيكة 

بةداوى  ثياوَيك  كةتيايدا  كاريكاتورى 
ثاسَيكدا رادةكات بؤئةوةى ثَيي بطاتةوة 
و نوسراوة «هةرطيز بةدواى ثاسَيك يا 
ذنَيكدا رامةكة، لةدواى دوو خولةك يا 

سيان يةكَيكى دى دَيت».
مرؤظى  كرؤمانيؤن:  مرؤظى   ¿
ثَيش مَيذووة  ثاشماوةكانى لةئةشكةوتى 

كرؤمانيؤن لةفةِرةنسا دؤزرايةوة.
ثيودور رايك 

«سايكولوجيا العالقات الجنسية» 
دار الثقافة والنشر

سورية – دمشق - 2005  
ئةكرةم ثةرضظةى كردوة
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” فرة شلةيي ثةردة ثؤشةرى 
Pleural effusion     “سي

      بريتيية لة كؤبونةوةى شلةى 
ئاوى لة بؤشايي ثةردة ثؤشةرى سيدا، 
لةم  خوَين  ياخود  زؤر  كَيمى  بوونى 

بؤشاييةدا، بارى جياواز دروست دةكات.
    بةشَيوةيةكى طشتى شلةى ثةردة 

لة  ثؤشةرى سي 
زيــاد  ئةنجامى 
ثةستانى  بوونى 
هايدرؤستاتيكى 
كـــؤدةبـــَيـــتـــةوة 
ــــاخــــود كـــةم  ي
دةآلندنة  بوونى 
(روونة  ثةستان 
ــي    ــةي فـــــرة شــل
بوونى  سست  لة  كة   transudative
دةبــَيــت)،  دروســـت  طورضيلةدا  و  دأل 
تواناى  بوونى  زياد  لةئةنجامى  ياخود 
ثَيداويستى موولولةكانى خوَين بةهؤى 
نةخؤش كةوتني رووبةرة رووى ثةردة 
زيان  بةهؤى  ياخود  خؤيةوة  ثؤشةر 
كةوتن بة سي هاوتةنيشتيةوة (خةستة 

. (Exudative فرة شلةيي
ثةردة  شلةيي  فرة  هؤكارةكانى 

ثؤشةرى سي 
¿ هؤكارة باوةكان:

هةوكردنى سيية شانة .  .1
سيل   .2

3.مردنى سيية شانة.
4. نةخؤشيية شَيرثةنجة ييةكان.
.Heart Failure  ة سستَي

َ
5. دل

6. ذَير- ناوثةنضكة ثشَيوييةكان .
دومــةأل،  ناوثةنضكة  ــر  ذَي ــو  (وةك

ثةنكرياسة سؤ ...هتد).
هؤكارة ناباوةكان:  ¿

خوَيندا  لــة  ثرؤتينى  ــةم  ك  .1
(كؤنيشانةى يةكةى طورضيلةيي، جطةرة 

سستَي ، بةدخؤراكى).

نيشانة ديارى كةرةكانى ديكة خانةى زؤرينة لة شلةكةداجؤرى شلةكة دةركةوتنى شلةكة هؤكارةكان ز 

- لَينؤِرينى تيؤبَيركلني ثؤزةتيظة.ليمفؤسايت (ليمفة خانة) خةست ئاويية، عادةتةن زةردباوة سيل 1
- جياكردنةوةى بةكرتياى سيل لة شلةكةية 

 (20%)
- ثؤزةتيظ بوونى نمونة شانة زيندووى ثةردة 

ثؤشةرى سي

نةخؤشيية 2
شَيرثةنجةييةكان 

ئاويية، زؤر جار خوَينى 
ثَيوةية 

خانةكانى لوسة ثةردةو خةستة 
ي 

َ
ليمفؤسايت زؤرجاريش تؤثةل
خانة شَيرثةنجةييةكان  

- ثؤزةتيظ بوونى نمونة شانةى زيندووى ثةردة 
ثؤشةرى سي (40%) 

طةى نةخؤشي شَيرثةنجة لة شوَينةكانى 
َ
- بةل

ديكةى لةش 

ة سستَي 3
َ
ذمارةيةكى كةم خانةكانى لوسة روونة ئاويية، زةرداوة دل

ثةردةى تَيداية
- بوونى نيشانةكانى ديكةى سست بوونى ياخود 

ةى ضةث 
َ
ثةككةوتنى سكؤل

- بةدةرمانة ميز ثَيكةرةكان باش دةبَيت

ئاوى ياخود خوَينى مردنى سيية شانة 4
ثَيوةية 

خةستة (بةدةطمةنيش 
روونة) 

خرؤكة سورةكانى خوَين 
ئيزنيوفيل (جؤرَيك خرؤكةى 

سثي ية) ياخود خانةى هؤطرى 
رةنط سور 

- نيشانةكانى مردنى سيية شانة هةية
ووة مةييوة خوَين هةية

َ
- سةرضاوةى كل

- هؤكارةكانى بوون بة مةييوة خوَين هةية  

ة ئةطةر درَيذ نةخؤشى رؤماتيزمى 5
َ
ئاويية، لَيل

خايةن بَيت 
- جومطة سؤى رؤماتيزمى: فاكتةرى رؤماتيزمى ليمفؤ سايت (ليمفة خانة) خةستة 

لة خوَيندا
- بوونى كؤليسرتؤأل لةبارى درَيذخايةندا: 

شةكرى طلؤكؤزى كةم لة شلةكةدا

طةِراوة 6
َ
هةل سور 

طشتى  ثَيستى 
(دةردة   SLE

طورط) 

لوسة خةستة ئاويية  خانةى  و  ليمفؤسايت 
ثةردة 

SLE نيشانةكانى ديكةى -
دذة  ياخود   ANA ناوكى  دذة  هؤكارى   -

ؤكى DNA لة خوَيندا 
َ
ترشةل

سؤى 7 ثةنكرياسة 
ناكاو 

خوَينى  ياخود  ية  ي  ئاو 
ثَيوةية 

شلةكةدا هيض خانةى زؤرينة نيية خةستة  لة  ئةمايلةيز  ئةنزيمى  ئاستى  بةرزى   -
(بةرزتر لة خوَين) 

قةدة سنطى 8 طريانى 
طوَيزةرةوةى ليمفي 

ضةورى هيض شلةيةكى شريى خةستة شرييية  تةنؤضكةى  (مايكرؤسكؤثي)  وردة   -
Chylomicrons تَيداية

نةخؤشييةكانى 
كؤئةندامى هةناسة

بةشى دووةم 
”فرة شلةيي ثةردة ثؤشةرى سي و بَي هةناسةيي لة خةودا”

د . هادى محةمةد 
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شانةكان بةستةرة  نةخؤشى  .2
ثَيستى طةِراوة

َ
سورهةل سؤ، (جومطة

ياخود دةردة طورط). SLE طشتى،
ناكاو. تاى رؤماتيزمة .3

ة
َ
دل مردنى ثاش  كؤنيشانةى  .4

ماسولكة.
(وةرمــى مةيط كؤنيشانةى  .5
ـــةردة ـــرة شــلــةيــي ث ــةدان و ف ــك ــل ــَي ه

ثؤشةرى).
ـــي  دةرةق ــى ــؤن ــؤِرم 6. كــةمــة ه

.(myxoedema)
خوَيندا ــة ل يــؤريــايــي  فـــرة   .7

.(Uraemia)
بة ثةيوةندى لة شلةيي فرة .8

بةركةوتنىمادةىئةزبَيستؤس.
ال يــةك لةوانةية شلةيي فــرة  -
زؤر بطرَيتةوة. سي الى هةردوو ياخود
سستَي ة

َ
دل لة اليي شلةيي دوو فرة جار

بةآلم روودةدات، دا  دأل)  (ثةككةوتنى
بةستةرة نةخؤشى و ثرؤتينى كةم لة

روودةدات.. شانةكانيشدا
و سةرةكييةكان هؤكارة

تايبةتمةندييةكان
ثــةردة هةوكردنى نيشانةكانى
ثؤشةرى سيزؤرجارثَيشدروست بوونى
لةو بةتايبةتى دةكةوَيت شلةييةكة فرة
شانة هةوكردنى سيية نةخؤشانةدا كة
شانةيان بةستةرة نةخؤشى ياخود
كة نيشانة تاكة هةندَيكجاريش هةية.
هةبَيت شلةييةكةوة فرة بة ثةيوةندى
بة توندييةكةىبةندة ية، بِركَي هةناسة

شلةكة. كؤبونةوةى رَيذةى قةبارةو
سنط  جةستةييةكانى نيشانة  
ةى

َ
لةكاتىثشكنيندا: كةم بوونةوةىجول

لة توشبوو، الى لةسةر سنط  ــوارى دي
 Percussion لَيدانى ثةنجة ثشكنينى
رةق دةبيستيت، كةم دةنطييةكى سنطدا،

كةم سنطيشدا: ثشكنينى بيستنة لة
هةناسة نــةمــانــى  ــاخــود  ي بـــوونـــةوة 
هةوايية لةرينةوة ياخود دةنطييةكان
زؤر شلةييةكى فرة سنط. دةنطييةكةى
هةواو لوولةى ثَيوةنانى

َ
ثال هؤى دةبَيتة

بةرامبةر. الى بؤ بؤشايي سنطة
ــــان    ــــةك ــــن ــــؤِري ــــن ــــَي ل

Investigations
ثشكنينىتيشكى: تيشكىسنط  .1
لةبةشى ةيةكىسثىيةكشَيوةىضِر

َ
ثةل

خوارةوةوسةرثةِرى(التةنيشت)السنطى
ية سثي ة

َ
ثةل ئةم دةدات، نيشان توشبوو

بؤ ناوةوة بةرةو دةبَيتةوة شؤِر لةسةرةوة
رةش دةردةكةوَيت كة ال هةمان سي ناو

روون). (واتة
رَيــدةكــةوَيــت  كــةمــيــش زؤر    
سيدا خــــوارةى  ثــلــةى ــر ــةذَي ل شلةكة 
لة شلةيي)، فرة (ذَير سيية  كؤبَيتةوة
بةرزتر الية ئةو ناوثةنضكى تيشكةكةدا
دةردةكةوَيت.دةشَيتشلةكةلةشوَينَيكدا
نموونة بؤ دةردةكةوَيت خواردوو ثةنط

سييةكان. ثلي نَيوانة درزى لة
فرة  ناتوانَيت سؤنةر سؤنةر:  .2
ثؤشةرى ثةردة خواردووى ثةنط شلةيي
لَيك سي ثؤشةرى ثةردة وةرةمى و سي
بداتَي زانياريمان دةتوانَيت جيابكاتةوة.
ناوثةنضكة ذَير و ناوثةنضك لةبارةى
دةست بؤ دةدات يارمةتيشمان بؤشايي،
شلةييةكة فرة شوَينطةى كردنى نيشان
شانة وةرطــرتــنــى و دةرهــَيــنــان ثَيش 

سي. ثؤشةرى ثةردة زيندووى
وةرطرتنى شلةكةو دةرهَينانى .3

زيندوو: شانةى نمونة
و  دةرهَينان  لةرَيطةى تةنها   
لةسةدا دةتوانني شلةكةوة دةركَيشانى
هةر شلةيي هةية، فرة كة بني نيا

َ
سةد دل

ئةنجامدرا، شلةكة دةركَيشانى  كاتَيك

وةرطرتنى كردةى دةبَيت هةميشة ئةوا
بدرَيت، ئةنجام زيندوو شانةى نمونة
كردنى نيشان دةســت  كــردارى ضونكة
دةبــَيــت ئاسانرت زؤر نةخؤشييةكة 
ــةم كــردارانــة نمويينب، ئ ـــةوةى بــؤ ئ
سؤنةر ياخود  تةنورى  تيشكى  دةبَيت 
كردنى نيشان بؤ دةست بةكاربهَينرَيت
و دةرهَينان كردارى بؤ شوَين باشرتين
دوو لَينؤِرينة ئةم وةرطرتنةكة، ئةطةر
بةردةستنةبوون، ئةوا دةرزىوةرطرتنى
ثةردةثؤشةر زيــنــدووى شانة نمونة 
ــوانــة ثــةراســوانــةدا ــَي دةبــَيــت لـــةو ن
ثشكنينى لةكاتى كة ــاوةوة ن بخرَيتة
دةنطى كةم زؤرترين لَيداندا ثةنجة

تيشكى  لةسةر و هةبَيت  Dullness
بوونى سثي ةى

َ
ثةل زؤرترين سنطيش

تيشكةكة لةثَيشةوة الو (لةسةر هةبَيت
طريابَيت).

شلة  سيسي)  50) ــةم  ك ــى الن   
بةش بةش لةسةرةتادا، وةردةطــريَيــت
دةكرَيتبؤناوبؤرىتاقيطةييبؤثشكنينى
لة (ضاندن و طةشةثَيكردنى بةكرتيايي
كيميايية و خانةزانى ثشكنينى سيلدا)
سيل هةركاتَيك طومانى زيندةييةكان .
بؤ وةردةطريَيت  شلة زياتر بِرَيكى كرا
يةكةم نمونةى دةركَيشانى تاقيطة. ثاش
دةبَيت شانة زيندووةكة نمونة شلةكة،
شلةكة رةنط و دةركةوتنى وةربطريَيت.
كَيمى ياخود خوَينى، دةشَيت زةردباو،
ئةو بةسوودترين بَيت. (شريى) ليمفى
ثرؤتينة. بثَيورَين دةبَيت ثَيكهاتانةى

ترشي  طلوكؤز، رادةى ،  LDH ئةنزيمى
.PH شلةكة

لة  (زؤرينة) باو خانةى جؤرى  
خانة، ليمفة سور، (خرؤكةى شلةكةدا
هاوسةنطة سوور، رةنط هؤطرى خانةى
خانة)وخانةشَيرثةنجةييةكانزانيارى
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دةدةن. ك
َ
بةكةل

خةستز شلةيي روونفرة شلةيي فرة

شلةكةدا1 لة طلوكؤز
(1,4 ملي  نزمة زؤر
لة فرة /ليرت) مؤأل
و سيل شلةييةكانى

رؤماتيزمة

رادةى طلوكؤز،
،PH ترشي
ئةمايلةيز،
كؤليسرتؤأل
ئاسايني

عادةتةن2 كؤليسرتؤأل
(45 مليى  بةرزة
ليرت) ديسى / طرام

هؤكارةكانى:
سستَي، ة

َ
دل

، سستَي جطةرة
طورضيلة سستَي،
دةرةقية سستَي،

بةدخؤراكى

رادةى ترشي3
ئاسايي ية ياخود

نزمة (7,3<) نزمة
ثةردة كَيمى لة

ثؤشي سيدا، زؤر
لة تةقينى نزمة

سورَينضكدا

لة دةشَيت
مردنى سيية

رووبدات شانةدا

لة4 ئةمايلةيز بةرزة
سؤو ثةنكرياسة

سورَينضكدا تةقينى

شريى5 ياخود هةورى
 4>) (ضةورى رةنطة

لة فرة ليرت) / طم
ليمفيدا شلةيي

ثَيكهَينةرةكانى6
كؤئةندامى

نزمن تةواوكار
فرة شلةيي لة
بة ثةيوةست
رؤماتيزمةو

دةردة طورط

لَينؤِرينةكانىديكة: .4
تةواوى  ذمَيريارى قةبآلندنى
خوَينى سثييةكانى  خرؤكة جيايي  و
تيوبَيركلني لَينؤِرينى لةشى، سةرثةِرة
بةكرتياى بؤ غةم

َ
بةل ثشكنينى سيلدا، لة

لةزؤرينةى دةبَيت سيل شَيوةى ضيلكة
دةشَيتتيشكى بدرَيت. ئةنجام بارةكاندا
سييةكان ــاو ن هــةبــووى طــرَيــى سنط 
زؤر شلةييةكة فرة ئةطةر دةربــخــات،
دةركَيشانى ثــاش  ــةوا ئ بــَيــت، طـــةورة 
ثَيويستةتيشكىسنط دووباربكرَيتةوة.
دةشــَيــت ــة ك ديــكــة لــَيــنــؤِريــنــةكــانــى
بؤريية لة:  بريتني هةبَيت سووديان
ياخود نمونة وةرطرتنى بةين، هةوايية

بوو ــةورة ط طرَيى ليمفة دةركَيشانى
بؤشايية سنطة تووشبووةكةدا، لةناوضة
دذة بؤ  سَيرؤلؤجيةكان لَينؤِرينة بني، 

فاكتةرة  و  ANA ناوكى - دذة  تةنى
رؤماتيزمييةكان.

كردن: ضارةسةر
لةوانةية  شلةكة دةركَيشانى  
بِركَيكة، هةناسة نةمانى بؤ بَيت بةس
دةركَيشانةكة ئةطةر وايــة باش بــةآلم
زياتر ليرتى لةيةك بَيت جار يةكةم 
طةِرانةوةى بة ضونكة دةرنةهَينرَيت
ئاوسانى لةوانةية خؤى شوَينى بؤ سي
فرة دروست بكات. لةوانةشة سييةكان
دروست سي  ثؤشةرى ــةردة ث هةوايي
شارةزاش كةسَيكى ئةطةر تةنانةت بَيت
هةميشة ئةوة  لةبةر بــدات، ئةنجامى
سنط تيشكى كــردارةكــة  ثــاش دةبَيت 

بكرَيتةوة. دووبارة
هؤكارى  شلةكة، دةركَيشانى ثاش  
سستَي، ـــة

َ
دل نمونة بــؤ بــةرثــرســيــار

خوَينى ووة
َ
كل شانة، سيية هةوكردنى

مةييوىسييةكان، ياخود ذَيرناوثةنضكة
دوومةأل ضارةسةر بكرَيت.

ثَيويستى دياريكراو نةخؤشي
تايبةتى بةضارةسةرى دياريكراو و

بةم شَيوةية: هةية
شلةيي بةهؤى هةوكردنى فرة .1
بةدةركَيشانى ثَيويستى شانةوة: سيية
بة ثَيويستى جاريش زؤر و تةواوةتى
نيابوون

َ
دل بؤ هةبَيت بوونةوة دووبارة

بؤشايي لة كَيمى كؤبوونةوةى كة لةوةى
نةبووةو دروست سيدا ثؤشةرى ثةردة
بوونةوةى كةم و بؤ نابَيت دروستيش
ثؤشةرى ثــةردة ئةستوربوونى رادةى

سي.
سيلةوة: بةهؤى شلةيي فرة .2
دذة ضارةسةرى نةخؤشةكة ثَيويستة

شلةييةكة فرة ئةطةر وةربطرَيت سيل -
بِرَيكيى هةناسة ــوو ب زؤر  بــِرَيــكــى
دةركَيشانى سةرةتادا لة كرد، دروست
كة نةخؤشانةدا لةو ثَيويستة. شلةكة
حةثى زؤرة، بِرَيكى شلةييةكة فــرة

لة  ـــة) رؤذان ملطم  20) ثردنيزؤلؤن
زياد  هةفتة  6 4- بؤ ــةوة دةم رَيطةى
مذينةوةى كردنى خَيرا بؤ دةكرَيت
ديكة دةركَيشانةوةى ــذةى رَي شلةكةو
بوون

َ
ريشال بة َيت

َ
ناهَيل دةكاتةوةو كةم

دروست ببَيت. Fibrosis
شَيرثةنجةييةكان: شلةيية فرة .3
بةخَيرايي شلةييةكة فرة ــارةدا، ب لةم
كَيشة ئـــةوةى بــؤ ــةوة، ــن دروســـت دةب
دةركَيشانى ئةنجامى لة نةبَيت دروست
نَيوانة ئةوا دةبَيت سؤندةى بارة، ضةند
ثؤشةرة ــةردة  ث و دابنرَيت ثــةراســوو
لةرَيطةى ئةميش رَيت

َ
نةهَيل بؤشايي

لةرَيطةى مــادةوة هةندَيك تَيكردنى
سؤندةكةوةبؤناوبؤشاييةكةبؤهاندانى
ثَيكةوةلكانى و ثةرضةكردار هةوكردنة
ئةو سي. ثةردةثؤشةرى ديوى هةردوو
بةكارهَينانيان زؤرترين كة ماددانةش
و تَيرتاسايكلني... لة تالك بريتني هةية

خةو    كاتى ثشَيوى هةناسة
 Sleep –Disordered Breathing

ك
هةناسةدان  ثشَيوى َيك

َ
كؤمةل  

بؤ دةردةكــةون خةوتندا لةكاتى هةية
نيشانةى شةوانة خيزةى كؤكةو نمونة،
طؤركَيى هةوا كةمى  رةبــؤن.  سةرةكى
ئاساييدا خةوَيكى لةكاتى سييةكان
بوونى خــراثــرت  هــؤى ببَيتة دةشــَيــت

 Respiratory سستَي ”هــةنــاســة 
Failure ”لةونةخؤشانةىكةنةخؤشي 
لة ثشت وةكو هةية سيية سنورداريان
ثشتكؤمى، ئيفليجىناوثةنضك كوِرىو
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و الوازى ماسولكة ياخود نةخؤشي سي 
ية شانة (بؤ نمونة: نةخؤشيية سيية 
طرياوى درَيذ خايةن، بة ريشاأل بوونى 
َيك ثشَيوى كةم 

َ
سيية شانة) بةآلم كؤمةل

هةن تةنها لةكاتى خةوتندا روودةدةن، 
ئةم نةخؤشانة لةكاتى رؤذدا سييةكانيان 
بةآلم  ئاسايية  هةناسةدانيان  ــردارى  ك
(بَي  طؤِركَي  كــردارى هةوا  يان كيشةى 
هةناسةيي خةوى ناوةندى) ياخود طريانى 

بةشى سةرةوةى بؤرى هةوايان هةية 
كة لةكاتى خةودا دةردةكةون.

ــي  ــةي ــاس ــةن ــــَي ه ب
كةم  (كؤنيشانةى  خةوى 
 Sleep   (هــةنــاســةيــي

apnoea
 4% - لــة 2%        
كةسانى تةمةن ناوةِراست 
دووضــــــارى طــريانــى نــاو 
بةناوى سةرة بؤرى هةوا 
خةوتندا،  كاتي  لة  دةبــن 

لــةبــةرئــةوةي دووضــــاري 
دةبــن  خــةوتــن  ثضِراندني 

وودةبن، 
َ
خةوال رؤذدا  لةكاتى 

بوونى ضةند  زياد  هؤى  بؤتة  ئةمةش 
ئةوةندةى رووداوةكانى هاتووضؤ.

هؤكارةكانى: 
كَيشةكة لةئةنجامى طريانى دووبارة 
خةوتندا  لةكاتى  قــورطــةوة  بـــووةوةى 
دروست دةبَيت، بةزؤرى لةئاست نةرمة 
وةرطرتندا  هةناسة  لةكاتى  مةآلشؤدا. 

ثةستانى ناو قورط كةمرتة لة ثةستانى 
ماسولكة  ئــاطــايــيــدا،  لــةكــاتــى  كـــةش. 
فراوانكةرةكانى سةرة بؤرى هةوا لةكاتى 
هةر هةناسة وةرطرتنَيكدا زؤر ضاالكانة 
كراوةيي  هَيشتنةوةى  بؤ  ــن  دةب طــرذ 
بؤرى هةوا. لةكاتى خةوتندا، طرذؤكةى 
دةبَيتةوةو  كةم  ماسولكةكان   (Tone)

تواناى ماسولكة 
هةوا  بــؤرى  ســةرة  فروانكةرةكانى 

كةم  ــوِرط  ق كراوةيي  هَيشتنةوةى  بؤ 
كدا طرذؤكةى 

َ
دةبَيتةوة. لة زؤرينةى خةل

ثَيويست لةكاتى خةودا دةمَينَيتةوة بؤ 
ئاسايي  هةناسةدانَيكى  كردنى  دروست 
لةو كةسانةدا كة طةروويةكى تةسكيان 
هةية كاتَيك بةئاطان طرذؤكةى ماسولكةى 
سةرة بؤرى هةوا زياتر طرنطن و كاتَيكيش 
خـــــــةوتـــــــوون 
تةسك  ــان  طــةروي
ئةطةر  دةبَيتةوة. 
تةسك بوونةوةكة 
كــةم بــَيــت، هــةوا 
بةشَيواوى دةِروات 
لـــةريـــنـــةوة  و 
ـــت دةبــَيــت  دروس
هؤى  دةبــَيــتــة  و 

تةمةن  ثياوانى   % لة 40  ثرخ،  ثرخة 
ناوةِراست و لة 20 % ئافرةتانى تةمةن 
ناوةِراست ثرخةيان هةية ئةطةر تةسك 
تا ئاستى طريان  بوونةوةكة زيادى كرد 
ياخود نزيك طريان ، ئةوا كةسى خةوتوو 
بؤ  زياتر هةية  َيكى 

َ
ثَيويستى بة هةول

ئةوةى بتوانَيت هةناسة بدات هةتاوةكو 
ئاستَيكى  دةطاتة  بوونة  ثَيويست  ئةم 
كاتى كةسةكة خةبةر  بةشَيوةيةكى  وا 
برييان  كورتة  هَيندة  بةآلم  دةكاتةوة، 
كو تةنها ئةوةندةية كة 

َ
نامَينَيت، بةل

ماسولكة فراوانةكانى سةرة بؤرى 
هةوا بتوانن بؤرى هةوا بكةنةوة 
ــــةوةى بــةخــَيــرايــي  ثــَيــش ئ
بضنة خــةوةوةو ثِرخةو بَي 
هةناسةيي دةست ثَيبكاتةوة 
زنجريةيةك هةناسةى قوأل 

وةردةطرن. 
ئةم سوِرة ضةند بارة 
هةناسةيي،  ــَي  ب ــــووةوةى  ب
ـــــةوة، بـــَي  ـــــوون خــــةبــــةر ب
خةبةربوونةوة  هةناسةيي، 
جار  ســـةدان  لةوانةية  ..هتد 
لةيةك شةودا دووبارة ببَيتةوة  و دةبَيتة 
خــةو.  تــونــدى  ثضِريةكى  ثضِر  هــؤى 
بةخةبةر هاتنةوةكان ثةيوةندى هةية 
خوَينةوةو  فشارى  بةرزبوونةوةى  بة 
رادةى  زيادكردنى  هؤى  ببَيتة  دةشَيت 
كةم  نةخؤشي  و  خوَين  فشارى  بــةرزة 

تةى دةماغ.
َ
ة ماسولكةو جةل

َ
خوَينى دل

هؤكارى مةترسيدار بؤ تووشبوون 
بة كةم هةناسةيى ياخود بَي هةناسةيي 
بريتيية لة: رةطةزى نَير مةترسييةكة 
بةهؤى  ــةوانــةيــة  ل ــة  ــدةي ــةوةن ئ دوو 
تيستيسرتؤنةوة  هؤِرمؤنى  كاريطةرى 
بَيت لةسةر سةرة بؤرى هةوا، هةروةها 
نةخؤشةكاندا  ــيــوةى  ن ــة  ل ــةوى 

َ
قــةل

تةسك  ســةر  كــاردةكــاتــة  و  دةبينرَيت 
نيشتنى  لةرَيطةى  ــةروو  ط بــوونــةوةى 

بةآلم  ئاسايية  هةناسةدانيان  ــردارى  ك
(بَي  طؤِركَي  كــردارى هةوا  يان كيشةى 
هةناسةيي خةوى ناوةندى) ياخود طريانى 

بةشى سةرةوةى بؤرى هةوايان هةية 
كة لةكاتى خةودا دةردةكةون.

ــي  ــةي ــاس ــةن ــــَي ه ب
كةم  (كؤنيشانةى  خةوى 

Sleep

4%
كةسانى تةمةن ناوةِراست 
دووضــــــارى طــريانــى نــاو 
بةناوى سةرة بؤرى هةوا 
خةوتندا،  كاتي  لة  دةبــن 

لــةبــةرئــةوةي دووضــــاري 
دةبــن  خــةوتــن  ثضِراندني 

وودةبن، 
َ
خةوال رؤذدا  لةكاتى 

دةبــن  خــةوتــن  ثضِراندني 
وودةبن، 

َ
خةوال رؤذدا  لةكاتى 

دةبــن  خــةوتــن  ثضِراندني 

دةبَيتةوةو  كةم  ماسولكةكان   (Tone)

تواناى ماسولكة 
هةوا  بــؤرى  ســةرة  فروانكةرةكانى 

ئةوةى بتوانَيت هةناسة بدات هةتاوةكو 
ئاستَيكى  دةطاتة  بوونة  ثَيويست  ئةم 
كاتى كةسةكة خةبةر  بةشَيوةيةكى  وا 
برييان  كورتة  هَيندة  بةآلم  دةكاتةوة، 
كو تةنها ئةوةندةية كة 

َ
نامَينَيت، بةل

ماسولكة فراوانةكانى سةرة بؤرى 
هةوا بتوانن بؤرى هةوا بكةنةوة 
ــــةوةى بــةخــَيــرايــي  ثــَيــش ئ
بضنة خــةوةوةو ثِرخةو بَي 
هةناسةيي دةست ثَيبكاتةوة 
زنجريةيةك هةناسةى قوأل 

وةردةطرن. 

هةناسةيي،  ــَي  ب ــــووةوةى  ب
ـــــةوة، بـــَي  ـــــوون خــــةبــــةر ب
خةبةربوونةوة  هةناسةيي، 
جار  ســـةدان  لةوانةية  ..هتد 
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ياخود تَيكدةدات لــَي  رؤذانـــةى كــارى 
زؤريش و دةكات ثرخ ثرخة جار زؤر
ئةم دةبَيت، هةناسةيي بَي دووضــارى
ثسثؤِرى خةو ثزيشكى كةسة ثَيويستة

بيبينَيت. كؤئةندامىهةناسة ياخود
شــةوانــةى  كــردنــى   ضـــاودَيـــرى
و وةرطــرتــن ئؤكسجني و هةناسةدان
ئامرازى دةستنيشانكةرة،  خةو  جؤرى

 15 : لة بريتيية نيشانكردنةكة دةست
هةناسةييياخودكةمهةناسةيي بَي جار
هةناسة هةناسةيي بَي كاتذمَيرَيكدا، لة

يان  10 ضركة مـــاوةى بــؤ وةســتــانــة
بوونةوةى كةم هةناسةيي كةم زياترةو

ماوةى  %50 بؤ هةناسةدانة بةرَيذةيي
. زياتر يان ضركة 10

ــارة ب ــر نــاســيــنــةوةى ــات زي
جياوازةكانى:

خةو:  1. نةبوونى
لة ثَيويست كاتى نةمانى ¿

جَيطادا.
خةو دةرةكيانةى ثضِراندنى ¿
بَينَيت). بةخةبةرت منداأل نمونة: (بؤ

دةوام. تاقى طؤِرينى ¿
كافاين. خواردنى زؤر ¿

(بؤ جةستةيي نةخؤشيي ¿
ئازار). نمونة:

خةو: ثضِرانى .2
كةم / كؤنيشانةى بَي خةوى ¿

. خةوى
ماوةيي ثشَيوي ة

َ
جول ثةلة ¿

لةكاتى ثةلةكان  بةناوى ناو ةى 
َ
(جول

خةبةر زؤر  خـــةو، درَيـــذى  قؤناغى 
بوونةوة لة شةودا).

بوونى لــةطــةأل ــويــي  خــةواَل .3
خةوَيكى تاِرادةيةك ئاسايي:

ـــــي ـــــوي
َ
ـــة خـــــةوال ـــت ـــس س  ¿

دةطمةنى  (هؤكارَيكى  Narcolopsy

بوونى شل و سست بوون وويية،
َ
خةوال

زؤر كةسَيكدا لة داية
َ
لةطةل ماسولكةكانى

سؤزى طرفتَيكى بةآلم هؤشدارةو بةئاطاو
وةكو و دةكات دروست بؤ دؤخةى ئةم
سةرةتايي وِرَينةى لَيدةكات)، شةلةلي
خةويشى كاتى بوونى شةلةل خــةوو

داية.
َ
لةطةل

نةزانراو: هؤكار ويي
َ
خةوال ¿

ــجــرتدا طــةن كــةســي دةطـــمـــةنـــةو لـــة
شةوانة درَيذى خةوى بة و روودةدات

جيادةكرَيتةوة.
(بؤ دةمارييةكان نةخؤشيية ¿
بةشى وةرةمــى ياخود مردنى نمونة:
النكة ذَير ياخود مَيشك قةدة سةرةوةى

رذَين).
دةرمان .  ¿

دةروونى: نةخؤشي .3
خةمؤكى ¿

لة ــك كــةمــَي ـــردن: ـــةرك ـــارةس ض
بؤ دةكــرَيــن ئامؤذطارى نةخؤشةكان
دابةزاندنى و مــةي نــةخــواردنــةوةى
ثَيويستيان زؤربةيان بةآلم لةش كَيشى
ئةرَييي هةواي ثةستانة بةكارهَينانى بة
بةردةوامهةيةلةرَيطةىلووتةوة،ئةمةش
ئةم بةكاردةهَينرَيت. ةوة

َ
مال لة شةوانة

طةروو بةرزترة ناو ضارةسةرة ثةستانى
بةمةش و دةكاتةوة كةش لةثةستانى
َيتةوةكاريطةرى

َ
طةرووبةكراوةييدةهَيل

طةورةيةو زؤرجــار ضــارةســةرةش ئةم 
و ئيش و نيشانةكان لة ضاكسازييةك
مانةوةدا و رؤذانةو جؤرى ذيان كارةكانى
30 % - %50ى لة بةآلم دةكات. دروست
ئةم لةسةر ئارام ناتوانن نةخؤشةكان
طةيةك

َ
بةل بةآلم هيض بطرن، ضارةسةرة

سوودى هةبَيت كة نةشتةرطةرى نيية
. نةخؤشييةدا لةم

طريانى ضةورييةوة. قوِرطة تةنيشتة
هةوا بؤرى سةرة ثشَيوييةكانى و لووت
دةكــةن. خراثرت نةخؤشييةكة زياتر

كةمى  Acromegaly و طةورةيي ثةلة
بارة ئــةم دةشــَيــت دةرةقـــى هؤرمؤنى 
بوونى ئةوستور بةهؤى بكةن دروست
بوونةوةى تةسك ثــةردةو لينجة ذَيــر
زؤر جار بــارة ئــةم هــةوا ســةرة بــؤرى

خَيزانانةدا  لةم ، Familial خَيزانيية
شَيوةية بةم دواوةن، لة شةويلطةكان

بؤرى هةوا تةسك دةكةنةوة. سةرة
هَيوركةرةوةكان  مــادة و مــةى   
بَي هةناسةيي و ثرخ هؤى ثرخة دةبنة
ماسولكة ــةوةى  ــردن ــاوك خ لــةرَيــطــةى

هةواوة. بؤرى سةرةى فراوانكةرةكانى
نيشانةديدةنييةكان:

رؤذدا  لةكاتى  وويي
َ
زؤر خةوال  

بة ثــرخــةش ســةرةكــيــيــةو نيشانةى 
نةخؤشةكاندا هــةمــوو لــة نزيكةيي
دةكـــات هــةســت ــة، نــةخــؤشــةكــة هــةي
بةآلم لَيكةوتووة خةوى شةو بةدرَيذايي
خةو تَير دةبَيتةوة خةبةرى كاتَيك
دةيطَيِرنةوة هاوخةوةكانيان نةبووة.
خةوتندا لةكاتى بارَيكدا هةموو لة كة
هةناسةيي هةيةو زؤر جار بَي ثرخةيان
نيشانةكانى ــردةووة ك تَيبينى زؤريــان
تةركيزكردن، طران لة بريتيية ديكةش
و مَيشك دةرةكيةكانى ــارة ك خراثي
رؤذانةو كاروبارةكانى جَيبةجَيكردنى
ميزكردنى زؤر و بَيزارى و خةمؤكى

شةوانة.
ئةنجام  كاتَيك  لَينؤِرينةكان: 
ئةنجامى لة ووييةكة

َ
خةوال كة دةدرَيت

كارى جؤرى خةوةوة ياخود كاتى كةمي
كةسَيك نةبووبَيت، دروست كةسةكةوة
وو

َ
نةبَيتخةوال كاتَيكلةجَيطادا لةرؤذدا

وويي
َ
خةوال كة دوكات ئةوة سكاآلى بَيت،
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رتين 
َ
قول بــةنــاو  خؤشةويستى 

ـــــدا رؤدةضـــَيـــت،  كــانــطــاكــانــى دةروون
هــةســتــةكــانــيــشــى هــةمــيــشــة لــةنــاو 
سةرجةم  خؤشةويستى  ــدان،  ــرؤظ م
مرؤظ  نةستةكانى  و  هةست  و  سؤز 
نغرؤ دةكات. لةبةرئةوة خؤشةويستى 
لةنَيو  نيية  تايبةتى  سؤزَيكى  تةنيا 
كو داِرشتةيةكة 

َ
سؤزةكانى ديكةدا، بةل

سةرجةم  لة  كة  تايبةتى  لة جؤرَيكى 
ثَيكهاتووة،  مرؤظ  ديكةى  سؤزةكانى 
ـــةواوى  ت ــؤ  ب ـــة  واي ئيلهامَيك  وةك 
سؤزةكانى دى كة وشك ناكات، هةروةك 
رؤحى  تــةواوى  شــاراوةى  نةشوةيةكى 

مرؤظ واية.
لـــةوانـــةيـــة خــؤشــةويــســتــى     
تايبةتى  وزةيةكى  ســؤزةوة،   لةرووى 
وزةى  لة  مةبةستمان  لــَيــرةدا  بَيت، 
لة  كــة  نيية  ســَيــكــســوال  ــؤذى  ــؤل ــاي ب
ئةم  لةوانةية  كو 

َ
بةل هةية،  مرؤظدا، 

بايؤلؤذى  دةروونــى  وةزةيةكى  وزةية 
وزةى  لة  بَيت  داِرشتةيةك  واتة  بَيت- 
لةطةأل  بةحت،  سَيكسواُّـ  بايؤلؤذى 
ــاردا (x) كة  ــادي وزةيــةكــى ديــكــةى ن
ضوونيي 

َ
هةل وزةيــةكــى  لة  بريتيية 

سايكؤلؤذى بةحت بؤ مةيل و ئارةزوو 
دوو  نَيوان  وطؤِركراوى 

َ
ئال كَيشكردنى 
خؤشةويست.

ـــا بــاســي  ــــرةدا ب ــــَي ل
ــى تــةنــيــا،  ــت ــس خــؤشــةوي
بــةشــكــراويــان دابــةشــبــوو 
(خــؤشــةويــســتــى لــةيــةك 
ـــةم  ل بـــكـــةيـــن،  الوة) 
هةموو  خؤشةويستيةدا 
ــى مـــرؤظ:   ــان ــةك ــان ــؤرط ئ
ـــــاري،  كــؤئــةنــدامــى دةم
سةرجةم سؤز و غةريزةو 
بةرَيطةيةكى  ئريادةكانى 
ئةطةرى  دةبن  ضاالك  جياواز،  تــةواو 
ئةوة هةية ئةم سؤزة كة لةطةأل هةموو 
بطونجَينَيتء  مرؤظدا  ئةندامةكانى 
وزةيةكى  لةدايكبوونى  مايةى  ببَيتة 
لةوانةشة  خؤشةويستى.  تايبةتى 
ثَيضةوانةى ئةمة راست بَيت، ضونكة 
جياوازةكان:  وزة  داِرشــتــةى  دةشَيت 
دةروونـــي،  و  دةمــاريــي  و  سَيكسوالي 
ببَيتةهؤى لةدايكبوونى وزةى تايبةتى 

خؤشةويستى.
هةية  ــةك  زاراوةي بايؤلؤذيدا  لة 
هــاوبــةش   ”وزةى  ـــت  ـــرَي دةوت ــى  ثــَي
هاوبةش،  هَيزى  يان   “Cynenergy
كة  روودةدات  كاتَيك  ديــاردةيــة  ئــةم 
بةشَيوةيةكى  ماسولكةيةك  ضةند 
كؤي  كاردةكةن،  بةيةكةوة  رَيكخراو 
لة كؤى  بــةرزتــرة  ــة  وزةي ئــةم  هَيزى 
كو بةرامبةر 

َ
ئةم هَيزة جياجيانة، بةل

كؤى داِرشتةى ئةو هَيزانةية. ضونكة 
ئةو هَيزانةى بةيةكةوةو بةشَيوةيةكى 
دةبن، هةريةكةيان  يةكطرتوو، ضاالك 
كؤناكرَينةوة،  ديكةدا  يةكَيكى  لةطةأل 
بةمةش  و  ــن  دةدرَي يةكدى  لة  كو 

َ
بةل

دروست  ضــوارى  يان  دوجــا  وزةيةكى 
دةبَيت.

يةكَيكة  هاوبةش  وزةى  ياساى    
كو 

َ
لة ياسا سةرةكيةكانى طةردوون، بةل

سايكؤلؤذيي 
خؤشةويستي تاك 

اليةنة
د. يورى ريوريكوف 
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ياساي سنرتاليية بؤ ذيانى طشتى: هةر 
لة ذيانى خانةيةكةوة تا دةطاتة ذيانى 
ذيانَيك  هيض  لةوانةية  كو، 

َ
بةل دةماخ، 

هَيزَيكى  ضــةنــد  يةكطرتنى  بــةبــَي 
هَيزي  وةك  نةبَيت،  لةدايك  زيندوو 
بايوفيزيكى، بايوكيميايي، بايؤلؤذي و 

دةروونى. 
سةرةكيةى  ياساي  ئةم  لةوانةية 
 - ئاسمانى  ــؤزى  س يــاســاى  ـــةردوون  ط
بَيت،  -ريشةيي  خؤشةويستى  ســؤزى 
بـــةآلم بـــةالى ئــَيــمــةوة تــةمــومــذاوى 
بَيت! لةوانةشة ئةو وزة باآلية (وزةى 
ـــى  دةروون وزةى  ــاى  ــوان ت ــةش)  ــاوب ه
يةكديان  كة  ببةبخشَيت  كةسانة  بةو 
هةر  لة  بةشَيوةيةك  ــت،  دةوَي خؤش 
وةرضةرخانةكانى  لة  وةرضةرخانَيك 
خؤشةويستى  كــاردانــةوةى  ذيانياندا 

خؤيانى تيادا ببينن.
رةهةندى جيهانى: 

شتَيك  ــوو  هــةم لــةبــةرئــةوةى 
نا  ناديارو  ى 

َ
رايةل بة  طــةردوونــدا  لة 

بــةســرتاوة كة  مــرؤظــةوة  بــةو  ئاشكرا 
بايةخى  ئةوا  خؤشيدةوَيت،  كةسَيك 
سةير  زؤر  بةشَيوةيةكى  مرؤظة  ئةو 

ثةرةدةسَينَيت.
ناتاشاي  كة  بولكونسكي  ئاندرية 
و  (جةنط  رؤمــانــى  لة  خــؤشــدةوَيــت 
َيت: ” هةموو 

َ
ستؤيدا، دةل

َ
ئاشتى)ي تؤل

جيهان الى من بؤ دوو ثارضة دابةش 
بوو، بةشى يةكةم ئةوة (واتة ناتاشا) 
و  ئومَيد  و  بــةخــتــةوةري  هــةمــوو  و 
دووةم  بةشي  تياداية،  رووناكيةكى 
بوونيان  كة  ديكةية  شتةكانى  هةموو 
كَيشةو  و  خةمؤكي  هةموو  و  نيية 

تاريكيةك لةم بةشةداية“.
ـــــةى كـــةســـَيـــك  ـــــرؤظ ئــــــةو م
كــةســة  ئــــةو  الى  ـــت،  خـــؤشـــيـــدةوَي

ــت،  ــرَي وةردةط جيهانى  رةهةندَيكى 
ثَيدةبةخشَيت.  طةردوونى  بةهايةكى 
كَيشانةى  هةندَيك  كةسة  ئــةو  الى 
لةسةر  دةبَيت،  دروست  ناوةكى سةير 
ـــةرازووة)  (ت كَيشانةية  ئــةم  اليةكى 
ـــت كة  ـــَي تــةنــيــا يـــةك مـــرؤظ دادةن
اليةكى  لةسةر  خؤشةويستةكةيةتى، 
ديكةى تةواوى طؤى زةوى. واتة لةسةر 
بونةوةرى  يةك  تةنيا  يةكةمى  تا-ى 
ديكةى  يةكى   - تا  لةسةر  و  مرؤيي 
كةسي  دادةنَيت،  مرؤظايةتى  تــةواوى 
خؤشةويست لَيرةدا بةرامبةر مليارةها 
بوارَيك  دةرووندا  لة  ديكةية،  مرؤظى 
داطري دةكات بةرامبةر ئةو بوارةية كة 
مليارةها مرؤظى ديكة داطريى دةكةن.

كوَيوة  لة  شاراوانة  هةستة  ئةم 
الى  خؤشةويست  كةسي  بؤضى  دَيــن، 
ئةو مرؤظةى خؤشى دةوَيت بةرامبةر 
جار  زؤر  ديكةية؟  كةسانى  سةرجةم 
ــتــةوة  ـــى ئــةم ثــرســيــارة نــادرَي وةآلم
و  نةبَيت  نزيكى  بةشَيوةيةكى  تةنيا 
كاتَيك  نةبَيت.  بــةراوردةوة  لةرَيطةى 
مرؤظ هةست بة برسَيتى دةكات و زؤر 
هةموو  دةبَيت،  بةخواردن  ثَيويستى 
ــتــةوةو  دةشــارَي ديــكــةى  هةستةكانى 
كثدةبنةوةو هةست كردنى بة برسَيتى 
لة  و  ــت  ــِرَي دادةب جيهانى  هةموو  لة 
ديكةى  سؤزةكانى  و  هةست  هةموو 

دووردةخاتةوة.
لة  ــكــة  جــؤرَي خؤشةويستيش 
مــرؤظ،  بــؤ  ثَيويستيةكة  برسَيتى، 
ثَيويستييةكي  ــة  ب ـــردن  ك هــةســت 
خؤشةويستى  بــؤ  زؤر  سايكؤلؤذيي 
رؤحي  ثَيويستى  توندترين  لةوانةية 
بَيت و ضةندة ئةم ثَيويستية رؤحيية 
ئـــةوةنـــدة كةسي  ــت،  ــَي ب بــةهــَيــزتــر 
خؤشةويست الى ئةو مرؤظةى خؤشي 
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داطــري طــةورةتــر ثَيطةيةكى ـــت دةوَي
دةكات.

بينني هةستى ئةمة بَيطومان
زؤرترين لَيرةدا و ةتَينَيت 

َ
دةخةل

َ
هةل

خؤشةويستى ريشةييةكانى دذايةتيية
كؤدةبَيتةوة. ةتاندنةكانى،

َ
خةل

َ
هةل و

ئةو الى خؤشةويست كةسي ضونكة
بةرامبةر دةوَيـــت خــؤشــي كــةســةى 
ئةو تةنيا مرؤظايةتيية: ـــةواوى ت
خؤشةويستيية برسَيتى دةتوانَيت
بةهايةكى الى ئةو بكات، ةكةى تَير

َ
قول

لةطةأل ناكرَيت كة دةكات دروست رةها
بــةراورد ديكةدا بوونةوةرَيكى هيض
طرنط شتَيكى هةموو لة و بكرَيت
الى ئةو كةسة هةمان بةآلم طرنطرتة،
مرؤظَيكى هــةر وةك  ديكة  كةسانى
لةوانى لة هيض شتَيكدا وايةو ئاسايي

نيية. ديكة باشرت
ــر و نــامــؤيــة ـــةم ســــؤزة ســةي ئ
ثةيوةندى لةطةأل هةية لَيكضوونَيكى
دايــك ضونكة ــةوة، ــك ــةداي ب مــنــداأل 
جيهانى ــكــى رةهــةنــدَي ــداأل، ــن م ــؤ  ب
دةطمةنة بونةوةرَيكى و سةراثاطرية
تـــةواوى كــة ئـــةوة ـــدا، ـــةردوون ــة ط ل
منداأل داواكارييةكانى و ثَيداويستى
منداأل بــؤ ــك داي دةكـــات، جَيبةجَي
دةبةخشَيت، ذيان كة كائينةية ئةو
هَيزةية ئةو  مرؤظايةتيية، نوَينةرى 

دةكات. طةردوون ضاودَيرى كة
ئةوةسةرجةمخؤشييةكانى تةنيا
ســةرجــةم و ــؤ دةســتــةبــةردةكــات ب
دووردةخــاتــةوة، لَي ناخؤشييةكانى
بةرامبةر دايك بؤ منداأل ئةوة لةبةر

مرؤظايةتيية. تةواوى
سايكؤلؤذييانةى هاوَينة ئــةو
مرؤظى رةهــةنــدى جــار بةمليؤنةها
لة هةر دةكــةن، طــةورة خؤشةويست

مرؤظدا لة زووةوة يي
َ
مندال قؤناغى

بزوَينةرة هَيزة  بةآلم  طةشةدةكةن.
ةتَينةرةكان بةرامبةر

َ
خةل

َ
يو هةل

َ
خةيال

تاكةكاندا لة طةورةكان خؤشةويستى
ى

َ
رؤل كاردانةوةى بةثَيى طةشةدةكةن

هَيزة ئــةم دا.
َ
مندال ذيانى لة دايــك

دةضنة نةستيانة ى و
َ
خةيال بزوَينةرة

و ــةوة ــان ــةورةك ط خؤشةويستى ــاو  ن
دايــك خؤشةويستى بــؤ بناغةدا لــة 
منداأل دايـــك ــؤن ض دةطـــةِرَيـــتـــةوةو
لة خؤشةويست، مرؤظَيكى بة دةكات
لة كة خؤشةويستييةكيشدا هةموو
طةورةييماندادروستدةبَيت،كاريطةرى
بةهَيزترين كة يةكةم خؤشةويستى
رةطوريشةدارترين و توندترين و
دةردةكةوَيت، ئاشكرا خؤشةويستية،
بؤ ة

َ
مندال خؤشةويستى ئةوانيش كة

بة مرؤظ.... كة دةيكات دايكى
خؤشةويستى  ئةمانة لــةبــةر  
تةنيا ــى  ــاوك ب و  دايـــك ــؤ ب ــداأل  ــن م
نيية، نة

َ
منداال خؤشةويستييةكى

ئـــةوةوةيـــةو ئــةو ــكــو لـــةســـةرو
َ
بــةل

و ــان ــن ــَي راه وةك خؤشةويستيية
لة بؤ خؤشةويستى ئامادةكردنَيك واية
سايكؤلؤذيي سؤزةكاندا طةورةييدا. لة
و ســؤز هــةر ــَيــت

َ
دةل هةية ياسايةك 

دروست ثَيشرتدا لة كة زوو ئةوينَيكى
ديكة بةدواى ئةوينَيكى و بووبَيت سؤز
و ثشت

َ
ثال و ــات دةك دروســت خؤيدا

لةبةرئةوة دةكات. ئامادة بؤ ةكةى
َ
كؤل

يدا
َ
لةقؤناغيمندال

َ
خؤشةويستىمندال

رواندنى و ضةكةرةكردن ــاوان، ب بؤ 
بةثَيى داهــاتــوو، بؤ خؤشةويستيية 
خؤشةويستيةى ئةو ةكانى

َ
قول بناغة

خؤشةويستى طةورةييدا لة ى،
َ
مندال

دةتوانني لةبةرئةوة لةدايكدةبَيت.
يدا

َ
مندال لة

َ
مندال خؤشةويستى َيني:

َ
بل

شَيوة بةهةمان بووة ضؤن بــاوان بؤ 
يي،

َ
مندال خؤشةويستيةى ئةو مرؤظ

دةنوَينَيت. طةورةييدا لة
ــدا ــان طــةورةك لــةخــؤشــةويــســتــى
قــؤنــاغــى لـــة ــــان خــؤشــةويــســتــى (ي
خؤشةويستى ــةروةك  ه طةورةييدا)
خؤشةويست كةسي وايـــة، مــنــداآلن
جيهانى رةهةندَيكى هؤ هةمان لةبةر
ئةو دةهَينَيت: بةدةست  طةردوونى
كةسة ئــةو الى خؤشةويستة  كةسة
لة ئــةوة تةنيا بة  خؤشيدةوَيت كة 
شتَيكى توانايداية لة كة طةردووندا
هيض و قَينَيت 

َ
بخول ناوازة و دةطمةن 

بكات، كارة ئةو ناتوانَيت ديكة كةسَيكى
كةسة ئةو بةختةوةريية. شتةش ئةو
ببةخشَيت خؤشةويستى  دةتوانَيت 
بؤ ماوةيةكى كورتيش تةنانةت ئةطةر
تؤباوى خةونَيكى دةتوانَيت بَيت،
لةسةر بضكؤلة بةهةشتَيكى و تايبةتى
تايبةتى بــة بــكــات. دروســـت زةوى 
طةورةو بؤشاييةكى هؤكارة ئةم لةبةر
دايك داطريدةكات هةروةك زيادةِرؤيانة
كةسانةى ئةو بؤ خواوةند و منداأل بؤ
هـــةروةك و كــة بـــِروايـــان ثــَيــيــةتــى
هةسارةكةيةوة. نيسبةت بة ئةستَيرة
ــطــةي ــض جــَي ــي ـــةوة ه ـــةرئ ـــةب ل
نيية طومِرايش نييةو سةرسوِرمان
(هيطأل) مانى

َ
ئةل فةيلةسوَّـ  كاتَيك 

ة“،
َ
ئايينى دل ” خؤشةويستى َيت: 

َ
دةل

هندى دَيرينى  كلتورى ئــةوة لةبةر
خؤشةويست كةسي باوةِرةدابوون لةو
ئــةو الى ــايــةى خـــواوةنـــددايـــة ــة ث ل
ثةردةى لةذَير دةوَيت خؤشى كةسةى
هةقيقةتَيكى ـ لَيكضوواندنةدا ئةو
كة ـــةوة ـــاراوةت ش قــوأل ســايــكــؤلــؤذى
سةرةكيةكانى نهَينية لــة يةكَيكة

خؤشةويستى.
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(تاك هيوا بَي خؤشةويستى
اليةنة):

وةك  بــةهــَيــز  خــؤشــةويــســتــى 
خؤشت كــةســةى ـــةو ئ ئــــةوة وايــــة
هــةروةهــا بكةيت، ثـــريؤزى ـــت  دةوَي
و ــكــات كــةســة دةي ــةو ئ ــةر شتَيك  ه
لَيدةكاتةوةو بريى كة شتَيك هةموو
توند زؤر بةشَيوةيةكى  ــَيــت، 

َ
دةيــل

طةورةكةرى هاوَينةى كاريطةرى لةذَير
دةبَيت، مةزن طةورةو خؤشةويستيدا
بةشَيوةيةكى دياريكراوتر، لةبةرئةوةى
خــؤشــةويــســتــى بــةخــتــةوةريــيــةكــى
ئةوا دةبةخشَيت،  مــرؤظ بة طــةورة
ــوطــؤِرنــةكــراو،واتــة

َ
ئــال خؤشةويستى 

هؤى دةبَيتة الوة لةيةك خؤشةويستى
مرؤظ. بؤ زؤر داماوييةكى و ى

َ
ؤل

َ
كل

بة  د) سةبارةت - (ن  خاتوو  
َيت:”ضؤن

َ
خؤشةويستىيةك اليةنةدةل

زاأل بةسةر خؤشةويستيدا دةتوانرَيت
تَيثةِر لَيي  دةتوانرَيت ضــؤن  بيت؟
بكةيت ضى بكةيت؟ لةبريى و  بيت
كوِرةى ئةو كاتَيك ضيية ضارةت يان
كضَيكدا ذيــانــى لــة دةوَيـــت خــؤشــت 
ديكة كضَيكى  الى بؤ دةرةوةو دَيتة
خؤشيم ناكات:

َ
دل شتَيك دةضَيت؟ هيض

حــةوانــةوةيــةك و خؤشي ــةوة
َ
لــةمــال

هاوِرَيكانيشم لة  كام هيض  بةديناكةم،
بةيانييةوة لة هــةر  تَيناطةن. لَيم
بةسةرمدا ــى

َ
بــال خةمؤكى  شــةو تــا 

شاراوةيي بة ناوةوة لة م
َ
دل دةكَيشَيت،

بؤ خؤشةويستيم دةدات، بةآلم ئازارم
نابَيت. كز و نابَيت الواز ثياوة ئةو
ــادةم، ن ديكة شتَيكى بةهيض بايةخ
لة ناكةم كةسَيكيش هيض تَيبينى
خةمؤكيةكى بة  هةست دةوروثشتم، 
هةموو رؤحــمــدا، لــة ــورس دةكـــةم ق
بَي دةمطرَيت و مدةمذَيت

َ
هةل شتَيك

لَيبَينَيت. ...“. ئةوةى وازم
هاوضةرخة نوسةرة  لة  يةكَيك
ضــةنــدة ـــت: ـــَي

َ
دةل ــتــةجــارةكــان

َ
ــال ط

يةك و بَيت لةيةك الوة خؤشةويستى
و تر بةهَيزتر بَيت ئةوةندةى اليةنة
هيوا بَي خؤشةويستى دةبَيت. تؤكمةتر
الوة لةيةك خؤشةويستى يان ؤأل)

َ
(كل

وةك و ئازاراويية خؤشةويستييةكى
و درَيذخايةنةكان سةخت نةخؤشيية
و خةم  تَيدةكات. كارمان خراثي بة 
و مةزاجى خراث خةمؤكى و بَيزارى و
جةستة و تووشي دةروون تةمومذَيك
بةسةريدا و دادةثؤشَيت رؤح و دةبَيت
ساتةكانى ــة ل ـــةآلم ب دةبـــَيـــت. زاأل 
ذةهراويبوونَيكى كارةساتدا، روودانى
روودةدات ئةندامةكان راستةقينةى
كة مرؤظ ــازارة دةروونــيــةى ئ و ئةو 
ثــَيــدةكــات هــةســتــى ــةدا ــةت

َ
لـــةم حــال

كة راستةقينةية مــاددى  ئــازارَيــكــى
كةس زؤر دةبَيت. دةمارةكان تووشى
” ــووة ب دةســتــةواذةيــة ــةم ل طوَييان 
لة ضونكة ئةدرينالني“، خةمؤكى
زؤر بِرى كارةساتدا روودانى ساتةكانى
مرؤظ خؤَينى ناو بؤ  ئةدرينالني لة
زيادبوونى لَيشاوى ـــةن، دةب لَيشاو
كردن هةست خوَيندا  لة ئةدرينالني 
دةكـــةن و ــاد زي بــة هيالكى مـــاددى
ئةمةش و دةبــَيــت شةكةت جةستة
” و خود“ ”وَيرانكردنى هؤى دةبَيتة

دأل“. تَيكضوونى
خانةكانى لــة خــانــةيــةك  هــةر 
جةستةقورسدةبَيتولةذَيركاريطةرى
دةئاوسَيت، جةستة قورسبوونةدا ئةم
روودةدات نةخؤشيدا ةتي

َ
حال لة وةك

دروستى نوَيبوونةوةى زؤر ئاستَيكى تا
هةستكردن دذةوزةى زيندةطى، وزةى
دةكات، الواز جةستة  قورسبوونى  بة

لَيدةكات وامان كة  وزةيةى  ئةو واتة
بكةين جةستةمان سووكى بة هةست
هةوادا لة خةريكة بكةين هةست و
و خــةم وزةى هــةرضــى دةفـــِريـــن..
وزةى جـــؤرى لــة  ئـــةوا خةمؤكيشة 
وزةية جؤرة ئةم كاتَيكيش نةخؤشن،
لةطةأل دةبَيت زاأل بةسةر جةستةماندا
و تاريك و قورس وزة ئةم زيادبوونى
وزةى لة كةموكوِرى خةمئامَيزةدا

دةبَيت. زياد درةوشاوةدا و سوك
سينا ئينب ــزةدا ــان ي ــةســةدةى ل
كة دةكــرد  ضارةسةر طةنجانةى ئةو
خؤشةويستييةكى ناو كةوتنة بةهؤى
الوة) لةيةك (خؤشةويستى هيواوة بَي
و بوون بوو زؤر الوازييةكى تووشى
ئارةزوويان بوو زِرا ضاويان لة خةو
بة هــةر نــةمــابــوو، ــواردن ــخ ــان ــؤ ن ب
دةردء نةخؤشييةء لةو خؤشةويستى
دةكــردن، ضــارةســةرى نيشانةكانيي
نةخؤشييةكةى ضارةسةرى سينا ئينب
دةكرد. خؤى نةخؤشييةكة هؤكارى بة
لةِروالوازةكةى شازادة ضارةسةركردنى
هيض كة بَي هَيزتر دةبوو بةرؤذ رؤذ
ضارةسةرى نةيتوانيبوو ثزيشكَيك
هؤكارىنةخؤشييةكةيان ضونكة بكات،
لة كاتَيك لةطيانةآلدابوو نةدؤزيبؤوة،
بؤ كرا، سيناوة ضارةسةري ئينب اليةن
. بةناوبانط،، بةضريؤكَيكى بوو ئةمة
نيشانةى بة دركــى سينا ئينب
دةركــةوت بؤى  و  كرد  نةخؤشييةكة 
ئــةنــجــامــى ـــة ــةى ل ــةك ــي ــي ــؤش ــةخ ن
شاراوةكةى و شةرمن خؤشةويستيية
ئــاشــكــراى ــى كــة ــةت ــةوةي ــي ــي

َ
ـــاو دل ن

لةسةر ثَيى سينا ئينب ــةكــردووة، ن
بؤ كضة ئةو شازادة باوكى داطرت ئةوة
و خؤشيدةوَيت كة بخوازَيت كوِرةكةى
نةخؤشةكة شازادة بؤ ذيانى بةمةش
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طةِراندةوة.
   ئينب سينا لة توانايدا بوو ئةو 
كضانة ئاشكرا بكات كة طةنجة نةخؤش 
دةنطةكان  بَي  و  رةق  كةللة  و  الواز  و 
خؤشيان دةوَين و بؤتة هؤى نةخؤش 
بةناوبانطةكةيدا  كتَيبة  لة  كةوتنيان. 
ز“،    1020 ثزيشكيدا  لــة  يــاســا   ”
خــؤشــةويــســتــى   ” نــوســيــويــةتــى: 
وةســـواس،  جــؤرى  لــة  نةخؤشييةكة 
رةشبينانة)  (خةمؤكى  مةلنخؤليا  لة 
هؤيةكانى  لــة  يةكَيك   .. ــت.  دةضــَي

ــةتــة، 
َ
ـــةم حــال ضـــارةســـةر كــردنــى ئ

خؤشةويستيية  بابةتى  دياريكردنى 
شَيوةية  بةم  ئةمةش  الى نةخؤشةكة 
دةكرَيت:  ثزيشك مةضةكى نةخؤش 
ى دةكات 

َ
دةطرَيت و تَيبينى لَيدانى دل

كةسَيك  ضــةنــد  نـــاوى  ــةمــكــاتــةدا  ل
دةهَينَيت و ضةند جارَيك ئةمة دووبارة 
نةخؤش  ــى 

َ
دل لَيدانى  كة  دةكــاتــةوة، 

لَيدةدات  بةخَيرايي  و  دةبَيت  زيــاد 
لةكاتى ناوهَينانى يةكَيك لةو ناوانةو 
لة  ةتة 

َ
حال ئةم  دووبارةبوونةوةى  بة 

هةمان  لة  طوَيي  كاتَيك  نةخؤشةكةدا 
ئةو  دةزانَيت  ثزيشكةكة  دةبَيت،  ناو 

نةخؤشة كَيي خؤشدةوَيت.
ثاشان هةر بةهةمان شَيوة ناوى 
شةقام و ماأل و ثيشةو جؤرى كارى و 
ناوى قةبيلةو شار بة طوَيي نةخؤشدا 
ئةو  بةناوى  هةريةكةيان  و  دةدرَيــت 
و  دةبةسرتَيت  خؤشةويستةوة  كةسة 
ى نةخؤش 

َ
يدا ضاودَيرى لَيدانى دل

َ
لةطةل

ـــارة  دووب لةكاتى  ئــةطــةر  ــت.  ــرَي دةك
ى 

َ
دل لَيدانى  لةوانة  يةكَيك  كردنةوة 

نةخؤش طؤِرانى بةسةرداهات، ثزيشك 
زانيارى  كؤكردنةوةى  بة  دةستدةكات 
دةربــارةى  نةخؤشةكة  كةسوكارى  لة 
ئةو كةسةى خؤشي دةوَيت و ثرسيار 
ـــات لــة جــل و بـــةرط و شــَيــوةى  دةك
بايةخثَيدانةكانى  خــؤرازانــدنــةوةو 
ئةو  ــةوة  ــت ــدؤزَي دةي شَيوةية  بــةو  و 
بةمشَيوةية  سينا  كَيية...ئينب  كضة 
”ئةى  دةكــات:  ثزيشكان   ئامؤذطاري 
ضــارةســةركــردنــدا  لــةكــاتــى  ثزيشك 
ديكةت  ضــارةســةرَيــكــى  هيض  ئــةطــةر 

نزيككردنةوةيان  نةدؤزييةوة،تةنيا 
شةرع  شَيوةيةى  بــةو  ــةوا  ئ نةبَيت، 
ئــةو كــارة  ــدةدات  ــَي ث و ياسا رَيــطــةت 

جَيبةجَي بكة”.
بيستدا  ســةدةى  لةهةشتاكانى 
لة  باسيان  مانيا 

َ
ئةل رؤذنــامــةكــانــى 

رؤذنــامــة  و  كــرد  رووداوَيــكــى سةير 
ى ئةو رووداوةيان 

َ
جيهانيةكانيش هةوال

لَيوةرطرتن. ئةويش ضريؤكى طةنجَيكى 
شَيوة  بــةهــةمــان  بـــوو،  فــةرمــانــبــةر 
هةروةك ضؤن لة ”هةزار و يةك شةو“ 

ةداء لة ضريؤك و هؤنراوة عةرةبي و 
خؤشةويستى  دةربــارةى  فارسيةكاندا 
ئةدةبي  لة  وةك  هةروةها  روودةدات 
لة  ئــةوروثــيــدا  و  هندى  ســوارضــاكــى 
ئةم  هاتووة،  ناوةِراستدا  سةدةكانى 
كؤذانَيكى  و  ئـــازار  تــووشــى  طةنجة 
كضة  ئةو  كاتَيك  بوو  توند  دةروونــى 
رةتيكردةوة كة خؤشةويستى خؤى بؤ 

دركاندبوو.
لةماوةى ضةند رؤذَيكدا كوِرةكة 
ئاو  و  نان  تواناى  بوو،  الواز  و  سيس 
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بةثَيى  نةيدةتوانى  نةماو  خواردنى 
خؤى بِروات و ئةمةش واى لة سةرؤك 

كارةكةى كرد لة كارةكةى دةريبكات.
فــةرمــانــبــةرةكــة دذى  طــةنــجــة 
دادطا  بؤ  داوايةكى  كارةكةى  سةرؤك 
لة  ليذنةيةكى  دادطــا  كــردةوة،  بــةرز 
َيك شارةزايان ثَيكهَيناو ليذنةكة 

َ
كؤمةل

َيتةوة، 
َ
بكؤل كَيشةكة  لة  بِرياريدا 

ــســتــى  ــــازارةكــــانــــى خــؤشــةوي ئ
دةمــاريــي  شؤكى  لــة  جؤرَيكة 

ثَيويستى  نةخؤشييةكة  و 
هةية  ضارةسةركردن  بة 

جؤرَيك  هةر  هــةروةك 
شؤكة  و  ثشَيوى  لــة 

دةمــاريــيــةكــانــى 
ــــا  ـــة. دادط ـــك دي

دواى  ــــــة  ل
ينةوة 

َ
لَيكؤل

ـــــــــــــة  ل

كـــــَيـــــشـــــةى 
طـــةنـــجـــةكـــةو هـــؤكـــارى 

ئــامــادةنــةبــوونــى لــةســةر كــارةكــةي 
طةنجةكة  كة  رؤذانــةى  ئةو  بِرياريدا 
لــةســةر كــارةكــةى ئــامــادة نــةبــوو بة 
شَيوةيةك حيسابي بؤ بكرَيت كة ئةو 
هةبووة  مةشروعى  ثاساوى  طةنجة 
بؤ نةضوونى بؤ ئيشةكةى و بؤ سةر 

كارةكةشى طةِرَينرايةوة.
بَي  لةخؤشةويستى  شكستهَينان 
دوورو  بؤماوةيةكى  لةوانةية  هيوادا  
بَيئةوةى  ملمالنَيوة  بكةوَيتة  درَيــذ 
ئةو  ئةطةر  بضَيت،  ال  شوَينةوارةكةى 
خؤشةويستية لةرَيطةى خؤشى و كارة 
نةكرَيت  قةرةبوو  خؤشكةرةكانةوة 

َ
دل

لَي  و ضــارةســةر نــةكــرَيــت و ضـــاوى 

نةكرَيت،  لةياد  و  نةكرَيت  فةرامؤش 
(حةزلَيكردن،  نوَيوة  نةزوةى  بةهؤى 
ضارةسةر  بوون)  ئةشق  بوون،  هؤطر 
ةتَيكى 

َ
حال دةبَيتة  ــةوا  ئ نــةكــرَيــت، 

درَيذخايةن و ئةو كةسةى تووشى ئةو 
ئازار  خؤشةويستيية بَي هيواية بووة 
ساآلنَيكى  مــاوةى  بؤ  و  دةضَيذَيت 
ئازار  و  ذان  ــذ  درَي دورو 
كةسة  ئةو  بؤ 

دةكات.  دروست 
ـــــةى لــــةو  ـــــةس ئـــــــةو ك

ئةم  تووشى  يــان  خؤشةويستيةداية 
وةك  دةبــَيــت  خؤشةويستيية  جــؤرة 
جةستةى  لة  ثارضةيةك  وايــة  ئــةوة 
ئةو  شَيوةى  بةهةمان  جيابَيتةوةو 
جةستةيةى كة بةشَيك يان ئةندامَيكى 
دةروونةى  ئةو  ضونكة  لَيدةكرَيتةوة، 
كة خؤشةويستى بةشَيكى لَيكردؤتةوةو 
بةدةست  درَيــذ  دوورو  ماوةيةكى  بؤ 

َينَيت.
َ
كةم و كوِرى تَيكضوونةوة دةنال

بةسةر  ضــى  ــةدا  ــات ك ــةم  ل

دةروونماندا روودةدات؟
ـــدا ئــةو  ـــان ـــم ضـــؤن لـــة دةروون
ـــةهـــةوادا دروســتــمــان  كــؤشــكــانــةى ل
كردبوون هةرةس دةهَينن بؤ ثارضةى 
ئَيمة تةنيا هةست  وردبوو دةطؤِرَين؟ 
طؤِرانة  ئةو  دوورى  دةنطدانةوةى  بة 
كة  ــن  دةكــةي ضينانة  ــرة  ف و  قـــووأل 
بة  بــةآلم  روودةدةن،  ناخماندا  لــة 
ئةو  نةخؤشيي  (ضييةتى)  ماهيةتى 
ةتةو بونيادى زيندووى تَيكشكاوى 

َ
حال

ئاشنانني.
ـــةو  بــــــــــةزؤرى ئ
ــــــةرة  ــــــةط ئ
ــــة ئــةو 

َ
زال

بَيت  رؤذة 
ــة زانــايــانــى  ك
ـــؤذى  ـــؤل ـــك ـــاي س
ــــوةيــــةك  بــــةشــــَي
خؤشةويستى  سةيرى 
بـــــــَي هــــيــــوا بـــكـــةن 
تةماشاى  ضــؤن  هـــةروةك 
نيورؤسسى  نةخؤشييةكى 
لــَيــبــنــَيــن  ـــــاوى  ن و  دةكــــــةن 
”نــيــورؤســســى خــؤشــةويــســتــى“، 
ؤزى هةستة 

َ
هةروةها لةفسيفسائي ئال

شةتةكةكان (ئةوانةى لةملمالنَيدان)ء 
ــة نــةخــؤشــيــةكــانــى  ــداضــوون ــةك ــةي ب
نةوة، 

َ
بكؤل نيؤرؤسسيةكان،  ــةزووة  ت

ــةوةى ثَيى دةوتــرَيــت ”ســةرة  واتــة ئ
كاتة  ــةو  ئ خؤشةويستى“.  مــةرطــى 
نهَينييةكانى  لة  هةندَيك  لةوانةية 
ثةنهانةكانى  اليةنة  و  خؤشةويستى 
لة  ثِرة  كة  ســؤزةى  ئةو  بنب،  ئاشكرا 
نةناسراو.  شاراوةى  ثةنهانى  و  نهَيني 
ئةمةش هيض جَيطةى سةرسوِرمان نيية، 
ثاسؤلؤذى   نةخؤشي  زانستى  ضونكة 
Pathology شاز لة ياساو نةخؤشي لة 
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دةكاتةوة. جيا تةندروستى،
بخوَينينةوة نامةية ئةو ثَيكةوة با
زانكؤوة خوَيندكارَيكى كضة لة كة
”ثياوَيكى طــةيــشــتــووة: بــةدةســتــمــان
خَيزاندارمخؤشويست،خؤشةويستيةكى
يــةكــةمــني ـــــةوةش ــةو ئ ــن ــي ــةق ــت راس
تةمةنم ذيانمدا، لة  بوو خؤشةويستى

تةمةنى 32  ئــةويــش ــوو ب ــاأل  س  21
تةنيا ئةو الى من ساأل. خؤشةويستى
بةطشتى هؤطربوونَيكى سةرثَيانة بوو.
دؤن خــؤى سروشتى بــة ثــيــاوة ــةو  ئ
بؤ بؤ خؤى، خؤشةويستيم بوو جوانَيك
خةمناكى ؤأل و

َ
كل هيواو بَي ثياوة، ئةو

مانطي شــةش لـــةدواى ــردم. ئةويش  ك
هيض كاتة بةتةواوةتى دةِروات، ئةو دى
من نابَيت، بةردةممدا لة بذاردنَيك

َ
هةل

ئَيستا ئَيمة ضونكة بكةم؟ ضى ئَيستا
لة داين زانكؤ خانوويةكى لة ثَيكةوة
هةموو يةكةوة، بة تةنيشت ذووى دوو
بَيت باشرت وا لةوانةية دةيبينم. رؤذَيك
ثةيوةندى يةكجارةكى بةشَيوةيةكى
بؤ ئريادةم بةهَيز بَيت و بثضِرم دا

َ
لةطةل

خؤشةويستيمدا و سؤز  بةسةر ئةوةى
.” ؟ ببم

َ
زال

نامةية ئــةو نوسةرى ئاشكراية
هةرضةندة كراوةية، ضاو ذيرى كضَيكى
(نابينايي) ي

َ
بةرضاولَيل و نــةزانــني

لة رؤشــنــيــيــةكــةى ضــاو  شانبةشانى 
هَيالنةى سازداوة. دةروونيدا

ئـــةو كــضــة كــةمــوكــوِريــيــةكــانــى
خةوشةكانى و خؤشةويستةكةيي
دةبينَيتو دركبةوةدةكات خؤشةويستى
لة خةياأل بةآلم ئاسؤية، بَي كوِرة ئةو بؤ

دةكاتةوة. ثةِرووجوويةك روودانى
كاتَيك دووفاقييةداو ةتة

َ
حال لةم

يةكَيك دةبَيت خةياأل باآلدةست و وةهم
و خؤشةويستي  ساختةكارييةكانى لة 

ثوضييةكانى خؤى حةشارداوة.
دوو ــدا ــي ــســت ــةوي ــةخــؤش ل
دةكةونة بةيةك دذ سةربازطةى
كةموكوِرى ةى

َ
ئةقل ئةو ملمالنَيوة:

خؤشةويستةكة كةسة خةوشةكانى
نايةوَيت ــةى

َ
دل ئةو لةطةأل دةبينَيت

ثةرؤشى و ببينَيت كةموكوِرييةك هيض
دةوَيت، خؤشى كةسةية كة ئةو بينينى
لة يةكَيك لة  شكسثري ضؤن هــةروةك

َيت:
َ
شانؤطةرييةكانيدا،دةل

نةبوون ثَيتةوة ضاوةكانم هؤطر
ئاشكرا كةموكوِرييةكانت دةبينن

لة شــتــَيــك بــــةآلم دَلــــم هــيــض
خةوشةكانتنابينَيت

نيية كــؤك ضاوةكانمدا لةطةأل
لةوةىدةيبينن.

بةزؤرى كض دووفاقيانةى هةستى
ئــةوةى هَيندةى نيية، خؤشةويستى
ئةو ئـــةوةى ســةربــارى هــؤطــربــوونــة
نةخؤشاوى هؤطربونَيكى هؤطربوونةش
سةرنجكَيشكردن لةنَيوان دابةشبووة
ئةم داخة جَيطةى دووركةوتنةوةدا. و
طةنجاندا لةنَيوان هؤطربوونة جــؤرة
بآلودةبَيتةوة. بةرفراوان، بةشَيوةيةكى
هاوكات سارَيذكةرة ســؤزة جــؤرة ئةم 
كة زةرةروزيــــان بة وايــة وةك داوَيــك
طةنج كوِرانى  و كض  لة  ــك زؤرَي ذيانى

دةطةيةنَيت.
لةم رةفتار باشرتين كةواتة

خَيرا  وايــة ثَيمان ضيية؟  حالَةتانةدا
طةنج دةرضووني داوة، لةم دةرضوونة
ئةوةندة دوابكةوَيت  ضةندة داوة  لةم

دةبَيت. ئازاراويرت و ئةستةمرت
يشبوونى

َ
قل يــان  دووكــةرتــبــوون

ــةرةو ب مـــرؤظ زؤرجــــار ســـؤزو ئةقأل
خؤشةويستى و دةبات ئازار و كارةسات
الوة) لةيةك (خؤشةويستى هيواش بَي

تراذيدياى ببَيتةهؤى روودانى لةوانةية
بكرَيت. ضارةسةر ئةستةم بة كة دذوار

ـــــــــــــردن بــــــةهــــــؤى م
خؤشةويستييةوة:

بةهار هةذدة تةمةنى ”كوِرةكةم
بةردةوام خؤشويست، زؤر كضَيكى بوو،
دةكرد ئةوى تةلةفؤنةكانى ضاوةِرَيى
لة لَييدةِروانى. بةسةرسامييةوة زؤر و
باشى بة نَيوانيان  ثةيوةندى سةرةتادا 
ئةو هاوينى رابردوو بةآلم بةِرَيوةضوو،
بضِرى. كوِرةكةم لةطةأل ثةيوةندى كضة
خواردو خةفةتى زؤر بةمة كوِرةكةم
ضةشت ئازارى مانط يةك درَيذايي بة
ثاشانلةرَيطةىذةهراويبوونبةطازخؤى

بؤ جَيهَيشتني: ئةم نامةيةى و كوشت
ئةطةر بمبةخشن  بابة: ”دايـــة، 
بؤتان، و خةفةت هؤى ئازار بووبَيتمة
ناطرم، دابِراني بةرطةى ضيدى بةآلم
ئةو بةآلم بطرم، بةخؤمدا دان مدا

َ
هةول

وزةى منةوةية، تواناو لة سةروو ئازارة
ئةو بذيم، ناتوانم بةرطةى ناتوانم بَي

بطرم“. كوشندةية ئازارة ئةو
دوامانطىبةرلةخؤكوشتنىضةند
الرمان“ى حب ”سوار ضريؤكى جارَيك
ضــريؤكــنــووســي طــــةورة (كــوبــريــن)ى
بة ش (طوتة) كتَيبةكةى خوَيندةوةو

خوَيندةوة. ى فرتر) (ئازارةكانى ناوى
بؤضى بوو، هةرزةكارَيكىطَيل  ئةو
ضاوةِرَيى كةمَيك ئةطةر كوشت؟ خؤى
دانى ديكة ماوةيةكى بؤ و بكرداية
هَيور كارةساتةكة بطرتاية، بةخؤيدا
باشرت دةضوو. دةبؤوةودؤخةكةشبةرةو
طوناهبارين، هةستدةكةين ئَيمةش
سوكةوتةى

َ
هةل ئةو ثَيشبينى ضونكة

نةماندةزانى نــةكــردووة كــوِرةكــةمــان
دةبةن. كوَيى بةرةو نائومَيدي و بَيزارى

تةنيا طوناهي  بةآلم طوناهةكةشي
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و منداأل ئَيمة ضونكة الى نيية، ئَيمة
كَيشةو بةرطةى ضؤن ناكرَيت فَير طةنج
ضؤن و بطرن تايبةتيةكانى كارةساتة
رووداوةكاندا و ئازار لةبةردةم ثَيويستة
ئةمةيان ضؤن بةخؤداطرتووبن. دان
ذيان مةسةلةى مةسةلةكة فَيرناكةن؟
ذيانيان هةموو لةوانةية و مردنة يان

بوةستَيت“. ئةوة لةسةر
خؤى طةنجةى ئةو (باوكى

(1980 لينيطراد – كوشتوة
مةزاجى دةركــةوت نامةيةوة لةم
لةجؤرى طةنجةىكةخؤىكوشتووة ئةو
رووةو زياتر دةروونيشى وزةى داخراوة،
لة وةك طرتووة ئاِراستةى ذان ئــازارو
ضاالكى ــارو ك رووةو  ئاِراستةطرتنى 
بةردةوام كة ئةوة بَينينةوة ياد با (لَيرةدا
خؤشةويستةكةى تةلةفؤنى ضاوةِرَيى
كاتَيك كةسانة  ــؤرة ج ئــةم كـــردوة).
و تَيكدةشكَين كارةساتَيكةوة بةهؤى
كةسة ئةو زؤر بةتوندى هةرةسدةهَينن،
ثَيشةنطَيكى بؤتة كة تَيدةكات كاريان
بــةهــؤى ــةش ــةم ئ نــائــومــَيــد بــؤيــان،
روونــادات، ثووضييةوة بة هةستكردن
َيت

َ
دةل نامةكةيدا لة  كوِرة ئةو باوكى

ضةند خؤكوشتنى لة بــةر كــوِرةكــةم
كوبرين كتَيبةكةى هـــةردوو جارَيك
”ئازارةكانى طؤتة و الرمان“ حب ”سوار

فرتر“ىخوَيندةوة.
لةدواى  طؤتة مانى

َ
ئةل شاعريى

تَيثةِربوونىنيوسةدةبةسةردةرضوونى
َيت:

َ
دةل فرتر)، (ئازارةكانى كتَيبةكةيدا

لةدواىئةوةىئةمكتَيبةمبآلوبؤوة تةنيا
دوودأل زؤر خوَيندومةتةوة، جار يةك
بووملةدووبارةكردنةوةىخوَيندنةوةيي
ئةوة نةمخوَيندةوة، دي جارَيكى و
كراوة! ناوةخن تةقينةوة بة كتَيبَيكة
دةكــةم تؤقني و تــرس بة من هةست

ديكة جارَيكى دةترسم زؤر كتَيبة، لةم
ئةم كة ةتةى

َ
حال ئةو  ناو بكةومةوة

. بوو“ بةرئةنجامةكةى كتَيبة
ــووســي رؤمــان ــــةورة ــا بــاســي ط ب
ةوانةكةى

َ
ثال بكةين:  (كوبرين  رووسي

بَيدةنطييةوة و شانازي بة (جيلتكوف)
خؤشةويستى ـــرد، دةك خؤشةويستى
ـــةوةى ـــواردن ـــخ ـــط ـــةن ث وةك  ئـــــةو 
لة وابــوو سوارضاكةكان خؤشةويستى
خؤشةويستى نــاوةِراســتــدا، سةدةكانى
زةليالنة، سةرسامبوونَيكى بة بــوو
خؤشةويستيةككةسؤزَيكىسوذدةبةرى
لة خؤشةويستييةك طرتبوو، لةخؤ
بةردةم دةضوو لة سوذدةبردنى ئيماندار

عةزرادا. مريةمى
سؤزَيكى جيلتكوف خؤشةويستى
بريتى بضوك مرؤظَيكى بؤ بوو طةورة
بؤ باآلتر لة خوارةوة لة عةشقَيك بوو
خــود. ــة ل بــوو ــوون ــةردارب ــب ــت و دةس
بةسؤزَيكى نــةبــوو ئومَيدَيكى  هيض 
ثلةوثايةى لة ئةو ضونكة وطؤِركراو،

َ
ئال

خؤشيدةويست، كة نةبوو  كضةدا ئةو
شتَيكدا هةموو لة هةردووكيان ئةوان
و بضوك كارمةندَيكى جــيــاوازبــوون:

كضَيكىئورستوكراتى.
ئاسؤية بَي خؤشةويستيية ئةم
ببوو زاأل ذيانيدا بةسةر  تةواوةتى بة
داثؤشيبوو رؤحى رووبــةري سةرجةم
كردبؤوة تيايدا ديكةشي شتَيكى هةموو
( نةخؤشي ئةو (خؤشةويستى - دةرةوة.
مؤنؤمانيا دةكرَيت بة سؤزةية كة ئةو ية

ئةو  واتــة ناوبنرَيت  monomania
ئةو الوةية، لةيةك هةوةسيةى ئةشقة
قوت شتَيك هةموو كة شةيداييةى

دةدات.
مردنى لة بةر كة نامةيةدا لةو
ضؤن دةكــات ئــةوة باسي نووسيبووى،

بةسةريدا ئةو خؤشةويستى لَيشاوى
بةخؤمم ساتدا لةيةك َيت:

َ
دةل رذاوةو

لة ضونكة  دةوَيــــت، خؤشم مــن وت: 
ديكة نيية كةسَيكى هةموو طةردووندا
ديكة بونةوةرَيكى هيض بضَيت، لــةو
مرؤظ يان يان ئةستَيرة ئاذةأل نيية لة
و .. جوانرتبَيت. يان دةطمةنرت لةتؤ
لةتؤدا لةوانةية طةردوون جوانى تةواوى

.“.. بووبَيت. بةرجةستة
جيلتكوفةوة بـــةالى كضة ــةو ئ
كة هــةبــوو طــةردوونــى رةهــةنــدَيــكــى
هيض يان شتَيك هيض  لةطةأل  ناكرَيت 
بكرَيت: بــةراورد ديكةدا  بونةوةرَيكى
ئةو باآلترة، ديكة ذنانى تةواوى ئةو لة
لة تةواوى كة واية ئةو خواوةندة وةك
وَيناية جؤرة ئةم بوونةوةرةكان باآلترة.
و خؤشيدةوَيت كضةى ئةو دةربــارةى
باآلترين ناوازة، بةبوونةورَيكى دانانى
وَينايةكة دةبَيتة جيهاندا، بوونةوةر لة
خؤشةويستى- ئةمانة:  خؤراكبةخشي 
ــوةي ــةش ن - وةهـــــم، خــؤشــةويــســتــى
كَيشكردن، - خؤشةويستى رؤحـــى،
رؤمانسي خؤشةويستييةكى ئــةمــة

ئةوثةِرى. تا هةوةسيانةية
لة جيلتكوف ذيــانــى ســةرجــةم
بؤوة، كؤبوو ئةو كضةدا بينيني ئومَيدى
بناغةى بَيبةشبوو لة لةم ئومَيدة كاتَيك
بوو. مردن بَيبةش ذيانى و تةنياي تاك
ذيانةى لةو بوو رزطــاربــوون بةاليةوة
تةنيا ــردن م خــراثــرتة، ــردن كــة لــة م
و ئازار لةو رزطار بوونى بوو رَيطةضارةى

دةذيا. بةسوَييةىتيايدا ئةشكةنجة
ــؤذى ــؤل ــك ســاي ــى يـــاســـاى ــَي ــةث ب
هَيزى و توندى هيوا: بَي خؤشةويستى
بةهؤى كةسة ئةو كة كارةساتةى ئةو
اليــةنــةوة ــةك ي خؤشةويستيية ــةم  ئ
ى سؤزى

َ
قول بة يةكسانة تووشى دةبَيت
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توندى هةروةها خؤشةويستيية، ئةو
بةرامبةر دةبَيت تووشى هةرةسةى ئةو
ئةو لةكاتى كةسةكة كة بةرزييةية ئةو
دةفِرَيت. دةكات هةست خؤشةويستيةدا
نةخؤشييةكة خؤشةويستى مردنى
مردن بةآلم هةية، سارَيذبوونى قابيلى
دةرمانةية ئةو بةهؤىخؤشةويستييةوة
ئايا خــراثــرتة،  نةخؤشييةكة لــة كــة 
بؤ لَيبكرَيتةوة نةخؤش سةرى ثَيويستة

! بكرَيتةوة طةردنى لة دومةأل ئةوةى
هةن طـــةورة ــةى

َ
هــةل َيك

َ
كؤمةل

تةنيا بــةآلم راستبكرَينةوة، دةكرَيت 
راستكردنةوةى ئةستةمة ةيةك كة

َ
هةل

مرؤظ خؤى بِريارى مردنى ئةوةية كة
دةدات. خؤى

تَيطةيشتنى  هــةيــة بــابــةتــَيــك  
ئةستةمة، جَيبةجَيكردنى بةآلم ئاسانة،
دةبــن ئــةوانــةى زؤرجـــار ئــةم بابةتة
ــى درك ــى خــؤشــةويــســتــى ــان ــورب ــة ق ب
دةكــرَيــت ئــةوةيــة ئــةويــش ثَيناكةن. 
خامؤش خةفةت و ئــازار تةقينةوةى
لةرَيطةى بكرَيت دةستةمؤ  و بكرَيت
يان تةقينةوةيةكى هاوشَيوةى ئريادةوة
ماراسؤنى دانبةخؤداطرتنى  رَيطةى  لة
يةكةمى و كؤذانى كةللةرةقانةوة، ئازار
بةرطة و دذوارة هيوا بَي خؤشةويستى
ئةو ئةطةر ــةآلم ب ئةستةمة، طرتنى 
و تَيثةِرَينَيت دؤخة ئةو توانى كةسة
نيايي بة

َ
دل بة ئةوا بطرَيت، دان بةخؤيدا

ورد، طةردوونى حةتميةتَيكى كاريطةرى
ثَيدَيت. كؤتايي و نامَينَيت

مردنى خؤشةويستى مــردنــى
دةروون، لة بةشَيكة رؤح، لة بةشَيكة
سةر ببوذَيتةوة دةشَيت بةشة ئةو بةآلم
زانينىئةمةشلةاليةن بذَيتةوة، لةنوَي
هةية، طــةورةى بايةخَيكى طةنجانةوة
مردووة بةشة ئةم بوذاندنةوةى ضونكة

وةك روودةدات خَيراتر زؤر طةنجاندا لة
زامةكان ضونكة تةمةندا، بة كةسانى لة
بَي و دةبن سارَيذ بةخَيراتر ئةوان الى
ن،

َ
بةجَيبَيل شوَينةوارَيك هيض ئــةوةى

لَيرةدائةمةبة ئومَيدَيكى ديكةدادةنرَين
ئةو قورسايي سوككردني بؤ طةنجان الي
ئةو ًم

َ
بةال بوون، تووشي كة كارةساتةي

قوربانياني زؤرَيكلة طرنطةيكة بابةتة
نايزانن طةنجاندا لــة خؤشةويستي
ضونكة كؤبؤتةوة، ديكةدا  شتَيكي لة
ئةطةرى ئةوان الى داهاتوو بةختةوةرى
كةسانةى لةو وةك زياترة دةستكةوتنى
تووشي خؤشةويستي بةهةرةسهَينانى
طةنجانة ئــةو ضونكة نــةبــوون، شــؤك 
نةهامةتى لةو وةرطرتووة شارةزاييان
بةسةرياندا كارةساتةى و ناخؤشي و

هاتووة.
ــى دةروون شارةزاييةكى ــةوةش ئ
دةدات ـــــــةدةروون ب رَيـــطـــة مـــةزنـــة 
َ
لةطةل بةنرخ و 

َ
قــوول ئاشنابوونَيكى

دروستبكات خؤشةويستيدا كؤسثةكانى
لَيي تَيثةِرين بؤ نةستى توانايةكى و
باشرتين بة ئةمةش ببةخشَيت. ثــَي
دادةنـــرَيـــت. دةروون مامؤستاكانى
كارةساتَيك بةهؤى ئــةوةى لةبةرئةوة
خؤشةويستييةوة كارةساتةكانى لة
قــةرةبــووكــردنــةوة ياساى وَيــرانــبــووة
لةئايندةدا دةبَيتء جَيبةجَي بةسةريدا
لةبةردةميدا بةختةوةرى فرسةتةكانى

دةبَيت. زياتر
ضيمان هيوا بَي خؤشةويستى

ثَيدةبةخشَيت؟
ئةم بةرامبةر جــةدةل تائَيستا
ؤزييةكى

َ
ئال كة دووفاقي و هةية بابةتة

نةهامةتى و ديارة: ناخؤشي ثَيوة زؤرى
ضؤن دةروون، سةر كاردةكةنة ضؤن
ة
َ
هَيل نَيوان لة روودةدات بةيةكداضونَيك

كاريطةريية نةبينراوةكانىكة ئةم جؤرة
ؤزى

َ
ئال ئةمانة هةموو دروستدةكةن،

راستة ديارة، ثَيوة ئاشكرايي لة زياتريان
هةرةسهَينانى بــةدةســت ئةوكةسةى
نــدوويــةتــى

َ
نــاال خؤشةويستييةكةوة

هةرةسهَينان رووبــــةِرووى لةوانةية
نوَيدا. خؤشةويستيةكى  لة ببَيتةوة 
ضاكبوونةوةو ةتةكانى

َ
حال زؤرجاريش

بؤ خؤشةويستيةكةوة لة ئازاركَيشان
ــن... دَي يةكدا بــةدواى ديكة  يةكَيكى
روودةدات مرؤظةدا ئةو بةسةر ئةمةش
فَيرى نةهامةتييةوة و لةناخؤشي كة

بةختةوةرىنابَيت.
ناخؤشي ــةتــةكــانــى

َ
حــال م 

َ
بــــةال

دةبــنــةهــؤى ــــةس زؤرك كـــؤذان الى و 
بؤ شـــاراوة بــزوَيــنــةرى دروستكردنى
هــةروةك – خــود دةروونـــى ثاراستنى
ميكرؤبة دذى دذةتــةن  ئةندامةى ئةو
دةكات دروست بةخشةكان زيان نامؤو
دذةتةنى دةروونيش شَيوة بةهةمان -
ئةو ضونكة دروســتــدةكــات. بــةرطــرى 
تووشي بابةتَيكةوة بةهؤى كةسةى
كَيكى

َ
خةل

َ
لةطةل بووة ناخؤشي ئازارو

بةرطةيان ناتوانَيت ئةوة دواى تايبةتيدا،
رةفتارَيكى دووضــــارى  ــان ي بــطــرَيــت،
نةستى بةشَيوةيةكى بووة، دياريكراو
ئةوجؤرة

َ
لةطةل ة

َ
مامةل بةئاطاييةوة

رةفتارةدا، ئةوجؤرة
َ
لةطةل يان كةسانة

دةكات.لةنةستدابوارةكانىخؤشةويستى
طةردةلوول وةك طةكانى

َ
بةل بةهاو و

بناغة رةفتارو رَيساكانى و دةكةن
َ
هةل

لةبةريةك و دةهةذَين نةبينراوةكانى
ضاوثياخشاندنةوةيةكى دةوةشَين،

َ
هةل

ثَينةكراو) درك (نةبينراوو نةستى
ئةو هةموو دةربــارةى دةضَيت بةرَيوة
و شكستى بوونةتةهؤى هــؤكــارانــةى

هةرةسهَينانلةوخؤشةويستيةدا.
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رَيــطــر ــة ــت ــَي دةب ــــةوةى م ئ
َ
ــــةال ب

تَيكشكاندن لةم دةرضـــوون لــةبــةردةم
تروسكايي نــةبــيــنــراوةدا هــةرةســة  و 
هةميشة كة بةكةموكوِري هةستكردنة
خؤشةويستى هةرةسهَينانى لـــةدواى
ئةم ثــةرةدةســَيــنــَيــت: طــةشــةدةكــات و
و ئاسؤيي ــَي ب تــؤوةكــانــى  هةستةش 
دةضَينَيت لةدةرووندا دةروازة نةبوونى

دةكات. ئيفليجى و
تــةمــةن طــةنــجــى  كــضــَيــكــى   - غ 

و  نوسيويةتى لةمبارةيةوة
َ
ســال  19

خؤشةويستى بةدةست زؤر ــَيــت:“
َ
دةل

ــة، ــدووم ن
َ
ــاال ن شكستةوة هــيــواو بــَي 

ئةم هةركاتَيكهؤطرىطةنجَيكبوبَيتم،
نةكَيشاوة، درَيذةى ئةوةندة هؤطربوونة
من بؤم وادةردةكــةوَيــت زؤربةسادةيي 
م
َ
بةال نيية، خؤشةويستيم تواناى ئيدى

خؤشةويستيدا لة ئــةوةى َييت
َ
دةل تؤ 

هَينابَيت، و شكستى ضةشتبَيت ئازارى
لةكةسانى زياتر خؤشةويستى فرسةتى

بةردةمى“. دَيتة ديكة
مــةزاج  ئــةم جــؤرة بةتايبةتى   
كة ئــةوانــةن دةروونــيــانــة ةتة 

َ
حال و 

تيادا بةكةموكوِريمان هةستكردن
ئايندةدا لة ئةوةى ئايا دروستدةكةن.
يان لةبةختةوةرى دةكــات ضاوةِرَيمان
ضي لةسةر نةهامةتى و لةناخؤشي

بناغةى؟ دةكاتة ضي يان بةندة
كةسةى ئةو لةسةر  بةندة  ئــةوة
سةركةوتووة، نائاطاييدا  ملمالنَيى  لة
لةناخماندا نةستييةى نائاطايية ئةو
وزةى يان هَيزة وزةى ئايا دةسوِرَيتةوة
دةبةستَيت بةوة ثشت ئةوة الوازيية.
ئاطاييمان لةتوانايداية هةستمان، بة ئايا
نابينايانة شــاراوة  لــةرزة ئةو يارمةتى
ريشةييةى طؤِرانة ئةو يارمةتى و بدات

بدات. دةروونيمان باكطراوندى

يارمةتييةكى هــةســت كــاتــَيــك
دةكــات، بةنةست ثَيشكةش  زيرةكانة
تواناى زياتر ئاشكراييةكى بة دةروون
دةسةنطَينيت

َ
هةل خؤت دةبَيت: بينينى

ضؤنكةسَيكبيت،باشرتينرةفتاركامةية
دةبات. ئامانجت بةديهَينانى بةرةو كة
شَيوةيةكى بة دةروون  َيى 

َ
بل هــةروةك

و راستطؤيانة دةست زياتر تةندروست
كة كةسةى لةو بةبريكردنةوة دةكــات
رةفتارةش ئةو بوَيت، خؤشي دةشَيت
دةبةخشَيت فرسةتى زياتر كة كامةية
وطؤِركراو

َ
ئال خؤشةويستى بةهةستى

دةوَيت. خؤشي كة كةسةى ئةو
َ
لةطةل

و ئةشق يةكةمةكانى  ةتة 
َ
حال

و دةبَيت هةِرةمةكى زؤركات شةيدايي
اليةنةكةى كاردانةوةى بةبَي زؤرجــار
ئَيمة لة زؤرَيــك بةِرَيوةدةضَيت. ديكة
قوتابخانةى لة طةنجَيتيدا لــةمــاوةى
م
َ
بةال هَيناوة، شكستيان خؤشةيستيدا

ئةوةىطومانىتيادانييةقوتابخانةيةكى
رةسةنة.

بةناوبانطى بةخَيوكةرى هةردوو
ن

َ
منداال نيكيتينا) و (نيكينني رووسي

دةكــةن زةويـــدا بةسةر كةوتن  فَيرى 
لةسةرثَي ضؤن بكةن فَيريان بةرلةوةى
لة هةمان شت دةضــَيــت ــةوة بـــِرؤن. ل
زووتر رووبدات: ضةند خؤشةويستيدا 
بووين خؤشةويستيدا لة كةوتن فَيرى
دةكةين ئةوة  زياترى زامنى ئةوةندة 
خؤشةويستيدا لة رَيِرؤيشتنمان ضؤن
لةمةدا هةندَيك لةوانةية بَيت. باشرت
م
َ
ــةال ب ببينن، خـــراث ثارادؤكسَيكى

بةنيسبةت شكست  خــؤشــةويــســتــى 
ثَيمان باشة. ئةزموونَيكى طةنجانةوة
لةماوةى مــرؤظ شاديية ماناى  ــة واي
بكةوَيتةناو طةنجَيتيدا يــةكــةمــى
ضونكة شكستةوة، خؤشةويستييةكى

(خؤشةويستى شكستة ئةزموونة ئةم
هةروةكنةخؤشيسورَيذة شكستهاتوو)،
زوودا لة

َ
مندال ضةندة واية ة

َ
ئاول يان

دذى لة بةرطرى ئةوةندة بوو تووشي
و دةبَيت بةهَيزتر نةخؤشيانة ئــةم
نةخؤشيانة بةم تووشبوونى ئةطةرى
بةم توشبوونيش ضةندة دةبَيت. الوازتر
ئةوةندة روويــدا، درةنطرت نةخؤشيانة 
بةئازارتر مةترسيدارترو ماكةكانى

دةبن.
لةبةردةم رَيطة لةوانةية كارةسات
بكات،

َ
واال بةختةوةرى بــةرةو مرؤظدا

شكستهاتوو خؤشةويستى ضونكة
بةرةو بــازدان بؤ واية سةكؤيةك وةك
سةركةوتوو، بةختةوةرى خؤشةويستى
لَيرةداهةمووشتَيكبةندةلةسةرئةوةى
ثةند وانةو سوودو لةتوانامانداية ئايا
هةروةها وةربطرين. كارةساتانة لةو
تَيطةيشتن فَيرى لةسةرمان ثَيويستة
فَيرى ببني و دي لةوانى و خؤمان لة
ثَيويستى كة ببني سةركةوتوو رةفتارى
خؤشةويستيية وطؤِركردنى سؤزو

َ
ئال بة

ديكةدا.... اليةنةكةى
َ
لةطةل

كردووة ثةرضظةى سؤزان

سةرضاوة:

العصور عرب االسرة و الحب

د. نزار عيون السود ت:

دمشق ـ دارالكنعان

2006 1ــ طـ
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7. من و ئةو، رَيكخةرى دووةم 
ــةدواى ثاداشتَيكى  ــةِران ب     كاتَيك ط
ـــةر تــةنــطــة بــةريــة  راســـتـــةوخـــؤدا ب
ئةوا  دةكةوَيت،  واقع  سةثَينراوةكانى 
ناكؤكيةك لةنَيوان مةيلة ئةنطَيزةييةكان 
سيستمى رَيكخةردا دروست دةبَيت كة 
هةوأل دةدات تَيي بطات لةوَيوة بؤ دوانةي 
ئاطايي – نا ئاطايي مؤديلَيكى ديكة لة 
طوتةكان، كة فرؤيد دوو روكنى دةروونى 
تيادا جيا دةكاتةوة كة بريتني لة : (من) 

و (ئةو).
بةوة  ــةو)  (ئ ثَيناسةى  دةتوانرَيت     
 
َ
بكرَيت كة بريتية لة سيستمَيكى قول

رةسةنةكةى  شَيوة  لة  طــوزارشــت  كة 
هةر  و  دةكـــات،  ـــى  دةروون كؤئةنداكى 
غةريزةيية  نةرة 

َ
ثال لةدايكبونةوة  لة 

دةيبات  لــَيــكــراوةكــان  حــةز  خؤرسكة 
بةِرَيوة .

  كارى (ئةو) سةر بؤ ثرةنسيثي ضَيذ 
شــؤِردةكــات، واتــة (ئــةو) بةنةناسراوى 
بةخشينة  لـــةبـــةردةم  دةمــَيــنــَيــتــةوة 
جَيطةييةكاندا،  و  كــاتــى  دةرةكــيــيــة 
و  نسبي  ثةيوةنديية  لــة  هــةروةهــا 
هَيزانةى  ئةو  ضونكة  لؤرذيكييةكان، 
بةئاسانى  ـــةن  دةك ـــةو)  (ئ ــى 

َ
كــؤنــرتؤل

ناتوانرَيت نزيك بكرَينةوة لة غةريزةى 
م ثَيويستة وةك سيستمَيك 

َ
زيندةيي، بةال

حسابي بؤ بكرَيت كةكار بؤ تَيركردنى 

نةرة 
َ
ثال و  سَيكسي  ــنــةرة 

َ
ثــال

شةِرانطَيزييةكان دةكات.
   لـــةم شــوَيــنــة دووةمـــيـــةدا 
سةرةكى  بةشَيوةيةكى  (ئــةو) 
ضونكة  داثؤشراوة:  بةنائاطايي 
ئةنطَيزةيية  هَيزة  ــةدةرةوةى  ل
تايبةتييةكان دووبارة هةرضي 
بةرهةم  لةضةثاندنةوة  شتَيك 
َين 

َ
بل دةتوانني  تيايداية.  بَيت 

كــارى  دينامييةوة  رووى  لــة 
(ئةو) بةتةواوى لة ئاطايي دةردةضَيت، و 
مادةى يةكةمى بؤ جياوازييةكانى دواتر 

ثَيكدةهَينَيت.
(ئــةو)  غةريزةييةكانى  لةهَيزة  و     
دةردةكةوَيت  دووةمى  سيستمَيكى  ةوة 
 
َ
لةطةل بةبةركةوتن  ة  (مــن)  ئةويش 

ـــةى بة  ـــارةك واقــيــعــى دةرةكـــيـــدا، وك
دةكرَيت،  ــارى  دي ــى  دووةم رَيكخستنى 
واقع  بةثرةنسيثي  سرتاكتةرةكةشي  و 
ديارى دةكرَيت. لةو وةسفةى كة فرؤيد 
تواناى  (مــن)  دةيداتَى  دا   (1938) لة 
مانةوة)  (فرمانى  خؤويستي  ةى 

َ
جول

هوروذَينةرةكان  و  ــات،  دةك ضــاودَيــرى 
ةذانة زؤر 

َ
درك ثَي دةكات و خؤى لة شل

دورخستنةوة)  خؤ  (فرمانى  طةورةكان 
دَين  بؤى  زانيارييانةى  ئةو  الدةدات، 
ئةو  دةدات   

َ
هــةول و  دةكــاتــةوة  كؤيان 

ناوةندة بطؤِرَيت واى لَي بكات ئامادةبَيت 
ثَيداويستييةكانى  ــةوةى  ــدان م

َ
وةال بؤ 

(فرمانى  ئــارةزووةكــانــى  تَيركردنى  و 
فــَيــركــردن). ئةطةر ئــةوة راســت بَيت 
بةدرَيذايي  ضةمكةى  ئــةم  كةفرؤيد 
توَيذينةوةكانى بةكارهَينا، ئةوا باسةكةى 
ئَيمة بؤى تةنها لةسةر ئةو شَيوةيةية كة 
ى 1920دا دةركةوت، 

َ
لةدةوروبةرى سال

بةرطرى  بةوةكالةتَيكى  (مــن)  ضونكة 
وةك  ش   (

َ
ـــاال ب (منى  و  وةســفــكــراوة، 

سيستمَيك بؤ قةدةغةكراوةكان، و (ئةو) 
و  ئةنطَيزةيي  جةمسةرَيكى  وةك  يش 

ئَيستا بةرزكراوةتةوة بؤ شوَينى ئةركان 
(البالنش  دةروونــيــدا  لةكؤئةندامى 
 Laplanche er ponalse) ثؤنتاليس

.(1967
ـــت هــةروةكــو  ـــةوَي ئـــاوا (مـــن) دةردةك
كةوتنة  بؤ  راسثَيررابَيت  كة  روكنَيك 
 
َ
لةطةل تــاك  ثةيوةندييةكانى  نــَيــوان 

م لةاليةكى ديكةوة، 
َ
دنياى دةرةوةدا. بةال

بة  بةرامبةر  (مــن)  لةسةر  ثَيويستة 
ناوةكييةكان  ئةنطَيزةيية  ــنــةرة 

َ
ثــال

ضاودَير  دروستكردنى  بة  بوةستَيتةوة 
لةسةر داواكاريية ئةنطَيزةييةكان: 

ئةو  لةسةر  بِريار  لةسةرى  ثَيويستة 
كةثاداشتةكةى  بدات  كاتة  و  ــارودؤخ  ب
ئةو  لةسةرى  ثَيويستة  ــت،  دةدرَي تيادا 
زؤر  تاماوةيةكى  دوابــخــات  قايلبوونة 
داواكاريية  ئةو  وتابةتةواوى  لةبارتر، 
الدةبرَيت ئةطةر دةبَيتةهؤى بةرئةنجامى 
ئازاراوى، ثَيويستة لةسةر (من) لةهةمان 
كاتدا رووبةِرووى داواكارييةكانى دةرةوةو 
كةبنةِرةتَيكى  ئةنطَيزةييةكان  نةرة 

َ
ثال

ناوةكييةكان هةية. بوةستَيتةوة.
ضاالكى  لــة  هةمةضةشنةيية  ــةم  ئ   
واى كـــردووة هــةنــدَيــك لــة نــوســةران 
لوثنستاين)  كريس،  (هارتمان،  وةك: 
  H.Hartman. E.Kris.

(R.Lewenstein   D.Ropuport
تيؤرَيك بؤ كؤئةندامى دةروونى دابنَين 
كؤدةبَيتةوة  دا  (من)  كةلةفرمانةكانى 

.(Ego – psychology)
   و (من) وةك كؤئةندامَيكى سةربةخؤ 
جيانةكراوةى  ةتَيكى 

َ
لةحال ـــراوة  دان

دةرونيدا طةشة دةكات (هارتمان 1946) 
كة  رَيكخةر  دانانى وةك سيستمَيكى  و 
هةموو  خؤيدا  ي 

َ
كؤنرتؤل لةذَير  (من) 

كردن و مةعريفةو هةموو  كردارة دركثيًَ
طونجاندن  و خؤ  فَيربوون  كردارةكانى 

 واقعدا دةطرَيتةوة ... هتد.
َ
لةطةل

لةم جؤرة تيؤرةدا، ثَيش هةموو شتَيك 

بةشى دووةم  

دةرونشيكارى و 
نريؤسس  

سةرهةند 
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و دةبينَيت سرتاكتةر  فرمانى (مــن)
ييةكانيش

َ
هةموو بةهرة ئةقل ضاودَيرى

كريس1950). (هارتمان1950، دةكات
كةدانةرةكانى كرد واى ــريدؤزة ب ئةم
البردنى ــاوةوة. ن بخةنة نوَي ضةمكى
واى و لثيدؤ.  ةوطرتنى

َ
جل و  سَيكس

هةية. سةربةخؤ) (منى كة دادةنَيني
Ego- psychology يارمةتى  تيؤرى
سرتاكتةرةكانى توَيذينةوة ثَيشكةوتنى
سبيتز توَيذينةوةكانى بةتايبةتى داوة،
دروستبونى لَيكدانةوةى يداوة

َ
كةهةول

شوَينةوارى رَيطاى لة ــى دةروون كــارى
لة ــةيــي

َ
جــول – هةستى – دةمــاخــى 

بكات. نوَيبووندا
سيستمَيكى  بؤ بطؤِرَيت ناتوانَيت (من)  
من ضةمكةى (ئــةم ساكار رَيكخةرى
كةلةاليةنةمةعريفيةكانداكؤدةبَيتةوة،
طريمانةىسرتاكتةرىكةثَيوةى هةروةها
نــادةن من الكانى هةموو ــةســرتاوة- ب

بةدةستةوة...
(من)كةضاودَيرىطةيشتنىزانراوةكانو
نةرة ئةنطَيزةييةكان

َ
كاريطةرييةكانو ثال

دةكاتبؤهؤشو بةئاطايي، لةهةمانكاتدا
ناكؤكيية ضارةسةرى لة دةبينَيت َيك

َ
رؤل

ناوةكييةكاندا.واتةثةيوةندييةكانىتاك
دةكات. ديارى بةخؤيةوة

لةسةر (Fedren (1933 فيديرن   
كةنمونةى قسةدةكات من) (هةستةكانى
لــةئــةزمــونــة ــؤخــؤى هــةســتــى تــاكــة ب
جةستةيي ــارةى ــةب ل تــيــاذيــاوةكــةيــدا
ساتَيكدا كــةلــةهــةمــوو ســؤزيــيــةوة و 
ئةزمونَيكى و دةبَيتةوة رووبةِروويان
كة ثَيكدةهَينَيت هةميشةيي و خؤيي
(خودناسني) يــا ”ئــاطــايــي“  بــةوشــةى 

طوزارشتناكرَيت.
كةبِروا  طةورةية ةيةكى

َ
هةل ئــةوة    

لةنَيوان كةدابةشكردن بكرَيت بــةوة
َ
لةطةل دةطونجَيت نائاطاييدا و ئاطايي
ئةوةى لةبةرئةوةى  دا. (ئةو) و  (من)

روودةدات دا (ئةو) لةناو كردةييي بة
رَيكخستنةى ئةو دةمَينَيتةوة. بةئاطايي
ببَيتة لةوانةية  روودةدات دا (من)  لة
يش (ئاطايي) نيية مةرج م

َ
بةال (ئاطايي).

بَيت.
ميكانيزمةكانىبةرطرى: .8

كةثَيويستة  ناوة بةوةدا دانى فرؤيد  
دةرةكييةكان مةترسيية دذى (مــن)
لةوانةشة و بكات لــةخــؤى بــةرطــرى
ئةوة ئةطةر دةربازبَيت، لَييان بةراكردن
بتوانيتبارودؤخىدةرةكى بوو لةتوانادا
بكات ئةطةرىتَيدابَيتيا بطؤِريتواىلَي
مدذىئةومةترسيانةى

َ
بَيزيانبَيت.بةال

لة ئــةوانــةى ــة لــة(ئــةو) ةوة دَيــن، وات
سةرضاوة ئةنطَيزةييةكانةوة  نةرة 

َ
ثال

ةييةكان
َ
جوول ثةرضةكردارة دةطــرن.

ناوةندةكة كــاركــردنــة و ـــردن راك بــؤ 
ميكانيزمة بةتةنها نيية. كاريطةر
نةرانة

َ
ثال دةروونييةكاننكةدةتواننئةم

يا بكةنةوة جيايان يا قةدةغةبكةن
مةترسييةكةدا

َ
لةطةل كاتَيك بيانطؤِرن.

سةردةردَينَيت دياريكراو ئارةزوويةكى
لةسةر بــَيــداردةكــاتــةوة، ــَى ــةِراوك

َ
و دل

دةربخات بةرطرييةكانى ثَيويستة (من)
دذى و نةرةكان

َ
ثال دذى كاتدا كةلةهةمان

كارتَيكةرةكانيشة.
فرؤيد  (بـــةرطـــرى) ـــةواذةى    دةســـت
بةكارى سةرةتاييةكانيدا لةونوسينة
لة بةضةثاندن طؤِري لةثاشرتدا هَيناوة،

 inhition symptome كتَيبةكةيدا
فرؤيد (1926) ى

َ
سال er angoisse

تايبةتيةكةى مــانــا بــة ــارى ــزط ــارَي ث
دةستةواذةىبةرطرى و كرد ضةثاندنةوة
دانا كة(من) ميكانيزمانة بؤهةموو ئةو
ثارَيزطارى ئةوةى بؤ دةهَينَيت بةكاريان
ئةنطَيزةييةكان لــةداواكــاريــيــة خــؤى 
ضةثاندن كة نا بــةوةدا دانــى و بكات،
م
َ
بــةال ـــة،

َ
زال هيسرتيدا نَيرؤسسي لة 

بةرطرييةكان و جياكارى و دروستبوونى

هجاسي نريؤسسي بة تايبةتة ثةرضةيي
هتد....

كتَيبةيدا لةو (1936) فرؤيد  ئانا   
بةرطرى ميكانيزمةكانى بة كةتايبةتة
ةدةداتكةئةمميكانيزمانة

َ
ئاماذةبةورؤل

لةنةخؤشيية تةنها  ــةك  ن دةيبينن
دووبارة كو

َ
بةل بةتةنها، نريؤسسيةكاندا

ئانا شيكاريش. ضارةسةرى بةدرَيذايي
ثَيويستة كة سةِّـاند ئـــةوةى  فرؤيد
نائاطاييةكانى بةرطريية كارة شيكارى
بكرَيت، نةخؤشَيكدا هةموو

َ
لةطةل من

شرؤظةى يا لَيكدانةوة تةنها برَيتى لة
ئةنطَيزةييةكان ئــارةزووة بؤ (هَيمايي)
مةسةلة ئةم ضةثَينراوةكان. ئةندَيشة و
دةكرَيت ضارةسةر لةدواييدا تةكنيكيية
لةكاتىضارةسةرىمومارةسةىشيكاريدا.
بةرطرى باس ميكانيزمى دة ئانا فرؤيد
و (ضةثاندن لــة: بريتني كة كــردوة
طةِراندنةوة، دروستبوونى ثةرضةكردار،
كشانةوة خستن،  سِرينةوة، جياكارى، 
طواستنةوةى دذ، بؤ طـــؤِران بــؤخــود،
(ميالنى (ســةرو)  ئةنطَيزةيي ئامانجى
دى ميكانيزمَيكى ضةند يش كالين)
فراوان لة: كةبريتني ئةوانة دةخاتةسةر
ضوونى، سستى

َ
بةرطرىهةل بوون، نمونة،

خستن.
لةو هــةنــدَيــك تةنها لـــَيـــرةدا ئَيمة 
هَينايةوةبؤ ثَيويستيانةمان ميكانيزمة
شيكارييةكان بةخشينة تَيطةيشتنى

دةبن. جَيبةجَي دا
َ
مندال كةبةسةر

تايبةتييةى  بــةومــانــا ضــةثــانــدن،   
(من)، لة بةرطريكردن بؤ كةرَيطايةكة
وةسفي سةرةكى بةميكانيزمى فرؤيد
بريتيية بنضينةييةكةى ــة

َ
رؤل كــرد،

ئازاراوييةكان كارتَيكةرة لةضةثاندنى
كردنيان ثَيوة ثارَيزطارى لةنائاطاييداو
بؤ ــار دي ــاوةرؤكــى ن طؤِرينى و لـــةوَى 

بةرهةمةئاطاييةكان.
ضةثاندنة  ــةم ئ ــــةراوردى ب فــرؤيــد   
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لةسةر ضاودَيرَيك كاريطةرى هةروةكو
ئةو كاتَيك دةكــات، دياريكراو دةقَيكى
دةيانكوذَينَيتةوة يا نةويسرتاون وشانةى
طؤِرينى بؤ دةيانطؤِرَيت ديكة بةوشةى يا
بكات يةكةمييةكةىنامةكةوواىلَي مانا

لةضاوىبةئاطاييةوةثةسةندبَيت.
ئةندَيشة: .9

(1968) بــونــتــالــيــس  و البــــالس    
كة كـــردووة وةســف وا ئةندَيشةيان
كةتاك ى

َ
خةيال كارى

َ
”هَيل لة بريتيية

دةكَيشَيت، وَينة هةية و هةبوونى تيايدا
بةهؤى تَيكضوو كةمَيك بةشَيوةيةكى
بؤ بــةرطــريــيــةكــانــةوة، رَيكخستنة 
نائاطايي، ئارةزوويةكى بةدةستهَينانى
لةسةرةتادا ئةندَيشةيةكسان بةبةرهةمى
ــةك ــجــريةي زن و ــــــــرا، خــــةون دادةن
كرالةثَيناوى لــةســةر تــوَيــذيــنــةوةى

دؤزينةوةىتايبةتمةندييةكةيةوة.
طوزارشت  فرؤيدةوة، ئةندَيشة بةالى
ئةندَيشةى – دةكــات ئــارةزوويــةك لة 
ثَيويستة م

َ
بـــــةال ـــــةك- ـــــارةزوووي ئ

بكرَيت، دروستبوونةكةى دةستنيشانى
دوو لةنَيوان جياوازى دةتوانني لَيرةدا

ئاستدا بكةين:
بريتية بــةئــاطــا: ئــةنــدَيــشــةى  .1
زؤربةىجار بةئاطايي، لةخةونى
واقيعى

َ
لةطةل ثةيوةندييةكى

وةك هةية ذيــاو تَيدا ــى  دةرةك
دةستكةوتَيكبؤشكستى.

ئةم جؤرة سةرثَيي ئــارةزوى يا نةزوة
بؤ ــشــةيــي) (ئــةنــدَي بةدةستهَينانة 
دةبَيتةهؤى و دةكات دروست ئارةزووةكة
ــةذانــة

َ
شــل ــة ل كــاتــى ــكــى ــَي ــدن ــةزان داب

ئاشكرا بة تاك م
َ
بةال ئةنطَيزةييةكةدا.

ي ئارةزووة سةرثَييةكانى
َ
خةيال مؤركى

لة كةبريتيية  – ـــت ـــَي دةزان خـــؤى 
لة يةكَيك كة تايبةتى“ ”شانؤيةكى

  Anna)خاتونة نةخؤشةكانىفريد. ئانا
و دواوة، دةربارةى (1885) ى

َ
سال (.O

ورَينةى ”بةدةستهَينانى  لة بةتةواوى 
جيادةبَيتةوة، ئــــارةزوو“ (هــالســي)
واقيعدا

َ
لةطةل تاكةوة كةبةنيسبةت

دان بة ــت ــرَي ــوان دةت ــةك دةطــرَيــت. ي
وةك بنرَيت بةئاطاييةكاندا ئةندَيشة
بريتيية ئةويش طرنط، فرمانَيكى
لةواقعى والَيبكرَيت كــةتــاك لـــةوةى
لةبةرئةوةى سةربةخؤبَيت دةرةكيدا
لةكردارى بكات قايل خؤى دةيةوَيت
رَيكخستنى ناو دةروونيدا. ئةم شَيوازةى
بنةِرةت تا خؤى مةوداى ناتوانَيت كارة

دادةمركَيتةوة. بةتةواوى واقع
نائاطاييةكان: ئةندَيشة ب)

ئةندَيشة  بةرامبةربوونةوةى لة  
نائاطايي ئةندَيشةى ئاطاييةكاندا بة
ضةثاندنةوة بــةهــؤى ـــة دورخـــراوةي
هةروةك كاردةكات و  هةية، لةنةستدا
قايلكردنى بؤ  يـــادةوةرى شوَينةوارى
ناوةرؤكَيكي دةشتوانَيت و غةريزى
ــةرة ــن

َ
ــال ث ــي بــبــةخــشــَيــتــة ــةي ــمــون ن

َين
َ
دةل ثَيي ئةوكاتة  و  غةريزييةكان

لة خؤى ناوةرؤكى مادام ئةندَيشةكان
ئةوانةى دةكةونة يا ئةندَيشة بةئاطاكان
ثَيشبةئاطاييةوة،وةردةطرَيتلةساندلر
ى

َ
سال (Sandleret Nagera) ناجريا و

.1963
زؤر فرؤيد بــريؤكــةى واقيعدا  لة ج) 
قسةكانيدا لة  ثؤلَينرتة كــةم وردتــرو
دةربارةىئةندَيشةىنائاطاييهةندَيكجار
دةردةكــــةوَيــــت (1908)وا  ــد ــرؤي ف
بةرزةفِري خةونى زيندة ” كةمةبةستى
و دةِروات تيايدا كةتاك بةئاطايية ثَيش
نا” يان بطات تَيي بةثةرضةيي لةوانةشة

. (1968 بونتاليس و (البالنس
ئةندَيشةكان  لة هةردووجؤر فرؤيد  
بؤ كاردةكات كو

َ
بةل ناكَيشَيت بةيةكدا

بةدةستهَينانىنزيكايةتىلةنَيوانياندا.و
بؤ جؤرَيكةوة لة طواستنةوة شَيوةكانى
لة نَيوانياندا ورد نزيكى ، و دى يةكَيكى

يةكاندادةتواننيهةمان
َ
لةثَيكهاتةخةيال

ريزبةندى ببينني، هةمان نــاوةرؤك و
كاريطةر نائاطايي. يا بَيت بةئاطايي جا
وةرطرياو لةتاكةكةدا بةرضاو هَينراوة يا
(”البالنس بةسةر كةسانى ديدا يادراوة

(1968 بونتاليس“ و
جارَيك  ئاطايي طوزارشتى فرؤيد  
ئةندَيشة بؤ دى جارَيكى نائاطايي و
لةئةندَيشةى ئـــةوةش رونـــكـــردةوةو

 on bat un confantكةلة دةستةثةِردا
بَيطومانئاستى يةوة.

َ
لَييكؤل دا ((1919

دةيناسَيت كةكةسةكة ئةوةية ئاطايي
بةنةزانراوى راستةقينةى ماناى ضونكة
ناوةرؤكةى ئةو لةبةرئةوةى مايةوة
بيناكردنةوة سةرلةنوَي بةر هةيةتى
بةرئةنجامى تةنها لةئاطاييدا دةكةوَيتو

كؤتاييةكةىوةرطرياوة.
دةربارةى  ناوةرؤكة ئةو شيكردنةوةى  
دؤزينةوةى كةدةبَيتةهؤى  ئةندَيشةية 

ئةندَيشةى نائاطايي.
(1919) فرؤيد  كة ثــةنــدةى ئــةو    
لة خليسكان دةتوانرَيت ثَيشكةشي كرد
ئةو ضونكة وةربطريَيت. حازردا لةماناى
دا ئةندَيشةيةى كةنةخؤشةكة لةدةستى
كوِرَيك لة ثياوَيك رووداوَيك لة بريتيية
دوبارةكردنةوةى سةرلةنوَي و دةدات،
ضارةسةردا لةكاتى شيكارى ثَيكهَينانى
دواى ئةو قؤناغانةى دةكةونة دةتوانَيت

ثَيكهَينانةكةيةوةبدؤزَيتةوة.
كاتَيك  يــةكــةمــدا،  قــؤنــاغــى لــة  د)    
ئريةيي ذَيركاريطةرى كةوتبوة كوِرةكة
لةو بــوو بريتى ئةندَيشة بــرايــانــةو.

شةِرانطَيزييةى.

نوف: سمري فيكتؤر

التحليلالنفسيللولد

ترجمة:د.فوأدشاهني

      2002 بريوت
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   كاتَيك باسي ئادمؤند بريك- ى 
دةكرا،  بةريتانى  بريمةندى  و  نوسةر 
وتى: ــي 

َ
دوودل بَي  لةبراكانى  يةكَيك 

لةتةمةنى  و  بووين   
َ
كةمندال كاتَيك 

هيض  برام  ئادمؤندى  طةنجَيتيشماندا 
كارامةييةكى تايبةتى يان زيرةكيةكى 
سةرنج  نةبوو  ــةدةرى  ب سروشتى  لة 
رابكَيشَيت يان ئريةيي ثَي ببةين، تةنيا 
سيفةت كةئةوى لة ئَيمة جيادةكردةوة 
ى ياريمان 

َ
ئةوةبوو كاتَيك ئَيمة بةمندال

بة  كاتمان  دةركردولةهةرزةكاريشدا 
ي 

َ
سةرقال بةردةوام  ئةو   ، دةبرد  فرِيؤ 

ئةم  بــةردةوامــيــش  خوَيندنةوةبوو، 
رســتــانــةى دووبـــــارة دةكــــــردةوة: « 
م 

َ
بــةال نيم  ئــازاتــر  لةئَيوة  هيض  من 

بةفرِيؤ  لة  هةية  ترسَيك  لةناخمدا 
ضونكة  كــات...  هــةدةربــردنــى  و  دان 

قةرةبوو  بةنرخةو  شمةكَيكى  كــات 
ــوورى  ــاب ــةوةو ثــَيــويــســتــة ئ ــت ــرَي ــاك ن

لةبةكارهَينانيدا بكةين».
     كةواتة سةركةوتن لة ذياندا 
توونى 

َ
ئال رَيساى  بةتةنيايةك  ثشت 

لةكاتداو  ئابووريكردن  دةبةستَيت: 
كة  كــاتــةى  ئــةو  بةكارهَينانى  بــاش 

ئابوورى تيادا دةكةيت.
ــةزؤر  ــةدا ك ــان ــةم ذي م ل

َ
ـــةال    ب

ثشَيويية،  و  ى 
َ
جةنجال ثــِر  ذيانَيكى 

ضؤن و بة ض رَيطةيةك ئابورى لةكاتدا 
بكةين؟

   هــةســت دةكــةيــن رؤذةكــانــى 
هةفتة بةشي هةموو ئةو كارانة ناكةن 
و  بكةين  جَيبةجَييان  كةدةمانةوَيت 
ئابوورى  ضؤن  ئيدى  بكةين،  تةوايان 

لةكاتدا بكةين؟

 و مروارى 
َ
   بازرطانَيكى خشل

هةبوو كةخاوةنى ناوبانطَيكى جيهانى 
حيساب  بةضركة  خــؤى  كاتى  بــوو، 
دةكرد، لةسةر ثرةنسيثةكةى ئادمؤند 
كاتى  ئابوريكردنى  تيؤرى  كة  بريك، 
جَيبةجَي دةكرد، دةِرؤيشت و توانى 
سةركةوتن لةذياندا بةدةست بهَينَيت، 
با طوَيي لَيبطرين بزانني لةمبارةيةوة 
ــــت: ئــــةم ثــرةنــســيــثــة  ــــَي

َ
ضـــي دةل

سةرةكييةم لةباوكمةوة بؤ ماوةتةوة، 
بوو  ثيشةكار  خــؤم  وةك  باوكيشم 
كة  دةكـــرد  ثيشةيةى  ــةو  ئ هــةمــان 
كة  مَيزةى  ئةو  دةيكةم،  من  ئةمِرؤ 
دةكرد  لةسةر  كارى  رؤذ  بةدرَيذايي 
 و ثارضانةى 

َ
تؤزو طةردى ئةو خشل

ــارى لــةســةر دةكـــردن كــؤدةبــووةو  ك
هةموو شةو دةيكردنة كيسةيةكةوةو 
دةيربدن  دووجــار  يان  جارَيك  ي 

َ
سال

كانزايان  كارطانةى  لــةو  يةكَيك  بؤ 
كؤبؤوة  ة 

َ
خؤل تؤزو  لةم  دةتــوانــةوةو 

داِرشتةيةكى بةنرخى دروست دةكردو 
ــاش دةيــفــرؤشــت،  بــةبــِرَيــك ثـــارةى ب
لةدرَيذةى  جيهانيية  زةرةنطةرة  ئةم 

قسةكانيدا وتى:
دةوتــم،  ثَيي  باوكم  هةميشة   -
لةضي  ثــارةيــةم  ــِرة  ب ئــةو  دةبينيت 
باشي  بةدةستكةوتَيكى  دةستكةوت، 
ةية 

َ
دةزانم، ئةوة نرخى ئةوو تؤزو خؤل

برؤشتايةو  بةخؤِرايي  كةلةوانةبوو 
فةرامؤشي دةكةن».  زؤركةسيش هةر 
طؤشةكانى  لة  طؤشةيةك  لةهةموو 
 هــةيــة ئــةطــةر 

َ
ـــؤل ـــؤزو خ ذيــانــدا ت

راست  بةمشَيوةية  طوزارشتةكةمان 
دةدةقيقة  رؤذانـــة  تؤ  ئةطةر  بَيت. 

دةستطرتن بةكاتةوة

سةمري شَيخانى
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بةم لَيوةردةطرَين سوودي و دةكةين
ورةمان و توانا وزةو  ثارَيزطاري  كارة
دةكةين، زياديشي  كو

َ
بةل و  دةكةين

فةرامؤشكردني ئةوةى وَيِراي ئةمانة
بوارَيكمان دةقيقانة و سات ضةند ئةو
كات حيساب بةبَي دةكات دروست بؤ
هيض كــارانــةى ــةو ل ــرِيؤ بــدةيــن بــة ف

نابةخشن. ثَي سوودَيكمان
تؤزو لة سوودةي لةو جطة كةواتة
سةعاتةكاني فةرامؤشكراوي طةردي
نيايي

َ
دل بة دةستمان دةكةوَيت ، رؤذانة

دةست زامنكراويشمان دةستكةوتَيكي
ئةو كردني ئاِراستة هؤي بة دةكةوَيت
و برةو بة ئامانجَيكي رووةو سةعاتانة

بةرهةمدار.
ئادمؤندبريك رةوتــي لةسةر با
كار ئــةو ثرةنسيبةكةي بة بــِرؤيــن 
لة و زامــنــة ئةنجامةكةي بكةين،
نهَيني ــازةدا ــب رَي ئــةم توَيكاني  نَيو 

حةشارداوة. خؤي سةركةوتن

سةرضاوة:
اليومية حياتنا َّـ النفس علم

ط4 1981 بريوت – اآلفاق دار

  
 

بدةيت بَي ئةوةى بةفرِيؤ خؤت لةكاتى
طسكى كؤبكةيتةوةو َيك

َ
خؤل تؤزو هيض

لة دةدةقيقة رؤذانة تؤ ئةوا بدةيت،
لةوانةبوو فريؤ دةدةيت كة بة ذيانت

بهَيناية. لَي بةدةست زؤرت سودَيكى
و  ــــةرك ئـــةو ئ م ضـــؤن

َ
ـــــةال  ب

شتة ئةو دةتوانَيت دةيدةين كؤششةى
بطةِرَينَيـتةوةو بؤ  دةستضووةمان لة
ببَيتةمايةى و لَيوةربطرين ســوودى

سةركةوتنمان؟
نووسةري ذنة نموونةي لَيرةدا
تان – دوجليس مــةدام ناوبانط بة 
بة نووسةرة ذنة ئةم دةخةمةِروو. بؤ
دوشارتر دؤقــة  كضةكاني خَيوكةري
هاتني ــي ــاوةِرَي ض كاتَيكدا لــة ــوو،  ب
َيت،

َ
وانةيان ثَيبل تا قوتابيةكاني دةكرد

الثةِرةيةكي ضةند يان دَيِرَيك ضةند
رؤذانة تواني  شَيوةية، بةم دةنووسي 
ضةند دةقيقة لةو سوود وةرطرتن بة
بةها بة كتَيبي بةرطي هةشتا كةمانة

دابنَيت.
بَي هةموومانة بةرذةوةندي لة
ئةوةيئادمؤندبريك يانمةدامدوجليس
و نةكةين فةرامؤش خؤمان كاتي بني
رَيطة نةبةين، هةدةري بة خؤِرايي بة
ذيانمان ضةند دةقيقةيةك لة نةدةين
تَيثةِرن هــةروا بن كةميش  ضةندة
سووديان كارثَيكردنيان  بة بَيئةوةى 
فرسةتَيكة ئةوة ضونكة لَيوةرطرين،
بة ، نوَي بِرة كاتَيكي دةستكةوتني بؤ
لةوانةيةسةعاتَيكمان شَيوةيةكرؤذانة
كارَيكي دةتوانني كة بطةِرَيتةوة بؤ
يان سوود بة و  بدةين ئةنجام  تيادا

بطةِرَيتةوة. بؤمان ضَيذ
بؤ هــةن كــار و ـــك هــؤكــار زؤرَي

ئةوةي بؤ سةعاتة ئةو ئيشثَيكردني
هؤيةوة بة يان لَيوةرطرين ســوودي
خةرجكردندا هةندَيك لة ئابووري
ئةنجامداني نــمــوونــة ــؤ ب بــكــةيــن، 
بةرامبةر لة كة كارانةي لةو هةندَيك
ديكةمان كاني

َ
خةل بة ثــارةدا بِرَيك

سثاردووة.
رؤذانة ناتوانن كة كةسانةش ئةو
طلبدةنةوةو لة كاتيان تةواو سةعاتَيكي
اليةني بة دةتوانن ئةوا بكةن، دابني
ضةند دةقيقةيةك طلبدةنةوةو كةمةوة
ئةو نموونة بؤ لَيوةربطرن ســوودي
ثَيش دةكــةونــة دةقيقةيةي ضةند 
ديكةي ماوةكاني لة يان نانخواردن
دةقيقةيةدا ضةند لةم رؤذوكــةدا.....
جَيطةي نييةو هيض كةس زؤر الي كة
رؤذانة دةتوانَيت مرؤظ نيية بايةخ
ببَيت فَير بياني زمانَيكي وشةى ثَينج
كؤي دا

َ
سال يــةك كؤتايي  لة تيايدا،

فَيري و لةبةريدةكات وشانةي ئةو
وشة.ئةوةش   1625 دةكاتة دةبَيت
دةيخاتة نوَيية  سامانَيكي بَيطومان 
الي ئةمة  ديكةي، سامانةكاني سةر 
كاتي زانــيــويــةتــي ــةو كــةســةي كــة ئ
بةسةربةرَيت. ضؤن خؤي ي

َ
دةستبةتال

كاتي طلدانةوةي يان طةِرانةوةي
هةية، ديكةي سيفةتَيكي فةرامؤشكراو
كة دةقيقةيةدا ضةند ئةو لةماوةي
تيادا كاري ئيشكردن كاتي وةك ئَيمة
ضاالكيمان كارو خَيرايي ئةوا ناكةين
بــةمــةش بــوارَيــك و ــتــةوة خــاودةبــَي
مةعنةويمان ــاري ب دةبــَيــت ــت  دروس
و ورةو ضاالكي و بنيشَيت لَي طةردي
م
َ
بضَيت.بةال دةســت لة زيندةييمان

دةقيقةيةدا ضةند لةو ئابووري كاتَيك

سؤزان
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ث: حةزى سَيكسي ض جياوازييةكى 
هةية لةطةَل ئارةزووى سَيكسي؟

- حةزى سَيكسي ويستَيكى دةروونية 
بةرامبةر بة كةسَيكى دياريكراو كة لة 
جَيطةيةكى  كةسة  ئةو  ناخدا  يي 

َ
قوال

رؤحــى  راكَيشانَيكى  ـــردووةو  ـــريك داط
ناخى  ســؤزى  و  كةهةست  داية 

َ
لةطةل

كةسي بةرامبةر دةهةذَينَيت و شةثؤلَيكى 
ئةفسونى سةرسوِرماوكارى تيادا دروست 
دةكات. ئةو ويستةية كةرةنطة ثةيوةست 
يا ضةند  دياريكراو  بَيت بةسيفةتَيكى 
كةسةكةوة  هةمةضةشنةى  سيفةتَيكى 
كةالى ئةم حةزَيكى دةروونــى دروست 
سوكةوت و رةفتارو 

َ
كردووةو هةموو هةل

وَينة  بَي  و  بةجوان  طوفتارَيكى 
زؤرى  كاتَيكى  حةزدةكات  دَيتةبةرضاو 
بةسةيركردن  بةرَيت  بةسةر  دا 

َ
لةطةل

و  رؤيشتن  دا 
َ
لةطةل و  طوَيلَيطرتن  و 

طؤِرينةوةى راو سةرنجة جياوازةكانةوة، 
سَيكسي  حةزى  ئةمانةشدا  لةئةنجامى 
 
َ
كــة دةيــةوَيــت لةطةل دَيــتــةثــَيــشــةوة 

كةسةكةدا جووت بَيت و بةوةش بةشَيكى 
زؤر لةو تةوذم و تةزووة كارةباييانةى 
دادةمرنةوةو  تةنيووة  لةشي  سةرتاثاى 
كةرةنطة  هَيوردةبَيتةوة  بؤماوةيةك 

ضةند رؤذَيك بخايةنَيت.
  واتة حةزةكة تةنها بؤئةو كةسة 
دياريكراوةية و بةهيض كةسَيكي دي ئةو 

خاوبوونةوةيةى دةستةبةر نابَيت.

م    
َ
ثرسيارو وال

لةسةر سَيكس 
دكتؤر سةمةد

97
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ســَيــكــســي، ــــــــارةزووى م ئ
َ
بــــــةال

حةزَيكى و خؤشةويستى كةلةثَيشيةوة
سَيكسي كارَيكى تةنها نةبَيت، طــةورة
ئةو خَيراى كردنةوةيةكى

َ
بةتال رووتةو

كة كةسانَيك هروذاندنة جةستةييةية
دياريكراودا يان كتوثِر ساتى و كات لة
نيية طرنط  بةاليانةوة  و دَيــت بؤيان
دى توخمةكةى لة بةرامبةر كةسي
ضني، سيفةتةكانى كارةيةو ض كَييةو
ئةو كردنةوةى

َ
بةتال مةبةست تةنها

بؤية كةهاتووة. هــروذاوةيــة شةثؤلة
ويستن يةكرتى و بوونى خؤشةويستى
ذيــان ثــَيــكــةوة و تَيطةيشتن لــَيــك  و 
نةستى و هةست نزيكبوونةوةى و
دةستةبةرى لةيةكرتى دووهــاوســةر 
دووريان دةكات و حةزة ثةيدابوونى ئةم
ئارةزوويةكى تَيركردنى لة دةخاتةوة
سةرثَييي سَيكسي،بةومانايةى كةسَيكس
هارمؤنيةكى بؤيةكرتى تياياندا كردن
ئارةزووى و ويست قَينَيت

َ
دةخول رؤحى

نزيكبوونةوةيان تيادا و يةكرتى كردن
لة دووردةبن هةميشة و دةكات دروست

كوذاندنةوة. و وةرسي
برسَيتىهيضكارَيكىهةية ئايا ث:

كردنةوة؟ سَيكس تواناى بةسةر
-طومانلةوةدانييةكةكارىسَيكسي،
دي كارةجةستةييةكانى لة زؤرَيــك لة 
كالؤرى بةسوتاندنى وزةو بة ثَيويستى
نةك لــةبــةرئــةوةى  بةتايبةتى هةية 
دةبينَيت تيادا طرنطى َيكى

َ
رؤل جةستة

يدا
َ
كوهةموودةرونيشلةطةل

َ
بةتةنهابةل

و هةستةكان و دةماخ سةرةِراى بةشدارة
بةتايبةتى دى كؤئةندامةكانى لة طةلَيك
ــارو دةم و  خوَين ســـوِرى كؤئةندامى
بة برسَيتى كردن سَيكس ماسولكة، بؤية
تواناى كــةمــبــوونــةوةى دةبــَيــتــةهــؤى
دةبَيتةهؤى لة ثياودا زؤرجار و سَيكسي
رةثنةبوونيش تةواو يا هةر رةثنةبوونى
بةردةوام بَي توانايي لةسةر ذنيشدا لة و

جةستةو تةواوى خابوونةوةى و بوون
زؤرجاريشخةوبردنةوة.

بةوةية ثَيويستى تــةواو سَيكسي
درابَيت ئةنجام نوستن لة باش بةشَيكى
خؤى ثــشــوى بـــةتـــةواوى جةستة  و 
نانَيكى باشوثِر وةرطرتبَيتولةثاشرتدا
هةندَيك يدا

َ
لةوزةىبؤخورابَيت و لةطةل

ميوةش مــيــوةو ســــةوزةو شــةربــةتــى
وةرطريابَيتثاش ئةوة بةيةكدووسةعات
بةرئةنجامَيكى بكرَيت سَيكسةكة
ماوةى دةشتوانرَيت و دةبَيت زؤرباشي
بــةتــةواوى جووتبوونةكة و سَيكس
ئةوةى هيضيةكَيكيان درَيذبكرَيتةوة بَي
بكات. ماندووبوون و بةشةكةتى هةست
هيض منالَدان دةرهَينانى ئايا ث.
كاريطةرييةكىبةسةرحةزىسَيكسييةوة

هةية؟
بوونى  لةئةنجامى هةندَيكجار -  
بةربوونى يا خوَين ثؤليبى زؤر يا وةرةم
ناوثؤشي تَيكضوونةكانى  يا بــةردةوام 
دةزانَيت بةباش  واى  ثزيشك  دان، 

َ
منال

لة م
َ
بــةال دةربهَينَيت، دانةكة

َ
منال كة

ئةمدةرهَينانةبةهيضشَيوةيةك راستيدا
ئـــارةزووى حـــةزو كــاريــطــةرى لــةســةر
داينابةزَينَيت رةنطة و ناكات سَيكسي ذن
حةزةكة واتــة بَيت بةثَيضةوانةشةوة
بوون

َ
ترسي منال بكات لةبةرئةوةى زياتر

مَيردةكةيدا
َ
لةطةل دةتوانَيت و نامَينَيت

ترسيةوة بــَي و ـــازادى ئ بــةئــةوثــةِرى
َيكى

َ
خةيال هيض ئةوةى بَي ببَيت جووت

بَيت. سكثِربوون الى
ميكرؤبَيكى سَيكسي ئايا هيض ث.
لة كؤرثةلة بؤ دةطوَيزرَيتةوة لةدايكةوة

سكيدا؟
ميكرؤبانةى لةو زؤرَيــك َي،

َ
بةل  -

يا دان
َ
منال دةمــى يا لــةزَى بةتايبةتى

دةخــةن، هــةوار  داندا
َ
منال لةناوثؤشي

َ
بؤمندال بطوَيزرَينةوة هةية لةتواناياندا
ناوكةثةتكةوة، و ش

َ
ـــال وَي رَيــطــاى لة 

بؤية ثيسةكانيان جــؤرة بةتايبةتى
حةزدةكةن دايكانةى ئةو زؤرثَيويستة
لَينؤِرينَيكى ثَيشةوة لة ثِربكةن سكيان
تةواوبؤئةندامةكانىزاوزَىالىثزيشكى
لةثاشرتيشدا و بــدةن،  ئةنجام  ــارةزا ش

ئةنجام  ئةوكارة جارَيك 4-2 مانط هةر
لةدايك دةبَيت. ةكة

َ
بدةنةوة تامندال

كةئةطةر  لةوةداية مةترسيةكة  
جةستةى ضووة ميكرؤبانة لةو جؤرَيك
طةلَيك تووشي نزيكة زؤر ةكةوة

َ
مندال

ســةرةِراى بكات جةستةيي نةخؤشي
جةستةيي ــوى ــشــَي ث لـــة ــرســي  مــةت

هةتاهةتايي.
رذاندن زوو هيضضارةسةرَيكبؤ ث.

هةية؟
هاتنةوةى واتـــة رذانـــدن  زوو   -
ماوةيةكى لةثاش ثياو تؤواوى شالوطى
تةنها ــا ي سَيكسيةكة لــةكــارة كـــةم 
ذنةكة هَيشتا تيايدا كة بةركةوتنى
و هةستةكانيشيدانيية، لةسةرةتاى
ئارةزوو دذى ةتة

َ
حال ئةم جار زؤربةى

حةزةكانى ثياوةكة خؤشيةتى.
بؤسةركةوتن  هةية  رَيطا  زؤر  
بةكارهَينانى بةسةر حاَلةتةكةدا وةك:
كةلَيكخشاندن تايبةتى كرَيمى هةنديًَك
كةمدةكةنةوة،يادةبنةهؤىخاوبوونةوةى
ثياو كردنى  خةريك  خؤ  يا ضــووك، 
لةكاتى بريَيكى دةرةكييةوة و

َ
بةخةيال

هةندَيك بةكارهَينانى يا جوتبوونةكةدا
هروذاندن كة هــَيــوركــةرةوة دةرمــانــى
لةم دةتوانَيت ذن م

َ
كةم دةكاتةوة. بةال

بدات بةوةى ثياوةكةى كارةدا يارمةتى
رذانــدنــى خــةريــكــة كــرد كةهةستى 
بدات

َ
هــةول دةبَيتةوة نزيك ثياوةكة 

بؤماوةى كارةكة دواوةو بةرَيتة خؤى
دةست ثاشرتدا لة ، راطرَيت خولةكَيك
ثاشضةندخولةكَيكي ئةوسا ثَيبكاتةوة،
ئةم رابطرَيتةوة،و كارةكة سةرلةنوَي دي
جار ضــوار تا سَي دةتوانرَيت ــردارة  ك
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دوبارةبكرَيتةوة،بةمةشماوةىجوتبوون
درَيذتردةبَيتةوةو سَيكسيةكة كارة و
ثَيكةوة هةردووكيان ئةوةى دةبَيتةهؤى
ضَيذ لوتكى بطةنة يةك بةنزيكى زؤر يا
لةم ضةندجارَيك راهَينان بؤ ”ئؤرطازم“
ثياوةكة راهَينانى دةبَيتةهؤى  شَيوةية
جوتبوونةكة ماوةى درَيذكردنةوةى بؤ
بَيت لــَي واى لــةدوايــدا ئيرت كةرةنطة
ةتانةىذنةكةنةمَينَيت

َ
ثَيويستىبةوحال

ي
َ
كؤنرتؤل بةتةواوى بتوانَيت خؤى و

بكات. خؤى
ــي جوتبوون ثَيوانةي ــاوةى ث. م

ضةندة؟
مَيرد  و ذن دةكةوَيتةسةر ئةوة -  
جةستةييان، و فسيؤلؤذى بارى و خؤيان
لةوكاتانةدا ثياو طشتى بةشَيوةيةكى
بؤ بةسة ساكارى هروذاندنَيكى تةنها
سَيكسي كارى ئةنجامدانى و رةثبوونى
بؤ ثَيشةكيةك بة ثَيويستى ذن م

َ
بــةال

8- كة لةنَيوان هةية هروذاندنى تةواو
بةتةواوى  بؤئةوةى دةبَيت 10 خولةكدا
تيادا جةستةيي و دةروونى ئامادةباشي
دروستبَيتبؤكارةسَيكسيةكةبؤيةزؤر
ثةلة هيض ةتةدا

َ
حال لةو ثياو ثَيويستة

بةمةسةلةى و زؤر خؤى نةكات ثةلَيك
هاوسةرةكةيةوةخةريك هروذاندنى
و مــاض و طةمةبازى رَيــطــاى لة بكات 
ئةو بةتايبةتى  ثياداهَينان دةســـت 
تيايدا، هةستدارن  ــةزؤر ك ناوضانةى
هةردوو و ميتكة هةموويانةوة لةثَيش
ئةندامى خوارةوةى بةشي و لضةبضوك
لة ثةنجةى  نــزيــكــبــوونــةوةى و  ــَى  م
دان،وياريكردن

َ
ديوارةكانىزَىوملىمنال

ثةيدابوونى لــةثــاش  بةمةمكةكان،
لة جــؤرَيــك ئــامــادةبــاشــي لــةذنــةكــةدا
بةرةو هةست بةخؤشي و هروذاندن و
ثريةوةضوونىكارةسَيكسيةكةىتيابةدى
ثَيويستةثياو لةوكاتانةشدا دةكرَيت،
ئةنجام كارةكة وردة  وردة  ثةلةنةكات

نةكةوَيت بازييةكةى لةطةمة و بدات
تا ــدن. رذان لةهاتنةوةو ثةلةنةكات و 
لةدواى يةك لةرزى بة هةست بةتةواوى
هةست و ــات دةك هاوسةرةكةى  يةكى
لوتكةى يا ئؤرطازم طةيشتؤتة دةكــات،

خاوبوونةوة. وردة وردة ضَيذو
ــتات ثرؤس ــى البردن ــا ئاي ث. 
ــؤى دةبَيتةه ــاودا لةثي ــى و دةرهَينان

ثةكخستنىسَيكسي؟
ضونكة جؤرَيك بةهيض نةخَير، -
هيض ثرؤستات دةرهَينانى نةشتةرطةرى
ثةيوةندييةكى بةتَيكدانى هؤرمؤنةكانى
دةمارةكانى يا خوَينةكان، لوولة يا ثياو
لةناو نَير  هؤرمؤنى نيية، ضــوكــةوة 
لــةوَيــوة و ـــــت دةردةدرَي وةتــةكــانــةوة
دةضَيتةخوَينةوةوئارةزووىسَيكسيثياو
حةزى دةهروذَينَيت، لةبةرئةوة ئارةزوو
دةمَيننةوةو خؤيان هةروةكو سَيكسي
كردارىرةثبوونيشهيضطؤِرانكارييةكى
كةروودةدات تاكة شتَيك بةسةردانايةت،
بوونروونادات

َ
ئةوةيةئيرتكردارىمندال

ثرؤستات بــةالبــردنــى ثــيــاو ضونكة 
و تواناى دةدات لةدةست ثيتَيتى خؤى

بوونىنامَينَيت.
َ
مندال

رؤلََيك ض ــة؟ ضي ي ــدؤم ث. كؤن
دةبينَيت؟

ــذى درَي تورةكةيةكى كــؤنــدؤم  -
ثياو رةثبوون تةنكة ثاش زؤر الستيكى
لةكاتى بؤئةوةى ضوكيدا بة دةيكات
زَيي نةضَيتةناو تؤوةكان جوتبووندا
ثَيشةوةى لةبةشي كو

َ
بةل ذنــةكــةوة

عةرةبةكان كة (كبوت) يا كؤندؤمةكة
زَيي نارذَيتة و دةمَينَيتةوة َين،

َ
دةل ثَيي

ذنةكةوة.
زؤر  رَيــطــايــةكــى ــة   ئــةمــةش ب
لــةدذى ـــت ـــرَي دادةن ـــزةرى بــاش ـــارَي ث
كةم سَيكسي ضَيذى م

َ
بـــةال سكثِري،

دةبَيتةهؤى لــةبــةرئــةوةى ــةوة ــات دةك
راستةوخؤى لَيخشاندنى كةمكردنةوةى

ض بةمةش و زَى، بةديوارةكانى ضووك
ناكةن هةست لَي حةزى ثياو و ض ذن
دةدةن. ئةنجام ميكانيكى كارَيكى دةكةن
َيت

َ
كةنايةل مسودَيكىديكةشيهةية

َ
بةال

ذنــةكــةدا زَيـــي لــة مــيــكــرؤب  ئــةطــةر
ثياوةكةوةو ضوكى ناو  بضَيتة هةبوو
لةبةرئةوة خوَينى، بؤ بــِروات لةوَيوة
دذى دادةنرَيت ثاراستنيش بةرَيطايةكى
نةخؤشيانةى بةسَيكس توشبوونى ئةو

دةطوَيزرَيتةوة.
دانانى ــارةى ــار دةرب ث. زؤرج
ــت مةبةس ــتن دةبيس لةضوكدا كؤلَةكة

ضؤن دةبَيت؟ لةوكارة ضيةو
تواناى بةتةواوةتى ئةوكةسانةى -
سَيكسيلةدةستدةدةنلةبةرهةرهؤيةكى
بَيت دةروونى يا نةخؤشي يا جةستةيي
بدةن ئةنجام سَيكسي  كــارى  ناتوانن 
كردارَيكى ئةوا رةثنةبوونةوة، بةهؤى
جار زؤربـــةى هةيةكة نةشتةرطةرى
نــةشــتــةرطــةرةوة ثزيشكي ــةن   ــةالي ل
ةكةيةك

َ
كؤل ــةوةى ب دةدرَيـــت ئةنجام

دروستكراوة تايبةت كةلةماددةيةكى
دةخاتةضوكى نةشتةرطةرييةوة بةهؤى
دووجـــؤرى كةئةويش  كــةســةوة،  ئــةو 
هةميشة جؤرَيكيان هةية ســةرةكــى
هةرطيز َيتةوةو

َ
دةهَيل بةرةثي ضوكةكة

لة دووةميشيان جــؤرى خاونابَيتةوة،
رَيطاىثةمثَيكىدةرةكييةوةكةلةشَيوةى
طاز يا هةوا يا بضووكداية دانَيكى

َ
ميزةل

بةدةست تَيداية، ديكةى ماددةيةكى يا
كــردارة ــات، دةك رةث ضوكةكة ثيانان
لةثاش و دةدات ئةنجام سَيكسيةكة
دةطةِرَينَيتةوة ماددةكة بونيش تةواو
هــةردوو دةرةوة. دانةكةى 

َ
ميزةل نــاو

سَيكسيةكة كــارة بةباشي ةتةكة
َ
حال

تاقيان ئةوانةى دةطةيةنن و بةئةنجام
نةبووة كَيشةيةكيان هيض كــردؤتــةوة
هاوسةرةكانيان و زؤربةى نةخؤيان و نة
يا ضَيذ  دةيانطةيةنَيتةلوتكةى جــار 
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ئؤرطازميش.
ثياو  كردنى  نةزؤرك  رَيطاى  ث. 

بةنةشتةرطةرى ضؤنة؟
كةنايانةوَيت  ثياو  هةندَيك   -
ذنةكةشيان  ترسي  ببَيت  يان 

َ
مندال

ن، رازى دةبن بةوةى 
َ
لةسكثِربوون ناهَيل

نةشتةرطةرييةوة  لــةرَيــطــةى  خــؤيــان 
بوونى  ثاش  بةتايبةتى  بكةن،  نــةزؤك 
بريتيية  ــةوةش  ئ َيكيان 

َ
مندال ضةند 

الوالى  لةم  ساكار  لةنةشتةرطةرييةكى 
تورةكةيةكةو  كة  طــوونــةوة  ثـــةردةى 
بةهؤى  داو،  طونةكةى  هــةردوو  دةورى 
ــةوة، هـــةردوو لوولةى  ــن ــري ــةو دووب ئ
طوَيزةرةوة رادةكَيشرَيتة دةرةوةو ثزيشك 
بة مةقةست دةيانرِبَيت و كؤتاييةكانيان 
دادةخاتةوة، و دةيانخاتةوة ناو تورةكةكة 

و تــورةكــةكــة دةدورَيــتــةوة، 
مانطَيك  ثاش  بةزؤرى 
كةتيايدا  دوومانط  تا 

ــض  ــي نــــابــــَيــــت ه
سَيكي  كردارَيكى 
ثياوةكة  ــكــات،  ب
دةبَيتةوةو  ضاك 
ـــــةو  ـــــرت ئ ـــــي ئ
لة  تــــؤوانــــةى 

ـــــةوة  ـــــون ط
ــــــن بــة  دَي

ــاو  ــةن ـــن ب ـــةِردةب ـــث ـــَي ـــوخـــدا ت ـــورب ب
لولةطوَيزةرةوةكاندا  سةرناكةون بةرةو 
لةبةرئةوة  جؤطة  هاوَيذة  و  ثرؤستات 
بوونى 

َ
كةسةكة تؤوى نابَيت و تواناى مندال

نامَينَيت و نةزؤك دةبَيت ئةم رَيطاية هةر 
لةكؤنةوة كراوةوبةيةكَيك لة رَيطا هةرة 
سةركةوتووةكان لةو بارةيةوة دادةنرَيت 
و ئَيستاش بةهؤى ثَيشكةوتنى تةكنيكى 
نوَيوة كردارى بِرينة نةشتةرطةرييةكة 
بضوك  زؤر  طوندا  ثـــةردةى  لــةديــوارى 

ـــةوةو كـــردارةكـــة  ـــؤت ب
لة  هــــةمــــووى 

ـــــطـــــاى  رَي

دةرزييةكةوة ئةنجام دةدرَيت و ثَيويست 
بةبِرين ناكات.

رووى  لة  كض  خةتةنةكردنى  ث: 
فــــســــيــــؤلــــؤذيــــيــــةوة ضــيــيــة؟                 
ئــةنــدامــى                          
لضي  دوو  بة  مــَي  ـــي  زاوزَي دةرةوةى 
دةست  بضووك  دوولــضــي  و  و  ــةورة  ط
سةرةوةي  بةشي  كةلةنَيوان  ثَيدةكات 
شوَينى  لة  و  بضوكةكة  لضة  هــةردوو 
ثارضةطؤشتَيكى  بةيةكطةيشتنياندا 
َين ميتكة 

َ
شَيوة لوولةيي هةية ثَيي دةل

(Clitoris) ثَيكهاتةى شانةيي ميتكة 
بةتةواوى  بايؤلؤذييةوة  رووى  لة 
ضووك  شانةيي  ثَيكهاتةى  لة 
كةلة  ـــردا.  ـــَي ن لــة  دةضــيــت 
جؤرَيك  ثَيكدَيت  شوَينَيك 
شانةى ئيسفةنجى لوولةيي 
تَيداية لةكاتى هروذاندنى 
شانة  ـــةم  ئ ســَيــكــســيــدا، 
دةبن  ثِر  ئيسفةنجيانة 
لة خوَين و بةوة ميتكة 
بــةرزدةبــَيــتــةوةو 
و  دةبــَيــت  رةث 
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الوالى  لةم  ساكار  لةنةشتةرطةرييةكى 
تورةكةيةكةو  كة  طــوونــةوة  ثـــةردةى 
بةهؤى  داو،  طونةكةى  هــةردوو  دةورى 
ــةوة، هـــةردوو لوولةى  ــن ــري ــةو دووب ئ
طوَيزةرةوة رادةكَيشرَيتة دةرةوةو ثزيشك 
بة مةقةست دةيانرِبَيت و كؤتاييةكانيان 
دادةخاتةوة، و دةيانخاتةوة ناو تورةكةكة 

و تــورةكــةكــة دةدورَيــتــةوة، 
مانطَيك  ثاش  بةزؤرى 
كةتيايدا  دوومانط  تا 

ــض  ــي نــــابــــَيــــت ه
سَيكي  كردارَيكى 
ثياوةكة  ــكــات،  ب
دةبَيتةوةو  ضاك 
ـــــةو  ـــــرت ئ ـــــي ئ
لة  تــــؤوانــــةى 

ـــــةوة  ـــــون ط
ــــــن بــة  دَي

بضوك  زؤر  طوندا  ثـــةردةى  لــةديــوارى 
ـــةوةو كـــردارةكـــة  ـــؤت ب

لة  هــــةمــــووى 
ـــــطـــــاى  رَي

َين ميتكة 
َ
شَيوة لوولةيي هةية ثَيي دةل

(Clitoris) ثَيكهاتةى شانةيي ميتكة 
بةتةواوى  بايؤلؤذييةوة  رووى  لة 
ضووك  شانةيي  ثَيكهاتةى  لة 
كةلة  ـــردا.  ـــَي ن لــة  دةضــيــت 
جؤرَيك  ثَيكدَيت  شوَينَيك 
شانةى ئيسفةنجى لوولةيي 
تَيداية لةكاتى هروذاندنى 
شانة  ـــةم  ئ ســَيــكــســيــدا، 
دةبن  ثِر  ئيسفةنجيانة 
لة خوَين و بةوة ميتكة 
بــةرزدةبــَيــتــةوةو 
و  دةبــَيــت  رةث 
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دةطةِرَيت، و بةشي سةرةوةشي 
َ
سوورهةل

مةيلةو  بةضةرمَيكى  ضــووك  وةك 
تةنك دةورةدراوة كةبةضةرمى ميتكة 
ناودةبرَيت. ناو ميتكة تؤِرَيك دةمارو 
تَيداية،  بةيةكداضووى  خوَينى  لولةى 
كةمَيك  دواوةو  ـــةرووى  ل ــا  هــةروةه
لة  زؤر  ييداذمارةيةكى 

َ
قوال لةبةشي 

ثةستانيان  و  طــةرمــى  وةرطــرةكــانــى 
لة  دةبينن  طةورة  َيكى 

َ
رؤل كة  تَيداية 

خؤش  رَيطة  سَيكسيداو  هروذاندنى 
دةكةن بؤئةوةى شانة ئيسفةنجييةكان 
بكةن.  رةث  وميتكة  لةخوَين  ثِربن 
ثةتكةوة  ثشتة  رَيطةى  لة  دةمارةكان 
راســـتـــةوخـــؤ بـــةســـرتاونـــةتـــةوة بة 
بةشَيكى  دةماخيشدا  لة  دةماخةوةو 
تايبةت بة ميتكة هةية كة راطةياندنة 
وةردةطـــرن  ميتكة  لة  دةمارييةكان 
مـــى دةدةنــــةوة،  

َ
و بــة خــَيــرايــي وةال

دةمارى  تؤِرَيكى  بة  ميتكة  هةروةها 
و  بضووك  لضة  بــةهــةردوو  بةسرتاوة 
لضة طةورةكانةوة، لةهةندَيك ناوضةى 
لضة  هــةرودوو  ميسر،   لة  ئةفريقياو 
بضووك و ميتكةو زؤرجاريش هةردوو 
ى كض دةبِرن وبؤى 

َ
لضة طةورة بؤ مندال

دةدورنةوةو تةنها يةك كونى بضووكى 
ــنــةدةرةوةى  ــنــةوة بــؤ هــات

َ
بــؤ دةهــَيــل

خوَينى كةوتنةسةر خوَين، لةهةندَيك 
تــى نــاوةِراســتــدا 

َ
ــاوضــةى خــؤرهــةال ن

دةبِرن،  تةنها بةشي سةرةوةى ميتكة 
ــك نــاوضــةى ثــاكــســتــان و  لــةهــةنــدَي
هةموو  كوردستانيشدا  و  ئةفغانستان 

ميتكة بةتةواوى دةبِرن.
زيانى  طةلَيك  كردارانة  ئةم   
لَيدةكةوَيتةوة كة بةكورتى ئةمانة 

هةندَيكيانن:
ةتةكاندا 

َ
حال لةزؤربةى  ئازار:   .1

ة يان ئةو كضة 
َ
ئازارَيكى زؤرى ئةو مندال

دةطات لةبةرئةوةى راستةوخؤو بَي بةنج 
كردن كارةكة ئةنجام دةدرَيت.

روودةدات  بــةربــوون:  خوَين   .2
و  ناطريسَيتةوة  خــوَيــن  كةبةئاسانى 

زؤرجار كار طةيشتؤتة راددةى مردن.
لةبةرئةوةى  زؤر:  هةوكردنى   .3

لةكةش و هةوايةكى نادروستيدا كارةكة 
ئةنجام دةدرَيت شوَينى كردارةكة دةبَيتة 
طة بؤ ميكرؤبةكان و تةشةنةى تَيدا 

َ
مؤل

دةكةن و زؤرجار رووى داوة لةئةنجامى 
خستنةوة  طـــوَي  ثشت  و  فــةرامــؤشــي 
ميكرؤبةكان سةركةوتوون و طةيشتونةتة 
ثَيكهَينةرةكانيان  هَيلكة  و  هَيلكةدان 
لةناوبردووةو لةئةنجامدا كضةكة نةزؤك 

بووة.
ــةى  ــةزؤرب ل ــَي:  ــوِرك ض ميزة   .4
نةشارةزايي  لةئةنجامى  ةتةكانداو 

َ
حال

دةكات  بِرينةكة  كــردارى  كةسةى  ئةو 
زيانَيكى زؤر بة جؤطةكانى ميزو ناوضةى 
كردارةكة  و  دةكــةوَيــت  دانيش 

َ
ميزةل

ميز  ثــةنــطــخــواردنــةوةى  دةبَيتةهؤى 
بةتايبةتى لةئةنجامى ترسيشدالةثاشدا 
و  ميزكردن  بــةئــازار  هــؤى  دةبَيتةوة 

ميزةضوِركَي.
5. ثةيدابوونى شؤكى دةروونى: ئةو 
ئازارة زؤرةو كردارى بِرينةكة، بؤ زؤرَيك 
لةكضان دةبَيتةهؤى شؤكَيكي دةروونى و 

بةدرَيذايي ذيانى ثَيوةى دةمَينَيتةوة.
6. سارَيذبوونةوةيةكى نائاسايي: 
لةبةرئةوةى  ةتةكاندا 

َ
حال زؤربــةى  لة 

كردارةكة  ناوةستايي  و  بةنةشارةزايي 
ئةنجام دةدرَيت ، يةكطرتنةوةى شانةكان 
ثَيوةدةبَيت،  لةنارَيكوثَيكيان  جؤرَيك 
بةهؤى  ــن  دةب رةق  زؤر  هةندَيكجار 
بةستةرةشانة  و   

َ
ريشال كؤبوونةوةى 

نائاسايي  بارَيكى  ئةمشة  لةناوضةكةدا، 
بةدرَيذايي ذيان بؤكضةكة دروست دةكات 
دةبَيتةهؤى  ةتانة 

َ
لةوحال هةندَيك  و 

و  رةقــي  ضونكة  بــةئــازار  بوونى 
َ
مندال

تؤثزييةك  شــَيــوة  ــةوةى  ــوون ب تةسك 
لةناوضةكةدا دروست دةكات كةلةدواييدا 
بَيتة دةرةوة و  لَي  ي 

َ
ئاسان نيية مندال

ةكة دةمرَيت.
َ
لةزؤرجاردا مندال

بةمنداَلي  ذنانةى  لةو  زؤرَيك   .7
مانطةكانى  لــــةرؤذو  خةتةنةكراون 

ــدا هــةســت  ــان ــي ــردن ــوك ســــةرةتــــاى ش
بةئازارَيكى زؤردةكةن لةئةندامةكانياندا 
كارة  ــةوةى  ئ بؤتةهؤى  هةندَيكجار  و 

سَيكسيةكة تةواو نةكةن.
لــةكــارى  ــران  ــةط ب زؤر  زؤر   .8
يا  «ئؤرطازم»   سةر  دةكةونة  سَيكسيدا 
وردة  وردة  ئةمةش  و  ضَيذ»  «لوتكةى 
و  تياياندا،  ساردى  سَيكس  دةبَيتةهؤى 
لةئةنجامدا طةلَيك كَيشة لة نَيوان ذن 
زؤرَيك  لة  و  دةبَيت  دروست  مَيرددا  و 
ق دان 

َ
ةتانةدا جيابوونةوةو تةال

َ
لةو حال

روودةدات.
بة  هــةســتــكــردن  هةميشة   .9
لــةبــةرئــةوةى  ميتكة  كةمئةندامى: 
جةستةى  طرنطى  زؤر  ئةندامَيكى 
هةستى  وةرطرتنى  لوتكةى  يــةو  مــَي 
سَيكسيية نةبوون و البردنى هةميشة 
هةستى كةمئةندامى لة دةروونــى ئةو 
بةتايبةتى  دةكـــات،  دروســت  كضانةدا 
رةفتارو  بة  ئةمةش  و  شووكردن  دواى 
دياردةبَيت  سوكةوتيانةوة 

َ
هةل طرفتارو 

  ذنانى هاوِرَيياندا 
َ
بةتايبةتى كة لةطةل

لةوبارانةوة دوان دةكةن. زؤرجار كارةكة 
دةطاتة ئةوةى « طرَيي هةست بةكةمى» 
يان تَيدا دروست ببَيت و تامردن لَييان 

نةبَيتةوة.
كةسوكار،  لة  بوونةوة  رق   .10
يدا 

َ
بةتايبةتى دايك و باوك كة لة مندال

ئةندامى  طرنطرتين  و  خؤشةويسرتين 
جةستةيان لةدةستداوة.
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ثَيكهاتووة، وزة لة  طـــةردوون هةموو
خَيرا ... كةم و خاو وزةى و وزةى خَيراو
...لةو هةمووشيان ماددةى ثتةون هةر
مرؤظيش ئَيمةى جةستةى نَيوةندةشدا
مرؤظ جةستةى راستيدا لة دةطرَيتةوة،
ثَيكهاتووة، بَيطةرد و ثاك وزةيةكى لة
مرؤظ جةستةى  سةيرى ئةطةر بةآلم 
و ئَيسقان و لة طؤشت بكةين..دةبينني
ثَيكهاتووة.. دةمارةكان و ماسولكةكان
بكةين.. سةير وردتـــر ئــةطــةر  ــةآلم  ب
لة راستيدا ئةندامَيكلة دةبيننيهةموو
لةبةشى خانةكانيش ثَيكهاتووةو خانة
هةتا دابةش ثَيكهاتووة بضوكرت بضوكرتو
دةبَيتبؤ طةرديلةوطةرد،ئةو طةردانةش
لةناواخنيانداواتةلةسةرضاوةداوزةيةكى
لةرينةوةدا. جوآلوى لةدؤخَيكى رووتن

تةنها  مــرؤظ جةستةى لةراستيدا    
بريتىنييةلةوجةستةفيزيكيةماددية
دةستلَيدراوة هةستثَيكراو و بينراو
هةية ديكةى شتى َيك

َ
كؤمةل كو

َ
بةل ،

ئَيمة بةثَيوةرى (واتــة نني كة مــاددى
و هةست وةكــو نيية) مــرؤظ مــاددى
هةموويان هةر كة شارةزاييةكان و سؤز
طةى

َ
كيل مرؤظدا بةضواردةوري و وزةن

بةشَيوةى دروستكردوة، موطناتيسيان
جَيطري جةستةدا بةدورى ضينَيك ضةند

بوون.
ناويانلَيناوة  رؤحانيةكان ــرؤظ م    
دةرةوةى لةناوةوةو جةستةىئةسريىكة

ثالزماى بة زانايانيش  جةستةداية، 
زيندووناساندوويانة.

ئةسريية  ناتوانرَيت ئةو جةستة
ياخود ببينرَيت، ئاسانى بة هــةروا
ثَيبكرَيت، و هةستى لَيبدرَيت دةستى
كةسانى لة زياد كةس هةندَيك بةآلم
هةستكردنيان تواناى هةستيارن دى
وزة ئــةو  لةرينةوةكانى بة هةية
جةستةى دةورى ضوار نةبينراوةى

مرؤظ.
ضية؟ وزة

واتايةكى  ضةند وزة مرؤظةكان الى لة
خواردنة ئةو لةوانةية هةية، جياوازى
و دةيطؤِرين بؤ ئةو بَيت كة دةيخؤين
بؤ ثَيدةبةخشَيت كةتوانامان وزةيــةى
رؤذانــةمــان كارةكانى بتوانني ــةوةى ئ
كارةبايةية ئــةو ياخود رابثةِرَينني، 
و طةرمى  و رووناكى بؤ دةطؤِرَيت كة 
رَيطاكانمان ، ئامَيرةكان وةطةِرخستنى
طةرممان يــاخــود دةكـــاتـــةوة، رؤشـــن 
شوَينَيكةوة لة بةهؤيةوة يان دةكاتةوةو
هةواوة لةباو يا شوَينَيكى دى ، بؤ دةضني
لة يا لــةخــؤرةتــاوةوة يا وةريدةطرين
شةثؤلةكانىدةرياوة يا لةبوركانةكانةوةو

. ..هتد
كالسيكى كؤنةوة بؤمان  فيزياى لة
و نافةوتَيت ”وزة َين

َ
دةل كة ماوةتةوة

كو
َ
بةل تةواو نابَيت، بةكارناهَينرَيت واتة

شَيوةيةكى لةشَيوةيةكةوة دةطؤِرَيت بؤ
دى”.

دةتوانرَيت  خامؤش يا خاو وزةى  
دةرياى ئاوى جوآلو، وزةيةكى بكرَيت بة
نةجوآلو... دةتوانرَيت بكرَيت و هَيمن
بةوزةيةكىجوآلوئةطةروازيلَيبهَينرَيت
بَيتة بــةهــَيــواشــى لــةبــةرزايــيــةكــةوة 

خوارةوة.
هةموو  لةناو شوَينَيكداو لةهةموو وزة  
بةشَيوةىخامؤشيانديناميكى شتَيكدا
بةهَيز زؤر وزةيةكى ئَيمةشدا لة هةية،

كة دَيتة ثَيش ضاو وا طةورة هةية و و
خامؤشةياخود زؤربةىجار بةوشَيوةية

دةردةكةوَيت.
وزةيةكى  بؤ بطؤِرَيت دةتوانرَيت بةآلم
زؤر و كار زؤر تواناى بةشَيوةيةك جوآلو
ــاوةِروان ض بةرادةيةكى هةبَيت، شتى

نةكراو. بؤ وَينا نةكراو
يا  لـــةريـــنـــةوة واتـــــاى وزة  وشــــةى   
شةثؤُّـ ــةى

َ
جــول ياخود جوآلندنةوة 

خَيرايي هَيماى جــيــاواز... بةخَيرايي
ذمارةى كة ناسراوة، (هَيرتز) بة شةثؤُّـ

. كات بةثَيى دةثَيورَيت لةرينةوةكان
كة  ناسراون بــةوة لة وزة    هةندَيك
لةطةأل ئةوةشدا كزة... يةكجار ةيان

َ
جول

زؤر يةكجار بةهَيزَيكى ــان ــةردةك ط
ئةو هــةر بةيةكةوة، بةسرتاونةتةوة
هؤى بووةتة بةستنةوةيةشة بةيةكةوة
ثتةو، و رةق ــاددةى م بوونى دروســت
طةردوونيان هةموو كة ماددانةى ئةو

ثَيكهَيناوة.
لة هةسارةو  هةر ــةردوون ط    هةموو
ةى

َ
كؤمةل و زةبــةالحــةكــان ئةستَيرة

بووندا هةية لة ئةوةى و هةموو خؤر
زؤرى بةذمارةيةكى هةموويان هــةر
وزةيان هةيةو شةثؤليان نةذمَيردراو

. طرتووة
َ
هةل

هةيةو  درَيذيان كورت و شةثؤلةكان  
بــةخــَيــرايــي جــيــاواز و لــةريــنــةوةى
ساتَيك و كات هةموو بةردةوام جياواز

دةلةرنةوة.
جةمسةريان  دوو شةثؤليانة ة

َ
جول ئةو  

لوتكةىشةثؤلةكةو لة هةيةكةبريتيية
بة فيزيا  (زانــايــانــى شةثؤلةكة بنى 

. ثَيدةدةن) ئاماذةى (- ، +) نيشانةى
بةرز  جياواز بةخَيرايي شةثؤالنة ئةو
و (+) موجةب جةمسةرى بؤ دةبنةوة
سالب (-)، الى بؤ خوارةوة دَينة ثاشان
دةطؤِرَين زؤر خاون لةرينةوانةى كة ئةو
بؤ ماددةى بطؤِرَيت وزةو لةوانةشة بؤ

وزةىجةستة

ثةرى حةمة مريزا 
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و و رةنطةكان درةخــت و وةكــو بــةرد
طياندارانىزيندوو.

بةخَيراييةكي  ئةسريى  وزةى بةآلم
ضاو بؤية هةر َيتةو،

َ
دةجول زؤر يةكجار

بيبينَيت، و بكات ضاودَيرى ناتوانَيت
بريكردنةوةو لةبةرامبةريشدا دةبن بة
مرؤظدا، جةستةى لة ســؤز و هةست
واتة مرؤظيشدا جةستةى  ـــةدةورى ل
بةشَيوةى جةستةيدا ــةضــواردةورى ب
شةثؤُّـراديؤييمايكرؤييوشةثؤلةكانى

. وةدةردةكةوَيت تيشكةكان) (طاماو
(لندن)  زانكؤى كؤرَيكى لة ئةنيشتاين  
ئــةســريةوة  1920 لــةبــارةى ــى

َ
لــة ســال

وتويةتى:(بؤشاييطةردوونبةبَيئةسري
هةر نةك ئةسري بةبَي ضونكة بَي ماناية،
رَيكوثَيكى كو

َ
بةل نابَيتةوة، رووناكىبآلو

ــةتــةواوى ب ئةستَيرةكاندا لــةنــَيــوان
وةك طــةردوون بؤ ئةسري  تَيكدةضَيت،

ماسى). بؤ واية دةريا ئاوى
دةسوِرَينةوة  طةردونييةكان تةنة  
ئةطةر دةكــةن، مةلة ئــةســريداو لةناو 
طةردوونييةكان تةنة نةبَيت ئةسري
و نابن بةند راكَيشان بةهَيزى تةنها

تَيكدةضن.
ثَيكهَينانى  سةرضاوةى ئةسريى وزةى
لة طةردونيش هةموو  طةرديلةكانن، 
وزةى لة ئةويش ثَيكهاتووة، طةرديلةكان
لةرينةوةى كة بة يةكجار ورد ئةسريى
ئةوانة دةلةرنةوة، مةزن و خَيرا زؤر
كو

َ
بةل نــني لــةضــواردةورمــانــدا تةنها 

دةرةوةى لةناخماندا لةناوةوةو ئةوةتان
طةرديلةكاندا.

َين ثَيكهاتةى 
َ
دةل زانايان هةندَيك لة  

ذيريةكة ــى ــاوةرؤك ن يــاخــود رؤحـــةو 
سةرجةم كــارى و كــاروبــارى جوآلندن 

. دةبات بةِرَيوة جةستة ئةندامةكانى
ئةو  واية ثَييان ديكةشيان هةندَيكي  
وزةيةىلةمرؤظداية ، هةمانوزةىذيانية
لة َيت

َ
و دةجول بةطةردوندا دةِروات كة

نَيوانناوةوةىفسيؤلؤذيمانودةرةوةمان
دةطرَيتةوة، هةروةها هةموو طةردون كة
سةرضاوةىثةيوةندىنَيوانطةرديلةكانى
طةردوون ثَيكهاتةى لةطةأل جةستةمانة
مةزنرتين بؤ شَيوةيةوة لةسادةترين
بةتةنها هةر نَيو طــةردوون، شَيوةكانى

بوونمانة. نهَينى طرى
َ
خؤشىهةل

لة  ثــارَيــزطــارى    هــةر ئــةو وزةيــةيــة
مــاددى قــــةوارةى قــــةوارةى مــرؤظ و
و دةيثارَيزَيت بةطشتى دةكات طةردون
شيتةأل و ــان داِرم بوونةوةو ثــةرت لة 

لةناوضوون. بوونةوةو
رَيكخراو  شَيوة بةو وزةية ئةو ئةطةر  
هةموو نةبواية،ئةوا رَيكوثَيكةى و
هيض دةبوو، تَيكةآلو دادةِروخاو طةردوون
نةدةبوو، خؤى ئَيستاى شَيوةى شتَيك
هةية، وزة بوونى بة باوةِرمان بؤية هةر
لةضى ئايا  كة ــةوةى ئ طوَيدانة بةبَي
بةديهَينراوة ياخود بؤضى و ثَيكهاتووة

.... هتد . ! و ضؤن كاردةكات
ناويانلَيناوة  زاناكان ئةسريية وزة ئةو
وزةى طةردوون) وزةى يان ذيان (هَيزى
بةشَيوةيةكى لةناخمانداية ئةسريى
خــامــؤش و خــةفــةكــراو، دةتــوانــرَيــت
بةآلم ، جــوآلو وزةيــةكــى بؤ بطؤِرَيت
كردنةوةو بَيدار تواناى ئَيمة بةداخةوة

سودلَيوةرطرتنيمانونكردوة.
خؤمانة،  سروشتى مافَيكى وزةية ئةو  
مانداية.

َ
لةطةل دايكبونمانةوة لة لة هةر

وزةية لةوةداية ئةو زيندوويةتى ئَيمة
بةكاربهَيننبؤدةستخستنىجةستةيةكى
وةدةستخستنى ، زيندووتر و بةهَيزتر
بتوانني ئةوةى بؤ زياتر جوآلوى وزةى
دةورى بةسةر هةبَيت كاريطةريمان

جةستةىخؤماندا.
بمانةوَيت  كاتَيكدا ئَيمةدةتواننيلةهةر
وزةى بني، دؤخَيكدا و شوَين لةهةر و
هةموو دةستي خؤمان بخةين، ثَيويست
ئةو ذيانى وزةى ثِرة لة ثِراو طةردوون

شتَيكدا هةموو بةناو دةتوانَيت وزةية
جةستةى بةنَيو بَيطومان تَيثةِرَيت،
جةستةى دةضَيتة مرؤظيشدا، ئَيمةى
دَيت و دةبَيت بةنَيويدا رةت مرؤظةوةو
جةستةكة هةتا ئةو رؤذةى دةضَيت، و
و ــت  دةكــةوَي ة

َ
جول لة بــةتــةواوى كة 

دةمرَيت.
و شارةزا  بني زياتر هوشيار ئَيمة هةتا
جةستةمان ئةوا ، وزة وةرطرتنى لة بني
دةتوانَيت و دةبــَيــت زيــاتــرى تــوانــاى 
كاريطةرى زياترىهةبَيتبةسةر ناوةوةو

جةستةدا. دةرةوةى
وةنةبَيت  مرؤظدا ئَيمةى جةستةى لة  
ئةنجامدانىضاالكى هةبَيتبؤ وزة تةنها
راثةِراندنى كاروبارةكانى رؤذانةىذيان و
تيماركردن و ضارةسةر وزةى كو

َ
بةل ،

بةشَيكى هةيةو لةناخماندا لةبنةِرةتدا
ئةنداميةكانمانة. ثَيكهاتة سةرةكى
بةرَيذةيةكىناجَيطريبوونىلةنَيو بةآلم

هةية. جةستةدا
و ئاسودةو  هَيمن  كاتَيك لةبارودؤخَيكى
بةرَيذةيةكى ــةوا ئ بني  ــةوةدا ــةوان ح
نزم رَيذةية  ئةم ــت، دةردةكــةوَي بــةرز 
مرؤظ كاتَيك دادةبــةزَيــت دةبَيتةوةو
و راوكــــَي ـــة

َ
دل و  هيالكى دووضــــارى

ئةطةر بةآلم دةبَيت، نةخؤشى و ةذان
َ
شل

و هَيمنى خؤشةويستى بتوانني هةستى
طةشة طةشبينى خةندةو و ئاسودةيي و
هَيمن و ئاسايي  ذيانمان و ثَيبدةين 
بوونى بة كاتة هةست ئةو  ئةوا بَيت،
و دةكةين ئةسريى سودبةخشى وزةى
لةسةرجةم دةتوانني كاتيشدا لةهةمان
زؤرى و سودى بهَينني بةكارى بوارةكاندا

لَيوةربطرين.
وةةرطرياوة: سةرضاوانة لةم سوود

العادة فوق الكونية  د.فايز الذاكرة .1
وحمان رفــاه د. للطاقة  االربعة  الوجوه  .2

السيد
نعيم موصللى هيلوا البديل الطب .3
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سروشتييةكان  خؤراكة  زاناكان 
لة داو و دةرمانةكان بة باشرت دادةنَين، 
ــؤ ثــاراســتــنــى ضــاالكــى و  ــةك ب ــةالي ل
وزةكانى لةشي مرؤظ، لةاليةكى ديكة 

بؤ ضارةسةرى نةخؤشيةكان.
راثؤرتةيدا  لةم  (النبأ)  تؤِري     
دةخاتةِروو  دؤزينةوانة  ئةو  زؤربةى 
كـــــة تــــوَيــــذيــــنــــةوة 
نوَييةكان و نَيوةندة 
ثَيي  نؤذدارييةكان 

طةيشتوون، لةوانةش:  
باشرتين  ميوةكان  شةربةتى   ¿

ضارةسةرن بؤ نةخؤشيةكانى دَل:
ــــــؤذةرةوة فــةِرةنــســيــيــةكــان   ت
كةهةريةكة  بِروايةى  ئةو  طةيشتنة 
ــــرَي و ســـَيـــوو بــةتــايــبــةتــيــش  لـــة ت
لةرةقبوونى  رَيطة  شةربةتةكانيان 
الى  دةطرن،بةتايبةتى  خوَينبةرةكان 
ئةوانةى رَيذةيةكى بةرزى ضةورى و 

يان هةية.
َ
كؤليسرتؤل

زانــكــؤى  لــة  ديــكــؤرد  كيلي  د.   
كة  دةريانخست  هاوكارانى  مونبيليةو 
لةضاو  ميوةكان  شةربةتى  كاريطةرى 

ميوةكان خؤيان زياترة، ئةمةش 
ــــــةى ضــــةنــــديــــن  ــــــط ــــــةرَي ل
ـــذةى  ــةوةوة، ضــونــكــة رَي ــكــردن ــي ــاق ت
ثَيكهاتةكانى (فينولي) لةشةربةتةكاندا 
ئؤكساندنى  دذة  هــَيــزى  كــة  زيــاتــرة 

لةناو  نادات  بةضةورى  رَيطة  و  زؤرة 
ببنةهؤى  كؤببنةوةو  خوَينبةرةكاندا 
 ،

َ
دل كــةمــوكــوِريــيــةكــانــى  ــتــةو 

َ
جــةل

زياتر،  شةربةت  جؤرةكانى  لةهةموو 
فينولي  رَيذةى  ضونكة  سوورة،  ترَيي 
تيايدا لةميوةكانى ديكة زياترة، ثاش 

خـــــــؤراكـــــــة 
ســروشــتــيــيــةكــان 

بـــاشـــرتيـــن 
ضارةسةرن   

دةخاتةِروو  دؤزينةوانة  ئةو  زؤربةى 

نوَييةكان و نَيوةندة 
ثَيي  نؤذدارييةكان 
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ثةرضظةى: ئاشتى ئةحمةد
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لةبةرئةوة دَيت، سَيو شةربةتى ئةميش
كةهةريةكة لةترَي طةيشتنة بِروايةك
بؤ خـــؤراك باشرتين  دةبــنــة سَيو  و 
رةقبوونى ــةرى  ــارةس ض و ثــاراســتــن

خوَينبةرةكان.
زؤر دانــةوَيــَلــة ئــةوانــةى  ¿
طؤشتةكان لة كةمرت بِرى  دةخؤن،

بةكاردةبةن:
نـــوَي  تـــوَيـــذيـــنـــةوةيـــةكـــى    
كــةســانــةى دةريــخــســتــووة كـــةئـــةو
ذةم سووكة وةك بــرذاو طةنمةشامى
ــةى

َ
دانــةوَيــل لة زؤر بِرَيكى ــؤن  دةخ

كةميش بِرَيكى و بةكاردةبةن  تةواو
طؤشتةكان. لة

جراندجني) (ثــان  ثزيشك ذنة
ئؤهاما لة مرؤيي خؤراكى بنكةى لة
لة كةمرت كة دةريانخست نرباسكا  –
رَينماييةكانى ئةمريكيةكان ى (10%)
لــةوةدا ثيادةدةكةن ثارَيزى خــؤراك
بـــةشـــي تـــــةواوى ــــــة كـــةســـَي رؤذان
لــةم ــت، ــَي ــةب

َ
ــل ــةوَي ــان دان ــي ذةمــةكــان

ـــردةوة ك ــان ــي ــةدا رون ــةوةي ــن ــذي ــوَي ت
هةية زؤريان سودَيكى ةكان

َ
كةدانةوَيل

مةترسييةكانى بــؤكــةمــكــردنــةوةى 
و

َ
دل بةنةخؤشيةكانى دووضاربوون

شةكرة.
كةماوةى توَيذينةوةيةدا لــةو
خاياند، ى (2002  1999-) نَيوان
(15506) لةسةر تاقيكردنةوةيان
بِرَيكى رؤذانــة كة  بةئةنجامدا كةس
دةخوارد، دواتر طةنمةشامى باشيان لة
كردن بةراورديان كةسانة ئةو

َ
لةطةل

يان نــةخــواردووة طةنمةشاميان كة 
دةيانخوارد، بةبِرَيكى كةمرت ئةوانةى
طةنمةشاميان ئةوانةى كرد تَيبينيان

ثَيويستيان زؤر بةرَيكوثَيكىخواردووة،
نــةبــووةو طؤشتةكان ــى خــواردن بــة 
كاربؤهيدرات و مةطنيسيؤم ــذةى رَي
لةوانى بــووة باشرت  زؤر لةلةشياندا

ديكة.
كردةوة روونيان  كاتدا لةهةمان 
لــةنــَيــوان كــة هــيــض ثــةيــوةنــديــيــةك
ئــةطــةرى و طةنمةشامى ــى خــواردن
َ
دل بةنةخؤشييةكانى دووضــاربــوون
بةرزبوونةوةى و ةوى

َ
قةل شَيوةى لة

ئةو سودى م
َ
بــةال نيية، دا

َ
كؤليسرتؤل

خؤى كاريطةرى لةلةشدا خؤراكانةش
هةية.

تواناى و مــنــداَل ــرى ذي  ¿
ماسي دايكيان منداَالنةى ئةو ئةقَلى

دةخوات:
نــؤذداريــدا توَيذينةوةيةكى لة 
نةى كةدايكيان

َ
منداال ئةو دةركةوتووة

زؤر بةرَيذةيةكى سكثِريدا لةكاتى
و ذيـــرى مــاســي خـــــواردووة، تــوانــاى
نةى

َ
منداال ئةو لةضاو زياترة زيرةكيان

نةخواردووة. ماسي دايكيان
ئاماذةيان  تؤذةران كاتدا  لةهةمان
دايكدا لةلةشي جيوة كةرَيذةى بةوةدا
بةرزدةبَيتةوة، زياتر ماسي بةخواردنى
ئةطةربِريارىزيادلةثَيويستى لةمةشدا
ئةوا ةوة

َ
مندال لةشي بضَيتة جيوة

نزم ذيرييان ئاستى ثَيضةوانةوة بة
ئيميلي (د. لةبةرئةوة   ، دةبَيتةوة
زانكؤى لة هاوكارانى تؤذةرو ى ئاكني)
ئاماذةيان راثؤرتةكةياندا لة هارفارد
كردوة ماسي خواردنى  بةسوودةكانى 
كاتدا زيانة لةهةمان لةكاتى سكثِريدا،
خستؤتةِروو. شيمانةكراوةكانيشيان
طةورةو ماسيية خواردنى بةتايبةتى

و (تــونــة ــانــى وةك ــذةك تــةمــةن درَي
ئةبوسةيف).

تــوَيــذيــنــةوةيــة  ــةم  بــايــةخــى ئ
ضــاوطــةيــةكــى ـــة كــةمــاســي ـــةوةداي ل
بؤ ـــة ـــةي رؤذان خـــؤراكـــى ســـةرةكـــى
كةباشرتين ،(-3 (ئؤمَيطا ترشةكانى
مَيشك زووى  طةشةكردنى بؤ ماددةن 

كؤرثةلة. الى
ــةو ــل ــي طــورضــي ــؤش ــةخ ن  ¿
بؤ (c)و ظيتامني بة ثةيوةندييان 

تةمةنيان: درَيذبوونى
ئــةمــريــكــيــةكــان  تـــوَيـــذةرة     
نةخؤشي كةئةو كةسانةى دةريانخست
(د ظيتامني و  هــةيــة طورضيلةيان

ـــؤذدارى  ن ضـــارةســـةرى وةك   (  D–
مــردنــيــان ــــذةى رَي ــنــن، بــةكــاردةهــَي
(26%) بةرَيذةى دا

َ
دووسال لةماوةى

كةسانةى ئةو لةضاو دةبَيتةوة كةمرت
ناخؤن. D ظيتامني

لةش ــدةى ــاري  ظــيــتــامــني(D) ي
زؤر كة كاليسيؤم مذينى بؤ دةدات
م
َ
بةال ئَيسكةكان، تةندروستى بؤ طرنطة

كة دةريانخستووة نوَييةكان توَيذينةوة
خؤثاراستن وةك  زؤرة ديكةى  سودى
.
َ
دل بةنةخؤشيةكانى دووضاربوون لة

زانكؤى لة كيستنباوم بريان د.
كة توَيذينةوةيةيدا لــةو واشنتؤن
طةيشتة بـــوو  بــــــةردةوام  

َ
دووســـــال

ظيتامينة ــةم ئ كــاريــطــةرى  زانــيــنــى 
ئةو تةندروستى ضاكبوونى  لةسةر
سستى و الوازى دووضارى نةخؤشانةى

هاتبوون. طورضيلةكانيان كارى
بة دووضـــاربـــووان ــةرى ضــارةس
سةرةتاييةكاندا قؤناغة لة طورضيلة،
لةخؤ (D) ظيتامني كة دةرمانَيك
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طــــرتــــووة بـــةكـــاردةهـــَيـــنـــن 
ـــذة  بـــؤ كـــةمـــكـــردنـــةوةى رَي
دةرةقــي  طالندى  بةرزةكانى 
لة ملدا، كةنوَينةرو رَيكخةرى 
م 

َ
بــةال لــةلــةشــدا،  كاليسيؤمة 

ــدة   ــالن ــــةم ط زؤربـــــوونـــــى ئ
ئَيسسكةكان الواز دةكات.

نزيكةى (1418) كةسي 
لةو  طورضيلة  بة  دووضاربوو 
توَيذينةوةيةدا، بةرزبوونةوةى 
رَيذةكانى هؤرمؤنى دةرةقييان 
لةئةنجامى  ــووة،  ــداب

َ
ــةل ــةط ل

شكستى طورضيلةيان، زؤربةيان 
(كالسرتؤيل)  دةرمانى  لةرَيي 
لة  دةستكردة  نمونةيةكى  كة 
ضارةسةركران     (D) ظيتامني 
رَيذةكانى  َيكى بؤنزمكردنةوةى 

َ
كؤمةل م 

َ
ــةال ب دةرةقـــي،  طالندى 

ديــــكــــةيــــان  ئـــــةم دةرمــــانــــةيــــان 
بةكارنةهَينا.

كةوتنة  توَيذةران   
َ
دووسال ثاش 

بةراوردكردنى  نةخؤشةكان و رَيذةى 
ضاكبوونةوة يان مردنيان، تَيبينى كرد 
بة رَيذةى (26%) ى ئةوانةى دةرمانى 
بةكارهَينابوو  ــان  ي  (D) ظيتامني 
ضاكدةبوونةوةو لةمردن دةربازبوون.

ــة تــؤذيــنــةوةكــانــى ديــكــةشــدا  ل
ـــووة ئـــةوانـــةى شــتــنــةوةى  ـــةوت دةرك
دةرمــانــى  كـــراوةو  بــؤ  طورضيلةيان 
ظيتامني (D) بةكاردةهَينن، ماوةيةكى 
بةكارى  ئةوانةى  لةضاو  دةذين  زياتر 

ناهَينن.
ئَيستا  كة  رايطةياند  كيستنباوم 
تؤذينةوةى زياتر بةئةنجام دةدرَيت بؤ 
زانينى كاريطةرى ظيتامني (D) لةسةر 
دووضاربوون  ئةطةرى  كةمكردنةوةى 

.
َ
بةنةخؤشييةكانى دل

 (D) ظيتامني  كــةمــى 
كةسانى طةورة تووشي الوازى 
م 

َ
ــــات، بـــةال ئــَيــســكــةكــان دةك

ئَيسكة  دووضـــــارى   
َ
مــنــدال

جةستةى  ــــات.  دةك ــةرمــى  ن
مرؤظ لةكاتى بةركةوتنى بة 
 (D) ظيتامني  خــؤر  تيشكى 
لة  دةكــات، هةروةها  دروســت 
ــؤن) و لــةشــريدا  ــاِّـ مــاســي (س
دةســت   (D) ظيتامني  بـــِري 

دةكةوَيت.
و  بةيانى  ذةمــى   ¿

كةمكردنةوةى كَيشي لةش:
توَيذينةوةيةك  ئاكامى 
كةخواردنى  ــردةوة  ك روونــى 
بةيانيان  تَيروثِرى  ذةمَيكى 

106
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كــة بــِرَيــكــى بــاشــي كــاربــؤهــيــدرات و 
رؤذانـــة  و  تــَيــدابــَيــت  ثرؤتينةكانى 
لةش  كَيشي  ئةوا  بكرَيتةوة،  دووبــارة 
كةم دةبَيتةوةو ئةو كةسةش دةتوانَيت 

ثارَيزطارى لة كَيشي بكات.
ـــةم ذةمــى  ـــــةِراى تــــــؤذةران ئ ب
دةكات  لةمرؤظ  وا  ثِرة  تَيرو  بةيانية 
ماددة  و  خواردنى شريينى  ئــارةزووى 
ثاشان  بَيتةوة،  كةم  نيشاستةييةكانى 
لةو  باش  بِرَيكى  كةسةدةكات  والــةو 
سةوزةو ميوانة بخوات كة بة ظيتامني 

ةمةندن.
َ
ةكان دةول

َ
و ريشال

 د. دانيال ياكوبوفيتش لة زانكؤو 
ثاش  ظــةنــزويــال  نةخؤشخانةيةكى 
 (15) تاقيكردنةوةى  توَيذينةوةو 
ئةم  ةوةكاندا 

َ
قةل كةسة  بةسةر   

َ
سال

لةهةمان  كــةوتــووة،  ضنط  ئاكامةى 

كةمى  ذةمَيكى  كة  رايطةياند  كاتدا  
كاربؤهيدرات رَيطايةكى باش نيية بؤ 
هةروةها  لةش،  كَيشي  كةمكردنةوةى 
ئةوكةسة  ــات  وادةك خواردنيشي  زؤر 
ةوى 

َ
قةل دووضــارى  دواتــر  ماوةيةكى 

دانيال   د.  مةبةستة  بؤئةم  ببَيتةوة، 
كومسولس،  ــانــى  ــاي زان ــارى  ــاوك ــةه ب
ذنــى   (94) ــةســةر  ل ــان  ــةوةي ــن ــؤذي ت
كرديانن  كــة  بــةئــةنــجــامــدا،  ــةو 

َ
قــةل

ذةمَيكى  بةشَيكيان  دووبــةشــةوة،  بة 
ةمةندى بةيانى بة كاربؤهيدرات 

َ
دةول

و ثـــرؤتـــني، بــةشــَيــكــيــان بــة بــِري 
هةردوكيان  كاربؤهيدرات  كةمرتي 
بوو،  نزم  خؤراكيان  ضــةورى  ــذةى  رَي
كةمرتى  بِري  ئةوانةى  دا  سةرنجيان 
كاربؤهيدراتيان  دةخوارد، كة (46) ذن 
بوون و (1085) تا وزةيان وةردةطرت، 

 (1 7 )
طـــــــــــــــرام 

 (51) و  كاربؤهيدرات 
طرام   (78) و  ثرؤتني  ــرام  ط

 (290) ذةمــيــان  كةمرتين  ضـــةورى، 
تاوزةى لةخؤ طرتبوو، رؤذانة تةنها (7) 
طرام كاربؤهيدراتيان لة نان و ميوةو 
طرام   (12)  

َ
لةطةل شريبؤدانابوون  و 

لةذةمى  هَيلكةو  و  طؤشت  لة  ضةورى 
بةيانيان بةشةكةى ديكةش كة (48) 
ذن بوون و ذةمى تَيروثِرى بةيانيانيان 
 (1240) دةطةيشتة  كة  بؤدانابوون 
تاووزةى رؤذانةيان، بِري كاربؤهيدرات 
لة  طــرامــيــش   (93) و  طـــرام   (97)
وزةيان  تا   (610) بةيانيان  ثرؤتني، 
و  كاربؤهيدرات  طم   (58) وةردةطرت 
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هةروةها  لةش،  كَيشي  كةمكردنةوةى 
ئةوكةسة  ــات  وادةك خواردنيشي  زؤر 
ةوى 

َ
قةل دووضــارى  دواتــر  ماوةيةكى 

 (1 7 )
طـــــــــــــــرام 

 (51) و  كاربؤهيدرات 
طرام   (78) و  ثرؤتني  ــرام  ط
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ضةورى، طم و (22) ثرؤتني طم (47)
و كاربؤهيدرات طم (34) نيوةِروانيش
ضةورى، طم و (13) ثرؤتني طم (28)
ثَيكهاتووة كة ذةم كةمرتين ئَيواران
طم و (18) كاربؤهيدرات (5) طم لة

لةضةورى. طم (28) و ثرؤتينةكان
بــةراورديــان مانط  (8) لةثاش
بةيانى ـــة ذةم ذنــانــةى  ئـــةو ـــرد،  ك
لةشيان كَيشي دةخــوارد تَيروثِريان
كةمى زياتر  ديكة ذنةكانى لةضاو 
كَيشي (21%) ــذةى ــةرَي ب ــوو، ــردب ك

لةشيان.
نةمانى و خةم و نيطةرانى ¿

خواردن: ئارةزووى
بؤنةمانى  ئاماذةى  تؤذينةوةيةك
ذنانة ئــةو الى خـــواردن  ئــــارةزووى
و نيطةرانن كةسانَيكى كة كــردووة
دةخؤن، رابردوويان و ي

َ
مندال بؤ خةم

دةروونييةكانى ةتة
َ
لةحال زؤر ديارة

و ةِراوكَي
َ
دل خةمؤكى و و ترس وةك

لةثشت طــةورةن  هؤكارَيكى و  رارايــي
كةم و خؤراكى بةرنامةى تَيكضوونى

خواردنةوة.
ئاماذة ديكةدا تؤذينةيةكى لة
يدا

َ
مندال لةكاتى كراوةكة ذنانة بؤئةو

و هاتوون نيطةرانى و ترس دوضارى
بةدةستنةبوونىئارةزووىخواردنةوة
دةريـــدةخـــات ــةمــةش ئ ــن، ــن ــَي

َ
ــال دةن

بؤئةو ضارةسةرَيك  طرنطة كةضةند 
و رَيــنــمــايــي ــة بـــدؤزرَيـــتـــةوةو ــان ذن
بكرَيت ثيادة ثَيويستيش رَيوشوَينى

دا.
َ
مندال لةثةروةردةى

و ــك ــةم م ــرثــةنــجــةى شــَي  ¿
قاوة ضاو نةخواردنةوةى

بيست  كة تؤذينةوةيةى ئةو  

كةهيض دةريخست خاياند زياترى
َ
سال

نابنةهؤى قــاوة ــان ي لةضا يةكَيك
ذن دووضاربوونى مةترسي زيادكردنى

مةمك. شَيرثةنجةى بة
رايطةياند، دافاسامبوجاتما، د.
ذنــان زؤرةى ذمــــارة ـــةو ئ ــو  ــَي ــةن ل
َ
ســال  (22) لــة زيــاتــر ــؤمــاوةى ــةب ك
هيض كرد، تؤذينةوةكةيان بةشدارى
نَيوان لة نةكرد بةدى ثةيوةندييةكيان
يان (كافايني) كــةمــاددةى ضا قــاوةو
دووضاربوون مةترسي

َ
لةطةل تَيداية

هيض بطرة مةمك، بةشَيرثةنجةى
ئةطةر نيية  قـــاوةدا لةضاو ترسَيك

بةشَيوةيةكى رَيكوثَيك بخورَيتةوة.
ـــذةى  رَي ــى ــاران ــاوك  جــانــمــاو ه
الى ــان ي (ضـــاوقـــاوة) خـــواردنـــةوةى
تؤذينةوةكة لة كة ثَيوا ذن (85987)
نَيوان لة تةمةنيان  و بةشداربوون 
لةسةرةتاى دةبــوون ن

َ
ساال  (30-55)

(22) ــذايــي بــةدريًَ تــؤذيــنــةوةكــةداو
نزيكةى بـــةدواداضـــوونـــيـــان،  

َ
ـــال س

شَيرثةنجةى دوضارى ذنيان (5272)
ينةوة

َ
لَيكؤل ثــاش  هاتبوون، مةمك

ئةطةرى كــة ديكة هــؤكــارةكــانــى لــة 
مةمكةوة شَيرثةنجةى بة ثةيوةندييان
كَيشان، جطةرة  تةمةن، وةك  هةية
خواردنةوة  ، ضاالكى لــةش، ضــةورى
خَيزان، تةندروستى بارى كهوليةكان،
مَيذووى مانطانةو ســوِرى وةستانى
هؤِرمؤنةكان، بة ضارةسةركردنيان
تَيبينيان ةكانيان...

َ
مندال ذمـــارةى

ذنانة ئةو الى مةترسييةك هيض كرد
زياترى يان كوث (4) رؤذانة كة نيية
بة ضا دةخؤنةوة، دةخؤنةوة يان قاوة
كوث لةيةك كةمرت بةوانةى  بةراورد

دةخؤنةوة.
هــيــض ـــــدا ـــــات لـــــةهـــــةمـــــان ك
دووضــار لةنَيوان ثةيوةندييةكيان
خواردنةوةى نةخؤشييةو بةو بوون
بةدى شريينى يان ديكة ماددةكانى

نةكرد.
شةكرةو بة دوضاربووان برينى

هةنطوين بة كردنى ضارةسةر
نـــــؤذدارى ــى ــةك ــةوةي ــن ــذي ــوَي ت
ئــاكــامــةى ئـــةو  طةيشتة ئــةمــريــكــى 
دوضـــاربـــووان برينى دةكــرَيــت كــة 
هةنطوين بــة شــةكــرة نةخؤشى بــة 
لة كةسانةش ئةو و بكرَيت ضارةسةر

بكةن. دةرباز (بِرين) مةترسي
ــفــةر  ــي (جــن  ذنـــــة تـــــوَيـــــذةر
ى (ويسكنسؤن) زانكؤى لة ئايدى)
زؤر لةسةر تاقيكردنةوةى ئةمريكى
بةئةنجامداو شةكرة بة دوضاربووان
دةست لة برينى كةسيان (12) توانى
ئــةويــش بة بــكــات، ـــاز يــان قــاض دةرب
كردةوة روونى هةنطوين. بةكارهَينانى
دةكوذَيت، ميكرؤبةكان هةندطوين كة
تَيدايةو ى (ئةسيد) ماددةى ضونكة
هَيزى و دةطرَيت  ميكرؤب لة  رَيطة

بةرطرى لةشيش زياتر دةكات.
ئـــةوةيـــة ضـــارةســـةرةكـــةشـــى
دةخرَيتة هةنطوين باشى برَيكى
ثَيستة البردنى ثاش برينةكان، سةر
بةمةش ، ميكرؤبةكانى و مردووةكان
تةشةنة ضــاكــدةبــَيــتــةوةو  برينةكة 
كؤنةكان رَيطة لةسةر دةكات وا و ناكات
لة ثةلةكان، كة هةر نةِرؤين بة بِرينى
دوضارى كةس ضةندين ضركةيةكدا

دةبن.
بةم كـــة دةريخســـت هةروةهـــا
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بوو دوضار كةسي نابَيت ضارةية رَيطة
وةربطرَيت، برينةكان بة دذ دةرمانـــى
توَيذينةوةيـــةش و ئـــاكام ئـــةم 
مانطى لةضةند طشـــتى بةشـــَيوةيةكى
جيهاندا. لة دةبَيتةوة بآلو داهاتوودا

خووطرتنـــى و كافايـــني
مـــاددة بـــة ئةمريكـــى  دايكانـــى 

ضاالككةرةوةكانةوة
دَيترَيذةىبةكاربردنى  تا  رؤذانة
(كافايني) خواردنةوانةى ماددةى ئةو
يةكطرتووةكان وآلتـــة لة تَيداية يـــان
لة (%38.9) بةرَيذةى دةبَيتةوة، بةرز

دا. (2007) ى
َ
سال

زؤريـــش  رادةيةكـــى بـــة   
لـــةو روو زؤر ئةمريـــكا دايـــكان لـــة
سؤداو قاوةو وةك دةكةن خواردنةوانة
رؤذانـــة كـــة ، خواردنةوةكانـــى وزة
دةبـــةن بـــةكارى (%65) ى ذنانيـــان
بةِرَيوة ثَي رؤذانةيان كاروبارى تاوةكو

بضَيت.
ى 

َ
 يةكَيكلةودايكانةكةدوومندال

من َيم
َ
بل بَيطومان دةتوانم هةية،وتى:

طرتووة، رؤذانة وة (كافايني) بة خووم
قتوو (4) بةخواردنـــةوةى ثَيويســـتم
قاوةو كوث (3) و وزةيي خواردنةوةى

هةية. سؤدا قتوو (6)
ذنـــة و خَيـــزان ثســـثؤِرَيكى 
ئةمِرؤ دايكانـــى وتى: نوســـةرَيكيش،
ن،

َ
ســـةرقال زياتر كاتـــةكان لةهةمـــوو

كاتَيكى زؤرمان
َ
مندال ؤزةو

َ
ذيانمان ئال

ني
َ
سةرقال بةردةوام دةطرَيت، دةبينني

لة ذيانى بةشَيك بؤتة كافايني ئَيســـتا
قاوة كوث يةك بةجؤرَيك ئةمِرؤمان،
كةسَيك ضاوةِرَيني هةموو نييةو بةس
بكات دروست بةجؤرَيك بَيت كافايني

بةدةســـت جطـــةرة كـــةوةك ثاكةتـــى
بكةوَيت.

دةمارةكانـــى دةكات وا كافايـــني
ماندوَيتى دةمارى هةستى كؤئةندامى
ئةمةش نةكةن، درســـت مرؤظ لةالى
و ثَييةوة خووطرتنـــة  ئةوهـــؤكارةى
ثَي ثشتى زؤر بةرَيذةيةكى كيش

َ
خةل

ئةو وزةيةى وةرطرتنى دةبةســـتن بؤ
دةبةخشـــن. ثَيـــي  خواردنـــةوةكان
كافايني َيـــن مـــاددةى

َ
دةل تـــؤذةرةكان

السةريةشـــةو هؤكارَيـــك بؤ دةبَيتـــة
ناســـراوة، (شـــةقيقة) بـــة ئـــةوةى 
و هةرســـكردن خراثي يـــان هـــؤكارى
ةو

َ
ريخؤل كَيشةكانى سووتانةوةىطةدةو

بـــؤ ذنانى مةترســـي لةبارضوونيـــش
مةترســـي ديكةوة دووطيان،لةاليةكى
طةنج كةسي و

َ
دل نةخؤشـــي بؤ هةية

دةكاتةوة. ييةكان
َ
دل نؤبة رووبةِرووى

ديكة تؤذينةوةكانى ¿
ديكــةش تؤذينةوةيةكــى  ¿
(26) كةنزيكـــةى دةريخســـتووة
لةئةنجامى يؤنانـــى تـــى

َ
هـــةزار هاوال

زةيتوونـــةوة رؤنـــى بةكارهَينانـــى
بةشَيرثةنجة تووشبوونيان لةمةترسي

دووركةوتوونةتةوة.
خؤراكى  بةرنامةى لةبةرئةوةى  
باش لةســـةوزةو ميوةو بِرَيكى يؤنانى
طؤشـــتى بِرَيكـــى كةم و ـــةكان

َ
دانةوَيل

لةخؤدةطرَيت. سوور
دةركةوت تؤذينةيةكــدا ¿ لــة

جؤرَيكى (قةرنابيت-  كةبةكارهَينانى
دةدات ياريـــدةى ثيـــاوان بروكولـــي)
ثرؤســـتات شـــَيرثةنجةى دووضـــارى

نةبن.
خؤراكى بةرنامةى رَيكخستنى ¿

لةمةترســييةكانى نةخؤشــيةكانى
دةثارَيزَيــت، بةتايبةتى  دَل مــرؤظ
و ماســـي ســـةوزةو  زؤرخواردنـــى
و ســـوور طؤشـــتى كةمكردنـــةوةى

كهولييةكان. خواردنةوة
(هارفـــارد) زانكـــؤى تيمَيكـــى
تى

َ
هاوال هةزاران تؤذينةوةيان لةســـةر

ئةوانةى لةنَيـــو بةئةنجامدا يؤنانـــى
ثيادة رَيكوثَيك خؤراكـــى بةرنامـــةى
بـــة كـــة طـــوَي  دةكـــةن، ئةوانـــةش
لةئاكامدا ، خؤراكييان نادةن بةرنامةى
دوضاربـــوون كةرَيـــذةى دةركـــةوت
شـــةكرةو و

َ
دل بـــة نةخؤشـــييةكانى

كةمرتة ئةوانةدا لةنَيو زؤر شَيرثةنجة
رَيكوثَيكة، خؤراكيـــان كةبةرنامـــةى
كة زؤربةيان ديكة، بةبةراورد لةوانى
َينن.

َ
دةنال نةخؤشييةكانةوة بةدةست

سةرضاوة:
www.Nabaa.com
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هؤكارة نةخؤشخةرةكان زؤرن و 
هةمةجؤرن لةوانةش بةكرتياو ظايرؤس 
كةدةبنة  ثريؤن   و  مشةخؤرةكان  و 
ةكاندا 

َ
هؤى نةخؤشي لة مرؤظ و ئاذةل

و لةئةنجامدا تةندروستييان دةخةنة 
ئةمانةش  ســــةرةِراى  مةترسييةوة 
ــةن  هـــةنـــدَيـــك هــــؤكــــارى ديـــكـــة ه
بوونيان  ذينطةدا  لة  كةبةبةردةوامى 

و  مَيش  وةكــو  هةية 
و  مــرؤظ  كة  مةطةز 
 بــَيــزاردةكــةن 

َ
ـــاذةل ئ

دةبـــــنـــــةهـــــؤى  و 
هؤكارة  طواستنةوةى 
نــةخــؤشــخــةرةكــان 
هــــــــــــةروةهــــــــــــا 
راســــــتــــــةوخــــــؤش 
ــــان  ــــي ــــك ــــدَي ــــةن ه
دةبَيتةهؤى ثةكخستنى كؤئةندامةكانى 
كةئةمةش  نةخؤشخستنيان  و  لةش 
ــةر اليةنى  س ــة  ــات ــاردةك ك بــَيــطــومــان 

ةكة.
َ
بةرهةمهَينانى ئاذةل

نةخؤشيانةى  لةو  يةكَيكة  ثزوو 
و  روودةدات  مَيشَيكةوة  كةبةهؤى 
ضاالكى  و  تةندروستي  كاردةكاتةسةر 
ثَيي  بة  هــةروةهــا  تووشبوو  ــى 

َ
ئــاذةل

مرؤظيشدا  لة  زانستييةكان  سةرضاوة 
نةخؤشييةكة تؤمار كراوة .

ـــشـــةكـــة لــة  كــــرمــــؤكــــةى مـــَي
ي تووشبوودا 

َ
بؤشاييةكانى لووتى ئاذةل

طةشةدةكات  و  دةبــات  بةسةر  ــان  ذي
بةشَيوةيةك كة قةسابةكان و خانمان 
لةكاتى  بةتايبةتى 
ضاكردن  ســةروثــَي 
زياتر  ثاكردنيدا  و 
ضاويان بة كرمؤكةى 
مَيشكةكة دةكةوَيت 
َين: كرمى 

َ
و ثَيي دةل

لووت.
   بةشَيوةيةكى 
طـــشـــتـــى خــــــاوةن 
ـــــةكـــــان لــة 

َ
ئـــــاذةل

ــــدا  ــــان ــــت ــــوردس ك
شــــارةزايــــيــــةكــــى 

لةناسينةوةى  ثةيداكردووة  باشيان 
كلينيكةكانى  دةضنة  نةخؤشييةكةو 
ــن  ــَي

َ
دةل و  ظــَيــتــَيــرنــةرى  ثزيشكانى 

ةكانمان ثزوويةتى، لةبةرئةوة بة 
َ
ئاذةل

زانستييةكةى  اليةنة  زانى  ثَيويستم 
ضــاوى  ثــَيــش  بخةمة  نةخؤشيةكة 

خوَينةران.
نةخؤشي ثزوو ضي دةطةيةنَيت؟

  لة كوردةواريدا بة نةخؤشييةكة 
هةندَيكجار  ”ثـــــزوو“و  دةوتـــرَيـــت 
ـــوت“ لة  ثــَيــى دةوتـــرَيـــت ”كــرمــى ل
ظَيتَيرنةرى  ثزيشكى  سةرضاوةكانى 
يان    Nasal bots ــَيــن: 

َ
دةل ثــَيــى 

 Oestrus” ــان  ي  “Oestriasis”
.“ovis infestation

   ثزوو هؤكارةكةى دةطةِرَيتةوة 
زانستيةكةى  نـــاوة  كــة  مَيشَيك  بــؤ 
لة  لة: Oestrus ovis، كة  بريتيية 
قؤناغةكانى كؤمؤكةييدا بةشَيوةيةكى 
سروشتى لة رَيِرةوةكان و طريفانةكانى 
و  دةذى  مـــةِردا  لوتى   “Sinuses”
جَيطري دةبَيت و زياتر مةِر هةستيارترة 
بؤ تووشبوون بةم جؤرة مَيشةو زيانى 
تووشى  هةندَيكجار  و  ثَيدةطةيةنَيت 

بزنيش دةبَيت.
 سةرضاوةكان ئاماذة بةوة دةكةن 
دةبَيت  مرؤظيش  و  سةط  تووشى  كة 
” Zoonoses“، لة مرؤظدا مَيشةكة 
كرؤمؤكةكان بةرهةم دةهَينن و بآلوى 
دةكةنةوة بةسةر ضاو و لَيو و لووتى 
نةخؤشي  هؤى  دةبَيتة  مرؤظةكةداو 
”Ocular Myiasis“ ياخود دةبَيتة 
هــؤى هــةوكــردنــى بــةشــى ســـةرةوةى 

كؤئةندامة هةناسةدان.
وةرزة  ــة  ل ــر  ــات زي مــَيــشــةكــة    

نةخؤشي 
ثزوو

دكتؤر فةرةيدون عةبدولستار 
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طةرمةكاندا ضاالك دةبن و لةزؤربةى 
تايبةتى  بة  بآلووةو  جيهاندا  وآلتانى 
لةم  و  بةرازيل  ئةفريقاو  باشورى  لة 
دوايـــيـــةدا رَيــــذةى تــووشــبــوون بةم 
مشةخؤرة لة وآلتانى باكورى ئةوروثا 
يةكَيكة  كوردستانيش  بووةتةوة،  كةم 
لةو وآلتانةى كة مَيشةكةى تَيدا هةيةو 

مةِر و ماآلت تووشي ثزوو دةكات.
سوِرى ذيانى  

:Oestrus Ovis 
ذيانى  ســوِرى  لة  تَيطةيشتن      
بؤ  ثَيويستة  زؤر  زيندةوةرَيك  هةر 
ئةو  ــكــردنــى 

َ
كــؤنــرِتل لــة  تَيطةيشتن 

زيـــنـــدةوةرةو ضــارةســةركــردنــى ئةو 
نةخؤشييةى كة دروستى دةكات.

ــذى  درَي ثَيطةيشتوو  مَيشى     
يةكةى نزيكةى 1 سم دةبَيت و رةنطَيكى 
مَييةى  و  هةية  ةمَيشى 

َ
خؤل تاريكى 

 “Larvae” كرؤمؤكةكان   مَيشةكة 
ـــةري  دةوروب لة  و  دةهَينن  بــةرهــةم 
دةكةنةوة،  بآلوى  ةكةدا 

َ
ئاذةل لووتى 

و  بضوكن  ــارة  ــةب ق بــة  كــرمــؤكــةكــان 
ئةستورن و رةنطةكةيان سثي زةردباوة 
َين و كؤض دةكةن 

َ
و وردة وردة دةجول

ةكةو 
َ
بة ئاِراستةى بؤشايي لووتى ئاذةل

زؤربــةيــان  و  طريفانةكانى  دةطــةنــة 
طريفانةكانى  ــة  ل كــاتــيــان  ــــةى  زؤرب
بةسةر   “Paranasal sinuses”
دةبةن، ضونكة كرؤمؤكةكان ئارةزووى 
ــةو شــوَيــنــةيــان هــةيــةو بــؤشــايــي و  ئ

طريفانةكانى لوتى مةِر بة طونجاوترين 
بؤ  دادةنـــَيـــن  ذينطة  لــةبــارتــريــن  و 
ثَيطةيشتنيان.  و  طــةشــةكــردنــيــان 
دةطةن  ثَيي  كرؤمؤكةكان  كة  كاتَيك 
رةنــطــةكــةيــان دةطــؤِرَيــت بـــةوةى كة 
رةنطى تاريكيان لةسةر دةنيشَيت و لة 
دواييدا هَيلَيكى رةش بةسةر ثارضةى 

ثشتةوة دةردةكةوَيت.
 Larval”    ماوةى كرؤمؤكةيي
10مــانــط   1- نــزيــكــةى   “Period
تةمةن  ــة 

َ
ئــاذةل لــة  و  دةخــايــةنــَيــت 

و  دةبَيت  كورتر  ماوةكة  بضوكةكاندا 
ماوةكة جيازاوى  بةثَيي سةرضاوةكان 
َيكى ديكة.  

َ
َيكةوة بؤ ئاذةل

َ
هةية لة ئاذةل

قؤناغي  دةطاتة  كرؤمؤكةكة  كاتَيك 
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و طريفانةكان بةرة بةرة ثَيطةيشتوو
دةكةونة ن و

َ
لوت بةجَيدةهَيل بؤشايي

ماوةيةك دةطؤِرَين و دوايى زةوي سةر
(بةضكة قؤزاخة نــاو  كرمؤكةى بؤ 
قؤناغةش ئــةم   (Pupate مــَيــرو

دةخايةنَيت  هةفتة  9  –  3 نزيكةى
هؤكارة بة  هةية ثةيوةندى زياتر  و
ئاو لةبارى لةكاتى ذينطةييةكانةوة،
و دةكـــات طةشة ذيــنــطــةدا و هـــةواى 
مَيشَيكى بؤ  دةطــؤِرَيــت و دةطــات ثَي 
جووت ئةنجامدا لة كة ثَيطةيشتوو
دا مَي و نَير نَيوان لة روودةدات بوون
دةكةنةوة دةست  مَييةكان دووبارة  و
و كرمؤكةكان  هَينانى بــةرهــةم بة 

دةبَيتةوة. دووبارة ذيانيان سوِرى
نيشانةكان:

نيشانةكانى  طشتى  بةشَيوةيةكى
تــوشــبــوو ــــى

َ
ـــةســـةر ئــــاذةل ثــــزوو ل

بووني لةئةنجامى ـــت ـــةوَي دةردةك
و بؤشايي لة  مَيشةكة كرؤمةكانى 
َ
جول ة

َ
جول داو  و  لوت  طريفانةكامى 

بؤ لةشوَينَيكةوة كردنيان كــؤض و 
بَيطومان ئةمةش  كة ديكة شوَينَيكى 

هؤى: دةبَيتة
لوت  دةردراوى كة يةكةم: ئةوةى
لة كة بةوةي دةكات زياد بةرة بةرة
تووشبوونةوة سةرةتاييةكانى قؤناعة
دةسثَيدةكات ثاك و ساف بةشلةيةكى
خةست دةبَيتةوةو وردة شلةكة وردة و
ةى

َ
ثةل كؤتاييدا قؤناغةكانى لة و

بةرة بةرة و دةبينرَيت  تَيدا  خوَينى
ئةمةش و دةكات زياد خوَينةكة بِرى
ضةند بوونى ئةنجامى  لة  روودةدات
لةلةشي دِركدا لةشَيوةى ثَيكهاتةيةك
دةيضةقَينَيتة كــة كــرؤمــؤكــةكــانــدا

و تووشبوو ى
َ
ئاذةل لوتى طريفانةكانى

بةربوونى. و خوَين كردنى بريندار
زؤرى  ئــةنــجــامــى لــة  دووةم: 
بةردةوام بوونى و ذمارةي كرمؤكةكان
هؤى دةبنة لوتدا بؤشايي لة ضاالكيان
لوتى ثــةردةى لينجة بوونى ئةستور
رَيذةيةكى بوونى  ةكةو هةروةها

َ
ئاذةل

ناو خةستةوةبووى دةردراوى لة زؤر
هؤى دةبَيتة  كؤدةبَيتةوةو كة لووت 
ثةكخستنى ثرؤسةى هةناسة وةرطرتن
تووشي جار زؤر و دانةوة هةناسة و

هةناسة بِركَيي دةكات.
سةر  و ثذمني ديــاردةى سَييةم: 
بؤضةند بونةوةى دوبارة و راوةشاندن
توشبووةوة ى

َ
ئاذةل اليةن لة  جارَيك

ة
َ
جول روودةدات لة ئةنجامى ئةمةش

طةورةكان كردنى كرمؤكة كؤض و جوأل
لوتدا. لةناو طريفانةكانى

كرمؤكةكان  هةندَيكجار ضوارةم: 
لوتيان طريفانةكانى جيهَيآلنى تواناى
لةناو تــيــايــدا ئةنجامدا لــة نييةو 
هــةوكــردنــى هـــؤى ــنــة دةضـــن و دةب
ئةطةر و “Sinusitis” طريفانةكان
بةرة نةكرا ضارةسةر قؤناغةدا لةم
و دةكـــات زيــاد بــةرة هــةوكــردنــةكــة
دةنَيت هةنطاو ةكة

َ
ئاذةل مَيشكى بةرةو

دةبَيت. كوشندة ئةنجامةكةى و
تووشبوندا  لةكاتى ثَينجةم: 
لةوةِر دةكةوَيت وردة لة ةكة وردة

َ
ئاذةل

دياردةبَيت. ثَيوة الوازى لةِرو و
ضارةسةركردن:

بةرهةم هَينانى  لة رَيطة طرتن  
ــةكــان

َ
ئــاذةل ثَيويستة كــرمــؤكــةكــان

بكرَيت ثَي طؤركَي  جَي شوَينةكانيان 
كردن ضارةسةر ثرؤسةى ثَيويستة و

دةست ثَيبكات بةهاردا لةكؤتايي وةرزى
بة تووشبوون لة رَيطةطرتن مةبةستي

لة مَيشةكان. ذمارةيةكى زؤر
مةطةزبة و مَيش قةآلضؤكردنى -

طةكاندا.
َ
كَيل لة بةردةوامى

دةرمانى هةندَيك بةكارهَينانى -
وةكو: كاريطةر

.Closantel كلؤزانتيل: .1
.Ivermectin ئيظرمكتني: .2
.Rafoxanid 3. رافوكسنايد: 
لَي ســوديــان كة سةرضاوةكانى

وةرطرياوة

1.The ,merck veterinary 
Manual Eighth  edition , 
1998 . p: 1109

 2.Radostits , O.M,Gay. 
, C ,C Ml00d and 
Hinchcliff, K.W (2000) 
Veterinary Medicine Atext 
book of the disease of cattle 
, sheep ,pigs , Goats and 
Horses.
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ثَيرتَول ئةو ثَيكهاتة طرنطةية  كةتا 
ئةمِرَوش دادةنرَيت بة بزوَينةرى ئابورى 
تان و ِرَوذانةو بةبةردةوامى نرخةكةى 

َ
وال

كاريطةرييةكى  بــةوةش  لةطَوِراندايةو 
طشت  بازاِرةكانى  هةيةلةسةر  بَيهاوتاى 
سامانةسروشتيةطرنطة  ئــةم  جيهان. 
كةئةطةر  بوذاندَوتةوة  تى 

َ
وال ضةندةها 

هةذارترين  تانة 
َ
وال نةبوايةئةو  ثَيرتَول 

م لةذَير 
َ
ى دنيا دةبوون, بةال

َ
كَومةل

ســـايـــةى 
ــــتــــونــــى 

َ
ئــــال

ِرةشــــــــــــدا(1) 
جيهانى. ئابورى  طةشتونةتةلوتكةى 

هةندَيك  بَو  سامانةلةبنهاتووة(2)   ئةم 
شوَينى سةر زةويش بَوتة مايةى تةماعى 
لةوشوَينانةدا  هةميشة  و  ــكــان 

َ
خــةل

ملمالنَييةكى دذوار هةية كة زَور كات 
ذيانى  و  لَيكةوتَوتةوة  طــةورةى  شــةِرى 
هةزاران مرَوظى بَيتاوانى دووريوةتةوة . 
بةت لةم باسةدا هةر وةك لةناونيشان

َ
هةل

ةكةوةديارةدةمةوَيت  تيشك بخةمة سةر 
ثَيكهاتن و بنةضةى ثَيرتَول و ضَونَيتى 

كاريطةرى  بة  كارم  دروستبوونى,ئيرت 
لةسةر  نيية  ئابورييةكةى  و  سياسى 
جيهان, ضونكةلَيرةدا ثَيرتَول لةِروانطة 
لة  شيدةكةينةوة  زةويناسييةكةيةوة 
ثَبكهاتةكةى  و  دروستدةبَيت  وكاتةى 

ضيية. ئةوةى هانيدام 
ئةم باسةبنوسم ئةوةية,كةلةِرَوذانى 
كى 

َ
ئةمِرَودا وبةتايبةت لةكوردستان خةل

وى لةهَوكانى ِراطةياندنةوة 
َ
زَور بةبةربال

بَيطومان  دةبيستن،  ثَيرتَول  ــارةى  دةرب
 
َ
تةنها وةك بةرهةمَيك كة دنياى سةرقال

نرخةكةى  بةبةرزبوونةوةى  و  كردووة 
ت 

َ
بازاِردةطَوِرَيت و كاريطةرى لةداهاتى وال

م لةِرووى ثَيكهاتةو بنةضةى 
َ
هةية، بةال

زانياريان  بِروايةدام  لةو  سامانةوة  ئةم 
بةوردى  باسةدا  لةم  حةزدةكةم  كةمة. 
كةئةم  بكةمةوة  ِروون  خوَينةرانى  بَو 
ضَون  ضييةو  سروشتيية  ثَيكهاتووة 
لةثَيناوئةوةى  ئةويش   بووة  دروســت 
تر  خَوشةويست  ــةال  ل سامانةكةمان 

ثَيرتَول ضيية و ضَون 
دروست دةبَيت؟

د.ئيرباهيم محةمةد جةزا
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ونرخى بزانني بطرين ــزى ِرَي و بَيت
زانستييةوة لــةِرووى لةهةمانكاتدا و 

بَوى. تَيطةشتنَيكى ِراستمان هةبَيت
:(Petroleum) ثَيرتَول

شتَيك هــةمــوو ــش  ــَي ــةث ــةوات ك
وشةى كةبزانني ية بةوة ثَيويستمان
ثَيرتَولماناىضييةومةبةستلَيىضيية؟
واتة ئَيمةبةكاريدةهَينني كة وشةية ئةم
لة بريتيية لةِراستيدا خَوى ثَيرتَول,
بَو و طريكيية وشةيةكى كة ثَيرتَوليَوم

لةاليةن  زاينى 1556 ى
َ
سال جار يةكةم

مانى جَورج باوةر كةبةئةطريكَوال
َ
زاناىئةل

بةو ثَيرتَول دةناسرَيت,بةكارهاتووة.
لةثَيكهاتوى ةخةستةدةوترَيت

َ
تَيكةل

ســةرةكــى ئــةنــدامــى وبــةشــَيــوةيــةكــى
(هايدرَوكاربَون)و وكاربَون هايدرَوجني
ِرةق و شل  و طازى بةشَيوةى دةكرَيت 
بَو زةرد ِرةنــطــى و هةبَيت لــةزةويــدا 
ثَيرتَول هةية. سوتانى وتواناى ِرةشــة
زةويدا لةذَير سروشتى بةشَيوةيةكى
جيابكرَيتةوةبَو دةتوانرَيت و هةية
و وطازَولني طاز وةك  ثَيكهَينةرةكانى 
وةك وبةكاردَيت و ئةسفةلت و كريَوسني
َيك

َ
كَومةل بةرهةمهَينانى بَو خاو مادةى

كة تَيبطةين كةواتةدةبَيت كةرةسة.
كو

َ
نييةبةل نةوت تةنها  لَيرةدا  ثَيرتَول

دَوخةشلةكةى كةنةوت َيني
َ
بل دةكرَيت

لةوة زَور ثَيرتَول  ثَيكهاتوى ثَيرتَولة.
بنوسرَيت بــةســاكــارى كــة ــرة ــَوزت

َ
ــال ئ

وكاربَون هايدرَوجني  لة كةبريتيية
تياية ديكةى ماددةى ضةندةها كو

َ
,بةل

وزَوركةم. ناسةرةكى بةشَيوةى
ثَيكهاتةىثَيرتَول:

ــى ــون ــب ــت دروس بـــاســـكـــرا وةك 
طَوِرانى لةئةنجامى بريتيية ثَيرتَول
كةلةناو ئةندامى لــةمــةوادى  جَورَيك

طرياوة. 
َ
هةل ضينةنيشتةنييةكاندا(3)

بةذَيرضينةيةك بـــوون  ــةى ــط رَي لــة 
ييةكى

َ
لةقووال سةرةوة،  لةدوايةكةكانى 

دةطريَيتوبةوثَييةشثلةكانى
َ
هةل زَوردا

ى
َ
قــووال بــةرةو تا دةكــات طةرمى زيــاد

بَويةئةو طةرميية دةبَيتةهَوكارى بضني,
طرياو.

َ
سةرةكىطَوِرانىمادةىئةندامىهةل

بةشَيوةيةكى ــرتَول ــَي ث وتــمــان وةك 
دةطرَيتةوة. نةوتى طاز و سةرةكى نةوت
طشتى بةشَيوةيةكى (Crude  oil) خاو

 %13 و  لــةكــاربــَون  %85 لة ثَيكدَيت
 1.85 واتــةبــةِرَيــذةى لةهايدرَوجني،
1 ئةتَومى  بَو هايدرَوجني ئةتَومةكانى
توخمةناسةرةكييةكانيش ــَون. ــارب ك
و ونــايــرتَوجــني ــرد ــَوط ــةط بــريــتــني ل

ئَوكسجني كةئةمانةثَيكةوة كةمرتلة3% 
دروستدةكةن. بَيطومان ثَيكهاتةى نةوت
بةتايبةت طَوطرد توخمانةو ِرَيذةى ئةم
لةدياريكردنى دةبينَيت زَور ـــى

َ
رَول

هايدرَوجني توخمى نةوتةكة. جَورى
هةربَوية توخمةكانة،  سووكرتينى 

بوونى  ــذةى رَي جـــَورى(4) نــةوت كَيشى
ئةو ــة .وات دةدات ثيشان توخمة ئــةو
يان زَورة هايدرَوجينةكةى بِرى نةوتةى
بَو سووكة. نةوتَيكى جَورةكةى بةرزة

هايدرَوجني  نةوتَيك %14 ئةطةر نمونة
0.86 و  جَورييةكةى كَيشى ئةوا بَيت
كَيشى  هايدرَوجني بَيت ئةوا ئةطةر%12
لة  يةكَيك دةبَيت.  0.95 جَورييةكةى
لة بريتيية نةوت ناسراوةكانى رةوشتة

رَيطةى  لة كةدةتوانرَيت ثلةىAPI كةى
هاوكَيشةيةكةوةئةمنرخةدياريبكرَيت:
كَيشى \API = (141.5 ثلةى   

131.5 – ( 16 °م لة جَورى
ــى  ــَي ــةث ب  (API  (5 نـــرخـــى
لةنَيوان5 تا 60  ستانداردةجيهانييةكان
كاتَيك بنةماية ئةم لةسةر دةبَيت. دا
ثلةى بةرزبَيت  نةوتَيك جَورى كَيشى 

وبةثَيضةوانةشةوة  دةبَيت نزم  API
 37°API دةرياى باكور راستة. نةوتى
بةهةمان كةركوك طةى

َ
كَيل نةوتى و

.37°API دةطاتة شَيوة
لةذمارةيةكى ثَيكهاتووة ثَيرتَول
ساكار هايدرَوكاربَونى لةثَيكهاتةى زَور
لة بريتيية ساكارةكةيان كة َوز,

َ
ئال و

دةكاتة  طةردى كَيشى كة ( CH4) ميسان
بريتيية  كة ثَيكهاتة َوزترين

َ
ئال 16 وتا

كَيشى كة ئةسفةلتني طةردةكانى كة
ئةوثَيكهاتة دةطاتةهةزارةها. طةرديان
هةن ــرتَولــدا ثــَي لــةنــاو وانــةى كــة

َ
بــال

بةشَيك: دةطةِرَينةوة بَو ضةند
ـــةم  ـــان: ئ ـــةك ـــن ـــي ـــاراف ث .1
يان بةتَيرةكان ثَيكهاتووانةهةندَيك جار
دةناسرَين,بةطشتى ئةليفاتيكةكانيش
بةم كيمياويان شَيوطى دةتــوانــرَيــت

.CnH2n+2:شَيوةيةدةربِرَيت
ئــةمــانــةش  نةفسينهكان:  .2
دةناسرَين قةييةكانيش

َ
بةثارافينةئةل

بةم دةتوانرَيت كيمياويان شَيوطى و
.CnH2n دةربِرَيت: شَيوةية

ــةم  ئ ــان:  ــةك ــك ــي ــات ــةرَوم ئ .3
بةاليةنى كــة ئــةوانــةن ثَيكهاتووانة
تياداية بةنزينيان قةيةكى

َ
ئةل كةمةوة

بةم دةتوانرَيت كيمياويان شَيوطى و
.CnH2n-6:شَيوةيةدةربِرَيت

ئةمانةسةرةكييةكانن بَيطومان
وســةدةهــا دةيــةهــا هةريةكةشيان و 
ثَيكهاتةىجياوازلةخَودةطرَيتكةلَيرةدا
ثَيكهاتانةى ئةو بكرَين. باس ناكرَيت
و ونايرتَوجني  طَوطرد  توخمةكانى  كة
بة دةناسرَين لةخَودةطرن ئَوكسجني
وثايريدين كوينَولني و سيوفني و سيَول

.
َ
فينَول ترشةكانى كاربَوكسيل و و

سةرةوةى بةشى كة سروشتى طازى
خَوى  كة نةوت(6) ثَيكدَينَيت, كَوطةكانى
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تكاتَيك لةناونةوتةكةداهةية(دةردةضيََ
بكرَيتةوة) كةم لةسةر ةثةستَوى

َ
ثال

كَوطانةوتييةكان. ناو شلةى لة بريتيية
سةرةكى بةشَيوةيةكى كة وشك طازى
ئيسان و (CH4) ميسان لة  بريتيية 
تةِر لةطازى جيادةكرَيتةوة (C2H6)

لةثِرَوثان  بريتيية  %50 كة زياتر لة
طازى .(C4H10) وبيوتان   (C3H8)
م
َ
بةال هةية، لةنةوتةوة نزيك زَور تةِر

و لةو وزة
َ
زياتر هاوسَيى خةل طازى وشك

ضينةسةرضاوةييانةوة(7) دةردةضَيتكة 
وةك هةن.طازةكانى زَوردا ييةكى

َ
لةقوال

H2S  و CO2 و N2 بةشَيكنلةثَيكهاتةى 
ولةوانةيةهةندَيك سروشتى طـــازى
لةزَوربةى ئاو هةبَيت. جارهيليَوميش
جَورةكةى و هةية طةنةوتييةكاندا

َ
كَيل

دةريا سوَيرترة. لةئاوى كة زَور سوَيرة
كورتةيةكىمَيذووى: .1

ضَونَيتى بــنــةضــةو دةربـــــارةى
بةشَيكى كــة ــرتَول ــَي ث دروســتــبــوونــى
جياواز تــيــَورى زةويناسيية, طرنطى
نهَينييةكانى ــدةدةن

َ
هــةول كة هةية 

بكةن نيشان دةست دروستبوونى ثَيرتَول
وشيبكةنةوة. ئةمطرنطييةى كةدراوةبةم
تر زانستى ضةندةها و سامانةسروشتية
بَودةكةن كارئاسانى و لةخزمةتيدان
ئةم كة طــرتــووة ـــةوةوة ســةرضــاوةى ل
هةرزانرتين تائَيستا لةبنهاتووة سامانة
لة بةكاردَيت سوتةمةنيية  كة جَورى
هةندَيك ثيشةسازيدا. اليةنةكانى طشت
لةزاناكانثَييانوابووكةبنةضةىثَيرتَول
(Minerals) خاوةكان بَو دةطةِرَيتةوة
نائةندامى,وهةندَيكى واتةبنةضةيةكى
ضةورييةى ئةو دةيطَيِرنةوةبَو تريان
لةناوضووةكان. لةشىطياندارة زةبةالحة
واى ـــان ـــاي ـــةزان ل ــَيــكــى تـــر

َ
كــَومــةل

ــرتَول ــَي ث ــة لــةبــنــةضــةدا بـــَودةضـــن ك

لـــةِرَيـــطـــةى ئـــةوهـــةمـــووزيـــنـــدةوةرة
بن) ِرووةكــى يان وردانةوة(طيانةوةرى 
طونجاودا لةذينطةيةكى كة بووة دروست
ئةندامييةكانيان مادة و كَوبوونةتةوة
ثــَيــرتَول. بــوونــى بــَوتــةهــَوى دروســـت
ئةوة تيَورييةجياوازانة هةموو ئــةم
بنةضةى لةِراستيدا كة دةطةيةنَيت
دروست بةشَيوةيةكى َوزةو 

َ
ئال ثَيرتَول

لةهةموويان م
َ
نةكراوةتةوة,بةال يةكال

دةدةم
َ
تيَورى ئةنداميية كةهةول طرنطرت

بكةم. باسى بةدرَيذى
ثَيرتَول بةكارهَينانى ســةرةتــاى
سةردةمةكَونةكان بــَو  ــةوة ــت ــةِرَي دةط
ئَيستاش تــا م

َ
بـــةال تــــةورات, كاتى  و 

سةرسوِرهَينةرةو كارَيكى  بنةضةكةى
مرَوظايةتيية. ــذووى مــَي نهَينيةكى
كة دا باكون رَوجــةر لةفةرهةنطةكةي

َيت 
َ
زاينى نوسيويةتى دةل ى1268 ى

َ
سال

وفةيلةسوفةكانىديكةباسى كةئةرستَو
لةطفتوطَوكانياندا ثَيرتَوليان  بنةضةى
دوو رَينيسانسدا لةسةردةمى نةكردووة.
بنةضةى دةربــارةى طريمانةدةركةوتن

ئةطريكَوال  دا 1546 ى
َ
لةسال ثَيرتَول.

(8) لةطَوطردةوة  بيتيومن كة وابوو بِرواى
ئةندرياسليباظيَوس م

َ
دروستبووة.بةال

كة  وابــوو  بـــِرواى دا   1597 ى
َ
سال لة

دارةكَونةكانةوة كةتريةى لة بيتيومن
سةرةتاييانة طفتوطَو ئةم بووة. دروست
زانستى طريمانةى دةركةوتنى هَوى بووة
ئاخَو كة ـــةردةوام ب ثرسياركردنى و 
ةكردارَيكى

َ
كَومةل ثــَيــرتَول بنةضةى

طــَوِرانــى بةرهةمى يــان نائةنداميية
ــنــدةوةرةكــانــة زي ــــاددةى ئــةنــدامــى م
زَور سةرضاوةمَيذوويةكان لةزةويدا؟
ى

َ
سال لَومَونَوسَوظ م

َ
ــةال ,ب نني روون

ئــةوةى  بــريَوكــةى  زوو هــةر   1757
طَوِرانى لةئةنجامى نةوت كة خستةِروو

و ــوزةوة بــة كــاريــطــةرى طــةرمــى
َ
خــةل

دروســت زةويــــدا ــر ــةذَي ل ةثةستَو
َ
ثال

زَور بريَوكةيةبَوماوةيةكى ئةم دةبَيت.
زانستييةكانى ناوةندة لة بوو بةردةوام
بريىنوَيىبنةضةىثَيرتَول ئةوكاتانةدا.
ضينةبةردة ئــةو بــَو دةيطَيِرنةوة كة 
بةمادةى ةمةندن

َ
دةول كة نيشتوانةى

ــةدةى س ــَو ب ئــةنــدامــى دةطــةِرَيــتــةوة
 1863 ى

َ
سال هانت زانا نَوزدة,كاتَيك

ئةودةرئةنجامةى بطاتة توانى زاينى
كةظرةكانى نــاو ئةندامى مــاددةى كة 

ئةمريكا  كَونى(9) باكورى ذيانى ضاخى
و دةرياييةوةن رووةكــى لةطيانةوةرو
هاوشَيوةى بةكردارةكانى ئةمانةش
بيتيومينيان وز

َ
خةل بوونى دروســت

بنةضةى بــريَوكــةى هَيناوة. بــةرهــةم
وبةوردى بيستةمدا لةسةدةى ئةندامى
هاوشان و وة وبووة

َ
بال لةناوةِراستيدا

زةويناسى زانستةكانى ثَيشكةوتنى
وكيميا ــووةكــان ــةردب ــةب ب زانستى  و 

بوون. يارمةتيدةر
بَو بةهَيز طةى

َ
بةل بوونى سةرةِراى

بَو ثَيرتَول، ئةندامى سةِّـاندنى بنةضةى
هةر نائةنداميش بــريَوكــةى  م

َ
بـــةال

بريسَوليت بوو. زانايان مشتومِرىلةسةر
(1877) ــيــظ  ــدةل مــةن و   (1860
لةداكَوكيكاران بوونلةسةر ئةمبريَوكةية،
ثَيشووةوة سةدةى لةشةستةكانى م

َ
بةال

و ــةدوواوة ــةوت ك طريمانةية  ئــةم ئيرت 
نةبَيت رووســى زانــاى جطةلةهةندَيك
بنةضةى بريَوكةى ثَيوةنةما.   كةسى
لةمادةى ثَيرتَول ثةيدابوونى ئةندامى و
ئةندامىناوضينةبةردةنيشتووييةكاندا
وردبـــونـــةوةى و بـــوو بــةراســتــيــيــةك
ئةوةيان تاقيطةكان  نــاو و سروشتى
جيَوكيميا زانايانى راستكردةوة. ثشت
كةمَيكهايدرَوكاربَونياندَوزيوةتةوةكة
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م بةبةراورد 
َ
لةبنةضةى نائةندامني ، بةال

هايدرَوكاربَونانةى  ئةو  بــِرى    
َ
لةطةل

و  كةمة  زَور  ئةندامني  لةبنةضةى 
لةجَيى نةبووة.

بنةضةى ثَيرتَول:
ــنــةضــةى ثــَيــرتَول  ــى ب ــورت ــةك ب
ـــــِرةو وةردةطـــرَيـــت لــة مــاددةى  دووِرَي
1).نزيكةى  ذمارة  (شَيوةى  زيندووةوة 
10% بَو 20% لة ثَيرتَول بةشَيوةيةكى 
راســـتـــةوخـــَو لـــة هــايــدرَوكــاربــَونــى 
يان  زيندةوةرةكانةوةية  دروستكراوى 
بةشَيوةيةكى  كة  طةردةكانيانةوةية 
ئاسايى دةطَوِرَين بَو هايدرَوكاربَون. ئةمة 

ضةث  الى  رَيِرةوةكةى  لة 
ــةكــدا  ــوةى ذمــارةي ــةشــَي ل
دةردةكةوَيت زَوربةى ئةم 
هايدرَوكاربَونانة لةجَورى 
لة15  كةزياتر  ئــةوانــةن 
ئةتَومى كاربَونيان تياداية. 
الى   كــة  دووم  ـــــِرةوى  رَي
ناوبراوة,  شَيوةى  راستى 
بريتيية لةطَوِرانى ضةورى 
و ثرَوتني وكاربَوهيدرايتى 
مادةى  بَو  ناوزيندةوةرانة 
(كــريَوجــني)(10)  ئةندامى 

لةناو ضينةبةردة نيشتووييةكاندا.  كاتَيك 
ييةوة 

َ
دةكةوَيتةقووال كريَوجينة  ئةم 

ثلةى  دةنيشن  لــةســةرى  ضينةكان  و 
بَو  دةشكَيت  و  دةبَيتةوة  بةرز  طةرمى 
دةشكَيت  زياتر  ئةميش  كة  بيتيومني 
دروست  ثــَيــرتَول   و  دةوةشَيت  

َ
هةل و 

هايدرَوكاربَونةكان  لة   دةكات.هةندَيك 
دروســت  كريَوجينةوة  لة  راستةوخَو 
ــتــة  دةبـــن.كـــاتـــَيـــك ثــــَيــــرتَول دةضــَي
ييةكى زَورةوة وثلةى طةرمى زياد 

َ
قووال

دةكات ديسانةوة بةدوو ئاراستةدةِروات, 
يةكَيكيان دةبَيتةهَوى زيادبوونى طةردة 
ةمةند بة هايدرَوجني 

َ
ثضوكةكانى دةول

ـــةردة طــةورةكــانــى  ـــان    ط ـــي و دووةم

كَوتاى  بةرهةمى  هــايــدرَوجــني.  كــةم 
طرافايت.لة  و  ميسان  لةطازى  بريتيية 
رَيِرةوى يةكةمدا وبة ساكارى بريتيية 
سة  هايدرَوكاربَونى  لــةكــَوبــوونــةوةى 
ربــةســت لـــةزيـــدةوةرة مـــردووةكـــان و 
ئةنجامى  كةلة  ئةوهايدرَوكاربَونانةى 
ضاالكى بةكرتياو كارلَيكةكيميايية ثلةى 
دَيــن.  بةرهةم  نزمةكانةوة  طةرميية 
ئةوانةن  هايدرَوكاربَونانة  جــَورة  ئةم 
بةكارهَينانى  رَيطةى  لة  دةتوانرَيت  كة 
نيشتووة  لة  ئةندامييةكان  توَينةرةوة 
ـــِرةوى  رَي لة  جيابكرَيتةوة.  تــازةكــان 
ربةست  سة  هايدرَوكاربَونى  ــدا  دووةم

بَو  نيية تاكو كريَوجني طةرم نةكرَيت 
ثلةيةطى طةرمى كة تيايدا تَيكبشكَيت. 
بةم  ثــَيــرتَول   %90 بــَو   %80 نزيكةى 

شَيوةيةدروست دةبَيت.
قَوناغةكانى ثَيطةشتن:

ـــط  ـــرن ـــــى ط ـــــاغ ـــــَون ســــــــَى ق
بكرَين  باس  هةيةكةثَيويستةبةكورتى 

كةلةشَيوةى ذمارة  1دا ثيشاندراون:
1. قَوناغى دايةجَينسز

دايةجَينسزى   :(Diagenesis)
طــَوِرانــةكــانــى  لــة  بريتيية  ئــةنــدامــى 
وكيميايى  فيزيكى  و  ــَوجــى  ــَول ــاي ب
ثَيش  دَيت  ئةنداميدا  كةبةسةرماددةى 
ئةوةى كاريطةرى ديارى  ثلةى طةرمى 

طةرمى  ثلةى  تا  قَوناغة  هةبَيت.ئةم 
نزيكةى 50 °م بةردةوام دةبَيت.
 2. قَوناغى كةتةجَينسز

قَوناغة  ئةم   :(Catagenesis)
بةرزبوونةوةى ثلةى طةرمى  روودةدات 
لة 50 °م  تاكو 200  °م ، كة دةبَيتةهَوى 
دروستبوونى  و  كريَوجني  تَيكشكاندنى 
بيتيومني و طَوِرانى ئةمةى دوايش بَو 

نةوت و طاز. 
ميتاجَينسز  ــاغــى  ــَون ق  .3
ثشتَينةيةى  ئةو   :(Metagenesis)
ــةرزة   ب زَور  طــةرمــى  ثلةى  كةتيايدا 
°م  تاكو 250  °م    نــَيــوان 200  لة 
دةبَيت ، بِرَيكى كةم طازى 
و  دَيـــت  ــةرهــةم  ب ميسان 
هةرضى مــاددةى ئةندامى 
دةطَوِرَيت  بةجَيماوهةية 
بَيطومان  طــرافــايــت.  بــَو 
كَوتاى قَوناغى ميتاجَينسز 
دةستثَيكردنى  بريتييةلة 
طةرمى  طــَوِرانــى  قَوناغى 

.( Metamorphism)
دروســــت بــوونــى 

ثَيرتَول:
ـــرتَول  ـــَي كــــةواتــــة ث
ئةنجامى  لة  ســةرةكــى  بةشَيوةيةكى 
ثَيطةشتنى مادةى ئةندامى ناو ضينةبةردة 
ـــةوردةكـــان دروســــت دةبــَيــت 

َ
دةنـــكـــَول

(شَيوةىذمارة 2). ئةم مادةئةندامييانة 
ةوردةكاندا هةن،  

َ
كة لةناونيشتووة دةنكَول

بنيشن  ذينطةيةكدا  لة ضةند  دةكرَيت 
ئَوكسجينةكانى  بَي  ناوضةدابِراوة  وةك 
ـــا، يــان لــةســةر ســةكــَوى دةريــايــي  دةري
ى 

َ
داخراو يان لةوانةية لة ذينطةيةكى قول

ئَوقيانوسدا كة ماوةيةكى بَي ئَوكسجينى 
ة بنيشَيت. ذينطةى دةرياضةكانيش 

َ
زال

ذينطةطرنطانةى  لةو  ديكةية  يةكَيكى 
كة دةكرَيت ثاراستنى ماددةى ئةندامى 
تيايدا بةهَيز بَيت و ببَيتةهَوى دروست 
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بوونى نةوت.  ئةم ماددة ئةندامييانة 
ثَيطةشتندا  قَوناغةكانى  بة  ثَيويستة 
تَيثةِربنب  باسكرا)  لــةســةرةوة  (وةك 
ثَيرتَولةدا،  ئةم  بةرهةمهَينانى  لةثَيناو 
بةنيشتووى  (داثَوشني  طرتن 

َ
هةل واتة 

زَور  طةرمى  ثلةى  زيادبوونى  و  تــازة) 
ثَيرتَول.  بةرهةمهَينانى  بَو  ثَيويستن 
ثلةى طةرمى لةنَيوان 50 °م بَو100 °م 
ثَيويستةبَو روودانى كردارى ثَيطةشتنى 
ماددةى ئةندامى ، ئةمة سةرةِراى كات كة 
زَورطرنطة و هَوكارَيكى ديكةية بَونمونة: 
ى زياتر) 

َ
ثلةى طةرمى بةرزتر( واتةقوول

ثَيويست ترة بَو بةرهةمهَينانى ثَيرتَول 
 
َ
لةطةل بــةبــةراورد  لةنيشتووةتازةكان 

دواييان  ئةمةى  كة  نيشتووةكَونةكان 
لةوانةيةثَيويستى بة ثلةى طةرمى كةمرت 

هةبَيت بَو طةشتن بةو قَوناغة. 
تةنها  باسكرا  ئـــةوةى  بَيطومان 
ثاشان  ثَيرتَولة،  دروستبوونى  تاكاتى 
ئةو  كة  ئةوةى  زَورتر هةيةبَو  كردارى 
ثَيرتَولة دروستبووة كَوببَيتةوة لةضينة 
كَوطةكانى  يان  بةردةكونيلةدارةكاندا 
كَوضكردنى  كةلةئةنجامى  ثَيرتَولدا، 
ثَيرتَولةكةوة روودةدات بَو ئةم كَوطايانةو 
ديكةية  ئةمةباسَيكى  بوونيان،  جَيطري 

دةتوانرَيت لةداهاتوودا راظةبكرَيت.
ثةراوَيزةكان:

تونى رةش: بة ماناى نةوت 
َ
1. ئال

يان ثَيرتَول دَيت، كة وةك زَيِر بةنرخة.
2. سامانى لةبنهاتوو: ثَيرتَول ية

كَيكةلةوسامانةسروشتيانةى كة رَوذَيك 
كَوتاى دَيت و لةبندَيت.

ضــيــنــةنــيــشــتــةنــيــيــةكــان:   .3
لة  كــة  نيشتووانةية  ــةو  ل مةبةست 
دةنيشن  نيشتندا  لةذينطةكانى  يةكَيك 
وثاشان  رةق دةبن و كةظرى نيشتووى 
دروست   (Sedimentary Rocks)

دةكةن.
4. كَيشى جَورى: لَيرةدا بةماناى 

(Specific gravity) دَيت كة بريتيية 
لة رَيذةى نَيوان كَيشى ماددةيةكى  رةق  

يان شل بَو كَيشى هةمان قةبارة لة ئاو.
API  .5: كورتكراوةى وشةكانى 
 American Petroleum)
Institute)، كة بةكاردَيت وةك ثَيوةرَيك 

سةنطاندنى نةوت لةجيهاندا.
َ
بَو  هةل

6. كَوطةكانى نةوت: مةبةست لة 
طانة دةوترَيت 

َ
(Reservoirs)، بةوضال

كةثَيرتَوليان تيادا كَودةبَيتةوة و جَورى 
زَورة .

ــان:  ــةك ــي ســةرضــاوةي ضينة   .7
 (Source Rocks) لــة  مــةبــةســت 
واتةئةوضينانة يان كةظرانة كة تواناى 
بةرهةمهَينانى ثَيرتَوليان هةية بةهَوى 
ــةمــاددةى  ل ــاش  ب بــِرَيــكــى  طرتنى 

َ
هةل

قَوناغةكانى  تَيثةِراندنى  و  ئةندامى 
ثَيطةشتنى ثَيرتَول.

بـــــةو  ــــن:  ــــوم ــــي ــــت ــــي ب  .8
مادةئةندامييانةدةوترَيت كة دةتوانرَيت 
بة بةكارهَينانى توَينةرةوة ئةندامييةكان 
ةوردةكان جيابكرَيتةوة. 

َ
لة كةظرةدةنكَول

ـــــَون:  ك ــــى  ــــان ذي ضـــاخـــى   .9
كة   (Paleozoic Era) مةبةست 
لةدواى  زةويناسى  يةكَيكةلةضاخةكانى 
ثريكامربييةوةدَيت وتا سةرةتاى ضاخى 
ــــةردةوام دةبَيت  ب نـــاوةِراســـت  ذيــانــى 
 248 تا   

َ
ســال مليَون   543 ,نزيكةى 

 ثَيش ئَيستا دةطرَيتةوة.
َ
مليَون سال

10. كريَوجني: بريتيية لةوبةشة 
ــةرةوة  ــن ــوَي نـــةتـــوواوةيـــةى (لــةنــاو ت
ئةندامى  مــــاددةى  ئةندامييةكان)  
ثارَيزراوة  كةظرةنيشتووةكاندا  كةلةناو 
و سةرضاوةى جياى هةية وةك رووةكى 
.دةتوانرَيت  بةكرتيايى  و  وطيانةوةرى 
لةكةظرةكةجيابكرَيتةوة  كــريَوجــني 
بيتيومني  دوورخستنةوةى  رَيطةى  لة 
و  ئةندامييةكانةوة  توَينةرة  بةهَوى 
توانةوةى خاوةكان لة رَيطةى ترشةكانى 

هايدرَوكلَوريك و هايدرَوفلَوريكةوة.
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ـــى واشــنــتــؤن  ـــؤرت ـــرةدا راث ـــَي  ل
ــارةت بــة واقيعي  ــةِروو ســةب ــن دةخــةي
دَيت  تا  كة  ئةلكرتؤنى  رؤذنــامــةوانــى 
ــاتــر دةبــن  ــنــةر و بــيــنــةرانــى زي خــوَي
رؤذنــامــةوانــى  ثَيش  وبــةرامــبــةريــش 
ــةوةى  الثـــةِرةكـــان دةكــــةون، لــةطــةأل ئ
رؤذنامة الثةِرةييةكان بايةخيان زياتر 
ئةلكرتؤنيةكةشدا  لةبوارة  و  بةخؤداوة 

ئامادةييان هةية.
ثَيشكةوتنى  لة  ى 

َ
نكؤل كــةس     

رؤذنامةوانى ناكات لةرَيى ئينتةرنَيتةوة 
، طةرضى طةورةترين بةطذداضونةوة كة 
يةكان رووبــةِرووى دةبنةوة 

َ
ثَيطة هةوال

لة  ئةوانةى  ض  مادديةكةية،  اليةنة   ،
دةكــةن  ــةشــدارى  ب ثروثاطةندةكاندا 
ة 

َ
كةنال و  نَيوانيان  هاوثةيمانيةتى  يان 

ثَيطةى  كِرينى  وةك  تةلةفزيؤنيةكان، 
ى 

َ
كةنال اليةن  لة  كة   (News vine)

هاوثةيمانيةتى  ـــــةوة  (MSNBC)ي
 Face ثَيطةى  لةطةأل   ABC ى 

َ
كةنال

 Tobe لةطةأل Google يان ((book
يش   (News corp) دةزطــاى   ،you

ثَيطةى (My space) ى كِري .....
   نيشانةى جياوازى رؤذنامةوانى 
ئينتةرنَيت تواناى داهَينانيةتى ، لةو ثَيطة 
يانةدا وا لة خوَينةر دةكةن لةيةك 

َ
هةوال

ةكة 
َ
هةوال ضاوطةى  ضةندين  بة  كاتدا 

لة  ببينن،  جياوازةكان  ديــدة  و  بطةن 

ــى ديــكــةوة  ــةك الي
رؤذنامةوانةكانى 
ئــيــنــتــةرنــَيــت كة 
ذمارةيان (1500) 
ـــةس زيـــاتـــرة و  ك
ــى 

َ
ضــريؤكــى هــةوال

بة نوسني و وَينةو 
ظـــيـــديـــؤكـــانـــةوة 
تؤمار  و  دةنووسن 

دةكةن.
ــيــة 

َ
هــةوال ثَيطة  ــة  ل يــةكــَيــك     

ئينتةرنَيت  تـــؤِرى  ســةر  طــةورةكــانــى 
 AOL news، CNN.com ،Googl)
 News، MSNBC.com، Yahoo
News....) كة هةر يةكَيكيان بةتةواوى 
ناوةِرؤكى راطةياندنيان لةخؤ طرتووة و 
بةتَير و تةسةُّـ بابةتةكان دةخةنةِروو.

يانة ثشت بة 
َ
ثَيطة هةوال    ئةو 

ةتييةكان دةبةستن، نةك 
َ
ة نَيودةول

َ
هةوال

تةنها وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا، كة 
ى كةناأل و رؤذنامة ناوخؤييةكان 

َ
هةوال

وةك  ثَيطةيةكى  ــةن،  ــاط ران ــارة  ك بــةم 
دةخستة  سةرنجى  زياتر   (Yahoo)
ثَيطةى  بةآلم  عَيراق،  ةكانى 

َ
هةوال سةر 

Google ، زياتر باسي لة بابةتةكانى 
ناو كؤشكي سثى دةكرد، بايةخى ئةمان 
وايكرد  ةتييةكان 

َ
نَيودةول رووداوة  بة 

كؤبكاتةوة،  لةخؤ  زيــاتــر  خــوَيــنــةري 
بــة بـــــةراورد بــة هــؤيــةكــانــى ديكةى 

راطةياندن.
عَيراق،   : وةك  نة 

َ
هةواال لةو      

و  واشــنــتــؤن  ــة  ل مــشــتــومــِرى سياسي 
سياسي  طفتوطؤى  يذاردنةكانيان، 

َ
هةل

ــارةت بــة جــةنــط، باسي ئــَيــران،  ســةب
ئةفغانستان،  ـــوورى،  ـــاب ئ ثــاكــســتــان، 
فةلةستني  كَيشةى  نــاوخــؤ...  ــريؤرى  ت

– ئيسرائيل..

بؤ  يةكةمني  راثؤرتةكة  بةثَيى 
بؤ  دووةم  ةتيةكانة، 

َ
نَيودةول ــة 

َ
هــةوال

بؤ  دواتــر  ئةمريكا،  نــاوخــؤى  ــى 
َ
هــةول

بذاردن) تاوانةكان، 
َ
بابةتةكانى ديكة (هةل

ئابوورى بازرطانى ، ذينطة ، نوذدارى و 
تةندروستى، زانست و تةكنؤلؤذيا، كؤض 
كردن، كارةسات و رووداوةكان، هونةرى 

.(...
   راطةياندنى تةلةفزيؤنى زياتر 
ض  دةدات،  راستةكان  ة 

َ
هةوال بة  بايةخ 

ــيــان... 
َ
هــةوال بةيانيانيان،  بةرنامةى 

لَيي  كــةمــرت  ئةمريكى  ــى  ــاوآلت ه كــة 
ثَيطة  ــة  ل روو  ــر  ــات زي و  دةِروانـــَيـــت 
راطةياندنى  ـــات،  دةك ئةلكرتؤنيةكان 
بةهةمان  الثةِرةييةكانيش  رؤذنــامــة 
شَيوة تا دَيت ذمارةى خوَينةرانى كةمرت 
هَيشتا خوَينةرى  ئةطةرضى   ، دةبنةوة 
رؤذنامةكان لةزؤر شوَيندا وةك خؤيان 
ماون، بةآلم لةطةأل بآلوبوونةوةى تؤِرى 
ئينتةرنَيت و دروست بوونى ئةو هةموو 
يية دةبينني رؤذ لةدواى رؤذ 

َ
ثَيطة هةوال

شاشةكانى  لة  روو  بينةران  و  خوَينةر 
ئةلكرتؤنيةكان  ثَيطة  و  كؤمثيوتةر 
دةكةن، لةوَيشةوة ثَيويستيان بة كِرينى 
رؤذنامةكان نابَيت، بةآلم ئايا ئةم كارة 
دةِروات؟ ئةطةر  ئاستةدا  بــةردةوام بةم 
رؤذنامةوانى  ضارةنووسي  ئاخؤ  وابَيت 

الثةِرةيي بةرةو كوَي دةضَيت؟ 

WWW.annabaa.org                    

رؤذنامةوانى 
ئينتةرنَيت

تارا ئةحمةد
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خؤتةوة  ى 
َ
خةيال بَينة  جيهانَيك 

ــن  ــؤ خــاوَي ــةت ب ــةك
َ
ــال رؤبــؤتــةكــان م

ةكانت بؤ بةخَيو دةكةن، 
َ
دةكةنةوةو مندال

دا دةكةن و نامة 
َ
تةنانةت ياريشيان لةطةل

ئةلكرتؤنييةكانيشت بؤ دةنَينرن.
ى خؤتةوة ئةو 

َ
 ثاشان بيهَينة خةيال

رؤبؤتانة دذى خؤت شؤِرش بكةن و لَيت 
زؤرَيك  لة  بابةتة  ئةم  بطةِرَينةوة. 

َ
هةل

زانستيدا   ى 
َ
خةيال ضريؤكى  و  فيلم  لة 

وروذَينراوة و قسةى لةسةر كراوة، وةك 
لة  ئزيموف  ئيسحاق  ضريؤكةكانى  لة 
ى2035 

َ
ى 1950 دا كةباس لة سال

َ
سال

لة%20 ى  رؤبؤتةكان  َيت: 
َ
دةل و  دةكات 

سةرذمَيرى جيهان ثَيكدَينن و سةرجةم 
رؤبؤتةكان  دةطرنةوة،  ذيان  بوارةكانى 
جَيطةى متمانةن ضونكة وةك ئؤزيموف 
َيت بة ثَيي ياساى سييانى كاردةكةن 

َ
دةل

بؤ  دةكــات  ناضاريان  ياسايانةش  ئةو  و 
ثاراستنى مرؤظ لةهةر مةترسييةك.

 ئــةوةشــدا بازنةى 
َ
م لــةطــةل

َ
بـــةال

ــت  دةردةكــةوَي كــةوا  مــرؤظ  ثاراستنى 
لــةوانــةيــة  نيية،  مــةتــرســي  جيطةى 
تَيكبشكَيت كاتَيك مَيشكى كؤمثيوتةر ئةو 
ياسايانةلَيكدةداتةوةو ئةوة دةسةِّـَينَيت 
(واتة  ثاراستنيان  بؤ  رَيطة  كةباشرتين 
رؤبؤتةوة)  لةاليةن  مــرؤظ  ثاراستنى 

تطرتنة بةسةرياندا.
َ
دةسةال

زؤر  نـــَيـــكـــى 
َ
ســـاال بــَيــطــومــان   

ـــو ئـــةم  ـــاك ـــة ت ـــداي ـــان ـــم ـــةردةم ـــةب ل
ئةو  جــؤرى  م 

َ
بــةال سيناريؤيةبَيتةدى، 

سينةمادا  لــة  لةئَيستادا  رؤبــؤتــانــةى 
دةبينرَين ئةوة شاكرا دةكةن لةوانةية ئةو 

ثرؤطرامكراوانةى  مؤدَيلة 
ــى  ــرةك ــســتــادا زي كــةلــةئــَي
توَيذةرةوةكانى  دةستكردو 
ــــــــوارى رؤبــــؤتــــةكــــان  ب
ثَيي،  بطةن  ـــدةدةن 

َ
هـــةول

مرؤظدا  بةسةر  ت 
َ
دةســـةال

كالسيكى  دةروازةى  بطرن 
ذمارةيةك   ــؤت  رؤب ــوارى  ب
بؤبريكردنةوةى  مؤدَيلي 
ــةو شــَيــوةكــانــى  ــان ــي ــؤذك ل
دروستكرد،  ى 

َ
باال ديكةى بريكردنةوةى 

ئةويش لةرَيطةى داهَينانى سيستمةكانى 
ــةوت بــةثــشــت بــةســتــن بة  ــوك ــس

َ
ــةل ه

نمونة  باشرتين  لؤذيكى.  ثرؤذةيةكى 
لــةســةر ئةمة ئــةو ثــرؤطــرامــةبــوو كة 
ى 

َ
سال لة  هةبوو  ــةى  ــدان دِرن هَيزَيكى 

ةوانى شةترةنجى 
َ
1997 دا كاسباروَّـ ثال

تةكنيكَيك  دووةم  دةروازةى  بــةزانــد. 
كةلةبايؤلؤذييةوة  دةطــرَيــت  لةخؤى 
وةرطرياوة و زيرةكى لة شَيوةى رؤبؤتَيكدا 
دةردةكةوَيت كة رووبةِرووى طريوطرفت 
دةبَيتةوةو لةكَيشةو ئةزموونةكانييةوة 
رؤبؤتانة  ئــةو  هــةروةهــا  فَيردةبَيت. 
داهَينراون كةهةر لة دروستكردنيانةوة 
دةوربةرياندا  جيهانى   

َ
لةطةل كارلَيك 

دةكةن و فَيردةبن.
رابــردوودا  ى 

َ
 لةماوةى بيست سال

دةروازةى بايؤلؤذى ثَيشكةوتنَيكى زؤرى 
بةخؤيةوة بينى ، ضونكة ئةوة سةِّـَينرا 
رَيطة كالسيكييةكة  كاردانةوةى  تواناى 
جيهانى  ؤزةكانى 

َ
ئال سيناريؤ  بةرامبةر 

طرفتةكةش  ســنــووردارة.  زؤر  واقيعى 
رةفتار  و  لؤذيكى  ثرؤسةى  لــةوةدايــة 
جَيبةجَي  داتــاكــان  لــةســةر  ثَيويستة 
كالركة  رووجــةر  وتــةى  ئةمة  بكرَين، 
زاناى كؤمثيوتةر لة زانكؤى نيشتمانى 
داتا  َيك 

َ
كؤمةل داهَينانى  ئوستوراُّـ. 

رَيطة دةدات رؤبؤتةكان بةسةر ثلةكانى 
يةكَيكة  ئةمةش  و  بــِرؤن  ثَيثليكانةدا 
هةروةها  رؤبــؤت،  لةثةرةسةندنةكانى 
شَيوةيةى  بــةو  ــؤت  رؤب دروستكردنى 

زؤر  بكةن  كارلَيك  مرؤظدا   
َ
كةلةطةل

ئاماذةى  كــالرك  هــةروةهــا  ئةستةمة، 
ثَيداوة.  بةثَيى ثَيشبيينيةكانى ئزيموف 
مةسةلةى  رووبـــةِرووى  توَيذةرةوةكان 
دذبةيةك دةبنةوة: بؤئةوةى رؤبؤتةكان 
سوود مةند بن ثَيويستة خؤيان بِريار 
م كاتَيك تؤ سةربةخؤبوونى 

َ
بدةن ، بةال

ــةكــةت دةبــةخــشــي،  ــؤت خــؤيــي بــة رؤب
بوونى  ياخى  تواناى  راستةوخؤ  ئــةوا 

ثَيدةبةخشَيت.
بــةِرَيــوةبــةرى  بــرويــاس  ئاليكس 
َيت: «ئةندامةكان 

َ
ثرؤذةى رؤبؤتةكان، دةل

ؤز بنب ئةوةندة زياتر ئةستةم 
َ
ضةندة ئال

ى رةفتاريان بكرَيت، ئةطةر 
َ
دةبَيت كؤنرتؤل

مرؤظ  وةك  ئةركةكانيان  رؤبؤتةكان 
بة  ثَيويستيمان  ئــةوا  كــرد،  جَيبةجَي 
ؤز تر هةية لة ياساكانى 

َ
ياساى زياترو ئال

كة  ئةوةبوو  تةواو  ئةمةش  ئزيموف». 
كارينجى ميلون  زانكؤى  لة  تؤم ميضل 
بريى لَيكردةوة، ميضل بريى لة ثرؤطرامى 
بةشَيوةيةك  كــردةوة  وةستَينةرةكان 
كةلةرؤبؤتةكانى دوارؤذدا ئةو ثرؤطرامة 
هةبَيت و ثَيش دةركردنى هةر فرمانَيك 
ؤزدا بِروات 

َ
َيك ياساو رَيساى ئال

َ
بةكؤمةل

بؤ ئةوةى هةر كارَيك شياو نةبوو يان 
فرمانَيك بةشَيوةيةكى دروست جَيبةجَي 
نةكرا، رةتبكرَيتةوة. هةروةها دةكرَيت 
ياساو  و  بكرَين  ثــرؤطــرام  رؤبؤتةكان 
هةركاتَيك  بكرَينةوة  نوَي  رَيساكانيان 

هةستكرا ئةو كارة ثَيويستة.
رؤبــؤت  بـــوارى  توَيذينةوةكانى 
و  ثَيشكةوتن  دةســتــكــرد  ــرةكــى  زي و 
ثةرةسةندنى زؤر بةخؤيانةوة دةبينن، 
م زاناكان ثَيشبينى داهَينانى رؤبؤتَيك 

َ
بةال

زيرةكى سةطَيكيش   ناكةن كة خاوةنى 
بَيت ئةى كةواتة بةزيرةكى مرؤظ ضؤن 
دروست دةكرَيت لةبةرئةوة هيض شتَيكى 
دةربــارةى  مرؤظ  نيية  لةئارادا  ئةوتؤ 
ي لَيبكاتةوة و 

َ
ياخيبوونى رؤبؤتةكان سل

ةتة كتوثِرةكانيشدا تةنيا ئةوةندة 
َ
لة حال

بةسة رؤبؤتةكة لةوزةكةى دابرِبَيت.
 سةرضاوة:  

ملحق العربي عدد: 38، 2008 

ثرؤطرامكراوانةى  مؤدَيلة 
ــى  ــرةك ــســتــادا زي كــةلــةئــَي
توَيذةرةوةكانى  دةستكردو 
ــــــــوارى رؤبــــؤتــــةكــــان  ب

رؤبؤتةكان 
ى جيهان 

َ
كؤنرتؤل
دةكةن؟

سؤزان         
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 Dental Extractions and

their disadvan tages
هةلَكَيشانى ددان زيانَيكى زؤرى 

هةية ، ئةى ضيبكةين؟
دةستدان  لة  ددان  زيانةكانى 
زؤرن بؤ ئاسانكارى باسةكة زيانةكان 

دةكةين بة دوو بةشةوة:
1. زيانة طشتيةكان: لةدةستدانى 
هةر ددانَيك زيانَيكى طةورة بة ثرؤسةى 
دةطةيةنَيت،  خؤراك  هاِرينى  و  جوين 
هــةمــووان  ئــاشــكــرايــة الى  ئــةويــش 
بؤ  ثَيويستة  زؤر  هــاِريــن  خــؤراك  كة 
طةدةى  لة  خــؤراك  هةرسي  ئاسانكارى 

مرؤظدا بةآلم دةرئةنجامى 
ئةم زيانة دواى ماوةيةكى 
دوور و درَيذ دةردةكةوَيت، 
ــة تــةنــيــا يــةك  كــاتــَيــك ك
دةكَيشرَيت ئةمة 

َ
ددان هةل

كة  ئـــةوةى  هــؤى  دةبَيتة 
لة  بةرامبةرى  ددانةكةي 
خؤراك  كى 

َ
كةل شويلطةدا 

دةدات،  لــةدةســت  هــاِريــن 
هاِرين  ثــرؤســةى  ضونكة 
ثَيويستى بة ددانةكةى بةرامبةرى هةية، 
كَيشانى ئةو ددانة سوودى 

َ
واتة بة هةل

ئةطةر  دةضَيت، جا  لةدةست  ددان  دوو 

بَيطومان  بكَيشرَيت 
َ
هةل دانَيك  ضةند 

هؤكارَيكى كاريطةر دةبَيت بؤ لةدةستدان 
هاِرين  خــؤراك  ثرؤسةى  تَيكضوونى  و 
بةشَيوةيةكى  كردنى خؤراك  و هةرس 
لةبار و بةمةش كَيشةى ئازار و هةوى 
كردنى  هةرس  ى 

َ
كةنال كَيشةى  طــةدةو 

ضارةسةركردنةكةى  كة  لَيدةكةوَيتةوة 
ماوةيةكى دوور و درَيذى دةوَيت.

2. زيانة تايبةتمةندييةكان بة 
ددانةوة – ئةمانةش ذمارةيان زؤرة و 
ئاماذة بة طرنطةكانيان  لةم باسةدا 

دةكةين:

دةكَيشرَيت 
َ
هةل ددانَيك  كة   .A

بــةم الو بةو  ــى دراوســـَيـــى  ــان ــةك ددان
دةبــَيــتــة هؤى  ــةوة و  ــن دةب الدا خـــوار 
نَيوان ئةم ددانانةى  لة  ئةوةى بؤشايي 
كَيشراوةكة دروست 

َ
دراوسَيي ددانة هةل

لةم  ثاشةِرؤى خؤراك  بةمةش  و  بكات 
بؤشاييانةدا دةمَينَيتةوة كة بة ئاسانى 
جؤرى  جــؤراو  زيانى  ناكرَينةوةو  ثاك 

لَيدةكةوَيتةوة وةك:
 dental) 1. دروست بوونى كلؤريي
ددانانةى  ئةو  رووى  لةسةر    (caries

كَيشراوةكةن.
َ
دراوسَيي ددانة هةل

لةو  كلس  بــوونــى  ــةكــة 
َ
كــةل  .2

هةوى  هــؤى  دةبَيتة  كة  بؤشاييانةدا 
ثوكة  ئةم هةوى   (gingivitis) ثووك 
رؤذ بةدواى رؤذ برةو دةكات و كيسى ورد 
لةنَيوان ددانةكاندا دروست دةكات  ورد 
بةرةو ذَير ثووك دةِروات و ئَيسكى نَيوان 
ددانةكان دةخواتةوة واتة هةوى ئَيسكةكة 

ــــــــت  دروس

كَيشانى 
َ

هةل
ددان و 

زيانى ددان 
لةدةستدان  

دكتؤر سةعيد عةبدول لةتيف 
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دةنوَينن درَيذتر ددانانة ئةو دةبَيت،
دوور ددانــةكــان لة ثوكةكة ضونكة  ،
ئةوةى هؤى دةبَيتة ئةمةش دةكةونةوة
دواى ماوةيةك لةقني و بكةونة ددانةكان
ئةنجام بؤ شياويان ضارةسةرى ئةطةر
بةرةو لةدةستضوون ئةو ددانانة نةدرَيت

دةضن.
و ئازارى ش ئيََ دروست بوونى .3
هةراسان كةسة ئــةو كة جــؤر جــؤراو
ةكة

َ
دةكاتلةكاتىنانخواردندابةهؤىكةل

نَيوان بؤشايي سةر خستنة فشار و بوون
ثرت ئةمةش خواردندا، لةكاتى ددانةكان
بة ئةطةر  دةكــات هةراسان كةسة ئةو
و خزمان بخؤن لةناو خَيزان كؤمةأل نان
ئةو لةوانةية هةندَيكجار هاوةآلندا، و
ثَيويست كة بَيت هــةراســان وا كةسة 
لةدةم ثةلة ناضارى ثاروةكة بة بة بكات
ناهةموارة بارة و ئازار لةو تا دةربهَينَيت

رزطارى ببَيت.
بارة  ئةم شايةنى باسة ئــةوةى   
ناهةموارةوالةو كةسة دةكاتكةهةميشة
بؤ تاكو بَيت ئــةوة طــريؤدةى مَيشكى 
خؤشييةوة

َ
دل بة ئةوةى لةجَيطةى نمونة

كةدا
َ
ة خةل

َ
كؤمةل ئةو لةطةأل بخوات نان

ئةوةيةكة َيكى
َ
هةول هةموو هةميشة

بكات ــاز دةرب خؤراكانة ئةو زمــان  بة 
لةناو كة بؤشاييانةى ئةو لةنَيوان كة
هةندَيكجار  . دروستبووة دداناكانيان 
دةرباز ئازارانة كَيشةو لةو خؤى تاكو

. بكات
ى دراوســَي ددانانةى كة ئةو  .B
دةبنةوة خوار كَيشراوةكةن

َ
هةل ددانة

هؤكارة ئــةمــةش بؤشاييةكدا بــةالى
ددانةكانى جوتبوونى تَيكضوونى بؤ
ئاسايي. بةشَيوةيةكى شةويلطة هةردوو
كة روودةدات ئــةوةوة بةهؤى ئةمةش 
بةر يان ددانةكان تيذايي  لة هةندَيك
يان ناكةون بةرامبةريان ددانةكانى
دى ددانةكانى بةرلة ــت دَي لــَي ــان واي
دزَيوى بارى بةمةش دةكةون بةريةك
دَيتة (maloclusion) جوتبوون ددان

دزَيوةو ضةندين بارَيكى كايةوة، ئةمة
كَيشةىلَيدةبَيتةوة.

نائاسايية ــارة ب ئــةم ئةطةر  .C
ددانــــة ضــــارةســــةر نــــةكــــرا، واتـــــة
بؤشي بة هةر جَيطةكةى كَيشراوةكة

َ
هةل

(كة نةكرا دروســت بؤ ددانــى مايةوةو
بةردةوامى لة رَيطرتن بؤ رَيطةية تاكة
ددان دزَيوى بارى ددانةكان)، خواربوونى
برةو (malocclusion) جوتبوون
لَي دَيت واى بارىسةخرت، تا دةكاتبةرةو
دانةكان دةست دةوروبةرى تؤِرة شانةى
تا ئازارة زؤر بة دةكةن، ئةمةش هةو بة
لةقني بة دةست ددانة ئةو دَيت لَي واى
و دةكَيشرَين

َ
هةل ناضار دوايي و دةكةن

دةضن. دةست لة
دةكَيشرَيت

َ
هةل ددانَيك كة .D

كو
َ
بةل دراوسَيي ددانةكانى تةنها نةك

ددانة كة بةرامبةرى شوَينى ددانةى ئةو
بةرامبةرى شةويلطةى لة كَيشراوةكةية
بةهؤى ئةويش دةبَيت، زةرةرمةند –
كة ددانــى ددانــَيــك هةموو ئــةوةوةيــة
شةويلطةكةى لة بَيت بةرامبةرى نةبوو
جوتبووندا ددان لة واتة بةرامبةريدا-
ــة ددان ــةو  ئ بـــوو، بؤشايي بــةرامــبــةر
دةكشَيت بؤشاييةكة بةرةو وردة وردة
ــةوة، ــةك ددان ــــةري دةوروب ئَيسكى بــة 
جؤر جؤراو كَيشةى ضةندَين بةمةش
بةرامبةرى ددانة ددانةى دوضارى ئةو
هةوى وةك دةبَيتةوة كَيشراوةكة

َ
هةل

ثوكةكةي هةوى و ددانةكةو دةوروبةرى
بةمةش ثووك ناو كيسى دروستبوونى و
لةقني بة ئةو ددانة دةست وردة وردة
بَيزارى و و ئازار كَيشةو  لةبةر دةكات

دةكَيشرَيت.
َ
دةرئةنجامهةل

رةضاوى دةبَيت بكةين؟  ضى  ئةى
بكةين: طرنطة خاَلة دوو ئةم

بؤ ثارَيزى ددان ضــارةســةري  .1
ئةو بة بةكارهَينانى ئةويش كَيشةكة:
طرنطانةى ة

َ
خال ئةو رةضاوكردنى رَيطةو

زيانبةخشانة الوةكيةو  كَيشة لةم كة
بــةهــؤى ئــــةوةش دةمـــانـــثـــارَيـــزَيـــت،

كة ددانانةى ئةو زؤربــةى كَيشانى
َ
هةل

ئةويش دةدرَين بةئةنجام هةِرةمةكى بة
بَي كة كَيشانةى

َ
هةل ددان لةو بةرَيطريي

ــن، دةدرَي ئةنجام طرنط وا هؤكارَيكى
بة ضارةسةر بةستن بة ثشت ئةمةش
كَيشةيةكى هةية كة ددانَيك كردنى هةر
لةبار ثزيشكى و تةندروست رَيطةى بة
كَيشةيةى هةر ددان ثشثؤِرانى لةاليةن
بتوانني تاكو خؤى ثسثؤِريى بةثَيى
لة و كَيشان

َ
هةل لة  بثارَيزين  دانةكة

دةست دان.
زوو و لةبار كردنى ضارةسةر .2
هةر هؤيةك كة لةبةر ددانــةى بؤ ئةو
ددانَيك هةر ئةطةر لةدةستضووة، بَيت
كةسة ئــةو ثَيويستة كَيشرابوو

َ
هةل

شوَينى هَيشتنةوةى كة بزانَيت ئةوة
ددانى بةزوو بؤشى، واتة زوو بة ددانةكة
ئةو كة نةدا ئةنجام بؤ كراوى دروست
هؤى دةبَيتة ئةوا دةكاتةوة ثِر بؤشايية
لةوةو كة كَيشانةى ئةو بوونى دروست
ثَيويستة كةواتة كــرد.  باسمان  ثَيش
دةستبةجَي كَيشرا

َ
هةل ددانــَيــك هــةر 

(dental bridge) واتــة ددان ثــردى
 dental) ددان رووانـــدنـــةوةى يــان 
ئةطةر بدرَيت، ئةنجام بؤ (implant
ددانةكةدا كَيشانى

َ
هةل لةكاتى نةتوانرا

بدرَيت بؤئةنجام روواندنةوةى يةكسةر
بؤ بؤ بكرَيت كات دانى دةتوانرَيت ثار
لةسةر بِريارى تا مانطَيك ضةند ماوةى
ئةنجام بؤ  ددانَيكى جؤرة ض ــت  دةدرَي

دةدرَيت.

سةرضاوةكان
 Wheelers Dental Anatamy,  1-

   Physiology Maloc Lusion 8 th Edition

2003

االسنان  طب – The dentist 2-

بغداد – العراق / االسنان االطباء مجلة نقابة

 2002 (0) العدد
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ــدا  ــامــان ــســت ــَي لــــةســــةردةمــــى ئ
و  نوَيية  ثيشةسازيةكى  طةشتوطوزار 
ثةيوةندى راستةوخؤ و ثتةوى بةداهاتى 
نةتةوةيى و تةرازووى ثَيدان وكرَيكارةوة 
لــةهــةنــاردة  يةكَيكة  ضونكة  هــةيــة، 
بةهَيزة  ةكةيةكى 

َ
وكؤل نةبينراوةكان 

شان  هةناردةكان  ــةرازووى  ت لةكَيشةى 

و  بازرطانى  ــةرازووى  ت بةشانى 
نرخى  و  سةرماية  وطؤرى 

َ
ئال

دراو طرنطيشى لةسةرضاوةكانى 
زؤربــةى  كو 

َ
بةل كةمرتنيية  تر 

دةسةِّـَينن،  ــةوة  ئ ئاماذةكان  طةو 
َ
بةل

زؤرتـــرو  طــةشــةى  ثيشةسازيية  ــةم  ئ
نيشتمانى  ئابوورى  لة  طةورةتر  ــى 

َ
رؤل

دةطَيِرَيت.بةتايبةتى  هةرَيمايةتى  و 
لةذَيرسَيبةرى ئاِراستةكانى جيهانطريى 
و بازاِرى ئازادو نزيك بوونةوةى نَيوان 

ثَيشكةوتنة  ئةو  وهةروةها  ــةتــان 
َ
دةول

ثةيوةندى  شَيوازةكانى  لة  بةرضاوانةى 
ديكةدا.... فاكتةرةكانى  طواستنةوةو  و 

جيهان بةخؤيةوة ديووة.
ــشــكــةوتــن و    ئـــةو ثــَي

َ
لـــةطـــةل

و  ئابوورى  و  تةكنؤلؤذى  طؤِرانكاريية 
كؤمةآليةتى و رؤشنبرييانةى  لة جيهاندا 
يان  راستةوخؤ  بةشَيوةيةكى  رووياندا، 
بؤ  ـــوون  دةرب يارمةتى  ناِراستةوخؤ، 
بآلوبوونةوةى  خَيرايى  و  ثَيشكةوتن 
شَيوةيةى  بة  كةدةتوانني  طةشتوطوزار، 

خوارةوة بيخةينةِروو:
زؤربوونى ذمارةى دانيشتوانى   .1
بةخَيرايى لةجيهاندا و بةرزبوونةوةى 
يدا 

َ
كةلةطةل ــةمــةن،  ت نــاوةنــدةكــانــى 

رؤشنبرييان  و  كؤمةآليةتى  ئاستةكانى 
بةرزبوونةوة .

نةتةوةيى  داهاتى  زؤربوونى   .2
ئاستى  ــى  ــوون ــب ــاش وب ـــةس  ك وتـــاكـــة 
دانيشتوان  ــانــى  ذي وجــــؤرى  ــوى  ــذَي ب
بةتايبةتى  جيهان،  وآلتانى  لةزوربةى 
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بزاظى 
طةشتوطوزارى 

ةتى 
َ

نَيودةول

 نوسينى: شريوان عومةر رةشيد
  مامؤستاى طةشتوطوزار لةزانكؤى 

سلَيمانى
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ـــى  وآلتــةســةرةكــيــةكــانــى دةرضـــوون
طةشتياران و وآلتة نةوتيةكان.

زوربوونى ذمارةى دانيشتوانى   .3
ــةوةى رَيـــذةى  ــوون ــةرزب ــان و ب ــارةك ش
وآلتانى  لــةزووربــةى  بــوون  شارستانى 

جيهان .
كةم بوونةوةى كاتذمَيرةكانى   .4
 ، ثشوو  مــاوةى  زيادبوونى  و  كاركردن 
يةكان 

َ
ةتة هةفتةيى و سال

َ
هةروةها مؤل

كاتى  ـــى  ـــوون ــؤى زؤرب ــةه ــووب ب ــة  ك  ،
وطــوزارو  بؤطةشت  نةرة 

َ
كةثال  

َ
بــةتــال

خؤشطوزةرانى .
فراوان بوونى هةُّـ خوَيندن،   .5
و  زانــني  بؤ  زياتركرد  تاكى  تواناكانى 
لة  ذيــان  لة شَيوازةكانى  بــوون  ــارةزا  ش
نةر بؤ طةشت 

َ
تة جياوازةكان، بووة ثال

َ
وال

كردن.
ـــراو  ــى خـــَي ــن ــةوت ــك ــش ــَي 6.  ث
و  طواستنةوة  لةشَيوازةكانى  بةرضاو 
طةياندن و ثةيوةندى كردن بة هةموو 

جؤرةكانيةوة.
ئــاســانــكــارى  و  رَيــكــخــســتــن   .7
طومرط  و  ــردن  ك طةشت  رَيوشوَينى 

لةنَيوان وآلتاندا.
ــشــكــةوتــن و  ـــا ثــَي ـــةروةه     ه
ذَيـــرخـــان و ســـةر خانى  بــاشــبــوونــى 
خزمةتطوزاريية  ــةزراو  دام و  ئابوورى 
شارةزا  وطؤركردنى 

َ
وئال طةشتارييةكان 

و  راميارى  و  رؤشنبريى  و  ثسثؤرى  و 
هةبووة  طـــةورةى  .....هتد،كاريطةرى 
لةسةر ثَيشكةوتنى طةشتوطوزار لةرووى 

ضؤنَيتى و ضةندايةتيةوة .
ــة  ــاران ــؤك    ســـةرجـــةم ئـــةم ه
ــؤ ضـــِربـــوونـــةوةى  كــاريــانــكــردووة ب
طةشتوطوزار  و  طةشت  ضاالكيةكانى 
ـــى ذمـــــارةى طــةشــتــيــاران  ـــوون و زؤرب
ئةو  دةرةكـــى،  و  ناوخؤ  لةسةرئاستى 
ةتى 

َ
نَيودةول كةرَيكخراوى  ذمــارانــةى 

 (25) ثَيداوة  ئاماذةى  طوزار  و  طةشت 

ــى  دووةم لةنيوةى  جــارزيــاديــكــردووة 
ئــةوةى  ثَيشبينى  بيستمدا،  ســـةدةى 
شَيوةيةى  بةم  طةشتوطوزار  كردووةكة 
طةشتوطوزار  طةشةبكات،ئةوا  ئَيستا 
جارَيك   

َ
سال  (  20) هةر  ةتى 

َ
نَيودةول

ذمارة  خشتةى  لَيدَيت.  دووبةرامبةرى 
.(1)

خشتةى ذمارة (1)
   بزاظى طةشتوطوزارى نَيودةوَلةتى 
تؤماركراء و ثَيشبينى كراو و داهات لة 

نَيوان ساآلنى 1950-2020
بةست  ثشت  توَيذةر  ســةرضــاوة: 

بة:
محمد ابراهيم حسن، الجغرافيا   .1
العامة الطبعية والبشرية، مكتبة اِّـصرية، 

اسكندرية، 2002، ص344.
اِّـنظمة السياحة العاِّـية، نشرة   .2
العراق السياحي، هيئة السياحة، بغداد، 

العدد الرابع تموز، 1999، ص10-11.
د. نعيم الظاهر و سراب الياس،   .3
مبادىء السياحة، اِّـصدر السابق، ص81.

ـــاران  ـــي ـــت ـــةش ذمـــــــــــارةى ط  .1
ـــــــــــــــى(1950)ةوة 

َ
ـــــــة ســـــــــــــــال ل

بـــةرزبـــووةتـــةوة،بـــةِرادةيـــةك، كــة لة 
ى2000دا لة(20) مليؤن طةشتيارةوة 

َ
سال

واتة  طةشتيار،  مليؤن   (700) بووةبة 
لةكاتَيكدا  لَيهاتووة.  ئةوةندةى   (35)
ةتى 

َ
دةسكةوتةكانى طةشتوطوزارى نَيودةول

لة هةمان ماوةدا لة(2,1)مليار دوالرةوة 

طةيشتة (620) مليار دوالر واتة زياتر 
لة (295) جار زياديكردووة.

ــــت لة  ــــرَي ــشــبــيــنــى دةك ثــَي  .2
بطاتة  طةشتياران  ذمــارةى  ى2010 

َ
سال

ــى2020دا 
َ
ســال لة  لة(1)مليار،  زياتر 

دةستكةوتةكانيش  مليار،   (1,6) بطاتة 
 (2000) ملياردؤالرو   (1550) بطاتة 
واتة  يــةك،  بــةدواى  يــةك  دؤالر  مليار 
ــةتــى 

َ
بــزاظــى طــةشــتــوطــوزارى نــَيــودةول

 
َ
دووبةرامبةرى لَيدَيت لةماوةى (20)سال

ةتى 
َ
نَيودةول رَيــكــخــراوى  كــة  كــةمــرت، 

هةمانكاتدا  لــة  ــوو،  ــردب ك ثَيشبينى 
داهاتةكانى طةشتوطوزار سَى بةرامبةرى 
ى 2000دا

َ
 سال

َ
لَيدَيت بة بةراورد لةطةل

طةشتوطوزار  دةسكةوتةكانى   .3
 ذمارةى طةشتياراندا 

َ
بة بةراورد لةطةل

بؤ  دةطةِرَيتةوة  ئةمةش  زياتردةبَيت، 
بةرزى ئاستى طةشتيارانء جؤراوجؤرى 

ماوةى  طةشتوطوزاريةكانء  ضاالكيية 
لة  طةشتوطوزار  داهاتى  مانةوةو...هتد. 
دؤالرةوة  مليار  لــة(2.1)  ى1950دا 

َ
سال

ى2020 دةطاتة 
َ
وةك ثَيشبينيكراوة لة سال

زيادبوون  واتــة  دؤالر،  (2000)مــلــيــار 
ديكةوة  لةاليةكى  (952)جـــار  دةطاتة 
ذمارةى طةشتياران تةنها (80)ئةوةندةى 
ـــا لــةســةرئــاســتــى  ـــةروةه لــَيــدَيــت. ه
طةشتوطوزاريةكان  ناوضة  هةرَيمةكانء 
نَيوان  لة  هةية  ئاشكرا  جياوازيةكى 
هةرَيمة طةشتوطوزارييةكان، بؤ نموونة 

داهاتى خةرج كراو ذمارةى طةشتياران بة مليونساَلةكان
بةمليار$

1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

20
70

165
286

485,2
700

1018
1600

2,1
6,8
18

105
268,9

620
1550
2000
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ى(1998)دا 
َ
سال لة  طةشتياران  ذمارةى 

لةو  ــووة  ب مليؤن   (625.2) نزيكةى 
ذمارةية رَيذةى(%59.5) لة كؤى بزاظى 
ةتىء(%50.4)ى 

َ
نَيودةول طةشتوطوزارى 

لة كؤى داهاتةكان بةر وآلتانى ئةوروثا 
كةوتووة، بِروانة خشتةى ذمارة (2).

ــاشــوورى ئاسيا  بـــةآلم وآلتــانــى ب
داهاتيان  طةشتارو  ذمـــارةى  كةمرتين 
ـــة  بــةركــةوتــووة بة رَيـــذةى (0.18%)ل

لة   (%0.99) طةشتياران  ذمــارةى  كؤى 
طةشتوطوزارى  داهاتى  سةرجةم  كؤى 
 ئـــةو جــيــاوازيــيــة 

َ
جــيــهــانــى، لـــةطـــةل

طةشتيارانةى  ئةو  ــارةى  ذم لة  زؤرةى 
لةئةفريقياو  هةريةك  روويانكردؤتة 
(25.9)و  كة  نــاوةِراســت،  خؤرهةآلتى 
(15.6) مليؤن يةك بةدواى يةك، بةآلم 
لة رووى داهاتةوة تاِرادةيةك نزيكبوون 
بؤ  ــتــةوة  دةطــةِرَي لــةيــةكــةوة، ئةمةش 
ئةوةى تةنها ذمارةى طةشتياران ستاندةر 
كو تواناو 

َ
نيية بؤ بةديهَينانى داهات، بةل

ئةو شةوانةى  ذمــارةى  بذَيوىء  ئاستى 
بةسةريدةبات،  ناوضانةدا  لةو  طةشتيار 

ثةيوةستةثَيوةى.
خشتةى ذمارة (2)

ذمارةى طةشتياران و داهات بةثَيى 
لة  جيهان  ئاستى  لةسةر  هةرَيمةكان 

ساَلى 1998

  سةرضاوة/ توَيذةر ثشت بةست 
نشرة  العاِّـية،  السياحة  منظمة  بــة: 
العراق السياحى، هيئة السياحة، بغداد، 
 --10 ص   ،1999 تموز،  العددالرابع، 

.11
كيشوةرو  ئاستى  لةسةر  هةروةها 
بة  شوَينى  جــيــاوازى  هةرَيمةكانيش 
لة  كة  ئةوروثا،  دةردةكــةوَيــت،  ئاشكرا 
ئةو  ذمارةى  داهاتء  رووى  لة  جيهاندا 

طةشتيارانةى رووي تَيدةكةن ثَيشةنطى 
ى1990دا رَيذةكةى 

َ
كيشوةرةكانة، لة سال

طــةيــشــتــة(60.8%)ى ســةرجــةم بزاظى 
ةتى.بةئاشكرا 

َ
نَيودةول طةشتوطوزارى 

طةشتياراندا  دابةشبوونى  لة  جياوازى 
هةية بةسةر ناوضة طةشتوطوزارييةكان، 
طةشتياران  ــة(%50)  ل زياتر  لةكاتَيكدا 
روودةكةنة باشوورى ئةوروثا بة تايبةتى 
ئيتالياو  فرنساو  (ئيسثانياو  تــانــى 

َ
وال

شوَينى  بؤ  ئةويش  كة  يونانء...هتد)، 
جوطرافىء نزيكى لة ناوضةكانى ناردنى 
بةتايبةتى  دةطةِرَيتةوة،  طةشتيارةوة 
 بوونى 

َ
ــاو لــةطــةل ــةوروث ــاواى ئ خــؤرئ

ضةندين بنةماى طةشتيارى بةتايبةتى 
ضاالكيية طةشتوطوزارةكانى سةر كةنارى 
ناوضةكانى  بةثَيضةوانةى  دةريــاكــان، 
طةشتيار  كةمرتين  ئةوروثا،  باكوورى 
طةيشتؤتة  رَيــذةكــةى  روويتَيكردوةء 

(%1,9)ى سةرجةم طةشتياران. 

جطة لةوةى لةسةر ئاستى وآلتانى 
يةك ناوضةش جياوازى دةردةكةوَيت، بؤ 
نموونة لة خؤرهةآلتى ناوةِراست ذمارةى 
 (2000) ى 

َ
سال لة  طةشتيارانةى  ئةو 

طةيشتؤتة  ميسر  وآلتى  روويانكردؤتة 
لةكاتَيكدا  طةشتيار،  مليون   (5,314)
لة ئةردةن (1.426) مليون طةشتيارو 
داهاتيش طةيشتؤتة (4345)و (722) 

مليون دوالر يةك بة دواى يةك.

دةردةكةوَيت،  بؤ  ئةوةمان  لَيرةدا 
هةر   

َ
سال لةدواى   

َ
سال طةشتوطوزار  كة 

لة رووى ذمارةى طةشتيارانء داهاتةوة 
دةِروات،  فراوانبون  بــةرةوزؤربــوونء 
ــوورىء  ــاب ــة ئ ــةن ــةســةر الي ــةمــةش ل ئ
ضةندين  ذينطةييةكان  كؤمةآليةتىء 
نَيطةتيظانةى  ثؤزةتيظانةو  كاريطةرى 

هةية.
سوود لةم سةرضاوانة وةرطرياوة.

1. عثمان محمد غنيم ،و بنيتا نبيل سعد، 

التخطيط السياحي َّـ سبيل تخطيط مكاني شامل 

و متكامل.

الجنابى،إمكانية  احمد عبدالرزاق   2.طالب 

استثمار السياحة الصحراوية َّـ العراق.

3. Martin Beniston, 

Environmental Change in Mountains 

and Uplands, Gutenberg, 2000, p.130.        

عبدالحكيم،ود.حمدى  صبحي  4.د.محمد 

احمد الديب،جغرافية السياحة،الطبعة الثانية ،مكتبة 

أنجلو اِّـصرية ،2001.

هةرَيمةكان
ِرَيذةلة كؤى ذمارةى طةشتياران بة مليؤن

طةشتياران%
ِرَيذةلة كؤى 
طةشتياران%
ِرَيذة لة كؤى داهات %داهات بة مليار $ِرَيذةلة كؤى 

372.559,54226,150,4ئةوروثا

120.219,22121,227,25ئةمريكا

86.913,873,716,6خؤرهةآلتى ئاسيا و ئؤقيانوونسى ئارام
25.94,149,62.15ئةفريقيا

15.62,499,72.18خؤرهةآلتى ناوةِراست

5.10.184,40.99وآلتانى باشوورى ئاسيا

625.2100444,7100كؤى طشتى
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   سةرضاوةكانى زانستى خؤراكى 
يةكَيكة  كــةضــا  دةدةن  بـــةوة  ــامــاذة  ئ
سودَيكى  كة  روةكيةكان،  لةبةرهةمة 
بنضينةى  هةية  تةندروستى  بؤ  زؤرى 
ئةم تَيبينيية زانستيية لةوةوة هاتووة 
ضوارهةزار  لة  زياتر  ضا  كانى 

َ
طةال كة 

ثَيكهاتةى كيميايي تَيداية.
ةرةوة ثزيشكيةكان 

َ
   ئةوةى لَيكؤل

كةلةماوةى  ئةوةية  دةكــةن  لَيوة  باسي 
هةنطاوَيكى  رابــــردوودا  ــي 

َ
ســال  (30)

ــوارى بــايــةخــدان  ــةب ـــراوة ل زانــســتــى ن
ــيــنــةوةو تــوَيــذيــنــةوةكــان 

َ
ــة لــَيــكــؤل ب

لةاليةنى  بةتايبةتى  ضا،  بة  سةبارةت 
هةندَيك  ثؤزةتيظانةكةى.  تةندروستى 
ـــةن كــةذمــارةى  ــاس لـــةوة دةك ــةس ب ك
وكراونةتةوة 

َ
بال توَيذينةوانةى  ئــةو 

لةنةوةدةكانى سةدةى  بة ضا  سةبارةت 
لــة (50) تــوَيــذيــنــةوة لة  رابـــــردوودا 
َيكدا تَيثةِريان نةكردووة، لةكاتَيكدا 

َ
سال

ةكانى هةزارةى نوَيدا ذمارةكة لة 
َ
لةسال

َيكدا 
َ
(250) توَيذينةوةى زانستى لة سال

تايبةتيرتو  بةشَيوةيةكى  تَيثةِريكرد! 
يةكَيك  لةسةر  قسةكردن  بة  سةبارةت 

لة ضوارجؤرةكةى 
ضا، سةرضاوةكانى 
ـــــــــــةزراوةى  دام
ـــــي  ـــــةوةي ـــــةت ن
ـــةنـــدروســـتـــى  ت
ـــة  ـــةت ـــالي ـــةوي ل
يــةكــطــرتــووةكــان 
ئاماذةى بةوةداوة 
كةتوَيذينةوةكان 
ســةبــارةت  تةنها 
ـــةضـــاى ســـةوز  ب
 (1000) ــــة  ل
ـــردووة،  ـــك ـــةِري ـــث ـــَي ـــةوة ت ـــن ـــذي ـــوَي ت
دا   (2004) ى 

َ
لةسال كةضوارسةديان 

دةرضووةو زؤرترين رَيذة ثَيكدةهَينَيت 
سةبارةت بةتوَيذينةوةكانى ضاى سةوزى 

ثزيشكى تائَيستا.
ثزيكشييةوة  اليــةنــى  لـــةزؤر     
سةبارةت بة سوودةكانى خواردنةوةى ضا، 
ئامؤذطارييةكانى دةرمانسازى تةقليدى 
ضةند  و  ضــني  هيندو  لةناوضةكانى 
شوَينَيكى ديكةدا، شانبةشانى توَيذينةوة 
ثزيشكييةكان  ةرةوة 

َ
لَيكؤل نوَييةكانى 

لةضةند سةنتةرَيكى زانستى جياوازدا، 
هاوتاى يةكرتى دةبن.

زانستيية  ـــذة  وتـــووَي ئـــةو    
زؤرانةى باس لة سوودةكانى ضا 

كةئةو  لةكاتَيكداية  ــةن،   دةك
لةسةر  سةرذمَيرييانةى 

دةكــرَيــن  جيهان  ئاستى 
ــى  ــات راشـــكـــاوانـــة دووث
ـــة ضا  دةكـــــةنـــــةوة ك
خواردنةوةية،  دووةم 
كةمرؤظ  ئــاو،  لةثاش 

بيخواتةوة.
ــكــهــاتــة  ثــَي  ¿

كيمياييةكانى ضا

ضَيذَيكى  و  ــام  ت ضــا  لةكاتَيكدا 
ــة لــةضــاو بــةرهــةمــة  تــايــبــةتــى هــةي
باسكردنى  ئةوا  ديكةدا،  رووةكيةكانى 
ثَيكهاتة  و  ضا  بة  سةبارةت  زانستيش 
كاريطةرى  ثــاشــان  و  كيمياييةكانى 
بةهةمان  خواردنةوةكةى  تةندروستى 
شَيوة جياوازةو تام و ضَيذَيكى تايبةتى 

خؤى هةية.
كى 

َ
كةخةل ئاشنايةتييةى  ــةو  ئ

يةكَيك  باسكردنى  لةكاتى  هةيانة 
لة  بريتيية  خؤراكييةكان  لةبةرهةمة 
باسكردنى ثَيكهاتةكانى ئةو خؤراكة لة 
ثرؤتني و شةكرو ضةورييةكان، ضونكة 
خؤراكني  ســةرضــاوةى  ثَيكهاتانة  ئــةو 
لة  م 

َ
بـــةال ــةش.  ل بؤ ســـوودى  بؤ وزةو 

شَيوةيةك  بةهيض  ضـــادا،  باسكردنى 
ئؤرطانة  لةو سَي  باسكردن  بؤ  دةرفةت 
دةرفةتى  تةنانةت  نيية،  خؤراكييانة 
يان  ظيتامينةكان  لةبوونى  باسكردن 
كو 

َ
بةل نيية،  كانزاييةكانيش  مـــاددة 

ــرةدا  ــَي بــاســكــردنــةكــة ل
جـــــيـــــاوازةو 
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ئامؤذطارييةكانى دةرمانسازى تةقليدى 
ضةند  و  ضــني  هيندو  لةناوضةكانى 
شوَينَيكى ديكةدا، شانبةشانى توَيذينةوة 
ثزيشكييةكان  ةرةوة 

َ
لَيكؤل نوَييةكانى 

لةضةند سةنتةرَيكى زانستى جياوازدا، 
هاوتاى يةكرتى دةبن.

زانستيية  ـــذة  وتـــووَي ئـــةو    
زؤرانةى باس لة سوودةكانى ضا 

كةئةو  لةكاتَيكداية  ــةن،   دةك
لةسةر  سةرذمَيرييانةى 

دةكــرَيــن  جيهان  ئاستى 
ــى  ــات راشـــكـــاوانـــة دووث
ـــة ضا  دةكـــــةنـــــةوة ك
خواردنةوةية،  دووةم 
كةمرؤظ  ئــاو،  لةثاش 

ــكــهــاتــة  ثــَي  ¿

كو 
َ
بةل نيية،  كانزاييةكانيش  مـــاددة 

ــرةدا  ــَي بــاســكــردنــةكــة ل
جـــــيـــــاوازةو 

ـــــــــــةزراوةى  دام
ـــــي  ـــــةوةي ـــــةت ن

ضا. .. 
خواردنةوةى 

تةندروستى و مةزاج
        
        

نيطار طةرمياني
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هةية،  ديكةى  كيميايي  ةتَيكى 
َ
خةسل

نَيوةندة زانستيةكان سةبارةت بةضا باس 
لةوةدةكةن كةضا ئةو ماددانةى تياداية 
هةروةها  بةبةئؤكسيدبوونةو  ــةدذ  ك
ئــةومــاددة   

َ
لــةطــةل تياداية  كافايينى 

ثَيدانى  بة  كةلَيثرسراون  بؤندارانةى 
ضَيذَيكى تايبةتى بةضا.

 لةكاتَيكدا كةتامة بؤندارةكة خؤى 
بؤ  مرؤظ  راكَيشانى  بؤ  بةسة  بةتةنها 

دةكرَيت  ضا،  ثةرداخَيك  خواردنةوةى 
ئةوة ببَيتة هؤكارَيكى لؤذيكى بؤئةوةى 
لةكاتى  ــةوة  ــوات ــخ ب ــةك  ضــاي ـــرؤظ  م
م 

َ
كاركردنيدا بؤئةوةى بحةوَيتةوة.  بةال

بوونى كافايني لةضادا هؤكارَيكى ديكةية. 
بوون  كــةس  يةكةمني  مانييةكان 

َ
ئةل

دؤزييةوة  لةضادا  كافايينيان  كةبوونى 
نؤزدةهةمدا،  ــةدةى  س لةسةرةتاكانى 
ةى خؤراكى ئةمريكى ئاماذة بةوة 

َ
كؤمةل

دةدات كةتةنها كوثَيك ضا (بةقةبارةى 
 85) نزيكةى  قـــاوة،  يــان  80مليلرت) 
لةكاتَيكدا  تَيداية،  كافايينى  مليطرام) 

نزيكةى  سوور  ضاى  لة  قةبارة  هةمان 
لةخؤدةطرَيت.  كافايني  مليطرام)   40)
ئةم رَيذةيةش لة ضاى (ئؤلؤنط) دا بؤ 
لةضاى  دةبَيتةوةو  كةم  مليطرام)   30)
لةضاى  و  مليطرام)   20) بؤ  ســـةوزدا 
سثيدا بؤنزيكةى (15مليطرام).  كةواتة، 
كةسانةى  بؤئةو  باشرتة  ــةوز  س ضــاى 
بةرامبةر  هةية  كةهةستيارَيتييان 
بةماددةى كافايني يان بؤذنانى سكثِر يان 
ن، يان بؤ خواردنةوة لةثاش 

َ
بؤ منداال

بؤكةمكردنةوةى  ئَيوارة  نــيــوةِرؤو 
كاريطةرى كافائيني لةسةر ثرؤسةى 

خةوتن.
جطة لةمانة، ضا بِرَيك ماددةى 
 (theophylline-ســيــوفــيــلــلــني)
ى تــَيــدايــة كـــةوةك دةرمــانــَيــك بؤ 
ضارةسةركردنى بةرهةنطى (رةبو) و 
خؤثاراستن لَيي بةكاردَيت، هةروةها 
كاريطةرة  كة  تَيداية،   فلؤريديشي 
لةبوارى بةرطريكردن لة كلؤربوونى 

ددانةكان.
¿ ماددةى دذة ئؤكسيدبوون:

ســــــوودى  ـــن  ـــطـــرتي طـــرن    
كانى 

َ
طةال كة  ئةوةية  تةندروستى 

مــاددةى  زؤر  رَيذةيةكى  تــازة  ضاى 
جؤرى  لة  تَيداية  ئؤكسيدبوونى  دذة 
 (polyphenols  –  

َ
(بؤليفينؤل

  - (كاتيشن  جــؤرةكــانــى  بةتايبةتى 
ثَيكهَينانى  بةتايبةتى   (catechin
ئةو ماددانة رَيذةى %30 كَيشي وشكى 
كانة. بةبةراورد لةنَيوان جؤرةكانى 

َ
طةال

ضادا، ئةوا ضاى سثي و ضاى سةوز زياتر 
بةسوودن  كيمياوييانةى  مــاددة  ئــةو 
ئةو  ـــذةى  رَي تَيداية.  بؤتةندروستى 
ماددانة لةضاى رةش و ضاى (ئؤلؤنط) 
دا كةمرتن ئةويش بةهؤى بةكارهَينانى 

ئةو ماددانة بؤ بةخشينى رةنطى سور.

ةمةندى ضا بة ماددة دذة 
َ
   دةول

سةرةكيية  هــؤكــارى  ئؤكسيدييةكان 
ـــةوةى ضاى  بــؤ ســودمــةنــدى خـــواردن
بدةين 

َ
هةول هةرضةند  تةندروستى. 

ةمةندة 
َ
كةدةول بخؤينةوة  ضاية  ئــةو 

بدةين 
َ
بةم ماددةية، يان هةرضةند هةول

بؤ  رَيطا  ضاكرتين  ثةيِرةوكردنى  بؤ 
زياتر  ئةوا  يانة، 

َ
طةال ئةو  ئامادةكردنى 

سوود لة ضا خواردنةوة دةبينني.
ــةو جـــؤرةى زيــاتــر مـــاددةى     ئ
(كاتيشن) ى دذة ئؤكسيدبوونى تَيداية 
لةماددةكانى  بريتيية  ســةوزدا  لةضاى 
ســةوزى  ضــاى  ـــى 

َ
رؤل كــة   ،(EGGG)

لةبةرطريكردن  دةكرَيت  تيابةرجةستة 
خانة  طةشةسةندنى  دروستبوونى  لة 
شَيرثةنجةييةكان، هةروةها لة رَيطرتن لة 
 .

َ
ثرؤسةى بة ئؤكسيدبوون بؤ كؤليسرتؤل

هةندَيك لة توَيذةران باوةِريان واية ئةو 
لة  كاريطةرترن  ضادان  لةناو  ماددانةى 
نةهَيشتنى بة ئؤكسيدبوون لة ظيتامني 

.(C) و ظيتامني  (A)
َين كةراهاتنى 

َ
ةرةوةكان دةل

َ
   لَيكؤل

تانى ديكة 
َ
تى ضني و وال

َ
دانيشتوانى وال

ضاى  ثــةرداخ  سَي  خواردنةوةى  لةسةر 
سةوز بة شَيوةيةكى رؤذانة، بِرى زياتر 
ثَيكهاتةكانى  لة  مليطرام)   320) لة 
ئؤكسيدبوون  دذة  ى   (

َ
(بؤليفينؤل

ضوونة  واتــة  دابيندةكات،  لةشيان  بؤ 
لة  مليطرام)   100) لة  زياتر  ــاوةوةى  ن
ماددةكانى (كاتيشن) بةتةنها بؤناو لةش 

بة شَيوةيةكى رؤذانة.
   توَيذينةوةكان ئاماذة بةضةندين 
بــةســوودى  ــارةت  ــةب س ـــةن  دةك  

َ
تايتل

خواردنةوةى ضا بؤهةريةك لة: زيادكردنى 
هَيزى ئَيسقان، باشرتكردنى كاردانةوةى 
ئةنسؤلني،   

َ
لــةطــةل ــةش  ل خانةكانى 

ــاى بــريكــردنــةوةى  ــوان بــاشــرتكــردنــى ت
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ــةوةى ئــةطــةرى  ــردن ــك ــةم هـــزرى و ك
(ئةلزةهايمةر)،  بةنةخؤشي  توشبوون 
زيادكردنى تواناى لةش بؤ بةرطريكردن 
مــةت، بــةرزكــردنــةوةى تواناى 

َ
لة هــةال

ئةنجامدانى ضاالكى لةش،  رزطاركردنى 
لة  جطةر  ثاراستنى  لــةضــةورى،  لــةش 
كاريطةريية خراثةكانى ماددةكهوليةكان، 
ــوود بريتني لة  م طرنطرتين دووس

َ
بــةال

شَيرثةنجةو  نةخؤشي  لــة  ثــاراســتــن 
 و هؤكارةكانيان.

َ
نةخؤشيةكاني دل

نةخؤشي  ــة  ل خــؤثــاراســتــن   ¿
شَيرثةنجة:

كيميايي  خؤثاراستنى  بةشي     
شَيرثةنجة  نةتةوةيي  دامـــةزراوةى  لة 

ــة يــةكــطــرتــووةكــانــى  ــةت ــالي لــة وي
ئةمريكا سةبارةت بة سوودةكانى ضا 
رايطةياند كةمرؤظ لةضةندين جؤرى 
دةثارَيزَيت.  شَيرثةنجة  نةخؤشي 
ئةركى  ناوبراو  بةشي  دوايية  بةم 
ثَيكهاتةيةكى  ضةند  طةشةثَيدانى 
كيميايي، كةلةضاوة وةرطرياون، طرتة 
ئةستؤ ئةويش لة ثَيناوى ثاراستنى 
بةشَيوةيةكى  كى 

َ
خةل تةندروستى 

شَيرثةنجة،  نةخؤشي  لــة  طشتى 
ــاددةى كيميايي ثــارَيــزةر لة  واتــة م
 cencer –) شَيرثةنجة  نةخؤشي 

.(chemopreventive agents
 هةروةها ضةندين ميكانيزمى 
ســةبــارةت  هةية  ضـــاالك  كيميايي 
بةتواناى ثَيكهاتةكانى ضا، بةتايبةتى 
لة  بؤرَيطرتن  ئؤكسيدبووةكان،  دذة 
طةورةبوونى خانةشَيرثةنجةييةكان 
و لةناوبردنيان لةكاتى دةركةوتنياندا. 
ثرؤسةى  لة  بؤرَيطرتن  هــةروةهــا 
دروستبوونى موولوولةى خوَينى نوَي 
لة  جطة  ئةمة  وةرةمةكاندا.  لةناو 
لة  ى ماددة دذة ئؤكسيدبووةكان 

َ
رؤل

ثرؤسةى رزطاركردنى لةش لةذةهرةكان 
ماددةى  كــةوةك    (detoxification
دروستبوونى  دةبنةهؤى  شَيرثةنجةيي 

وةرةمةكان.
ثزيشكيةكان،  ــذيــنــةوة  تــوَي    
ئاماذة  دةكرَين،  مةزةندة  كةبةسةدةها 
دةدةن بةسوودةكانى ضا بؤ خؤثاراستن 
لة  هةشت  شَيرثةنجةى  نةخؤشي  لة 
بريتني  ئةوانيش  لةش.  ئةندامةكانى 
ــات، هــَيــلــكــةدان، مةمك،  لــة (ثــرؤســت
زراو،   ،

َ
ــدال ــن م مَيشكى  دوانـــزةطـــرَي، 

دان). هةروةها سةبارةت 
َ
سييةكان، ميزةل

ي ثَيكهاتةكانى ضا لة زيادكردنى 
َ
بة رؤل

ضارةسةركردنى  شَيوازةكانى  كاريطةرى 

شَيرثةنجةو كةمكردنةوةى كاريطةريية 
باسةكة  طرنطى  بةكورتى،  الوةكيةكانى 
لةوةداية كةخواردنةوةى ضةند كوثَيك 
بؤماوةى  ــة،  رؤذان نةريتَيكى  وةك  ضا، 
كةمكردنةوةى  دةبَيتةهؤى  نَيك 

َ
ساال

توشبوون بةهةندَيك لةو وةرةمانة.
¿ تةدروستى دَل و ضا:

   بــةخــواردنــةوةى ضــاى رووتــى 
بَي شةكرى ئاسايي يان بةبَي شريينيية 
لةضةند  شري،  بةبَي  يان  دةستكردةكان 
ثؤزةتيظانةى  كاريطةرى  اليةنَيكةوة 
ــت  ــَي دةب م 

َ
ــــةال ب  .

َ
دل ــةر  ــؤس ب ــة  هــةي

كةبةطوَيرةى  بكةين  ئـــةوةش  باسي 
توَيذينةوة ثزيشكيةكان هَيشتا ئةطةرى 
طةيةكيش 

َ
سودوةرطرتن هةيةو ضةند بةل

لةوانة  ثشرتاستكردنةوةى.  بؤ  هةية 
لةضادا  ئؤكسيدبووةكان،  دذة  ـــي 

َ
رؤل

ثرؤسةكانى  كةلةكةمكردنةوةى  هةية، 
نيشتوو  ى 

َ
كؤليسرتؤل بةئؤكسيدبوونى 

. طومانيش 
َ
لةسةرديوارى دةمارةكانى دل

كةبةئؤكسيدبوونى  نيية  لـــــةوةدا 
بؤ  ثَيويستة  هةنطاوَيكى   

َ
كؤليسرتؤل

 
َ
كؤليسرتؤل نيشتنى  جَيطريكردنى 

ــتــةهــؤى  ـــدا، كــةدةبــَي ـــان ـــارةك لــة دةم
هةندَيك  هةروةها  تةسكبوونةوةيان. 
ضا  كة  ــةن  ــةوةدةك ل بــاس  توَيذينةوة 
ي 

َ
كؤليسرتؤل كةمكردنةوةى  لةسةر  كار 

م 
َ
خوَين بة رَيذةيةكى كةم دةكات. بةال

ســةبــارةت  هــةبــوو  ناهاوسةنطييةك 
سةبارةت  توَيذينةوةكان  بةئةنجامى 
بةسودى ضا لةكةمكردنةوةى ثةستانى 
خوَين و زيادكردنى نةرمى دةمارةكان و 
ئاسانكردنى تَيثةِرينى خوَين بةناوياندا. 
توشبوون  لةكةمكردنةوةى  هــةروةهــا 
و  مَيشك  سةكتةى  يان   

َ
دل تةى 

َ
بةجةل

ئةطةرةكانى  لةكةمكردنةوةى  هةروةها 
مردن لةكاتى توشبووندا. هةرضةندة ئةو 
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ثَيمان نياييةوة
َ
بةدل زانستيانة تَيبينية

بؤئةو بةسوودة َينكةخواردنةوةىضا
َ
نال

م
َ
بةال باسكران، كةلةسةرةوة اليةنانةى

كةئةوانةى َين
َ
دةل ثَيمان راشكاوانة بة

زيانى ضا خواردنةوةى  واية باوةِريان 
ئةطةر ةداضوون،

َ
بةهةل ،

َ
دل بؤسةر هةية

نةكرَيت. و
َ
ضايةكةشةكرى تَيكةال هاتوو

لةبةرئةوةدةستةثزيشكييةجيهانيةكان
كة ــةى ــاددان م ئــةو ــزى ري ضاناخةنة 
خواردنةوةيان لة نةخؤشةكان ثَيويستة

ئاطاداربكرَيتةوة.
طةورةترة، لةمة زؤر راستى م

َ
بةال

كىلةسةرزؤرضاخواردنةوة
َ
ضونكةخةل

يان ضارةيةك وةك رَيطة نةك راهاتوون،
زيانى ضا بَي بؤية ئةطةر وةك دةرمانَيك.
كى بةردةوامدةبوو

َ
ئةوا خةل بةدةركةوت،

َ
لةطةل ضؤن م

َ
خواردنةوةى.  بةال لةسةر

لةسوودو باس زانستى طةى
َ
بةل بوونى

م
َ
بةال دةكةن؟  ضا قازانجى خواردنةوةى

ثَيويستة ثزيشكةكان لةسةر ــةوةى ئ
لةتَيكردنى ــاس ب ــى ــةروون ب ئــةوةيــة 
ضةور شريى يان لةشةكر زؤر بِرَيكى
رَينماييكردنيان و بكةن ضايةكة بؤناو
كافايني خواردنةوةى كةمكردنةوةى بؤ
يدا

َ
لةطةل ــةكــردن

َ
مــامــةل ــوازى ــَي ش و 

كةموكورتى.هةروةها بوونى لةكاتى
سوور ضاى سةوزو ضاى نَيوان جياوازى
دذة مــاددة و كافايني  بوونى لةاليةنى

ئؤكسيدبووةكان.
فرةنطى:    .. ضــا.  جؤرةكانى  ¿
سةوزةو هةميشة روةكَيكى ضا دارةكانى
تةمةندرَيذة.هةندَيكيانتاماوةىثةنجا
دةبَيت. بــةرداريــش و دةمَينَيت  

َ
ســال

لةسةرانسةرى ضا دارى  جؤرى سةدان
ضيندا تى

َ
لةوال تةنها هةية. جيهاندا

هةية ضا  دارى جؤر  (300) نزيكةى
هةموو م

َ
بةال ثَيدةبةخشَيت. يان

َ
طةال كة

ةكى
َ
رةضةل يةك جيهان ضاى جؤرةكانى

كانى
َ
طةال لة بريتيية كةئةويش هةية،

(كاميليا زانستيةكةى كةناوة (دارىضا)،
سينيساس)ة.

جــؤرةكــانــى ضــادا جــيــاوازى لــة
نيية، ـــــةوة دارةك بــةهــؤى جـــيـــاوازى
تةنها نيية تايبةتى دارَيكى لةراستيدا
نيية ديكة دارَيكى و بدات سةوز ضاى
هةمان كو

َ
بةل بــدات، سوور ضاى تةنها

سوور ســةوزو دارة دةتــوانــرَيــت ضــاى
لَيوةربطريَيت! سثيشى، ضاي تةنانةت
سةوزى ى

َ
طةال روونكردنةوة، بؤزياتر

كيميايي دوومـــاددةى ــةدارى ضا تــازة ل
بؤية دةطرَيت  لةخؤ ـــِراو. داب لةيةك
ضاالكى ئةوةى م

َ
دادةنرَيت. بةال بةالواز

دةكات،  ئاسان لةيةكرتيان كاركردن و
ئؤكسجينة. بوونى بةيةكطةيشتنيانةو 
لةنَيوانياندا كيميايي كاريطةرى بؤية
ماددةيةكى ثَيكهَينانى بؤ روودةدات
سورباوىنوَي. هةرضةندة كاريطةرييةكة
تاريكرت سوريةكة رةنطى بَيت زياتر
سَي رةش. رةنطى تادةطاتة دةبــَيــت،
بةهَيزى ى

َ
كؤنرتؤل ســةرةكــى بابةتى

كاريطةرييةكةدةكةن.
يةكةميان:ئازادبوونىبِرَيكىزياتر
شوَينةكانى لة كيميايية ماددة دوو لةم
ثَيكهاتةكانى لةناو بةجيا مانةوةيان
بوونى دووةميان:  ــازةدا. ت ضاى ى

َ
طــةال

كارلةيةككردن. بؤ  زياتر  ئؤكسجينى
بؤ زياتر كاتى ثَيدانى سَييةميشيان:
بةرهةمهَينانى و كردن لةيةكرتى كار
لة ماددة كيميايية نوَيية بِرَيكى زياتر
لةتكردنى هةروةك كارةكة سورباوةكان.
لــةســةرةتــادا، ــــةت. دوول بــؤ سَيوَيكة 
م
َ
ــةال ب ـــت. ـــةوَي دةردةك سثي سَيوةكة 

تَيثةِربوونى كاتداودووضاربوونى
َ
لةطةل

ناوهةوا، ئؤكسجيني بؤ سَيوةكة ناوى

رةنطَيكى بؤ بةرةبةرة  سثيةكة  رةنطة
ئــةويــش بةهؤى قــاوةيــي دةطـــؤِرَيـــت،

بةئؤكسيدبوونةوة.
ئةم ضـــاش بــةرهــةمــهــَيــنــةرانــى
َ
طــةال وةرطــرتــنــى كــارةدةكــةن لــةثــاش
بةجياوازى جوتيارةكان.  لة  تازةكان
َ
لــةطــةل ــةكــردنــيــان

َ
رَيــطــاكــانــى مــامــةل

جؤرى ضوار ئةوا ضاكاندا، دارى ى
َ
طةال

رةش، سةوز، ضاى (ضاى لة ضا سةرةكى
بةرهةم سثي) ضــاى  و ئؤلؤنط ضــاى
ى

َ
طةال بَيت و ئةطةر دةهَينن. بؤنمونة،

و لةتكردن بةبَي و بةتازةيي ضايةكة
لة رَيطة ئةوا بثارَيزين، برينداركردنى
ثرؤسةى بةئؤكسيدبووندةطريَيتوبؤية
ساغةكان،

َ
طةال وشككردنةوةى لةثاش

م
َ
بةال دةكــةوَيــت. دةســت ضاى ســةوزت

ثارضة و لةت كان 
َ
طةال و بَيت ئةطةر 

ئؤكسجينى دوضــارى و بكرَين ثارضة
بكرَينةوة وشك ثاشان بكرَين، هةوا ناو
دةست رةشت  ضاى

َ
طةال ئةوا لةكؤتايدا

ندنى
َ
كوال لةكاتى  ئةويش دةكــةوَيــت. 

دةبةخشَيت. سوور رةنطى ئاودا
َ
لةطةل

 ئةطةر بَيت ودرزمان كردة بةشَيكى 
دووضاربونيان مــاوةى يانةو

َ
طةال ئةو

ئةوا دياريكرد، هةوامان ئؤكسجينى بؤ
دةكةوَيت، دست مان (ئؤلؤنط) ضاى
بةبةراورد ىهةية،

َ
كةرةنطَيكىسورىكال

ئامادةكردنى لةكاتى رةش، ضاى
َ
لةطةل

جؤرةكانى لةدةطمةنرتين ضا. قؤرييةك
ضاى ثَيي دةوترَيت ضايةية كة ئةو ضا
و نَيرك بةرهةمهَينانيشي  بؤ  سثي.
زؤر لَيدةكرَينةوةو ضا بضوكةكانى

َ
طةال

دةكرَيت
َ
لةطةل ةيان

َ
مامةل بةرورياييةوة
دةكرَينةوة. وشك و

ئامادةكردنى بؤ باشرت  شَيوازى ¿
ضا: جؤرةكانى

كة ثَيشرت  كيسة، جطة لةضاى
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تةقليدى رَيــطــاى ئــةوا ــراوة، ــادةك ــام ئ
بريتيية ضــا ئــامــادةكــردنــى جيهانى 
وشككراو، ضاى ى

َ
طةال وةكردنى

َ
لةتَيكةال

ئاوى بؤناو بَيت جؤرَيكيان لةهةر جا
لةئامادةكردنى ضينيةكان رَيطاى طةرم.
كان

َ
طةال شتنةوةى لة بريتيية ضــادا

ئــاوة ثــاشــان رشتنى ــةرم و بــةئــاوى ط
ثرؤسةية دووبارة ئةم طةرمةكة. ثاشان
ئاو كةم بِرَيكى تَيكردنى بة دةكرَيتةوة
تيداية كانى

َ
كةطةال قؤرييةى ئةو بؤناو

باوةِريشيان ضا. بِرَيك ئامادةكردنى بؤ
ثرؤسةية ئةم دووبارةكردنةوةى كة واية
ثَينجةم و و ضوارةم يةم سَي جارى بؤ

باشرتينسوديانثَيدةبةخشَيت.
دةدةن بةوة ئاماذة ةرةوةكان

َ
لَيكؤل

دةستكةوتنى بؤ رَيطةضارة كةباشرتين
ى

َ
ــةال ط ــاو ن سودبةخشةكانى ـــاددة م

رَيطةى لة سثي ضاى يان ســةوز ضاى
لة طــةرمــكــراو ـــاوى بــةكــارهــَيــنــانــى ئ

واتة  دةبَيت،  سةديدا ثلةى   80 ثلةى
طةيشتنى ثاش ئاوةكة  ساردكردنةوةى 
بَيت ئةطةر ضونكة ندن،

َ
كوال بةثلةى

100 ثلةى سةدى  تا وى
َ
كوال ئاوَيكى و

ســةوزى ضايةكى ئــةوا بةكارهَينرا،
سةبارةت م

َ
بةال دةكةوَيت. مان دةست

َ
تال

كةثَيشرت ئؤلؤنط، ضاى يان رةش بةضاى
ئؤكسيدبوون بة ثرؤسةى  دووضـــارى
ئةوا بةرهةمهَينانياندا، لةكاتى هاتوون

َينرَيت، 
َ
تا100 ثلةىسةدىدةكول ئاوةكة

وةرطرتنى بؤ رَيطاية باشرتين ضونكة
يــانــة. هــةروةهــا

َ
طــةال ــةو ــاو ئ ســـودى ن

و طرنط زانيارييةكى ةرةوةكان
َ
لَيكؤل

بؤ ثَيشنياردةكةن ديكةش سوودى بة
شاخاويية بةرزةكان، دانيشتوانى ناوضة
لةناوضة نى ئاو

َ
كوال ثلةى ” َيت

َ
دةل كة

ئةمةش دةبَيتةوة. كةم بةرزةكاندا
100 ثلةى سةدى  وادةكات كةئاو لةخوار
ضاخؤرةكان دةبَيت هةربؤية  َيت،

َ
بكول

دةبَيت ةكة
َ
تَيكةل كة بن ئةوة ئاطادارى

لةثاش َينن
َ
بكول ــةم ك بــؤمــاوةيــةكــى

تَيكردنى ئاوة طةرمةكة.
ضا: بؤ زيادكردن

بة ماددة زيادكراوةكان  سةبارةت  
بــؤســةر ــان ــي ــطــةري بــؤنــاو ضـــاو كــاري
ئةوةى بةرةضاونةكردنى و سوودةكانى
ثاش ثَيش يان شري زيادكردنى كةباشة، 
اليةنَيكى ضةند ئةوا ضا، ئامادةكردنى
بة ثةيوةنديدارة هةية تةندروستى
ئــةوةيــة طرنطرتينيان ضـــاوة.  شــريو 
ضا، بؤناو شريى ضةور كردنى

َ
كةبةتَيكةل

َيت،ئةويش
َ
لةوانةيةسودىضايةكةنةهَيل

َ
كؤليسرتؤل و ضــةورى بوونى بةهؤى
ــاددةى م هــةروةهــا ــةدا. ــريةك لــةنــاو ش
كارى بؤ كةسةرةكيية (casein (كاسني
بةيةكبةستنةوةىثرؤتينةكانىناوشريو
رةنط شريَيكى لة ةيةك

َ
تَيكةل ثَيكهَينانى

وةرنةطرتنى كاردةكاتبؤسوود تةماوى،
ئؤكسيدبووةكانى دذة مــاددة لة لةش
ئةو لةسةر ثَيويستة بؤية ضــادا. ناو
زيادكردنى لةسةر كةراهاتوون كةسانةى
دووبارة ضايةكانيان بؤناو ئاسايي شريى
متائَيستا

َ
بريلةممةسةلةية بكةنةوة. بةال

زيادكردنى نةبؤتةوة كةئايا راست ثشت
كة شريي رووةكــي، ديكةى جؤرةكانى
قاوةي سثيكةرةكاني  دةوترَيت ثَييان 
ــا) يــان ســوي فـــول ) ــة ــة ل رووةكــــي ك
ديكةي جــؤرةكــانــي يــان طةنمةشامي
زةرةريـــان ــت، دةكــةوَي شريينى دةســت
لةماددة لةش سوودوةرطرتنى بؤ هةية
شريي ضونكة بــةئــؤكــســيــدبــووةكــان،
ى (casein – (كاسني ماددةى رووةكى

تَيداية.
ســةرضــاوة لــةاليــةكــى ديـــكـــةوة،
ــةوةى ب دةدةن ــاذة ــام ئ زانستيةكان
تــوانــاى ـــي لــةكــةمــكــردنــةوةى

َ
ضــا رؤل

ئاسندا ماددةى مذينى
َ
هةل لة ةكان

َ
ريخؤل

كةلةبةرهةمة ئةوانةى هةية،بةتايبةتى

هةندَيك هةروةها هةية، رووةكيةكاندا
ترشي وةك شــري، ثَيكهَينةرةكانى لة
مذينى بؤزيادكردنى كاردةكات ئةلكتؤز،
بوونىكاليسيؤم لةكاتَيكدا ماددةىئاسن.
ةكان

َ
ريخؤل مذينى

َ
هةل تواناى لةشريدا

دةكاتةوة. ئاسن كةم بؤماددةى
باشرتواية  شريدا،

َ
بةبةراوردلةطةل

ناو بكرَيتة  ليمؤ ئاوى ؤثَيك
َ
دل ضةند 

ناو ليمؤ ترشةكانى ماددة ضاوة، ضونكة
ئاسن ماددةى بؤ ةكان

َ
ريخؤل مذينى

َ
هةل

كةمكردنةوةى ثاشان دةكــةن، ئاسانرت
هةموو ثرؤسةكة. لةسةر كاريطةرى ضا
سةبارةت باسةكةمان بؤ درَيذةيةك وةك
ئاماذةيةك هيض ئاسن، ماددةى ضاو بة
بؤ مرؤظ خواردنةوةى كة بةوةى نيية
ةتى

َ
حال بة توشبوونى دةبَيتةهؤى ضا

ثزيشكييةكةى. بــةواتــا كةمخوَينى
خؤراكيية رَينمايية ئةوةش، ســةرةِراى
كةهيض دةدةن بةوة ئاماذة ثزيشكييةكان
ثياوانةوة لــةاليــةن  ضا  ــةوةى خــواردن
زةرةرَيــكــى هيض نانخواردندا  لةكاتى
ن،

َ
مــنــداال ئــافــرةت و بــؤ م

َ
نيية. بـــةال

ئاسنيان ـــاددةى م كةكةمى ــةوانــةى ل
ةتى

َ
حال تووشي يان لةلةشياندا هةية

لةسةريان ثَيويستة بوون، خوَينى كةم
بن ــاوةِروان ض كاتذمَير يةك بؤماوةى
ضا ئينجا نانخواردن تةواوكردنى لةثاش

بخؤنةوة.
ئةو سةرسوِرمانة جَيي ــةوةى ئ
”زيادكردنى َيت

َ
دةل كة توَيذينةوةية

سةوز ضــاى بؤ رةش بيبةرى بــِرَيــك
ماددة مذينى

َ
هةل ةكان بؤ

َ
ريخؤل لةتواناى

زياد سةوزدا لةضاى ئؤكسيدبووةكان دذة
دةكات“.
   

سةرضاوة:
www.Siha.com
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يةكةم:  نريؤسس  
    لة كتَيبي يةكةممدا (1)  وةسفى 
نريؤسسم لةطةأل ثؤلينة سةرةكيةكانى 
قوآليي  دابةزَينة  با  ئَيستا  بةآلم  كرد. 

كةسَيتى كةسَيكى تووشبووى نريؤسس.
  لةثَيش هةموو شتَيكدا با هةندَيك 

ثَيناسةتان ثَيشكةش بكةم: 
ثَيناسة كؤنة كالسيكيةكان:  

نــةخــؤشــيــيــةكــى  ـــريؤســـس  ن  ¿
«دةمارى» ى زؤر بآلوة، هيض بنةمايةكى 
توَيكارى ناسراوى نيية. يا (كة زياتر لة 

واقعى قوأل نزيك دةبَيتةوة ):
لة  نريؤسس: جؤرَيكة   ¿
”كةرت بوون“ لة كةسَيتيدا، 
لةئةنجامى هةبوونى طرَي وة 

ثةيدا دةبَيت. 
يا دووبارة: 

¿ تووشبووى نريؤسس 
لة ثةيوةندييةكانيدا لةطةأل 
خودى خؤى و كةسانى ديدا 

ثةشَيوة.  يا:  
َيكى 

َ
هةول نريؤسس   ¿

طونجاندن  بؤ  سةرنةكةوتوة 
لةطةأل ذيان و واقيعى رؤذانــةدا،  

لة ثاشرتدا دةبينني كة ئةم ثَيناسةية 
بة سةرةكى وةسف دةكرَيت. 

ــةم بـــوارةدا  يــا دوبــــارة، ئــامــاذة ل
بةيؤنط دةدةين:

لــةبــةردةم ثزيشكدا  ــةوةى  ¿ ئ
بوارَيكى  دةردةكةوَيت  نريؤسسدا  لة 
كو 

َ
بةل نيية،  ــــراو  داخ نــةخــؤشــي 

ة 
َ
هةل نةخؤشَيك  هةية،  نةخؤشَيك 

ناكات  ئامرازةكاندا  لة  ئامرازَيك  لة 
طؤشةطري  سةنتةرَيكى  بــةكــارى  يا 
كو 

َ
بةل هةوكردن،  سةنتةرةكانى  لة 

هةبوونييةوة،  بةتةواوى  نةخؤشة 
نيية،  ضارةسةر  بابةتى  نريؤسس  و 
طرى نريؤسسةكة،  تةنها بؤ 

َ
كو هةل

َ
بةل

لةزؤر  ــةروةك  ه دأل،  نريؤسسى  نمونة 
ةوة 

َ
زويةكةوة دةزانرَيت لة ئةنجامى دل

كو لةئةنجامى دةروونى 
َ
ثةيدا نةبووة، بةل

نةخؤشة ئازاردراوةكةوة ثةيدا بووة،  لة 
كة  ثةيدابووة  ذيانةوة  ئةو  ئةنجامى 
هةبووة كة بةتةواوى بةدرَيذايي ساآلن 
ةكانةوة دروستى كردووة، 

َ
و دةيةى سال

لة  و نريؤسس دوبــارة رةطةكانى خؤى 
لة  ــةواو  ت َيكى 

َ
كؤمةل دةروونـــى  ذيانى 

كو 
َ
ةكانيشدا دادةكوتَيت: خَيزان بةل

َ
كؤمةل

طاش،  سةرةِراى ذيانى تاكيش. 
َ
كؤمةل

ئةم ثَيناسانة وادةكات كَيشةكةمان 
لــةدواتــردا  و  بكاتةوة،  نزيك  لــَي  زؤر 
نريؤسس  كــةواتــة  دةزانــــني.  هؤيةكة 
نةخؤشيةكة بة بَي دةردَيكى ئةندامى، 

بةآلم ثَيناسةكة فراوان بوو،
ثؤلينى  طشتى  بــةشــَيــوةيــةكــى 
جؤرةكانى نريؤسس بؤ ئةمانة دةكرَيت: 
الوازى، الوازى دةماريي الوازى دةروونى، 
بوون،  تةنط  سنط  فؤبيا،  وةســواســي، 
لةطةأل  كردنانة  ثؤلَين  ئةم  هسرتيا.  و 
تةسك  زؤر  كَيشةكة  بايةخيشياندا، 
ةتانة 

َ
دةكةنةوة، لةطةأل ئةوةى ئةم حال

ثةِرى  ئةو  تا  ئــازارى  بة  بآلوبونةتةوة 
ــازار و بــآلوبــونــةوة، بــةآلم ثَيويستة  ئ
مرؤظ ئةوة بزانَيت كة نيشانةكانى هةر 
جؤرَيك لة جؤرةكانى ئةم نريؤسسانة تا 
ئةوةش  سةرةِراى  زؤرن،  زؤر  رادةيةكى 
هةندَيك نيشانةى دياريكراوى وةسواسي 
لة سنط تةنط بوونيشدا هةن، و هةندَيك 
لة  فؤبياش  دياريكراوى  نيشانةى 
.. هتد.  الوازى دةماريدا هةن،  
ةتةكانيشدا 

َ
. و لة زؤربةى حال

بؤ  هةية  مةيلَيك  ــارة  دووب
هةموو  كــردنــى  ــةكــة 

َ
كــةل

ــةك ســةبــةتــةدا: كة  ــةي ل
ثَيي دةوترَيت ”سةبةتةى 
و  دةمــاريــيــي“  خةمؤكى 
ورد  رادةيةكى  تا  ئةمةش 
لة  ـــك  زؤرَي ثؤلينى  وةك 
تةمومذاويةكان  نةخؤشية 
وايــــــــــة، لـــــةســـــةردةمـــــة 
لةذَير  كة  بةسةرضووةكاندا، 

زاراوةى هسرتيا دا ناو دةبران.
    ثَيويستة ئةوةمان لةبري بَيت 
كة هةموو نريؤسسَيك لةوانةية نيشانةى 
جةستةيي يا سايكؤلؤذى هةبَيت، هةندَيك 
و،  هةرسي  سَيكسي،   نريؤسسى  جؤرى 
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واقعى قوأل نزيك دةبَيتةوة ):
لة  نريؤسس: جؤرَيكة   ¿
”كةرت بوون“ لة كةسَيتيدا، 
لةئةنجامى هةبوونى طرَي وة 

¿ تووشبووى نريؤسس 
لة ثةيوةندييةكانيدا لةطةأل 
خودى خؤى و كةسانى ديدا 

َيكى 
َ
هةول نريؤسس   ¿

طونجاندن  بؤ  سةرنةكةوتوة 
لةطةأل ذيان و واقيعى رؤذانــةدا، 

لة ثاشرتدا دةبينني كة ئةم ثَيناسةية 
بة سةرةكى وةسف دةكرَيت. 
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لة سنط تةنط بوونيشدا هةن، و هةندَيك 
لة  فؤبياش  دياريكراوى  نيشانةى 
.. هتد.  الوازى دةماريدا هةن،  
ةتةكانيشدا 

َ
. و لة زؤربةى حال

بؤ  هةية  مةيلَيك  ــارة  دووب
هةموو  كــردنــى  ــةكــة 

َ
كــةل

ــةك ســةبــةتــةدا: كة  ــةي ل
ثَيي دةوترَيت ”سةبةتةى 
و  دةمــاريــيــي“  خةمؤكى 
ورد  رادةيةكى  تا  ئةمةش 
لة  ـــك  زؤرَي ثؤلينى  وةك 
تةمومذاويةكان  نةخؤشية 
وايــــــــــة، لـــــةســـــةردةمـــــة 
لةذَير  كة  بةسةرضووةكاندا، 

زاراوةى هسرتيا دا ناو دةبران.
    ثَيويستة ئةوةمان لةبري بَيت 
كة هةموو نريؤسسَيك لةوانةية نيشانةى 
جةستةيي يا سايكؤلؤذى هةبَيت، هةندَيك 
و،  هةرسي  سَيكسي،   نريؤسسى  جؤرى 

مرؤظى 
تووشبوو بة 

نريؤسس   
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دأل و لولةكانى خوَين و ثَيستى و سي 
و ضاوى،  و وةسواسي، و تةنطةنةفةسي، 
هةندَيك  هةية،    . هتد.  فؤبيايي    و 
جؤرى نريؤسسى قوأل هةية كة لةوانةية 
و جةستةيي  هَيمايي.....  بةشَيوةيةكى 
لةناو  بَينينةوة  نمونةيةك  با  روبدةن، 

هةزاران نمونةدا: نمونة: 
ــدن  ــان جـــــؤري بـــةهـــَيـــزى ضــةث
ــــارةزووى لــَيــدان كة  شــةِرانــطــَيــزى و ئ
ى راست و دةستى راست 

َ
بةوةستانى قؤل

لةطةأل بونى لةرزين و نةتوانينى نوسني، 
هتد. .. دةردةكةوَيت.

لة  بةشَيكة  كــةواتــة  نــريؤســس، 
ثزيشكى  بوارةكانى  لة  فراوان  بوارَيكى 
باشةكةى  كــة  جةستةيي  ــــى  دةروون
نةخؤش  مرؤظَيكى  سةيرى  لــةوةدايــة 
دةكات هةروةك كةسَيك بَيت بةتةواوى 
َينَيت، هةرضؤنَيك 

َ
بةدةست ئازارةوة بنال

نةخؤشيةكةى نيشتةجَي بوبَيت. 
1. ئايا هيض تووشبوويةكى نريؤسس 

هةية كة هيض هؤيةكى بؤ نةبَيت؟ 
نــةخــؤشــيــةكــة وةك  نــريؤســس 
وةسواسيش  و  ديكة،  نةخؤشيةكانى 
نةخؤشيةكة وةك ضؤن سيل و هةآلمةت 
نةخؤشني. ئةطةر بةكةسَيكى تووشبووى 

نريؤسست وت: ” ئةمة كارَيكي دةماريية، 
و كؤى دةمارةكانت تووشى ثةشَيوى بوون 
(هةربؤ نمونة) هيضت لةسةر نيية، تةنها 
ئةوةندة نةبَيت هةوأل بدةيت خؤتي لَي 
واية  ئةوة  وةك  ئةوة  بكةيت)،   رزطــار 
زةلكاوَيك  رووى  لةسةر  كةسَيك  كة 
مةلة بكات بَي ئةوةى ئةوة بزانَيت كة 
ئاوةكة دةطاتة بنةكةى،  ئةمةش كارَيكى 

ثَيضةوانةى لؤذيكة.
     ثَيويستة لةو بِروايةدا نةبني 
يةتة نةماوة، ثياوى ناوةندى 

َ
كة ئةم ئةقل

لةتوانايداية  كة  تَيدةطات  باشى  بة 

َينَيت بةدةست ئازارى شَيرثةنجةوة، 
َ
بنال

ناتوانَيت  بــةآلم  سةخت،  ناآلندنَيكى 
لةوانةية  كة  بةرضاوى  بهَينَيتة  ئةوة 
نريؤسسيش ديسانةوة وةك ئةوة ئازاراوى 
بَيت.  و ئةوةش ناخاتة بةرضاوى كةوا 
بةهَيز  سيلَيكى  تووشى  مرؤظ  باشرتة 
بَيت لةضاو ئةوةى تووشى نريؤسسَيكى 
قوأل بَيت كة قوِرحةيةكى هةميشةيي 
بــؤ سرةوتن  ــك  بــوارَي ــة، هيض  ــي دةرون

َيتةوة. 
َ
ناهَيل

 و ئةطةر ثياوَيكى ناوةندى ئةوة 
يان  جادوطةرى  خولةكانى  كة  بزانَيت 
سيلَيكى  ناتوانَيت  خوديةكان  ئةركة 

سي دةربــكــات، بــةآلم بة قايلى بــِرواى 
لَيدانى  لة  طونجاو  لَيدانَيكى  كة  وايــة 
زؤردارةوة  ئريادةيةكى  لة  كة  طسكَيك 
لة  ئةوةدا كةى  لةطةأل  بَيت ئريادةيةك 
ةذان جياى ناكاتةوة، بةسة 

َ
طرذى و شل

ضؤن  بــةآلم  نريؤسسي،  دةرهَينانى  بؤ 
هةستى  ــة  وات خؤويستى،   ئةركَيكى 
دةتوانَيت، نريؤسسَيكى نةستى لة بنج 
دةربهَينَيت، و نيشانةكانى تاكة شتن كة 

دةبينرَين!؟.
ضونكة ثياوى ناوةند ئةوة نازانَيت 
لة  ــة 

َ
قــول ثشَيوييةكى  نــريؤســس  كــة 

سةرانسةرى كةسَيتيدا، لةبةر ئةوة هةر 
نريؤسسَيك هةموو كةسَيتى داطري دةكات، 
ــةش  رؤذان ذيانى  كردةكانى  هةموو  و 

هةرضيةك بن، داطرييان دةكات.
ثؤلينكردنى  ــة  ــاذةي ــام ئ جــَيــى 
هةبووةكانى مرؤظايةتى لة ضةكمةجةى 
بضوك بضوكدا كة كاغةزى ثَيوةنوساويان 
لــةســةر بــَيــت، كــارَيــكــة دةبــَيــتــة هؤى 
ى فآلن كةس ضيية؟  الوازة، 

َ
نيايي، حال

َ
دل

بةهَيزة، لةخؤبايية، لووت بةرزة، تووشى 
ة، ثيش 

َ
ةراوكة، تةمبةل

َ
شَيتؤكةي بووة، دل

خواردوة، تووشى نريؤسس بووة، هتد. 
..، ئةوة كارَيكى ئاسانة: ئةوة جؤرَيكى 
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دةبةخشَيت نيايي
َ
دل سؤزى لة دياريكراو

و دةكات كةسَيتى ”ثؤلينى“ كةسةى بةو
ضاكرتة خؤى كة هةية بةخؤى بِرواى وا

بةرزترة. يا
مايةى ببَيتة ئةمة ئةطةر بةآلم
بكرَيت وةســف  ئاسانى بة و  نيايي

َ
دل

كو
َ
بةل ناكات، ضارةسةر كَيشةكة ئةمة

كةسةى ئةو ضونكة ثَيضةوانةوة،  بة
دوضارى ئةطةر دةبَيت نريؤسس تووشى
رةوشتى” ”حوكمى و تَينةطةيشتن
”حوكمَيكي كة ئةوةي هةروةكة بوو
هةبَيت، نةخؤشي لةسةر رةوشــتــي”
كةسَيكى حوكمة لة بــةزؤرى ئةو ئةوا
تووشى نريؤسس كة ديكةوة دةردةضَيت
و ديدا، ئةوى بةسةر دةخات خؤى بووة،
ببينَيت دى دةترسَيت، ئةوة بةمانايةكى
وةك ةكةى

َ
ؤل

َ
كل ئاسايشى جؤرةكانى

كؤشكَيكىكارتؤنىدادةِرمَيت.
ثؤلني نريؤسس دةتوانني ئايا .2

بكةين؟
ناتوانني ئةستةمة، كارَيكى ئةوة
سةر بخةينة نــريؤســس جــؤرةكــانــى
با ثَيشةوة وتم، لة هــةروةك رةفةكان،
سوك كة هةموو نريؤسسَيك، َيينةوة

َ
بيل

ثشَيويةكى بَيت، مةترسيدار يا بَيت
كةسَيتيدا، لة هةميشةيية و طشتى
”تووشى هةبَيت  كةسَيك  ئــةطــةر  و 
ئةوا َين، 

َ
دةل هــةروةك  بووبَيت. طرَي“

هةموو ناو َيورَينة
َ
دةثال طرَييانة ئةم

ــةآلم لةطةأل ب كــارةكــانــةوة، كــارَيــك لة
طشتى بةشَيوةيةكى بةوةى ثارَيزطارى
با بةسةر بمَينَيتةوة بة نةستى هةر
زؤرَيك كة بدةين بةوة ئاماذةش ثَيي
بةرطى و جل نريؤسسيةكان نيشانة لة

بةهادار لةبةر دةكةن.
ــةوة ــي دةرون الوازى ــةدةســت ب  -
بيكَيشم كة ئةرك كةمرتين َينم 

َ
دةنال

هةموو بدةم. و
َ
وةكواية شةقلةشاخ هةل

كارةكةم. بؤ بضم دةترسك بةيانيانَيك

دةطةمة سةعاتدا يــةك  كؤتايي لة و 
بةشَيوةيةك ماندووبوون لة وا ثلةيةكى
رَيكخستنى بةرامبةر دةبم دةستةوسان

بريؤكة. سَي
بَيطومان.  َي

َ
بةل دةروونى؟  الوازى

دةست نيشانةوة  لة كاتةدا لةو ئَيمة 
و دةكةنني“

َ
”هةل ثاشدا لة ثَيدةكةين،

سةراثا سةر كةسَيتيةك دةكةوينة ئيرت
ئاشكرا و رون نيية ئةوةى جةسارةتى
كةسَيكمان ــةوة  ئ لةبةر ــت. ــةوَي دةرك
لة جــؤرَيــك لةطةأل  دةردةكـــةوَيـــت بؤ 
رادةيةكى تا نةستى ثةنطخواردنةوةى
كارةكانيدا لة كارَيك هةموو لة نزيك
دةردةكــةوَيــت بــؤ كةسَيكمان دةذى. 
بة ــارى ــزط ــارَي ث نــاتــوانــَيــت هــةرطــيــز
ناشتوانَيت بكات، كةسَيتيةكةيةوة
بؤ دةردةكةوَيت لةخؤِرابَيت، كةسَيكمان
ناتوانَيت قسةبكات و ناتوانَيتبة ئاشكرا
َيت،

َ
ركابةرى بل يا طوتةيةكى ثَيضةوانة

شيكارى و طةمارؤدان بة ضارةسةرةكة
زؤرةكانى جؤرة بؤ و دةبَيت، بةردةوام
دواتــردا لة و شةِرانطَيزى ضةثاندنى
ثةنطخواردنةوةى لة جؤرَيك دةطةينة
هةموو بةرامبةر بةهَيز و داثــؤشــراو
ــةوة ئ ـــود. جــةخــتــكــردنــةوةيــةكــى خ
ئةو وزةى هةموو ثةنطخواردنةوةيةكة
نةخؤشةىدةكةوَيتةالوازىدةروونيةوة،
دةِروات الوازيةكيشيةوة لة دةماشَيتةوة،

ديكة. الوازيةكى بؤ
شتَيكى  نيشانةكان ئةوة لةبةر  
ى

َ
قوول واقيعى بةرامبةر نني تؤ  ئةو

هةردوو ئازارى بةدةست كةسَيتيةى ئةو
ضى ئةطةر َينَيت

َ
دةنال طورضيلةيةوة

هةية، خؤيان بايةخى نيشانانةش ئةو
دةها هةزار. بطاتة هةروةك ذمارةيان

ئةوةتانبؤثَيشنياردةكةمولةسةر
سةيرى بكةن. ئَيوةش ثَيويستة

نـــريؤســـس  دووةم:  
لةنةخؤشى جؤرَيكة نةخؤشيةنريؤسس

ركَيفى ذَير بضَيتة دةبَيت لةبةرئةوة
و لةذَيريدان نةخؤشي  ياسايانةى  ئةو
نةك سةرةكية، ضةمكَيكى ضةمكة ئةم
بةطشتى نريؤسس تَيطةيشتنى لةبةر
ئةو هةموو لةثَيناو  كو

َ
بةل بةتةنها،  و

لةثَيناو و، بــوون تــووشــى كةسانةى
و ــت دؤس و ـــاران ـــةروةردةك بـــاوان و ث
ئةو لةثَيناوى ئةوةى ناوةنددا، هةروةها
بؤ بةر دةيطرَيتة ضارةسةر كة شَيوازةى

ضارةسةرىنريؤسسةكة.
نةخؤشي. لة جؤرَيكة نريؤسس
كــةى مرؤظ و نةخؤشى؟ كــام بــةآلم
نةخؤشيةك و بؤضى؟ دةبَيت، نةخؤش
كةواتة ئةندامية. وةآلمدانةوةيةكى
لة شتَيك بــةطــذ ــة ــةك ــةوةي ــدان وةآلم

شتةكاندا دةضَيت.
هةموو بةطذ دةضَيت؟ ضيدا بةطذ
هؤى ثشَيوى دةبَيتة كة شتَيكدا دةضَيت
سرةوتنى ئةندامةدا ئةو هاوسةنطى لة

تَيكداوة. لَي
ــم، وت ــشــةوة ــَي ــةث و هـــــةروةك ل
دةدات ئةوة ى

َ
هةول هةميشة ئةندامةكة

دورى ــات دةك ناِرةحةتى شتَيك هــةر
بَيت ئةمةش بةهةر رَيطايةك بخاتةوة،
لةو نةخؤشيش يةكَيكة رَيطاكان، و لة

رَيطايانة.
ــةوة ئ ــؤ ب ــا نــمــونــةيــةك ب

بهَينينةوةيةكةم:
كو

َ
بةل نيية، نةخؤشي  ميكرؤب

ئةندامية وةآلمدانةوةيةكى نةخؤشى
بكات، بةرطرى لةو ميكرؤبة ئةوةى بؤ
هةبَيت ئاشنا نا تةنَيكى ئةطةر كةواتة
ئةو ئــةوا بكات ناِرةحةت ئةندامةكة
كو

َ
بةل نائاشنايةنةخؤشيةكةنيية. تةنة

لة لةشكرَيك لة بريتية نةخؤشيةكة
بؤ هَيرش دةردةضن كة خرؤكةى سثى

...هتد. ميكرؤبةكة. سةر كردنة
نةخؤشيةكةمان سةيرى ئةطةر
راستةوخؤ ئــةوا كــرد، طؤشةيةوة لةم 
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نةخؤشي كة  دةكــةيــن ــةوة ئ تَيبينى
هةندَيك لة ئةندامة ثَيويستى ثَيويستة،
بؤ ئةندامية دانَيكى

َ
هةول بارودؤخدا،

هيض ئةمة ئايا هاوسةنطى. طةِراندنةوةى
ثزيشكى لةسةر ثَيويستة دةطــؤِرَيــت!
لةخؤى ثرسيارة ئةو كاتَيك ضارةساز،
نريؤسسة ” سةرضاوةى ئةم دةثرسَيت:
” بؤضى بكات: ئةوةشثرسيار ضيية؟ ”
ئةو و سودةكةى ضيية؟ و ئةم نريؤسة؟، 
دةثارَيزَيت؟ كةسة ئةو بةضى نريؤسسة
زووةوة ساآلنَيكى زؤر لة نريؤسس بؤضى

ضاودَيرى بووة؟ و شوَينى بايةخ
دةبَيت: بةردةوام نةخؤشيةك .1

دةبن،  ؤز
َ
ئال لَيرةدا كارةكان  

جةستةييةكاندا، ةتة
َ
حال لة نةخؤشي

سود بَي كاتَيك  كَيم، وةك نمونة  بؤ
ئةوة دةضَيت، لةناو و دةِروات دةبَيت،
لة بةآلم ساكارة، زؤر دةردةكــةوَيــت وا 
ةتدا

َ
حال لة هةندَيك نريؤسس راستيدا

ئةو لةكاتَيكدا ذيانداية، هةموو لةطةأل
لةناو نةماوةو هروذاندنى بارودؤخةى
نريؤسس ئةطةر  ئــةوة  لةبةر ضــووة،
كة ئةوةية ماناى ئةوا بوو، ــةردةوام ب
مةترسيدارة، زؤر هَيشتا بارودؤخةكة
لَيدَيت وةككَيمةكةى كاتة نريؤسسئةو
هةموو كو

َ
بةل هةميشة، بةتةنها نةك

هةموو كردارةكان و بة تةواوى كةسَيتى
داطري دةكات، هةمووى، كةسةكة ذيانى و

بؤضى؟ بةآلم
ـــةى زؤرب كــة ــة ــةوةي هــؤيــةكــة ئ
تةئكيد و بة نةستى مةترسيةكان دةبنة
منى هؤشيارةوة دةرةوةى ضاودَيرى لة
و ضةثاندن جؤرةكانى هةية. هةبوونى
ئةزموونى بة و هةميشةيني، طرَيكان
ئةنجامدا لة ــن. دةذي ثضِران بَي نــوَي
حسابى بؤ كةكار طؤشةطري كةسَيتيةكى
دةكات، كةسَيتيدا،  قوآليي لة تايبةتى
دةرةوةى لة دةنيشَيت  نةستدا  لة و
و ــى ــرةك زي رؤيشتنى دةســتــبــةســةرا

خؤى. كةسةكة خؤويستى
بة مرؤظ رَيضكةية، ئةم لةسةر
دادةضَيت.. بةآلمجؤرةكانىضةثاندن

َ
سال

دةمَيننةوة،  خؤيان هةروةكو و طرَيكان
كة كةسَيتيةك هــةروةكــو نمونةيان
هةبوونى هةميشة مةترسيى و ناطؤِريًَت
نةبينراوة، مةترسييةكى ئةوة هةية.
طةشة و دةبَيت  ـــةردةوام ب ونريؤسس
نمونةيةك ضــةنــد ئَيستا بــا ـــات  دةك
ضؤن دةربــخــةيــن ئـــةوة و  بثشكنني 
هةروةها دةبَيت، بـــةردةوام نريؤسس
َيكى

َ
هةول نريؤسس كة دةربخةن ئةوة

خؤطونجاندن لةطةأل (سةرنةكةوتوة)
لةطةألواقيعدا.

حاَلةتَيكلةحاَلةتةكان:
َيك 

َ
سال ضةند كلينيكةى لةو  

دكتؤر (ئةمة دةرضوم دةكرد، تَيدا كارم
لة دياريكراو زةمانَيكى ثاش وتى س
و بوو. ماندوو زؤر زؤر دةروونشيكارى)
بوو بيدةمَي، ئةوةى لةتوانامدا منيش
دةمزانى تةمومذاوى بة من و دةمداية
لةماوةى كردنةكة دةتوانَيت ثَي راوَيذ
بةآلم بــَيــت، تـــةواو خولةكدا  بيست 
ضارةكة ســَي بــؤمــاوةى نةخؤشةكةم

سةعاتدةهَيشتةوة.
قسةم  وةسفةكان ــارةى دةرب   س
راظــة نةخؤشةكةم بــؤ و ـــرد،  دةك بــؤ 
من دةكرد، و دا

َ
لةطةل طفتوطؤم دةكرد و

ئةوة ” بووم بِروايةدا لةو سؤزى
َ
بة دل

من بةجَيم كة بة خود ” قوربانى دانة
بؤ طةورةم طةورة قسةي من و دةهَينا،
هاوِرَيكانمدةربارةىئةو”لةخؤبوردنةي
نةخؤشةكان ثَيويستيةتى نؤذدارى كة ”
ئةوة َين

َ
دةل (كلينيكةكةم) لَينؤِرطةكةم

تةندروستيم، بردنى لةناو هؤى دةبَيتة
من كة دةطةيةنَيت وا ئةوان ئةوةش الى
هةر و منيش مةزنم، زؤر ثزيشكَيكى 

هةبوو. بةخؤم بِروايةم ئةو خؤم
لةخؤبوردنةم،  ئةم روويدا؟  ضى

هةرضؤنَيكبَيت لةطةألواقيعينةستيدا
ثزيشكةكة ضونكة ــوو، ــةدةب ن جــوت 
هةستى ناآلندنةكانيدا، لةناو دةيناآلندن
وا هةميشة ــةو ئ (نــةســتــى)، ــى  ــاوان ت
بَيت، تاوانبار (هةروةكو دةكرد رةفتارى
دةهَيشتةوة، نةخؤشى زؤر بؤماوةيةكى
نةدةكرد ئةوةى جةسارةتى ئةوة لةبةر
ــة بــةخــَيــرايــي ــةك ــردن ـــَي ك ـــــذ ث راوَي
لَي رقي ئــةوةى لةترسي بكات، تــةواو
كة هةبوو بؤضونَيكى ئةو نةطرن،

َ
هةل

ثَيدةدات نعمةتى زؤر نةخؤشَيك هةموو
راوَيذ دادةبةزَيت كة لةكاتَيكدا ئةوةندة
خؤى نةستى بةشَيوةيةكى بكات بةم

بةخؤى دةوت:
و هةست دةكةم تاوانبارم وا من -
ئةوةم مافى  .. كةمرتم. دى كةسانى لة
هةموو بؤ بيانو  ثَيويستة و  نيية...
ثَيويستة .. دةيكةم. كة بهَينمةوة كارَيك
بةخشن و بم بكةم دى كةسانى وا لة

.. بكةن. ماضم
دى: حاَلةتَيكى

بؤ  ثياوَيكة، ــةوة  ئ ئــةوةتــا    
بة كة دةردةكةوَيت وا يةكةم جارى
كة دةناسرَيت وا شريينةكةى زمانة
سةرؤكى لــةبــةردةم با نيية، وَينةى
ضــاودَيــرى ئؤفيسةكة لــة كــارةكــةى
كة كارى يةكةم نمونة، هةر بؤ بكةين
ثياوة ئةم كة ئةوةية دةكةين تَيبينى
دةترسَيت؟ لةضى بــةآلم دةترسَيت،
بارةيةوة لةو ثرسيارمان ئةطةر خؤ

دةداتةوة. م كرد، وةآل لَي
دةست لة شوَينةكةم  دةترسم  -
دةترسم سةرؤكةكةم  لة و بضَيت.. 
منيش و  ــدارة، دةســةآلت زؤر ضونكة
ئةوةش تَيبينى .هتد. بةآلم شةرمنم.
شةِرانطَيزة زؤر ثياوة  ئةم دةكةين
لةذَير فةرمانبةرانةى ئــةو لةطةأل
يةوة،

َ
دل دةخاتة شتيش و دةستيدان

بكةين، وةسفى وا دةتــوانــني كو
َ
بةل
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ئةطةر لة دةرةوة سةيرمان كرد، بةوةى 
(نامةرديشة) و ئيرت ئةو ثرسيارة دَيتة 
ثياوة قسة شريينة؟  ئةم  ئايا  ئاراوة،  
بةآلم  واية،  دةرةوةى  لةبارةى  َي.. 

َ
بةل

لة خودى خؤيدا ضى روودةدات؟  
- ئةم ثياوة كاسةلَيس و مةرايكارة 
وانةبَيت،  دةتــرســَيــت  لــةبــةرئــةوةي 
ئةو  ئةطةر  ماناى ضيية؟  ئةم قسةية 
مةرايكار نةبَيت،  ئةوة ماناى واية كة 
سروشتى  بةشَيوةيةكى  كةسَيتيةكةى 
دذايةتى كةسَيتي سةرؤكةكةي دةكات، 
ــك لــة جــؤرةكــانــى  ـــةوةش جــؤرَي و ب
كَيرِبكَي لةنَيوان خؤي و سةرؤكةكةى 
لة  كــَيــرِبكــَي  راستيدا  لــة  و  ــت.  ــَي دةب
ثةستى  زيـــاتـــر  ــان  ــةك ــت ش هـــةمـــوو 
يةكَيك  كة  ئةوةية  هؤكةشى  دةكــات، 
سةركةوتوو،  َيت 

َ
دةل كَيرِبكَي،   َيت 

َ
دةل

ذَيركةوتوو... و ئةوةش دوبارة ماناى 
ةتى 

َ
حال لة  هةية  ئةوة  ئةطةرى  واية 

و  بضَيت 
َ
هةل سةرؤكةكةى  كَيرِبكَيدا 

هاوار بكات و لؤمةى بكات و رةخنةى 
ســةرى،  بكاتة  هَيرش  و  بطرَيت  لــَي 
دووبارة  ئةم  كارَيكة  ئةوةش   .. هتد. 
بةرطةى ناطرَيت، كةواتة ئَيمة لَيرةدا، 
كورتةكةى  كَيشةيةكداين  لةبةردةم 
ئةوةية كة ئةو فِرَيدراوة، و بؤ ئةوةى 
هَيرش  و  ــدان  ــِرَي ف شوَينى  نةبَيتة 
بضوك  خؤى  ثياوة  ئةم  سةر،  كردنة 
كردؤتةوة و ملى خؤى زياد لةثَيويست 
كةض كردوةو، بة دةستةواذةيةكى دى، 
ئةوةى  بؤ  دةكــات  شتَيك  هةموو  ئةو 
بةهيض جؤرَيك هةرطيز ئةطةرى ئةوة 

و هةموو شتَيك  بكرَيت  لؤمة  نةبَيت 
َيت: 

َ
بل سةرؤكةكةى  بؤئةوةى  دةكات 

ناسكة  بضوكى  كوِرَيكى  ض  ئةمة   ”
لة  كــة  شتَيك  هــةمــوو  بةراستى  كــة 
توانايداية لةثَيناوى باوكيدا دةكات”. 

ئَيمة دةبينني كة هةر رةفتارَيكى 
لة  ثَيويستيةك  وةآلمـــى  نريؤسسى 
نمونة  بؤ  ـــةوة،   دةدات ثَيويستيةكان 
ةتى يةكةمدا، ثةناى 

َ
ثزيشكةكة لة حال

بؤ ” قوربانيدان بة خود“ ةوة دةدا و 
ةتى دووةمدا، 

َ
فةرمانبةرةكةش لة حال

ثــةنــاى دةبـــردة بــةر مــازؤخــيــةت بؤ 
و  بيثارَيزَيت،   كَيرِبكَي  لة  ئــةوةى 
ئةطةر ئةو فةرمانبةرة خؤى ثشكنينى 

بؤخؤى بكرداية دةيثرسي:  
ــم،  ــرس ــة ســةرؤكــةكــةم دةت - ل
بةشَيوةيةكى  ــيــدا،  راســت ــة  ل ـــةآلم  ب
من  ضونكة  ذيـــان،   لة  ترسة  طشتى 
لةذَير  فةرمانبةرانةى  بةو  بةرامبةر 
ــزم، ئـــةوةش  ــَي ــط ــةِران ــدان ش ــم ــت دةس
هةمة،  كة  دةسةِّـَينَيت  ترسة  ئــةو 
كــرذم  ـــارودؤخ  ب بةثَيى  مــن  ضونكة 
يا  فيآلويم،  و  دةسترِب  يا  مةيوم،  يا 
لةبةردةم  من  كاسةلَيسم،  و  مةرايكار 
كاتَيكيش  ملكةضم،   سةرؤكةكةمدا 
لةوَي نابَيت من ياخيم. .. بؤضى؟  و 
ترس  لة  ئةوة  دةمثارَيزَيت؟و  لةضى 
دةمثارَيزَيت. . كام ترس؟ سةرؤكةكةم 
دةســـةآلت؟  ـــات؟   دةك ضــى  تةمسيلى 
ئةو  بؤضى  ــةآلم  ب وايـــة..  بةتةئكيد 
نةبمة  كة  هةية  لــةوة  ترسةم  جــؤرة 

شوَينى ثةسةند كردن الى دةسةآلت؟
ــةم شــَيــوةيــة،  ئةطةر  لــةســةر ئ
بواية خؤى  ثــيــاوةدا  ئــةو  تــوانــاى  لة 
دةبوةوة  قوأل  وردة  وردة  بثشكنياية، 
لة زانينيدا، و كارةكانى بة ئاشكرا بؤ 
سودى خؤى و سودى كةسانى دى دةدي، 

زؤربةى  كة  دةدى  ئةوةشى  هةروةها 
لة  بوون  نقوم  نني،  رةسةن  كارةكانى 
كَيشةدا، و نريؤسسَيكيش هةية هةموو 

كةسَيتيةكةى ماشيوةتةوة.
كارَيكى  دةتوانني  كةواتة    

سةرةكى كورت بكةينةوة: 
ــــةوة  ــــدان وةآلم ــــــةى  زؤرب     
ــة كــَيــشــة (ثــةنــط  نــريؤســســيــةكــان ل
و  هةستى  ثاراستنة،  خـــواردنـــةوة) 

نةستى. 
دةرونشيكارى:  و  نريؤسس   .2
ــرؤظ  ــاش ئــةمــانــة هـــةمـــووى م ــةث ل

دةتوانَيت ثرسيار بكات: 
- ئةطةر نريؤسس ثَيويستى بَيت، 
اليبةرين؟  دةمانةوَيت  بؤضى  كةواتة 
دةركَيشانى  بــؤ  كاربكةين  ضــؤن  و 
خؤى  نةخؤش  لةوانةية  لةكاتَيكدا 
قةثاغى  هـــةروةك  واسَيت 

َ
هةل ثَيوة 

رزطاربوون بَيت؟
بـــؤضـــى نـــريؤســـس البـــةريـــن؟ 
تــةواوى  بة  ئــةوةى دةرونــمــان  لةبةر 
دادةِرمَينَيت. و ساختةى تَيدا دةكات، و 
الرى دةكاتةوةو واى لَيدةكات بريندار 
بَيت، و لةبةر ئةوةى بةزؤرى ئازارَيكى 
وةسفَيك  هيض  كة  ــات  دةك ثةيدا  بؤ 
هةبوونى  لةبةرئةوةى  نايطرَيتةوة،  
وادا  طؤشةطرييةكى  لة  مرؤظايةتى 
ثةنطخواردنةوة  بة  كة  دةكات  غةرق 
ئــةوةى هةبوونى  لةبةر  دادةنــرَيــت،  
دى  كةسانى  و  لةخؤى  مرؤظايةتى 
دادةبِرَيت، لةبةر ئةوةى دةبَيتة هؤى 
ثليشانةوة...  و  تَيكشكان  و  بردن  درز 
مانايةكى  ثاشرت.. ثرسيارةكة هيض  لة 
ثرسيارةى  ئةم  ماناى  لة  جطة  نيية 

ديكة  نةبَيت: 
بؤضى هةولَدةدةين تا البةرين 
لةكاتَيكدا تا ثَيويستيةكى ئةندامية؟
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ئَيمة  ــــةوةى  ئ ــدا  ــي راســت ــة  ل   
كو 

َ
ضارةسةرى دةكةين تاكة نيية، بةل

تاكةش  دةكات،  دروست  تا  كة  ئةوةي 
الدةضـــَيـــت كــاتــَيــك هــيــض ســودَيــكــى 

نامَينَيت. 
كةثَيويستة  ـــني  دةزان ئَيمة  و 
كة  بَيت  ئةوة  بؤ  َيكمان 

َ
هةول هةموو 

ببَيتة  كة  بوةستَينَيت  لةوة  نريؤسس 
ةت 

َ
حال دة  لة  ثَيويستة  و  ثَيويستى. 

كةنني 
َ
هةل ــةتــانــة 

َ
حــال لـــةو  ــان  ــؤي ن

كــة بــونــةتــة هـــؤى دروســــت كــردنــى 
ثــةنــطــخــواردنــةوةى  وةك  نــريؤســس: 
لةسةرمان  ثَيويستة  كةواتة  نةستى، 
بدؤزينةوة  ثةنطخواردنةوةية  ئــةو 
ــة قــوآليــي  ــةت كـــة رةطـــةكـــانـــى ضــون

كةسَيتيةوة. 
ثَيويستة  ثَيودانطة،  ئةم  لةسةر 
بووة  نريؤسس  تووشى  كةسةى  ئــةو 
بة  ثَيويستى  كــة  وازبهَينَيت  ــةوة  ل
نريؤسسةكة هةية و نريؤسيسيش، وةك 
تاكة كة ئيرت هيض سودَيكى  هةروةكو 

نةماوة، هةر لةخؤيةوة نامَينَيت. 
روون بينني:

ــةوة سور  ئ لــةســةر  ئــةطــةر زؤر 

لة  نةخؤشيةكة  نَيرؤسس  كة  بــووم 
نةخؤشيةكان، لةبةرئةوةية ضونكة ئةم 
بؤضوونة بؤضونَيكى سةرةكية، ضونكة 
مةيلَيك هةية بؤ بِروابوون بةوةى كة 
و  ”الواندنةوة“  لة  جؤرَيكة  نَيرؤس 
مةيلَيكيش هةية بؤ ئةو بِروايةى كة 
َيت ” كة بايةخَيكى ئةو تؤى نيية“ 

َ
دةل

كيش بؤضونيان هةية 
َ
و زؤرَيك لة خةل

دةتوانَيت  مرؤظ  ويستى  ئــريادةو  كة 
بةسةر نريؤسسدا سةركةوَيت، ئةمانة 

ةن.
َ
بةشَيوةيةكى رةها هةل

هةية  دوبارة  ديش  بِروايةكى  و 
بةوةى كة توشبوو بة نريؤسس وزةى 
دةستةوسانة  لــةبــةرئــةوةى  نيية... 
بتوانَيت  خــؤى  بـــةوةى  بــةرامــبــةرى 

بتوانني،  ضــؤن  ضاكبكاتةوة!،  خــؤى 
ئةو  ئايا  ئــريادة؟   و   

َ
بةئةقل يةكةم 

كةسانةى ئةو بروايةيان هةية، دووةم، 
كةثَيويستة  وزةيــــةى  ــةو  ئ دةزانــــن 
رؤذلــةدواى رؤذ  بؤئةوة سةرَّـ بكةن، 
ضةندة  خولةكدا  ــةدواى  ب خولةك  و 
بةرطرييةكةى  كــانــى 

َ
قــةال بــؤئــةوةي 

بثارَيزَيت؟ و ئةمةش تاِرادةيةك لةوانة 
بةهَيز  ثةروا ضةكَيكي  كةبَي  دةضَيت 

ثارةكانيان،  جانتاى  حيسابي  لةسةر 
دةثارَيزن( واتة لَيرةدا لةسةر حيسابي 

تةندروستيان).
ـــةالى  ـــرؤســـس، ب ـــَي كـــةواتـــة ن
”نيشتويةك“  لة  جؤرَيكة  زؤرَيكةوة، 
كة لــةرابــردوةوة دَيــت، بــةوردى لة ” 
و  دةضــَيــت.  لةكةرتةكان  كةرتَيك“ 
بِروايةكيش هةية بةوةى مرؤظ رؤذَيك 
دةبَيت.  نَيرؤسس.  تووشي  رؤذان  لة 
نَيرؤسس  ــةن، 

َ
هــةل ئةمانة  هــةمــوو 

ـــت، و  ـــةِرَي لــة رؤذان دةردةث ـــك  رؤذَي
م 

َ
بةال كؤكن  لةسةرى  هةموو  ئةمةش 

ــزرَيــت،   دةثــارَي ضونكة  طــةشــةدةكــات 
بَيت،  ــزراو  ــارَي ث نَيرؤسس  وئــةطــةر 
ثَيويستي  كةكةسةكة  لةبةرئةوةية 

لة  خــؤى  هةيةبؤئةوةى  بةثاراستن 
بارودؤخَيك بثارَيزَيت كةبةالى ئةوةوة 

ثِر لة مةترسيية.
و لةبرَيتى ئةوةى مرؤظ بَلَيت:

ــة تــووشــي 
َ
- مــــاوةى ضــل ســال

لةكاتى  يا  لةاليةكةوة  بووم  نَيرؤسس 
يدا يا هةرزةكاريدا تووشبووم.

َ
مندال

ثَيويستة لةسةرى بَلَيت:
ــم بــةســةر بــردو من 

َ
- ضــل ســال



37 سةردةم زانستى 136

ثــارَيــزطــارى نةستى  بــةشــَيــوةيــةكــى
دةكةم. نَيرؤسس

ديد كــةئــةوة دةبينيت  ــةوة ئ تؤ 
و دةطـــؤِرَيـــت..  تـــةواو شَيوةيةكى بــة 
ئةوة ئةوةية ئاواتم كة ضارةسةريش،
بؤئةوةى بدات ك

َ
لةخةل زؤرَيك يارمةتى

تايبةتيةكةى ةتة
َ
بةروونيةكىزياترحال

ئةو لةناوةندى رةنطة و ببينن. خؤيان
باشرت بوون نَيرؤسس تووشي كةسانةى
ةكةي

َ
قول ميكانيزمة ئةويش تَيبطات،

بؤضاكةى طةورةترى نَيرؤسسة، ئةوةش
كورتى توشبوون ثَيي كةسانةى ئــةو

دةكةمةوة:
هةبَيت، ــاخ ن ئاسايشي ئــةطــةر
نيايي

َ
دل و بةختيارى لةئةنجامى ئةوة

ئةطةر هاوسةنطييةوة ثةيدا دةبَيت، و
لةئةنجامى ئةوةش نةبَيت، ناخ ئاسايشى
بةو ثارَيزطاريكردن ثةنطخواردنةوةو
ثةيدا ثةنطخواردنةوةيةوة(نَيرؤسس)

دةبَيت.
دةروونى شيكارى ئايا .3

نَيرؤسس بةشَيوةيةكىخَيرا
ضاكدةكاتةوة؟

هةمووشتَيكثةيوةستةبةماوةى   
ييةكةيةوة،ولةراستيدا

َ
نَيرؤسسةكةوقول

خوارةوةية: ئةمةى مةسةلةكة
بةدةروون  ضارةسةر ئاياماوةى  
لةوبِروايةدام درَيذة؟ يا كورتة شيكارى
كةسَيك تَيبينى بة  ئــامــاذة  وابــاشــرتة
ســةدان

َ
كةلةطةل تَيبينيةك بــدةيــن،
تَيبينىديكةدا يةكدةطرَيتةوة.

هةية، بؤضوونَيكى نــةخــؤش  -
بــةوةى شيكردنةوةكةدا، لةسةرةتاى
كؤتايي رؤذدا لةحةوت شتَيك هةموو
دَيت،لةثاشداوردةوردةبؤىدةردةكةوَيت
هةمووى كةسَيتى هــةمــووى، كــةنــاخ
بن، ضاكسازى شوَينى كةثَيويستة ئةوةن

مرؤظةكة ديدى كةثَيويستة ئــةوةن و 
شتةكان بــؤكــارو  بينينى و ــؤِرن، ــط ب
دةردةكةوَيت وردة وردة بؤى بطؤِرن.....
دوورو لةثَيشدا و بؤماوةيةكى كة ئةوةى
و نني، راست ئَيستا بوون، راست درَيذ

درؤية. ئةمِرؤ، سبةينَى راستى
لةسةر كةئةو دةبينَيت وردة وردة
بؤضووة واى و ـــاوة،  ذي و

َ
جـــوال ِّـَيكى

بةهةندَيك و  ة، 
َ
خؤل و  خاك  كةئةوة

دةردةكــةوَيــت بــؤى ثةنطخواردنةوةى
ثَييان دةستى لةوكارانةى كةهةزارةها
ــةى ئـــازادو ك بــِروايــةى ــةو كــــردووة ب
ناوةكى ةيةكى

َ
تَيكةل خــؤويــســتــن...

سةرتاثايي ذيانى ئةوة طــةورةبــوون،...
ى

َ
ثال خراث ئاِراستةيةكى بؤ كة بووة

زلةى بةبةرطرييةكان و ثَيوةناون....
لةثاشدا بةهيض... كردونى و لَيداون
كةسةرلةنوَي دةكات بةوة هةست مرؤظ
بؤخودىخؤى لةدايكبؤتةوة، وبؤيةكةم
ئَيستا من لةسةرة، ضي دةزانَيت جار
هَيشتبوو بةجَي دةروونم ضؤن دةزانم
ئةم و لةخةمؤكى، بَيت  ثِر بؤئةوةى
بةالى لَيرةدا بوون، دةم

َ
دال خةمؤكييةش

ضونكة نيية.... بوونى ملمالنَي كةمةوة،
ةبووم

َ
مندال من وةكو ئةو لةخةمؤكيدا...

ومن دايكى، ناوباوةشي  كةثةنادةباتة 
و دورةوثةرَيزدابووم، لةئةشكةوتَيكى
لةوةتَي نةماوة نَيرؤسسةكة كة ئَيستا،
ئةوةى بَي لكابووم ثَيوةى ضةند تا دةطةم
ئةو لةهةموو دوبــارة  بزانم، بةخؤم
ئةوةى كةمن بَي بةرطريانةش تَيدةطةم
بةضارةسةر بةرامبةر بمةوَين، خؤم
بةوةى كردوة دةستم ئَيستا دةمكردن،
ــةوةش ئ و ئــــازادم، مــن  بكةم هةست 
لةتوانادا ثَيش لةوة  ثريؤزة  هةستَيكى
ئةوةش بكةم جةسارةتى نةبوو تةنانةت

بيهَينمة بةرضاوم.

ــي  ــاي كــؤت ـــة ل ــــةو كـــةســـة    ئ
نايابة كارَيكى .. وتى. سةرنجةكانيدا
بتوانَيت و ببَيت، رزطارى لةترس مرؤظ
دى كةسانى ثــريى ــةرةو ب بةخؤكارى
بةرئةنجامةكة، ئايا بضَيت،كةواتة،
ثَيناوى لة مرؤظ كة ناهَينَيت ئةوةندة
َينَيت؟

َ
دةستكةوتنيدابةدةستيةوةدةنال

نةخؤشةيةكى نــَيــرؤســس  .4  
مرؤظدا. لة مرؤظانةية

تووشي  نةخؤشيةكة نَيرؤسس  
مرؤظانةلة َين 

َ
دةل ثَيي  كة ئةوةدةبَيت 

ةكةىبريتيية
َ
مرؤظدا،بةمانافراوانوقول

ئةو تووشي و ”دذوارييةكلةطةشةدا“ لة
ئةوانةى دةبَيت لةتاكةكان دى ئةوى يا
هةميشةيي نَيضريَيكى دةبنة ئةوكاتة

بؤثةنطخواردنةوةىمرؤظيانة.
ئةوةشدا،

َ
دةرونشيكارىنوَي، لةطةل

دادةطرَيت نَيرؤسسة ئةو لةسةر ثَي
ــت، ئــةوانــةى ــَي دةب كــةتــووشــي مـــؤرك
ئةوانة بينني، لةسةر زؤرمان كةنمونةى
بة كةبةباشي بوون نَيرؤسس جؤرةكانى
نيشانةبينراوةكانيانةوةرووندةرناكةون،
تةلةفزيؤن سينةماو نيشانانةى ئةو
ئةو لةرَيطةى كو

َ
بةل لَييانة، حةزيان

مدانةوة
َ
وةال كةلةئةنجامى رةفتارانةى

(نةخؤشية) كانيانةوةدوبارةى دةكةنةوة
تاكةكةدا. ذيانى سةرتاثاى  لــةمــاوةى
كةكةسةكة دةبَيتةهؤى  هةرئةمةشة 
رةفتارَيك ) جؤر يةك مى

َ
هةميشةوةال

ضونكة دةداتةوة، كةيةكجؤرىهةبَيت)
كارى بةهؤى ئةوكةسة ى مــؤرك“  ”
ميكانيزمةكانىبةرطرييةوةدروستبووة
كةسةكة شَيواوى ى (من) شَيوةية بةو يا
دروست ”درَيذخايةن“ بةشَيوةيةكى
لةكاتَيكدا رةقــة، رةفــتــارةكــةى بــووة، 
كة لةوةداية ساغةو بوونةكةى تايبةتية
و خؤكردارى بة هةمةضةشنةيي م

َ
وةال
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لةبارودؤخةكانى زؤر ذمارةيةكى لة
بداتةوة. ذياندا

 وئةمةىخوارةوةشبةبايةخَيكى 
دةناسرَيت: زؤرةوة

داهَينانى ــاى ــوان ت ــرؤســس ”نــَي
و رادةوةستَينَيت نةخؤش كةسَيكى

دةيطرَيت“. دةيشَيوَينَيتو
نزيك، تارادةيةكى َيني،

َ
بل دةتوانني

تووشي فراوانةكةى، بةمانا نَيرؤسس
َ
هةول كة نةبَيت ئةوانة نابَيت كةس
بؤدةركةوَيت. خؤيان  كةسَيتى  دةدةن
نَيرؤسس َيني

َ
بل دةتوانني وديسانةوة

هةبوونى كؤتَيك كةدةبَيتة ئةوةى بةبَي
و نــاوةكــيــةكــةى ــة ــازادي ئ مرؤظانةلة 
بةند سةربةخؤييةكةى لــةكــردنــةوة
لة بريتيية نَيرؤسسة ئةم كو

َ
بةل دةكات،

َيكىسةرنةكةوتووىخؤطونجاندن،
َ
هةول

كردن. بؤ لةبارةوة قسةم ثَيش كةلةوة
كةئةو  ئاشكراية و روون زؤر  ئةوة
دةبَيت نــَيــرؤســس تــووشــي مــرؤظــةى 
لةو كةجياوازة بريدةكاتةوة بةشَيوةيةك
مرؤظةى تووشي نةبووة، وئةو مرؤظةى
زانيية كــةم بــة خــؤ تــووشــي هةستى
ئةو وانابينَيت وةك دنيا توندةكان بووة،
بةخؤى هةية. تةواوى مرؤظةى بِرواى
دةكات طوناهبارة مرؤظةى واهةست ئةو
ئــاوَيــزةيــةكــى ــةهــؤى كــةســانــى دى ب
بة دى“ ”كةسانى و دةبينَيت. شَيواوةوة

شَيوةيةكىميكانيكىدةبنةمةترسى.
بَيت هةرضؤنَيك ونَيرؤسسةكة
كةسية كــردة لةهةموو  دةمَينَيتةوة، 
و ي

َ
قول هةرضةندَيك مرؤظانةكانيدا

دةبَيت. خؤى هةبوونى هةبَيت هَيزيان
دةبَيتةجؤرَيك نَيرؤسسةكة ئةوكاتة
لةسةر مرؤظةكة ذيان.و جؤرةكانى لة

دةذى. و بةنَيو ئةويشدا نَيرؤسسةكةى
ضي شيكردنةوةكةدا كؤتايي لة

نامَينن.  نةستيةكان روودةدات؟ ئاوَيزة
سةيرى بارودؤخ بةشَيوةيةكى مرؤظ و
جياوازدةكات،و مرؤظةكة لةسةرثَيوانةى
ثَيوانانةى كةتا لةو دةذى تةواو جياواز
ئةولةسةرثَيوانةىدى ئةوكاتةزانيونى.
واهةست بكات ئةوةى لةبرَيتى دةذى، و
تةنهاية،واهةستدةكاتلةثةيوةنديداية
لةبرَيتى ئةوةى و ديدا،  كةسانى

َ
لةطةل

و دةبَيت، خؤى بةخودى بِرواى برتسَيت،
و ثاداشت جؤرةكانى لة ئةوةى لةبرَيتى
بَيت، نقوم طرَيكانيدا و ضةثاندن راطرو
بووةوة، نوَي رةسةنى كةسَيكى دةبَيتة
ثارَيزطارى كة  دادةِرمَيت روانة  ئةو و
خؤى بثارَيزَيت، بؤ ئةوةى دةكردن لَي
ييةكاندا

َ
بةمندال واسني

َ
خؤهةل لة واز

دةهَينَيت.
 نةخؤشةكة دةبينَيتتا ضرادةيةك 
بوون، نةستى نةستيةكان ميكانيزمة
ئريادةو كةلةدةست واية  ماناى ئةوةش
ديسانةوة نةبوون، بةئاطاييدا خؤويستى
كةسَيتى كةئةوانة وايــة ماناى  ئةمة
لةكةس روخسةت ئةوةى بَي داطريدةكةن

وةربطرن.
ــةخــؤشــةى ن ـــةوة ئــــةو ـــســـان دي
لةوة تةواودةكات دةرونشيكارييةكةى 
دةوةستَيتكة حوكمبةسةر كةسانىديدا
بةحوكمَيكىرةوشتى بدات،بةتايبةتيش
كةسانى بةسةر حوكم كة لةوةدةكةوَيت

بدات. خؤيةوة خودى لةرَيطاى ديدا
منى بةونبوونى سةرلةنوَي با
لةثَيشدا بكةينةوة، نةخؤشيدا ى

َ
بــاال

جؤرى لةضةندةها بوو بريتى منة ئةو
ساختةكان، ضاكة ساختةو رةوشــتــى
و داخــراو، رةوشتَيكى لة بوون بريتى
واسني

َ
خؤهةل و ناوةكى، رةقَيتيةكي

كةلةناوضوون، هةبوون بةسةردةمانَيكى
دا،

َ
بــاال منى لةذَيرثةستانى و مــرؤظ،

كةكةسانى ــا دةذي ثَيوانةيةك  بةثَيي
بــاوان، سةثاندبوويان، بةسةريدا دى 
تةقليدييةكان رةوشتة  و  بةخَيوكةران
تاوان و ترس رَيطاى لة ئاينانةي ئةو و
كاتة ئةو سةيريان دةكرَيت، طوناهةوة و
بةئاشكرا ئــةوةى بَي ذيانى، مَيذووى
ضةندةها لــة  بــوو بريتى ــت، بــزانــَي
ضةسث كؤتايي  كةبةشَيوةيةكى  

َ
هَيل

ياساو رَيزى لةو و رةفتارةكانى كرابوون،
يةكةيةوة

َ
كةلةمندال ــرت دةط كؤتانة

م
َ
بةال نةستى، بووبوونة و بوون،

َ
قوال

َ
هةل

و ئــازادة ذيانى كةرةوتى بــِرواى وابــوو
دةدات. لةسةر بِريارى خؤى خودى

منى شيكارييةكةيدا لةئةنجامى
بــوو، خــاش وردو و تةقييةوة،

َ
بـــاال

”ضاوةكان واية بِروام من و تؤز، وبووة
مرؤظ و بةتةواوى، لَيرةدا دةكرَينةوة
ذيانى كةرةوتى دةيبينَيت بةتؤقينةوة
خؤى لةكاتَيكدا  سنورداربووة“، ضةند 
كةسَيتيةكة هةموو و ئازادة، دةزانى واى
لةكاتَيكدا دةبَيت ــازاد ئ و سةربةست
لـــةوةى  رادةوةســـتـــَيـــت

َ
كــةمــنــى بـــاال

بثرذَينَيت. خؤى ذةهرةكةى

ثةِراوَيز:
سةرسوِرهَينةرةكانى ”سةركةوتنة لة (1)

سةرةكني كردني وةســف و ثؤلني نــوَي“ سايكؤلؤذى

ثَيشكةش نيشانةكانى و نــريؤســس جــؤرةكــانــى  بــؤ 

سةيرى جياوازةوة طؤشةيةكى  لة بةندةدا  لةم كرد.

وشةكة راستيةكةى بةمانا نةخؤشى طؤشةى دةكةين!

الى يا دةردةكــةوَيــت دةرونشيكاريدا لة هــةروةك كة 

ك.  َ
خةل زؤرى ذمارةيةكى

ثةرضظةى: ئةكرةم قةرةداخى
سةرضاوة: بريداكو

النفسي“ التحليل ”انتصارات
ترجمة: وجيه السعد

الرسالة مؤسسة

2004 ،2 ط
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ــى  ــان ـــة ســودةك
َ
ــا ســـال ــدةه ــةن ض

لةذَير  تةندروست  هاوسةرَيتييةكى 
ئامارةكان  ــة،  وةداي ينةوةيةكى 

َ
لَيكؤل

كةسانةى  ئةو  كة  دةدةن  بةوة  ئاماذة 
تةمةنيان  هاوسةريدا  لة  بةختيارن 
ئةوانةى  لةطةأل  بةراورد  بة  درَيذترة 
بَي هاوسةرن، هةروةها ئةم هاوسةرانة 
كةمرت تووشى نةخؤشى (لةكاركةوتنى 
دأل) دةبن يان شَيرثةنجة يان ضةندةها 
ئةم  دى،  جـــؤرى  ـــؤراو  ج نــةخــؤشــى 
فرةتر  دةروونيان  ئارامى  هاوسةرانة 
كاتَيك  بةيةكدى  بةرامبةر  دةبــَيــت 

بةختيارن.
ــيــنــةوةيــةكــى 

َ
  بــةثــَيــى لــَيــكــؤل

 %20 مَيردار  ذنانى  هارظارد  دانشطاى 
كةمرت كؤضى دوايي دةكةن بة بةراورد 
ــةر بةهؤى  ــاوس بــَي ه ــةطــةأل مــَيــي  ل
دأل،  لةكاركةوتنى  نةخؤشييةكانى 
جطةر،  ضةوربوونى  بة  خؤكوشتن، 
هةروةهاثياوانى خَيزانداريش هةروةك 
سوود  زياتر  هاوسةردارانة  ذنة  ئةم 
ئةم  بةهؤى  نةمردن  لة  ـــرن  وةردةط

كة  ــةى  ــان ــي ــي ــةخــؤش ن
بةرَيذةى  سةرةوةدا  لة  كردن  باسمان 
دوو جار بؤ سَي جار كةمرت بؤ هةمان 
بَي  ثــيــاوانــى  لــة  نةخؤشييانة  ــةو  ئ

هاوسةردا.
دةكةنةوة  دووثاتى  ئامارةكان    
ــى هــــاوســــةردار كــةمــرت  ــان ــةس كـــة ك
دةبــن،  خَيزانى  نــاو  كَيشةى  تووشى 
تاوانى  يان  سَيكسي  ثةالماردانى  يان 
هاوسةرَيتى  هــةروةهــا  كــوشــنــدةدار، 
ــة كة  ــت ــةوَي بــةخــتــيــارى كــاتــَيــك دةك
كؤمةآليةتى  سوكةوتى 

َ
هةل خَيزانةكة 

دةكات  ثةيِرةو  بةهَيز  ثةيوةندى  و 
لةطةأل ضواردةوردا بةوةى ئةندامةكانى 
دَينن  بــةدةســت  ورة  و  ســؤز  خؤشى 
بة  دياردةية  ئةم  ذيانيان،  بةدرَيذايي 
سةِّـَينراوة   ينةوةكان 

َ
لَيكؤل لة  يةكَيك 

هةروةك سوودةكانى ذيانى هاوسةرَيتى 
ذيانى  بؤضى  ــةآلم  ب ئاشكراية،  زؤر 
تةندروست  ثــَيــكــةوة  هــاوســةر  دوو 
لــةخــاوةن  زؤر  نييةو  ئــاشــكــرا  ــرة  ت
بووةتةوة  دووثات  بؤيان  ئةزمونةكان 
ــدروســت زؤر  ــةن ــتــى ت كــة هــاوســةرَي
ثةيوةندى بة بارى ئابوورى خَيزانةكة 

ة) 
َ
َيت :كاسةى ثِر ئاشتى مال

َ
(كورد دةل

و  كؤمةآليةتييةكان  ثشتطريية  لةطةأل 
دةستةبةر كردنى ميكانيزمةكانى دذة 

فشار لة ئةنجامى قورسايي ذيان.
رَيطاكانى كةمكردنةوةى 

فشارى ذيان بؤ ذيانَيكى 
هاوسةرَيتى تةندروست:

   هةروةك ئاشكراية الى زؤرينةى 
كةسان كة فشارى ذيان ض كاريطةرييةكى 
هةية لةسةر تةندروستى، تةندروستى 
ـــاش ثــةيــوةســتــة بــة بــــارى دأل و  ب
خوَينبةرةكانى كةسةكة لةطةأل باآلنسى 
بةرطرى  و  جةستةى  هؤرمؤنةكانى 
لةشي، ضونكة فشارى ذيان كاريطةرى 
نةرَييي هةية لةسةر سستمى ئةم سَي 

فاكتةرةى سةرةوة.
ـــان  ـــةك ـــوون ـــةزم ئ خـــــــاوةن    
ــان  ــةرةك ــاوس تــةنــدروســتــى بــاشــى ه
دةطَيِرنةوة بؤ ئةو بارة كة دوو هاوسةر 
باشرت دةتوانن فشارى ذيان كةمكةنةوة 
لةسةر خَيزانةكةيان بة بةراورد لةطةأل 
ئاهةنطى  هةم  بةهؤى  تاك  كةسَيكى 
نموونة  بــؤ  ــة،  ــاوســةرةك ه هــــةردوو 
بةشدارى  تةندروست  هاوسةرى  دوو 
طرتنى بارة قورسةكانى 

َ
دةكةن لة هةل

ذيان  بذَيوى  وةك  خَيزانةكة  ذيانى 
(ثــارة ثةيدا كــردن) يــان ضــاودَيــري 
ــةكــانــيــان، واتـــة هــةردووكــيــان 

َ
مــنــدال

ثَيداويستييةكانى  دابــيــنــكــردنــى 
رؤذانةي خَيزانةكةيان، بةثَيضةوانةى 
رووبــةِرووى  بةتةنيا  كة  تاكةى  ئةو 
خَيزان  ثَيداويستيانةى  هةموو  ئةو 
دةبَيتةوة بة ناتةواو كةم سةرضاوة بؤ 
فشارى  قورسى  تووشى  ئةمةش  ذيان، 

ذيانى دةكاتةوة.
مـــيـــكـــانـــيـــزمـــةكـــانـــى 
ــان  ــشــارى ذي ــةوةى ف ــردن ــك ــةم ك

هــاوســةرَيــتــى 
تةندروست 

ثةرضظةى: دكتؤر عةدنان عةبدوآل كاكى 
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: بةهاوسةرطريى
لةوةو ثَيش روونكرايةوة هةروةك
كةهاوسةرَيتىتةندروستئةنجامةكةى

وةك ذيانة فشارى كةمكردنةوةى
فرة: دةستكةوتى .1

بؤ   بةدةستكةوتىهةردووهاوسةر
ةمةندى

َ
ماوةيةكىزؤر ئةنجامةكةى دةول

خَيزانةكةيةبةبةراوردلةطةألخَيزانَيك
ثةيداكةرى ــارة ث كةسى يــةك تةنيا
دايك يان باوك رةنطة هةروةها هةبَيت،
كة هةبَيت ثاشكةوتنى ثارة ئةزموونى
بؤنموونة طرنطةبؤداهاتووىخَيزانةكة،
بؤ دادةنَيت خَيزانةكة ثاشكةوتى اليةك
رةش، رؤذى يان ةكة

َ
مال بارى ضاككردنى

ذمَيريارى وةك ضابووكة دى الكةى يان
خَيزانةكة.

هاوسةرانتوانايانهةيةكةمرتثارة
لةطةأل بةراورد بة بدةن خؤيان لةكيس
دادةنَين ثارة فرةتر بةوةى كةسدا تاكة
بةجؤرى جــؤر ثَيداويستييةكانى بؤ 
رةش، رؤذى و  نةخؤشى  و  ةكةيان 

َ
مال

تةندروست هاوسةرَيتى دةركةوت وةك
رةوى لة فرة رَيطرتن دةكات لةرَيى باش

خةرجيدا. لة
فراوان: ثشتطريى .2

دوو  واتاى تةندروست هاوسةرى  
ثشتطريى كة خَيزاندا لةيةك هاوِرَيية
تايبةتى لةكاتى بة يةكدى بةهَيزن بؤ
دى بةواتايةكى ، خَيزانةكة نةهامةتى
جةستةيي بةهَيزى و ذيانَيكى دةرونى
خةمؤكى. لة ال دوور بةسوود بؤ هةردو

بةجَي: هةَلسوكةوتى .3
هاوسةريدا دةستثَيكردنى

َ
لةطةل

لة ــةســوود ب جـــوان و ــســوكــةوتــى
َ
هــةل

لة جــيــاواز اليــةن دوو هــاوســةرةكــةوة
دةدات،

َ
سةرهةل جارانيان سوكةوتى

َ
هةل

تر فــرة تةندروست ضاالكى بةطشتى

تايبةتى بة  ترسناك ضاالكى و دةبَيت
ثةيدابوونى بةهؤى دةِروات كةمى بةرةو
خــَيــزانــى ــة بــةرثــرســيــارى هــةســت ب
ئةمة بةرهةمى بــةرامــبــةرةكــةى، بؤ 
تةندروستيان بؤ سةر باشى كاريطةرى

دةبَيت.
ــؤ نــمــونــة تــوَيــذيــنــةوةيــةكــى   ب
و نةخؤشى ى

َ
كؤنرِتؤل بؤ بةندَيك

َ
مةل

دةكاتةوة  ى2004 روونى
َ
سال لة ثاراستن

نيوةى هاوسةرة ثَيطةيشتوةكان تةنيا كة
كةسانى بة بةراورد لةطةأل جطةرةكَيشن
كةسى يان تةآلقدراو يان هاوسةر، بَي
لة هاوسةرةكةى، كة جياية هاوسةردار
يان دةخؤنةوة كةمرت مةى زؤر هةروةها
بةهؤى دةبن كة ئةو نةخؤشيانة تووشى

. دةطوَيزرَينةوة سَيكسةوة
جياوازَيكى نابةجَي (كؤنرتؤَلى

كَيش):
 جياوازَيكىنةرَيييبؤتةندروستى 
كةسى بةرامبةر هاوسةرةكان لةنَيوان
جةستةداية، كَيشى لة هاوسةر) (بَي تاك
دةكةنةوة دووثات ئةوة توَيذينةوةكان
هــاوســةردار ثَيطةيشتووى كةسي كة 
زياترةو كَيشيان نَيرينة بةتايبةتى
هاوسةر بَي تاكى كةسانى لة ةوترن

َ
قةل

هاوسةرَيتيان ذيانياندا لة كةسانةى ئةو
. ةون

َ
قةل دةطمةن بة نةكردووة

هاوسةرى و ذن بة بَي ثياو ذيانى
كردن): مارة (بَي

دةذين،   كاتَيكثياوو ذنَيك ثَيكةوة
رةنطة تةندروستيان نني هاوسةر بةآلم
لةوة توَيذينةوةكةى بةآلم ؟ بَيت باش

2004 دا  ى
َ
سال لة كة كرد باسمان ثَيش

بارة ئةو كة كردةوة روونى ئةنجامدراوة
ئةو تةندروستية باشةى هةرطيز ناطاتة
كاتَيكضؤنيةتىذيانةكةيانهاوسةريية

مارةكردن). (بة

هــيــواى    هـــــةروةك ئــاشــكــرايــة
هةتايية هةتا ثَيكةوة ذيانة هاوسةرَيتى
و خــَيــزان طـــةورةو ــةبــةردةم خــوداى ل
هاوسةرانةو ئةم كؤمةأل، و هاوِرَييان 
لةم دةطـــرن زؤر رَيــز ضـــواردةوريـــان
دةكةن، ثشتطريى ئاينييةو ذيانة جؤرة
بَي ثياوانةى و ذن ئةو بةثَيضةوانةى
ثَيكةوة كة مارةكردن) (بَي بن هاوسةر
لَي كؤمةآليةتيان رَيــزى زؤر دةذيــن 
ثشتطريييان و يارمةتى زؤر و ناطريَيت

ناكرَيت. لَي
: ناتةندروست هاوسةرَيتى

سةِّـَينرا ثَيش لـــةوة هـــةروةك
تــةنــدروســت ــتــى كــة ضـــؤن هــاوســةرَي
ذياندا هةية لة سوودى طةورةى ضةند
كاتدا لــةهــةمــان بــؤ هــةمــوو اليـــةك،
ماكى ضةندة ناتةندروست هاوسةرَيتى
بؤ تةندروستى، لةسةر هةية نةرَييي
زؤر رَيــذةيــةكــى دةركــةوتــنــى نموونة 
هةدوو لةسةر خةمؤكى  سكاآلكانى  لة
ثِرلة ذيانَيكى لةئةنجامى هاوسةرةكة

ذيان. فشارى ضؤنيةتى قورسايي
بارة  ئةم توَيذينةوةيةك لةسةر  
كةلة زانكؤىهةرَيمىئؤهايؤدرا جةخت
سوكةوت

َ
هةل كة ــات دةك ئــةوة لةسةر

هةردوو لةنَيوان نةرَييي و دوذمناوى
دةبَيتةهؤىكةمبوونةوةى هاوسةرةكةدا
ماكةكانى، لةش لةطةأل بةرطرى سستمى
بؤنموونةدرةنط ضاك بوونةوةىبرينى
نةخؤشيية بة تووشبوون فرة جةستةو

و بةربآلوةكان. هةوييةكان

: سةرضاوة
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ئَيمة هةموو ضركةيةك دةكةوينة 
ئةطةرضي  دةروونييةوة،  فشارة  ذَيــر 
مةرج نيية مةترسيداربَيت، لةزؤربةى 
ة 

َ
كاتدا ئةو فشارة بةماناى كارلَيك و مامةل

 بابةتةكانى ذيان و 
َ
كردنمان دَيت لةطةل

مان ثَيوة دةنَيت ثةرة بةتواناكانمان 
َ
ثال

بدةين و زانيارى زياتر بةدةست بهَينني، 
ةتةدا فشار ةكان زيانيان نيية، 

َ
لةم حال

ةكــان  فــشــار  هةندَيكجاريش  م 
َ
بـــةال

بةرطةيان  و  زياترن  ئَيمة  لةتواناى 
بارَيكى  دةبنة  ةتةدا 

َ
حال لةم  ناطرين، 

طران و كاريطةرييان لةسةر بريو هةست 
دةبنة  و  ن 

َ
جَيدةهَيل رةفتارةكانمان  و 

دَيوة زمة بؤتةندروستى و كاتمان.
ـــةم فــشــارانــة  ــش ل ــي ن

َ
ــداال ــن   م

بةدوورنني، ض فشار ة زيان بةخشةكان، 
بؤنمونة،  ــان،  ــةخــشــةك ســوودب يـــان 
دةبنةهؤكارَيكى فشار   تاقيكردنةوةكان 
و  بــدات   

َ
هــةول تاوةكو   

َ
مندال لةسةر 

كاتدا  لةهةمان  نةكات،  كةمتةرخةمى 
دةبَيتة هؤكارى ترسَيكى زؤر لةكةوتن 
َيكى  فشار  كةئةمةش  دةرنــةضــوون  و 
دةروونيي دروســت دةكــات و وادةكــات 

لة  رقي   
َ
مندال

بَيت  خوَيندن 
ــان بــــةردةوام  ي
نــــــةبــــــَيــــــت، 
 
َ
مندال بابزانني 

قؤناغَيكى  لةض 
ـــــدا  ـــــةمـــــةن ت
دووضــارى فشار 
ةكان دةبَيتةوة؟
   

لةراستيدا ئَيمة 
لةلةدايك  بــةر 
ـــــان  ـــــم ـــــوون ب
ــــان  دووضـــــــــــاري فــــشــــار ةك
لةكاتى  دايــك  ضونكة  ــني،  دةب
دةبَيت،  ضوون 

َ
هةل كةتووشي  سكثِريدا 

دةردةدات  ضوون 
َ
هةل هؤرمؤنةكانى 

و  نــورابــنــفــريــن  و  ئيبنفرين  وةك 
شــةوة دةطــاتــة 

َ
،كــةلــةوَيــال

َ
كــورتــزؤل

كؤرثةلةو دووضارى ثشَيوى دةكات.
مَيشك  ــدا  ــي ــاواي س ــةكــاتــى  ل    
ــدةى  ــةوةن ــات و حـــةوت ئ ــةدةك ــةش ط
كاردةكات،  مَيشكى  طــةورة  َيكى 

َ
مندال

كاتةدا  لةم   
َ
مندال نيايي 

َ
دل لةبةرئةوة 

كورتيزؤل  ــــى  دةردان و  طرنطة  زؤر 
بةرزبوونةوةى  بة  كة  دةكاتةوة  كةم 
سةر  كــاردةكــاتــة  درَيـــذ  بؤماوةيةكى 
ـــــادةوةرى و  ــة ي ــةى تــايــبــةت ب ــاوض ن
مَيشكدا،  لة  فَيربوون  و  سةرنجدان 
لةكاتى  نائارامدا  دؤخَيكى  لة  منداأل 
ساواييدا دوضارى فشار ة دةروونييةكان 
ــوَي  ــة ثــشــت ط ــاخــود ب دةبــَيــتــةوة، ي
و  بــايــؤلــؤذى  ثَيداويستية  خستنى 

سايكؤلؤذييةكانى.
لةكاتى  دايةنطا  دةبينني  لَيرةدا 
لة  قوتابخانة  ــا  هــةروةه ســاوايــيــداو 
قؤناغةكانى دواتردا دوو شوَينى ضاالكن 

تا  بزانني  ئَيستا  با  دا، 
َ
مندال لةذيانى 

ة  فشار  شوَينة  دوو  ئــةم  رادةيـــةك  ض 
دةروونييةكانى سةر منداأل زياد دةكةن  

و ضؤنيش ضارةسةرى بكةين:
¿ بازنة دةروونييةكان 

ــى مــنــداأل لــة دايــةنــطــا لة  ــان دان
رةنطة  تةمةنيدا  ةكانى 

َ
سال يةكةمينى 

قؤناغةدا  لــةو  ضونكة  نةبَيت،  بــاش 
ــداأل دوضــــارى كــةمــتــةرخــةمــى و  مــن
ةكردن دةبَيتةوة، ئةمةش 

َ
خراثى مامةل

كة  دةروونــيــي  ى  فشار  بؤ  هؤكارَيكة 
بازنة دةروونييةكان  لةسةر  كاريطةرى 
طةورةبووندا  لةكاتى  و  َيت 

َ
جَيدةهَيل

رووبــــــــةِرووى ضــةنــديــن نــةخــؤشــى 
و  نيطةرانى  وةك  دةكاتةوة  ــى  دةروون
مةبةست  ضوون، 

َ
هةل زوو  و  خةمؤكى 

لة كةمتةرخةمى لَيرةدا تةنها لةرووى 
نيية،  بايؤلؤذييةكانةوة  ثَيداويستية 
كو كةمتةرخةمى لة سؤز و اليةنة 

َ
بةل

لةم تةمةنةدا  مةعريفيةكةدا، ضونكة 
هةستى  و  ســؤز  بة  ثَيويستى  منداأل 
كة  ــت  دةوَي بوارَيكى  هةيةو  نيايي 

َ
دل

تيايدا تواناكانى ثةرةثَيبدات.
و  دايكان  دةبَيت  ئــةوة  لةبةر    
باوكان دايةنطةيةكى طونجاو كة هةموو 
ةكةى لةخؤ 

َ
مةرجةكانى ثاراستنى مندال

بذَيرن 
َ
هةل ةكةيان 

َ
مندال بؤ  بطرَيت 

و  ثــســثــؤِر  دادةى  هــةبــوونــى  وةكــــو: 
بةاليةن  دةروونيةوة  لةرووى  طونجاو 
منداآلنةوة، هةر طونجاوى دادةش ثاأل 
ةوة دةنَيت ئارةزووى ضوونى 

َ
بة مندال

بؤ دايةنطا بكات .
   بوونى دايةنطاى طونجاو بوارى 
دايكيش دةدات بةبَي طرفت كارى خؤى 
بةِرَيوة ببات، وةك ضةندين توَيذينةوة 
و  نــَيــوان  ثةيوةندى  دةريانخستووة 
بةثَيى  دايك  و  منداأل  وابةستةبووني 

فشارة 
دةروونييةكان.. 

لةدايةنطةو قوتابخانةدا
                                

نوسينى: مةنال ئةلقازى 
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نيية، ذيانيان ثَيكةوة كاتذمَيرةكانى
بؤ ديكة هةستةكانى بةهؤى كو

َ
بةل

ةكةى
َ
مندال جياوازى ئاماذةى ضةندين

تَيطةيشتنى و وةرطــَيــِرانــى تواناى و 
ة كردنيان

َ
مامةل و ةكةى

َ
لة مندال دايكة

ثَيكةوة.
قوتابخانة ¿

قوتابخانةشوَينَيكىطرنطىديكةية
لةرَيطةيةوة هــةر دا،

َ
مندال لةذيانى

تواناكانى بة دةبَيت و ثةرة فَير منداأل
با دةكــات، ديــارى ثاشةرؤذى و  دةدات
هؤكارى دةبَيتة ضؤن قؤتابخانة بزانني

لةسةر منداأل؟ ى دةروونيي فشار
ضةندين سةرةتاييدا، قؤناغى لة

وةكو: هةن، ةكان فشار هؤكارى
قؤتابخانة بؤ ثاس سواربوونى ¿

جار. بؤيةكةم
خوَيندنى. ئاستى بوونى خراث ¿
تة

َ
طال رووبـــةِرووبـــوونـــةوةى  ¿
. مامؤستاكانى يان هاوِرَيكانى جارى

وانــة خةريكى مامؤستا كــة  ¿
دةرةوة ئةو ئارةزووى ضوونة وتنةوةية،

دةكات.
بةستن. هاوِرَي تواناى نةبوونى ¿

سزادان. ¿
تاقيكردنةوةكان. ¿

ذينطةى طشتى بــةشــَيــوةيــةكــى
ى دةروونيي فشار قوتابخانة بةشوَينى
قوتابخانةيةكى ئــةطــةر دادةنــرَيــت،
نةبَيت، تيذى توندو لة دوور ئارامى
فَيركارى ثرؤسةى و لةاليةك وانةكان
منداأل ــةوةى ئ لةبةر دى، اليةكى لة
دةبَيت و فَيردةبَيت جياواز بةرَيطةى
كارَيك و بزانن راستية ئةم مامؤستاكان
هةبَيت بةخؤيان بِروايان منداآلن بكةن
مايةى نةكاتة ال لة هيض نةزانينَيكيان و
تةجارى،بؤكةمكردنةوةى

َ
ىوطال

َ
تةمبةل

وابكرَيت دةبَيت دةروونــيــي ى فشار 
بكةن بةكؤمةأل كارى ئارةزووى منداآلن
بكةن ثَيشرِبكَي ويسرتاو بةشَيوةيةكى و
فشار كةمكردنةوةى بؤ سةركةوتن بؤ
ثَيشرت دةبَيت تاقيكردنةوةكانيش ى
شَيوازى لةسةر ةكان

َ
مندال مامؤستا

تــاقــيــكــردنــةوةو دةرئــةنــجــامــةكــانــى
رابهَينَيت.

نيشانةكان ¿
لةطةأل ة

َ
مامةل ئةوانةى طرنطة

ئةو منداآلنةى بزانن ، منداآلندا دةكةن
هاتوون، دةروونـــى ى فشار  دوضـــارى
بدةن ياريدةيان  تا بكةن و ضى ضؤن
بة نيشانةكانى دووضاربووني منداآلن

دةروونيي وةك: فشار ى
قــســةو ـــى ـــوون ب مــــةزاجــــى   ¿

. منداأل سوكةتى
َ
هةل

و سةرةنجدان تواناى بةئاسانى ¿
دةبَيتةوة. كةم رووبةِرووبونةوةى

طؤشةطريبوون. ¿
سكيةشة. سةريةشةو ¿

خةوتنى. خوى طؤِرانى ¿
خواردنى. نان خووى طؤِرانى ¿

ميز بةخؤدا خؤى بةبَي ويستى ¿
دةكات.

¿مذينى ثةنجةو نينؤك كرؤشتن
ؤزكان.

َ
ئال قذ و

درؤكردن. ¿
نانةوة. ئاذاوة ¿

جؤرة ضةند طةورةبوونيدا لةطةأل
فشار بؤ دةطؤِرَين شَيوةية لةم َيكى فشار
هةرزةييدا، قؤناغى  لة ديكة،  ةكانى
دةدات، خؤى خوودى ى سةِّـاندى

َ
هةول

كؤمةآليةتى سةركةوتنى و رووكــةش
لة بابةت طرنطرتين دةبنة خوَيندنى و
و خؤى داهاتووى بةرامبةر و ذيانيدا

دةبَيت. نيطةران حةزةكانى

كؤتاييان  دةروونييةكان فشارة  
فشار طةورةبووندا لةطةأل كو

َ
بةل نايةت،

و لةزانكؤ دةبــن، دروســت ديكةش ى 
دةبَيت ئةوة لةبةر كاركردندا، لةكاتى
كؤشش طيانى ييةوة

َ
مندال لــة هــةر

تواناى تاوةكو بِروَينني مناآلندا لة
و هةبَيت ةكــانــى  فشار بــةرةنــطــارى
و دةروونـــى و جةستةيي هاوسةنطى

وةك: خؤى رابطرَيت، كؤمةآليةتى
خؤراكى بةرنامةى هاوسةنطى ¿

تةندروست.
لــــةزؤر دووركـــــةوتـــــنـــــةوة  ¿
شريينى، قاوةو و و  كوال  خواردنةوةى
نان لةسةرخؤ بة فَيركردنى هةروةها

خواردن.
كردنى وةرزش لةسةر راهَينانى ¿

رَيكوثَيك.
و و لــةخــةوتــن ¿ حـــةوانـــةوةى

ثشووى. لةرؤذانى رَيزطرتنى
دةرخــســتــنــى و يـــاريـــكـــردن  ¿

ئارةزووةكانى.
كةوادةكات قووأل هةناسةدانى ¿
زاأل ضوونةكانيدا

َ
هةل بةسةر منداأل

بَيت.
خؤ ئامرازةكانى بة فريكردنى ¿

خاوكردنةوةى.
هَيمنى مامؤستا كة طوَيطرتن لة ¿
دةردانى هؤرمؤنى ياريدةى دةكاتةوة و
ئارامى بؤ كة دةدات ئيندروفينةكانى

بةسوودة. ناخى
سةرضاوة:

www.kids.com

ئةحمةد    ئاشتى : ثةرضظةى
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   ثةروةردةى هونةرى ئةو ثةروةردة 
بة ضةندين  ثَيويستى  كة  تةواوكارةية 
ئةركى  ، ضونكة  لقي رؤشنبريى هةية 
دةربِرينى هونةرى بريتيية لة هَينانةدى 
 و هاوسةنطى 

َ
رَيكةوتنى ناخ الى مندال

 كةسانى ديكةدا 
َ
ثةيوةندييةكانى لةطةل

لة  خودييةكانى  وزة  طةشةثَيدانى  و 
تَيبينى  بريكردنةوةو  ئازادى  و  هةست 
و  قاندن 

َ
خول و  دةستثَيكردن  تواناى  و 

داهَيناندا.
بة  ثَيويستى  مــةســةلــةيــة  ئــةم 
شــَيــوازو  شــــارةزاى  كــة  مامؤستايةكة 
و  بَيت  ثةروةردةكارييةكان  تيؤريية 
ناسي 

َ
كؤمةل و  دةورنزانى  لةبوارةكانى 

ناسراوة  كة  ئيستاتيكادا  دةروونزانى  و 
بة دةروونــزانــى ثـــةروةردةى هونةرى، 
ــي  ــارةزاي ش ــة  ل بَيجطة  ثــســثــؤِربــَيــت، 

لةفةلسةفةو زانستةمرؤييةكانى ديكة.
ـــةر مــامــؤســتــاى  ـــةط ــة ئ ــك ضــون
ثــةروةردةى هونةرى شارةزاى تيؤريية 
كؤن و نوَييةكان و بنةماسةرةكييةكانى 
دةروونى نةبَيت و لةثَيناو ثةرةثَيدانى 
فَيرخوازةكانى  سوكةوتى 

َ
هةل رةفتارو 

دةربِرينى  تــوانــاى  بــةرزكــردنــةوةى  و 
ئةوا  رؤحييان،  و  ى 

َ
ئةقل و  دةروونـــى 

شَيوةيةكى  بــة  ثــــةروةردة  ثــرؤســةى 
 
َ
نَيطةتيظ كاردةكاتةسةر دةروونى مندال

و كةسي ثَيطيشتوو وةك يةكرت، بةتايبةتى 

سةرةتاى  ى 
َ
سال ثَينج  لة 

ـــــةروةردةدا  ــةى ث ــرؤس ث
طرنطرتين  قؤناغة  (ئــةم 
كةسايةتيية).  قؤناغى 
مةبةستيش لةثةروةردةى 
قاندنى 

َ
خول هــونــةرى 

بضووك  هــونــةرمــةنــدى 
كرانةوةى  كو 

َ
بةل نيية، 

ثَيكهَينانى  و  كةسايةتى 
خــــــــودى تـــــاكـــــة، بــة 
ضاوثؤشني لةدةرةنجامى 
ئةو  بةثَيي  ثــرؤســةكــة 
رَيساو رَيطايانة دةبَيت كة بؤ ثةرةثَيدانى 

هةستكردن بة بوون ثيادةدةكرَيت.
 هةر لةكاتى لةدايك 

َ
طةشةى مندال

بوونيةوةو لة قؤناغى سةرةتايي تاوةكو 
ن- قؤناغى دؤزينةوةى واقيعى 

َ
ثَينج ساال

– هةندَيك بريؤكةية دةربارةى مةيل و 
دةربِرينةكانى ئةم ئارةزووة كةلة طريان 
و قيذةو بةركةوتن و بينني و بيستندا 
ثةرة دةسةنَيت تا دةطاتة يارى كردن و 

دةربِرينى هونةرى.
لةسةر  كردن  جةخت  لةراستيدا 
لةضوارضَيوةيةكى   ،

َ
ــدال ــن م ئــــازادى 

بةجؤرَيك  ديموكراسي  ثةروةردةيةكى 
 تواناو ثَيداويستى و ثَيكهاتةكةيدا 

َ
لةطةل

طرنطة  زؤر  مةسةلةيةكى  بطونجَيت، 
«خــود»  و  كةسايةتى  ثَيكهَينانى  بؤ 
، ئــةطــةرضــي ثـــــةروةردةى 

َ
ى مـــنـــدال

شتَيكةو  سروشتى»  «بةثَيي   
َ
مــنــدال

شتَيكى  سروشتى)  (ثةروةردةكردنَيكى 
ةتى يةكةمدا مةبةست لة 

َ
ديكةية. لةحال

ثةروةردة بة ثَيي ثَيداويستية سروشتيية 
ييةكانيةتى، 

َ
دةروونىو جةستةيي و ئةقل

ةتى 
َ
حال لة  م 

َ
بةال طشتى،  بةشَيوةيةكى 

دووةمدا مةبةست لةثةرةوةردة ئةوةية 
لةسةر  بؤخؤى  بطةِرَييت   

َ
مــنــدال لة 

ةتى سروشتى يةكةم ثةروةردةبَيت 
َ
حال

ثَيضةوانةى  بة  ضاكرتةو  بةوثَييةى   ،
خــراث  كــة  ــراو)  ــك (دروســت شارستانى 
وكؤتكراوة، هةروةك (رؤسؤ) ثَيي وابوو، 

يان وةك لة فةلسةفة ثةروةردةييةكةيدا 
طةورةية.  كةسَيكى   

َ
مندال وابــوو  ثَيي 

كةسي  نييةو  ـــةورة  ط  
َ
ــدال ــن م م 

َ
ـــةال ب

 نيية.
َ
طةورةش مندال

بة  فَيركردن  (كانت)  الى  ئةطةر 
الى  ــةوا  ئ طــةورةبــَيــت،  ثَيويستييةكى 
(دوو  كتَيبةكةيدا  لة  وةك  (برجسؤن) 
سةرضاوةي ئاكار و ئايني) باسي دةكات 
، دوو سةرضاوة بؤ ئاكار هةية ، اليةكي 
طة 

َ
طؤمةل لة  و  (زؤرلَيكردنة)  يةكةم 

(داخراو)ةكاندا بةدى دةكرَيت و تياياندا 
 لةسةر خودو نةريت و فةرمانة 

َ
مندال

ثـــةروةردة  يةتييةبةزؤرةكان 
َ
كؤمةال

طةدا، 
َ
 كؤمةل

َ
دةكرَيت بؤ طونجاندنى لةطةل

نَيطةتيظى  ئاكامَيكى  ثةروةردةية  ئةم 
لَيدةكةوَيتةوةو ئاكارى نَيطةتيظ دروست 
دةكات لة ملكةضي و نةبوونى بِرواو ....، 
م اليةن و سةرضاوةى دووةمى ئاكار 

َ
بةال

وزةى ضاالك  بةرهةمى  كرانةوةية،  كة 
و  مرؤيدا  كةلةدةروونى  ضوونة 

َ
هةل و 

لةسروشتى مرؤظداية، بةِراى برجسؤن 
ئةمةش سَي رووى هةية:

1. ئةو رووةى بةندة بة (غةريزة) 
رةمةك و ثَيداويستيية راستةوخؤكانى.

طةو 
َ
2. ئةو رووةى بةندة بة كؤمةل

فةرمان و نةريتةكانى.
3. ئةو رووةى بةندة بة تَيِروانني 

لةبنةما مةزنة مرؤييةكان.
واقيعى  لة     هةرضةندة مرؤظ 
ــتــى  رةمـــــةك و ثــَيــويــســتــى بــةنــةرَي
ــطــةكــةيــةوة دةســـت ثــَيــدةكــات، 

َ
كــؤمــةل

ئةطةر  نيية  راستةقينة  مــرؤظ  م 
َ
بــةال

تر 
َ
باال خــؤى  طةى 

َ
كؤمةل و  لــةرةمــةك 

طةِرانة  و  فَيربوون  ــى  لــةِرَي نةبَيت، 
رووةو  راستةقينةكةيةوة  سروشتيية 
بنةما مرؤييةمةزنةكان، كةتاكة شتَيكةو 
طرنطي   

َ
لةطةل دةكات.  مرؤظ  رَينمايي 

(كانت)  وَيستى 
َ
برجسؤن،هةل ــدى  دي

دةبينني لة بانطةشةكردنى بؤ ثَيكهَينانى 
لةسةر   “Morality  – «ئاكارخوازى 
رووت)  (ثَيويستى  بريؤكةى  بنةِرةتى 

ثةروةردةو 
ئيستا تيكا

نوسينى: دكتؤر جةميل قاسم               
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يان خؤيداو جوانى لة خودى راستى ،
َ
مندال خؤيدا كةالى لة خودى ئيستاتيكا
هةية خؤى بيانوى ثَيطةيشتوو كةسي و
تيؤرة ــةو ئ لــةهــةمــوو بةضاوثؤشني
ماكس طــؤِرَيــدان. لة يةتيانةى

َ
كؤمةال

لة دةرخست ثرؤتستانتى ي
َ
رؤل فيبةر

سةرمايةداريدا نوَيخوازى ثَيكهَينانى
ثةتييةكان ئاكاريية ثــَيــوةرة بةثَيي
خودو ثَيويستى و ثابةندَيتى كةلةسةر
ئةمة دامـــةزراوة، تاكةكةسي ويذدانى
لة م

َ
ثَيطةيشتوودا،بةال كةسي ةتى

َ
لةحال

جةختى بياجية) (جان دا
َ
مندال ةتى

َ
حال

سنوردار دةستَيوةردانى ثَيويستى لة
بةوثَييةى لـــةثـــةروةردةدا، كـــردووة 
َ
مندال يةتى» ية

َ
«كؤمةال ثــةروةردةى 

لةسةرئةمةششتَيكنيية ئامادةدةكات،
سروشتى»، ضونكة بةناوى «ثةروةردةى
هةية يةتى»

َ
«كؤمةال دةرةكى هؤكارَيكى

طةشةثَيدان ثــــةروةردةو كةثرؤسةى
جانبياجية بـــةراى ـــوةدةبـــات، بـــةِرَي
ى

َ
ئةقل و و و دةمارى ى

َ
كؤئةندامى ئةقل

بؤماوةييةن، كؤئةندامة ئةو دةروونى و
ثةتى بايؤلؤجى سروشتَيكى تةنها نةك
و دروستكردن جياكردنةوةو كــارى  ،
هؤكارى كو

َ
بةل نيية، سروشتى ثَيكهَينان

زمان ــو وةك يةتية
َ
كؤمةال بؤماوةيي

ى
َ
ئةقل ئــاكــارو لــؤذيــك، و ثــــةروةردةو

لةرَيي سةرةتاييةكةى بةوَينة لؤذيكى
دةبَيت دروست يةتيةوة

َ
ضاالكى كؤمةال

ئاماذةو ضةمكةكانى: بؤئةمة طةش
َ
بةل ،

و جيهانى خَيرايي ةو
َ
جول و و كات شوَين

و ثَيوان و بــِريــاردان و  وَيناكردنةكان 
دةاللــةت خوَيندنةوةو هؤهَينانةوةو
كو

َ
نني، بةل سروشتى ئةمانة ... ثَيكردن

لةباوانةوة يةتني
َ
كؤمةال و رؤشنبريى

بةهؤى ثةروةردةوة
َ
دةمَيننةوةو مندال

تاك الى شتانةش ئةم دةكات، دةستطريى
و ثَيطةيشتن لة قؤناغى تةنها ناكرَيتةوة

نةبَيت. طةورةبووندا
رَيطة  مةسةلةية ئةم  هةرضةندة
ناطرَيت، داهَينةران لةبةدةركةوتنى

يدا
َ
سال شةش كةلةتةمةنى مؤزارت وةك

(ئوم يان هةبووة، ئامَيرذةنينى تواناى
ييةوة طؤرانىوتوة

َ
كلثوم)كةهةر لةمندال

فَيربوون ضاوطةيةكى لة داهَينانيش ...
دةطرَيت. سةرضاوة راهَينانةوة و

زانستةكان: هاوسةرطريى     
ثةيوةندييةكى ثةروةردةيي دةرونزانى
زانستة ــــــةروةردةو ث ــاثــاطــريى ســةرت
وةك لةخؤدةطرَيت، ديكة مرؤييةكانى
و مَيذوو و مرؤناسي و ناسي

َ
كؤمةل

تاد. ... هونةر مــَيــذووى ئيستاتيكاو
وةك راستةكانى زانستة لــة بَيجطة 

بايؤلؤذياوفيسيؤلؤذيا.
سروشتى ــاوضــةرخ  ه مــرؤنــاســي
دانانَيتوةك رؤسؤ مرؤيي بةخَيروضاكة
(رنييةجريار) بطرة بةراى دةكرد، وَيناى
مرؤييدا لةناخى توندوتيذييةى ئةو
ريشةييةو شتَيكى حــةشــارداوة، خؤى 
ئةمةش بؤضةمكة لةرةطيدا دايكوتاوة،
وةك دةمانطةِرَينَيتةوة، ئاينييةكان
دةرونَيك هةموو و  بنةِرةتى  تاوانى
مرؤظ جريار بةِراى تاوانكردنة، شايانى
يان ديــيــة نةهاتؤتة ــى ــةك ــارةزووي ئ
سروشتَيكى ــارةزووةش ئ ئةم تَيرنيية،
نَيوان كَيشةى هةية، سةركَيشانةى
ئةوانةى ديكةدا،  و خودةكانى خودَيك
كؤك ضونكة  جياوازةكان، نةك كؤكن 
كؤك جياوازيش  جيادةكاتةوةو بوون 
كَيشمةكَيشي دةكرَيت لَيرةوة دةكاتةوة،
بكرَيت لةبارةوة توَيذينةوةى مرؤيي
لةسةروَينةميتافيزيكييةكةىكةلةسةر
دامـــةزراوة، جيهانةوة نَيو «كةوتن»ة
لة ياخود  برايانة كَيشمةكَيشي يــان 
بريؤكةى لةسةر بونطةراييةكةى وَينة
كةمرؤظ لةوةدا بوونةوة» نَيو «فِرَيدانة
كوشَيوةو

َ
بةل نابذَيرَيت،

َ
بوونىخؤىهةل

دةبذَيرَيت،
َ
هةل بوونةكةى ضييةتى

و فَيركارى بةكردةى ثــةروةردةو ديارة
و ئاينةكان ئاكارو بايةخى رؤشنبريى،
و فَيركارى و  ثــةروةردة فةلسةفةكانى
لة لَيرةدا هونةر و زانست و فَيربوون

بوونىخودى مرؤيي بةدةردةكةوَيت،
َ
باال

ثَيكهاتة و بـــنـــةِرةت بــةمــةرجــى
ئةنتؤلؤذييةكةى.

دةرونناسيشدا،  بوارى تةنانةتلة  
طشتى دةرونزانى لةنَيوان ثةيوةندييةك
ضونكة هةية، ديكةى  زانستةكانى  و
دةروونيةوة بةشيكردنةوةى دةرونزانى
لةسةر زانستَيكةو  كةئةميان بةندة، 
دةروونــــى سيستمى ــكــردنــةوةى شــي
شيكردنةوةى بةمةبةستى دامـــةزراوة
لةخودى نائاطايي و ئاطايي شاراوة، ناخى
دةرونيةكان بنةما بؤزانينى  مرؤييدا،
وةك دةرونــيــةكــان ةتة

َ
حال وهــةمــوو 

بوون ياخى ياخود واقيع
َ
لةطةل طونجان

(ئةدلةر)دةرونزانىشيكارىبة لةواقيع،
مرؤظةوة يةتى

َ
كؤمةال – تاكي ثَيكهاتةى

كةسايةتى بؤزانينى دةبةستَيتةوة،
يان كةموكوِري  ثَيكهاتةكانى و مرؤظ 

طةورةيي .... تيايدا.
نةكلَيكدانةوة: شيكردنةوة

دةروونـــزانـــى  ئـــــةوةى
َ
لـــةطـــةل

ثَيدراوةكانى بة  دان تةنها  رةفــتــارى
و لةسةر دةهَينَيت ئاطايي راستةوخؤدا
لَيكدانةوة، نةك دامةزراوة شيكردنةوة
مةرجدار، ثةرضدانةوةى تيؤرى بةثَيي
ســةرةتــايــيــدا ــــةثــــةروةردةى م ل

َ
ــــةال ب

هاندةرة طةشةثَيدانى بؤ زؤرة سوودى
هَينانةدى بــؤ 

َ
مــنــدال هةستيةكانى

لــةمــةدا مـــدانـــةوة تــايــبــةتــةكــان،
َ
وةال

بريؤكةو وَينةبة بةبةستنةوةى  ثشت
بةبابةتةوة خود بةشتَيكةوةو بريؤكة
شَيوةيي دةروونزانى م

َ
بةال دةبةستَيت،

سوودى – طشتاليتى – هةمةكى يان
ثـــــةروةردة وةك ــرؤســةى ــةث هــةيــة ل
تيؤرييةكىهةمةكىدياردةدةروونيةكان
هةمةكى تَيطةيشتنى بة بايةخ يان ،
دياردة وةكو دةروونى دةدات دياردةيةكى
بةراى راستةوخؤكانى، لةئةندةكة نةك
سايكؤلؤذيياى مــيــالريــة) (جــاســتــؤن
ديــاردة (هةمةكى) هةموو ثـــةروةردة
دةروونى ، دةروونيةكانىتاكدةطرَيتةوة
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يةتى كةتايبةتة
َ
كؤمةال و فسيؤلؤذى و

بةدةزطاوبنةمادةروونيةكانىبةثرؤسةى
هةموو بةندة، فَيركارييةوة ثةروةردةو
دةخاتة دةرونيةكان ثَيكهاتة بنةماو
لةثةروةردةدا، وةك روانطةيةوة نَيو ئةم
دةروونى و دةروونيةكان  ثةيوةنديية 
يةتىنَيوانمامؤستاوفَيرخوازان،

َ
كؤمةال

رَيــطــةو و ــــاوةرؤك ن لــةطــواســتــنــةوةى
يان لةكةشي تةكنيكة ثةروةردةييةكان،
واتا طة،

َ
كؤمةل و ذينطة و بةطشتى ثؤل

كؤبؤوانة لةثرؤسةى ئةم ضاوطة هةموو
ئامادةكارىثةروةردةيدا.

لــةدةرونــزانــى مةبةست ئــةطــةر 
(ئــيــســتــاتــيــكــى) و  ثــــــةروةردةيــــــي 
بةمانا بةتةنها، نةبَيت فــَيــركــردن
نابَيتةهؤى ئةوا تةكنؤكراتيكيةكةى،
مامؤستاو بؤ رؤشنبريى ئــامــادةكــارى
ثرؤسةى لــةضــوارضــَيــوةى فــَيــرخــواز 

فَيركاريدا.
 ثرسيارَيكى ديكة، ئةطةرمةبةست 
دةربِرينى و هــونــةرى ــةروةردةى ــةث ل
بَيت هةستكردن قاندنى

َ
خول هونةرى،

فَيرخواز، الى  خودطةرايي بةناسنامةو
نةبَيت لـــةوة مــةبــةســتــمــان  ــةر  ــةط ئ
كةبةثةروةردةىهونةرى«هونةرمةندى
ضاوثؤشني بة و قَينني

َ
بخول بضكؤلة» 

دةطةيةنَيت ئةوة يا لةدةرةنجامةكةى،
يان «مامؤستايان» ثــةروةردةكــاران كة 
تةنها ميللييةكةي بةمانا «خوَينةران»
تواناى و بــن ــَي ب و ئةلف  فــَيــركــارى
مةزنةكانيان هونةرمةندة دروستكردنى

نيية؟
 
َ
بةكةسايةتىمندال  ناكرَيتطةشة
هونةرى دةربِرينى (لةثرؤسةى بدرَيت
الى ناخ طونجاندنى بؤهَينانةدى ئازاد)
دةروونى كردنى هاوسةنط بؤ يان

َ
مندال

كةسانى
َ
ــةل ــةط ل ثــةيــوةنــديــيــةكــانــى

طةشةثَيدانى لــةرَيــي تةنها ديــكــةدا،
و

َ
مندال الى نةبَيت دةربِرين هةستى

ضوونةكانى
َ
هةل هاوسةنطى لةهَينانةدى

ئــازادى و هةستكردن  طةشةى  بةهؤى

دةستثَيكردن، تــوانــاى بــريكــردنــةوةو
جوانى و هونةرى ئاستى ئةمانة ضونكة
طةشة تيايدا  مرؤيي خــودى ورؤحــى

ثَيدةدات.
مامؤستا  ــت  ــاكــرَي ن هـــةروةهـــا  
هونةرو بةستنةوةى بةبَي ئامادةبكرَيت
هونةر بةفةلسةفةى هونةرى دةربِرينى
وة نةبَيت، بؤطةشةثَيدانى (ئيستاتيكا)
بِريارى و ــةالى ل ئيستاتيكى  بــِريــارى
جوانناسي ديدى  شَيوةكانى و  بنةِرةت
ديدى هةرلةدةركةوتنى ، لةاليان نوَي 

رةخنةييانةوة.
ثَيناسَيكى  دا ي

َ
هةول ئةفالتون

ــَي ــةب ب بـــكـــات، طــشــتــى ئــيــســتــاتــيــكــا
بــِريــارى بنةماكانى جــيــاكــردنــةوةى
جوانى ناضةمكى، بِريارى و ئيستاتيكى
ئايا ية، «

َ
«باال «باش» «خؤش» شتَيكى

«سيستمةكان» و «ياساكان» ناكرَيت
ديموكراسي، يان جوان دابنَيني؟ بةشتى
» ضةمكى سةرةتاكانى .... كؤماريي
ئةرستؤدا

َ
لــةطــةل بؤهونةر» هونةر

بةدةربكةونلةجياكردنةوةىجوانطةرى
لة هونةر كةدةبَيت لةوةى ئاكارطةريى، و
ضَيذى كة بَيت، بةخش  ضَيذ خؤيدا
ضونكة «ثةتيية»، ورؤحــى ى 

َ
ئةقل و 

هةية، ةتى ضَيذ بةخشينى
َ
خةسل هونةر

لةسةدةكانى شَيوازطةريي تيؤرى م
َ
بةال

ناوةِراستدابووةسةرةتايةكبؤفةلسةفةى
ــاوةرؤك ن و  كةبنةماكان نــوَي  جوانى
بنةمايةك وةك ــاوةرؤك ن بؤ  شَيواز و 
ئةم نوَيش لةسةر و هونةرى دادةنَيت

دامةزراوة. روانطةية
ةوة  (مونتان) هةرلةسةردةمى   
جوانى «ضييةتى» بةدواى بةدواطةِران
جوانى بنةماى نةبووة جةوهةرةكةى و
بوونة ضــَيــذةكــان ــاوازى جــي كو 

َ
بةل  ،

سةرضاوةىبِريارىئيستاتيكى.
لةسةر  ــوَي  ن رةخنةيي تيؤرى  
جياكردنةوةىنَيوان بِريارى(ناضةمكى)
بِريارى و  (ثــةتــى) لؤذيكى و ي

َ
ئةقل

(كانت) دامةزراوة، ئيستاتيكى(ضَيذيي)

نَيوان خودى جياوازى بوونى ثةيوةندى
ئيستاتيكى ــاردةرى ــِري ب دةركثَيكةرو
ضَيذو جيهانى واتـــة دةكـــرد بـــةدى 
ــت، ــرَي وةردةط لةجوانى ضَيذ ئــةوةى
بنةِرةتة ئةم لةسةر  رةخنةيي  تيؤرى
فةلسةفةى لةوكاتةشةوة  و ــةزراوة  دام
تةنها بناسرَيت نيية لةتوانايدا هونةر
نةبَيت، هونةرييةكةى ضاالكيية بة
لةمةبةستى ناتوانني ئَيمة بؤنمونة
–ئيمثرتيشَينيزم» «ســروشــتــطــةرى
لةمةبةستى هةتا هونةردا، لة تَيبطةين
لة يان تَينةطةين، رةنط ئازادى بةهاى
ئةو سؤزةى هونةرمةند روونى و زةين
لةماناى يان كَيشاويةتى،  لةتابلؤكةيدا 
نةزانني هةتا ناطةين  تــَي  (كؤثيزم)
و فؤرماليزم - شَيوةطةري فةلسةفةى
لةماناى ثةرةسةندنةكانى ضيية، ياخود
بنةِرةتى ئةطةر  تَيناطةين سورياليزم 
مشتومِري بؤ  دةروونـــى – فةلسةفى
هونةرةى ئةو نةزانني، و نائاطايي ئاطايي
(ناواقيع) بؤشَيوةيةكلةشَيوة واقيعيية

دةطؤِرَيت. رةهاكان
ـــةى ـــســـةف ـــةل ـــــة ف ـــــةر ل ـــــةط ئ
كة شارةزانةبني، وةشاندنةوةطةريي

َ
هةل

لةسةروو هونةرى (بةهاى) واية ثَيي
خؤيةتى ثــَيــش بــةهــاكــانــى ــوو  هــةم
داهَينانة ــاو رةه هونةرى لةثرؤسةى
لة نــاتــوانــني ـــةوا ئ نــاكــؤتــايــيــةكــانــى،
دةربِرينطةرى و هونةرى ئةزمونطةريي
هةموو بــني. ــي 

َ
حــال وضةمكةكانيان

هونةر مامؤستاى دةبَيت الى ئةمانةش
ئاطادارى ئاشكرابنوثةروةردةكار روونو
بزانَيت تاوةكو بَيت، زانينةكان و ضةمك
ثةروةردةبةئيستاتيكاو نَيوان ثةيوةندى
بشزانَيت ضييةو جوانةكانةوة هونةرة
الى هونةرى  دةربِرينى  تواناى  ضــؤن 
وادةكات و بةدةردةخات فَيرخوازةكانى
قَينةريان

َ
داهَينةروكةسانىبةتواناوخول

بَيت. دروست لَي
ئةحمةد رؤشنا ثةرضظةى:
الكويتي العربي سةرضاوة: مجلة
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     بةثَيى راثؤرتى هارفارد : ئةو 
طةيشتويةتى  كى 

َ
خةل كة  يةى  دانايي 

َيت: 
َ
زؤر لةنةذادى راستى تَيداية كة دةل

ذةمــــــــــــى 
خـــــــواردن 

زؤر  لةسةر  ــةورةى  ط كاريطةريةكى 
ــةش،  ــةوان ل هــةيــة  لةنةخؤشيةكان 
الى  لــة  دووةم  بــكــوذى  نــةخــؤشــى 
ئةمريكيةكان كة شَيرثةنجةية، لةبةر 
زؤر  نةخؤشيةكى  شَيرثةنجة  ئةوةى 
ذينطةيي  هــؤكــارة  لــةو  زؤر  ــؤزةو 

َ
ئــال

ــةخــؤ دةطــرَيــت  ــة ل ــان ــي ــاوةي ــؤم و ب
ــة ســةر ئــةطــةرةكــانــى  ــةن ــاردةك كــة ك
تووشبوون ثَيى، لةبةر ئةوة ثةيوةندى 
مةترسي  و  خــواردنــةكــةت  ــوان  ــَي ن

تووشبوون بةو نةخؤشية بؤتة كارَيك 
طرانة،  ةكةى 

َ
مةتةل شيكاركردنى  كة 

طؤشتى  ــدى  ــوةن ــةي ث مــةســةلــةى  ــة  ل
ة 

َ
(ريخؤل ؤن 

َ
كؤل شَيرثةنجةى  ســورو 

تــوَيــذيــنــةوةيــةكــى  وة،  ــورة)  ــت ــةس ئ
طونجاو  لَيكدانةوةيةكى  ضةند  نــوَي 
نَيوانيان  ثةيوةندييةي  ئةو  دةربارةى 
دوورو  كةماوةيةكى  دةكات  ثَيشكةش 

درَيذة طومانى لَيكراوة.
¿ طؤشت و مريشك و ماسي: لةطةأل 
جياوازن،  ئةنجامةكان  كة  ئةوةشدا 
لةبةشة  كة  توَيذينةوانةى  ئةو  بةآلم 
ئةنجامدراون  جيهاندا  جياكانى  جيا 
بةكارهَينانى  كة  دةدةن  بةوة  ئاماذة 
بة  ثــةيــوةســتــة  طــؤشــت  بــؤ  جيهانى 
بة  تووشبوون  طةورةكانى  مةترسية 

شَيرثةنجةى كؤلؤنةوة .
ــك تــوَيــذيــنــةوةدا  ــدَي ــةن لـــة ه
دةركةوتووة كة طؤشتى كاأل بةرثرسة 
لَيي و لةضةند توَيذينةوةيةكى ديكةدا 
يان  خؤشكراو  طؤشتى  كة  ــةوت  دةرك
جنراو (قيمة) يان سوَيركراو، بةآلم لة 
كة  دةردةكةوَيت  وا  بارةكاندا  هةموو 

نةك  سورة  طؤشتى  ــارةى  دةرب طومان 
طؤشتى مريشك.

طة لةو دوو توَيذينةوة 
َ
  باشرتين بةل

ى 
َ
سال لة  كة  دةستكةوت  طــةورةيــةوة 

طؤشتى سور و 
ؤن 

َ
شَيرثةنجةى كؤل

تارا عةبدوآل 
زانكؤى سلَيمانى 
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يةكَيكيان  ئةنجامدراون، دا  2005
لة ديكةيان يةكَيكى  ــاو  ــةوروث ئ لــة 
توَيذينةوة و بوو، وآلتةيةكطرتووةكان

 478 بؤ بةدواداضوونى ئةوروثييةكة
باش تةندروست ذنَيكى و كةس هةزار
لةكاتى نةبوو شَيرثةنجةيان كة كرد
و توَيذينةوةكة. بة دةستثَيكردن
بةدواداضوون ساأل دواى ثَينج نزيكةى
كة دةست نيشانكران كةسيان (1329)

ببوون. ؤن
َ
كؤل شَيرثةنجةى تووشى

رؤذانـــة  كــة ــةو كــةســانــةى    ئ
ئونسةيةك (هةر ئونسة ثَينج نزيكةى

سووريان  طؤشتى لة 29 طرامة) نزيكةى
تووشبونيان ــةرى ــةط ئ خـــواردبـــوو
سَي رَيذةى بة ؤن

َ
كؤل بةشَيرثةنجةى

كةمَيك كة لةوانةى  بوو زياتر  يةكى
(لةيةك سووريان خواردبوو طؤشتى لة
تَيكِراييةكى وةك لةرؤذَيكدا كةمرت
بؤ بــةكــارهــَيــنــانــيــان بـــةآلم  طشتى) 
ئةطةرةكانى سةر نةكردة كارى مريشك

شَيوةيةك. بةهيض تووشبوون
ماسي  زؤرى بةكارهَينانى بةآلم
مةترسيةكانىتووشبوون دةريخستكة
سَي بةرَيذةى ؤن 

َ
كؤل شَيرثةنجةى  بة

كاريطةريةكانى دةكاتةوة، كةم يةكى
رَيكخستنى ثاش  ماسي سورو  طؤشتى
بة تايبةتن  دةرئــةنــجــامــانــةى ــةو  ئ
راطةيةنرا، ديكة ترسناكةكانى هؤكارة
بةكارهَينانى و  كَيش  ئــةويــش كــة 
خواردنةوةى و طةرميةكان طةرمؤكة
وةرزش كردن و و جطةرةكَيشان مةى
كة خواردنانةية ذةمة ئةو خواردنى و
ةمةندن.

َ
دةول ظيتامينةكان و بةريشاأل

ــةوة  ــن ــذي ــوَي ت ئــــةو بــــةآلم     
ئةمريكى ةى

َ
كؤمةل كة ئةمريكيةى

ضةند دةبات بةِرَيوةى شَيرثةنجة بؤ
دةربــــارةى بــةنــرخــى زانــيــاريــيــةكــى

طؤشت بةكارهَينانى كاريطةريةكانى
و كرد. ثَيشكةش ، زؤر بؤماوةيةكى
توَيذينةوةكة كة كةسانةى ئةو ذمارةى
كةس (148610) خؤى طرتبوونية
ثةنجا لةنَيوان تةمةنيان كة بــوون
هةر و دابــوو، ساأل  ضوار و هةفتا بؤ
لةكاتى و لةياداشتةكانيدا لةوانة يةك
ى

َ
لةسال توَيذينةوةكة  بة دةستكردن 

و  ــى خــؤراك خــونــةريــتــى دا   1982
بؤ و خؤى تؤمار كردبوو، تةندروستى
ساأل (10 بؤ 11) ثاش ديكةش جارَيكى
تؤمار شتيان هةمان بةروارة ئةو دواى
بةكارهَينانى كة ــةوت دةرك ــردةوة، ك
خؤشكراو طؤشتى سورو طؤشتى زؤرى
ثةيوةندى بــةروارةكــةدا  ــةردوو ه لة 
مةترسيةكانى زؤرةى ـــادة زي ــةو  ب
بةشى بةشَيرثةنجةى تــووشــبــوون
ةوة كـــؤم) و ـــؤن

َ
كـــؤل ــــــوارةوةى  (خ

دةركــةوت بةثَيضةوانةوة و هةية,
بؤ مريشك و ماسي بةكارهَينانى كة
فاكتةرَيكى درَيــذ و دوور  ماوةيةكى
توَيذينةوةية دوو ئةو و ثــارَيــزةرة،
نةبوون، تةنهاش و بوون كاريطةر زؤر

 29 طــشــتــى ــى ــةك ــةوةي ــردن ــك ــةشــي ل
و طؤشت بةكارهَينانى كة توَيذينةوة
طرتبوو، لةخؤ ؤنى

َ
كؤل شَيرثةنجةى

طؤشتى بةكارهَينانى زؤر كة دةركةوت
نةخؤشيةى ئةو مةترسيةكانى لة سور

بةكارهَينانى  زؤر و %  28 بةرَيذةى
بةرَيذةى جنراو يان خؤشكراو طؤشتى

كردوة. زيادى % 20
زاناكان شَيرثةنجة: و طؤشت ¿
روونـــكـــردنـــةوةو ــــةك لـــة ــــارةي ذم
كة كــرد ثَيشكةش شيكردنةوةيان
ســورو طــؤشــتــى ــدى نــَيــوان ــوةن ــةي ث
دةطــرن. لةخؤ ؤن

َ
كؤل شَيرثةنجةى

ـــؤى ئــةو ه ــة ــؤران ــي ـــةو ت ــك ل ــَي ــةك ي

ترشة ـــاأل ث دةخـــاتـــة ــة ــوون ــووشــب ت
 HCAS)) طؤِراوةكان شَيوة ئةمينيية
مادة  ئةو و  heterocycicamins
كوآلندنى لةئةنجامى كة كيميايانةى
ثلةيةكى لة ــن دةب ثةيدا  طؤشتةوة
(HCAS) لةوانةية بةرزدا، طةرمى
نةخؤشييةكةدا ثةرةسةندنى لة َيك

َ
رؤل

كة ئـــةوةى لــةبــةر بــةآلم ، ببينَيت 
مريشكى لة ترشة لةو زؤر ئاستَيكى
روونكردنةوةى بؤية هةية كوآلويشدا
هةروةها و بةدةستةوة، نادات تةواو
ثاأل درايـــة نةخؤشية ئــةو هــؤكــارى
خواردةمةنى ثــارَيــزةرةكــانــى ــاددة  م
قيمة، يــان خؤشكراو طؤشتى وةك
ئــةوةى ــةبــةر ل نــيــرتات بةتايبةتى 
، (نيرتوسامينس بؤ  دةيطؤِرَيت  لةش
ماددانان لةو كة (Nitro Samines
لةبةر و شَيرثةنجة، ــؤى ه دةبــنــة
ثةيوةندى يش

َ
كال طؤشتى كة ئةوةى

بؤية ، ؤنةوة هةية
َ
بةشَيرثةنجةى كؤل

وةآلمى تةنها بة ثارَيزةرةكان ماددة
نني. تةواوةتى

ــتــةراوة ــل ــط ــن ــي ـــة ئ ــــان ل ــــاك زان
ثَيشكةش نوَييان روونكردنةوةيةكى
دابينكردني توَيذينةوةكانيان و كرد
باشةكانى تــةنــدروســت خؤبةخشة
لة رازيبوون كة ئةوانةى طرتبوو لةخؤ
تايبةت بة توَيذينةوةكانى يةكةيةكى

بمَيننةوة. دا خواردةمةنى نوَينةرى
ذةم يـــةك ئـــةو خــؤبــةخــشــانــة
ســَي لـــةو خــواردنــيــان وةردةطــــــرت
كة ماوةيةك بؤ بذاردةية

َ
هةل ذةمــة

ذةمى و خاياند رؤذى (21  –  15)
لة  ئونسة  14 لة ثَيكهاتبوو يةكةم
بةشَيوةيةك رؤذانـــة ــور س طؤشتى 
طؤشتةكة كة كاتَيك ئــامــادةكــرابــوو
ثَيكدةهَينا. ى (HCAS) طرذدةبوو
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و ، بوو رووت رووةكى دووةم ذةمى و
لة زؤر بِرَيكى سَييةميان كاتَيكتدا لة

ةكانى تَيدابوو.
َ
ريشال سور و طؤشتى

ثيسايي ثشكنينةكانى  ئةنجامى 
(21)خؤبةخشئةوانةىكةبِرَيكىزؤر
رَيذةيةكى بةكارهَينابوو  طؤشتيان  لة
نــرتؤزؤ – (ن ئاوَيتةكانى لة ــةرز ب

 N-ntroso)، (Compounds ،
، تـــَيـــدادةركـــةوت ـــان  ي  (NOCS
كة كيميايانةن ماددة ئةو ئةوانةش
ئةو بــةآلم شَيرثةنجة، هــؤى دةبنة
خواردةمةنى كة خؤبةخشةى (12)
ثاشةِرؤكانيان خواردبوو، رووةكيان
ى (NoCs) ــة ل كـــةم ــى  ــةك ــذةي رَي
(13) ئـــةو لــةكــاتــَيــكــدا تــَيــدابــوو، 
ئةو لةطةأل طؤشتيان كة خؤبةخشةى
ةكان

َ
ريشال بة كة خواردبوو  ذةمانةدا

لةم مامناوةند بِرَيكى ةمةندن،
َ
دةول

ئةم . بوو ثاشةِرؤكانياندا لة ئاوَيتانة
بةآلم ، بوون كاريطةر زؤر ئةنجامانةش
هاوِرَيكانى و  لوين) (ميشيل  دكتؤر
كة ، رؤيشتن دوورتر لةوة هةنطاوَيك
لةناوثؤشى خانةيةك ضةند توانيان
ثاشةِرؤكي ؤنةوة دةربهَينن كة

َ
كؤل ئةو

كــردارَيــكــى هــةمــوو ثــَيــوةيــة لــةطــةأل
خانةكانى ئاودا، بؤسةر سروشتىضوون
خؤراكية ذةمـــة كــة كــةســانــةى ــةو  ئ
خواردبوو ةمةندةكانيان

َ
دةول بةطؤشت

تَيدا خانانةيان لةو زؤر ذمارةيةكى
(DNA) طؤِرانةكانى تووشى كة بوو
ببون ئؤكسجني)  كةم ناوكى (ترشى

.(Nocs) ماددةكانى بةهؤى
ئةو كةسانةى  بةآلم ثاشةرؤكى
تــةواوةكــانــيــان ــة ــي كــة ذةمـــة رووةك
لةو كةمرت ذمارةيةكى وةرطرتبوو،
مـــاددةى بــة كــة خــانــةيــان تــَيــدابــوو
بة زيــــان ـــةوانـــةى ئ ــان ــةري ــاوب ــةن ل

تووشبوون، دةطةيةنن كرؤمؤسؤمةكان
طؤشتيان كــة ئــةوانــةى كاتَيكدا لــة 
بة وةرطرتبوو كة ذةمانةدا لةطةأل ئةو
ذمارةيةكى ةمةندن، 

َ
دةول ةكان 

َ
ريشال

ثةككةوتووةكان لةخانة مامناوةنديان
هَينابوو. بةرهةم

ئةو خــواردةمــةنــى: ــوازى شــَي  ¿
بِرَيكى كة دةريخست توَيذينةوةية
ــت ــَي ــوان دةت ســـور  طــؤشــتــى لــة  زؤر 
كةمدا هةفتةيةكى ضةند لــةمــاوةى
ثةككةوتني تووشي ؤن

َ
كؤل خانةكاني

كــة لــةوانــةيــة كــرؤمــؤســؤمــي بــكــات،
لــةو ــك ــَي ــةك ي ــى كـــةمـــةوة ــةن ــةالي ب
ئةو جةستةش و بَيت، ثيس خانانة
ناوكى ترشي كة هةية ميكانيزمانةى
ثةككةوتوو (DNA) ئؤكسجني كةم
كاتدا لةزؤر  و بكاتةوة، ضاك و  رَيك
سةركةوتوو ضاككردنة  كــردارى  ئةو
ئةوا هَينا شكستى ئةطةر بةآلم دةبَيت،
خراث بارَيكى بؤ دةطؤِرَين خانانة ئةو
لةطةأل توَيذينةوةية ئةو هةروةها و ،
دةطونجَيت يةكةمينانةدا زانياريية ئةو
نةخؤشيةكانةوةو بة ثةيوةستة كة
هةرشتَيك لةسةر مةترسي نيشانةى
طؤشتى بة ثةيوةندى كة ــن ــَي دادةن
ئــةوةى لةجياتى هةبَيت، ســـورةوة
ضؤن كة بكةيت ثةروةردة جةستةت
ضاكبكاتةوة، ثةككةوتوو ناوكى ترشى
بؤ نــةكــراو بــدةيــت ــى

َ
دةبــَيــت هــةول

بة ثةككةوتنة ئــةو قةدةغةكردنى
يةكةم. ثلةى

ــرثــةنــجــةى  ـــرةى شــَي ـــوَي ـــةط  ب
كةبؤى هــةيــة كــار زؤر ــةوة ــؤن

َ
ــؤل ك

تا لةو ثارَيزطاريكردنى وةك بكرَيت
وةرياندةطرَيت كة طةرميانةى وزة
بَيت شياودا سنورى لة ثَيويستة كة
بةرَيكوثَيكى، كــردن وةرزش لةطةأل

كة لةتوانايانداية  كــردارة دوو ئــةم
ؤن

َ
كؤل شَيرثةنجةى مةترسيةكانى

بــكــةنــةوة، ــةم  ك زؤر بــةرَيــذةيــةكــى
ةوى

َ
قةل لة دووركةوتنةوة لة بَيجطة

تــووشــبــوون ديــكــةى كــة هــؤكــارَيــكــى
جطةرة هــةروةهــا بةشَيرثةنجةيةو
و شَيوةكانيةوة، بةهةموو  نةكَيشان
كة خواردةمةنيانةى ئةو خواردنى
دةتثارَيزَيت ؤن

َ
كؤل لةشَيرثةنجةى

كالسيؤم بة كة شري بةرهةمةكانى وةك
كةمى بة مةرجَيك بة ةمةندن،

َ
دةول

بَيت، كــةم ــان ضــةوري ــان بــخــورَيــن ي
ــةوزةو س مــيــوةو  و   (D) ظيتامني  و
و نــةكــراو ثــاك ــةى تـــةواوى

َ
ــل دانــةوَي

لة ماسي كة دةضَيت لةوةش لَينةنراو،
بَيت. باشرت هةموويان

شــَيــوازة  ــةم ئ نياييةوة
َ
بةدل   

لة زؤر بِرَيكى  لة دوورة خــواردنــة 
ضــةوريــيــة و بـــةز طــؤشــتــى ســـور و

ديكةوة. يةكانى
َ
ئاذةل

دؤزَيكى  وةرطرتنى هةروةها  
كةم مةترسيةكان ئةسثرين لة كةم
طشت كردنى رَينمايي دةكاتةوة، لةطةأل
ؤن

َ
كؤل بؤ  لَينؤِرين ثَيويستة ئةمانة، 

تةمةن لةطةأل  ثَيويستة كة بكرَيت
هؤكارة و خَيزانةكةت  مــَيــذووى  و 
بؤ بطونجَيت ديكةدا مةترسيةكانى
شَيرثةنجةت كة  لــةوةى بــوون نيا

َ
دل

نيية.
لةسةر ئةمريكيةكان  لــة  زؤر
ذيــاون ثةتاتة  و  طؤشت ذةمــةكــانــى 
ناضنة هةردووكيان كة ثريبوون، و
دروستةكانةوة، خواردةمةنيية رَيزةى
ثةيمانطاى كة لةبةداواداضونَيكدا
شَيرثةنجةيي توَيذينةوة بؤ ئةمريكى

  72% كة دةركةوت ئةنجاميدا، يةكان
ذةمةكانياندا لة بوو ق

َ
بال كةسانى لة
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ـــة طـــؤشـــت و بـــةروبـــومـــة  ــت ب ــش ث
يةكانى ديكة دةبةستن.

َ
ئاذةل

ناشبَيت بة تةواوةتى لة طؤشتى 
سور دوربكةويتةوة بؤ ئةوةى ذيانَيكى 
طةكان 

َ
بةل بــةآلم  بذيت،  تةندروست 

واية  باشرت  كة  دةدةن  ــةوة  ب ئــامــاذة 
ــة بــةكــاردةهــَيــنــرَيــت  ئـــةو بــــِرةى ك
ــةوزةو  س كــة  ئـــةوةش  دياريبكرَيت، 
ةكان دةبَيت ذةمى سةرةكى بن 

َ
دانةوَيل

و طؤشت ذةمى الوةكى بَيت، خواردنى 
لة  دووجـــار  طؤشت  لة  ئونسة  ضــوار 

هةفتةيةكدا كارَيكى دروستة، هةروةها 
فَيرى ئةوةش ببة ضؤن ئةو طؤشتانة 
بذَيريت كة ضةورى و بةزيان تَيدا 

َ
هةل

نيية و ضؤنيش طؤشت سور بكةيتةوة 
طؤشتى  خواردنى  و  بيربذَينيت،  يان 
بةثَيى  ســورةكــراو  و  كــوآلو  و  سوَير 
مريشك  و  ماسي  بكةرةوة،  كةم  توانا 
بذَيرة 

َ
هةل ثَيستةكةى)  (بةبَي  قةل  و 

لةجياتى طؤشتى سور بؤ ئةوةى ببنة 
و  ــى،  ســةرةك ثرؤتينى  ســةرضــاوةى 

ثاقلةمةنيةكان  ياو 
َ
فاسؤل كة  بدة 

َ
هةول

بؤ  ســةرةكــى  ســـةرضـــاوةى  بكةيتة 
ظيتامينةكان،  و  ريــشــاأل  و  ثــرؤتــني 
ــةواو  ــي ت ئــةمــةش لــة ذةمــَيــكــى نــوَي
وردة  طؤِرانكارية  ئةم  ئةطةر  دةضَيت 
و خَيزانةكةشت  بدةيت  ئةنجام  وردة 
بؤت  بكةن،  لةتؤ  ضاو  كة  هانبدةيت 
دةردةكةوَيت كة ئةمة دةبَيتة ذةمَيكى 
سروشتى و تام و ضَيذى لَيدةبينيت، و 
ؤن و 

َ
بةم شَيوةية ثارَيزطاريش لة كؤل

يشت دةكةيت.
َ
دل

ـــى خـــةمـــآلنـــدنـــةكـــان  ـــَي ـــةث ب
ئــةمــريــكــى   (79000) ــةى  ــك ــزي ن
كة  ــراوة  ك بؤ  ثشكنينيان  ثــار  ى 

َ
سال

بــوون،  ؤن 
َ
كؤل شَيرثةنجةى  تووشى 

سَي  ثــرؤســتــات  شَيرثةنجةى  بــةآلم 
الى  لة  بوو  ذمارةية  ئةو  ئــةوةنــدةى 
توَيذينةوةكان  لة  هةندَيك  و  ثياوان، 
مامناوةند  ثــةيــوةنــديــةكــى  بــوونــى 
بةكارهَينانى  لةنَيوان  بةهَيزيان  و 
طؤشتى سورو مةترسي تووشبوون بة 

دؤزييةوة،  ثرؤستاتةوة  شَيرثةنجةى 
بـــةآلم تــوَيــذيــنــةوةكــانــى ديــكــة هيض 

ثةيوةنديةكيان نةدؤزيةوة.
دوو توَيذينةوة لةوانة ئاماذةيان 
ــد شــتــَيــكــى ديـــاريـــكـــراودا  بـــة ضــةن
بةوةدا  ئاماذةى  يةكةم  توَيذينةوةى 
سور  طؤشتى  زؤرى  بةكارهَينانى  كة 
بةتايبةتى لَينراو يان كوآلو ثةيوةستة 
بة مةترسي تووشبوون بة شَيرثةنجةى 
ئةمريكيانةى  ئةو  الى  لة  ثرؤستات 
نةك سثي  ئةفريقني،  بنةِرةت  بة  كة 
توَيذينةوةى  ــةآلم  ب ثَيستةكانيان، 
زؤر  طؤشتى  كــة  دةريــخــســت  دووةم 
 %  40 ــذةى  بــةرَي مةترسيةكة  كــآلو 
ئــةو طؤشتةى  بـــةآلم  دةكــــات،  زيـــاد 
كوآلوة  نزم  طةرمى  ثلةيةكى  لةسةر 
ناكات،  زياد  مةترسيةكة  ئةطةرةكانى 
لة  ثارَيزطارى  ئةوةى  بؤ  ئةوة  لةبةر 
ؤن و ثرؤستات بكةيت 

َ
تةندروستى كؤل

طؤشتى  بةكارهَينانى  كة  واية  باشرت 
سور بة تايبةتى خؤشكراو و سورةكراو 

و برذاو كةم بكةيتةوة.
ديكة  توَيذينةوةيةكى  ضةند    
طؤشتى  نَيوان  ثةيوةندى  بة  ئاماذةى 
دان و 

َ
سورو شَيرثةنجةى طةدةو ميزةل

دةريخست  ئةوةشدا  لةطةأل  دا،  مةمك 
كة ذةمة كةمةكانى طؤشت ثةيوةستة 
ئةمةش  تــةمــةنــةوة  بــةدرَيــذبــوونــى 
لة  كة  لَيبكات  وات  ئــةوةى  بؤ  بةسة 
هاوينى داهاتوودا ثَيش ئةوةى ضةند 
ــرذاو  ب طؤشتى  ــان  ي هــةمــبــةرطــرَيــك 

بخؤيت دووجار بريى لَيبكةيتةوة.

سةرضاوة:
       www.Free-suria.com
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ــاري  ــك ــاول ك و  ـــرس  ت ئــة طــة ر 
سة رة كى  ــاوة ى  ــة رض س (تــانــاتــوس) 
فــاشــيــزم ثــَيــكــدَيــنــيــَيــت، عــشــق و 
بؤ  ــة ت  دة رف (ئَيروس)  خؤشة ويستى 

دَيموكراسى دة ِرة خسَينَيت.
”كــة ســَيــتــى دة ســـــةآلت خـــواز، 

ئادورنؤ/ هؤركهايمَير“

(1)
لة  دة يةى 70ى سة دة ى بيستة مدا 
دذوار بوو لة بوَيرى ئة و تيؤريسازانة  
روانطة كانى  دة يانويست  كة   تَيبطة يت 
لة م  بدة ن.  ثَيوة ند  فرؤيد  و  ماركس 
هؤطرى  ثة رة سة ندنى  بة   دواييانة دا 
ك بة  ظيلهَيم رايش و كاريطة رى 

َ
خةل

مــاركــوزة ،  كتَيبة كة ى  بــة رفــراوانــى 
ئَيروس و شارستانيةت، ئة م بؤضوونة  
كة  هة ر دوو بريمة ند لة  دوو ديدطاى 
ثرسَيكى  ضــة نــد  بــاســى  جـــيـــاوازة وة  
زؤربــة ى  لة نَيوان  دة كــة ن،  يةك  وة ك 
َيك 

َ
ضة ثة كان دا طرنطى ثَيدراوة . نة سل

ئاتالنتيكة وة   الى  دوو  هة ر  لة   ثَيشرت 
تة  بة  وةها بريَيك دة كرا. ئة طة رضى 

َ
طال

ترؤتَيسكى هؤطرى دة روونشيكارى بوو، 
بةآلم ثاش 1923 دة نطى ئة و لة  بلوكى 
كؤمؤنيزمى ئؤرتؤدوكس دا خنكَينرا، 
يانى هة ر ئة و كاتة  كة  رَيبازى فرؤيد و 

رة فتارى  و  كــرا  قــة دة غــة   ثــَيــرة وانــى 
شياوى  دة روونناسى  (وة ك  ثاظلؤظى 
رة سمى  بة   لَينينيزم)   - ماركسيزم 
ناسرا. لة  نَيو بزاظى دة روونشيكاريشدا 
بريمة ندانَيك وة ك زيطفريد بَيرن، ئؤتؤ 

اليةنطرى  فَيدَيرن   
َ
ثاظَيل و  فَينيشَيل 

ماركسى  سيستمى  دوو  ثَيوة نديدانى 
كــارة دا  لــة م  بــةآلم  ــوون،  ب و فرؤيدى 
سة ركة وتنَيكى وايان بة دة ست نةهَينا؛ 
ظيلهَيم رايش، اليةنطرى ثِرهة راى ئة م 
كارة  لة  كؤتايى دة يةى 20 و سة رة تاى 
تة ى هة موان 

َ
طال  

َ
لة طةل دا  دة يةى 30 

بة رة وِروو بوو و لة  نَيوة ِراستى دة يةى 
لة   هــة م  و  ثَيكرا  سوكايةتى  دا   30
بزاظى  لة   هة م  و،  كؤمؤنيستى  ثارتى 

ثارَيزكاران  ــرا.  دة رك دة روونشيكارى 
رَيك  شَيوة   يةك  بة   توندِرة وة كان  و 
ســة رة كــى  رة شبينى  كــة   كــة وتــبــوون 
ــى طــؤِرانــى  ــة ت فــرؤيــدى لــة مــة ِر دة رف
طة شبينى   

َ
لـــة طـــةل ــي،  ــةت ــةآلي ــؤم ك

ماركس  ثــَيــِرة وانــى  شــؤِرشــطــَيــِرانــة ى 
 1959 ى 

َ
سال دواتر  داية.  ناكؤكى  لة  

فيليث ريظ دة يتوانى بنووسَيت: ”بة  
داهاتووة   ئاوسى  رابردوو  ماركس  راى 
و ثرؤليتاريا مامانى مَيذووة ؛ بة  راى 
و   رابـــردووة   ئاوسى  داهاتوو  فرؤيد، 
تة نيا ثزيشكَيكى بة ختة وة ر دةتوانَيتت 
لــة م بــارة  رزطــارمــان بــكــات... شــؤِرش 
سة رة تايى  مؤدَيلى  دةتوانَيت  تة نيا 
ــات  ــاوك دووث ســة ربــزَيــوى لــة  دذى ب
جارَيك  هة موو  ناضار  بة   و  بكاتة وة  

تَيكبشكَيت.“ 
كـــة وابـــوو كــؤشــشــى ســة نــتــة رى 
ـــى بؤ  ـــةت كـــؤمـــةآلي تــــؤذيــــنــــة وة ى 
 
َ
لة طةل دة روونشيكارى  ثَيوة نددانى 

نيوماركسيستى  رة خنة طرانة ى  تيؤرى 
بوو.  نائاسايى  و  بوَيرانة   هة نطاوَيكى 
ئة م  خــواســتــى  نيشانة ى  هــةروةهــا 
ــوو بــؤ دة ربـــازبـــوون لة   ســة نــتــة رة  ب
كالسيك.  ماركسيزمى  تة سكى  بى 

َ
قال

طرنطرتين  لــة   يــةكــَيــك  راســتــيــدا  لــة  
طرون  ى 

َ
نة سل نَيوان  جياوازييةكانى 

جَيطرانيان  و  –طروسمان-2  بَيرط1 
ئــة وانــى  ــة رى  ــب رَي هؤركهايمَير  كــة  
لة مة ِر  ناكؤكييان  طرت،  بة دة ستة وة  
دة روونــنــاســى بــوو. هــة ر وة ك دواتــر 

قوتابخانةى فرانكفؤرت و 
دةرونشيكاري

مارتني جةى
ثةرضظةى: هادى محةمةدى

بيناي قوتابخانةى فرانكفؤرت
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دةبينني طرنطينةدانىفرانتس نؤظيمان
هؤكارانة لةو يةكَيك  دةروونناسى  بة
باوةشيان سةنتةر ئة ندامانى كة بوو
سةرئةنجام كة  كاتَيك كــردةوة. بؤى
دوا بة بة هؤطرى فرؤيد، بوو نؤظيمان
ئيرت و طةيشتبوو تةمة نى ةكانى

َ
سال

دوو ئة م نةيدةتوانى و بوو درةنــط
بةثَيضةوانةى بدات. ثَيوةند نةريتة
بة هؤركهايمَير هــؤطــرى نؤظيمان، 
.1920 دةيةى بؤ دةطةِرَيتةوة فرؤيد
الى بؤ  ئــةوى سةرنجى

َ
لؤظنتال ليؤ

ــرؤم- ف ضونكة راكــَيــشــابــوو، فــرؤيــد 
 1920 نَيوةِراستى دةيةى رايشمان لة
جطة كردبوو. دةروونشيكارى ئة وى دا
دةروونناسى نَيوان ثَيوةندى مةش لة
لةو كة بوو بابةتَيك سؤسياليزم و
باسى زؤرى بة فرانكفؤرت لة نةدا

َ
ساال

ضةثدا ئاكادميكى كؤِرى لة لَيدةكرا.
بلذيكي،  سؤسياليستى  1929 ثــاش
رةهةندةوة لة ضةند دؤمةن، هَينريك

 1927 ى
َ
سال هــةبــوو. طرنطى ــى

َ
رؤل

دةروونناسى لــةمــة ِر  دا كتَيبَيك لة  
ثراطماتيزم تا تَيكؤشابوو ماركسيزم
بوو، سوبذكتيظيزم بةثَيى زياتر كة
ئــابــوورى دَيرتمينيزمى لة جياتى
لة توندى رةخنةى دؤمــةن دابنَيت.
قازانجخوازىثة يوةستبة دةروونناسى
بة طرنطى ئة و لة جياتى و، طرت ماركس
َ
راديكال نى 

َ
نائةقال كردارى ريشةكانى

و
َ

بال ئةوة  دةنطؤى كاتةدا لةو دةدا.
دة روونناسى مامؤستاى وةك كة بؤوة
هــَيــنــاوة ـــةن يــان كــؤمــةآليــةتــى دؤم
ئاست لة تا  فرانكفؤرت زانكؤى  بؤ
قوتابخانةى ئؤرتؤدؤكسى ماركسيزمى
ثَيكبَينَيت. هاوسةنطييةك فرانكفؤرت
بةآلم هاتبَيت، هؤيةك  هةر بة دؤمةن
هاوكارانى و هؤركهايمَير ئةو، هاتنى

نةبرد، نى
َ

نائةقال وَيستى
َ
هةل بةرةو 

َ
لةطةل راشــكــاوانــة كة وَيستَيك

َ
هةل

بــوو؛ نــاكــؤك تــيــؤرى رة خــنــةطــرانــة
فاشيزم وة دواى دؤمةن دواتر كاتَيك
دِردؤنط لَيى بةتةواوى  ئةوان  كةوت،
يةك لة  فرانكفؤرت ئة ندامانى بوون،
بوون: هاودةنط دؤمةن

َ
لةطةل شتدا

قازانجخوازى لة سةرضوون خواستى
خةوشدار ساويلكانةى ماركسيزمى كة

كردبوو.
ــة  ب ئــــادؤرنــــؤ  1927 ثــَيــش
وتــارَيــكــى هؤركهايمَير ثَيشنيارى
دةروونناسى لةودا  و نووسى  درَيــذى
بانئة زموونى فنؤمنؤلؤذى

َ
لــة طــةل

لةم  ئــةو دا. ثَيوةند كؤرنَيليؤس3 
ئةم هاوبة شى ى

َ
خال بة  ئاماذةى وتارة دا

ثَيكهاتةى بة طرنطى كة كردبوو دوانة
كــة دةدةن نــة ســت ــكــبــة ســرتاوى ــَي ل
َيك

َ
سال دراوة . ثَيوةند هَيماى بةشَيوة ى

بة بووبوو ئة وندة هؤركهايمَير دواتر
بِريارى كة دة روونشيكارى هؤطرى
بؤ و بكرَيت دةروونشيكارى خؤى دا
شاطردى دوايرى  الن

َ
كارل كارةش ئةم

خؤى ــاســى ــن دةروون وةك ــدى  ــرؤي ف
ثرسةى ئةو َيك

َ
سال ثاش بذارد.

َ
هةل

هؤركهايمَيرى مَيشكى  ى 
َ
بةقوول كة

يانى خــةريــك كــردبــوو، بــة خــؤيــةوة
ئــامــادةكــراو، ــى دةق بــَي وتـــاردان بــة 
تا هاندرا دوايــر الن  كــرا. ضــارة ســةر
تؤذينةوةى طرووثى  لة بةشَيك  وةك
مان،

َ
ئال ــاشــوورى ب دة روونــشــيــكــارى 

فرانكفؤرت دةروونشيكارى سةنتةرى
دامةزرَينَيت.

ســـة نـــتـــة رى دة روونـــشـــيـــكـــارى
16 فيظَيريةى 1929  كة فرانكفؤرت
فرؤيدى رَيخراوى يةكةم وةك كرايةوة 
ناراستةوخؤ بةشَيوةى كة  دة ركــةوت

بووبوو. مان
َ
ئال زانكؤيةكى بة

َ
تَيكةل

َ
لــةطــةل هـــةروةهـــا ــراوة ــخ ــك ئـــة م رَي
لة كــة ــى ــاران هــاوك و هؤركهايمَير
دا دةروونشيكارى سةنتة رى دامةزرانى
خودى هةبوو. ثَيوةندى بوون، كاريطةر
هؤركهايمَير بؤ نامةى دوو فرؤيد
خؤى ثَيزانينى و سثاس تا نووسى

دةربرِبَيت.
فرؤم ئريك و مَينط  هَينريش
وةك فــرؤم، فريدا هــاوســةرةكــة ى و 
َ
ــةطــةل ل ــى هــةمــيــشــةيــي، ــدامــان ــة ن ئ
يةكةم لة طــرت. يةكيان ــر  دواي الن 
سةنتةرى دامـــةزرانـــى  مانطة كانى
ئــةنــدامــانــى دا، دة روونـــشـــيـــكـــارى
دة روونشيكاري، بزاظى بةرجةستةى
ئانا و بَيرن زيطفريد و زاخس هانس
و  فَيدَيرن، ضةند كؤِر

َ
و ثاظل فرؤيد

يش طرؤدَيك طَيِرا. طيؤرط سميناريان
ضوار نَيوان لة بوو. يان

َ
لةطةل جار زؤر

كة فرؤم ئريك دا، هةميشةيى ئةندامى
بوو 

َ
لؤظَينتال دؤستى

َ
10 سال لة زياتر

ناسرابوو، سة نتة ر بة ئة و بةهؤى و
كةسى طرنطرتين وةك  ــراى بــة خــَي
كة ئةو بوو تةنيا سةنتةر دةركةوت.
ئةمريكا بؤ سةنتةر رؤشتنى ثــاش
لة ئةمريكا وةك ى كةوت.

َ
ديسان لةطةل

رظيزيؤنيستى ئة ندامى بةرزترين
ثَيطةيةكى و ثلة  بــة  نيوفرؤيدي،
بؤ ضــوو  دوايـــر الن طةيشت.  شياو 
هاوكارانى هةرضةندة  و ئامسرتدام
و َيت

َ
بةجَيبَيل ئةوروثا لَيكرد داويان

نةدايةوة. لة مى
َ

وةال ئةمريكا، بؤ بَيت
وايى

َ
ماال سَين

َ
بَيل لة دا جةنط درَيذةى

مَينط هَينريش هةروةها كرد. ذيان لة
بؤ ضوو و بةجيهَيشت فرانكفؤرتى
تةندروستى ثسثؤِرى وةك لةوَي ،

َ
بازل

كةوابوو دة ركــرد. ناوبانطى دة روونــى
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بؤ كة بوو فرؤم بةرهةمة كانى تةنيا
و فرؤيد ماركس تا تَيكؤشا يةكةم جار

بكاتة وة. ئاشت
لــة   1900 ـــى

َ
ســـال كـــة ــــرؤم  ف

فةزايةكى لة بوو، دايك لة فرانكفؤرت
بــوو. طـــةورة دا مةزهةبى خة ستى
ى

َ
قوول بة ــدا ــازةالوي ت ســةردةمــى لة  

بريى مسيانيستى رةوتـــى  شــة يــداى 
ــووســي: ن دواتـــــر ـــوودى بــــوو. ـــةه ي
نوسراوةكانى شتَيك هة ر لة ”زياتر
و ئــةشــعــيــا وةك ثــَيــغــة مــبــة رانــَيــك
منيان طؤِري. بريى هوشَيع و عاموس
كارةسات ضاوة ِروانى ئةوةى لةجياتى
دا زةمان‘ ’ئاخر ذَير لة زياتر بكة م،
دةيــةى ســةرةتــاى بـــووم...“ فــرؤم لة

بة 
َ
تَيكةل

َ
لؤظَينتال

َ
لةطةل دا  1920

ئةطةرضى بوو.
َ
نؤبل خاخام طرووثى

بؤ   1926 ى
َ
سال ــةوة ى ئ ثــاش  فــرؤم 

دةروونشيكارى مونيخ  لة  جار يةكةم
ثشتطوى دينييةكانى دروشــمــة كــرا 
جؤرَيك بة بِرواى هَيشتا بةآلم خست،
دوا تةنانةت لة هةبوو، ثَيشبينى دينى

دا. بةرهةمةكانيشى
شتةى كة فرؤم لة ثَيشة نطى ئةو
َ
لةطةل بووبوو فَير خؤى يةهوودى
و هؤركهايمَير ئادؤرنؤ شتانةى كة ئةو
ئَيجطار بــوون، فَير  ثَيشينيانيان  لة 
طرنطيدان لةجياتى فرؤم بوو. جياواز
هةقيقةت نــاوةرؤكــى  و طةوهةر بة  
سروشتى ثَيناسةكردنى ــؤزى

َ
ئــال و 

مرؤظناسى جؤرَيك بة طرنطى مرؤظ،
مارتني وةك فــرؤم دةدا. فةلسةفى

 Lir ديكةى طرؤثى و ئةندامانى بوبر
شتَيك  بة مرؤظى طةوهةرى  house
َ
لةطةل ثَيوةندى بةهؤى كة دة زانــى
ك

َ
خةل

َ
لــةطــةل دانــوســتــان و  جيهان 

لة ئاشكرا بة  شتة  ئةم دةخولقَيت. 

كة كاتَيك ئــةودا، بة رهةمة كانى دوا
دة بينرَيت. بة جيهَيشت، سةنتةرى
فاكتى لةسةر هةميشة فــرؤم بــةآلم
ئةم دادةطرت. ثَيى مرؤظى طةوهةرى
وةك نــةطــؤِرى ضةمكَيكى  طــةوهــةرة

كوو 
َ
بةل نــة بــوو، رؤمــى ى   natura

مرؤظ بــزؤزى  طةوهةرى وةك زياتر
فرؤم  يؤنانيية. 4physis ى ماناى بة
هَيماى دال و بة زؤرى بةمجؤرة طرنطى
و فةلسةفى دةسنوسة  مرؤظناسانةى 
لةم ئةو دةدا. ماركس ئابوورييةكانى
بوو، نزيك ماركوزة  لة زياتر بابةتةوة 
فرؤم لة هؤركهايمَير. و نةك ئادؤرنؤ
قؤتابخانةى لة كة سانةدا كة ئةو نَيو
زياتر ـــرد دةك ــان  ــاري ك فــرانــكــفــؤرت
لةخؤنامؤيى ضةمكى هــةمــوان لــة  
دَينا، بةكار ماركسى (alienation)
ثاش كة بةرهة مانة دا لةو تايبةت بة
ئةو نووسي. سةنتةر  لة جيابوونةوة 
مرؤظ زاتــى ةتى

َ
خةسل تا دا ى 

َ
هة ول

خــؤى جيهانبيبى ــنــة مــاى ب وة ك 
دابنَيت، طةشةكردوو مرؤظى لةمةِر
سثينوزا بةرهةمة كانى لة هؤية بةم
لةم تيشكى ضةند بؤ دا دة يــويــى و 

1940 دا  دةيةى ة تة دةطةِرا؛ لة
َ
خةسل

دة روونناسي، لة  سة رتر كة  دا ى
َ
هةول

بــِروات ئةخالقى سيستمَيكى  بــةرةو
مرؤظ طةوهةرى لة سةر ئةويش كة
سةرةوةى ئةخالقناسى ثَيكهاتبوو. لة
باشرتين كة بة – (مؤراليزم)ى ئةودا
خؤى بــؤ ”مـــرؤظ كتَيبى لــة  شــَيــوة  
ناتوراليزم  - كراوة بةيان  دا “1947
كةس هةندَيك  كــة  ــت دةكــرَي ــة دى  ب

لَيطرتووة. رةخنةيان
نة  دا  1940 ــةى دةي لة ــرؤم ف
كوو

َ
بةل فرانكفؤرت سةنتةرى تةنيا

بةت
َ
ئةل بةجيهَيشت. فرؤيديزميشى

هةموو كة نيية  ماناية بــةو  ئة مة
خؤى سةرةتايى وَيستى

َ
هةل رةهة ندَيكى

نووسي: دواتر ئة و كردةوة . رةت
فرؤيديزم لة  حاشام هةرطيز من
بؤضوونَيك لةئاست تةنيا نةكردوة
ئةندَيشةى كــة ـــردووة ك دذايــةتــيــم
كورت دا  لبيدؤيى تيؤرى لة  فرؤيد 
سةرةكى دة سكةوتى من دةكاتةوة...
و ــم دة زان نةست ضة مكى بة فرؤيد
... و خــةونــةكــان و دة روونـــذاكـــاوى
ئةم ـــم. دة زان نة ست ــى ــة وت دة رك بــة  
بةرهةمةكانى هةموو لة ضةمكانة
وتنى و هة ية سة رةكييان طرنطى مندا
تيؤرى لة حاشام ضونكة كة، شتة ئةم
لة حــاشــام كــة وابــوو كـــردووة  لبيدؤ 
رةهاية وتةيةكى كردووة، فرؤيديزم
فرؤيديزمى ديــدطــاى  لــة  تة نيا كــة  
بة دةكــرَيــت. بةيان ئؤرتؤدؤكسةوة
حــاشــام لة هــةرطــيــز  مــن

َ
ــة ر حـــال ه

هةرطيز و نةكردووة دةروونشيكارى
قوتابخانةيةك خــؤم نة مويستوة
ئةنجومةنى ــة  ل مــن دامـــة زرَيـــنـــم.
دةركرام نَيونةتةوةيى دةروونشيكارى
ئــة نــدامــى  (1971) هَيشتا ـــةآلم ب
واشنطتؤنم دةروونشيكارى ئةنجؤمةنى
من فرؤيديية.  ئةنجؤمةنَيكى كــة 
فرؤيديزمى لــة رةخــنــة م هة مَيشة
بروكراتيكى مَيتؤدى  و  ئؤرتؤدؤكس
فرؤيدييةكان نَيونةتةوةيية رَيكخراوة
كارى تيؤريكى تَيكِراى بةآلم طرتووة،
دةسكةوتةكانى طرنطرتين بةثَيى من

ثَيكهاتووة. فرؤيد
رايـــــــان، خــــــــاوةن  راى  ــــة   ب
هةندَي و لبيدؤ تيؤرى رةتكردنةوةى
ئةندَيشةى و سةرةكى  طرنط توخمى
بــةو ــث، ــؤدي ئ ــى طــرَي ــد، وة ك ــرؤي ف
لة ئــةوةنــدة ــرؤم ف كة ــووة ب ماناية 
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ئؤرتؤدؤكس  فرؤيديزمى  بنة ماكانى 
بة   ــت  ــرَي دة ك كــة   كــة وتــؤتــة وة   دوور 
رظيزيؤنيستَيكى تة واوى بزانني. بؤوة ى 
كلينيكى  دة سكة وتة كانى  ــرؤم  ف كة  
فرؤيد لة  دة سكة وتى بان دة روونناسى 
(دوو غة ريزة ى مة رط و ذيان و تيؤرى 
لبيدؤ) جيادة كاتة وة ، ئة و كة سانة  كة  
ثَيوة ندى  ــوارة دا  ب دوو  ئة م  نَيوان  لة  

يان دة بيني، لَيى زيز بوون.
َ
قوول

ئــة طــة رضــى فـــرؤم هــة رطــيــز لة  
ماركسيزم  ثــَيــوة نــددانــى  بــؤ  كؤشش 
بةآلم  رانة وة ستا،  دة روونشيكارى  و 
بة ثَيى  ئــة وة نــدة   بة رهة مة كانى  دوا 
تا  كوو 

َ
بةل رانة وة ستابوو،  فرؤيديزم 

دةهات بة ثَيى جيهانبينى دة روونناسانة  
ثَيكهاتبوو كة  خودى ماركس ثَيشبينى 
ى 1962 

َ
كردبوو. كاتَيك فرؤم لة  سال

خؤى  فــكــرى  بــيــؤطــرافــى  ويستى  دا 
فكرى خؤيدا  وطؤِرى 

َ
ئال لة   بنووسَيت، 

دة ورى ماركسى زؤر بة  طرنطرت زاني. 
طرنطى  كة سايةتييةكى  ــاركــس  ”م
مَيذوويي- جيهانيية كة  ناكرَيت فرؤيد 
 ئة و بة راورد بكة ين.“ ضة مكى 

َ
لة طةل

ثَيغة مبة رانة ى ئاشتى جيهانى كة  فرؤم 
دا هة ميشة  بريى  ى 

َ
منال لة  سة ردة مى 

لَيدة كردة وة ، ئة وى بة رة و ئاقارَيك برد 
ماركسى  طة شبينى  بة   بــِروا  زياتر  تا 

فرؤيدي،  رة شبينى  روانطة ى  نة   بكات 
بةآلم سة رة ِراى ئة مة ش هَيشتا بة  زؤر 

ضة مكى فرؤيدى وة فادار بوو. 
ثَيشرت،   

َ
ســال سى   ،

َ
هــة رحــال بة  

سة نتة رى  نَيو  هاتة   فرؤم  كة   كاتَيك 
فرانكفؤرت روانطة يةكى تة واو جياوازى 
لة مة ِر فرؤيد هة بوو. ثاش خوَيندنى 
هايدلبَيرط  و  فرانكفؤرت  زانكؤكانى 
دة روونشيكارى  ناوة ندى  لة   و مونيخ، 
بوو.  دة روونشيكارى  فَيرى  دا  برلني 
دة روونشيكارى  ئــة وى  زاخــس  هانس 
بة رجة ستة ى  فرؤيديستَيكى  و  كرد 

ثَيكرد  ثرؤظةى  رايــك  تيؤدؤر  وة ك 
 1926 ى 

َ
سال لة   خؤى  هَينا.  بــارى  و 

كلينيكى  دة روونــشــيــكــارى  كـــارى  دا 
وة ك  كــة   هة رضة ند  ثَيكرد،  ــت  دة س
سة رة تايى  دة روونشيكارانى  و  زاخس 
نة ديبوو.  ثزيشكى  دة ورة ى  هة رطيز 
كة   ــرد  دة ك ــة وة ى  ئ بانطة شة ى  فــرؤم 
 
َ
لة طةل ئــة و  ثراتيكى  سوكة وتى 

َ
هةل

كارى  هاندة رى سة رة كى  نة خؤشة كان، 
تيؤريكى ئة و بووة ، ئة ندامانى ديكة ى 
بوون.  بَيوة ر  ئة زموونة   لة م  سة نتة ر 
وتارة كانى  يــةكــة م  دواتـــر  نة ختَيك 

دة روونشيكارى  طؤظارى  دوو  لة   فرؤم 
ئـــؤرتـــؤدؤكـــس (نـــامـــة ى راهــَيــنــانــى 
 imago دة روونشيكارى ج. شتؤرفَير و

و كرانة وة .
َ

ى خودى فرؤيد) بال
فــرؤم  بابة تة كانى  ئــة طــة رضــى 
بة يان  ئة ويان  دينى  ثشتخانى  زياتر 
خوَيندنة وة ى  نموونة   ــؤ  (ب دة كـــرد 
سة بة ت5)، بةآلم جطة  لة  مة ش هؤطرى 
كؤمةآليةتى  دة روونناسى  بؤ  ئة ويان 
وتارَيكى   1931 ى 

َ
سال دة ردة خــســت. 

بة  ناوى ”دة روونشيكارى و سياسة ت“ 
ى 

َ
كؤمةل و  ــؤِر  ك نَيو  لة   كة   نووسى 

هة رايةكى  و  بانط  دا  دة روونشيكارى 
درَيذى  تؤذينة وة ى  وة ِرَيخست.  زؤرى 
مة سيح،  بنة ماكانى  وطؤِرى 

َ
ئال فرؤم، 

خواستى ئة و دة ردة خات كة  دة يةوَيت 
ماركسيستى  جيهانبينى  يارمة تى  بة  
ينة وة ى 

َ
فرؤيديزم طة شة  ثَيبدات، لَيكؤل

ـــارة ى ئــة م ثرسة   تــيــؤدؤر رايــك دة رب
بوو.  فــرؤم  تؤذينة وة كة ى  هــانــدة رى 
َيت رايك لة و شوَينة دا تووشى 

َ
فرؤم دةل

ة  دة بَيت كة  مة سيحيانى سة رة تايى 
َ
هةل

طرووثَيكى  دة دات،  ثيشان  يةكسان  بة  
دة روونى  دؤخَيكى  خاوة ن  كة   تاقانة  
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ئؤرتؤدؤكس  فرؤيديزمى  بنة ماكانى 
بة   ــت  ــرَي دة ك كــة   كــة وتــؤتــة وة   دوور 
رظيزيؤنيستَيكى تة واوى بزانني. بؤوة ى 
كلينيكى  دة سكة وتة كانى  ــرؤم  ف كة  
فرؤيد لة  دة سكة وتى بان دة روونناسى 
(دوو غة ريزة ى مة رط و ذيان و تيؤرى 
لبيدؤ) جيادة كاتة وة ، ئة و كة سانة  كة  
ثَيوة ندى  ــوارة دا  ب دوو  ئة م  نَيوان  لة  

يان دة بيني، لَيى زيز بوون.
َ
قوول

ئــة طــة رضــى فـــرؤم هــة رطــيــز لة  
ماركسيزم  ثــَيــوة نــددانــى  بــؤ  كؤشش 
بةآلم  رانة وة ستا،  دة روونشيكارى  و 
بة ثَيى  ئــة وة نــدة   بة رهة مة كانى  دوا 
تا  كوو 

َ
بةل رانة وة ستابوو،  فرؤيديزم 

دةهات بة ثَيى جيهانبينى دة روونناسانة  
ثَيكهاتبوو كة  خودى ماركس ثَيشبينى 
ى 1962

َ
كردبوو. كاتَيك فرؤم لة  سال

خؤى  فــكــرى  بــيــؤطــرافــى  ويستى  دا 
فكرى خؤيدا  وطؤِرى 

َ
ئال لة   بنووسَيت، 

دة ورى ماركسى زؤر بة  طرنطرت زاني. 
طرنطى  كة سايةتييةكى  ــاركــس  ”م
مَيذوويي- جيهانيية كة  ناكرَيت فرؤيد 
 ئة و بة راورد بكة ين.“ ضة مكى 

َ
لة طةل

ثَيغة مبة رانة ى ئاشتى جيهانى كة  فرؤم 
دا هة ميشة  بريى  ى 

َ
منال لة  سة ردة مى 

لَيدة كردة وة ، ئة وى بة رة و ئاقارَيك برد 
ماركسى  طة شبينى  بة   بــِروا  زياتر  تا 

فرؤيدي،  رة شبينى  روانطة ى  نة   بكات 
بةآلم سة رة ِراى ئة مة ش هَيشتا بة  زؤر 

ضة مكى فرؤيدى وة فادار بوو. 
ثَيشرت،   

َ
ســال سى   ،

َ
هــة رحــال بة  

سة نتة رى  نَيو  هاتة   فرؤم  كة   كاتَيك 
فرانكفؤرت روانطة يةكى تة واو جياوازى 
لة مة ِر فرؤيد هة بوو. ثاش خوَيندنى 
هايدلبَيرط  و  فرانكفؤرت  زانكؤكانى 
دة روونشيكارى  ناوة ندى  لة   و مونيخ، 
بوو.  دة روونشيكارى  فَيرى  دا  برلني 
دة روونشيكارى  ئــة وى  زاخــس  هانس 
بة رجة ستة ى  فرؤيديستَيكى  و  كرد 

ثَيكرد  ثرؤظةى  رايــك  تيؤدؤر  وة ك 
1926 ى 

َ
سال لة   خؤى  هَينا.  بــارى  و 

كلينيكى  دة روونــشــيــكــارى  كـــارى  دا 
وة ك  كــة   هة رضة ند  ثَيكرد،  ــت  دة س
سة رة تايى  دة روونشيكارانى  و  زاخس 
نة ديبوو.  ثزيشكى  دة ورة ى  هة رطيز 
كة   ــرد  دة ك ــة وة ى  ئ بانطة شة ى  فــرؤم 
 
َ
لة طةل ئــة و  ثراتيكى  سوكة وتى 

َ
هةل

كارى  هاندة رى سة رة كى  نة خؤشة كان، 
تيؤريكى ئة و بووة ، ئة ندامانى ديكة ى 
بوون.  بَيوة ر  ئة زموونة   لة م  سة نتة ر 
وتارة كانى  يــةكــة م  دواتـــر  نة ختَيك 

دة روونشيكارى  طؤظارى  دوو  لة   فرؤم 
ئـــؤرتـــؤدؤكـــس (نـــامـــة ى راهــَيــنــانــى 
imago دة روونشيكارى ج. شتؤرفَير وimago دة روونشيكارى ج. شتؤرفَير وimago

و كرانة وة .
َ

ى خودى فرؤيد) بال
فــرؤم  بابة تة كانى  ئــة طــة رضــى 
بة يان  ئة ويان  دينى  ثشتخانى  زياتر 
خوَيندنة وة ى  نموونة   ــؤ  (ب دة كـــرد 
سة بة ت5)، بةآلم جطة  لة  مة ش هؤطرى 
كؤمةآليةتى  دة روونناسى  بؤ  ئة ويان 
وتارَيكى   1931 ى 

َ
سال دة ردة خــســت. 

بة  ناوى ”دة روونشيكارى و سياسة ت“ 
ى 

َ
كؤمةل و  ــؤِر  ك نَيو  لة   كة   نووسى 

هة رايةكى  و  بانط  دا  دة روونشيكارى 
درَيذى  تؤذينة وة ى  وة ِرَيخست.  زؤرى 
مة سيح،  بنة ماكانى  وطؤِرى 

َ
ئال فرؤم، 

خواستى ئة و دة ردة خات كة  دة يةوَيت 
ماركسيستى  جيهانبينى  يارمة تى  بة  
ينة وة ى 

َ
فرؤيديزم طة شة  ثَيبدات، لَيكؤل

ـــارة ى ئــة م ثرسة   تــيــؤدؤر رايــك دة رب
بوو.  فــرؤم  تؤذينة وة كة ى  هــانــدة رى 
َيت رايك لة و شوَينة دا تووشى 

َ
فرؤم دةل

ة  دة بَيت كة  مة سيحيانى سة رة تايى 
َ
هةل

طرووثَيكى  دة دات،  ثيشان  يةكسان  بة  
دة روونى  دؤخَيكى  خاوة ن  كة   تاقانة  
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ئة نجامدانى  بــة   ــك  راي يــةكــن.  وة ك 
تيؤلؤذيستَيك  بةشَيوة ى  ــارة   ك ئــة م 
ـــت: ”ئــة و  وة ك هــارنــاك دة ردة كـــة وَي
دة خــات  ثشتطوَيى  رايــك  كــة   شتة ى 
دة روونناسانة   بابة تى  كة   ئة مة ية 
تة نانة ت  نيية،  مــرؤظ  يــةك  لــَيــِرة دا 
طرووثَيكى خاوة ن ثَيكهاتة يةكى تاقانة 
كوو 

َ
بةل نيية،  دة روونـــى  نــة طــؤِرى  و 

ضة ندين طرووثى جياوازة  كة  خواستى 
جياوازيان  كؤمةآليةتى  و  دة روونــى 
هة ية.“ بة  راى فرؤم طؤِرانى بنة ِرة تى 
لة  بنة ماكانى مة سيحيةت دا- هة ر لة  
بريى ئاداثتاسيؤنى ضة رخى يةكة مة وة  
كــة  مــرؤظــَيــك كــة  دة بــَيــتــة  خـــودا  تا 
بؤضوونى هؤمؤسينى سة دة ى ضوارة م 
بة رهة مى  مــرؤظ-  دة بَيتة   خــودا  كة  
تة نيا  ــوو.  ب كؤمةآليةتى  ــوطــؤِرى 

َ
ئــال

تيؤرى سة رة تايى دوذمنى و سة ربزَيوى 
كة   دة ردة خات  سة رة تايى  مة سيحيانى 
دة سةآلتى  يانى  دة ســـةآلت،  ئاست  لة  
و  بري  طؤِرانى  دة كــة ن.  ئاخَيز  بــاوك، 
دووهة م)  تيؤرى  كردنى   

َ
(قة بوول را 

دة سةآلتى  كردنى 
َ
قة بوول ماناى  بة  

و  رق  سة رلة نوَيى  طؤِرينى  و  خــودا 
ــة رة و  ب يــانــى  دة روون،  ـــة رة و  ب قــني 
ــَيــت 

َ
دةل فـــرؤم  مة سيحيانة .  خـــودى 

وطؤِرة ، طؤِرانى دؤخى 
َ
”هؤكارى ئة م ئال

ئابووري- كؤمةآليةتى يان ثاشة كشة ى 
هَيزى ئابوورى و ئاكامى كؤمةآليةتى 
بة    

َ
زال ضينى  بريسازانى  بــوو.  ئــة و  

هَيمايى  دؤخَيكى  ضة ند  ثيشاندانى 
ك و رَيبة ريكردنى رق و قينى 

َ
بة  خةل

رووى  لة   كة   دا  ئاقارَيك  بة   ك 
َ
خةل

و  وزة   بوو،  زيان  بَي  كؤمةآليةتييةوة  
وطؤِرة  بة خشي.“

َ
خَيراييان بة م ئال

فــــــرؤم بــــة  طـــرنـــطـــيـــدان بـــة  
ــة  جـــيـــاوازى نــَيــوان  ـــة وة  ل ـــوون وردب

تايبة تة كان،  كؤمةآليةتيية  طرووثة  
لة سة ر  ــة وة   ــان ــاس ــن دة روون ــــة رووى  ل
ئادؤرنؤ  كة   دة كــات  ثَيداطرى  شتَيك 
لة   دابــــِران  ــاش  ث  – هؤركهايمَير  و 
ئابسرتاكتى  ضة مكى  لة مة ِر  هايدطر- 
 ((historicity ”مـــَيـــذووطـــة ري“ 
كة   شوَينة   ــة و   ئ كـــرد.  ئــاراســتــة يــان 
ئة ندَيشة ى  تايبة تى  توخمى  ــة و  ئ
كة   شوَينَيكة   ــاراوة،  ئ دَينَيتة   فرؤيد 
وة ك  دة روونشيكارانة   مكانيزمى  لة  
طة  سود 

َ
ضة مكى نَيوة نجى تاك و كؤمةل

وة ردة طرَيت، بؤ وَينة  كاتَيك كة  دوذمنى 
 دة سةآلت بة  ضة مكى رق و قينى 

َ
لة طةل

دة كات.  بة يان  باوك  لة ئاست  ئؤديثى 
زؤر  بة مثَيية  هــة ر  دواتـــر  سة نتة ر 
بؤركنا  هَينا.  بة كار  فرؤيدى  ضة مكى 
 6zeitschrift   ـــارة ى ذم يــةكــة م  لــة  
وطؤِرى 

َ
ئال دة ربــارة ى  تؤذينة وة يةكى 

ئة م  ئة و  نووسي،  مة سيح  بنة ماكانى 
كؤنكرَيتى  نمونة ى  يةكة م  بة   وتارة ى 
و  ماركس  ئة ندَيشة ى  كردنى 

َ
تَيكةل

ة م دا.
َ
فرؤيد لة  قةل

فرؤم هة ر لة م ذمارة يةدا تَيكؤشا 
ــوازى ســة رة كــى دة روونــنــاســى  ــَي تــا ش
ــة و  ـــكـــات. ئ كـــؤمـــةآليـــةتـــى راظـــــة ب
رة خنة طرتن  بة   خؤى  تؤذينة وة كة ى 
لـــة م بــؤضــوونــة  دة ســـت ثــَيــكــرد كــة  
بة كار  ــاك  ت بــؤ  تة نيا  دة روونــنــاســى 
تَيؤريية  ئة م  شرؤظةى  بؤ  و  دة برَيت 
ظيلهَيم  سة رة تاييةكانى  بة رهة مة  
فــرؤم  هَينايةوة .  نمونة   بــة   رايــشــى 
هة رضة ند هَيرشى كردة  سة ر ضة مكى 
رؤحى طرووثى يان جة ماوة ري، بةآلم 
قة ت  ــاك  ت كــة   طة يشت  ئاكامة   ــة م  ب
بة تة واوى لة  ثَيطة ى كؤمةآليةتى خؤى 
جيا نيية. ئة ركى راستني، طة شة ثَيدان 
ــبــى بــنــة ِرة تــى 

َ
و ســاغــكــردنــة وة قــال

كاتة دا  لــة و  فــرؤم  كة   ماركسيستيية 
ى كردبوو. 

َ
بَي شة رت و مة رج قة بوول

ماركسيزميان  ة  
َ
هةل بة   وتــى  ــرؤم  ف

بـــة وة  تــاوانــبــار كـــردووة  كــة  بـــاوِرى 
هة ية،  ساويلكانة   دة روونــنــاســى  بــة  
ئة و  بناغة ى  مــرؤظ  ضاوضنؤكى  كة  
ثَيكدَينَيت. فرؤم دة يزانى كة  ماركس 
بة  دة طمة ن تَيزى سايكؤلؤذيكى هة ية. 
نة رى 

َ
بة  راى ماركس مرؤظ ضة ندين ثال

و  (برسيةتى  هة ية  تايبة تى  بنة ِرة تى 
تَيربوون  ى 

َ
لة  هة ول عشق و هتد) كة  

بة رهة مى  تة نيا  ضاوضنؤكى  دان، 
دؤخَيكى كؤمةآليةتى تايبة تة . بة  هة ر 
تيؤرى  بة   ثَيويستى  ماركسيزم   

َ
حال

كة   هة ية  سايكؤلؤذيكى  روانــطــة ى  و 
كة سانَيك وة ك كائؤتسكى و بَيرنشتاين 
ئايدياليستى  ســـادة ى  ــة ى  ــط روان بــة  
ئة خالقى  غــة ريــزة ى  لــة مــة ِر  خؤيان 
زكماكى لة  داِرشتنى دا سة رنة كة وتن. 
قة ى 

َ
ئال دةتــوانــَيــت  دة روونــشــيــكــارى 

ونبووى نَيوان سة رخانى ئايديؤلؤذيك 
كؤمةآليةتى  ئــابــووري-  ذَيرخانى  و 
دة روونشيكارى  بة كورتي،  بدؤزَيتة وة . 
ماترياليستى  بؤضوونى  دةتــوانــَيــت 
طة شة   مرؤظ  زاتى  ة تى 

َ
خة سل لة مة ِر 

ثَيبدات.
بؤضوونَيكى  فرؤم   

َ
حال هة ر  بة  

هة بوو  شتة   لــة و  رؤشــنــى  ئَيجطار 
كــة  ثــِرســة مــة رتــريــن رةهــة نــدة كــانــى 
ــاســى  ــن ــؤ دة روون ــارى ب ــك ــي ــش دة روون
كؤمةآليةتى ثَيكدَينا.  ئة و لة  سة رة تاى 
ــــى كـــــردة وة  كــة   وتـــارة كـــة يـــدا روون
و  بيؤلؤذى  نى 

َ
نائة قال ؤزى 

َ
ئال بةهؤى 

سايكؤلؤذي، تيؤرى دوو غة ريزة ى ذيان 
و مة رطى فرؤيد رة ت دة كاتة وة . فرؤم 
دابة شكارى  تيؤريية،  ئة م  لة جياتى 
نة رى 

َ
ثال دوو  يانى  فرؤيد،  دواليستى 
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طيانثارَيزى و (ئَيرؤتيك) شةهوانى
دووهــةم دابــةشــكــارى ــرد.  ك

َ
قــة بــوول

دا
َ
خةيال لة كة  هةية ئــةوةى  تواناى

و  ““sublimation ــت، ــؤِردرَي ــط ب
ساديزم نموونة، (بــؤ  بكرَيت دابــني
ــوازى ــَي ش ضــة نــديــن ــة ــت ب ــَي ــوان دةت
بكرَيت) ساِرَيذ كؤمةآليةتى  شياوى
ناتوانَيت يةكةم دابــةشــكــارى ــةآلم  ب
برسيةتى ــت ــَي ــوان دةت نـــان (تــة نــيــا 
سَيكسى تــامــةزرؤيــى دامركَينَيت)، 
هةندَيك بة ثَيوةندى يتة)

َ
(سَيكسوال

ئة ركى هةية. كؤمةآليةتييةوة دؤخى
دةركــى كــؤمــةآليــةتــي، دة روونــنــاســى
روويــداوة، ناوشيارانة كة رة فتارَيكة
ذَيرخانى كاريطةرى بة سةرنجدان بة
نةرة

َ
ثال لةسةر كؤمةآليةتى – ئابوورى

َيت
َ
دةل فرؤم مــرؤظ.  دة روونيةكانى

ى
َ
مندال ســةردةمــى ئة زموونةكانى

ة
َ
بنةمال ضونكة هةية، تايبة تى طرنطى

كؤمةآليةتيية. هؤكارَيكى
ـــَيـــت

َ
دةل ـــــــذةدا ــــرؤم لـــة  درَي ف

ى
َ
لبيدينال ثَيكهاتةى جظاتَيك هــةر

لة سةنتَيزَيك يــانــى هــة يــة، خــؤى 
ــارة ــؤك ه و هـــانـــدة رة  مــرؤظــيــةكــان
سايكؤلؤذيستى كؤمةآليةتييةكانة.
َيتةوة

َ
بكؤل لة وة دةبَيت كؤمةآليةتى

ة
َ
لبيدينال ثَيكهاتة  ــةم  ئ ضــؤن كــة  

بةسةر ضؤن و لَيكدةبةستَيت طة 
َ
كؤمةل

دةبَيت. كاريطةرى دا سياسى دةسةآلتى
فرؤم كة َيني

َ
لَيرةدا دةبَيت ئةوةش بل

دةكات. قسة ثراتيكى ئةزموونى بةثَيى
مؤدَيلةكانى تــؤذيــنــةوةى ثـــرؤذة ى
ثةيظى وة ك كة كرَيكاران دةسةآلتى
ئةنجام راطةياندرابوو، هؤركهايمَير
سةرثةرشتى كارة زياتر فرؤم دةدرا و
ثَيشمةرجى دةكرد. ئةزموونييةكانى
و نؤرم رةتكردنةوةى تؤذينةوة ئة م

زؤربةى بوو كة نةريتةكانى بورذوايى
نةطؤِريان بة  ة

َ
بةهةل دةروونناسان

باو بةثَيى رةوتى َيت
َ
دةل زانيبوو. فرؤم

ئَيستا طةى
َ
ئةزموونى كؤمةل طشتاندنى

ثةرةدان بؤ خؤى شَيوازى رؤشنرتين بة
وطؤِرى

َ
ئال تَيكِراى لة ئؤديث طرَيى بة

لة بــةآلم دةبينرَيت. دا مرؤظايةتى
بة تايبةت تةنيا  طرَيية  ئةم  راستيدا
دةروونناسى ”باوكساالر“ة. جظاتانى
دةبَيت ثرستيذ خــاوة ن كؤمةآليةتى 
كاتَيك كــة بــكــات راظـــة ئــة م ثــرســة 
كؤمةآليةتى – ئــابــوورى ذَيرخانى
كؤمةآليةتى ى

َ
رؤل دة طؤِرَيت، جظاتَيك

(شةهواني)يشى
َ
لبَيدينال ثَيكهاتةى

وتارةكةدا فرؤم لة كؤتايى دةطؤِردرَيت.
نَيوان وطؤِرى 

َ
ئال رَيذةى َيت كاتَيك

َ
دةل

دايــة، ــداضــوون
َ
ــةل ه لــة  ـــة  ئــة م دوان

داية. تةقينةوة دؤخــى  لة طة 
َ
كؤمةل

دةبوو ئةو ةية كة
َ
ئةو خال هةر ئةمة

لة كردن
َ
خؤي، سل بةرهةمى طرنطى لة

كردبا. شرؤظةى زياتر دا، ئازادى
بةثَيى وتـــارةدا لــةم فــرؤم هــةر
ئَيرنَيست و ئابراهم   

َ
ــارل ك ديدطاى

ـــى  زارةك كــة ســَيــتــى تيثى   3 جــؤنــز
ــى زاوزَي و  (anal) كؤمى  و  (oral)
نَيو لة فرؤم دادةِرَيذَيت. (genital)

ى 
َ
جَينيتال كةسَيتى تيثةدا،  3 ئــةم

ئةو راى بة  كة دة زانَيت، طرنطرت بة
ئازادى ماناى بة دةتوانَيت تيثة ئةم
ئةو بَيت. دؤستى و سةربةخؤيى و
تيثى دوو

َ
لةطةل ناِراستةوخؤ بةشَيوةى

ئةم دةكات. دذايةتى ى
َ
ئانال و ى

َ
ئؤرال

بة رجةستةى تايبةتمةندى روانطةية،
كة ــوو ب فـــرؤم بــة رهــة مــة كــانــى  دوا 
ـــردة وة، دةك جيا مــاركــوزة ــة وى لــة ئ
جياوازى زؤر  بؤضوونَيكى ماركوزة 
فــرةفــؤرمــي“ نــؤرمــى ـــَي ــة ِر ”ب ــة م ل

(polymorphous perversity)
دةبَيت لَيرةدا هة بوو.

َ
جَينيتال ثَيش

رايش ظيلهَيلم لة  فــرؤم كة بَيذين
ى

َ
لةمةِر رؤل هةروةها ئةو نزيكرت بوو،

سَيكسى ثــَيــوة نــدى بةخشى  ـــازادى  ئ
رايــش

َ
ــةطــةل ل ــة  ئــازادان ى 

َ
جَينيتال

ثرسةى ئةم هةرضةند بوو. هاودةنط
دواتر نى

َ
ساال بةآلم نةبوو.  تةواو ثَي

روانطة ى لةمةِر فرؤم طومانى و شك
ئاكامة بة م ئة و ئاخر بوو، زياتر رايش
داوة نيشانيان  نازييةكان كة طةيشت 
حةتمى بةشَيوةى سَيكسى  ئازادى كة

ناطات. سياسى ئازادى بة
طرنطى سةِّـاندنى ثــاش ــرؤم ف
ى

َ
لبيدينال سةرةكييةكانى بنةما

هةنطاوَيك  كةسَيتيية، تيثة  3 ئةم
هؤكارة بــةو طرنطى و ضــوو واوة تــر
ياساى ــة ل كــة دا  كؤمةآليةتييانة 
ئةو نموونة، بؤ بوون. ثةيدا ةوة

َ
بنةمال

كرد كة ئةو رَيسايانة باسى كاريطةرى
سةركوت سَيكسى  خواستى  بةتوندى 
ساِّـى ويستى ئــاراســتــةى و ـــة ن دة ك
طةشة بةمجؤرة دة طــؤِرن و سَيكسى

ى 
َ
ئؤرال و ى

َ
ئانال 2 تيثى ثَيكهاتنى بة

زؤر تا كةم وتارةدا) (لةم فرؤم دةدةن.
ئؤرتؤدوكس فرؤيديزمى لة ثَيِرةوى
كةسَيتي، هَيماكانى كة دةكات:“بؤوةى
داية، لبيدينال ثَيكهاتةى لة ريشةيان
ثيشان ريــشــةيــى سة قامطريييةكى
وتارةكةى كؤتايى لة  فرؤم ئــةدةن.“
”رؤحــى نــَيــوان ثَيوةندى لة سةر دا 
كؤمى قــؤنــاغــى و ســـة رمـــايـــةداري“
ئةو ثَيدادةطرَيت. ئَيجطار (ئانالي)
كة طاندنانة

َ
بةل لة و سودوةرطرتن بة

لةو بةآلم ثةرةيسةندووة،  زؤر  ئَيستا
نيةتى

َ
ئةقال بــوون، تــازة زؤر كاتةدا

نةزم
َ
لةطةل بورذوايى كخوازانةى

َ
مل
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ثَيوةند ى
َ
ئانال دةورة ى سةركوتى و

ئةم ثانتايى دةيـــوت ئــةو دة دات.
نَيوان كة لَينى بةهؤى ة تانة

َ
خةسل

بةرينى ــاى ــان م (بـــة ــؤذى ــؤل ــدي ــاي ئ
كةسَيتى تيثةكانى هةموو كة وشةكة
ئــابــووري- ــوطــؤِرى

َ
ئــال و بطرَيتة وة )

بة دا لة سةدةى بيستةم كؤمةآليةتي،
وردى بورذوايى ى

َ
كؤمةل كؤِر و زؤرى

تايبةتى طرووثى و  كــؤِر  تةنانةت  و 
نَيوان ثَيوةندى طرتؤتة وة. ثرؤلَيتارى
كة ــوو  ب ثَيوةندييةك ـــة ، دوان ــة م  ئ
لةمةِر خؤى تؤذينةوةى دوا لة فرؤم
كردووة. راظةى دا دينى رَيفؤرميزمى
لةمةِر ئةو روانطةى كاتة ئةم تا بةآلم
فرؤيد لبيدؤى تيؤرى و بوون ى

َ
ئانال

سةير وطؤِرَيكى
َ
ئال تووشى بةطشتى

بوون ى
َ
ئانال باسى هةرضةند  هاتبوو.

بوو، نةطؤِرا دا فرؤم بةرهةمة ى لةم
طؤِرابوو. ى

َ
ئةو بةقوول روانطةى بةآلم

ئــامــاذةمــان ثــَيــشــرت وة ك  هـــة ر 
زياتر وطؤِرة 

َ
ئال ئةم  هؤكارى ثَيكرد 

بةآلم بوو. فرؤم كلينيكى ئةزموونى
هةبوو دةورى فكريش سةرضاوةيةكى
خؤى روانطةى تا دا ئةوى يارمةتى كة
نَيوةِراستى لة  فرؤم بكات. فورمولة

جار  يــةكــة م بــؤ دا   1920 دة يـــةى
تيؤريسازى بة رهةمةكانى

َ
لــة طــةل

نؤزدةهةم، سةدةى سويسى مرؤظناسى
بوو. ئاشنا  باخوفَين،  ياكوب  يؤهان 
دةربـــارةى باخوفَين  تؤذينةوةكانى 
يةكةم بؤ كة  دايكساالرى فةرهة نطى

 
َ
سال  20 كرايةوة،  و

َ
بــال  1867 جار

نموونة بؤ كرا. فةرامؤش مةرطى ثاش
لة فرؤيد، دةروونناسانةى بؤضوونى
لةمةِر فريزَير جيمز تؤذينةوة كانى
بةآلم دةطـــرَي؛ ســةرضــاوة  توتميزم،
ديكةى تــيــؤريــســازانــى و  باخوفَين 

ثَيش مورطان، لوئيس وة ك دايكساالرى
كؤِر لةنَيو بَيتةوة، كةم برةويان ئةوة ى
ئوتؤريتةيان سؤسياليستى ى

َ
كؤمةل و

س
َ
ئنطل كتَيبى نموونة بؤ بوو. زؤر

و (1884) ة
َ
بنة مال بنة ماى ناوى بة

سؤسياليزم و ذن ناوى بة بَيبَيل كتَيبى
كاريطةرى لــة ذَيــر زؤر بة   (1883)

بوو. ئةواندا
تــيــؤرى  دا   1920 دةيــــةى ــة   ل
تازةى شة وقَيكى و شور دايكساالرى
جياوازةكان ة 

َ
كؤمةل و ــؤِر  ك لة نَيو

دذى رةخــنــة طــرانــى كـــرد. بــة رثــا  دا 
ى

َ
كؤمةل ثــارَيــزكــارى مؤدَيرنيزمى

ئالفرَيد وةك  كةسانَيك بــورذوايــي، 
بةهؤى كــالطــز لودظيط و  بوملَير
و ناتوراليستى و رؤمانتيك هَيماى
ى كةوتن.

َ
لةطةل تيؤريية، دذةفكرى ئةم

شتفان ثَيشوى لة اليةنطرانى هةندَيك
رَيبةرة كةيان مةرامى (شاعري) طيورطة
و كـــردةوة رةت يــان (دذبــة ذنــبــوون)
كــؤِرى هةميشةيي، ذنَيتى لة ثَيناو
ل. وةك هة ر بة جيةَيشت. طيورطةيان
رووداوة ئةم ثَيكردووة ، ئاماذة ى باتلَير
سةنسيمؤنى ثَيرةوانى  ــوةدايــى 

َ
هــةل

وةبري  ثَيشرتدا  
َ
سال 70 لة فةرانسى

عرفاني“ ”دايكى بؤ  كة  دةخستةوة
ى

َ
كؤمةل و كـــؤِر لــةنــَيــو ـــــة ِران. دة ط

بريتانيا، لة ئؤرتؤدؤكس مرؤظناسى
تؤديثى فرؤيد طرَيى طشتطريى بؤوةى
فةرهةنطى دذى لة بكة نةوة،

َ
ثووضةل

برونيسالظ تؤذينةوةكانى دايكساالر،
ســةركــوت و سَيكس مالينؤظسكي،
لةو هــةر  بةكارهَينا. يــان  (1927)
دايكان، بريفؤ، رابَيرت كتَيبى كاتةدا
ريشةى و رةط دةربارةى تؤذينةوة يةك
بة ،(1927) ئؤرطانةكان و هةستةكان

لَيكرا. ثَيشوازى زؤرى

ىدةروونشيكاريشدا
َ
لةكؤِروكؤمةل

دايكساالرى تيؤرى نوَي بةشَيوازَيكى
يةكةم رايش ظيلهَيلم ثَيدرا. طرنطى
دةست كارَيكى ــا وةه كة بــوو  كــة س 

1933 لة  ى
َ
سال كة  بة جؤرَيك ثَيكرد،

فاشيزم دةروونناسى جةماوةرى كتَيبى
دا سروشتي“ ى

َ
”كؤمةل لة نووسي: دا

راستةقينة تيثى تاقة دايــكــســاالرى
ضاالكرتين لة يةكَي فرؤميش بــووة.
ئةو دايكساالرى بوو. تيؤرى اليةنطرانى

درَيذدا  تؤذينةوةيةكى 1932 لة ى
َ
سال

مانيا
َ
ئال ى

َ
كؤمةل بة  دايكانى كتَيبى

بةناوى بريفؤ وتــارى دواتــر ناساند.
زمانى بــة خــَيــزانــي“  ”هة ستة كانى
ئةم ضاثكرا. فرؤم بةتايبةت ئينطليسى
هةموو كة وةرطرتبوو بريفؤى بريةى
لة خواز ئةويدى عشقَيكى و هةست
ئةمةش بووة، ثةيدا دايكانةوة  عشقى
زكثِرى ـــذى درَي قؤناغى بة رهةمى
كــةوابــوو زايــنــة . دواى ثاراستنى و 
فرؤيد كة شتةى ئةو بةثَيجةوانةى
وزةى بــة ثــةيــوةســت  ــت، عشق ــَي

َ
دةل

راستيدا سَيكس زياتر سَيكسى نيية. لة
نابووتييةوة و  نةفرةت بة  ثَيوةندى
طرنطيدانى هــةروةهــا ــرؤم ف هــة يــة. 
كؤمةآليةتييةكان، هؤكارة بة بريفؤى
روانطةى بةثَيضةوانةى كرد. ستايش
نيشانةى ذنَيتى و ثياوة تى رؤمانتيكي،
ئةوان نني،  ”زاتي“ سَيكسى جياوازى
ذيان دؤخى  و

َ
رؤل جياوازى بةهؤى 

بارودؤخانة و
َ
رؤل ئة و ثَيكهاتوون،

كةوابوو كــردوون. ديــارى
َ
كؤمةل كة  

ثةرة دارى
َ
ئاذةل ئابوورييةوة لةِرووى

دةدات، تــاكــهــاوســةرى سيستمى بــة  
طــةِران بة ثَيويستى كة سيستمَيك
هةبوو. نَير شوانى  سةرؤكايةتى  و
فريفؤ كة دةطــات ئاكامة بــةم فــرؤم 
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واوة تر ئَيتنؤلؤذى ثةتى روانطةى لة
ماترياليزم نةريتى بة

َ
تَيكةل و دةضَيت

بريفؤ وتارةكة ى دةبَيت،  مَيذوويى
ئابوورى هــؤكــارى  طرنطى باسى كة  
ئةم دةكات ، ة

َ
بنةمال وطؤِرى

َ
ئال لةسة ر

راستييةى تَيداية.
طؤظارى دواترى ذمارة ى لة  فرؤم

روانطةى  راستة وخؤ دا  zietschrift
وردى بة ئةو  كــرد.  راظــة باخوفَينى 
دايكساالرى تيؤرى جياوازةكانى توخمة
راستى و  ضةث رةخنة طرانى بؤ  كة
لَيك بوون، طرنط بورذوايى  ى

َ
كؤمةل

خةوشدارى نؤستالؤذى جياكردةوة .
تيؤرى و بؤ رابردوو باخوفَين خودى
لة سروشت، لةمة ِر ئةو رؤمانتيكى
ثَيدرا. سةرنجى راستةكانة وة اليةن
باوةشى دةخزَيتة 

َ
منال ضــؤن وة ك

بة تةسليم خــؤى مرؤظيش دايــكــي، 
ســروشــت دة كــــات. بــاخــوفــَيــن وةك
بةثَيضةوانةى و رؤمانتيك  نوسةرانى
ذن نَيوان مةعنةوى جياوازى بريفؤ،
رةها دةردةخات وةك ثرسَيكى ثياو و
نارةزايةتى ثرسة  ئةم  فرؤم راى (بة
رؤشنطةرى بةرنامةى لةدذى باخوفَين
تا و كرد رزطار ذنانى كة دة ردةخــات
خستن). ثياوانى بورذوا سةرى ئاستى
تيؤريسازانى و كــالطــز و بوملَير
متافيزيكى بة طرنطييان تةنيا ديكة
بــةرةو و دا باخوفَين ناتوراليستى
(schwarmerei) وةجد ئاراستة ى
روانـــطـــةى و  بـــرديـــان  ــى  ــان عــرف ى 
خست. ثشتطوى ئةويان سايكؤلؤذيكى
ضةثةكان ديــكــةوة  اليــةكــى لــة  
ئة ويان سايكؤلؤذيكى روانطةى زياتر
دايكساالر ى

َ
كؤمةل ــوو. ب طرنط بــؤ

بــةخــتــةوةرى و ــة ســة ر هــاوثــشــتــى ل
لَيبوردن و عشق ثَيدادةطرَيت. مرؤظ
ــة ن،

َ
كــؤمــةل ئــةم ـــى

َ
زال دوو بــةهــاى 

ئةخالقى ملكةضي.  و ــرس  ت ــةك ن
دايــكــســاالرى سيستمى كؤمةآليةتى
نــادا تايبة تى ــدارى خــاوةن بــة ــة رة   ث
ناكات. ســةركــوت سَيكسى مة يلى و 
راظةيان

َ
بَيبَيل و س

َ
ئنطل وةك هةر

َيكى
َ
كؤمةل باوكساالر ى

َ
كؤمةل كردووة،

بة طرنطى ـــة ودا  ل كــة  ضينايةتيية
عشق نة  ــت دة درَي و دةســةآلت ئــة رك
طؤشةنيطاى لة  ئة طةر دابينبوون. و
دةبينني بكةين ســةيــر تــايــبــة تــةوة 
لة باخوفَين ــذووى مــَي فة لسةفةى
دةضَيت. هَيطل مَيذووى فةلسةفة ى
بــاوكــســاالر جــظــاتــى ــى ــدان

َ
ــةل ــة ره س

رؤح ثَيوة ندى ثضِرانى
َ
لةطةل هاوكاتة

بةسةر رؤم سة ركةوتنى و سروشت و
دا. رؤذهةآلت

باشرتة ثَيى فرؤم دةبينني وةك
تيشكى لةبةر باخوفَين بةرهة مةكانى
بخوَينينةوة. دا سؤسياليستى ديدطاى
خوَيندنةوةى طرنطى ــت ــَي

َ
دةل ــة و  ئ

طرنطى بةهؤى دايكساالر جظاتانى
كوو

َ
بةل نيية،  جظاتانة ئةم مَيذوويى 

ئةلتَيرناتيظ دؤخى ثَيكهَينانى بةهؤى
تيؤرى وةك مالتنؤظسكى فرؤم طرنطة.
طشتطريى تا دَينَيت بةكار دايكساالر
َيت

َ
دةل ئةو بكاتةوة. رةت ئؤديث طرَيى

جظاتانى لــة ئــؤديــث طــرَيــى طرنطى 
وةك كــوِر ــى

َ
رؤل بةهؤى باوكساالردا

و ــاوك ب ســامــان  و ثَيطة ــدارى ــريات م
يانى دايــة. ثريى  لة  بــاوك ثاراستنى 
بة زياتر دا ى

َ
مندال ثـــةروة ردةى لة  

نةك دةدرَيت، كوِر ئابوورى كارامةيى
كوِر و باوك نَيوان عشقى بةختةوةري.
ترسى كوِر لة شكست دةتوانَيت بةهؤى
بة مثَيية نـــةفـــرةت.  و رق ببَيتة 
بــةمــجــؤرة ــى ــكــةوت ــة ِرَي ب عشقَيكى 
ببات لةنَيو ئاسايش هةستى دةتوانَيت
سةرةكى ئةرك وةك ثرسى ضةمكى و

بكات. بةهَيز

دايك عشقى ديكةوة  اليةكى  لة
لةئاست كة مرت و مة رجة و شةرت بَي
ملكةض كؤمةآليةتى  فشارى و زةخت
جظاتى ــة  ل

َ
حـــال هـــةر ــة ــــات. ب دة ك

واقعى دايكى دةسةآلتى دا  هاوضة رخ
ثشت

َ
ثال وةك ئيرت ـــووة ؛ ض لــة نــَيــو

وةك زياتر كوو
َ
بةل ناكة ن سةيرى

بة ثَيويستى كة  دة كةن سةيرى كةسَيك
ثرسة ئة م َيت

َ
دةل فرؤم هة ية. يارمةتى

كيش
َ
خةل و نيشتمان  ضةمكى  دوو

بطرنةوة، دايك جَيطةى دةتوانن كة
سةركوتى و باوكانة تاوانى دةطرَيتة وة.
دةسةآلتخوازانة، ئةخالقى و ى

َ
ئانال

خؤشة ويستى و مــتــمــانــة  ــطــاى  جــَي
ـــى دايـــكـــانـــةى طــرتــؤتــةوة. رة ســـة ن
دةسةآلتى ثرؤتستانتيزم، دانى

َ
سةرهةل

َ
لة طةل هاوكات و  كرد  زياتر باوكى
ضاخى كاتؤليسيزمى ئاسايشى ئــةو
كليسا، و ثاكيزة دايكى و نَيوةِراست
تَيكدا. بوو،  دايك دانى 

َ
منال وةك  كة

سةرمايةدارى دةروونييةكانى بنةما
هةرضة ند بــاوكــســاالرن،  ئاشكرا بــة  
دؤخى ناكؤك بةشَيوةى سةرمايةدارى
دايكساالرى فةرهةنطى بؤ طةِرانةوة
ئةم هؤى خولقاندووة. راستة قينةى
كة سرويسةكانة   و

َ
كاال فراوانى ثرسة

ئةم دةكات، فةراهةمى سةرمايةدارى
دؤخَيك بؤ دة رفةت دةتوانَيت ثرسةش
و دة سكةوت كة كةمرت بكات فةراهةم
ئاكامة بةو  فرؤم دةسةآلت دةخوازَي.
مزطَينى دةبَي سؤسياليزم كة دةطات

بدات. طةِرانةوة ئةم
بة فـــرؤم ــاتــرى زي بــة  هــؤطــرى
فرؤيديزم بة  ئةو مةيلى باخوفَين، 

طؤظارى  لة  1935 ى
َ
سال كــرد. كــزى

خؤى  طومانى و شك دا  zietschrif
ئــؤرتــؤدؤكــس ــة ِر فــرؤيــديــزمــى ــة م ل
طريؤدةى فرؤيد  وتى ئةو كرد.  باس
بةهاكانى و بـــورذوايـــى ئــة خــالقــى
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وتى ــةو ئ ـــووة. خــؤى ب بــاوكــســاالرى
دةروونــشــيــكــارى كة لــة ــة و بــة شــة  ئ
قؤناغى ــى  ــان ــةك ــةزمــوون ئ ــى  بــة ثــَي
كةسى بة  طرنطى ثَيكهاتوون ى

َ
مندال

ثرسانةدا لة و ــادةن. ن دة روونشيكار 
ئاسايى بةشَيوةى دةروونشيكار كة
تَيكردووة، كــارى

َ
كؤمةل بةهاكانى

نةخؤش خواستةكانى و خةون بةآلم
دةروونشيكار بةهايانةن، ئــةم دذى

وةطةِر  نةخؤش بة رةنطاري7  دةيةوَي
تيؤريكةوة لــةِرووى بةت 

َ
ئةل بخات.

اليةنى بــَي ــت  ــَي دةب دة روونــشــيــكــار 
ئاوةآليةوة

َ
دل بة  و بثارَيزَيت  خؤى

دانوستان نةخؤش ئةخالقى 
َ
لةطةل

ئاوةآليى
َ
دل َيت 

َ
دةل فرؤم بةآلم  بكات.

دوو مَيذووييةوة لةِرووى (تؤلَيرانس)
هة ية. رووى

لةمةِر فرؤم روانطةى  ثَيويستة 
بكرَيت، راظــة ــذى درَي بة  تؤلَيرانس
ديكةى ئةندامانى ديــدطــاى ضونكة
دةكاتةوة، روون فرانكفؤرت مةكتةبى
ثِرهةراترين لة دواتر كة ديدطايةك
مــاركــوزةدا وتـــارى كاريطةرترين و 
سةرةتا، واية ثَيى فرؤم بووة. دووثات
ثَيكهَينانى بورذوايي، خةباتى ئامانجى
ســةركــوتــى ــى ــردن الب تــؤلــَيــرانــس و
ضينى كة كاتَيك بوو، بةآلم كؤمةآليةتى
كؤمةآليةتييةوة لــةِرووى نَيوةِراست
ماسكَيك بة بوو تؤلَيرانس سةركةوت،
لة دةدا. ثاساو ئة خالقى بةرةآليى كة 
هةرطيز تؤلَيرانسة جؤرة ئةم راستيدا
باو سيستمى ثةرةى نةسةند كة هَيندة
وةك هةر بثارَيزَيت. جدى مةترسى لة
دةبينرَيت، دا كانت بةرهةمةكانى لة
ئةندَيشة

َ
لــةطــةل زياتر  تؤلَيرانس

ثراكتيك. نةك درا، ثَيوةند قسة و
َ
لةطةل هةميشة بورذوايى تؤلَيرانسى
وشيارانة بةشَيوةى بووة: ناكؤك خؤى
رَيذةطةرايى بة طةشة و اليةنة بَي

ناوشيارانة بةشَيوةى بــةآلم دةدات،
ثَيى فرؤم دةثارَيزَيت. ئَيستاى دؤخى
واية دةروونشيكارى تايبةتمةندى دوو
ثَيوة ية. تؤلَيرانسةى جؤرة ئةم رووى
ــةتــى

َ
روال اليــةنــى ــَي ب ــرؤم بــة  راى ف

نــاديــارى ساديسمى  كــة دة مامكَيكة
دةثارَيزَيت. ثزيشك

هةنطاوى فــرؤم
َ
حــال هــةر بــة  

ماركوزة دواتر و نةطرت 
َ
هةل ديكةى

 1965 ى
َ
سال كرد. (ماركوزة كارةى ئةم

ئازاديبةخشيانى ”تؤلَيرانسى نووسي:
دذايةتى و  بزاظى ضةث

َ
لة طةل هاوكارى

لةجياتى فرؤم راست.“) بزاظى لةئاست
تيؤرى ديكةى ثرسة، اليةنةكانى ئةم
كــرد. ئاشكرا فــرؤيــدى بــاوكــســاالرى
دةروونشيكارى ئامانجى َيت

َ
دةل ئةو

كار تواناى لة بريتيية ئؤرتؤدوكس
سَي لةم ضَيذ وةرطرتن. و زاوزَي كردن،
كاركردن طرنطى زياتر فرؤيد ثرسةدا
ضَيذوةرطرتن؛ نة دا، كردن زاوزَي و
ئانتاطونيزم جؤرَيك فرؤيد راى بة
داية. شارستانيةت و لةزةت نَيوان لة
َ
راديكال كةسانى لةئاست ئةو روانطةى
زياتر كة بوون َيك

َ
كؤمةل خوازيارى كة

دابني مــرؤظ  ئارة زووةكانى و  مةيل
ثَيى فرؤيد  بوو. ناكؤك تةواو بكات، 
جؤرَيك مرؤظ، كارَيكى هة موو واية
باوك لة ئاست ئؤديثيية شاخانى

َ
هةل

دةروونذاكاوى فرؤيد راستيدا لة دا.
كرد ثَيناسة مرؤظ توانايى بَي بةثَيى
بورذوايى نةريتى و نؤرم ناتوانَيت كة
بَي كة نيشانة يةكيرت  بكات.

َ
قةبوول

دؤخى تَيثة ِراندنى بؤ فرؤيد توانايى
دةردةخات، خؤى سةردةمى بورذوايى
بة دةرمانكردنى ثــارة ى كة ئة وةية
فــرؤم راى بــة وةردة طــــرت. نة ختى 
كةسَيتى تيثى ــة  ل ــد فــرؤي خـــودى 
َ
لةطةل كة بوو كالسيك باوكساالرى
دةسةآلتدارانة بيمارةكانى و شاطردان

دةكرد. سوكةوتى
َ
هةل

و طرودَيك طيؤرط فرؤم راى بة 
ساندور فرَينضى دةتوانن جَيطةى فرؤيد
دةروونشيكارى لة ــةوان ئ بطرنةوة.
ئةوان داهَيناوة. نوَييان شَيوازى دا
بة رانبةر لة دة روونشيكار و نةخؤش
ثَيوةندييةكى و دادةنـــَيـــن يــةكــرت 
دة كــةن. دروســت بةرابةر و يةكسان
رةت كردة وة ئؤديثى بؤية طرَيى فرؤم
ى

َ
ئة ودا رؤل تازةى تَيكنيكى ضونكة لة

(transference8) ”طواستنةوة“
هــةروةهــا دابــــوو. ــزى ك لــة  ئَيجطار 
تينووى ئةوةندة  فرَينضى و طرودَيك 
تةنانةت و نةبوون كردن دةرمان ثارةى
لَيدةكرد. ضاوثؤشييان جار هةندَيك
باوكانة ”تؤلَيرانسي“ بةثَيضةوانةى
فرؤيد، هةستى بَي و دةسةآلتدارانة و
بوون ضارةسةرَيك اليةنطرى ئــةوان
سازطارى و كوَيرانة مةبةستى لة كة
،
َ
زال ئة خالقى و رة حمى بَي

َ
لةطةل

مةرطى فرؤم  دةضوو. واوة تر ئَيجطار 
دةروونشيكارى بؤ فرَينضى ناوةختى

دا... ةم
َ
قةل لة  مة زن خةسارَيكى بة

فرؤيد لة فرؤم زياتر هةرضة ندة 
ئة ندامانى لة زياتر دة بوو، ناهؤمَيد
ثاش دادةبــِرا. فرانكفؤرت مة كتة بى
دةروونــنــاســانــةى شيكارى نوسينى 
تؤذينة وةيةكى هةروةها و، دةسةآلت
ة
َ
بنة مال و دةســةآلت لةمةِر هاوبةش

ديكةى وتارَيكى تةنيا فرؤم ،(1936)
و 

َ
بــال دا  zietschrif ــارى ــؤظ ط لــة  

هةستى لةمةِر ”تؤذينةوةيةك كردةوة :
دا“. مــؤدَيــرن ى

َ
كؤمةل لة نــة زؤكــى

فرانكفؤرت  سةنتةرى 1939 لة ى
َ
سال

ثزيشكى بؤ زياتر كاتى خؤى و دابِرا
بة درَيـــذى زيــاتــر ــرد و تــة رخــان ك
خؤى نافرؤيدى ئةندَيشةى رَيضكةى
لة هةآلتن كتَيبى دواتــر 

َ
سال دو دا.

طرنطرتين رةنطة كة كرد ضاث ئازادى
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وةك كتَيبة ئةم بَيت. فرؤم بةرهةمى
بوو بِريار كة دةسةآلتخوازى شرؤظةى
خةبات دذى لة  جة نطدا لة  ئةمريكا
و راكَيشا كةسى زؤر سةرةنجى بكات،
كالسيك بةرهةمَيكى وةك بةخَيرايى
كةوتنةوةى دوور كتَيبة  ئةم ناسرا.

دةردةخات.  فرؤيد فرؤم لة
يةكةم وة ك كتَيبةشدا لة م فرؤم
كورتبينى بة  فرؤيد خؤي، وتارةكانى
راى ”بة دةكــات: تاوانبار  فة رهة نطى
لة ئينسانى ثَيوةندى بــوارى فرؤيد
دانوستان لة بريتيية و دة ضَيت بازاِر
بايؤلؤذيك، ثَيويستى دابينكردنى و
ئةويدى

َ
لةطةل ثَيوة ندى ــةودا ل كة 

بؤ ئامَيرَيكة كوو
َ
بةل نيية، ئامانج

كتَيبةدا لةم ئامانج.“ ئةو بة  طةيشتن
و فرؤيد رةشبينى هةميشة لة توندتر
مةرط غة ريزة ى لة مةِر ئةو روانطة ى
غةريزةى لَيرةدا ئةو دةكاتةوة. رةت
ــكــارى كــاول حــــةزى

َ
مــــة رط لـــة طـــةل

بؤضوونَيك دةبــيــنــَيــت، ــةك  ي وة ك 
وةستا. ئاستى لة ماركوزة  دواتــر كة 
لةمةِر بؤضوونَيك وةهــا بــة فــرؤم 
”ئةطةر دةنووسَيت:  غةريزةى مةرط
دةبَي بن دروست فرؤيد تيؤرييةكانى
لة ض كاولكاري، ئاستى كة وايدانني
كةم تا ئة ويدي، دذى لة يان دذى خؤ
ئةو بةآلم بمَينَيتةوة. نة طؤِرى بة زؤر
ئةمة ثَيضةوانة ى دةيبينني كة شتةى
لةنَيو كاولكارى قورسايى دةردةخات.
نة ئَيمةدا فةرهةنطى لة تاكة كان
طرووثانى لة نَيو كو

َ
جياوازة، بةل هةر

جياشدا جياوازة.“ كؤمةآليةتى جيا
ــة شــرؤظــةى ك فــــرؤم هـــاوكـــات
تيؤرى دَينا، بةكار فرؤيدى كلينيكى
ئةو ـــردةوة. دةك رةت ئــةوى لبيدؤى
كتَيبةكةى لــة بة شَيك كـــارةى بــة م 
تيثبة ندى و مةسيح بنةماكانى خؤي،
ى

َ
سال كــة لبيدؤ بــةثــَيــى كة سَيتى 

دا   zietschrif طــؤظــارى  لة    1932
ئةوةى ثاش وة النا. لَيكردبوو، داكؤكى
بة سةبارةت تيؤرييةكى هةموو كة
بابةتى رةت كردة وة، ئَيرؤتيك ثرسى
نووسى ئــازارى ئةويدى – خؤئازارى 
ئةو تيؤريكى بابةتى طرنطرتين كة
ني.

َ
نائةقال ــى  دة ســةآلت لــةمــةِر ــوو  ب

ديكةى كتَيبى لة فــرؤم راستيدا لة 
تيثبةندى خــؤي، بؤ مــرؤظ خؤيدا،
تةواو بنةمايةكى ضةند بةثَيى خؤى
جارَيكيرت ئةو ثَيدا... طة شة جياواز
كؤمةآليةتى هؤكارى كاريطةرى باسى
طيانثارَيزى نةرةكانى

َ
ثال بةثَيى كة كرد

ضةمكى هــةروةهــا فــرؤم ثَيكدَين.
كة داِرشـــت كؤمةآليةتى ”كةسَيتى
ئاماذةى دا بةرهةمةكانى يةكةم لة
بة ضة مكةى ئــة م ئــةو  ثَيكردبوو.
بؤ ... خؤى دةسكةوتى ”طرنطرتين
ــي“. دةزان كؤمةآليةتى دةروونناسى 
كؤمةآليةتى ”كةسَيتى دةنووسَي: ئةو
ةتةكان

َ
خةسل لة بــذاردةيــةك تة نيا

ثَيكهاتةى سةرة كى ى
َ
كاكل دةطرَيتةوة،

طرووثَيك، ئةندامانى زؤربةى كةسَيتى
ذيانى دؤخى و ئةزموونةكان بةثَيى

ثَيكدَيت“. طرووث هاوبةشى
سةرة كى ناوةرؤكى فرؤم راى بة
كة ئةمةية ئازادى  لة هةآلتن  كتَيبى
بطات، ئازادى بة زياتر هةرضى ”مرؤظ
َ
لةطةل سة رةتايى  يةكَيتى لة  يانى
هةر و، دابــرِبَيــت سروشت و مــرؤظ
دةركةوَيت، تاك  وةك زياتر  ضةندة
و عشق رَيطةى لة يان دةبَيت ناضار
جيهان يةك

َ
لةطةل خؤى كارى خؤِرسك

بة ثَيكهَينانى ثَيوةندييةك يان بخات،
تؤكمةيى و ئازادى كة جيهان

َ
لةطةل

جؤرَيك بةرة و دةكةن، كاول ئة و تاكى
نامؤيى ضةمكى ـــِروات“. ب ئاسايش
يةكةم لة كة  جؤرة  ئةو (alienation)
هــاتــووة، دا مــاركــس بة رهة مةكانى

دةور فرؤم روانطةى سةرضاوةى وةك
لَيكبةسرتان و دابِران ئَيستا دةبينَيت.
ئةو ئةندَيشةى جةمسةرى دوو وةك
وةك ــاوى ــذاك دةروون دة ركــة وتــبــوون.
كةسَيتى تيثةكانى  نَيوان ثَيوةندى 
و ساديسم وَينة بؤ  ــرا؛  دة ك ثَيناسة
نةبوون دياردة  دوو ئيرت مازوخيسم
بكرَين، راظة سَيكسى ثرسى بةثَيى كة
دةكران راظة كؤشش دوو وةك كوو

َ
بةل

هةندَيك لة تاك دةدةن تا يارمة تى كة
ثِرووكَينى تاقةت ةتى

َ
حال و هةست

بكات. رزطار خؤى هَيزى بَي و تةنيايى
بــوون“ ”هــاوِرة نــط واقعى ئامانجى
دؤِراندنى ماناى بة  كة  ة،

َ
كؤمةل

َ
لةطةل

مرؤظ توانةوة ى تؤكمةيى و و تاكَيتى
داية. ديكة كةسَيكى لة

ئازادى لة هةآلتن كتَيبى لة فرؤم
ثؤزةتيظ و نطةتيظ ضة مكى دوو دا
ئةتؤميزةبوون جيادةكاتة وة، لَيك
تَيكؤشانى و  لة“ ”ئــازادى دابِرانى و 
تؤكمةى تــةواو كة سَيتى خؤِرسكى
ــد فــرؤم ــةرضــة ن ه ”ئــــــازادى بــــؤ“.
وطؤِرى

َ
ئال تا دةكَيشَيت زؤر زةحمةتى

بؤ كؤتايى كة - كؤمةآليةتى ئابوورى
و ــة“ ل ”ئـــازادى نامؤيى بــة هَينان 
باس ثَيويستة بؤ“ ”ئازادى بة طةيشتن
دذوارييةكانى بة طرنطى  بةآلم بكات،
تادَيت ــرؤم ف نـــادات. ــوطــؤِرة

َ
ئــة م ئــال

و وطؤِر بةشَيوةى طةشبينانة
َ
ئال ثرسى

دةكات. وَينا ئةخالقى بةثَيى ناوةرؤكى
زكماكى كاولكاري،  نةرى 

َ
ثال ئةطةر 

يةهوود ثَيغةمبةرانى خةونى نةبا،
نَيوان تةبايى و طشتى ”ئاشتى يانى
ى

َ
قوول بة الوى فرؤمى كة نةتةوةكان“

فرؤم دةهات. بة دى كردبوو، هيوادار
طرنطى دا دواتــرى فةرهةمةكانى لة 
دةروونناسى دا و ئة خالق يةكَيتى بة 
َيت:

َ
بل كة ثَيش ضووة جَيطايةك تا و

هَيماى دةروونذاكاوييةك، جؤرة ”هةر
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شكستَيك هةر ئةخالقيية، ثرسَيكى 
كردنى تؤكمة و ثَيطةيشتن رَيطةى لة
ئةو ئةخالقيية.“ ثرسَيكى دا، كةسَيتى
مةعنة وييةكانى بنةما دواتر نَيك

َ
ساال

بة تايبةت – رؤذاوا و ــــةآلت رؤذه
كرد. ى ستايش – بوديسم

يان ثرس بةم زياتر طرنطيدانى
بنةِرةتى طؤِرانى ماناى بة  ثرس ئةو
نيية. فرؤم ئةندَيشةى  و  وَيست

َ
هةل

تووشى كة ثرسةدا ئة م مى
َ

وال لة ئةو
بةتووِرةيى هاتووة ساويلكانة طةشبينى
وابووة طةيشتن ثَيم ”من هةميشة  وتي:
دؤخى تةواوى بة بة و ئازادى عشق بة
كؤمةآليةتييةوة ئابوورى – كؤنكرَيتى
هونةرى كتَيبى وةكضؤن لة بةسرتاوة،
بة كــــردووة، باسم دا خؤشويستن 
جظاتَيكدا ــة ل دةتـــوانـــني دة طــمــة ن
دذ بنةماكانى  كة  ببينينةوة  عشق 
دوا ئةطةر بةكورتى  بــن.“  عشق بة 
بخوَينينةوة فــرؤم  بة رهةمةكانى
َ
لةطةل ــةراورد  ب لة ئةو كة دةبينني
لة داكؤكى ئةوانيدي،  و هؤركهايمَير 

دةكات. طةشبينانةتر وَيستَيكى
َ
هةل

بةطشتى ئةوانيدى و هؤركهايمَير
لة كة فرؤم وتارةكانى يةكةم

َ
لةطةل

ضاثكرابوو  دا  zietschrif طؤظارى
يةكةم

َ
لةطةل تةنانةت بوون، هاودةنط

بوون. كؤك فرؤيد لة  رةخنة كانيشى
بؤ كارةكانى فرؤم لة سةرةتا سةنتةر
فرؤيديزم و ماركسيزم كردنى

َ
تَيكةل

لة وتارَيك هؤركهايمَير ثَيشوازى كرد.
كة دةروونناسي“ ”مَيذوو و ناوى بة دا

 zietschrif طؤظارى ذمارةى يةكةم لة
كة كردبوو ئةوة ى باسى ضاثكرابوو، دا
بة

َ
تَيكةل دةروونناسى رةهةندى دةبَي

ثَيى ئةو  بكرَيت. ماركسيستى تيؤرى 
مرؤظ خواستةكانى دة بــَيــت وابــوو
وتةى بة دا، هــاوضــةرخ ى

َ
كؤمةل لة  

”ئايديؤلؤذيك“ لة ِرووى هةم ماركس،

ســايــكــؤلــؤذيــكــةوة  و هـــة م لـــــة ِرووى
طة

َ
كؤمةل هةرضةندة بكرَين. دةرك

نياييةوة
َ
دل بة ببَيتةوة، نيرت

َ
ئةقال

ناسينى بؤ ضةمكة دوو ئةم ثَيويستى
دةبَيتةوة. كةمرت كؤمةآليةتى دؤخى
سايكؤلؤذيك ئَيستادا شيكارى لة بةآلم
فؤرماسيؤنى دةسةآلتى تا ثَيويستة
ثَيويستى كــة كاتَيك كؤمةآليةتي، 
بكرَيت. دةرك ــت، ــَي ــن دة دؤِرَي خــؤى 
كة هاودةنطة فرؤم

َ
لةطةل هؤركهايمَير

دةروونناسى دةبَي دةروونناسيية ئةم
رؤحَيكى جـــؤرة هيض بــَيــت. تــاكــى 
كؤمةآليةتى وشــيــارى  و جــة مــاوةرى
هؤكارى هةرضة ند نيية، ئـــارادا لة  
دةروونناسى ثَيكهاتنى لة كؤمةآليةتى
ئابوورى ”ثرسى هةية: ى

َ
رؤل دا تاكى

هَيزى كو
َ
بةل ــــاوةرؤك، ن تةنيا  نــة  

دةروونيش سيستمى داضوونةكانى
َ
هةل

مةرجدار دةكات.“
لة   1936 ــى

َ
ســال هؤركهايمَير

بزاظ ”خؤويستى و ناوى بة وتارَيك دا
فرؤيدى تاناتووسى تيؤرى ئازادي“ بؤ
ئةو راى بة كرد. تاوانبار ثاسيظيزم بة
زياتر فرؤيد  بةرهةمةكانى يةكةم 
بةرهةمةكانى دوا بةآلم ديالكتيكني،
بِرواى ثؤزةتيظيستني؛ و بايؤلؤذيكى
روانــطــةى لــة فــرؤيــد بــة  تــانــاتــووس
خراثة كة دة ضَيت نَيوةِراست ضاخى
ثَيوةند ئة فسانةيى ئةهريمةنى

َ
لةطةل

خستنى ثشتطوى بة  فرؤيد  دةدات.
سةركوتكاري، مَيذوويى رةهــةنــدى
ــة دؤخــَيــكــى ب ــاوضــة رخــى دؤخـــى ه
وَيستة

َ
هةل ئةم بــةرة و و زانــى رةهــا 

ضةند ثَيويستة هةميشة كة كشايةوة
بة كاولكارى تا ثَيش نؤخبةيةك هةبن

بطرن. جةماوةر
فرؤم 1930دا دةيةى كؤتايى لة  
هةركام فرانكفؤرت ترى ئةندامانى و
طرنطى فرؤم طرتةبةر. خؤيان رَيطةى

سيستمى دوو ــوان  ــَي ن ــاوازى  جــي بــة  
بةآلم دايكساالرى دابوو، و باوكساالرى
ئةم هة رطيز سةنتةر ترى ئةندامانى
نةكرد.  

َ
قةبول بــةتــةواوى ثرسة يان

زؤر كــة بنيامني، ــرت
َ
ظــال لــة  بَيجطة 

بــوو، باخوفَين ئة ندَيشةى  هؤطرى
كة فــرؤم بؤضوونةى لةم ئة وانيدى
ئةندَيشةى نــوَيــنــةرى بــة فــرؤيــدى 
طومان بــة نــاســانــدبــوو، ــاوكــســاالر  ب
هــؤكــارى بــاســى بـــوو. فـــرؤم كــاتــَيــك
سةنتةرى لــة خــؤى جــيــابــوونــةوةى
هؤركهايمَير َيت

َ
دةل دةكات فرانكفؤرت

كةشف شؤِرشطَيِرتري“ ”فرؤيدَيكى
وزةى باسى فرؤيد كة ئةوةى لةبةر كرد.
كة واية دة كات، هؤركهايمَير ثَيى سَيكسى
ماترياليزمى لة لة فرؤم  زياتر فرؤيد
َ
لؤظنتال اليةكيرتةوة لة نزيكرتة. واقعى
روانطةى كة بوو  ئةمة هؤكار  َيت

َ
دةل

هَيماى هاتبوو، بة سةردا طؤِرانى فرؤم
جياوازى بةشى دوو  لة  طؤِرانةش  ئةم
ثرسى ئـــــازادي، ــة ل ــن هــةآلت كتَيبى 
داية. وجودي“ ”ثرسى و كؤمةآليةتى
روانطةى ضاو لة فرؤم روانطةى هةروةها
ئادؤرنؤوهؤركهايمَيرطرنطىكةمرتىبة
كاتةدا لةو هةر دةدا. جوانيناسانة ثرسى
ئادؤرنؤ ــِرا،  دادةب سةنتةر  لة فرؤم كة 
سةنتةر

َ
لةطةل هةمة اليةنة بةشَيوة ى

وةرضةرخانَيكى ئةمةش بوو،
َ
تَيكةل

قوتابخانةى كارةكانى لة بوو بنةِرةتى
دا. فرانكفؤرت

لة بوو، هةرضى ــِران داب هؤكارى 
فرؤم رق  1940 دا بةرهةمةكانى دةيةى
دواى خِراند.

َ
وقينىدؤستانىثَيشوىهةل

درَيذةى سةنتةر ئةوةندة فرؤم رؤشتنى
دةربارةى مشتومِرى تيؤريك و باس بة
ى

َ
سال هؤركهايمَير نةدا. دةروونشيكارى

 
َ
لةطةل فرؤيدى دا  وتارَيك لة  1939
سةرتر بة فرؤيدى و كرد بةراورد ديلتاى
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فرؤيدى ئيمتيازى هؤكارى بةآلم زاني،
ئةطة رضىضة مك نةكرد. درَيذىراظة بة
زؤربــةى لة دةروونناسانة بنةماى و 
درَيذةى لة دا، سة نتةر بةرهةمة كانى
دة برا، دا، بةكار ثاش جةنط لة و جةنط
كَيشةى دؤستانى و هؤركهايمَير بةآلم
راشكاوانة فرؤيدى تيؤرى

َ
لةطةل خؤيان

دا   1942 ئؤكتؤبرى لة ــــِري. دة ردةب
ثَيرةوانى يةكَيكلة ئَيرنَيستكريسكة
خــود“ ــاســى ــن ”دةروون بة رجة ستةى
لة  داواى بوو، (ego psychology)
لةمةِر سةنتةر وَيستى

َ
هةل كرد

َ
لؤظنتال

بؤ نامةيةكى
َ
لؤظنتال دةربرِبَيت. فرؤيد

هؤركهايمَيرنووسىوداواىرَينوَينىكرد.
كاليفؤِرنيا لة كاتةدا لةو كة هؤركهايمَير
دايةوة نامة كةى مى

َ
وال بة رؤشنى بوو

دةيخوَينينةوة: لَيرةدا كة
سةنتة ر روانطةى وايــة ثَيم من 
زؤر ئَيمة ثؤزةتيظة. تةواو فرؤيد لةمةِر
ئةوين. هاوكارانى و فرؤيد قــةرزدارى
بنةماكانى لة  يةكَيك ئةو ئةندَيشةى 
لةم من ثَيكدَينَيت. ئَيمة فةلسةفةى
ئةوم طةورةيى سةرلةنوَي دواييانةدا
زؤر كة بَيت  بريت لة رةنطة ناسيوة.
فرؤيد سة رةكى مَيتؤدى َين

َ
دةل كةس

و زراظ ناوةِراستى  ضينى بة تايبةت 
راستى ئةم وتةيةزؤرلة  ؤزىظيةنيية.

َ
ئال

كة تَيداية راستى هةندَيك بةآلم دوورة،
ئةو بةرهةمةكانى بؤ زيانَيكى هيض
بَيت، طةورةتر بةرهةم هةرضةندة  نيية.
مَيذوويى دؤخى لة ريشة ى و رةط زياتر
سةيرَيكى ئةطةر  ــة. داي كؤنكرَيت  –
ثَيوةندى نَيوانظيةنىئازادبريومَيتؤدى
ض كة تَيدةطة ى بكةى فرؤيد سة رةكى
فةوتانى بة بووة. طةورة  بريمةندَيكى
نَيوةِراست، ضينى ةيى 

َ
بنةمال ذيانى

طةيشت تازة قؤناغَيكى بة فرؤيد تيؤرى

لةزةت“دا تَيزى لة ”بانرت وتارى لة كة
وةرضــةرخــانــةى ــةم ئ بــة يــان كــــراوة.
ئةو كة دةيسة ِّـَينَيت فرؤيد فةلسةفةى
هةستى خؤيدا تايبةتى  بةرهةمى  لة
بة شى لة كة كردووة طؤِران هة ندَيك بة
و تــاك فةوتانى بؤ دا

َ
ئةقل ضة مكى

دةروونناسى كــراوة. تةرخان ة
َ
بنةمال

هَيندة فرؤيد و ماناية بَي لبيدؤ بَي بة
خؤيدا كارة كةى بى

َ
قال لة كة بووة مةزن

دةروونناسى بنَيت. دةروونناسى وةالوة 
هةميشة وشةكة  درووستى  ماناى  بة
كات بـــووة، هــةر ــى تــاك ــاس ــن دة روون
بةشَيوةى دةبــَيــت  بَيت ثَيويست كة  
بةرهةمة بؤ بطةِرينةوة ئؤرتؤدوكس
كة ئةوضةمكانة سةرةتاييةكانىفرؤيد.
ضةند مةرطن، غةريزةى بة ثةيوة ست
تةنانةت ئانرتؤثؤلؤذيكن. كاتاطؤرى
فرؤيد  روانطةى

َ
كة لةطةل كاتةش ئةو

نةبني، كــؤك بةكارهَينانى شَيوةى  و 
دةزانني بة دروست ديدطاى ئةو ئامانجى
فرؤيد بةرهةمةكانى كة تَيدةطةين و
بــارودؤخ دةركــى بؤ ئــة و بــريى تيذى
ئةندَيشةى وطؤِرى

َ
ئال ــةن. داك ئاشكرا

كة طةياند ئاكامة  بةو ئــةوى  فرؤيد، 
ثَيى بَيرطسؤن، هاوضة رخ، بريمة ندى
بةشَيوةى بةرهةست طةيشتبوو. فرؤيد
كشاندةوة. دةروونــشــيــكــارى لة   خــؤى 
بةرةو دةروونناسى و هؤرنى فرؤم بةآلم
طة

َ
تةنانةت كؤمةل و ساويلكانة طةِرانةوة 
كردةوة . دةروونناسانة كولتوريشيان و

تا رادةيةك نامةية ناوةرؤكى ئة م
ــةى فــرؤم ــط روان ــاوازى بــنــةِرةتــى ــي ج
يةكةم، دةردةخـــــات. هؤركهايمَير  و 
رةتدةكاتةوة بؤضوونة ئةم هؤركهايمَير
فرؤيد بورذوايى ئةندَيشةى توخمى كة
وتارى ثَيشرت لة ئةو دةزانن. ناشياو بة
رةخنةطرانة“دا و كالسيك ”تــيــؤرى

ناتوانَيت بريمةندَيك  هيض وتــبــووى
بةتةواوى لةدؤخىكؤمةآليةتى سةردةمى
َ
لؤظنتال مــى

َ
وةال لة ئةو َيت.

َ
هةل خؤى

هةرضةندة ”بــةرهــةم دةنووسَيت دا 
دؤخى ريشةى لة زياتر طةورةتر بَيت،
كةوابوو داية.“ كؤنكرَيت – مَيذوويى
غة ريزةىمةرط لة مةِر بؤضوونىفرؤيد
كة بةرهةستة“ ”مةبةستَيكى خاوةن
هؤية بةو نة ئة وةش دروستة“. ”ئَيجطار
طشتييةكانى بايؤلؤذيك  ثرسة

َ
لةطةل كة

يى
َ

قووال كة هؤية بةم كوو
َ
بةل سازطارة،

مؤدَيرن مرؤظى روخَينةرةكانى خواستة
فرؤيديان دووهـــةم، دة كــاتــة وة. روون 
ةى

َ
بنةمال ى

َ
رؤل كة كردووة  تاوانبار بةوة

ئةم نةديوة، كؤمةآليةتى هؤكارى وةك
لة كة فرؤيدة ديدطاى زادةى راستيية
ذيانى لة ة

َ
بنة مال ثووكانةوةى ئاست

لة هؤركهايمَير بووة. نيطةران دا مؤدَيرن
باسى درَيذى بة دا ديكةى بةرهةمةكانى
سةرئةنجام، ــردووة. ك وطؤِرة ى

َ
ئال ئة م

لة دةروونناسى كة تَيطةيشت فرؤيد
لبيدؤ كــةوابــوو ــتــةوة . ــذَي تــاك دة تــوَي
ــرؤظ م ــى ــوون ب ــة  ل ــة  رةهــة نــدَيــك ك
ى

َ
كؤنرتؤل لة تــةواوى  بة و ثَيكدَينَيت 

طرنط ضةمكَيكى بةدوورة، كؤمةآليةتى
تاك نابَيت بةمثَيية حة ياتيية. و
بكرَيتةوة. ناسانة)

َ
(كؤمةل سؤسيؤلؤذيك

و ــرؤم (ف رظيزيؤنيستةكان كــة وابــوو
ئةمريكا) لة خــود“  ”دة روونــنــاســانــى
كولتور و

َ
ــةل ــؤم ”ك تــَيــدةكــؤشــن كــة  

لة بكةن“، (دةروونناسانة) سايكؤلؤذيك
هؤركهايمَير دذايةتى بنةماى دان. ة

َ
هةل

ناسى
َ
كؤمةل لة  دة روونناسى نايةوَيت كة

دةروونناسى لة ناسى
َ
كؤمةل يــان دا،

يــةكــنــةبــوون ثــرســى ــتــة وة، ــوَي ــت ب دا 
كة  دةسةِّـَينَيت، (nonidentity)
سةرة كييةكانى ضةمكة ــة ل ــَي ــةك ي
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كة كاتَيك تا رةخنةطرانةية. تيؤرى
كؤمةآليةتييةوة لــةِرووى ناكؤكييةكان
بةشَيوةى ناكرَيت نةكرابن،  ضارةسةر
ئادؤرنؤ بكرَين. سازطار مَيتؤدؤلؤذيك
و ناسى

َ
”كؤمةل وتارى لة دواتر نَيك

َ
ساال

كرد. باس ثرسةى ئةم دا دةرونناسي“
جار بؤ يةكةم راستيدا ئادؤرنؤ لة
بةئاشكرا جياوازىروانطةكانى سةنتة رى
ثَيشو ئةندامانى

َ
لةطةل فرانكفؤرتى

ئةو كرد. شرؤظة (رظيزيؤنيستةكان)
دا  ئانجلَيس لؤس 1946 لة  ئاظريلى لة
كؤمةآليةتى ”زانستى ناوى بة وتارَيكى
دةروونشيكارى سؤسيؤلؤذيكلة رةوتى و
دوو لة ــارة  وت كـــردةوة. ئــة م و

َ
دا“ بــال

يةكةم، سةرنجة. شياوى رةهــةنــدة وة
بؤ فرؤيد طرنطى باسى كة  ئةوة بةهؤى
دووهةم، دةكات . فرانكفؤرت قوتابخانة ى
ماركوزةدا روانطةكانى  لة تؤوَيك  وةك
ناوبانطى و  طــةشــايــةوة و ــوو ب شــني 
ئَيروس كتَيبى لة  و دة ركــرد  جيةانى
رةخنةى توندى بة  دا  شارستانيةت و
ئادؤرنؤ ــرت. ط رظيزيؤنيستة كان لة 
بة هؤرنى كــارن  بةرهة مى بة تايبةت
دةروونشيكارى لة نوَي  مَيتؤدى ناوى
”ئاستة نطى ناوى بة فرؤم وتارى و دا
كؤمةآليةتىعيالجىدةروونشيكارانة“ى
لة كة  ئادؤرنؤ وتارة كةى كرد. شرؤظة
َ
تال زمانَيكى نوسراوة بة جةنط ثاش
بةرهةمةكانى لة كة  نوسراوة  طةزندة و

ناكرَيت. بةدى سةنتةردا ثَيشوى
هَيرشى لَيكدانة وةى بة  ئادؤرنؤ
رظيزيؤنيستةكانبؤ دووضةمكىئَيروس
دةست وتارةكةى فرؤيد،  تاناتوسى و
غةريزةطةرايى َيت

َ
دةل ئةو ثَيدةكات.

دابةشكردنى ماناى  بة دةكــرَيــت  يــان 
غة ريزةى دوو مرؤظ بؤ رؤحى مكانيكى
ــت جؤرَيك دة كــرَي ــان نــة طــؤِر بــَيــت، ي

بَيت مرؤظ بزؤزى دةروونــى خواستى
خؤى و بطات لةزةت بة تَيدةكؤشى كة
بثارَيزَيت،ئةمةشدةتوانَيتزؤرشَيوازى
ــذاردةى ب فرؤيد بطرَيتةبة ر. جياواز
كةوابوو دةزانــَي. دروســت بة دووهــةم
بة ئةو روانطةى كة  رظيزيؤنيستةكان
لةكاتَيكدا ةدان.

َ
لةهةل مكانيكىدة زانن،

تيثةكانى لةمةِر ئةوان حةتمى روانطةى
ــةوان ئ مكانيكيية. ـــةواو ت كة سَيتى
ثرسى بة كة طرنطى بةثَيضةوانةى ئةوة
”مَيذووى فرؤيد وة ك دةدةن، مَيذوويى
بة ئة وان ناكة ن.

َ
قةبول لبيدؤ دةروني“

ى”خود“،
َ
طرنطيدانىلةِرادةبةدةربةرؤل

”خود“ طةشندةى و ئةكتيظ ثَيوةندى
دةخةن: ثشتطوَي (Id) ”نةست“

َ
لةطةل

رةتكردنةوةىغةريزةطةرايى نمونة ”بؤ
ثرسة ئةم  رةتكردنةوةى  يانى  فرؤيد، 
هةندَيك سةثاندنى بة فةرهةنط كة
بة تايبةت و لبيدؤ بة سةر ئاستةنط
دة بَيتة دا، روخَينةرةكان بةسةرخواستة 

و ضةثاندن...“ سةركوت هؤى
لةمةش بَيجطة رظيزيؤنيستةكان
ئةزمونةكانى ى

َ
رؤل كةمكردنةوةى بة

،(erlebnisse) ى
َ
مندال ســةردةمــى 

ى
َ
قوول بة ئةو زةبرانةى كة بةتايبةت

كاريطةرن، كةسَيتى طةشةى لةسةر
لةمةِر جياوازيان  ــةواو ت تيؤرييةكى
طرنطى زؤر فرؤيد سازكردووة. كةسَيتى
كة دةدا ثِرخةسارانة شؤكة ئةو ى

َ
رؤل بة

ثَيكدَينن، مؤدَيرن لَيكثضِراوى كةسَيتى
رظيزيؤنيستة كان بة رهةمى لة شتة ئةم
ئادؤرنؤ نةماوة. و بؤتةوة  رةنط كةم دا
طشتَيتي، لةسةر ”ثَيداطرتن دةنوسَي
و تاكى خواستة و مةيل  لةسةر نة 
بة ثَيويستى هةميشة  دابـــِراوةكـــان، 
دةكرَيت كة هةية مؤنيستى بريَيكى
بكةين، ناودَيرى كةسَيتى يةكَيتى بة

ى
َ
كؤمةل لة هةرطيز كة يةكَيتييةك

لة يةكَيك نايةت. بة دةست ئَيمةدا
فرؤيد لَيوةشاوةييةكانى طةورة ترين
ئةم ئةفسانةى توانى كة بوو ئةمة 
ثؤلينبةندى بكات.“ رسوا يةكَيتيية
فرؤم بةوجؤرة كة تيثةكانى كةسَيتى
كردنى

َ
قةبوول يانى  ــات  دةك دابةشى

كة تؤكمة كةسَيتى  تيث  ضةندين
دؤخى ”شاردنة وةى ماناى بة تةنيا
ثةردةى لة تاكَيكة هةر سايكؤلؤذيكى

ئَيستادا.“ ئايديؤلؤذيكى
ـــةوةى ـــردن ــى ســـاغـــك ــت ــش ــة ط ب
رظيزيؤنيستةكان بــةهــؤى فــرؤيــد
هــة رايــةى بــانــط و ــة و هــةمــوو كــة  ئ
ثاساودانى لة  بَيجطة طريساند،

َ
هةل

نةبوو. هيض كؤمةآليةتى ناكؤكى
بايؤلؤذيكى ريشةى برينى بة ئةوان
وةك بــوارةيــان ئــةم  دة روونشيكاري،
وةك و ئينسانى زانستى ــك جــؤرَي
كؤمةآليةتى تةندروستى  ئامَيرَيكى 
سَيكس ثرسى ــةوان ئ لَيكرد.كاتَيك 
نَيوان ناكؤكى لة حاشا  دة ســِرنــةوة،
نَيوان جياوازى و، دةكةن هَيما و زات
بة ختةوةرى و راستةقينة دابينبوونى
رةت هاوضة رخ شارستانيةتى درؤينةى
بة فرؤم َيت:

َ
دةل ئادؤرنؤ دةكةنةوة.

ساديسم، سَيكسى بنةماى لة كردن حاشا
لة رَيك ئةويش دةكات، ة

َ
هةل كارَيكى

بَي بةشَيوة ى نازييةكان كة دا كاتَيك
ثيشان دةدةن. دياردةية شةرمانة ئةم
رظيزيؤنيستةكان بةرهة مى هَيماكانى
حاشاى خؤيان كة ئةوة بةثَيضةوانةى
دةطات؛ سازان بة سة رئة نجام لَيدةكة ن،
مؤراليزمى لة  بةتايبةت ثرسة  ئةم
ــؤ ــادؤرن ئ ــــت. ــــةوَي ئـــة وانـــدا دة ردةك
ثاساوَيك هيض َيت

َ
دةل بةتووِرة ييةوة

ئةخالقييةكان رَيسا و نؤرم ناتوانَيت
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لة   ئة ويش  بزانَي،  نة طؤِر  و  رةها  بة  
سة ردة مَيك دا كة  ثاش ئة وة ى رة خنة ى 
نيضة  رة ط و ريشة ى سايكؤلؤذيكى رَيسا 
ئة خالقييةكانى دة رخستووة ، هة مويان 

تووشى شك و طومان هاتوون.
ـــَي 

َ
ــــــذة دا دةل ــة  درَي ئـــادؤرنـــؤ ل

راظــةكــردنــى  ــة   ل رظيزيؤنيستة كان 
سة رضاوة كانى بَي نة زمى كؤمةآليةتى 
كة   ئة وة   دة بن.  سادة طة رى  تووشى  دا 
هؤكارى  بة   ركة بة رايةتى  خواستى 
ى 

َ
سة رة كى ناكؤكى و كَيشة كانى كؤمةل

بورذوايى دة زانن،  طة مذة يية، بة تايبة ت 
فرؤم  كة   راستيية  بة م  بة  سة رنجدان 
َيت 

َ
لة  كتَيبى هةآلتن لة  ئازادى دا دةل

تاكى خؤِرسك لة نَيوضووة . لة  راستيدا 
”خودى ركة بة رايةتى قة ت ئة و ياساية 
ثشت  جظاتى  ئة و  بة ثَيى  كة   نة بووة  
ى 

َ
رؤل ناوة ِراست  ضينى  بة   ئة ستوور 

ى 
َ
كؤمةل واقعى  ثَيوة ندى  ــِراوة “.  طــَي

ترساندن  بة ثَيى  هة ميشة   بورذوايى 
ثَيكهاتووة ،  جة ستة يى  توندوتيذى  لة  
دة رك  رؤشنى  بة   ثرسة ى  ئة م  فرؤيد 
كة مثة كانى  سة ردة مى  ”لة   ــردووة :  ك
خة ساندن  زياتر  دا  زؤرة مــلــى  كــارى 

ديارى  يةتى 
َ

كؤمةال دؤخى  ة تى 
َ
خة سل

ئادؤرنؤ  ركة بة رايةتي.“  نة   ــات  دة ك
بورذوايى  تيؤريسازانى  لة نَيو  َيت 

َ
دةل

 نة ريتى هابزى داية، 
َ
دا فرؤيد لة طةل

رة شبينى  روانطة ى  بة   كة  طرووثَيك 
لة  سروشتى شة ِرة نطَيزى  رةهاوة  ضاو 
 
َ
مرؤظ دة كات، ئة م بؤضوونة  دؤخى زال

باشرت دة ردة خات نة  روانطة ى طة شبينى 
فرؤيد  كــاتــَيــك  رظيزيؤنيستة كان. 
 (fixation) شارستانيةت بة  وة ستان

  (repetition) دووثــاتــبــوونــة وة   و 
دة ضَيت.  شوثَينهاظَير  لة   ــت  دة زانــَي
َين طؤِرانى 

َ
رظيزيؤنيستة كان كاتَيك دةل

راستة قينة  دةتوانَيت لة  شارستانيةتى 
دووثاتبوونة وة   زنجرية ى  دا  رؤذاوايى 

بثضِرَينَيت، بيهوودة  طة شبينن.
ئــادؤرنــؤ ســة رئــة نــجــام لــة مــة ِر 
ـــن لــــة ســــة ر عـــشـــق لـــة   ـــرت ـــداط ـــَي ث
لــة   رة خـــنـــة   دا  ــان  ــي ــان ــة ك ــة م ــة ره ب
بة   فرؤم  دة طرَيت.  رظيزيؤنيستة كان 
هؤى ساردى فرؤيد رة خنة ى لَيطرتووة . 
بةآلم شؤِرشطَيِرانى راستة قينة  بة  زؤرى 
و  خــة ون  بة   ديسيثلينن.  بة   و  ســارد 
ئاوات ناتوانني كَيشة  كؤمةآليةتييةكان 
بنرِب  ــَي  دة ب كَيشانة   ئــة م  بسِرينة وة ، 
بة   ثَيويستى  ثرسة ش  ئة م  و  بكرَين 

رة نج و ئازارى هة موان هة ية: ”دة كرَيت 
 
َ
َيني كة  جظاتى ئَيمة  هَيندة  راديكال

َ
بل

تة نيا  لة ودا هة ستى عشق  كة   بؤتة وة  
بة  رق و قني لة  هة موو شتَيكى واقعى 
بة يان دة كرَيت لة  كاتَيك دا هة ر جؤرة  
تة نيا  عشق  راستة وخؤى  هَيمايةكى 
بؤ سة ِّـاندنى ئة و دؤخانة  بة كار دَيت 
ئادؤرنؤ  نة فرة تن.“  ســة رضــاوة ى  كة  
ــارة كــة ى خــؤى بــة  ضة ند دَيــِرَيــك  وت
بة ناوبانطى  وتــة ى  كة   ــات  دة ك ــة واو  ت
دَينَيتة وة :  وة بريمان  بنيامني  رت 

َ
ظال

دة بَي  كة   ناهؤمَيدانة   بةهؤى  ”تة نيا 
دة نوسَيت:  ئادؤرنؤ  بني.“  هؤمَيدوار 
سوكايةتى  هة ستى  ــة  واي ثَيم  ”مــن 
فرؤيد بة  مرؤظةكان هَيماى ئة و عشقة  
دةتوانَيت  تة نيا  كة   ناهؤمَيدانة ية 
نيشانة ى هؤمَيدَيك بَيت كة  هَيشتا بؤ 

ئَيمة  رة واية.“
ـــــة ى بــة رهــة مــة كــانــى  لـــة  زؤرب
ــة  دة يــةى  ســة نــتــة رى فــرانــكــفــؤرت ل
و  ــخــواز  ثــاوان كــة ســَيــتــى   –  1940
ديالكتيكى رؤشنطة رى و ثَيغة مبة رانى 
دا   -  

َ
ــال ــت ــن ــؤظ ل ــى  ــة م ــة ره ب فـــريـــو، 

بة   فرؤيد  وشياريدة رانة ى  كاريطة رى 
طة ِرانة وة ى  ثاش  دة بينرَيت.  ئاشكرا 
درَيذة   رة وتة   ئة م  مان 

َ
ئال بؤ  سة نتة ر 

لة   ض  و  تيؤريك  كــارى  لــة   ض  و  درا 
فرؤيديزم  دا،  ئة زموونى  تؤذينة وة ى 
ى 

َ
ثــِرمــانــاى هــة بــوو. سال كــاريــطــة رى 

لة دايكبوونى  ى 
َ
سال سة دة مني   ،1956

فرؤيد، سة نتة ر ذمارة يةك لة  طؤظارى 
 frankfurter beitrage zur
 soziologei بؤ ئة و تة رخان كرد و 
 
َ
حال بةهة ر  لَيطرت.  رَيزى  بة مجؤرة  

كردنى   
َ
تَيكةل بؤ  كؤشش  جارَيكيرت 

فرؤيد  بة شَيوة ى  و  ماركس  روانطة ى 
ئة ندامانى  لة   يةكَيك  بة   طة شبينانة ، 

ماكس هؤركهايمر

تيؤدؤر ئادورنؤ
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لة   كــة   ســثــَيــردرا  سة نتة ر  ســة رة كــى 
خؤى  كاتى  كة مرت  ئة مريكادا  قؤناغى 
بؤ بريكردنة وة ى سايكؤلؤذيك تة رخان 
ماركوزة   ماركوزة .  هربَيرت  كردبوو: 
دا  شارستانيةت  و  ئَيروس  كتَيبى  لة  
ويستى ”فرؤيدى شؤِرشطَيِر“ كة  فرؤم 
و  لَيكردبوو  حاشاى  ئة فسانة   وة ك 
ئادؤرنؤ و هؤركهايمَير وة ك ثَيغة مبة رى 

ســــة ردة مــــى شـــة وة زة نـــط 
بكات.  رزطار  ناساندبوويان، 
شارستانيةت  و  ئــَيــروس 
تيؤرى  سة رة تايى  هؤطرى 
ــة  فــرؤيــد  ــة  ب ــة طــران رة خــن
دة ردة خات و بايةخى ئة وة ى 
بة كورتى  لَيرة دا  كة   هة ية 

ضاوَيكى ثَيدا بخشَينني.
(2)

ماركوزة  بة ثَيضة وانة ى 
ئة ندامانى ديكة ى سة نتة رى 
ضــووة   كاتَيك  فرانكفؤرت، 
بة ستة ى 

َ
ئة مريكا، ئة وة ندة  دل

ــة   ــط دة روونـــشـــيـــكـــارى نـــة بـــوو. رة ن
يست 

َ
راسيؤنال ئة وة ندة   الو  ماركوزة ى 

ؤز و 
َ
بوو كة  نة يدة توانى لة  دنياى ئال

تاريكى نة ست دا شتَيكى سة رنجِراكَيش 
بدؤزَيتة وة . ماركوزة  كة  لة سة ر يةكَيتى 
سوذة  و ئوبذة  ثَيى دادة طرت – ئادؤرنؤ 
بة   طرنطييان  كــة   هؤركهايمَير  و 
 (nonidentity) نايةكبوون  ضة مكى 
ئة م  لــة ســة ر  جة ختيان  ــة ت  ق دة دا، 
طرنطى  كة مرت   - نــة كــرد  يةكَيتيية 
لة ضاو  دة دا،  تاكى  دة روونــنــاســى  بة  
وتارَيك  لة   ئة و  طشتَيتى كؤمةآليةتي. 
ى 

َ
رؤل نووسي،  دة سةآلت  لة مة ِر  كة   دا 

يةتى 
َ

كؤمةال هؤكارى  وة ك  ة ى 
َ
بنة مال

فرؤم  كة   كاتَيكدا  لة   نة كرد،   
َ
قة بوول

تة واو دذى ئة م بؤضوونة  بوو.

سة رة ِراى ئة مة ش، هة ر بة وجؤرة ى 
زؤربة ى  لة   َيت 

َ
دةل رابينسون  ثؤل  كة  

دة يةى  لة   كة   ماركوزة  بة رهة مة كانى 
زراظ  هؤطرييةكى  نوسيوية  1930دا 
بة   نمونة   دة بينرَيت.   بؤ  فرؤيد  بة  
لة زة تخوازانة   دة رفة تى  بة   طرنطيدان 
(hedonistic)  لة  طشتَيتى ديالكتيكى 
لة   رة خنة   دا،  بة ختة وة رى  و   

َ
ئة قل

رة وتى سؤفيانة ى ئايدياليست دة طرَيت. 
سة ركوتكردنى  ــوزة   ــارك م بة طشتى 
ثَيوة ند  ضة وساندنة وة    

َ
لة طةل سَيكس 

ثة تى  رةهــة نــدى  لة   بَيجطة   و،  دة دا 
سَيكسي،  ســة ركــوتــى  سايكؤلؤذيكى 
دة طــرَي.  ضاو  لة بة ر  سياسيشى  ــى 

َ
رؤل

سة رة ِراى ئة مة ش، ماركوزة  رة خنة  لة  
دة طرَيت،  عشق  بورذوايى  ئايديؤلؤذى 
كة  ئة رك و وة فادارى باشرت لة لة زة ت 
ـــا ضة مكى  ئـــة و هـــة ر وةه ـــــَي.  دة زان
ئايدياليستى ”كة سَيتي“ رة ت كردة وة ،  
ئة م ثرسة  دواتر بوو بة  ثشتخانَيك بؤ 
ئادؤرنؤ تا ئة ندَيشة ى رظيزيؤنيستة كان 
 1937 ى 

َ
سال ماركوزة   بكاتة وة .  رة ت 

و  توخمة  حسى  ـــى 
َ
رؤل بــة   ئــامــاذة ى 

جة ستة ييةكان كردبوو لة  طة يشتن بة  

بة ختة وة رى راستة قينة دا، هةروةها 
ــرتيــن فــؤرمــى بة ستني 

َ
لــة  راديــكــال

(reification)  جة ستة دا ”برية وة رى 
ثَيشطؤيانة ي“ لة زة تى رة سة نى ديبوو. 
لة مة ِر  دا  وتارَيكى  لة   سة رئة نجام، 
لة زة تخوازي، ثَيوة ندى نَيوان خواستى 
توندوتيذى  و  سة ركوتكراو  سَيكسى 
ئة م  كردبوو،  بــة دى  شاخانى 

َ
هةل و 

و  ئــَيــروس  كتَيبى  لــة   ثَيوة نديية 
ـــى ســة رة كــى 

َ
شــارســتــانــيــةت دا رؤل

دة طَيرَيت. 
ئاكامى  ثـــاش   

َ
حــــال ــة ر  ــةه ب

و  ئيسثانيا  نَيوخؤيى  شــة ِرى  سامناكى 
ثاكتاوكردنى دادطاكانى مسكؤ، ماركوزة  
بة  جدى خوَيندنة وة ى فرؤيدى دة ست 
ثَيكرد. ناِرة زايةتى فرواوان لة  ماركسيزم 
ئة وى  هَيطلى  ماركسيزمى  تة نانة ت  و 
برد – وة ك ضؤن  تر  ئاقارَيكى  بــة رة و 
ثَيشرت ئادؤرنؤ و هؤركهايمَيرى بؤ وَي 
لة  ئاستة نطى سايكؤلؤذيكى  تا  بردبوو- 
ـــوطـــؤِرى كــؤمــةآليــةتــى  

َ
ـــال بـــــة ردة م ئ

رة شبينى  تؤذينة وة   ئــة م  بتؤذَيتة وة . 
كرد،  زياتر  هؤركهايمَيرى  و  ئادؤرنؤ 
بة جؤرَيك كة  بة خَيرايى ثراطماتيزمى 
سياسييان بة جيهَيشت، بةآلم سة رلة نوَي 
يزمى 

َ
ماركوزة ى بة رة و رةهة ندى راديكال

نَيك تؤذينة وة  
َ

يوتؤثيايى برد. ثاش ساال
ى 

َ
و تَيِرامان، ئَيروس و شارستانيةت، سال

ظيلهَيم رايش

ماركوزة
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بؤ  كؤششىماركوزة وكرايةوة،
َ

1955بال
ة
َ
هةول لة و فرؤيد، ماركس ثَيوةنددانى

رةخنةطرانة تيؤرى سةرةتاييةكانى
بةثَيضة وانةى ضــوو. واوةتـــر ئَيجطار
وردبينى كة  هؤركهايمَير و ئــادؤرنــؤ
مرؤظى ى

َ
قوول ناكؤكى لةمةِر فرؤيديان

ئةو ثشتى
َ
ثال بة تا بةكارهَينا، مؤدَيرن

نايةكبوونتؤكمة روانطةىخؤيانلة مةِر
فرؤيد، كة تَيطة يشت ماركوزة بكةن،
بةتايبة تفرؤيدى ثريكةباسىثرسىبان
ثةيامىيةكَيتى دةروونناسانةىكردووة،
بةثَيضةوانةى ماركوزة دَينَيت. تةبايى و
وةك ئؤرتؤدوكسى فرؤيدى كة فــرؤم
كردبؤوة، رةت مؤدَيرن دؤخى دوذمنى
توخمانةىدةروونشيكارى ئةو تا تَيكؤشا
ئَيستا سيستمى لة  كة  بكات ئاشكرا

سةرتر دةضن.
و ؤز

َ
ئال كتَيبى ناتوانني لَيرةدا 

بة شارستانيةت و ئــَيــروس هـــة راوى
دة توانني بــةآلم بكةين، راظــة درَيــذى
لة بةرهةمة ئةم ثَيوةندى  دة ربــارةى
سةنتةر ثَيشوى تؤذينةوةكانى

َ
لةطةل

بةشى بكة ين. يةكةم َيك باس
َ
خال ضةند

لة  جيا هاوينى1955 بة  كة كتَيبة - ئةم
طؤظارىDissent ضاثكرا-واديارةهَيرش 
ماركوزة رظيزيؤنيستةكان. سةر دةكاتة
كة دة طرَيتةبةر بابةتَيك هةوداى لَيرةدا
كردبوو.  باسى ثَيشرت

َ
سال 10 ئادؤرنؤ

ثرسة بةم تؤذينة وةكةى بة ئاماذة ئةو
دةستثَيدةكاتكةبةرهةمةكانىظيلهَيم
باسى خَيرا بةآلم دة سثَيك، رايش دةكاتة
دةكات. رايش ئةندَيشةى ناكؤكييةكانى
نةيتوانيوة بؤوةى رايش ماركوزة راى بة
ديــارى سةركوت جياوازةكانى جــؤرى
مَيذوويى ”ديناميزمى نةيتوانيوة بكات
َ
لةطةل ثَيوةندىئةو و غةريزةىسَيكسى
لة بكات. بةدى كاولكةرانة“ خواستى
ضوو ئاقارَيك بـــةرةو ــش راي ئاكامدا
سَيكسى ــازادى ئ لة  داكؤكى ساويلكانة 

بكات.
ماركوزةثاشئةوةىبةكورتىيونط
رة تدةكاتةوة، دةروونشيكارى”راست“ و
نيوفرؤيديزم. اليةنطرانى دةكاتة  روو
وتارةكانى يةكةم كردنى ستايش بة ئةو

دة ست  zietschrif دا طؤظارى لة فرؤيد
َ
لةطةل فرؤم وةك ماركوزة ش ثَيدةكات.
(ئةو دةكات. دذايةتى جظاتى باوكساالر
ضاوضنؤكانة“ – ”باوكتةوةرى ضةمكى
بةكار (patricentric-Acquisitive)
نى

َ
ساال لة  فــرؤم كة ضةمكَي دَينَيت،

ديــاردة هةمان دةربِرينى بؤ دا دوايــى
بردن هَيرش بة و) كردبوو ضةواشةى
performance-) كاركرد“ ”بنةماى بؤ
بـــةراوردى ئــةو

َ
لــة طــةل  (principle

ضةمكة، لةم ئةو مةبةستى كردبوو.
تــايــبــة تــى جظاتى دؤخــــى جـــؤرَيـــك 
بنةماية ئــةم بةثَيى كة هاوضةرخة
 وكاركردىئابوورى

َ
طةبةثَيى رؤل

َ
”كؤمةل

ثؤلينبةندى ئةنداماني، ركةبةرايةتى
رةهةندى َيت

َ
دةل ماركوزة دةكرَيت“.

لة فرؤم بةرهةمة كانى رةخنةطرانةى
لة كزى سةنتةردا لة كاتى جيابوونةوةى
خؤى خةستى بة فرؤم كة كاتَيك دابوو.
وطؤِرى

َ
ئال كارىكلينيكىتةرخانكرد، بؤ

ثَيكهات. دا  بة رهةمةكانى لة 
َ
قــوول

ضارةسةرى جؤرَيك بانطةشةى بة فرؤم
و فرَينضى كة بةختةوةرى بة ثة يوةست
ئةم لةئاست  ثَيدابوو، ثةرةيان طرودك 
دةكرَيت كة بوو تةسليم ئايديؤلؤذيية
جظاتةدا لةم راستني هةر بةختةوةرى
”لة َيت 

َ
دةل ماركوزة بةآلم بَيت. بةدى

جظاتىسةركوتكاردا،بةختةوةرىتاكىو
طة

َ
 كؤمةل

َ
لةطةل وطؤِرى بةرهةمةَينان

َ
ئال

دوو ــةم ئ ئــةطــةر و دايـــة  ناكؤكى لــة  
وطؤِرى

َ
ئال و تاكى (بة ختةوة رى ضةمكة

بةرهةمهَينان)وةكبةهاكانىئةمجظاتة
خؤيانوةكهؤكارىسةركوت بضةسثَين،

دةردةكةون.“

تيؤرى لةمةِر ماركوزة روانطة ى
َ
لةطةل دةروونشيكارانة، ضارةسةرى و
روانطةىئةوو ئةندامانى ديكةىسةنتةر
زؤر (praxis)تيؤرىوثراكسيس لةمةِر
شارستانيةتى قؤناغةى لةم لَيكدةضن.
بةتةواوى شتة دوو ئة م ناكرَيت رؤذاوادا،
لةم كام هيض هةرضةند بكةينةوة، ئاشت
ئةطةر نني. سةربةخؤ بةتة واوى دوانة
يان ثراكسيس لة ــةواوى  ــةت ب تيؤرى
ناوةرؤكى بتوَينينةوة ، دا ”ضارةسةر“
نَيطةتيظورةخنة طرانةىلةنَيودةبةين.
كاتَيكرظيزيؤنيستةكانفانتازياىفكرى
زؤر دةتوَيننةوة، دا ضارةسةر كردارى لة
ثؤزةتيظيستةكان ثراطماتيستةكان و لة
كة كةسانة  لةو يانى دةبنةوة، نزيك 
دان. رةخنةطرانة تيؤرى بةرانبةر لة
ئةو هةر فرؤيد

َ
لةطةل رظيزيؤنيستةكان

َ
لة طةل هَيطل ثَيرةوانى كة دة كةن كارة
دووهةمى بة شى لة ماركوزة كرديان، ئةو
ثرسةى ئةم و شؤِرش دا

َ
ئةقل كتَيبى

اليةنةوة دوو لة ئــةوان باس كــردووة. 
يةكةم، دةدةن. ئةنجام تواندنةوة كارى
بوَيرانةترين و ثِرماناترين ئـــةوان
كــردةوة: رةت فرؤيديان تيؤرييةكانى
و سةرةتايى هــؤزى مــةرط، غة ريزةى
لةدة قىسة رةكى ماركوزة كوشتنىباوك.
ئةو دةنوسَيت دا شارستانيةت و ئَيروس
رظيزيؤنيستةكان كة  مَيذينة  مرياتة
”بةهاى بــةهــؤى ثــَيــدةكــة ن، تة ى 

َ
طال

روداوة ئــةو ثِرماناية، يكى
َ
سة مبؤل

باسى فرؤيد تيؤرى كة  لةمَيذينانة
دةظةرى لة هة ميشة بؤ رةنطة كردوون،
بَيت. سة رتر مرؤظناسانة سةِّـاندنى
واقعى ئاكامى مَيذووييةكان ثرسة بةآلم
تيؤريية لة ئةم ئةطةر ئةم روداوانةن...
(هؤى دذايةتى دةكات ى سالم

َ
ئةقل ئاست

درَيــذةى لة  تيؤريية) ئة م كة  ئة وةية
راستييةك بانطةشةى خؤيدا خةباتى
ثة روة ردة سالم بةجؤرَيك ى

َ
ئة قل كة دةكا
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بكات.“ لة بري راستيية ئة و كة كــراوة 
كة ئادؤرنؤ بــةوجــؤرة  هــةر دووهـــة م،

رظيزيؤنيستةكان  1946 وتبووي، ى
َ
سال

و خةون و،
َ
كؤمةل و تاك نَيوان ناكؤكى

رظيزيؤنيستةكان دةدةن. ثاساو وشيارى
وشيارى دة روونناسى بؤ  طةِرانةوة بة
ويستى بةثَيضةوانةى فرؤيدي، ثَيش

دةبن. تووشى سازش خؤيان،
بؤضوونى ئادؤرنؤ وةك ماركوزةش
تؤكمة كةسَيتى لةمةِر رظيزيؤنيستةكان
جظاتى لــة ــت ــَي

َ
دةل و ــة وة  ــات دة ك رة ت 

دا تاكَيتى رةسةن قة تدروست هاوضةرخ
”دؤخىتاكى لةضةندينتؤخمى نابَيت:
هةر ثــَيــكــدَيــت، طشتى ضــارة نــووســى
كليلى داوة فرؤيد ثيشانى كة  بةوجؤرة
ضارةنوسى دةستى لة  تاك جارةنوسى
يزمى

َ
 مؤرال

َ
لة طةل شتة داية.“ ئةم طشتى

رظيزيؤنيستةكانلةناكؤكىداية:”فرؤيد
لةنَيو ئايدياليستى ئةخالقى تى

َ
خةياال

لة تاكَيكى بَيجطة بردووة: ”كة سَيتي“
كة تاكَيك نيية دى هيضى ”تَيكشكاو“
راهاتوة شاخان

َ
هةل و سةركوت

َ
لةطةل

بةكاريان سةركةوتوانة بةشَيوة ى و
لةئاست بةتوندى زؤر ماركوزة دَينَيت.“
بة فرؤيد غةريزةى تيؤرى شَيواندنى
دةستىرظيزيؤنيستةكاندذايةتىدةكات.
َيتئاراستة ىزاتىتيؤرىغةريزة

َ
ئةودةل

كةسَيتى لة نة ست، بؤ هةستةوة  لة
لة و، ى

َ
مندال ئةزموونى بؤ ثَيطةيشتوو

ثَيداطرتن بة فرؤيد تيثة. بةرة و تاكةوة
ماترياليستى بؤضوونَيكى لبيدؤ، لةسةر
طةشة دا) سَيكس (لة دامركان ثرسى لة
و مة عنة وى روانطةى

َ
لة طةل كة ثَيدا

ناكؤكة. رظيزيؤنيستةكان سةركوتكة رى
سَيكسى ريشةى بؤ طةِرانةوة بة ماركوزة 
طرنطى ــةنــوَي ــد، ســةرل ــرؤي تــيــؤرى ف
هةر فــرؤم بــةآلم دا،  ئؤديث طرَيى بة  
سةنتة رى بؤ  هاتنى رؤذى يةكةم  لة
طرتبوو. ثرسة  لةم رةخنةى فرانكفؤرت

كتَيبىئَيروسوشارستانيةت ماركوزةلة 
دةكا ئؤديث طرَيى باسى بةدةطمة ن دا
لةو بةآلم ثَينادا. سةرنجى  ئة وةندة  و

 Dissent طؤظارى لة لة كة وتارةيدا
(ئَيروس ثةراوَيزى  وةك و ضاثكراوة 
ــت، ــرَي دةك حــســاب و شــارســتــانــيــةت)
دةكات. باس جياواز تةواو روانطةيةكى
طرَيى طةِراندنةوةى ” بؤ فرؤم كؤششى
دة ظةرى بؤ سَيكسةوة دةظةرى لة  ئؤديث
ثَيضةوانةى دوواليـــةنـــة“، ثــَيــوة نــدى
بريى رة خنةطرانةى و سةرةكى ى

َ
خال

ئؤديث، ئارة زووى فرؤيد راى بة فرؤيدة.
نارةزايى تةنيا فرؤم، راى بةثَيضةوانةى
ذاناوى ئازادييةكى دايك و لة دابِران لة
ــارةزووة  ئ ئةم نيية.  “alienator” و 
دامركانى بؤ ئاطرين ويستَيكى هةروةها
ذن وةك دايك بة طةيشتن بؤ و، سَيكسى
لة راستيدا دةردة خات. ثشت،

َ
وةك ثال نة

لة سَيكسى ”مةيلى ــَيــت
َ
دةل مــاركــوزة 

ذن وة ك دايك دةيةوَيت يةكةمدا ثلة ى
لة هةِرةشة  راستيةش ئةم بكات، داطري
دةكات. شارستانيةت دة روونــى بنةماى
وةك ئؤديث ملمالنَيى سَيكسي‘ ’ويستى
طة

َ
كؤمةل و كَيشةى نَيوان تاك يةكةمني

دةردة خات.“لةبريكردنىريشةىسَيكسى
ضبةطشتىضوةكجيلوةى طرَيىئؤديث،
جظاتى ثرسةكانى رتين 

َ
قول هَيمايى

كَيشة ئة و ثاساودانى ماناى بة  هاوضةرخ،
طرَيىئؤديثلةوانةوة كة بنةِرةتييانةية

دةطرَيت. سةرضاوة
بؤ كــة ديــكــة ـــةآلم غـــة ريـــزة ى ب
رظيزيؤنيستةكان و طرنطرتة  ماركوزة
(thanatos)تاناتوس رةتيانكردؤتةوة:
كة داية لَيرة هةر مة رطة. غةريزةى يان
هؤركهايمَيريش و ئادؤرنؤ لة ماركوزة
دة يةوَيت جارَيكيرت و دةضَيت واوةتــر
ثَيوةند فرؤيد و ماركس  ئةندَيشة ى
هؤركهايمَير و ئادؤرنؤ راى بة بــدات.
مةرط غــةريــزةى ضةمكى بة فرؤيد

كاولكارانةى خواستى هَيمايى بةشَيوةى
ماركوزة دةخــات. دةر مؤدَيرن مرؤظى
بة ئاماذة  و  دةكات

َ
قةبول روانطة  ئةم 

ضاالكى توندبوونة وةى و بــةردةوامــى
بةثَي روخَينةرانة ىمرؤظدةكاتكةثَي
بةآلم دةبَيت، طةشة ىشارستانيةتزياتر
حاشاى دةيانةوَيت رظيزيؤنيستةكان
زؤر فرؤيد مةرطى غةريزة ى لَيبكةن.
رظيزيؤنيستةكان كوَيرانةى ئيمانى لة
مرؤظى ــؤزى

َ
ئــال سروشتى و  شياوترة

مؤدَيرندة ناسَيت.
و ئادؤرنؤ بةثَيضةوانةى ماركوزة
رةشبينى باسةكةىخؤىبة هؤركهايمَير
بة راىئةو غةريزةىمةرط، ناكات. تةواو
خواستَيكى ،

َ
زال بةثَيضةوانةىبؤضوونى

توند و دةشاخَيت
َ
هةل كة نيية دةروونى

وانةبوو ”ثَيى فرؤيد دةكــات. و تيذى
دةذين؛ كاولكارى مة بةستى بة ئَيمة كة
غةريزةى دذى لة  يان مةرط غةريزةى
ئةو خزمةتى لة يان دة بينَيت دةور ذيان
مةرط غة ريزةى ئامانجى هةروةها داية؛
دامركانى كوو

َ
بةل نيية، كاولكارى تةنيا

كتَيبى لة  ماركوزة كاولكاريية“. بة  نياز
بؤضوونى دا  شارستانيةت و  ئَيروس
تاناتوس واقعى سروشتى لةمةِر خؤى
راستةقينةى ئامانجى دةكـــات. ــة راظ
نيية، شاخان

َ
هةل مـــةرط،  غــة ريــزةى 

كة كَيشةيةكة بة هَينان كؤتايى كوو
َ
بةل

هةر غة ريزة، ئةم مة يدانى ذيانة. ناوى
دةتةوَيتبة هةمانضةمكىنريوانايةكة
واستانىسروشتىبَيطيانبطات.مادامكة
هةية خواستَيكى وةها مةرط غةريزةى
غةريزةى لة  سةرسوِرهَينةر بةشَيوةى 
دةيانةوَيت دوو  هــةر دةضــَيــت: ــان  ذي
كؤتايىثَي تَيربكةنو ئارةزوو خواستو
دةيةوَيت مةرط غةريزةى ئةطةر بَينن.
كاتَيك كةوابوو بكاتةوة، كةم كَيشةكان
غةريزة ئةم ببنةوة، ذيانكةم كَيشةكانى
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بة   رَيطة   فــة رزيــة  ئــة م  دة بــَيــت.  الواز 
ماركوزة  دة دات تا فريدى ثريى رة شبني 
بة رة و دة ظةرَيكى يوتؤثيايى ببات. هة ر 
َيت: 

َ
دةل دا  باسة كة ى  كؤتايى  لة   وة ك 

غــة ريــزة   ســة رة كــى  ئامانجى  ”ئــة طــة ر 
كو لة نَيوبردنى ذان 

َ
كاولكارى نة بَيت، بةل

و ئازار – سِرينة وة ى كَيشة كان – بَيت، 
هة رضة ندة   دذواز،  بة شَيوة ى  ئة وجار 
ذيان زياتر تَير و تة با بكرَيت، ناكؤكى 

نَيوان ذيان و مة رط 
كــة مــرت دة بــَيــتــة وة . 
بنة ماى  كـــة وابـــوو 
بنة ماى  و  لــــة زة ت 
نريوانا ثَيكدة طة ن“. 
ثَيرة وانى  زؤربـــة ى 
ئؤرتودوكسى فرؤيد، 
بة و  سة رنجدان  بة  
طانة  كة  ماركوزة  

َ
بةل

بة م  دة يةَينَيتة وة  
كة   دة طـــة ن  ئاكامة  
ماركوزة ش بة  رادة ى 
ــى  ــؤرن ه و  ـــــرؤم  ف
رظيزيؤنيستة ، بةآلم 

لة  رةهة ندَيكى ديكة وة .
تا  تَيدة كؤشَيت  ماركوزة   كة وابوو 
رة خنة طرانة ،  تيؤرى  باشرتين  بة ثَيى 
ئة طة ر  بكاتة وة .  مَيذوويى  تاناتوس 
 
َ
ذيان لة  رَيطة ى ثَيوة ندى مرؤظ لة طةل

سة ركوت  لة   ــة دة ر  ب و  ــازاد  ئ سروشتى 
سة رلة نوَي ئَيرؤتيزة  (ئاشقانة ) بكرَيت، 
ثــَيــويــســت نيية.  ـــة رط  دة ســـةآلتـــى م
َيت ئة م ثرسة  ثَيويستى بة  

َ
ماركوزة  دةل

سِرينة وة ى زة خت و سة ركوتى سَيكسى 
”بَي  بؤ  طــة ِرانــة وة   و  زاوزَي  ئة ندامى 
ى هة ية. ئة و 

َ
نؤرمى ضة ندفؤرمي“ مندال

لَيرة دا، نة  هة ر لة  ئادؤرنؤ و هؤركهايمَير 
كوو بة شَيوة ى تايبة تى خؤى 

َ
و فرؤم، بةل

لة  رايش و فرؤيديش واوة تر دة ضَيت. 
َيت تة نيا كاتَيك كة  هة موو 

َ
ماركوزة  دةل

بكرَيت  ئــَيــرؤتــيــزة   ديــســان  جة ستة  
كة   نامؤبوودا،  كارى  برسة ر  دة توانني 
هة موو جة ستة  بَيجطة  لة  بة شى زاوزَي 
طة ى طؤِراو 

َ
 بني. كؤمةل

َ
دة كاتة  شت، زال

– كة  ئيرت لة سة ر ”بنة ماى كاركردي“ 
رانــة وة ســتــاوة -  فــة وتــاو  و  سة ركوتكة ر 
كؤتايى بة  ”سة ركوتى زيادي“ كة  ريشة ى 
بة مجؤرة   و  دَينَيت  هة ية  مَيذوويى 

تاك لة  كارى نامؤبووى ثِركَيشة  رزطار 
دة كات. يارى جوانيناسانة  جَيطة ى ذان 
بنة ماى  دة سةآلتى  دة طرَيتة وة ؛  ئازار  و 
نريوانا و كاولكارى لة سة ر ذيانى مرؤظ 
ئــارام  ”دنيا  بة مجؤرة   دَيــت.  كؤتايى 
دة طريَت؛ ئة مة  رةهة ندى سايكؤلؤذيكى 
بنة ماى  كة   ماركوزة ية  يةكَيتى  تيؤرى 

فة لسة فة ى ئة و ثَيكدَينيَت.
هـــــة روة ك ضــــــــاووة ِروان دة كـــرا 
بوَيرانة ى   ى 

َ
هة ول ماركوزة   هاوكارانى 

وة ك  فرؤيد  ثَيناسة كردنى  بؤ  ئة ويان 
خؤش  ثــَي  شؤِرشطَيِر  يوتؤثيستَيكى 
نة بوو. ئادؤرنؤ و هؤركهايمَير بة شَيوة ى 
بةآلم  بذارد، 

َ
هةل بَيدة نطييان  زيرة كانة  

 Dissent فرؤم تَيكؤشا لة  ذمارة ى ديكة ى

دا روانطة ى ماركوزة  رة ت بكاتة وة . فرؤم 
سة ر  كــردة   هَيرشى  اليــةنــة وة   دوو  لة  
بدا  ثَيشان  تَيكؤشا  سة رة تا  مــاركــوزة : 
دة روونشيكاريدا  بوارى  لة   ماركوزة   كة  
خاوة ن هيض ئة زموونَيكى ثراتيكى نيية 
تَيطة يشتووة . فرؤم  لة  فرؤيد  و خراث 
وتى فرؤيد زياتر يةخسريى ماترياليزمى 
ناديالكتيكى بورذوايى سة دة ى نؤزدةهة م 
بووة ، نة  ئة وة  كة  دذى ئة م رة وتة  بَيت. 
ــيــدا تــا روانــطــة ى 

َ
ــة و هــةروةهــا هــة ول ئ

ــة ِر  ــة م مـــاركـــوزة  ل
ن  نيستة كا يؤ ظيز ر
ــة  هــة مــويــانــى  ك  –
بيبنى  يـــةك  وة ك 
بكاتة وة.  رة ت  بوو- 
ـــَيـــت؛ بؤ 

َ
فـــرؤم دةل

بؤضوونى  نموونة  
من لة مة ِر ”كة سَيتى 
ــنــة ر“،  بــة رهــة مــةَي
ــــة وة ى كــة   ــر ل ــات زي
ــاى  ــن مــــاركــــوزة  وَي
دة كا، لة  دذى جظاتى 
خة بات  هــاوضــة رخ 
دة كــــات. ئـــة و هــة ر 
ـــَي لة  

َ
وةهــا روانــطــة ى مــاركــوزة  كة  دةل

دؤخى ئَيستادا هيض كة سَيتييةكى تؤكمة  
نادروست  بة   بَيت،  دروســت  ناتوانَيت 

دة زانَيت.
فرؤم  هَيرشى  دووهة مى  اليةنى 
تا  تَيدة كؤشَيت  لَيرة دا  ئة و  طرنطرتة . 
كَيشة ى حة تمى نَيوان دامركانى سَيكسى 
و شارستانيةت، كة  فرؤيد ئة و هة مكة  
ــوو، زيــنــدوو  ــردب ثــَيــداطــرى لــة ســة ر ك
بَي  هة ندَيك  فــرؤم  راى  بة   بكاتة وة . 
”بَي  دووتؤيى  لة   كة   سَيكسى  نؤرمى 
نؤرمى ضة ند فؤرمي“دا داكؤكى لَيداكات، 
 هيض شارستانيةتَيك سازطار نيية. 

َ
لة طةل

طوو  و  ساديزم  شت،  دوو  تة نيا  ئة طة ر 
دة زانــني  بطرين،  ضــاو  لة بة ر  ويستي، 

طروثَيك لةقؤتابيانى قوتابخانةى فرانكفورت
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كة  ئة م دوو ثرسة  لة  هة موو دؤخَيكدا 
دامركانى  ئامانجى  هَينة رن.  نة فرة ت 
 كة  مة بة ستى ماركوزة ية، 

َ
خَيرا و كامل

دةتوانَيت تاك وة ك بة شَيك لة  سيستمى 
ورووذاندن و هة ندَيك خواست و ئارة زوو 
كة  بة  ئاسانى دة ستكارى دة كرَين لَيبكات، 
وة ك ئة و شتة  كة  لة  كتَيبى دنياى دلَيرى 
ى دا 

َ
دوس هاكسل

َ
مؤدَيرن، بة رهة مى ئَيل

بؤضوونى  ثَيضة وانة ى  بة   دة دات.  روو 
ماركوزة  (و ئادؤرنؤ) عشقى بة  جيا لة  

سَيكس، ثرسَيكى تة واو ئايديؤلؤذيك 
 
َ
قة بول دة تــوانــني  هة رضة ند  نيية، 

لة   ناتوانَيت  شتة   ئــة م  كة   بكة ين 
ى هاوضة رخ دا رووبدات. هَيماى 

َ
كؤمةل

بة   ماركوزة   ئة ندَيشة ى  نَيطة تيظى 
هيض كوَي ناطات، تة نيا دنيا بة شَيوة ى 

نةَيليستى رة ت دة كاتة وة .
فــرؤم  مـــِرى  و  مشت  و  بــاس 
َيكى 

َ
خال ضة ند  لة سة ر  مــاركــوزة   و 

بضوك ماوة يةكى زؤر درَيذة ى كَيشا. 
كة   رايطة ياند  ماركوزة   سة رئة نجام 
نةَيليزم  وتى  و  نةَيليستة   كة سَيكى 
 (great refusal) “ سة رثَيضى طة ورة”
رة نطة  تاقة  هيؤمانيزمى راستة قينة ية 
كة  لة م ضاخة دا رة وايــة. ئة م وتة ية 
و  ئــادؤرنــؤ  لة   مــاركــوزة ى  جارَيكيرت 

ى 
َ
هؤركهايمَير نزيك كردة وة . بةآلم كاكل

سة رة كى ئَيروس و شارستانيةت بة رة و 
دة ظةرَيك تَيشك دةهاوَيت كة  سة رئة نجام 
لة   ماركوزة   بؤضوونى  طة شبينانة ية. 
ضة مكى نريوانا لة و شتة  نزيكة  كة  فرؤم 
ئازادى دا بة يانى  لة  كتَيبى هةآلتن لة  
خواستى  و  ذيــان  ”خواستى  كـــردووة : 
كاولكارى دوو هؤكارى سة ربة خؤ و لَيك 
ئاوة ذوو  بة شَيوة ى  كو 

َ
بةل نني،  جياواز 

خواستى  هــة رضــة نــدة   لَيكبة سرتاون. 
ذيان سة ركوت بكرَيت، خواستى مة رط 
هة رضة ندة   ثة رة دة طرَيت؛  كاولكارى  و 
هَيزى  بة ديبَيت،  زياتر  ذيان  خواستى 

كاولكارى  دة بَيتة وة .  كة مرت  كاولكارى 
بة رهة مى ذيانى نة ذياوة .“ ماركوزة  ثَيى 
وابوو كة  دوو غة ريزة ى مة رط و ذيان 
سة رئة نجام يةكَيتييةك درة وست دة كة ن، 
بة ثارَيز  دواليستَيكى  وة ك  فرؤم  بةآلم 
مايةوة . سة رة ِراى ئة مة ش لة  دواليزمى 
خواستى  و  مــة رط  غة ريزة ى  دا  فــرؤم 
ذيان  داماوى  بة رهة مى  وة ك  كاولكاري، 
ى 

َ
فام دة كرَيت. فرؤم دواتر لة  كتَيبى دل

بة مجؤرة   خؤى  وَيستى 
َ
هةل دا  مــرؤظ 

بة يان كرد: 
ــة  ضة شنى  ل ئـــة م دوالـــيـــزمـــة ... 
نيية  بايؤلؤذيك  زاتــى  غة ريزة ى  دوو 
و  بَيت  نة طؤِر  رَيذة يى  بة شَيوة ى  كة  
غة ريزة ى  سة ركة وتنى  دوا  تا  هة ميشة  
كوو دواليزم 

َ
مة رط ثَيكة وة  بجة نطن، بةل

لة نَيوان بنة ماييرتين خواستى ذيان – بؤ 
ثاراستنى طيان – و دذى ئة و داية، ئة م 
لة م  مــرؤظ  كة   بة ديدَيت  كاتَيك  دذة  

ئامانجة ى دا سة رنة كة وَيت.    
كة وابوو، سة رة ِراى ئة وة  كة  فرؤم و 
ماركوزة  ثَييان واية زؤر لَيك دوورن، بةآلم 
واديارة  لة مة ِر هَيز و بة ردة وامى غة ريزة ى 

مة رط ثَيكدة طة ن. يوتؤثياييرتين كتَيبى 
بة   طة شبينانة   ديدَيكى  بة   مــاركــوزة  
كؤتايى دة طات، بةآلم بة  ثشتبة ستن بة  
دة ية  بؤضوونى هؤركهايمَير كة  ضة ند 
ثَيشرت وتبووي: ناتوانني رة نج و ئازارى 
قة رة بوو  مــردوون  ثَيشرت  كة   ئة وانة ى 

بكة ينة وة .
تةران   ،22 شمارة   ارغنون  سة رضاوة : 

1382، صص 55-107
 Martin Jay (1976), The  
 Dialectical Imagination,

.London: Heinemann
(Footnotes)

ســةنــتــةرى  ســــةرؤكــــى   .1
بة  ناسراو  يةتى 

َ
كؤمة ال تؤذينة وةى 

هؤركهايمَير  فرانكفؤرت.  مةكتةبى 
بوو بة جَيطَيرى ئةو و بوارى كار و 
تَيكؤشانى ئةم سةنتةرةى بة  تةواوى 

طؤِري.
طرنطرتين  لـــةةط  يــةكــآ   2
فرانكفؤرت  قوتابخانة ى  ئةندامانى 

لة كاتى طرون بَيرط دا. 
نــيــوكــانــتــى  ــاى  ــت ــؤس ــام م  3

ئادؤرنؤ.
Natura 4  و physis هة ر 

دوو بة ماناى سروشتن.
ثشووى  رؤذى   ،Sabbath  5
– يةهووديان لة شة مة و مةسيحيان 

لة يةكشةمة دا.
تـــؤذيـــنـــة وه ى  ”طــــؤظــــارى   6
تؤذينة وى  سه نته رى  ئؤرطانى  يةتي“ 

َ
كؤمةال

يةتى فرانكفؤرت.
َ

كؤمة ال
ــةشــى ســـة ركـــوتـــكـــراوى خــؤد  ب    7
تا  دَينآ  بةكار  مكانيزمَيك  ضة ند  (ئيطؤ) 
دؤخى دة روونى تاك وة ك خؤى بثارَيزَيت و 
نة ست  لة  بريةوةرييةكان  و  مةيل  َيت 

َ
نة هَيل

هة ست  بَيت  مَيشك)ةوة  ناوشيارى  (بةشى 
(بةشى وشيار)ةوة. ئاكامى ئةم كارة، ترس و 

ة ِراوكةية.  
َ
دل

ــوة ى  بــةشــَي ــر  ــات زي ــنــة وة  طــواســت  .8
ناوشيارانة  روو دة دات، يانى بة يةك زانينى 
كة سَيك كة ئَيستا لة المان داية  لةطةأل كة سَيك 

كة ثَيشرت ناسيومانة  و بؤمان طرنط بووة.

ى 1950
َ
بيناي قوتابخانةى فرانكفؤرت لةسال
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2. ثرسيارةكانى جووتكردن 

(بةيةك طةياندن):
بِرطةو دةستةواذةكانى ثرسيارةكانى 
دوو  لة  طةياندن)  (بةيةك  جووتكردن 
لة  ليستةى  هــةر  كة  ثَيكدَيت،  ليست 
ثَيويستة  و  ثَيكدَيت  رةطــةز  َيك 

َ
كؤمةل

هةر رةطةزَيك لة ليستى يةكةم طونجاو 
و جووت و تةبا بَيت لةطةأل يةكَيك لة 
يةكدى  و  دووهــةم  ليستى  رةطةزةكانى 
بةهَيز  ثةيوةندييةكى  و  بكةن  تــةواو 
لةنَيوانيادا هةبَيت، لةم جؤرة ثرسيارةدا 
داوا لة فَيرخواز دةكرَيت كة ليستى يةكةم 
بخوَينَيتةوةو بؤ هةر رةطةز و بةشَيكى، 
ليستى  لة  ديكةى  بةشَيكى  و  رةطــةز 
بذَيرَيت. واتة ثةيوةندى 

َ
دووهةم بؤ هةل

لةنَيوان هةر يةك لة رةطةزةكانى ليستى 
دووهةم  ليستى  رةطةزةكانى  و  يةكةم 

بدؤزَيتةوةو بةيةكيان بطةيةنَيت.
لــةم جــؤرة ثــرســارةدا بة ليستى 
(ثَيشةكييةكان)  دةطــوتــرَيــت  يــةكــةم 
دةطوترَيت  دووهةميش  ليستى  بة  و 
ليستةكةش  هـــةردوو  و  ــان)  ــةك (وةآلم
بةشَيوةيةكى ستوونى  بةرامبةر يةكدى 
دادةنرَيت، الى راست بؤ ثَيشةكى و الى 
بةشَيوةيةكى  وةآلمةكان.  بؤ  ضةثيش 
......هــتــد)   3,2,1) ذمــارةكــان  طشتى 
ثيتةكانى  و  ثَيشةكيةكان  بة  ــت  دةدرَي

(أ,ب،ج، ......هتد) دةدرَيت 
بة وةآلمةكان.

بــــوارةكــــانــــى 
بــةكــارهــَيــنــانــى 
جووت  ثرسيارةكانى 
كـــــردن) (بـــةيـــةك 

طةياندن):
ــــــــــةو جــــــــؤرة  ئ
ثَيوانةكردن  بؤ  طونجاون  ثرسيارانة 
ئةو  ناسينةوةى  سةنطاندنى 

َ
هةل و 

زانياريانةى كة ثةيوةندييان بةيةكةوة 
هةيةو تةواو كةرى يةكدين وةك (وشةو 
ثَيناسةكانيان)  (زاراوةو  و  ماناكانيان) 
و (رووداوو مَيذووةكانيان) و (نووسةر 
ــنــةر و  و بــةرهــةمــةكــانــيــان) و (داهــَي
داهَينانةكانييان) و (زاناو تيؤرةكانيان)و 
(ثَيكهاتةى كيمياوي و هَيماكانيان) ....

هتد.
باشييةكانى ئةم جؤرة ثرسيارانة:

ثرسيارانة  جؤرة  ئةم  دانانى   .1
ئاسانرت و خَيراترة لة دانانى ثرسيارةكانى 
بذاردن لةضةند دانةيةك، هةروةها 

َ
هةل

روووبةر و شوَينى كةمرت لةسةر كاغةز 
(لةكاتى ضاثكردن) داطري دةكات و كاتى 
دةطةِرَينَيتةوة  فَيرخواز  بؤ  باشيش 
لةكاتى خوَيندنةوةو وةآلمدانةوةى ئةم 

جؤرة ثرسيارانةدا.
و  طونجاو  وةآلمةكان  ئةطةر    .2
لةبار بن بؤ ثَيشةكييةكان ئةوا كةمرت بوار 
بة فَيرخواز دةدات بؤ ئةوةى خةمآلندن 
بكات و نمرةى بة ناهةق  دةست بكةوَيت، 
ة بة 

َ
لة كاتَيكدا لة ثرسيارى راست و هةل

ئاسانى دةستى دةكةوَيت.
كةم و كورتييةكانى ثرسيارةكانى 

جووتكردن  (بةيةك طةياندن):
جؤرة  ئــةم  توانستانةى  ئــةو   .1
ــــات كــةم  ــةى دةك ــوان ــَي ثــرســيــارانــة ث
و ســـنـــووردارن و بــؤ ثــَيــوانــةكــردنــى 
ــردن و  ــزةك ــي ــت ــراك تــوانــســتــةكــانــى (ث

ــســةنــطــانــدن) 
َ
ــكــردنــةوةو هــةل

َ
شــيــتــةل

ناطونجَيت .
2. لةبةر ئةوةى ئةم جؤرة ثرسيارة 
لة  (كؤمةأل)  ليست  دوو  بة  ثَيويستى 
زانيارى هةية كة ثةيوةندى لة نَيوانياندا 
بؤية  بن،  يةكرت  تةواوكةرى  و  هةبَيت 
زؤر بة كةمى بةكاردةهَينرَيت و بؤ زؤر 
بابةت طونجاو نييةو ناتوانَيت ثَيوانةى 

يةكة بضووك و سةربةخؤكان بكات.
بــنــةمــاكــانــى دانــانــى ثــرســيــارى 

جووتكردن (بةيةك طةياندن):
بِرطةكانى  يةكةو  ثَيويستة   .1
بَيت  هاوِرَيك  و  طونجاو  ثَيشةكييةكان 
وةآلمــةكــان  يةكةكانى  بــِرطــةو  لةطةأل 
كة  بــابــةت.  هةمان  بة  بن  تايبةت  و 
لةوانةية ثَيشةكى و وةآلمةكان تايبةت 
بن بة رووداوى مَيذوويي نزيك لةيةك 
يان بةرهةم و داهَينانى ذمارةيةك زاناو 

داهَينةرى يةك بوارى زانستى.
ثَيشةكييةكان  ذمــارةى  نابَيت   .2
وةآلمــةكــان  ذمـــارةى  بة  بَيت  يةكسان 
زانينى  هــؤى  دةبــَيــتــة  ئةمة  ضونكة 
دواهةمني دانة، دواى زانينى ئةوانى دي، 
لةبةر ئةوة ئةطةر ثَيشةكييةكان ضوار 
ثَينج  دةبَيت وةآلمةكان  ئةوا  بوو  دانة 

دانة بن.
3. ثَيويستة تا دةتوانرَيت دةبَيت 

وةآلمةكان كورت و ثوخت بن.
ــــارةى  ــــة كـــة ذم ــرت واي ــاش 4. ب
ثَيشةكييةكان لةضوار دانة زياتر نةبن 
و  ثَينج،  لة  وةآلمةكانيش  ذمــارةى  و 

ناشبَيت لة ئةوة كةمرت بن.

3. ثرسيارةكانى هةَلبذاردن 
لةضةند دانةيةك :

ثرسيارانة  جؤرة  ئةم  بِرطةكانى 
رَيطةى  لــة  كــة  طرفتَيك  بــة  تايبةتة 
رستةيةك  لة  زياتر  يان  رستةيةكةوة 
بناغةى   َين 

َ
دةل ثَيى  كة  دةخرَيتةِروو 

ثَيوانةو 
سةنطاندن

َ
هةل

دكتؤر كةريم شةريف قةرةضةتانى 
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ذَير لة يان بةرامبةر لة ،دواتر بِرطةكة
ضارة رَيطة و ذمارةيةك وةآلم طرفتة ئةو
وةك(جَيطرةوة) دادةنرَين كةيةكَيكلةو
و راست وةآلمَيك زياتر لة يان وةآلمانة
دةكرَيت فَيرخواز لة داوا ئينجا طونجاون
ضــارةى رَيــطــا يــان وةآلم كــة راســرتيــن
بة بذَيرَيت،

َ
هةل طرفتة ئةو بؤ طونجاو

كة (جَيطرةكان) دةطوترَيت وةآلمةكان
نَيوان لة ذمارةيان طشتى بةشَيوةيةكى
سةرةكى بِرطةى بناغةو دانةية. (5 – 3)
شَيوةى لةسةر يان ثرسيار بةشَيوةى

دادةرَيذرَيت. ناتةواو بِرطةيةكى
بوارةكانىثرسيارةكانىهةَلبذاردن

دانةيةك: ضةند لة
باشرتين ثرسيارانة جــؤرة ئــةم
هةر بابةتني،  ثرسيارةكانى جــؤرى
ثَيوة زيرةكى زؤربةى كة ئةوةشة لةبةر
ئةزموونة تاقيكردنةوةو جيهانييةكانو
ثرسيارةيةو جــؤرة لــةم  طشتييةكان
ئةم لةتواناى بةكاردةهَينرَين، بةزؤرى
ثَيوانةى كة هةية ثرسيارةدا جــؤرة
يةكانىثؤلينةكةي

َ
زؤربةىتوانستةئةقل

زانيارييةكان، ــةوةى ــردن ــادك (ي بلوم 
و كردنى ثرانسيث تَيطةيشتن، ثراكتيزة
كردنةوةى

َ
طشتاندنةكانوتةنانةتشيتةل

زانياريةكانيش)بكات.
باشييةكانىثرسيارةكانى

دانةيةك: لةضةند هةَلبذاردن
ثَيوانةى ثرسيارة جؤرة ئةم .1
كاتَيكدا كة لة دةكات ى

َ
ئةقل زؤر توانستى

بةيةك يان ة
َ
راست و هةل ثرسيارةكانى

بكةن. ناتوانن ثَيوانةيان طةياندن،
راستطؤيانة بابةتيانةو بة زؤر .2

وةآلمةكان دةكرَيت. ةضنى
َ
هةل

لة كةمرت ثرسيارة جؤرة ئةو .3
خةمآلندنى ضانسى بوار و ة

َ
هةل و راست

تَيداية.
ــى ــان ــةك ــي ــورت ك و  كــــةم 
لةضةند هةَلبذاردن ثرسيارةكانى

دانةيةك:
ئةم ئــامــادةكــردنــى و ـــان  دان  .1
و دانان لة زةحمةترتة ثرسيارانة جؤرة
ةو

َ
هةل و راست ثرسيارى ئامادةكردنى

بةيةكطةياندن.
بؤ ــــت دةوَي زؤرى  كاتَيكى  .2
ئةطةر وةآلمدانةوةيان، خوَيندنةوةو
راست بة ثرسيارةكانى بكرَيت بةراورد

ة .
َ
و هةل

كةميش رَيذةيةكى بة ئةطةر .3
خةمآلندن دةتوانَيت فَيرخواز بَيت،
مافى خؤى كة نمرة هةندَيك بكات و

بكةوَيت. دةستى نيية
بنةماكانىئامادةكردنى

ثرسيارةكانىهةَلبذاردنلةضةند
دانةيةك:

بِرطةى بة تايبةت بنةماكانى .a
بِرطةكة): (ئةسَلى سةرةكى

واتة سةرةكى بِرطةى ثَيويستة .1
و كَيشة طرفت لةيةك بِرطةكة ى 

َ
ئةسل

لَيي ئاسانى بة فَيرخواز و ثَيكبَيت
تَيبطات.

سةرةكى  بــِرطــةى ثَيويستة  .2
و درَيــــذدارى بَيت و  كــورت ثوخت و 

نةبَيت. تَيدا زيادةِرؤيي
بة كـــرد ثَيويستى ــةطــةر ئ  .3
لة وشــةيــةك لة زياتر يــان وشــةيــةك 
بَيتةوة، دووبارة وةآلمَيك هةر سةرةتاى
بِرطةى بــؤ وشــانــة ئــةو ئــةوا دةبــَيــت

سةرةكىبطوَيزرَيتةوة.
لةمجؤرة نـــةرَي  كة  باشرتة  .4
بوو تيايدا نةبَيت، و ئةطةر ثرسيارةدا
بةذَيردا بهَينرَيت، َيكى

َ
دةبَيت هَيل ئةوا

بؤئةوةىفَيرخوازبةئاطابَيتبؤىونابَيت
تَيدابَيت نةرَي) بةهيضشَيوةيةك(نةرَي
سةرلَيشَيواندنى دةبَيتةهؤى  ضونكة

فَيرخوازبةتايبةتيشزيرةكةكان.
بني، رَيزمانى ئاطادارى دةبَيت .5
دانانى ثرسيارةكان لةكاتى  نابَيت  واتة

كؤ، بَيت بؤ كةئاماذة وشةيةكى تَيدابَيت
يةك تةنها مةكاندا

َ
لةوةال كاتدا لةهةمان

كةئةمةش هةبَيت، (كؤ) بةشَيوةى دانة
يةكسةر كةفَيرخواز ئةوةى دةبَيتةهؤى
لةاليةكى يــان بزانَيت راســت مــى

َ
وةال

لةهةردووال يةكةم كةسي راناوى ديكةوة
، (أحمد مةكان)

َ
وةال و (ثَيشةكى هةبَيت

.(443 ص ،1960
b.بنةماكانىتايبةتبةوةَالمةكان

(بدائل):
مةكان بةشَيوةيةك

َ
1.ثَيويستةوةال

بَيت راست ميان
َ
وةال كةيةك دابِرَيذرَيت

بَيت راسترتو طونجاوتر لةهةموويان يان
نةوَيت. بةردةى بطرةو و مِر مشتو و

مةكان
َ
ثَيويستة كةهةموو وةال .2

تةواوكةرى يةكدي و لةيةكرتى نزيكنب
بةهةمان بن تايبةت هةموويان هةر بن
هةموويان هةر بؤنمونة طرفت، بوارو
يان مَيذوويي قؤناغى بةيةك بن تايبةت
يةك يان زانستى بوارى يةك يان رووداو

جوطراَّـ. ناوضةى
بةجؤرَيك مةكان

َ
وةال ثَيويستة .3

وابزانَيت فَيرخواز كة ــن، ــذرَي دابــِرَي
سةرنجى راســـتـــةو ــان ــووي ــةم ــةره ه

رابكَيشَيت. خؤى بؤالى فَيرخوازةكان
وشةو زاراوانةى ثَيويستة ئةو .4
بةكاردةهَيندرَيت، ةكاندا

َ
هةل مة

َ
لةوةال

نةبَيت نامؤ ثَييان فَيرخواز و بن ناسراو
زاراوانـــةى وشــةو ئــةو لة و نزيك بن
بةكاردةهَينرَين. راستةكاندا مة

َ
كةلةوةال

ثرسيارى زارةكى:
نوسراوةكان ثرسيارة هةندَيكجار
مامؤستا ئامانجى بابةتى) و (طوتارى
بؤ دةبَيت كةثةنا ناضار ناثَيكَيت، بؤية
ئةويش ببات لةثرسيار ديكة جؤرَيكى
زارةكى ثرسيارى  زارةكيية. ثرسيارى 
خوَيندنةوةو كة ثرسيارةية جؤرة ئةو
كو

َ
بةل بةكارناهَينرَيت، تَيدا نوسينى

و دةكرَيت فَيرخواز لة ثرسيار تةنها
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مى
َ
وةال (زار) بةدةم فَيرخواز ثَيويستة

ئةوةى بةبَي ئيرت بــداتــةوة،  مامؤستا
بيخوَينَيتةوة، يان  بنوسَيت  وشة يةك
لةو ثرسيارانة جــؤرة ئةم بةزؤريش
كورتى يان درَيذ مى

َ
وةال شَيوةيةية كة

م
َ
بةدةطمةن لةوجؤرةيةكةوةال ثَيويستة،

بَيت. (بابةتى) واتة بذَيرَيت
َ
هةل

زارةكـــى   بــةزؤريــش ثــرســيــارى
كاتدا لــةيــةك  واتـــة (فـــردى)  تاكيية 
دةكرَيت لةفَيرخوازَيك تةنها ثرسيار
ذمــارةيــةك بــة بــدرَيــت ناتوانرَيت و 
ــة ــةك م

َ
وةال ــةوةى ــةرئ ــةب ــرخــواز، ل ــَي ف

م
َ
وةال هةمان ديكةش ئةوانى و دةزانَيت

ئةمجؤرة هةرلةبةرئةوةشة دةدةنــةوة،
سةنطاندانى

َ
هةل ناتوانرَيت ثرسيارانة

و بكات فَيرخوازةكان بؤهةموو طشتى
لةبةرئةوةى بكات، بةراورد بةيةكرتيان
ثرسيارَيكى ضةند مــى 

َ
وةال هةموويان

هةريةكةيان كو
َ
بةل نادةنةوة، هاوبةش

كةجياوازة دةداتةوة ثرسيارَيك مى
َ
وةال

ئةمةش ديكة، فَيرخوازَيكى لةثرسيارى
فَيرخواز كةثرسيارى هةندَيك وادةكات
ديكةيان هةندَيكى هي و بَيت سووك
مامناوةندى بَيت، ديكة و ئةوانى قورس
ثرسيارةكان ئامانجى ئةوةش سةرةِراى
ثرسيارى هةرضةندة دةبَيت. جياواز
هةية، كورتيانةى  و  كةم ئةو زارةكــى 
هةر ئَيستا تا ئةوةشدا

َ
لةطةل م

َ
ــةال ب

هةية خؤى ــي
َ
رؤل و  بةكاردةهَينرَيت

و فَيركردندا ـــةروةردةو ث لةثرؤسةى
لةبةرئةوةى ناتوانرَيتثشتطوَيبخرَيت،
ئامِرازوكةرةستةيةبؤثَيوانةكردن تةنها
و قسةكردن تواناى سةنطاندنى

َ
هةل و

و زمان و كورتى دةستنيشانكردنى كةم
ى

َ
مندال فَيربوونى تواناى ثَيوانةكردنى

هةروةها بضووككةتواناى نوسينى نيية،
تواناكانى ثَيوانةكردنى و سةنطاندن

َ
هةل

كةسانىنةخوَيندةوار.
: ثراكتيكى ثرسيارى

وةك  كة ثرسيار، لة دي جؤرَيكى  
بةكاردةهَينرَيت ثَيوانةكار كةرةستةو
سةنطاندنى

َ
هةل و  ثــَيــوانــةكــردن  بــؤ 

ثراكتيكيية. ثرسيارى فَيرخواز، تواناى
بؤ ــاوة ــج ــون ط ــارة ــي ــرس ــؤرة ث ــج ــةم ئ
كارامةييةكان و شارةزايي ثَيوانةكردنى
و كاركردن  طؤِرةثانى لة ثَيويستة كة 
ضاالكييةكاندا طةياندنى بةئاكام لةكاتى
ضاالكى بؤنمونة بــةرجــةســتــةبــنب.
و هــونــةرى و ـــي وةرزش و شــارةزايــيــة
ناتوانرَيت ييةكان

َ
كشتوكال و ثيشةسازى

و بابةتى و طوتارى لة رَيطةى ثرسيارى
كودةبَيت

َ
بةل ثَيوانةبكرَين. زارةكييةوة

لة و ثراكتيكييةوة ثرسيارى رَيطةى لة
لَيهاتوويي ثَيوانةىشارةزاييو طؤِرةثاندا
ذةنني، مؤسيقا وَينةكَيشان، (وةرزشي،
،
َ
كشتوكال نــةخــشــة،  دروســتــكــردنــى
دةستى، كارى لَينان، ضَيشت ثيشةسازى،

...هتد). لَيخوِرين، ضاثكردن، ماشَين
ثرسيارى بؤ نمونةيةك ضةند

بابةتى: و طوتارى
طوتارى: ثرسيارى .a

نــَيــوان لــة ضيية جــيــاوازى  .1
بؤضوونةكانى و فرؤيد بؤضونةكانى
و بايؤلؤذيي ــى

َ
رؤل دةربــارةى سكينةر 

ذينطة؟
بةنداوى ســوودةكــانــى باسي   .2

بكة. دوكان
جياوازةكانى هاوبةش و ة

َ
خال .3

مــرؤظ مَيشكى كؤمثيوتةرو نــَيــوان
ضني؟

خــوارةوة ئةمانةى  ثَيناسةى   .4
بكة.

بابةتييةكان: ثرسيارة .b
و هةَلة: راست

بوو  1879 دةرونزانى ى
َ
لةسال .1

راستة           بةزانست.          
ةية 

َ
              هةل

طةرميدا ثلةى لةسةد ئاو .2
َيت.                    راستة

َ
دةكول

ةية
َ
                          هةل

عةلي طةلي هاوينةهةوارى .3
ثارَيزطارى سنورى دةكةوَيتة بةط

دهؤك. 
  راستة                           

ةية
َ
 هةل

 

طةياندن): (بةيةك جووتكردن
ئةندامةكانىلةش         

                                          
 فةرمانةكانى 

1. ددان                          
بيستن .a       

2. ضاو                        
بؤنكردن .b

طوَي .3
هةناسةدان .c       

4. لوت                            
لةتكردن و خواردن .d       

بينني .e
دانةيةك: لةضةند هةَلبذاردن

لة لةرؤذ هةسارة نزيكرتين .1
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لـــة ســـةردةمَيكي كؤنـــةوة و بة 
درَيذايـــي مَيـــذوو هةندَيـــك مـــاددة 
ناســـرابوون كة ئةطةر بة كاربهَينرَين 
دةبنة هؤي ئةوةي هةســـت بة خؤشي 
نيايـــي دةكرَيـــت لـــة اليـــةن ئةو  

َ
و دل

كةســـةي بـــةكاري دةهَينَيـــت،  ئـــةم 
ماددانـــة لة رووةكي جـــؤراو جؤرةوة 
 OPIUM وةردةطـــريان وةك ئةفيون
 COCAINE حةشـــيش, كؤكايني ،
، هريؤيني, طـــراس, ماريطوانا, تلياك, 
ميتـــادؤن و.....طةلَيك جـــؤري ديكة.  
م ئـــةم دةرمانانـــة ســـيفةتَيكي 

َ
بـــةال

هاوبةشيان تَيدا بوو ئةويش مةسةلةي 
  ADDICTION(ئيدمـــان)راهاتن
بـــوو لـــة ســـةري, و لةراســـتيدا هؤي 
ســـةرنجي  كـــة  بـــوو  راهاتنةكـــةش 
تاني جيهاني راكَيشا 

َ
لَيثرســـراواني وال

بـــدةن بؤ لـــة ناوبردني ئةم 
َ
كة هةول

دةرمانانة يان سنور دانان بؤي لة 

بةكارهَيناني 
بـــواري  لـــة 

ثزيشكيدا.
م  لـــة
سةردةمةي ئَيمةدا 
زؤر  ذمارةيةكـــي 
لةم ماددانة هةية 
شَيوةيةكي  بة  كة 
ئامادة  كيميـــاوي 
كـــراون لـــة اليـــةن ذمارةيةكـــي زؤر 
لـــة زانايـــان ض لة بـــواري ثزيشـــكيدا 
كـــة  ثيشةســـازيدا  بـــواري  لـــة  ض  و 
ئةفيونيـــان  كاريطـــةري  هةمـــان 
هةيـــة و يـــان بؤ ضـــاري نةخؤشـــية 
بةكاردةهَينرَيـــن  دةروونيـــةكان 
دةرمانـــي   SEDATIVES وةكـــو 
َيك لة 

َ
خـــةوHYPOTICS و كؤمةل

دةرمانة طةورةكان بؤ خامؤش كردنةوة 
 MAJOR TRANQUILIZERS
كـــة لـــة بـــواري نةشـــتةرطةريدا بة 

كاردةهَينرَين.
كاتَيـــك  دةرمانانـــة  ئـــةم 
ضارةســـةركردني  بؤ  بةكاردةهَينرَين 
 ،DEPRESSION وةك خةمؤكـــي
ثةشـــَيوي ANXIETY، دةبنة هؤي 
ضاك بون و ئارام بووني نةخؤشـــةكة،  
م كاتَيك لةاليةن كةسَيكي ئاسايي 

َ
بةال

دةبَيتـــة  بةكاردةهَينرَيـــن  ســـاغةوة 
هـــؤي راهاتن و ئـــةم جؤرة كةســـانة 
ثـــاش ماوةيـــةك دةبنـــة مؤتةكة بؤ 

 و دةبنـــة طرفتَيكي 
َ
هةمـــوو كؤمـــةل

يةتي.
َ
كؤمةال

  ئةوةي شاياني باسة بةكارهَيناني 
دةرمان بة شَيوةيةكي خراث و ناجؤر 
و راهاتن لةسةري بةشـــَيوةيةكي زؤر 
ســـةرنج راكَيـــش لة نيـــوةي دووةمي 
كـــرد،  زيـــادي  رابـــردوةوة  ســـةدةي 
هةرضةنـــدة ئةلكهـــول ئَيســـتاش لـــة 
م 

َ
ريزي يةكةمي ئةم ماددانةوةية، بةال

ئةم باســـة لة بارةي ئةلكهولةوة نيية 
ئاســـتي مةترســـيةكاني وةك  ضونكة 
دةرمانةكان نية و ضارةسةري ئاسانرتة 
نياييـــةوة ئـــةم بابةتـــة زؤري 

َ
و بةدل

لةسةر نوسراوة و قسةي لةسةركراوة. 
بؤيـــة ئـــةم بابةتة بـــة شـــَيوةيةكي 
راهاتـــن  لةســـةر  باســـكردنة  كـــورت 
لةســـةر دةرمان ومادة هؤشـــبةرةكان 
و بةكارهَينانـــي بةشـــَيوةيةكي خراث 
كيةوة بةتايبةتي لةنَيوان 

َ
لةاليةن خةل

الواندا كـــة ئةمةش زيانَيكـــي طةلَيك 
،  ضونكة 

َ
طـــةورة دةدات لـــة كؤمـــةل

دةبَيتة هؤي وَيـــران كردن و تَيكداني 
طةورةتـــري توَيـــذي بةرهةمهَين و لة 
بري ئـــةوةي بةرهةمهَين بـــن دةبنة 
نةوةيةكي سةرلَيشَيواو و هةندَيك جار 
دةكةونة ئةنجامداني تاواني طةورةش 
وةك دزي و شـــةِرو شـــؤِر و تةنانـــةت 
كوشـــتن ئةمةش دةبَيتة هؤي زةرةر و 

طا.
َ
زياني طةورة بؤ كؤمةل

هةرضةندة بالةيادي نةكةين كة 
ذمارةيةكي زؤر هةيـــة لةم دةرمانانة 
نةخؤشـــية  ضارةســـةركردني  بـــؤ 
دةروونيةكاني وةك خةمؤكي, ثشَيوي 
SCHI,و كةرتةذيري (شـــيزؤفرينيا

بةكاردةهَينرَين،    (ZOPHRENIA

بةكارهَيناني 
خراث دةرمان و 
راهاتن لة سةريان

حةميد بانةيي
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دةبَيت هةية راســـتيةك ضةند م
َ
بـــةال

وةك: بيزانني
بـــةكاري نةخؤشـــانةي 1.ئـــةو 
لَي وازي زؤريان دةهَينن ذمارةيةكـــي
زيانانةي دةيدات ئـــةو لةبةر دةهَينن

لةش. بة
.2

بةرنامة  بَي نةخؤشانة بة ئةو 25% ي
وثَيك شـــَيوةيةكي ناِرَيـــك واتـــة بـــة
ســـودَيكي ئةوة لةبةر دةهَينن بةكاري

نابينن. لَي ئةوتؤي
دةرمانانة بةشـــَيوةيةكي 3. ئةم
لةناو ئاسايي ثةسةند ناكرَين و ئاسان
بةتايبةتي جيهان طاكاني

َ
كؤمةل هةموو

و تيةكانـــدا 
َ
خؤرهةال طـــا

َ
كؤمةل لـــة 

بَيـــت ســـةير رةنطـــة الي خوَينـــةر
طـــا

َ
كؤمةل لـــة كـــة ئـــةم دةرمانانـــة

نةكراوة ثةسةند خؤرئاواييةكانيشـــدا
لة تازةترين لةيةكَيك بؤضارةســـةر و
بةريتانيـــا لـــة توَيذينةوةكانيشـــدا
نايةوَيت

َ
كـــة كؤمةل دةركةوت بؤيان

زؤر و كاربهَينرَين بـــة ئةم دةرمانانة
ئَيستا ثَيشكةوتوةكان تة

َ
نةخؤشـــي وال

بةبَي نةخؤشـــيةكانيان دةيانةوَيـــت
دان

َ
هةول لة و ببَيتـــةوة ضاك دةرمان

بؤ نـــوَي رَيطايةكي بـــؤ دؤزينـــةوةي
و نةخؤشـــيانة ئةو ضارةســـةركردني
ثةيرةوكردني نوَييانة رَيطا لةو يةكَيك
و وتَيطةيشـــتن زانـــني  و فَيركردنـــة
بؤ نةخؤشةكانة هةســـتكردني ئاستي
ضارةسةركردن ولةيةكَيكلة توَيذينةوة
بةراوردَيكـــي كـــة ثشـــكنينةكاندا و 
ضارةســـةركردن نَيوان لـــة تَيـــدا بوو

 COGNITIVE) فَيركـــردن بـــة 
ضارةسةركردن  و ( TREATMENT

ئةو بؤيـــان دةركـــةوت بـــة دةرمـــان
يةكـــةم رَيطـــةي  بـــة  نةخؤشـــانةي 
بونةوة ضـــاك كةمرتدا لةماوةيةكـــي
لة نةخؤشـــةكان ديكةوة و لةاليةكـــي
بة ئـــةو دةرمانانة كة زةرةرو زيانـــي
ئةطةر و لةش دةطـــات بةدوور بـــوون
بة نةخؤشـــةكان ئَيمـــة ضارةســـةري
جطة دةبينني بكةيـــن رَيطـــةي يةكةم
ثارةيةكي نةخؤشـــةكان بؤ لة ســـودي
ســـةر دةكاتة كار كة زؤر دةطةِرَيتةوة
دةرمانانة ئةو لةوةي جطة ت

َ
وال دارايي

ديكةو كاني
َ
خةل بةردةســـتي ناكةونة

سينةمايي فيلمي سةدان بارةيةوة لةم
تـــا بةرهةمهَينـــراوة و تةلةفيزؤنـــي
ئةم دةرمانانة مةترســـي و ناشرييني
لة كةســـَيك هةموو بةرضاوي بخرَيتة

بة مةبةستي تَيطةيشتن. جيهاندا
لةسةر راهاتن هؤيةكاني

دةرمان:
كورت  شـــَيوةيةكي بـــة  لَيـــرةدا
دةكةين هؤيانـــة لـــةو و طشـــتي باس
هؤي بووةتة تانـــدا

َ
وال زؤربةي كـــة لة

بَي لةسةر دةرمان راهاتن بةكارهَينان و
دةرمان مةسةلةي راهاتن لةسةر طومان
م
َ
بةال نيية بـــاو زؤر تي ئَيمةدا

َ
وال لـــة

تائَيســـتا و نيية كة ناطةيةنَيت ئـــةوة
ســـةرذمَيرَيكي وامان نيية ئَيمة لةالي
بؤ طريوطرفتةمان ئـــةم كة قةبـــارةي
طومان ئَيمةدا بَي تـــي

َ
وال لة دةربخات

هؤي طةلَيـــك دةرمـــان بةكارهَينانـــي
هؤيانةش: لةو و هةية

لة ك
َ
خةل بةلَيشـــاوي 1. هاتنـــي

شار. الدَيوة بؤ
بونةوةي يـــان كـــةم 2.نةمانـــي
و خَيـــزان نـــاو ثةيوةنديةكانـــي

خَيزان لـــة كض و كـــوِر جيابونـــةوةي
(هةرضةندة كةمـــدا لـــة تةمةنَيكـــي
ئَيمةدا طـــاي

َ
كؤمةل لة ئةم دياردةيـــة

كةمرتة).
و حةسانةوة هؤيةكاني كةمي .3
شـــارةكاندا لة يان تدا

َ
وال لة رابـــواردن

زؤر كة شـــوَينانة ئـــةو و يـــان طراني
تَيدا خؤياني كاتي تا الوان بؤ ثَيويستة
بةم كاتيان لةبةر ئةوة بةســـةربةرن,

دةبةن. سةر بة دةرمانانةوة
الواندا. توَيذي ناو لة بَيكاري .1
يةكَيك ئَيمةدا طـــاي

َ
كؤمةل 2. لة

رووداني هةرة طةورةكان كاريطةرية لة
يةكة دواي لة يةك جةنطي َيـــك

َ
كؤمةل

نَيوان لة ثوضطةرايي كة ســـيفةتَيكي
ةتَيك

َ
حال و كردووة دروست الوةكاندا

زؤربةي ضارةسةري بَي و بَيهودةيي لة
حةز كة ئـــاراوة هاتوةتة طرفتـــةكان
دةرمانةوة بةكارهَيناني بةهؤي دةكةن

ببةنةوة. خؤياني لةبري
هؤي ديكة  طةلَيك و ئةو هؤيانة  
يةك بؤ رادةكَيشن سةرنجمان هةموي
دياردةي ســـةرةكي ئةويش مةسةلةي
لةسةري راهاتن و دةرمان بةكارهَيناني
ذيان بـــاري كة وة

َ
لـــةو ضينانـــةدا بال

بؤ هةنطاو يةكةمـــني طرانة و تيايـــدا
دانة

َ
هةول ئةم طرفتة ضارةسةركردني

ذياني و باري طوزةران بة ضاككردنـــي
كارةش و ئةم دةســـت ثَيدةكات ك

َ
خةل

سةختة. طةلَيك نية و ئاسان هةروا
بةكارهَينان لة خؤثاراستن

وراهاتن لةسةر دةرمان:
كؤنةكـــة  مةســـةلة هـــةروةك  
لة باشـــرتة خؤثاراســـتن َيـــت

َ
كـــة دةل

دةردة لةم تايبةتي بة ضارةسةركردن
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زيانَيكـــي كـــة ترســـناكة كوشـــندةية
 دةطةيةنَي ضةند

َ
طةورة بـــة كؤمـــةل

كردنةوةي كةم بؤ هةية رَيطةضارةيةك
دياردةية: ئةم

دةرمانانة ئةو كةمكردنةوةي .1
لةشـــَيوةي ئايـــا لـــة دةرمانطةكانـــدا
يـــان كةمكردنـــةوةي دروســـتكردندا
ئةم ت

َ
وال بـــؤ دةرمانانة ئةو هَينانـــي

و ينةوة
َ
لَيكؤل بة ثَيويستي هةنطاوةش

كاربةدةستاني نَيوان لة هةية هاوكاري
ئاســـتي بةرزتريـــن  و تةندروســـتي
ئةم ضارةســـةركردني حكومـــةت بـــؤ
ســـزاي قورس دانانـــي طرفتـــة و بـــؤ
بةم بازرطاني كةســـانةي ئةو لةســـةر
ئةوانـــةي و  دةكـــةن دةرمانانـــةوة
داناني ياساي بة هؤي بةكاري دةهَينن

تايبةتةوة.
و كي

َ
خةل 2. هوشـــياركردنةوةي

مةترســـيةكاني لة ك
َ
خةل تَيطةياندني

دةزطاكاني ئـــةم دةرمانانة لةرَيطـــةي
وكراوةكانةوة داِرشتني

َ
بال و راطةياندن

كارةو ئـــةم بـــؤ بةرنامـــةي تايبـــةت
لة هةمـــوو هةنطاوةكان ئةم هةنطاوة
هةرضةنـــدة طرنطـــرتة و كاريطةرتـــر
بايةخي كةمرت هةموويان لة بةداخةوة
طاكاني

َ
كؤمةل هةموو ناو لة كة ثَيدراوة

هةنطاوة. جيهاندا طرنطرتين
و ســـود ئـــةو  راطرتنـــي  .3
ئةم وكردنـــةوةي

َ
بال لـــة قازانجانةي

دةرمانخانةكان دةســـت دةرمانانـــةدا
دةرمان دروستكرني كؤمثانياكاني يان
دةبَيتة ئةمةش دةكةوَيت و دةســـتيان

دةرمانةكان. بونةوةي كةم هؤي
لةسةرئاستي ياسا كردني ثتةو .4

تان.
َ
و وال ناوخؤ

ئـــةو ضارةســـةركردني  .5
بـــة طةِراندنةوةيـــان و نةخؤشـــانة
ئةوةي بؤ

َ
كؤمةل ناو بؤ كةم ماوةيةكي

نةكةون. دوا
بة ئـــةو دةرمانانة 1. طؤِرينـــي
هةمان كة توانا بةثَيي ديكة دةرماني
زياني راهاتني م

َ
بةال هةبَيت، كاريطةري

ضةنـــد دةرمانَيك نمونة بؤ نةبَيـــت,
لة ماددة

َ
تَيكـــةل لة بريتني كة هـــةن

ضارةســـةركردني بـــؤ بنضينةييةكـــة
لـــةو مـــادة يةكَيـــك نةخؤشـــيةك و
بهَينرَيت بةكار بؤضارةسةر بنضينةيية
خامؤشكةرةوانة, ماددة لةو يةكَيك و
ضارةكردن بـــؤ ئةطـــةر هةرضةنـــدة
نابَيت، ئةوتؤي زياني بةكاربهَينرَيـــت
بة ئةطـــةر ئةمةشـــدا

َ
م لةطـــةل

َ
بـــةال

كارَيكي ئةوا بةكاربهَينرَيت زؤر بِرَيكي
هؤي دةبَيتة ســـةر لةش و زؤر دةكاتة
دةرمانانةي دياري ئةو لةســـةر راهاتن
دةرمانانةش نمونةش لـــةم و كـــراوة
ئَيمـــةدا دةرمانخانةكانـــي لـــة  كـــة 
،TUSSIRAM (توســـريام هةيـــة
،PULMOCODONمؤكؤدين

َ
ثةل

ضارةسةركردني بؤ ئةمانة كة كؤدايني
هةرةوةهـــا كؤكـــة بةكاردةهَينرَيـــن,
سؤمادريل ،ALGESIC ئةلجيسيك
ذمارةيةكـــي و ...  .SOMADRIL
دةتوانرَيت دةرمان كـــة ديكةي زؤري
بةرهـــةم و دي بةدةرمانـــي بطؤِرَيـــت
ئةم هَيناني يان دةرمانانة ئةم هَيناني
كارةش ئةم بوةســـتَينرَيت دةرمانانة 
خؤثاراســـتن بؤية نيية هةروا ئاســـان
ثَيويســـتي قةدةغةكردنيان و لَييـــان
ئاســـتي

َ
لةطةل هاوكاري و بة يارمةتي

ئةم هةية تا تـــدا
َ
وال بةرزي راميـــاري

بَيت. سةركةوتوو وة
َ
شاال

خؤثاراســـتن بؤ 2. دوا هةنطـــاو
بة ثزيشـــك ئةويش دةكةوَيتة ســـةر
دةرمانانة ئةم نوسيني كةمكردنةوةي
ثزيشكة مةبةســـت لَيرةدا بؤ نةخؤش
لة ئةوان ضونكة نييـــة دةروونيةكان
ئةم زياني لـــة زياتر هةموو كةســـَيك
دةزانن ئةوة لةبةر دةزانن دةرمانانـــة
و مةبةســـت بهَينـــن ضؤنـــي بـــةكار
نوســـيني كـــة  ديكـــة ثزيشـــكةكاني
َ
لةطـــةل ئـــةم دةرمانانـــة بوةســـتَينن
ئةو ضونكـــة ديكـــةدا، دةرمانةكانـــي
ســـةر ناكةنة كارَيك هيض دةرمانانـــة
وا ثَيضةوانـــةوة بـــة نةخؤشـــيةكة و
ة
َ
هةل بـــة كة دةكةن لـــة نةخؤشـــةكة

نةخؤشـــيةكةي ضاك هةســـت بـــكات
 FALSE SENCE OF بوةتـــةوة
ئـــةوةش  كـــة   WELL BEING
ثَيويســـت نمونـــة بـــاش نيـــة و بـــؤ
ظاليـــؤم ) وةكـــو نـــاكات دةرمانَيكـــي
،ATIVANئةتيظـــان ،VALUUM
،T O F R A N I L نَيـــل ا فر تو
.... .TRYPTIZOL

َ
تريثتيـــزؤل

ديكةدا دةرماني
َ
لةطةل بنوسرَيت هتد)

كة هةســـت بكات نةخؤش بـــؤ ئةوةي
ئةطةر م

َ
بةال دةبَيتـــةوة، ضاك زووتر

ئةوثةِري لة دةبَيت نوَيت بيشي ئةطةر
دةبَيت و بَيت نةخؤشةكةدا ثَيويستي
كردني ضاك كة بَيت نيا

َ
دل ثزيشكةكة

باري دةرووني نةخؤشةكة كارَيكي باش
و نةخؤشةكة تةندروستي سةر دةكاتة
نةخؤشـــيةكان هةموو ئةمة بَيطومان

ناطرَيتةوة.
بةتايبةتي تاندا

َ
وال لـــة بَيطومان

بةردةوام َيكي
َ
هةول خؤرئاوايي ي

َ
كؤمةل
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طريوطرفتة ئةوةي ئـــةم بـــؤ دةدرَيت

كـــة زيانةكانـــي لةبـــةر لةناوبربَيـــت

ئةوانيش:

زيان دةرووني و زياني طياني, .1

دةبنة كةسانة ضونكة ئةو ،
َ
كؤمةل بة

هيض ناتوانـــن و بَيســـوود مرؤظَيكـــي

بكةن. كارَيك

دةرمانانة ئةم كةســـانةي 2. ئةو

ةتاندني
َ
خةل

َ
هةل فَيـــري بةكاردةهَينن

رَيطةيةك هةمـــوو و كـــي دةبـــن
َ
خةل

ئةو ئةوةي بؤ دزيش تا بةكاردةهَينن

دةست بهَينن. دةرمانة بة

كة دةبن 3. ضةند كةســـَيك فَير

بكةن. دةرمانانةوة بةو بازرطاني

ضةنـــد بـــة بـــوون تـــوش   .4

خواردنةوة هؤي كةمي بة نةخؤشيةك

لةش لةســـةر دةرمانانة ئةو يان كاري

ظيتامينة كةمبونـــةوةي و بةطشـــتي

ثَيويستةكان.

بة شَيوةيةكي  باسةي سةرةوة  ئةم

خراثـــي لةســـةر وتارَيكـــة كـــورت 

ثَيش م
َ
بـــةال دةرمـــان، بةكارهَينانـــي

ئةو كورتي باسَيكي سةر بَيينة ئةوةي

كة دةزانني ثَيويست بة واي دةرمانانة

بكةينةوة و
َ
بال ظيةننا كؤنطرةي دةقي

طةيشتنة كؤنطرةكةدا ئةنجامي لة كة

ئةمةش دةقةكةيةتي: ئةنجامة و ئةم

بـــة دةرمـــان هَينانـــي بـــةكار 

هةِرةشةيةك وةكو خراث شـــَيوةيةكي

نةوةكاني بؤ و ســـةردةمةدا لةم وايـــة

كة طةلَيك وايـــة تاعون وةك داهاتـــوو

ئةطةر طرتوةتةوة و جيهانـــي تاني
َ
وال

دةرمانانة ئةم كاري نةكرَيت ضارةسةر

ديكـــة تانـــي
َ
وال هةمـــوو وردة وردة 

شـــَيوةيةكي بة م
َ
بـــةال دةطرَيتـــةوة،

ئـــةم ضارةســـةركردني و ترســـناك 

خةباتَيكي بة ثَيويســـتي مةســـةلةية

تاني
َ
وال هةمـــوو لـــة ثيالنة ثتـــةو و

لـــة يةكَيـــك هةروةهـــا جيهانـــدا 

يةكطرتوةكان نةتةوة كة ضارةسةرةكان

هَينان كؤتايي دةبَيت َيت
َ
دةل ناوة دايان

دةبَيت لةســـةر بةم طرفتـــة طةورةية

بة ثَيويستي و بَيت سياســـي ئاســـتي

سياســـي اليةني لة هةية ثَيدان ثـــةرة

كي
َ
خةل و يةتي

َ
وكؤمةال و رؤشـــنبريي

هةر بارةيةوة و لةم بن دةبَيت ئاطادار

طرفتة بؤ ئةم ضارةســـةرَيك دابنرَيت

ةتيدا
َ
نَيودةول ئاســـتي دةبَيت لةســـةر

دياريكـــراودا. ناوضةيةكـــي نةك لـــة

هةندَيك لةسةر كورتةباسَيكة ئةمةش

دةهَينرَين بةكار خراث دةرمانانةي لةو

دةبنة هؤي راهاتن. و

َلــي  مة كؤ .1

:BENZODIAZEPINS

 33 نزيكـــةي ـــة
َ
كؤمةل ئـــةم 

راثؤرتي ثَيي بـــة دةطرَيتةوة دةرمان

و جيهانـــي تةندروســـتي رَيكخـــراوي

ناسراون كيدا
َ
خةل لةناو زؤري بةشَيكي

 ATIVAN, FRISIUM,)وةكـــو

 LIBRIUM, VALIUM,

MOGADON ) كـــة ئةمانة ناوي 

ئـــةم دةرمانَيكـــة. بازرطانـــي ضةنـــد

ثشـــَيوي بؤ بةكاردةهَينرَين دةرمانانة

بؤ وهةندَيكيان وخةمؤكي ـــي
َ
و دوودل

بةكارهَينانيان و بةكاردةهَينرَين خةو

هـــؤي دةبَيتـــة زؤر بـــؤ ماوةيةكـــي

كةسة ئةو لةســـةريان و ئةطةر راهاتن

هؤي دةبَيتة بهَينَيـــت لَي وازي لةثـــِر

نيشـــانةيةكي ضةند و بـــري ضونـــةوة

 WUTHDRAWAL ديكـــة

كة  SYMPBOMS و دةركةوتـــووة

بؤ ســـةرةكيةكانة هؤ لة يةكَيك ئةمة

بؤي و لَي بهَينن نةتوانن وازي ئةوةي

زؤر تا رادةيةكي بطةِرَينـــةوة، ضونكة

راهاتنَيكي دةرمانانة ئةم لةسةر راهاتن

لة هةريةكَيك طـــةر بؤية دةرونييـــة،

ضةند دةبينني بثرســـني كةسانة لةو

و يـــان داوة وازبهَينـــن
َ
جارَيـــك هةول

نيشـــانانةي ئةو لةبةر توانيووة نةيان

ئـــةوة لةبـــةر  رودةدات,  لةســـةريان

طةِراونةتةوة كـــورت ثـــاش ماوةيةكي

لةسةر ضةند تَيبينيانة ســـةري. ئةم

وياليةتةيةكطرتوةكانـــي نةخؤشـــَيك

ثزيشـــكَيكي ضةند ي
َ
هةول لة ئةمريكا

نةخؤشـــَيك ضةند
َ
لةطةل دةروونيـــدا

يةكســـةر ضةند ويســـتيان بينـــرا كة

ئةم لةســـةر دوربخةنةوة نةخؤشـــَيك

م ثـــاش ماوةيـــةك
َ
بـــةال دةرمانانـــة،

بوون, هةرضةندة خراثرت نةخؤشةكان

ناطةيةنَيت ئةوة تاقيكردنةوةية ئـــةم

نةخؤشـــانة ئـــةم ناتوانرَيـــت كـــة 

ضونكة دةرمانانة، لةم دووربخرَينةوة

ثاش و كاتني هةمووي نيشـــانانة ئةم

و دةتوانني نامَينن كـــورت ماوةيةكي

ئةو و بوةتةوة ضاك نةخؤشةكة َيني
َ
بل

ســـَي مانطة يان ئةوثةِري يةك ماوةية

مانطة.

ئةم لةسةر ئةونيشانانةي
ئةمانةن: دةردةكةون نةخؤشانة
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لة طوَيي كة دةكات 1.واهةســـت

بةرز دةنطي بـــة هةية، هةمووشـــتَيك

و دةســـت دةبَيت, و روناكـــي بَيـــزار

ناخؤش شتي بؤني دةبَيت, سِر قاضي

دةدات, ئازاري شـــت ئاسانرتين دةكات

لةشـــي دةخورَيت، وضاوي دةم لوت و

جـــار جومطةكاني جار و داهَيـــزراوة

دةكات ذياني وا هةست ئازاري دةبَيت,

كي
َ
خةل دةكات هةســـت تةواو بـــووةو

هةندَيك دةيضةوســـَيننةوةو هةمويان

ديكة. الوةكي كاريطةري

و ئةمفيتامـــني  .2

 AMPHITAMINEوةرطرياوةكاني

 AND DERIVATIVE

لة دةرمانانة ئـــةم بةكارهَيناني

بةكاردةهَينرَين و كةمة ئَيمةدا تي
َ
وال

كة كةسانةي بؤ ضارةســـةركردني ئةو

بةكاري ئةو كةســـةي زؤر دةخةون و

و دةكات نيايي
َ
بة دل هةست دةهَينَيت

دةرمانانةبة ئةم بةريدةداتبؤية خةو

و بةكاردةهَينرَين خراث شـــَيوةيةكي

قوتابياندا لةنَيوان و
َ
بال شَيوةيةكي بة

ئةوةي لة شـــةواني تاقيكردنةوةدا بؤ

م ئةوةي
َ
بةال نةكةوَيـــت, لَي خةويـــان

و نية راســـت دةكـــةن هةســـتي ثـــَي

بة يـــان زؤر ماوةيةكـــي ئةطـــةر بـــؤ

كارةكةيان وةرطريَين رَيذةيةكـــي زؤر

كةســـة ئةو و دةبَيتـــةوة ثَيضةوانـــة

دةكات خةمؤكي ي و
َ
دوودل بة هةســـت

بكاتةوة خؤكوشـــتن لة و لةوانةية بري

.SUICIDAL TENDANIY

و ئةفيـــون  .3

 OPIUM ANDوةرطرياوةكانـــي

 IT¨´S DERIVATIVE

دةرمانَيكي ضةنـــد  ة
َ
كؤمةل ئةم 

دةطرَيتـــةوة مةترســـيدار قورســـي 

،PETHIDINE ثيتيديـــن وةك 

كؤدايـــن   ،MORPHINEمؤرفـــني

دةرمانَيكي  CODIENE  و ضةنـــد

نـــاو لـــة دةرمانانـــة ئـــةم  ديكـــة. 

دةطمةن بة و هةن خةســـتةخانةكاندا

و خةســـتةخانة دةرةوةي دةضنـــة 

ناكةون دةســـت لـــة دةرمانخانـــةكان

دةرامانانة ئـــةم كةســـانةي بؤية ئةو

رادَيـــن ســـةري لـــة و بةكاردةهَينـــن

خةســـتةخانةن زياتر كاربةدةســـتاني

و دةرمانســـاز سســـتةر, وةك دكتـــؤر,

نَيوان دةطمـــةن لة بة دان و دكتـــؤري

كورت كة بؤ ماوةيةكي نةخؤشةكاندا

دةرمانانة كةميان دةدةنَي لةم دؤزَيكي

قورس. ئـــازاري بؤ ضارةســـةركردني

ضارةسةركردني باســـة شاياني ئةوةي

باشرتين و سةختة طةلَيك راهاتنة ئةم

بة كة دةكرَيت شـــوَينانةدا لةو ضـــارة

ضارةســـةر تةرخان كراون بؤ تايبةتي

تايبةتدا. دكتؤري ضاودَيري لةذَير

كـــة دةركةوتـــووة هةروةهـــا

ة
َ
لـــةم كؤمةل كة يةكَيكة سؤســـيكؤن,

راهاتن رَيـــذةي دةرمانانـــة كةمرتين 

كة شـــاياني باســـة و لةســـةري هةية

بؤ نةخؤشيية َيك دةرمان هةن
َ
كؤمةل

 RHEUMATIC رؤماتيزمـــةكان

بةكاردةهَينرَيـــن   DISESUSES

نزيكدا دوارؤذَيكـــي لـــة و لةوانةيـــة

وةرطرياوةكانـــي و ئةفيـــون جَيطـــةي

مةترســـي راهاتن بـــَي بطرنـــةوة بـــة

نمونةي ئـــةم دةرمانانة و لةســـةريان

 VOLTARENتاريـــن
َ
ظؤل دةرزي

ئيندؤسيد  دةرزي ، AMPOULES

،INDOCID INJECTION

 ASPEGIC ئةســـثيجيك دةرزي

ئيندؤســـيدي  هةروةهـــا  VIALS

 SUBLINGN INDOIDذَيرزمان

َيك
َ
كؤمةل و ون

َ
بال ئَيستا هةندَيكيان كة

ثشـــكنيندان ذَير لة ديكةيش دةرماني

مذدةيةكي تائَيســـتا و ئةنجامةكانـــي

دواِرؤذ. دةهَينن بؤ باش

كورتـــي باســـَيكي  لَيـــرةدا  .4

مادةيةكـــي ضةنـــد  بةكارهَينانـــي

دةست هةميشـــة كة دةكةين كيمياوي

تَيكي جيهاندا
َ
وال لةضةنـــد و دةكةون

كةم تارادةيةكي ئَيمةشـــدا تـــي
َ
و لةوال

ئةويـــش بةكارهَيناني وبونةتـــةوة
َ
بال

و و
َ
ثَيال و بؤياخي ســـيكؤتني و سةمغ

بةنزينة و البردني جل ة
َ
دةرماني ثةل

ذووردا لـــة ثلةي طةرماي ئةم ماددانة

ئةلكهول كاريان وةكو م و
َ
هةل بة دةبن

دةمذرَيـــن،
َ
هةل كـــة وئةفيـــون وايـــة

وةك تَيداية ماددةيةكيان ضةند ضونكة

نيرتةيت ئةميل طازؤلـــني, تؤلؤويـــن,

هةتاكـــو   AMYLE NITRATE

ALLOTHANE شاياني  هالؤتةين

دةركةوتووة تاقيكردنةوةكاندا لة باسة

لة ماددانـــة ئـــةم كـــة بةكارهَينانـــي

كةسانةي ئةو م هةموو
َ
زيادبوناية, بةال

خوار لة تةمةنيـــان دةهَينن بـــةكاري

ئةم  و زؤربةي ئةوانةي ةوةية
َ
20 سال

دةبن طةورةتر كة بةكاردةهَينن مادانة

دةرمان بةكارهَيناني و ئةلكهول فَيري



37 سةردةم زانستى 176

دةبن.

مادانة  ئةم بةكارهَيناني  ضؤنَيتي

ئةو هةموو م
َ
بةال شَيوةيةكة، ضةند بة

هةية ئامانجي يـــةك رَيطايانة جـــؤرة

بطاتة مادة زؤرترين ئةوةيـــة ئةويش

راستةوخؤ كارَيكي و دةماخ و سيةكان

و هةناسةدان
َ
سةر دةماخ و دل دةكةنة

ضةند جارَيك لةســـةريةك و ئةطـــةر

ةتَيكي
َ
حال هؤي دةبنة بةكاربهَينرَيـــن

خةودابن لـــة يـــان وةكو سةرخؤشـــي

و دَيت لةثـــِر مادانة كاريطـــةري ئـــةم

دةخايةنَيت. كةم ماوةيةكي

ســـةري خوَينـــةر  ثَيويســـتة

ئةم كة واتَينةطـــات و ســـوِرنةمَينَيت

كو
َ
نيية بةل زيانَيكيـــان هيض ماددانـــة

وةكو: هةية زيانيان طةلَيك

مذيندا
َ
هةل كاتي لة a. لةوانةيـــة

بة ئةويش بمرَيت كةسة ئةو يةكسةر

نازانَيت كة زؤر بِرَيكي مذيني
َ
هةل هؤي

ببَيت كارةساتَيك يان تووشـــي ضةندة

دةضَيت. خؤي هؤش لة كاتَيك

بخنكَيت كةسة ئةو لةوانةية .b

ماددةيةدا. ئةو مذيني
َ
هةل لةكاتي

كاري لـــةو ماددانة d. هةندَيـــك

ودةبنة هةية
َ
دل لةسةر راستةوخؤيان

.
َ
دل وةستاني هؤي

 VONTTRIALAR 

FIBRILLATION AND 

CARDIAC ARREST.

ضةنـــد مـــاوةي c. ئةطـــةر بـــؤ

دةبنة ئـــةوا بةكاربهَينرَيـــن َيك
َ
ســـال

هةميشـــةيي لة طؤِرانَيكي هؤي ضةند

هؤي دةبنة و طورضيلة جطةر، دةماخ،

قوِرقوشم. بة لةش بووني ذةهراوي

دةبنة يةتيدا
َ
كؤمةال بواري لة .d

باشـــي بة نةتوانن كـــة هـــؤي ئةوةي

ســـوِرَينن,
َ
هةل خؤيـــان ئيـــش و كاري

دةضَيت لةدةســـت كارةكانيان ئيش و

نةويســـرتاو دواكةوتـــوو و مرؤظَيكـــي

ضارة ئةوةية و تةنها دا
َ
لة كؤمةل دةبن

خووة. لةو بهَينن واز يةكسةر

هـــةرة هؤشـــبةرة 5.جـــؤري 

قورسةكان

و قورس هةرة جؤرَيكي ئةمانـــة

مرؤظ رادَيت بةخَيرايي و زؤر طرانن

طةورةتريـــن مةترســـي و لةســـةريان

و هةية هؤشـــبةرةنادا مادة لةم جؤرة

لةجيهاندا بازرطاني جؤري طةورةترين

بووةتة و مادانةية ئةم وكردنةوةي
َ
بال

و كوشـــتن تاواني زؤرترين هـــؤكاري

يةتيةكانـــي
َ
كؤمةال و كَيشـــة سياســـي

لةهةمـــوو ئةمـــِرؤدا، لـــة جيهـــان 

بةرثا جةنـــط جيهانـــدا تةكانـــي
َ
وال

بةردةوامن هةر دةكرَيتبةرامبةريانو

ئـــةم بةرهةمهَينـــةري زياتريـــن و 

ؤمبيا)ن
َ
(كؤل و (ئةفطانستان) ماددانة

التيني ئةمريكاي تاني
َ
وال لة هةندَيك

دي و هةندَيك شـــوَيني و ناوةِراســـت

(هريؤين، وةك ئةمانـــةش لة جيهاندا

حةشـــيش، تلياك، مؤرفني، كؤكاين،

.LSDدي ئَيس
َ
ئَيل طراس، ماريطوانا،

يةكة هةر كة دي ماددةي طةلَيـــك (...

شـــَيوة بة ضةندين بـــة لـــةم ماددانة

لة مذيـــن
َ
هةل شـــَيوةي وةك كاردَيـــت

بة تواندنةوةيان يـــان رَيطـــاي لوتةوة

هةندَيكيان يان لَيدان بةدةرزي و ئاطر

وةكو دةخورَيـــن دةم بـــة راســـتةوخؤ

و كَيك
َ
لةطـــةل كؤكاين كردنـــي

َ
تَيكةل

دةبرَيت ناو كرؤكس بـــة كة ضؤرةكدا

سورةوةكراو دةسوتَينرَين بة شيشي يان

يـــان دةمذرَيـــت
َ
هةل ةكةيـــان

َ
و دوكةل

وةك و توتندا
َ
لةطةل  دةكرَيـــن

َ
تَيكةل

رَيطةي جطةرة دةكَيشـــرَين و دةيـــان

تدا
َ
خؤرهةال لة و بةكارهَينـــان دي بؤ

ئةم بةكارهَيناني بـــؤ ت
َ
وال زياتريـــن

و ئةفطانســـتان و  ئَيـــران ماددانـــة

لةعَيراقدا ئَيستاش و وميسرة توركيا

ئةم باشـــور و ناوةِراســـت بةتايبةتـــي

دزة ســـنورةكانةوة لة رَيـــي ماددانـــة

وة.
َ
بةربال بةكارهَينانيان و دةكةن

يةكَيك سةردةمةدا لةم و ئَيســـتا

طادا
َ
كؤمةل لة طرانةكان هةرة دةردة لة

مادة و بونةوةي ئـــةم
َ

بـــال نةخؤشـــي

هةموو و نـــةوةكان كة ذةهراويانةيـــة

دةكات وَيران مرؤظ تواناكاني و بةهرة

و دةبةن دَيـــر
َ
هةل بةرةو طـــا

َ
و كؤمةل

طاي
َ
طؤمةل لـــة لةوةي بـــةر ثَيويســـتة

فراواني بـــة ببَيتةوة و
َ

بـــال كورديـــدا

بةرامبةر جةنطي و بطريَيـــت لَي رَيي

بكرَيت.
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لة ماوةى ضةندةها ساأل لة  
ئةزمونى ئةم ثيشة جوانة، ثيشةي 
سايكؤلؤذيستي، بؤم دةركةوت ضةند 

زاراوةى سايكؤلؤذى تةمومذ و 
ثةنهانى تَيداية.

 ضةنـــدن ئـــةو جارانـــةى كـــة 
طوَيـــم لـــة قســـةو باســـي وةك ئةمة 
بـــووة:  «بةآلم بة تةواوى مةبةســـت 
لة سايكؤلؤذى ضيية؟ و ماناى ضيية؟ 
ضارةســـةرى ضـــي دةكات؟    هةندَيك 
لةو بِروايةدان كة دةروونزان كةسَيكة 
يـــان  تاقيكردنـــةوة دةكات»  «تةنهـــا 
تةنهـــا بةِرَيوةبـــةرى هةســـتةكانة، و 
ةكةبازت 

َ
ئةطةر بة جادوطةر يا بة تةل

دانةنا ئيـــرت دواى ئةوة ضي بزانني! و 
ئةطةر ئةوانـــةى ئامانج و رَيبازةكانى 
ســـايكؤلؤذى دةزانـــن، زؤربـــن، ئـــةوا 
ئةوانةى كة هيضي لَي نازانن ديسانةوة 

زؤرترن.
 هةن جياوازى لةنَيوان نَيروسس 
و شةرمدا ناكةن، هةندَيك دايك هةن 
َين ( ئةوانيش 

َ
دَين بؤ ئةوةى ثَيـــم بل

طوناهيـــان نييـــة ضونكة مةســـةلةكة 
ةكةيان زؤر 

َ
َيـــن:  «مندال

َ
نازانـــن) دةل

بايـــةخ بـــة جةســـتةى دةدات» بـــةم 
تةمةنـــة بضوكةوة ئةوةش بةراســـتى 
كارَيكـــة جَيي مةترســـيية! «هةروةها 

هةندَيك كوِرى هةرزةكارى 
شـــثرزة هةن لةوانةى دَين 
و لةسةعات يانزةى شةودا 
لة دةرطـــا دةدةن و خؤيان 
بة باوكة وةِرةسةكةيانةوة 

نوساندوة.
هـــةن  دى  كةســـانى 
ى 

َ
ئامانجى بةرو دوايان حال

بوون و زانينة و هةندَيكى 
و  بناســـن  خؤيـــان  دةيانةوَيـــت  دى 
دةبـــن بةضـــى و ضـــى و لةناخيانـــدا 

شاراوةتةوة.
بابةتـــى جيا جيـــاش هةية وةك 
ئازارةكانـــى  و  دةمـــاري  خةمؤكـــى 
طةدةو كَيشة سَيكســـي و خَيزانيةكان 
ؤزةكان لة ثةروةردةدا. 

َ
و مةســـةلة ئال

.. هةندَيكجار بؤمان دةردةكةوَيت كة 
زؤرَيك لـــة طـــةورةكان داوا لة منداأل 
دةكةن كارَيك بكات كة خؤيان ناتوانن 
بيكـــةن... تووشـــى بـــاوك و دايكـــى 
سةرســـوِرماو بـــووم بـــاوك و دايك وا 
كـــة دةطةِرَيـــن بةدواى راســـتيدا. .. و 
كةســـانى ديش كة هـــةر بايةخي ثَي 
نادةن.. هةروةها تووشـــى هةمان شت 
بووم لةطـــةأل هةرزةكارانـــدا. . و بؤم 
دةركةوتوة كة هةموو شتَيك هؤيةكى 
هةية وةك مةزنى و ريسوايي. زؤرَيكم 

َينن.
َ
لةو دةموضاوانة ديوة كة دةنال

ئايـــا هةمـــوو ئةمانة بةشـــَيكى 
ثَيكدةهَينن؟  لةثَيشةكةم  جيانةبوةوة 
ـــَي، بةتةواوى،ئةمـــة ثيشـــةيةكة 

َ
بةل

بنةمايةكى زانستى هةية بةآلم لةثَيش 
هةموو شـــتَيكدا ثةيوةندى بة باوةِرى 
مرؤييةوة هةية، و هةر شتَيك مرؤيي 
بَيت بةشـــَيوةيةك يـــا بةجؤرَيكى دى 

بةنـــدة بة ســـايكؤلؤذييةوة و ئةوةش 
طرنط نيية ئةو مرؤظة سروشـــتية يا 

شازة.
لةســـةرخؤى  هؤى بآلوبونةوةى 
كدا 

َ
ســـايكؤلؤذيش لةنـــاو رةشـــة خةل

ك جةسارةتى 
َ
ئةوةية كة زؤرَيك لة خةل

َيكدا دوو 
َ
ئةوة ناكةن، يا لةضةند ســـال

ن لةســـةردانى ثزيشـــكى دةروونى، 
َ
دل

بةشَيوةيةك كة دَين بؤ الم ئةو كاتةية 
كة طةيشتونةتة لَيوارى كةوتن يا خؤ 

كوشتن.
زؤر كؤنطـــرةم طرت و بةســـةدان 
نامةى كاريطةريشم ثَي طةيشت و ئةو 
سودة راستةوخؤيةشم بؤ دةركةوت كة 
بـــوارةى مةعريفةتى  لةم  دةتوانرَيت 

مرؤيي وةربطريَيت.
بـــة زؤرى ئةمةى خـــوارةوةم ال 

ة بوو:
َ
طةآلل

باوةِرةداين  لـــةو  ئَيمة بةردةوام 
كة دةتوانـــني يارمةتى خؤمان بدةين 
بةآلم ئةوة زؤربةى جار كارَيكى راست 
نييـــة.. بؤضى؟ ضونكة ئةوةى خؤمان 
لـــة خؤمانـــى دادةبينـــني لةوانةيـــة 
ثةيوةندى تاِرادةى نةوةد لة سةداى بة 

واقيعةوة نةبَيت.
كاتَيـــك خاتـــو جاكلـــني هات بؤ 
ئةوةى راوَيـــذم ثَي بكات، خَيزانةكةى 
ئةوةندةى نةمابوو نابـــووت ببَيت. و 
ى خاياند! بؤ ماوةى 

َ
ئةوةش سَي ســـال

ســـَي هةفتة بةشـــداريم كرد لة يةكرت 
بينينى سايكؤلؤذى ساكاردا بؤ ئةوةى 
ســـةر لة نوَي ذيان بكةمـــةوة بة بةر 
ئـــةم خَيزانـــةدا، ضونكـــة جاكلني لة 
بوونـــةوةرى  ةكـــةى 

َ
قول ميكانيزمـــة 

مرؤيي طةيشتبوو.

سايكؤلؤذى 
ماناى ضيية؟ 

ئةكرةم قةرةداخى
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تا الوةى ئـــةو ئةمـــةش (جان) ة
سَيكســـيةكاندا كَيشـــة لة بينةقاقـــاى
بةرةو راســـتةوخؤ بووة بؤضى نقـــوم
ركَيفيةوةى ذَير كةوتنة و نريؤســـس
لة مانط ســـَي ئةو لةماوةى بـــردةوة؟
طؤشـــةيةكى لة كاروبارةكان بينينـــى
رَيبـــازى توانـــى تـــةواو جيـــاوازةوة،
دةســـت خؤى بطةِرَينَيتةوة و ئاســـايي
(ئةمة .. نـــوَي. ذيانَيكى بة بكاتـــةوة
بةكارى خؤى كـــة ئةو طوزارشـــتانةية

دةهَينان).
(ثـــؤل)ةوة ئـــةى ضي لةبـــارةى
ثشـــَيوية دةســـت بة نـــد

َ
كـــة دةيناال

طومانى هةرطيز و ـــةوة،
َ
دل توندةكانى

لة ى
َ
دل نةخؤشيةكةى كة لةوةنةبووة

توندة ضونية
َ
هةل ثشـــَيوية ئةنجامـــى

كة بـــووة، ثةيـــدا نةســـتييةكانيةوة
ضةثاندنةوة ئةنجامـــى ئةمـــةش لـــة

دروست بووة؟
ة
َ
ثةل نةخؤشـــي كة و (ئَيظيـــت)

بوون زاأل بؤ طؤِرابوو تيايدا ســـورةكان
بؤ ئةكزيماو لةوَيشـــةوة بةســـةريداو
ؤن

َ
كؤل هةوى بؤ لة ئةكزيماكةشـــةوة

باوةشى ناو خســـتيةوة لةنوَي و سةر
ئةويـــش دةستبةســـةراطرتنةوة؟
كةســـَيتية كة نةيدةزانـــى دووبـــارة
و بـــوو نةخـــؤش ســـايكؤلؤذييةكةى
دةروونـــى ثزيشـــكَيكى بةيارمةتـــى
ديكة كةســـانى دةركةوت. جةســـتةيي
ناوةكى بة لةسةر زانينى هةن ذيانيان

كردووة؟ ة راطري
َ
تةواوى هةل

دةرخســـتنى  شـــَيوةية  بـــةم   
ئـــةم بنةمـــاى واقيـــع ســـايكؤلؤذى 
كـــة هيوايةوةيـــن بـــةو كتَيبةمانـــة،
ذمارةيةك هةبَيت. كتَيبةكـــة ســـودى

لةخؤطرتووة، مرؤظ دةربارةى راستى
كةســـَيك هةموو كة لـــةو بِروايـــةدام
كَيشةكانى بؤ ضارةســـةرَيك دةتوانَيت
طومانةكانى و تةنطى و هؤيةكانـــى دأل
مليؤنةها بدؤزَيتـــةوة. بَيطومان تَيدا
قوآلييدا لة بةآلم هةن جياواز كَيشةى
طينطلـــة مرؤظايةتييةكان بة هةمـــان

دةطةن.
وةك  كةســـةكان قوآلييةكانـــى  
هاونيشتمانيةك ى

َ
قول نةستى و يةكن،

ئةوة نزيكى وةك بـــة نوَي لة طينياى
ئةوروثي هاونيشـــتمانيةتى واية كـــة

هةيةتى.
نيايي نيية 

َ
 ئايا ئةمبةرئةنجامةدل

دووركةوتنةوةى كة لةم ســـةردةمةدا
مرؤظايةتى بةخؤوة دةبينَيت؟

كتَيبة ببَيتة  ئةم  ئاواتـــة خوازم
ضونكة سايكؤلؤذى رَيبةرَيكى نمونةيي
و هاوســـةنطية، و دانايي قوتابخانةى
هةموو ضارةســـةرَيكةوة بة دةمةوَيت
بكات كة لةوةدا بةشدارى ئةم دانراوة
الى ناسراو بوارَيكى ببَيتة سايكؤلؤذى
و ثةنهان طوزارشـــتى نةك هةمـــووان

تةمومذدا. لة خنكان
بة  حـــةزى كةســـَيك  و ئةطـــةر
كة كرد زانياريانـــة زيادكردنى ئـــةو
لةرَيطةى دةكةوَيت دةستى كتَيبوة لةم
ســـايكؤلؤذى زانايةكى بة كردن راوَيذ
مةعريفةى ئةكاتـــة و بكات، بـــا ئةوة

ثَيية. بنةِرةتى
سايكؤلؤذى: ثَيناسةى

سايكؤلؤذى طشتيةكةى بةضةمكة
بةآلم ئةقل. يا رؤح زانستى لة بريتيية
ضونكة نيية قايلـــكار ئةم ثَيناســـةية
(رؤح) ماناى و ( وشةى (ئةقأل هةردوو

ئةطةر و هةية، زؤريان هةمةضةشنةى
بةم بةستةوة خؤى تةنها ســـايكؤلؤذى
زانى

َ
ئةقل مانـــا دياريكـــراوةوة، ئـــةوا

ميتافيزيكى. زانستَيكى دةبَيتة
ئةم ثَيشنيازى ئَيمة ئةوة لةبةر
بريتيية سايكؤلؤذى دةكةين: ثَيناسةية
كة ناوازةكان دياردة ينـــةوةى

َ
لة لَيكؤل

هةســـتى لةكردارة و بن، هةرضيـــةك
َيتةوة.

َ
دةكؤل وناهةستيةكان

سايكؤلؤذســـتى ـــة
َ
كةل جانيـــة 

«سايكؤلؤذى بةنزيكى َيت:
َ
فةِرةنسى دةل

دياردةكاندا هةمـــوو لةطـــةأل ة
َ
مامةل

و ناســـراوة بةجيهانيةتيةوة دةكات و
كردةى جيهانةدا ئةم شوَينى لةهةموو

هةية». سايكؤلؤذى
بةمانـــة بايـــةخ و ســـايكؤلؤذى

دةدات:
ناوةكى كردنى رةفتارى تَيبينى -

مرؤظى. دةرةكى و
و ناوةكى نةرة

َ
ثال بةدواى طةِران -
رةفتاردا. دةرةكيةكانى

نمونة لةســـةر ئةوة (شـــةرمن)
بةند لةســـةر ئةمانة كة ســـايكؤلؤذى

دةبَيت:
رةفتـــارى تَيبينيكردنـــى  .1
و ئامـــاذةكان و  (دةنـــط دةرةكـــى.

هتد..). رؤيشتن. . ثَيكةنني. .
نةرة

َ
ئةو ثال بـــةدواى 2.  طةِران

شـــةرمةكة هؤى بونةتة دةرةكيانـــةى
و بارودؤخة ئاين و ثةروةردةو (خَيزان

تايبةتيةكان).
نةرة ناوةكية

َ
ثال طةِران بةدواى .3

و (هيالكى ناهةســـتيةكاندا و هةستى
و ئامادة باشى و بؤماوةو نةطونجاندن
دةروونييةكان). طرَي و ضونةكان

َ
هةل
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لـــة يةكَيـــك 4. تاقيكردنـــةوةى
ضارةسةرى لة بةكارهاتوةكان تةكنيكة
دؤزينةوةى ئامانجـــى بـــة دةرونيـــدا

ضارةسةى طونجاو.
و زانســـت كةواتـــة ســـايكؤلؤذى
رةفتارى ة كردن لةطةأل

َ
مامةل هونةرى

و جؤر هةمة روخســـارة لة مرؤظيـــدا
روخســـارانة بووةكانـــدا ئةم لةتوانـــا
كةواتة شازبن، يا بن ئاسايي لةوانةية
لةنَيوان جيـــاكارى بتوانرَيت ســـتةمة
مرؤييةكانـــى زانســـتة و ســـايكؤلؤذى
زانستَيك هةموو ضونكة بكرَيت ديكةدا
كة دةدات مرؤظ بايةخ بة كؤتاييدا لة

دةكات. دروست زانست خؤى
لةنَيوانسايكؤلؤذى جياوازىضيية

دةرونيةكاندا؟ نةخؤشية نوذدارى و
ثزيشـــكى كة ئةوةية باو باوةِرى
ثزيشـــكى «نةخؤشـــية دةرونى تةنها

يةكانة».
َ
ئةقل

بةرامبةردا لة ســـايكؤلؤذى بةآلم
و ئاسايي يية

َ
ئةقل دياردة ســـةرجةمى

كاتة ئةو لةخؤ دةطرَيت، ئاساييةكان نا
نةخؤشيية نؤذدارى كة َيني

َ
دةتوانني بل

دياريكراوى ثلةيةكى لـــة دةرونيةكان
و ذورَي. دَيتة يةكةوة

َ
ئةقل نةخؤشـــية

خولةك ئةم نةخؤشية ثَينج لةوانةية
بخايةنَيت. ساأل بيست يا

ي
َ
ســـكاال كـــة ثيـــاوةى ئـــةو  و 

هةية كةم بةدهةرســـيةكى لةدةســـت
جةستةيي» «نةخؤشـــييةكى «دةبَيتة
تووشى كةسةى ئةو بؤ شتيش هةمان

بووة. شَيرثةنجة
تـــا  كـــة كةســـةش ئـــةو   
«نةخؤشـــَيكى شـــةرمنة  رادةيـــةك
كةودةنَيكيش هةروةهـــا دةرونييـــة»

دةرونييـــة. نةخؤشـــَيكى دوبـــارة 
ثَيـــي هةيـــة كةواتةمةســـةلةيةك
طرانة نةخؤشيةكة و دةوترَيت «ثلة»
لة جياكـــةرةوةش ســـنورَيكى بتوانني
سايكؤلؤذى ضونكة دابنَيني. نَيوانياندا
دةرونيـــةكان نةخؤشـــية و نـــؤذدارى
مةســـةلةى هةردوكيـــان دوبـــارة 
كة َينةوة

َ
دةيل جارَيكى دى و وشةكانن.

هاوسةنط مرؤظى بة بايةخ سايكؤلؤذى
ضـــؤن تـــةواوى بـــة دةدات هـــةروةك
دةدات. ناوهةوســـةنطةكان بايةخ بـــة
دةروونى» وشةى «شـــيكارى و ئةطةر
مانا «قَيزةوةنةكةيةوة» بة ثارَيزطارى
دةطةِرَيتةوة بؤ ئـــةوة كـــرد هـــؤكارى
لةســـةر بريؤكةكة طةشةنةســـةندنى

جةماوةرى. ئاستى
طوزارشتةدا   جياكارىلةنَيوانئةم
ئاماذةشـــة ئةوةى جَيي و بَي ســـودة،
زؤرى ئةمريكية كة ذمارةيةكى ئةوةية
رَيكوثَيك بةشَيوةيةكى ناهاوسةنطةكان
و دةكةن. دةروونى ثزيشكى سةردانى
قَيزةوةنةكةى لةوَي مانا طوزارشتة ئةم
هَيشتا لَيرة كاتَيكدا لة ون كردوة خؤى
ماناكةى بـــة لة فةِرةنســـا ثارَيزطارى

خؤيةوة كردوة.
جَيى بؤتة ــايكؤلؤذى س ــى بؤض

ضاودَيرى؟ و بايةخ
بةشتَيكى  بةندة شتَيك هةموو  
ثَيكةوة شتةكانيش هةموو و ديكةوة،
جياكةرةوةش شتَيكي هيض و نوســـاون
كةسةكان بوو لةتوانادا ئةطةر و نيية.
قابيلى شـــتَيك هةموو ئـــةوا بطؤِرَين

جوزيف). ج. ) طؤِرينة
ذمارة ــةم ئ ــايكؤلؤذى بؤضى س

رادةكَيشَيت؟ خةلَك زؤرةى

ئةو ضونكة ئاســـانة: وةآلمةكـــة
ســـايكؤلؤذى زؤرةى ثةرةســـةندنة
ئةو لةطةأل جوتـــة هَيناوة بةدةســـتى

بؤى. بةرفراوانة ثَيداويستية
ئةم ئَيســـتاى بارودؤخةى لـــةم 
هةيـــة جيهانـــة نائارامـــةدا، كارَيـــك
بريتية ئـــةوةش دةســـةثَينَيت خؤى 
زةمينةيةكى دؤزينةوةى لةثَيويســـتى
بينا كردنةوةى. ســـةر لةنوَي رةق بؤ
دةكات قوأل خةمَيكـــى دأل هةســـت بة
دةوروبةرى كاتَيك كةســـَيك ســـةيرى
هاتـــووة لـــَي  واى و دةكات، خـــؤى 
روخســـارى بونةتة نةخؤش هةندَيك
و شـــةكةتى ذيانـــدا وةك ئاســـايي لة
و شـــةرانطَيزى و كَيربكَي و خةمؤكـــى
كردن كةمـــى بة هةســـت و ضـــون

َ
هةل

و تـــرس و دةمـــارةكان و طرذبوونـــى
سةركةوتندا بةدواى طةِران و تةنطى

َ
دل

ضةمكة لة زؤرَيك نرخَيك.. هةموو بة
كراوة بنةِرةتيةكان ساختةكاريان تَيدا
ثـــةروةردةو و ســـَيكس وةك ضاالكـــى
بةهـــا و  كؤمةآليةتـــى بارودؤخـــي
و . ..هتد. ئاينةكان. و مرؤظايةتيةكان
دةردةكةوَيت بؤ ئةوةمان ئازارة جَيي
دةربارةى هيـــض زؤر كانَيكى

َ
كـــة خةل

شاردونةتةوة، بؤى داهاتوو كة ئةوةى
مرؤظايةتيةكان ثةيوةنديية و نازانـــن
دادةبِرَين، و دةترازَيـــن لـــة يةكـــرتى
طردبونةوة و بـــوون كؤمةأل هةروةها
طرتنةوةى بة جـــَي كردوة دةســـتيان

هوشيار. تاكى
وةك  ثةلكوتـــان لَيهاتـــوة   واى 
بةخؤداطرتن دان هةروةها واية ى

َ
تةمةل

دوو بونةتة سةنطينى و ئارامى نةماو
دةهروذَينن. خؤتَيقورتاندن كة بابةت
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   كارى سةركةوتوو كة ثَيويستة 
ببَيتة شتَيكى ئاسايي وا باس دةكرَيت 

هةروةك كارَيكى ناوةختة بَيت.
زؤر  كانَيكـــى 

َ
خةل وردة  وردة    

بـــة نةســـتى لةخؤيـــان دةترســـن بَي 
ئةوةى ئةوة بزانن كة ئةمة سةرةتاى 
بةرزبونةوةيـــة بـــة مةرجَيك بتوانن 

ةتةيان دةرضن.
َ
لةو حال

هاوســـةنطى  دؤزينـــةوةى 
ضارةسةرةكةية! 

   هيض نيية تةنها يةك ضارةسةر 
نةبَيت ئةويش بريتية لة:  دؤزينةوةى 
دةرثةِريـــن  بـــؤ  رةق  زةمينةيةكـــى 

و ئـــةو زةمينةيـــةش لة هاوســـةنطى 
جةســـتةيي و ئاوةزيـــدا دةيدؤزينةوة 
بةبـــَي ئةمة (تةواوكارى ئةســـتةمة).  
ضونكة هاوســـةنطى ئامرازى سةرةكى 
تةواوكارى مرؤظيـــةو هةر تَيكضونَيك 
لة هاوســـةنطيدا مرؤظ لة تةواوكارى 
جةستةيي و دةروونى بَي بةش دةكات 
و لة ئةنجامى ئةمةشدا لة مرؤظايةتية 
ضاوةِروانكراوةكـــةى دايدةبِرَيـــت.  و 
هـــةر نةخؤشـــيةك يـــان كةميةكـــى 
دةرونى يا تَيكضونَيك لة هاوســـةنطيدا 
مرؤظ لة خودى خؤى و توانستةكانى 
جيـــا دةكاتةوة. با نمونةيةكى ســـاكار 

وةربطرين:

ئةطةر كةســـَيك هةبوو بةدةست 
ئازارى دانيةوة دةيناآلند، ئةوا ئازارةكة 
ســـةرتاثا بؤى دَيت و هةموو مَيشـــكى 
الى ئازارةكـــة دةبَيـــت و هيض شـــتَيك 
لـــة دةرةوةى ئةو ئـــازارة الى نابَيت.

لَيـــرةدا مـــرؤظ لةطةأل ئةو ئـــازارةدا 
جـــوت دةبَيت تا واى لَي دَيت ئازارةكة 
دةبَيتة خـــودى،  ئـــةم ئازارانةى دان 
لـــة خـــود و كارو بريةكانـــى دادةبِرن 
هةروةها هةموو شَيوةكانى روونى ون 
دةبن. زؤربةى هةرة زؤرى نةخؤشـــية 
دةروونيةكانيش لةطـــةأل ئةم ئازارةدا 
ةتى 

َ
لَيكضونيـــان هةية. ئةمةشـــة حال

ة 
َ
ئةوانةى شـــةرمن و شـــةِرانطَيز و دل

ةتى ئةو كةســـانة 
َ
راوكن هةروةها حال

كـــة دوضارى بريؤكة ئامادةكراوةكان و 
طرَي دةرونيةكان و طرذبونةكان. .هتد 

بوون.
سةردةمى نوَيمان: 

ثياوانَيكى زؤرى ئةم ســـةردةمة 
تواناى خؤطونجاندنيان نيية، و كاتَيك 
َين نةطونجاندن مةبةســـتمان لةوة 

َ
دةل

َين ناكؤكى 
َ
ناكؤكيـــة، و كاتَيـــك دةشـــل

مةبةســـتمان دابِرانة و ئةوةى دوايش 
مةبةستمان لَيي دةرون طريانة.

يةكَيـــك لـــة هـــةرة ناكؤكيةكان 
بريتييـــة لـــةوةى كة مرؤظ هةســـت 

ةذان دةكات لةنَيوان 
َ
بة دابـــِران و شـــل

ئةوةى لةســـةريةتى و ئـــةوةى بِرواى 
واية كة دةبَيت ببَيت. لةبةرئةوة ئةو 
ةذانَيكدا دةذى لةنَيوان ئاراستة 

َ
لة شـــل

ةكانى و رةفتارى دةرةكيدا. 
َ
ناخية قول

زانـــاى دةرونزانى بـــؤى دةردةكةوَيت 
ةت 

َ
ـــةت لـــة دة حال

َ
كـــة هةشـــت حال

هةيـــة مـــرؤظ تيايانـــدا نةطونجـــاوة 
نـــةك تةنهـــا لةطةأل كارةكانـــى و ونة 
كو 

َ
لةطةأل ســـةردةمةكةيدا بةتةنها بةل

لةطةأل خـــودى خؤشـــيدا بةهؤى ئةو 
ملمالنَي ناخية هةمة ضةشـــنانةى بة 

َينَيت.
َ
دةستيانةوة دةنال

ســـةردةمى  ســـةردةمةكةمان 
ئـــةم  شـــَيوةكانى  و  ضةثاندنـــة(1)،  
بةهَيـــز  بةهـــؤكارى  ضةثاندنـــة 
دادةنرَين لة نةخؤشـــية جةستةيي و 
دةرونيةكانـــدا. .. ئةمانة رؤذ لةدواى 
رؤذ فَيرمـــان دةكةن كـــة غةريزةكان 
هيض نـــني جطة لة كردارى ريســـوايي 
نةبَيت بةتايبةتى لة بوارى سَيكســـيدا 
بةآلم ثَيويســـتة ئَيمة ئةوةمان لة ياد 
نةضَيت كة ئةم «غةريزانة «تا ئَيستا 
ماونةتةوة و كاريطةرى خؤشيان دةكةن 
ئةطةر بة ضةثاوى يا بة دةركةوتويش 
بـــن. و ئةطةر ئـــةم غةريزانـــة روون 
بةئاشكرا  يا  ثةســـةندكران  بوونةوةو 
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رةت كرانـــةوة ئيرت هيض شـــتَيك نية 
لَيي برتســـني – بةآلم ئةوةى بةزؤرى 
روودةدات لةطـــةأل هةموو ئةطةرةكانى 
لَي كةوتنةوةيان ثَيضةوانةى ئةمةية.

كانَيكـــى زؤر دةيانةوَيـــت 
َ
و خةل

بطـــةن، بةآلم بطـــةن بةضـــى؟ ئةوان 
هيـــض نازانن تاكة شـــتَيك كة دةيزانن 
ئةوةية بطةنة سَينتةرة يةكةميةكان، 
بةآلم يةكةمى لـــة ضيدا؟ و بؤضى؟ و 
لة كوَي؟ ئةوا ديسانةوة ئةمانة نازانن 
ئةوان تةنهـــا دةيانةوَيت ثَيش هةموو 
شتَيك سةركةوتو بن، بؤضى؟  ضونكة 
هةست بة كةمى دةكةن. . هةستكردن 
بة كةمى رةنطة هةرطيز بةم خَيرايية 
كـــة لةكاتـــى ئَيســـتاماندا روودةدات، 

ثةرةى نةسةندبَيت.
مرؤظـــى هوشـــيار تـــا رادةيةكى 
زؤر نةمـــاوة، ثيـــاوى ســـةردةم وةك 
جاران بةثَيى لؤذيكى بري و هؤشـــيارى 
ضونة 

َ
كـــو بةثَيى هةل

َ
َيتـــةوة بةل

َ
ناجول

نةخؤشييةكانى رةفتار دةكات هةرضى 
ئـــةو رَيطايانةشـــن بةكاردَين بةزؤرى 

ناقوآلو سةرسوَرهَينةرن ! 
ئةوة بةسة كة هةندَيك دروشمى 
ثروثاطةندةيي يـــا هةندَيك رؤذنامةو 
طؤظـــار دةبينني يا طوَي لـــة هةندَيك 
ئَيستطة دةطرين بؤ ئةوةى ئةوةمان بؤ 
دةركةوَيت. هةروةها ئةوةندة بةســـة 
كة ســـةيرَيكى ئةو هةموو رؤذنامةية 
بكةيـــن وا نةخشةســـازيان بـــؤ كراوة 
كة قةدةغـــةى هةموو شـــَيوةيةك لة 
شـــَيوةكانى خوَيندنةوةى هؤشياريمان 
لَيدةكات. ئةوةى جَيي ئاماذةية هةموو 
ضونني و لةزؤربةى 

َ
ئةو هاندةرانة هةل

ةتةكاندا هؤشمةند نني. كةواتة شت 
َ
حال

هةن كة ترسمان ال دةهروذَينن ضونكة 
ئاخنينى دةمـــاخ لةوانةية بطؤِرَيت بؤ 
قؤناغـــي ثةتايي و ئةوانةش كة ثةتى 
َينن باش دةزانن ئةو 

َ
يارييةكـــة دةجول

ضـــون نمونةيةتى ضيية؟ 
َ
هَيـــزةى هةل

لة ثاشـــرتدا دةبينني ضؤن ”ويذدانى“ 
مرؤظـــي تةنهـــا بؤشـــاييةكى بضوكى 
لةذياندا داطري كردووة و ئةطةر هةست 
يةكسان بَيت بة قةبارةى دةرياضةيةك 
ئةوا نةســـت بة تةواوى يةكســـانة بة 
قةبارةى ئؤقيانوســـَيك و لة ثاشـــرتدا 
دةزانني كة زؤرَيك لة نةخؤشـــيةكان 
لـــة ئةنجامى ملمالنَيـــى نَيوان ضينى 
هوشـــيار و ضينى ناهوشيارةوة ثةيدا 
دةبَيـــت. يةكَيك لة هةرة طرنطيةكانى 
ســـايكؤلؤذى يارمةتيدانـــى مرؤظة بؤ 
ئةوةى هةست و جَيطةى لة طونجاندن 
لةطةأل ضينـــة هةســـتيارةكانى ذيانى 
رؤذانةدا بةدةســـت بهَينَيتـــةوة و لةم 
ةتةشـــدا ثياوى بةرايي دارســـتان 

َ
حال

زؤرتر بؤتة تةواوكار لة زؤربةى هةرة 

زؤرى كةسة شارستانيةكان. 
ثَيويستة طونجاندن و هاوسةنطى 
بدؤزينةوة، هةروةها ثَيويستة راستى 
و بةختيارى بهَينينةوة: ســـايكؤلؤذى 
بريتيـــة لـــة قوتابخانةى ئاشـــكراي و 
رزطارى ضونكة يارمةتى جياكردنةوةى 
ئـــةو غةريزانة دةدات كـــة بة خراثي 
تَييان طةيشـــتوين و ثةسةند كراون و 
بةشَيوةيةكى  رةفتاركردن  سايكؤلؤذى 
سروشتى بؤ ئةم غةريزانة دةستةبةر 
دةكات بَي ئةوةى تةنطة بةرى دةروونى 
يارمةتـــى  هةروةهـــا  دةربكةوَيـــت، 
جياكردنةوةى ثـــةروةردةى خراثيش 
دةدات، و ســـايكؤلؤذى بة قوتابخانةى 
ئاســـانى و ضاو نةترسي و بةرطةطرى 
رَيطا بؤ خود ناســـني لةرَيطةى طةِران 
بـــةدواى رؤحـــى يةكطرتـــوو لةطـــةأل 
ماتريالدا، خـــؤش دةكات، و لةثَيناوى 
ئةوةشدا ثَيويســـتة مةعريفة هةبَيت 
و بؤ دؤزينةوةى ئـــةو مةعريفةيةش 

ثَيويستة لةسةرمان فَير بني.
مرؤظى كؤتكراو:
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ثياوَيـــك  دابنَيـــن واى بـــا     
شـــةثؤلة نازانَيت تـــةواوى هةيـــة بة
هةروةهـــا هةيـــة، ئَيســـتطةييةكان
و راديؤ ئَيســـتطةكانى لةسةر زانيارى

نيية. ئامَيرةكانى ناردن
راديؤيةكى  رؤذان لة رؤذَيك و  
ثَي ئةمـــةى خوارةوةى و ثَي دةدرَيت

دةوترَيت:
بة كرد دةرةت

َ
هؤل ”ئةطةر ئـــةم

لة طوَيت تؤ ئةوا كارةباكةوة ســـويضى
دةكات ئةوة ثياوةكة دةبَيت“، مؤزيك
لـــة مؤزيكةكة طوَيطرتن بة و دةســـت
دةمَينَيت، ضونكة دةكات. سةرىلَيسوِر
دروست مؤزيكة ئةم ضؤن نازانَيت ئةو
دَيت. ئاماذةيةكى كوَيـــوة لة و دةبَيت
بة دابنَيني و باواى بةسة، بؤى ســـاكار
و دةمَينَيتةوة هـــةروا ذيانى درَيذايي
دةنط هةمان و مؤزيك لةهةمان طوَي
هةروةها دةطرَيت. باس قسةو هةمان و
يةتى

َ
مةرجى كؤمةال هةل و لةهةمان

و دةذى جوطرافيـــدا  و سياســـي و 
نَيرةرو لـــة ســـةدان كة ئةوة نازانيت
وابهَينينة با هةيـــة.. موزيك و دةنط
ئةم ثياوة رؤذَيك لـــة رؤذان بةرضـــاو
راديؤكةيةوة ئامَيـــرى بـــة بةختيارة
هونةرى ثياوَيكي ثيشـــانى راديؤكةى
دةردةكةوَيـــت هونةريةكةبـــؤى دا، 
كةتةنها طونجَينراوة وا ئةو راديؤيـــة
بؤئةمةش و وةربطرَيت يةك ئَيســـتطة
ثياوة دانـــراوة، بـــؤ ضِركةرةوةيةكـــى
بـــؤ ضِركةرةوةكـــةى هونةرييةكـــة
سةدان زمان و سةدان لةثِر الدةبات، و
و دَين بـــةدواى يةكـــدا جـــؤر موزيك
ثيشـــان لةبةردةميدا هةموو جيهـــان
لةداخ ثِر سةرسوِرماوة ثياوة و دةدرَيت

دةردةكةوَيت بؤ ئةوةى حةسرةتةكة و
هةموو جيهانى لة زانيبوو واتى كةئةو
ئةوة م

َ
بةال دةذيا موزيكدا بةتـــةواوى

هةرطيز راست نةبوو.
لـــةم هـــةن كـــةس مليؤنةهـــا 
خؤيان ذيانـــى هةموو ثياوة دةضـــن،
ضةمكـــى بريؤكـــةو  بةهةندَيـــك
نةطؤِرةوةو ثةرضدانةوةى دياريكراوو
ئةوةى بَي دةبةستنةوة بةبةردةوامى
ى كؤتايي

َ
نةخال دةرثةِريـــن و ي

َ
نةخال

توانـــا ماهيةتـــى هةروةهـــا بزانـــن، 
نازانن. كةسييةكانيشيان

ئةوان  ئةمانةدا هةمـــوو
َ
 لةطةل

م
َ
بةال بِروايةدان كةهَيشتا دةذين، لةو

لـــة حةوزَيكى ماســـي وةك لة واقعدا
بة دةخولَينةوة بؤيانـــدا ئامادةكـــراو
لة يةكَيـــك رؤذةى ئـــةو ضاوةِروانـــى
هةســـتةكانيان و دَيت هونةرييـــةكان

فراوان دةكات.
هؤشيار: بةخشندةى مرؤظى

ضاوةِروانكراوة تـــةواوكارى ئةوة
م
َ
بـــةال مرؤظايةتـــى، ذيانـــى بـــؤ 

بة ثَيويســـتى تةواو جَيبةجَيكردنـــى
جةســـتةيي و دةروونـــى بارودؤخـــى
ثَيويستى تةواوكارى هةروةها تةواوة،
بةش بةش و بَيت تةواو مرؤظ بةوةية
و ترس ثِر لة بِرطةى بؤ نةبووبَيـــت و
ثياوانةى ئةو زؤرن دةروونـــى. طرَيي
ونة تَيدا وا هةســـت دةكةن شـــتَيكيان
زؤرى خؤيان. و ببنة بؤئةوةى خؤيان
لةئةنجامى دةرونيةكانيش نةخؤشيية
ثةيدا شتةدا ئةو بةدواى ناورد طةِرانى

دةبَيت.
بَيت هؤشيار وبؤئةوةى كةســـَيك
رَيكةوتنَيكى لة ضَيذ لةسةرى ثَيويستة

رَيكةوتنيشلةئةنجامى ببينَيت، تةواو
لؤذيكييـــةوة ثَيكةوةبةســـتنَيكى
ئةويـــش لةئةنجامـــى دَيتـــة طـــؤِرَي،

دةبَيت. ثةيدا هاوسةنطييةوة
نةخؤشـــييةك هةموو كةواتـــة
ضونكة دةكات، ديارى هؤش توانســـتى
و قةدةغةى دةكات بةش بةش مرؤظ
ثَيكةوة بةبَي و لَيدةكات. رَيككةوتنـــى
كارَيكى رةسةن هيض بةســـتنى لؤذيكى
ئاِراســـتة

َ
لةطةل ئـــةوةى نييـــة (واتة

دةبَيت). جووت مرؤظدا ةكانى
َ
قوول

هةســـت بة بةم شـــَيوة مـــرؤظ
و ئةوةى دةيكات ئةوةى ناكؤكى نَيوان
هةميشـــةش و دةكات لةســـةريةتى
َينَيت.

َ
دةنال ئةمـــةدا لةبةرئةنجامـــى

بةســـتنةوةى لؤذيكى ثَيكةوة و بةبَي
لة هاوِرَييةتي نـــة و نةخؤشةويســـتى
واتة خؤشةويستي ضونكة نيية. توانادا
بةخشينيش و دةناسرَيت بةبةخشني
دةستكةوتنى شتَيك، دةستكةوتنى واتة
دةرووندا لـــة واتـــة ئَيمة شـــتَيكيش
هَيزَيكى راستةقينةى و هيض بةهَيزين.
بـــَي بوونـــى نييـــة بـــوو لةتوانـــادا 
ئَيمة دةكةوينة بةوةش هاوســـةنطى. 
لة كةبةزؤرى كارييةوة، دوذمـــن دواى
و دةردةكةوَيت خراثـــدا ثـــةروةردةى
نةخؤشـــيية وةكانى

َ
بةربال بة هؤكارة

دادةنرَيت. دةروونيةكانيش
ثةروةردة: ثَيشةنطى   رؤَلى

بةهةنطاو هةنطـــاو كتَيبةدا  لةم 
دةبينـــني ســـةرةكيية ـــة

َ
رؤل ئـــةو 

بيطَيِرَيـــت، ثـــةرةوةردة كةلةوانةيـــة
بؤئةم تـــةواو بةندَيكى و لةدواتـــردا
ثَيويســـتة و دةكةين. تةرخان بابةتة
كةثةروةردةى لةبرينةضَيت ئةوةمـــان
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شـــتَيكدا هةمـــوو بنةِرةتـــى لةثَيـــش
دةطرَيتةوة. ”رؤشنبريكردن“

َيك
َ
كؤمةل ســـةثاندنى ئـــةوةش

 كةهةندَيك
َ
مندال ثةرضدانةوة لةسةر

خراثانة تا و لـــةم ثةرضدانةوة بـــاش
دادةكوتن. تَيدا بنجى هةتاية هةتا

وَينةيةكـــى خـــوارةوة  ئةمـــةى 
خَيزان ي ”تةرازوو“ روونكردنةوةية

ثيشان دةدا.
دةبينني  يةكسةر شَيوةيةدا لةم
ثَيويســـتى بـــةرز  ثـــةروةردةى كـــة 
لة توخمةكـــة ســـَي بةوةيـــة كةهـــةر
كارَيكى ئةوةش هةرةباشـــدابن و بارى

تؤباوييةوة.
بن  تةواو دايك و  ئةطـــةر بـــاوك
بةتةواوى ثةروةردةكةيان دةبَيت ئةوا
ةكةدا

َ
مندال ـــي

َ
قول  سروشـــتى

َ
لةطـــةل

ديســـانةوة ئةمةش بَيت. هاوجـــووت
ثةروةردة زؤرجار و تؤباويية. كارَيكى
ضونكة كردن رازى بؤ ضةكَيك دةبَيتة
و نابَيت ثةيدا لةنةبوو ثـــةروةردةكار
و باوك ئةو رؤذ لةدواى رؤذ ذمـــارةى
و تَيدةطةن دةبن كةلةمة زياتر دايكانة
سايكؤلؤذى. قووتابخانةى روودةكةنة

طواســـتنةوةى ثـــةروةردة
بةتايبةتى دةطرَيتـــةوة، زانيارييةكان
ئابةو دةروونى. ةتى

َ
حال طواستنةوةى

تَيكدانَيك هةر بةباشي دةزانني شَيوةية
وةكو بكرَيت دةروونيـــدا ةتى

َ
لـــة حال

ةكة دةطوَيزرَيتةوة.
َ
بؤمندال خؤى

يا  كةباوك دانـــا  ئةطـــةر وامـــان
”شـــةبةنط ثةروةردةكارةلةناخيـــدا
شتةكان بؤ ديدي تَيداية ى بينينَيك“
ةية

َ
هةل رَيـــذة ئةم ئـــةوا تَيكـــدةدات،

دةطوَيزرَيتةوة لةسةدا نةوةد بةرَيذةى

شـــَيوةيةى و بـــةم ةكـــةى
َ
بـــؤ مندال
خوارةوة.

بينينــى ذيــان بارودؤخــى
راست

    بينينى بةهةَلة منداَل
ثَيودانطـــة  ئـــةم  لةســـةر     
لةسةر نمونةيي ثةروةردةى ثَيويستة
رابطريَيت ثةروةردةكاران هاوســـةنطى
نةخؤشيية ئةو زؤرى هةرة و بةشـــي
دةبَيت طةورةكان تووشي دةروونيانةى
ناوةندى بؤ دةطةِرَيتةوة  رةنطةكانيان 

  .(2) خَيزانى
بـــة بةنـــدة ثـــةروةردة
ئةوةشـــدا

َ
لةطـــةل خؤشةويســـتييةوة

خؤشةويستييةكى هيض دةزانني ئَيمة
رَيكةوتنَيكـــى بـــَي نييـــة رةســـةن 

هاوسةنط.
راســـتةقينةش و خؤشةويســـتى
كةبةشَيوةيةكى خؤشةويستييةية ئةو
بـــة و دةبةخشـــَيت بةردةوامـــى 
كات زؤربـــةى ثَيضةوانةشـــيةوة 
هروذاندنى لةسةر سؤزو خؤشةويستى

رادةوةستَيت. هةنوكةيي
توشـــي لةباوان يةكَيك وئةطـــةر
يا (خةمؤكى دةروونى بوو كةميةكـــى
هتد...) .. تةنطى.

َ
دل يا الوازى يا ترس

بةسةريدا دةبَيت ناضار بَيطومان ئةوا
بؤ دؤزينةوةى بؤضي؟ ســـةركةوَيت، 
ةكةى

َ
مندال دةكات؟ لةكوَي روو نيايي

َ
دل

ةكةيةوة بةند
َ
مندال بـــة دةبَيت ناضار

تَيدا خـــؤى ئاسايشـــي بَيـــت ضونكـــة
دادةثؤشـــَيت. الوازييةكةى و دةبينَيت
يةكَيك لة بـــاوةدا،  زؤر ةتـــة

َ
لةم حال

دةبةخشـــَيت كةئةو واية بِرواى باوان
ثَيش وةردةطرَيت راســـتيدا م لـــة

َ
بةال

ة
َ
بةهةل زؤر ئةو و ببةخشَيت، ئةوةى

ةكةى
َ
هةستةكانى مندال واية كة بِرواى

م
َ
بةال دةكات فراوانى و ثَيدةدات ثةرة

وا ثَيويســـتة راســـتة. ثَيضةوانةكـــةى
هاوســـةنطى خؤى و مـــرؤظ روونـــى
بدؤزَيتةوة شـــتَيكدا لةثَيش هةمـــوو
و ثـــةروةردة.... روبكاتـــة ئةوســـا 
ئةوةمـــان لةســـةرمان ثَيويســـتة
ثةروةردةكردن كةكردارى برينةضَيت
درَيذ، زنجريَيكى لـــة جطة نيية هيـــض
ديكةوة بةوى تيايـــدا قةيةك

َ
هةر ئةل

تيايدا كةمييـــةك هـــةر بةســـرتاوةو
كارةكةى. لة رَيطرتن دةبَيتةهؤى

بة ثةيوةندن بةندانةي لةو .1
دةرووني ثزيشـــكي و دةروونشـــيكاري
طوزارشـــتة لـــةم  جةســـتةييةوة  –

نينةوة؟
َ
دةكؤل

جؤرَيك هيض بة طشـــتاندن  .2
نيية لةوةدا طومان ضونكة و نابَيـــت،
بة كة دةبينني الدةر ي

َ
مندال ئَيمة كة

ئةو و نازانني ئَيمة بَيت هةر هؤيةكةوة
و كؤســـث دووضاري ثةروةردةكار كاتة
هةندَيكجار كة دةبَيت طران ئةطةرةي
و سةربكةوَيت ســـةرياندا بة ناتوانَيت

دةكةين. باسي ئةمانة ثاشرتدا لة

 سةرضاوة:
داكو  بيري

والخجل. الكابة التعب

ترجمة: رعد اسكندر.

بيثون اركان

الرتبية الدار
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      ثةيوةنديكردن بة تؤِرةى زانياريةكان 
و  بَيتةليةوة  رَيطاى  لة  (ئينتةرنَيت) 
بةهؤى مؤبايلةوة يان الثتؤثةوة بة يةكَيك 
لة طةورةترين دةستكةوتةكانى تةكنيكى 
ثةيوةنديكردنى   .... دادةنرَيت  نوَى 
بَيتةُّـ بريؤكةكةى كؤنة و بة نيشانةكانى 
زؤر جار  م 

َ
،بةال دةستثَيدةكات  مؤريس 

ئةو نيشانانة لة نَيو دةرياى شةثؤلة بة 

يةكداضوةكاندا 
لة ناو دةضوون . 
كؤسثى طةورة لة 
بةردةم تةكنيكى 
ثةيوةنديكردنى 
بة  بَيتةُّـ 
ة  و نَيتة ر ئينتة
ن  و تَيضو ر ؤ ز
لة  هَيواشة  و 
ى  ة و ستنة ا طو
كة  زانياريةكان 
و  وَينة  و  نووسراو  دةقى  لة  بريتني 
دةنط و ديمةنى ظيديؤيى كة زؤرترين 
خَيرايى طواستنةوةى بَيتةُّـ زانياريةكان 
دةطاتة (10 )كيلؤبايت لة ضركةيةكدا 
بوارةدا  لةو  تايبةت  ،كؤمثانياكانى 
بِرياريانداوة كة لة ماوةى 
خَيرايية  ئةو  داهاتوودا 
بطةيةننة 100 ئةوةندةى 

ئَيستاى.
وا دانَى ئَيستا بةِرَيزت 
بة خؤت و مؤبايلةكةتةوة 
شارةكةتدا  بازاِرى  نَيو  لة 
ثياسةكردنى  خةريكى 
لة  طوَيت  ثِردا  لة  و 
مؤبايلةكةت  زةنطى 
بؤ  نامةيةكت  كة  دةبَيت 
هاتووة باس لة دابةزينى 
كؤمثانياكةت  ثشكةكانى 
نوسراوة  و  دةكات 
نَيوكاروبارةكانى  ”بضؤرة 
مؤبايلةكةت  يةكسةر  داراييةوة” 
ثَيطةيةكت بؤ دةكاتةوة لة سةر تؤِرةى 
بكةيت  خؤت  ةى 

َ
مامةل تا  ئينتةرنَيت 

بِريار  خؤت  ئينجا  ثشكةكاندا   
َ
لةطةل

هةموو  يا  بةشَيك  فرؤشتنى  بة  بدةى 
مؤبايلةكةت  لة  داوا  ،ئينجا  ثشكةكانت 
دةكةيت كة بليتَيكى فِرؤكةت بؤ بطرَيت 
بارةطاى  بةرةو  بِرؤيت  و  بيكِريت  و 

كؤمثانياكةت و ئينجا داوا لة مؤبايلةكةت 
دةكةيت كة رَينمايت بكات بؤ نزيكرتين 
ضايخانة يان قاوةخانة تا تيا بحةسَييتةوة 

تا كاتى هةستانى فِرؤكةكة.
لة  ثَيشوو  ئةوانةى  هةرضةندة 
دةضن  زانستى  ى 

َ
خةيال ضريؤكةكانى 

م طةلَيك لة كؤمثانياكان بة مليارةها 
َ
بةال

دؤالر سةرف دةكةن تا بيكةنة راستى و 
ثَيى بطةن ئةوة لة كاتَيكدا كة ذمارةى 
بةكارهَينةرانى مؤبايل لة زيادبوونَيكى 
بَيوَينةدان لة هةموو جيهاندا و ئَيستاش 
هةر لة رَيطاى مؤبايلةوة هاوبةش زؤر 
كورتة  ناردنى  وةك  خزمةتطوزارى 
و كةشناسى  ةكان 

َ
زانينى هةوال و  نامة 

ئَيستا   . بةدةستدَينَيت  ديكة  زؤرى  و 
بؤ  لة  بةثةلةن  كؤمثانياكان  لة  زؤر 
دؤزينةوةى شَيوازى تةكنيكى زؤر خَيرا 
بؤ ثَيكةوةبةستنى مؤبايل و الثتؤثةكان 
بة ئينتةرنَيتةوة لة رَيطاى ئةنتَينايةكى 
م خَيرايى طواستنةوةى 

َ
تةنيشتيةوة، بةال

زانياريةكان زؤر هَيواشة كة دةطاتة 10 
لة يةك ضركةدا كة ئةوةش  كيلؤبايت 
دةطاتة ثَينجيةكى خَيرايى طواستنةوةى 
ى تةلةفؤن و 

َ
زانياريةكان لة رَيطاى هَيل

خَيراييانة  ئةو  .لةوانةية  مؤدَيمةوة 
طونجاوبن بؤ ناردنى نامةيةك يان ئى 
نابن  طونجاو  هةرطيز  م 

َ
،بةال مةيلَيك 

ييةكانى 
َ
قوال نَيو  بؤ  شؤِربوونةوة  بؤ 

لة  ثَيطة  نَيو  بة  طةِران  و  ئينتةرنَيت 
ذمارة نةهاتووةكانيدا و راكَيشانى بابةت 
و ديمةنى ظيديؤيى و طؤرانى و مؤسيقا، 
و  زؤركةمن  خَيراييانة  ئةو  ضونكة 

ناشَين بؤ ئةو كردارانة. 
بَيتةل  تةكنيكى  ثَيشكةوتنى 
توانيويةتى زؤر لة طرفتةكان شيكار بكات 
هةر بة هاتنى نةوةى سَييةم لة طةياندنة 
تةكنيكة  ئةو  ثَيى  بة  كة  بَيتةليةكان 
زانياريةكان  طواستنةوةى  خَيرايى 
طةيوةتة 2 ميطابايت لة ضركةيةكدا كة 

 
ثةيوةنديكردن 
بة ئينتةرنَيتةوة لة 

رَيطاى مؤبايلةوة 
               

e

جةمال محةمةد ئةمني
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ئةوةش خَيراييةكى باشة و دةتوانيت لة 
وةوة هةموو شتةكان لة ئينتةرنَيتةوة 
داونلؤد بكةيت ،بةو تةكنيكة نوَييةش 

نَيوةوةى  (ضوونة  دةوترَيت 
دابةشكردنى  بة  هةمةاليةن 

كؤدى بان ثان) واتة
 Wideband Code  

 Division Multiple Access
كة بة

  W-CDMA     
و  دةكرَيت  بؤ  ئاماذةى 
لة  نوَيية  تةكنيكة  ئةو 

ى 2002 دا 
َ
سال

ثةيدابوو 
لة شارة طةورة ثَيشكةوتوةكانةوة 

وة كؤمثانيا ثةيوةنيدارةكانيش بة 
ى 2010 ئةو تةكنيكة 

َ
نيازن كة تا سال

نوَيية هةموو جيهان بطرَيتةوة .

نةوةكانى طةياندنى بَيتةُّـ:
نةوةى يةكةم  طةياندنى بَيتةُّـ 

:Analog ووَيكضوو
لة سةرةتاى  نوَيية  تةكنيكة  ئةو 
رابردوودا  سةدةى  هةشتاكانى 
بةكارهَينراوة و تا ئَيستاش ، مؤبايلةكان 
لةرةلةرى راديؤيى طؤِراو بةكاردةهَينرَيت 
لةو  دةنطةكان  طواستنةوةى  بؤ 
يةك  لة  زياد  دةتوانرَيت  رَيطايةشةوة 
وَيستطةى  بة  بكات  ثةيوةندى  مؤبايل 
نَيرةر و هةر مؤبايلة و لةرةلةرى تايبةت 

بة خؤى دةبَيت ،ئةو شَيوازة تا 
بوو،  سةركةوتوو  باش  رادةيةكى 
بؤ  بةكاردةهَينران  زؤرى  بة  ضونكة 

لة  زانيارى  نةك  دةنط  طواستنةوةى 
ئيشكردنيش  ،بريؤكةى  ديكة  جؤرى 
بةندة لةسةر ئةوةى كة 
لةرةلةر  َيكى 

َ
كةنال

ز  ا و جيا
بةكاردَيت بؤ هةر هاوبةشَيك و ذمارةى 
ةكانى هةر وَيستطةيةكيش دةطاتة 

َ
كةنال

و  َيك 
َ
كةنال نَيوان  ،ماوةى   

َ
كةنال  832

َيكى دى لةرةباندَيكة بة بِرى 30 
َ
كةنال

ميطاهَيرتز .
نةوةى دووةم  طةياندنى 
 :(digital) بَيتةُّـ ذمارةيى

ئةو  بةكارهَينانى  سةرةتاى 
سيستمة نوَيية لة طةياندنة بَيتةليةكاندا 
نةوةدةكانى  سةرةتاى  بؤ  دةطةِرَيتةوة 
تةكنيكةدا  ،لةو جؤرة  رابردوو  سةدةى 
لَيشاوَيك  بؤ  دةطؤِردرَين  دةنطةكان 
لة ذمارةكانى (0 ، 1) كة بة بيتةكان 

دةناسرَين و بيتةليانة دةنَيردرَين .

بريتى  سيستمةكة  سةرةتادا  لة 
بوو لة ( CDMA ) كة كورتكراوةى 
ى                               ة ذ ا و ستة ة د

              
 Code Division   

 Multiple
 ،  Access
يةك  تةكنيكةدا  لةو 
ضةند  بؤ  بةكاردةهَينرَين   

َ
كةنال

نيشانة  كة  كاتدا  يةك  لة  هاوبةشَيك 
بؤ ضةند  دةكرَيت  دابةش  بَيتةليةكان 
بة  كؤدَيك  كة  زانياريةكان  لة  توَييةك 
مؤبايلةكة  هاوبةشى  كةسى  ناونيشانى 
بةكارهَينةرَيك  هةر  وةردةطرَيت 
بؤ  دووبارةبوةوةى  كاتى  ناوضةيةكى 
تةرخان دةكرَيت ،و كاتَيك ئةو توَييانة 
دةِرؤن بةرةو وةرطر ئيرت دابةش دةبن 
ئينجا  و  لةرةلةرةكان  باندى  سةر  بة 
جارَيكى دى يةكدةطرنةوة لة الى وةرطر 
طةياندنة  طشتطريةى  سيستةمة  بةو 
سيستةمى  دةوترَيت  بَيتةليةكان 
(GSM) كة كورتكراوةى دةستةواذةى      

Global System for 

داونلؤد بكةيت ،بةو تةكنيكة نوَييةش 
نَيوةوةى  (ضوونة  دةوترَيت 

دابةشكردنى  بة  هةمةاليةن 
كؤدى بان ثان) واتة

Wideband Code
Division Multiple Access

كة بة
W-CDMA     
و  دةكرَيت  بؤ  ئاماذةى 
لة  نوَيية  تةكنيكة  ئةو 

ى 2002 دا 
َ
سال

ثةيدابوو 
لة شارة طةورة ثَيشكةوتوةكانةوة 

وة كؤمثانيا ثةيوةنيدارةكانيش بة 
ى 2010 ئةو تةكنيكة 

َ
نيازن كة تا سال

نوَيية هةموو جيهان بطرَيتةوة .

بةندة لةسةر ئةوةى كة 
لةرةلةر  َيكى 

َ
كةنال

ى   ة ذ ا و ستة ة د
              

Code Division   

Multiple
 ،  Access
يةك  تةكنيكةدا  لةو 
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Mobile Communication       
ناوضةيةكى هاوبةشَيك هةر بؤ
سةر هةر لة هةية دووبارةبوةوة كاتى 
بةو جؤرةش بةكارهَينةرَيك و َيك

َ
كةنال

جيادةبَيتةوة. دى لةوانى
بَيتةُّـ طةياندنى سَييةم نةوةى

 Digital Broad)ذمارةيىباندثان
(Band

نةوةى تةكنيكى بةكارهَينانى بة
سَييةمىطةياندنةبَيتةليةكاندةتوانرَيت
لة طةورةتر خَيرايى بة زانياريةكان كة

ض  \ 10 كيلؤبايت كة ئاسايى خَيرايى
خَيرايية ئةو دةكرَيت  و بطوَيزرَينةوة 

.ئةو  \ض كيلؤبايت  400 بطةيةنرَيتة
بةثةرةثَيدانى ثشت  نوَيية  تةكنيكة

لة  كة دةبةستَيت  GSM تؤِرةكانى
سةر لة زانياريةكان ئةوةى جياتى
تةكنيكة ئةم بنَيرَين، جياجيا ى

َ
كةنال

طورزة بؤ دةكات دابةش زانياريةكان
ى

َ
كةنال يةك سةر لة ئينجا زؤر زانيارى

بَيتةليةكة نيشانة دةينَيرَيت،  طونجاو
توَييةكى ضةند بؤ دابةشدةكرَيت
سةر باندى لةرةلةرى و ئينجا لة زانيارى
دةزطاى لة ثاشدا و لة دةنَيررَين جياجيا

كؤدةكرَينةوة. وةرطردا
دةضَيت :لةوة بَيتةُّـ تةلةفؤنى 
زؤر داهاتوو ئةلكرتؤنيةكانى ئامَيرة كة
كؤمثانياى ئَيستا لةوانةى بن جياواز
واى ئامَيرَيكى فنلةندى نؤكياى

كة ثةرةثَيداوة
بةهؤيةوة دةتوانَيت بةكارهَينةرى
وَينة و بنَيررَيت ئةلكرتؤنى ثؤستى 
ئينتةرنَيتةوة لة ظيديؤيى ديمةنى و
بةدةنطداواكارى ثَيوةرطرَيتوهةروةها

بكات. تؤمار خؤى
بؤ كة  ئامَيرانة جؤرة ئةو 
ديزاينَيكى بةكاردَين مةبةست زؤر
(هاوِرَيى نـــــــــاوى و هةية جوانيان
ثانى شاشةيةكى و لَينراوة ذمارةيى)
هاوِرَى و هةية رةنطاورةنطى و جوان
ماوسَيك و جوان كيبؤردَيكى

َ
لةطةل

بة م
َ
بةال الثةِرةكان، دانةوةى

َ
هةل بؤ

ثشت مةبةستانة  ئةو بؤ يةكةم ثلةى 
دةكرَيت (ِّـس)  دةستلَيدان هةستى بة
،هةروةها ئامَيرةكة ميمؤريةكى تَيداية
.هةروةها زانياريةكان خةزنكردنى بؤ
وا مؤبايلَيكى ئَيركسؤن كؤمثانياى
ظيديؤيى كة بتوانَيت فيلمي ثةرةثَيداوة
،هةروةها و لَيبدرَيت ئينتةرنَيتةوة لة
كة داية

َ
لةطةل بيستؤكى مؤبايلةكة

ثَيبكرَيت قسةى دةتوانرَيت بةهؤيةوة
فيلمَيكي سةيرى كاتيشدا هةمان لة و
لة شاشةكةى ئةوةش سةر ثَيبكرَيت لة

رَيطاىتةكنيكىبلوتوسةوة.
واث ثرؤتؤكؤُّـ بةكارهَينانى

ثةيوةنديكردنى  تةكنيكى  :WAP
بة ئينتةرنَيتةوة ثشت تؤِرةى بَيتةُّـ بة
دةبةستَيت هونةرى سيفةتى َيك

َ
كؤمةل

WAP دةناسرَين  واث ثرؤتؤكؤُّـ بة كة
 WAP Wireless كة ئةوةش بة ماناى 

 Application
بة دةدات رَيطا كة دَيت
تؤِرةى كة مؤبايل بةكارهَينةرانى
،بةكارهَينانى بةكاربَينن ئينتةرنَيت
بةكارهَينانى فراوانبوونى هؤى بوة واث
مؤبايلةوة رَيطاى لة ئينتةرنَيت بَيتةُّـ
ئةم ئاخؤ كة نيية روون ئةوة ،ئيرت
دةبات كوَيمان و  بةرة نوَيية  تةكنيكة
بةرةو نوَيية تةكنيكة ئةو داهاتووى و

دةِروات؟! كوَى
ئينتةرنَيت ؤكةيى

َ
جال

َ
جال تؤِرةى

 HTML زمانى بة ثشت بنةِرةتدا لة
كورتكراوةى ئةوةش  كة  دةبةستَيت

  Hyper Text Markup Language
ثشت و ناسراو زمانى ئةوةش كة
داِرشتنى بؤ ئينتةرنَيتة ثَيبةسرتاوى
سةر وئةوانةى لة وَينةكان دةقةكان و
ئينجا دةكرَين، نمايش ئينتةرنَيت
ضونكة ، دةستثَيدةكات لَيرةوة طرفتةكة
ة
َ
مامةل ناتوانن  بَيتةليةكان تةلةفؤنة 

ثانى ضونكة ، زمانةدا بكةن ئةو
َ
لةطةل

زؤر مؤبايلةكاندا لة بةكارهَينراو باندى

نادات رَيطا جؤرَيك هيض بة كة تةسكة
وَينةكان و بة طواستنةوةى دةقةكان و
ئينتةرنَيتةوة لة ظيديؤييةكان ديمةنة
ضارةسةرى بؤ دةبَيت ... زةحمةت زؤر
ئةوطرفتةدةبَيتيانئامَيرةكانىتؤِرةى
يان و بطؤِردرَين بَيتةليةكان طةياندنة
لة نَيوةندَيك وةك نوَى ثرؤتؤكؤلَيكى
و مؤبايل بةكاربهَينرَيت ئينتةرنَيت بؤ
رووى لة دووةم ضارةسةرى ،بَيطومان
بؤية ئاسانرتة، كردنةوة جَيبةجَى

زمانَيكى   phone.com كؤمثانياى
ناوى بة  داهَينا  مؤبايل بؤ  نوَيى 

 Handheld ماناى  بة  كة  HDML
   Device Markup Language
طواستنةوةى بة دةدات  رَيطا  كة دَيت
مؤبايل بؤ وَيثةوة لة زانياريةكان
هاوكارى بة  كؤمثانياية ئةو ،هةروةها 
مؤتؤِرؤال مؤبايلى كؤمثانياكانى

َ
لةطةل

توانيان زمانَيكى و ئةريكسؤن نؤكيا و
بةرهةم   WML ناوى بة بَيتةُّـ
دةستةواذةى كورتةى ئةويش كة بهَينن

Wireless Markup Language كة 
سيفةتةكانى بؤ بنضينة بووة دواتردا لة

ثرؤتؤكؤلَيكىوَيثى.
يارمةتيدةرة واث ضؤن بزانني با
بة ئينتةرنَيت تؤِرةى طةياندنى بؤ

مؤبايلةكةت؟
وايدانَى كةسَيكمؤبايلَيكى هةيةكة
بةرنامةى تَيداية و خزمةتطوزارى واثى
يان ئينتةرنَيتيشى ئيكسثلؤرةرةرى
ئةو تَيداية، Netscapeى بةرنامةى
دةنوسَيت ثةِرة

َ
مال ئةو ناونيشانى كةسة

بة دةست ئيرت و مةبةستيةتى كة 
ضةند ثاش و دةنَيت طةِراندا دوطمةى
نَيوان لة يةك دواى لة يةك قؤناغَيكى
مؤبايلةكةوناوةندىكؤمثانياىبةرثرس
دةبةسرتَيتةوة مؤبايلةكة مؤبايلة لةو
هةمان لة و  ئينتةرنَيتةوة تؤِرةى  بة

  HTML ئينتةرنَيتى زمانى كاتيشدا
تايبةتة  زمانى WML كة بؤ دةطؤِرَيت
زمانى م ئةو طؤِرينة لة

َ
،بةال مؤبايل بة
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زؤر مؤبايل زمانى بؤ ئينتةرنَيتةوة
و زانيارةكان ونبوونى وةك طرفتى
وَينةكان و دةق طواستنةوةى كَيشةى
كؤمثانياكانى خاوةن لة زؤر ئَيستا بؤية
زمانى

َ
لةطةل هاوشان وَيث الثةِرةكانى

مؤبايليش زمانى ئينتةرنَيتدا ئاسايى
دةهَينن. بةكار

طةِرانةوةداية، لة  واث داهاتووى
كراوة بَيتةليانة تؤِرة ئةو بؤ ضونكة
ئةو بؤ هةروةها  و  باندن تةسك  كة
دَيِر دوو لة شاشةكانيان كة مؤبايالنةية
َ
لةطةل ،لةبةر ئةوة زياتر ناطرن نووسني
تؤِرةكانى سَييةمى  نةوةى ثةيدابوونى 
كة دةضَيت لةوة ثانن باند كة بَيتةل

دوا بطةِرَيتةوة. و بةرة واث
طةياندنى سَييةمى نةوةى
و ئةوروثا و ذاثؤن لة ئَيستا بَيتةل:
لة مؤبايل خَيراى زؤر تؤِرى ئةمةريكا
كاردايةكةنةوةىسَييةمىسيستةمةكانى
ئةم جياوازى بةكاردةهَينن،  مؤبايل
ئةوةية دى نةوةكةى دوو

َ
لةطةل نةوةية

لة خَيرايى ئةم نةوةية زؤر زياترة كة
تايبةتى بة ثَيشوو نةوةكانى خَيرايى
وَينةكان و دةق

َ
لةطةل ة

َ
مامةل كاتَيك

. . دةكرَيت ثَيكةوة
كؤمثانياكانى كة ديارة ئةوةش
هةمةاليةنى تةكنيكى طةياندن
بةكاردَينن دووةم نةوةى طةياندنةكانى

لة  كة   GSM سيستةمى نمونة  بؤ
و بةكاردةهَينرَيت ئاسيا و ئةوروثا

هةندَيك  لة ش  CDMA سيستةمى
بةكاردةهَينرَيت ئةمةريكي كؤمثانياى

هةية  ش  TDMA سيستةمى و
 GSM سيستةمى .كؤمثانياكانى
CDMA وا دةوترَيت كة  وسيستةمى
 W-CDMA سيستةمى بؤ بطؤِردرَين
سيستةمى كؤمثانياكانى م

َ
بةال

سيستةمى  بؤ بطؤِردرَين  TDMA
ينةوةكانيش 

َ
لَيطؤل ثَيى ،بة  EDGE

كة   W-CDMA سيستةمى خَيرايى
خَيرايى  لة زياترة دةطاتة2 ميطابايت\ض

دةطاتة 385  كة  EDGE سيستةمى
. \ض كيلؤبايت

:UWB ثان زؤر باند تةكنيكى
 Ultra كورتكراوةى   UWB
نَيردراوةكانى  ،شةثؤلة  wideband
راديؤثَيكدَيتلةشةثؤُّـ كارؤموطناتيسى
طرياوةكاننكة بريتني

َ
طرو نيشانةهةل

َ
هةل

يان مايكرؤفؤن لة  كة  زانياريةكان  لة
ئينتةرنَيتةوة يان تةلةفزيؤنى كامَيراى
لةسةر دةكرَين بار كة دةبن ثةخش
لة طر

َ
هةل كارؤموطناتيسى شةثؤُّـ

لةرةلةرةوةواتة بةشةثؤلكردنى رَيطاى
 modulation    frequency
شةثؤلة كة (FM) لة بريتية كة
تَيكِرايى هةمان بة كارؤموطناتيسيةكان
بة ئةوةش كة دةبنةوة و

َ
زانياريةكان بال

وبوةوة
َ
بال شةبةنطى راديؤيى سيستةمى

 UWB سيستةمى لة م
َ
،بةال دةناسرَيت

ناوةوة بةو و، نامَينَيت طر
َ
هةل شةثؤُّـ دا

شةبةنطى هةموو ضونكة ناونراوة،
تةنها نةك دةهَينرَيت بةكار راديؤيى
تةكنيكةكانى لة  وةك كةمى  بةشَيكى
شَيوة بة ،نيشانةكان دةكرا ثَيشودا

40 مليؤن  تَيكرايى بة دةنَيردرين ثرتة
بؤ كة وةرطرانةى ئةو ،ئينجا \ض ثرتة
خؤيان تةنها دروستكراون ثرتانة ئةو
بكةنةوة نيشانانة ئةو كؤدى كة دةتوانن
ِروونةدات بةيةكداضوون  ئةوةى  بؤ و
راديؤ و نيشانة ئةو نيشانانة نَيوان لة
نيشانةكان تواناى تةلةفزيؤنيةكان و
وات (X 10 -5 5) ئاست كةمرتين بؤ
كةمة توانا ئةو كة دةكرَيتةوة كةم
نةتوانن كة دةكات نيشانةكان لة وا
ببنةوة و 

َ
بال زياتر مةترَيك ضةند لة

تةنها سيستةمة بةكارهَينانى ئةو ،بؤية
ية.

َ
لؤكال دةبَيت واتة ناوضةيى

زاراوةكانىنةوةىسَييةم :   هةندَيكلة
دةستةواذةى  كورتكراوةى W-CDMA كة

Wideband Code Division 
Multiple Access            

كةبةماناىضوونةنَيوىهةمةاليةن 

دَيت. ثان باند كؤدى دابةشكردنى بة
كورتكراوةى  كة  EDGE   

دةستةواذةى
Enhanced Data Rate for 

Global Evolution 
زانيارية تَيكِرايى ماناى بة كة

ضاككراوةكانى طةشةثَيدانى جيهانىدَيت.
دووةم: نةوةى زاراوةكانى

كورتكراوةى  كة  GSM
دةستةواذةى

Global      Standard for 
Mobile Communication
طةياندنة ثَيوةرى جيهانى بؤ واتة

كة   CDMA و مؤبايليةكان،
 Multiple دةستةواذةى كورتكراوةى
كة   Access    Division  Code
بة هةمةاليةن ضوونةنَيوى ماناى

كة   TDMA و ، دابةشكردنى كؤدى
كورتكراوةىدةستةواذةى

Time  Division  Multiple  
Access              
بة هةمةاليةن ضوونةنَيوى واتة

دابةشكردنىكاتى.
كة   FDMA هةروةها 

كورتكراوةى
Division  Multiple  Acce

ss                       Frequency
ضوونةنَيوى ماناى  بة كة

. لةرةلةر بةشكردنى بة هةمةاليةنة
يةكةميش   نةوةى  بؤ 
 Advance Mobile Phone               
ماناى بة System        �  AMPSكة

سيستةمى ثَيشكةوتووى مؤبايل.
 سةرضاوة 

hazemsakeek.com   



زانستى سةردةم 37 زانستى سةردةم 188 188

خــوارةوةى  بةشي  هةوكردنى   ¿
كؤئةندامى ميز:

كاتَيك كة ميزةِرؤ لة رووى توَيكارى 
دةبَيت،  سروشتى  فرمانزانييةوة  و 
شوَينى  بةرطرى  ميكانيزمى  هةروةها 
و طشتى ضاالك دةبن، ئةوكاتة بةكرتيا 

ــــــةدةورى  ــا ل ــه ــةن ت
دةرضةى ميزدا هةية 

.(urethra)
هةوكردنى     
مــيــزةِرؤ بـــةزؤرى بؤ 
لة  ميكرؤبة  بــوونــى 
دةطةِرَيتةوة  ميزةِرؤدا 
زؤرتــر  بوونى   

َ
لــةطــةل

لة 100.000ميكرؤب 
سَيجاى  ملليرت  لةيةك 
نمونةيةكى  ــزى  مــي
ميزكردندا  ئــاســايــي 
ـــــــدة  ـــــــةرضـــــــةن ه
ـــش  ـــي ـــوون ـــب ـــس ـــي ث
بوونى  دةبــَيــتــةهــؤى 
لة  زؤر  ذمــارةيــةكــى 
كةئةمةش  ميكرؤب، 
بة ورياييةوة دةبَيت 
 
َ
ــةى لــةطــةل

َ
مــامــةل

ــت لــةكــاتــى  بــكــرَي
نةبوونى جةراعةت 

ميزةكةدا  لــة 
.(pyuria)

ئـــــةم   
هـــةوكـــردنـــة 
لــةنــاو ذنــانــدا 
وة، 

َ
بةربال زؤر 

سَي  نزيكةى 
يــةكــى ذنـــان 
ــــد  ــــةضــــةن ل
كــــاتــــَيــــكــــدا 
رَيــذةى  دةبــَيــت.  هةوكردنانةيان  ئــةم 
لة  ميزةرؤ  بةهةوكردنى  تووشبوون 
يداية.

َ
ذناندا 3% ية لةتةمةنى 20 سال

ى 
َ
ئةمةش بة رَيذةى 1% بؤهةر 10 سال

تةمةن زياد دةكات.
ميزةِرؤ  هةوكردنى  لةثياودا     
ــي 

َ
ــةم ســال ــةك ــة ي ــيــيــة، جــطــة ل ون

َ
بــال

لةوانةى  ى، 
َ
سال  60 لةدواى  تةمةنيداو 

كة جؤرَيك لة طريانى ميزةِرؤيان هةية  
بةهؤى زيادبوونى قةبارةى ثرؤستاتةوة 
 (prostatic hypertrophy)
ــى مـــيـــزةرؤ دةبــَيــتــةهــؤى  ــردن ــةوك ه
و  بةرضاو  مةترسيةكى  دروستكردنى 
ةتةكانيشدا 

َ
حال كةمى  زؤر  لةبةشَيكى 

 Renal دةبَيتةهؤى تَيكدانى طورضيلة
درَيذخايةنى  شكستى  و     damage

طورضيلة.
¿ نةخؤشي زانى:

ؤز 
َ
هةوكردنى ميزةِرؤ لةوانةية ئال

ؤز لةوانةية 
َ
ؤز بَيت، هةوكردنى ئال

َ
يا نائال

ببَيتةهؤى تَيكدانى هةتاهةتايي طورضيلة 
ؤز زؤربةكةمى 

َ
لةكاتَيكدا هةوكردنى نائال

دةبَيتةهؤى.
هةميشةو  ــؤز 

َ
نــائــال هــةوكــردنــى 

ـــةك جــؤرى  ـــــةردةم بــةهــؤى ي ه
بــةكــرتيــاوة دةبـــَيـــت.لـــةدةرةوةى 
كةلة   E-coli نــةخــؤشــخــانــةدا 
ثيساييةوة دَيت دةبَيتةهؤى 75%ى 
بةهؤى  ئةويش  هةوكردنةكان، 
 pseudomonas species
 – proteus – streptococcus
 epidermidis – streptococci
لـــة نــةخــؤشــخــانــةدا زؤربـــــةى 
هةوكردنى  ةتةكانى 

َ
حال زؤرى 

ياخود    klebsiella بــةهــؤى 
م 

َ
بةال دةبَيت،  Streptococciوة 

ي 
َ
E – coli ى ناو ثيسايي هةر بةزال

توخمَيكى  ضةند  دةمَينَيتةوة. 
دياريكراوى

 E – coli  
ـــة نــاو  ـــؤضـــوون ب
ــــــــزةِرؤوة  ــــــــي م
سيفةتَيكى  ضــةنــد 

تايبةتمةندييان هةية.
ـــاوى  ـــط ـــةن يـــــةكـــــةم ه
ــى هــةوكــردنــى  ــوون ــب دروســت

تووشبوونة 
ميكرؤبيةكانى      

د. رؤزا عرفان مةردان
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ــــــةدةورى  ــا ل ــه ــةن ت
دةرضةى ميزدا هةية 

هةوكردنى     
مــيــزةِرؤ بـــةزؤرى بؤ 
لة  ميكرؤبة  بــوونــى 
دةطةِرَيتةوة  ميزةِرؤدا 
زؤرتــر  بوونى   

َ
لــةطــةل

دةطةِرَيتةوة  ميزةِرؤدا 
زؤرتــر  بوونى   

َ
لــةطــةل

دةطةِرَيتةوة  ميزةِرؤدا 

ميكرؤب 
سَيجاى  ملليرت  لةيةك 
نمونةيةكى  ــزى  مــي
ميزكردندا  ئــاســايــي 
ـــــــدة  ـــــــةرضـــــــةن ه
ـــش  ـــي ـــوون ـــب ـــس ـــي ث
بوونى  دةبــَيــتــةهــؤى 
لة  زؤر  ذمــارةيــةكــى 
كةئةمةش  ميكرؤب، 
بة ورياييةوة دةبَيت 
 
َ
ــةى لــةطــةل

َ
مــامــةل

ــت لــةكــاتــى  بــكــرَي
نةبوونى جةراعةت 

بــةكــرتيــاوة دةبـــَيـــت.لـــةدةرةوةى 
نــةخــؤشــخــانــةدا 

ثيساييةوة دَيت دةبَيتةهؤى 
بةهؤى  ئةويش  هةوكردنةكان، 
pseudomonas species
– proteus – streptococcus
epidermidis – streptococci

لـــة نــةخــؤشــخــانــةدا زؤربـــــةى 
هةوكردنى  ةتةكانى 

َ
حال زؤرى 

klebsiella بــةهــؤى 
م 

َ
بةال دةبَيت،  Streptococciوة 

ي 
َ
E – coli ى ناو ثيسايي هةر بةزال

توخمَيكى  ضةند  دةمَينَيتةوة. 
دياريكراوى

ـــة نــاو  ـــؤضـــوون ب
ــــــــزةِرؤوة  ــــــــي م
سيفةتَيكى  ضــةنــد 

تايبةتمةندييان هةية.
ـــاوى  ـــط ـــةن يـــــةكـــــةم ه
ــى هــةوكــردنــى  ــوون ــب دروســت

طورضيلةو ميزةِرؤ     
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كــؤبــوونــةوةى  لــة  بريتيية  ــزةِرؤ  ــي م
لة  بةتايبةتى  تووشكةرةكة  ميكرؤبة 
رَيي ثيساييةوة لةدةورى دةرضةى ميز 

.(urethra)
ـــؤرى مــيــزى كةسي  نــاوثــؤشــي ب

ديــاريــكــراو لــةوانــةيــة 
زؤرى  وةرطـــرى 

ــت  ــَي هــةب

كةتوخمى 
تــــووشــــكــــةرى 

ثــَيــيــانــةوة   E – coli
دةنوسرَيت.

لةذناندا سةركةوتنى ميكرؤب بؤناو 
دان بةهؤى كورتى بةشي كؤتايي 

َ
ميزةل

بؤرى ميز لة ذناندا هةروةها نةبوونى 
كةبةكرتياكان  ثرؤستات  دةردراوةكانى 

دةكوذَيت خَيراترة.

ــؤى  ــةه ــت ــَي ــــردن دةب ــكــس ك ســَي
برينداربوونَيكى كةمى ميزةِرؤ كةئةمةش 
دةبَيتةهؤى طواستنةوةى بةكرتيا بؤ ناو 
ثشكنينى  بةئامَير  هةروةها  دان 

َ
ميزةل

طواستنةوةى  دةبَيتةهؤى  دانيش 
َ
ميزةل

بةكرتيا.
بةكرتيا  زؤربوونى  داندا 

َ
ميزةل لة 

لةوانةبِرى  بةندة  بابةتَيكةوة  بةضةند 
 
َ
بةكرتياكةى كةضووةتة ذوورةوة لةطةل

ضاالكى بةكرتياكان.
لةدواى ميزكردن  ئةو ميزةى كة 

داندا دةمَينَيتةوة دةبَيتةهؤى 
َ
لةناو ميزةل

زيادبوونى ئةطةرى زؤربوونى بةكرتيا 
لةبةرئةوة ئةو نةخؤشانةى كةدةرضةى 
ــدانــيــان طــــرياوة نــاتــةواويــيــة 

َ
مــيــزةل

حةوز  بنكى  الوازبوونى  ذنانييةكان. 
دةمارييةكانيان هةية  كَيشة  ياخود   –

ئةمانة ئةطةرى تووشبوونيان زؤرترة.
كةطةِرانةوةى  نةخؤشانةى  لةو 
دانةوة بؤناو بؤري ميز 

َ
ميزيان لة ميزةل

 (vesico – ureteric reflux) هةية
لةكاتى  ميزةوة  بؤرى  دةضَيتةناو  ميز 
دان 

َ
ميزةل كشانى  دواى  و  ميزكردندا 

دان و ديسان دةبَيتةهؤى 
َ
دَيتةوة ناو ميزةل

ميزكردنَيكى ناتةواو.
دان 

َ
   برينداربوونى ناوثؤشي ميزةل

داندا 
َ
و بوونى تةنى بَيطانة لةناو ميزةل

ديسان دةبَيتةهؤى زيادكردنى ئةطةرى 
تووشبوون بةهةوكردن.

نــــيــــشــــانــــةكــــانــــى  
نةخؤشييةكة:

نةخؤشيةكة  ـــار  زؤرج  
كتوثِري  دةستثَيكردنَيكى 
رَيذةى  بةزيادبوونى  دةبَيت 
لةكاتى  ئـــازار  و  ميزكردن 
ميزكردندا دةست ثَيدةكات، 
ــةوة  ـــو كــزان ــى وةك ــك ــازارَي ئ
ـــةى مــيــزدا لةكاتى  لــة دةرض

ميزكردندا هةست ثَيدةكرَيت.
ــدان 

َ
   هــةوكــردنــى مــيــزةل

بةر  ـــازارى  ئ هــؤى  ببَيتة  لــةوانــةيــة 
لةثاش  و  ميزكردن  لةكاتى  ن 

َ
موسةال

تةواوبونيدا.
بةتاأل  دان 

َ
ميزةل كة  ئةوةى  دواى 

زؤر  ئارةزوويةكى  لةوانةية  دةبَيتةوة 
دةرةوة  بكرَيتة  ديكة  ميزى  ئةوةى  بؤ 

هةبَيت.
  ئةمةش بةهؤى طرذبونى ماسولكة 
دانةوةية، 

َ
هةوكردووةكانى ديوارى ميزةل

نيشانةى طشتى هةميشة كةمن يان نني 

نةخؤشيزانى هةوكردنى ميزةِرؤ:

ؤز:   - لةرووى توَيكارى و فرمان زانييةوة ميزةِرؤ ئاسايي بَيت.
َ
نائال

ئيشي طورضيلة ئاسايي بَيت.  -
هيض ناتةواويةك كةببَيتةهؤى تَيكدانى ميكانيزكى بةرطريكردن نةبَيت.  -

دانةوة 
َ
ؤز:    - ميزةِرؤ نائاسايي بَيت وةكو: طريان – بوونى بةرد – طةِرانةوةى ميز لة ميزةل

َ
ئال

درَيذخايةنى  هةوكردنى   – دةستكرد  ميزى  بؤرى  بونى   – دةمارى  ناتةواوى   – ميز  بؤرى  بؤناو 
ثرؤستات – كيسي طورضيلة – نائاسايي طورضيلة بةهؤى دةرمانةكانى بَي هؤشييةوة.

              
              - بوونى نةخؤشييةكى ديكة ياخود ضارةسةرَيك كةرَي خؤشكةربَيت بؤ هةوكردنى 

ميزةرؤ وةكو نةخؤشي شةكرة.
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بةدةست ــةآلم ئـــازارى بــةرمــوســةآلن ب
هةية. بةزؤرى لَيدانى

بؤنَيكىنةوويسرتاو  لةوانةية ميز
هةبَيت.لةوانةشة ى

َ
لَيل رةنطَيكى و

بَيت. تَيدا خوَينى ميزةكة
نةخؤشيةكة كردنى ديارى

لةسةر: بةندة
تايبةتمةندييةكانى نيشانة -

. نةخؤشي يةكة
لة دياريكراو ذمارةيةكى بوونى -
ميكرؤبلةناونموونةىميزىناوةِراستى

ميزكردندا.
ــا ــاوت ه ــــةى ــــِرؤك ـــى خ ـــوون ب  -

ميزدا. لةناو (neutrophils)
هةميشة بــوونــى خــرؤكــة هــاوتــا
بةنيشانةوة هةوكردنى لةكاتى نةطؤِرة
نيية. طشتى بةآلم (symptomatic)
(cuture) لةكاتى ميكرؤبةكان ذمارةى
ــــــةون دةردةك ى نــمــوونــةى مـــيـــزدا
لةسةر بــةنــدة ديـــار بــة ذمــارةيــةكــى

ئةطةرةكان.
رَيطةيةكى  بة  كة  ميزةى  ئــةو  
لةبةر ياخود ــت وةردةطــريَي ثاكذكراو
ثاكذة، ــت، ــشــرَي رادةكــَي مــوســةآلنــةوة
لةم ميكرؤبَيك هةر بوونى لةبةرئةوة

ةتانةداطرنطة.
َ
حال

و بوونى نيشانةكان لةكاتى بوونى
ذمارةيةكى ميزدا لة  هاوتا خِرؤكةى

طرنطة. ةتةدا
َ
لةم حال بةكرتيا كةمى

نةخؤشانةى كة نيشانةكانيان لةو
لة100.000 ميكرؤب  زؤرتر نيية تيادا
طرنط بة هةميشة دا ميلليرت يةك لة

دادةنرَيت.
كردن: ضارةسةر

خــواردنــةوةى كةمةوة  بةاليةنى
بةسوودة،  رؤذَيكدا لة شلةمةنى ليرت 2
ئةنجامى ثَيويستة زانستى بةشَيوةيةكى
ثَيش ميز ثشكنينى تاقيكردنةوةكانى
زيندة دذة دةرمانةكانى بةكارهَينانى

بن. ئامادة (Antibiotics)
نــةخــؤشــةكــة  ـــةطـــةر  بـــــةآلم ئ

ــةو كــاتــة دةتــوانــني ئ ــوو نـــاِرةحـــةت ب
ئــةنــجــامــةكــان ــى ــوون ــادةب ــام ــش ئ ثــَي

 Ampicillin بةكاربهَينني. دةرمــان
دةرمــانــى  ئَيستا  Amoxicillin و
ضارةسةركردنى بؤ  نني بذَيردراو

َ
هةل

. تاقيكردنةوةكان ئةنجامى ثَيش
بةربآلوى بوونى ثةيدا بةهؤى ئةويش
دةرمانة دوو بةرطريكةرى ئةم توخمى

 E-coli  ،Trimethoprim ــة ل
هةرضةندة دةرمانَيكى بةسوودة هَيشتا
ديارى كراوةو ميكرؤبي بةرطريكةريش

لةزيادبوونيشداية.
Co- ياخود Nitropurontion

هةستيارى  رووى لة  amoxi clow
مــاوةتــةوة بــةهــَيــزى بــة ميكرؤبةوة 

نابَيت   Nitrofurantion ـــةآلم ب
طورضيلةدا هــةوكــردنــى  ــةتــى

َ
حــال لــة 

لةبةر بةكاربَيت (Pyelonephritis)
و خوَين شلةى لةناو رَيذةكةى كةمى

شانةكاندا.
و   Penicillins
لةكاتى  ئاسايني Cephalosporins
Trimethroprim – بةآلم دا، ى سكثرِِ

 sulphonamides     Tetracyclins
بةكارنةيةن. ثَيويستة – quinolones
بؤ طونجاو ضــارةســةرى شكستى
بوونى ثَيشنيارى ميكرؤب،  نةهَيشتى
باسكران كةثَيشرت ؤزةكان

َ
ئال فاكتةرة 

دياريكردنى بــؤ ثشكنني و دةكــــات.
كَيشةكةش بكرَيت. ثَيويستة كَيشةكة
بكرَيت ضارةسةر دروست بةشَيوةيةكى
ديكة كؤرسَيكى  دواى ئةمةش شكستى 
ضارةسةرى زيندة، دذة لةدةرمانةكانى

 supportive) يارمةتيدةر دذةزيندةيي
دةتــوانــني  (antibiotic therapy
لة ــن ــرت ــةط ــط رَي بـــؤ بــةكــاربــهــَيــنــني
بوونى و نيشانةكان دووبارةبوونةوةى
تَيكدانى – ــن خــوَي ــاو  ــةن ل بــةكــرتيــا 

طورضيلة.
رَيكوثَيك بــةشــَيــوةيــةكــى ميز 
دةكــرَيــت بــؤ (culture)ى  ضــانــدن

ثَيي بة زيندةيي دذة دةرمانةكانى
تووشبوون دووبارة ثَيويستدةطؤِردرَين.
هةمان ياخود جياواز ميكرؤبَيكى بة
نامؤ شتَيكى ماوةيةك دواى ميكرؤب
لــةرووى ذنانةى لةو بةتايبةت نيية.
ئاطادارييةكى ضةند ضاالكن. سَيكسةوة
بطرن توشبوونةوة دووبارة لة رَيطة سادة
دةتوانني هَينا شكستيان ئةمانة ئةطةر
دؤزى يــةك تةنها بةبةكارهَينانى
دواى لةدذة زيندةيةكى طونجاو شةوانة
ناوجَيطاوة ضوونة ثَيش و ميزكردن

رَيطرى بكةين.
كة  ــةى ــان ــاك ت ـــةو    هــةمــوو ئ
طورضيلةو هــةوكــردنــى نيشانةكانى
هةوكردنىطشتييانهةيةثَيويستيانبة
ن

َ
منداال و ثياوان هةية زؤرتر ثشكنينى

سادةيان دووبارةبووةوةى كةهةوكردنى
بؤ ثشكنينيان ثَيويستة هةروةها هةية

بكرَيت.
دووبــارة  هةوكردنى ذناندا لة    
كةتةنها وة

َ
ــال ــةرب ب ـــووةوة ئــةوةنــدة ب

دووبارة زؤر هةوكردنةكةيان ئةوانةى
بؤ ثشكنينيان سةختة زؤر بـــووةوةو

دةكرَيت.
خــؤثــاراســتــنــانــةى ـــةو  ئ  ¿
ــةو ئ ـــةن ـــةالي ــويــســتــة ل كـــة ثــَي
مــيــزةرؤى ــةى كــةهــةوكــردنــى ــان ذن

بكرَيت: هةية دووبارةبووةوةيان
بةاليةنى شلةمةنى خواردنةوةى -

رؤذَيكدا. لة ليرت 2 كةمةوة
بة دان

َ
ميزةل كردنةوةى

َ
بةتال -

لةكاتى  جارَيك ذمَير كات  3) رَيكى
نوستن). ثَيش رؤذداو

ــدان
َ
ــةوةى مــيــزةل ــكــردن

َ
ــال ــةت - ب

بةشَيوةيةكىتةواو.
هةبوو، ميز  طةِرانةوةى ئةطةر  -

يةك  ــةدواى ل يةك ميزكردن جار  2
ثَيويستة(نةخؤشةكةئامؤذطارىبكرَيت
بةميزكردنثَيشنوستنوميزكردنَيكى

خولةك). 15 – 10 دواى ديش
و ثَيش دان

َ
ميزةل كردنةوةى

َ
بةتال -
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ثاشسَيكسكردن.
بة ميزدا بةكرتيا لةناو بوونى ¿

نيشانة: بَي يان داثؤشراوى
لة زياتر  بةبوونى ةتة

َ
حال ئــةم 

لة  ملليرت لةيةك بةكرتيا 100.000
ميزكردندا نــاوةِراســتــى نمونةيةكى
ساغى ــةش ــةل ــةب ك ــكــدا لــةنــةخــؤشــَي
نيية نيشانةيةكى هيض و دةردةوكةوَيت

ثَيناسةدةكرَيت.
ثَيش نى

َ
منداال 1%ى نزيكةى   

كضانى 1%ى و ــى
َ
ســال ــةك ي تةمةنى 

،0.3% ىكوِرانىقوتابخانةو  قوتابخانةو
ثِرنةبَيت  كةسكى ثَيطةيشتوو 3% ىذنى
لةميزدا بةكرتيايان سكثِر ذنى 5%ى و
طةيةككةئةم

َ
بةبَينيشانةهةية هيض بةل

ةتةببَيتةهؤىتَيكدانىدرَيذخايةنى
َ
حال

ميزةِرؤي كة سكثِردا نا ذنى لة طورضيلة
نيية. بَيت ئاسايي

ي خوار
َ
مندال لة ةتة

َ
حال ئةطةر ئةم

روويدا سكثِردا ذنى و ي
َ
سال يةك تةمةنى

بةدواى دوا و ثَيويستة ضارةسةر ئةوا
ثَيويست لةوانةية ثشكنني ئـــةوةش

بَيت.
نـــاتـــةواوى ــى بـــوونـــى ــات ــةك و ل
ميزدا لة بةكرتيا بوونى لةميزةِرؤدا
و دابنرَيت بةطرنط ديسان ثَيويستة

ثشكنينى بؤ بكرَيت.
ميز:  دةرضـــةى كؤنيشانةى  ¿

(urethral syndrome)
بةتايبةتى نــةخــؤش هــةنــدَيــك
كة هةية  نيشانةيةكيان  ضةند  ذن 
دةرضةى هةوكردنى بوونى بؤ ئاماذة
دةدةن ــدان

َ
مــيــزةل هــةوكــردنــى ميزو 

م
َ
ــةال ب  (urethritis – cystitis)

ميزدا ثشكنينى لة ميكرؤبَيك هيض
ئةم بؤ  شيكارى باشرتين نيية ــار دي
بةو لــةهــةوكــردن بريتيية ــةتــة

َ
حــال

لة ببينرَين كةناتوانرَيت ميكرؤبانةى
ميزدا ئاسايي ى (culture) ضاندن

ضةند  Chlamydia و كاالميديا وةكو
ياخود سوتانةوة ناهةوايي توخمَيكى

هةستيارىبةكةلوثةلةكانىتوالَيتودذة
بة نيشانةكانى ثةيوةند هةوكردنةكان و
تنىزَى

َ
سَيكسكردنوثوكانةوةووشكهةال

بةكارهَينانى نائومَيدى. تةمةنى دواى
ثَيويست نني. دذة زيندةكان

بةهؤى بوونىبةكرتيا لةميزدا ¿
دةستكردةوة: ميزى بؤرى

ـــــــــــةو نــــــةخــــــؤشــــــانــــــةى ل
لة بةكرتيا كةلةنةخؤشخانةدان، رَيذةى
بةهؤى بؤرى ميزى دةستكردةوة ميزدا
بةكرتياى بةتايبةتى دةكــــات. زيـــاد
لة بةيةكَيك (Gram – negative)

ثَينجفاكتةرةكة.
لة  بةكرتيا بوونى  هةرضةندة 
هةميشةيي دياردةيةكى دةبَيتة ميزدا

ميزى  بؤرى بوونى لة 300 رؤذ دواى
بَي ــةآلم ب ــزةِرؤدا ــي م لةناو دةستكرد

بكرَيت. ضارةسةر نابَيت بوو نيشانة
دروســت  هــؤى دةبَيتة ضونكة   
دذة لة بةرطريكةر بةكرتياى بوونى
رَيطة طرنطرتين خؤثاراستن ذيانةكان.
دانانى لةسةر بةندة ئةويش ضارةية
ثاكذ- بةرَيطةيةكى ميزةكة بـــؤرى
لةطةأل داخـــراو  دةرهَينانى سيستمى
ميزةكة بةرَيكوثَيكى دةرهَينانى بؤرى

نةبَيت. ثَيويست كة كاتَيكدا لة
خايةنى ــورت ك هةوكردنى  ¿

ثرؤستات:  Acute –Prostatis ئةمة 
دةرضةي لة دةوري  ئازار

َ
لةطةل زؤرجار

جةستةيي تَيكضوونَيكى  و  ثيسايي
زؤر ثرؤستات هةميشة دَيت. بةرضاودا
بة نةخؤشييةكة دياريكردنى بةئازارة.
و ميز ثؤزةتيظى ى (Culture) بوونى
كة دواى ميز دةرضةى ياخود دةردراوى
دةكةوَيت بةدةست ثرؤستات مةساجى

دةكرَيتةوة. راست ثشت
بريتية طــونــجــاو ـــةرى ـــارةس ض

ــاخــود  ي  Trimethroprim لـــة
ناو  بضنة دةتوانن erythromycin كة
ضارةسةرةكة ثرؤستاتةوة دةردراوةكانى

بــــةردةوام  هةفتة  6  –  4 ــاوةى ــؤم ب

دةبَيت.
ســةرةوةى بةشى  هةوكردنى   ¿

طورضيلة: و ميز كؤئةندامى
كة نــةخــؤشــانــةى ــــذةى ئـــةو رَي
ياخود هةية دانيان

َ
ميزةل هةوكردنى

لةميزدا طورضيلةشى بةكرتيايان هةية
ناديارةو نةزانراوة. تا ئَيستا طرتؤتةوة

 . كراوة 50% ثَيشنيار وَينةيةكى بةآلم
بزانرَيت كلينيكيةوة ئةستةمة لةرووى

هةية. طورضيلة هةوكردنى كة
زانى: نةخؤشي ¿

بة  طورضيلة شانةى هةوكردنى  
سةركةوتنى بةهؤى ــةزؤرى ب بةكرتيا
دةبَيت. ميزةوة بؤرى رَيى لة بةكرتياوة
خوَينةوة لةرَيى لةوانةشة هةرضةندة

هةوكردنةكان  ى  75% نزيكةى بَيت.
ئةوةى  و دةبَيت. وة  E-coli بةهؤى
Staphylococci- بةهؤى مــاوة كة 

 Streptococci-Klebsiella-
فاكتةرة  يان زياتر لة Proteus يةكَيك
منداأل لة بةآلم . هةن بةزؤرى ؤزةكان

َ
ئال

بةبَي بوونى لةوانةية ذندا هةوكردن و
رووبدات. ؤزةكان

َ
ئال فاكتةرة لة كام هيض

كؤئةندامى لةناو ميز وةستانى
دةكاتةوة، كةم هَيزىبةرطريكردن ميزدا
(Renal scar) طورضيلةو تورةكةى

دةكةن. خَيراتر هةوكردنةكة
بؤ بةتايبةتى طورضيلة  كرؤكى
بةهؤى ئةويش لةرووة زؤر هةوكردن
كةمىثةستانىئؤكسجنيو زؤرىرَيذةى
(+H) هــايــدرؤجــني ئايؤنى خةستى
ضاالكى دةخةنة دةســت كة ئامؤنيا و 
خةستى زؤرى  سثيةكانةوة خــِرؤكــة 
بؤ بةكرتيا طؤِرينى هؤى ببَيتة لةوانةية
دذة بةرطرى  كة  (L) جؤرى بةكرتياى

دةكةن ذيانةكان
(antibiotics resistant L-

forms) .
و هةوكردنى كتوثِرى طورضيلة ¿

حةوزىطورضيلة:
حةوزىطورضيلة ¿ نةخؤشيزانى :
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ى بضوك بضووك 
َ
هةوى كردووةو دوومةل

لةناو طورضيلةدا ديارن. بةتاقيكردنةوةى 
ضِرى  ضِر  كؤبونةوةى  مايكرؤسكؤبي 
زؤرجار  و  دةردةخــات  هاوتا  خرؤكةى 
ئةم  دةبينرَين.  بؤريضكةكانيشدا  لةناو 
نةخؤشييةكانى  ةتة 

َ
حال لــة  خانانة 

ديكةدا باو نني.
 ¿

نيشانةكانى:
ئازارَيكى كتوثِر لة يةكَيك 

يان هةردوو كةلةكةدا هةية كة دةكشَين 
بــةر موسةآلن.  و  نــاوضــةى حــةوز  بؤ 
نزيكةى 30%ى نةخؤشيةكانيش لةكاتى 
بةهؤى  هــةيــة.  ــان  ــازاري ئ ميزكردندا 
يدا.

َ
لةطةل دان 

َ
ميزةل هةوكردنى  بوونى 

بوونى  بؤ  ئامةذة  كة  نيشانانةى  ئةو 
لةوانةية  دةكةن  طورضيلة  هةوكردنى 
ديار نةبن. بةتايبةتى لةكةسانى ثريدا. 
رشانةوةش  و  لةرز  هةية.  بــةزؤرى  تا، 
بةكرتيا  ضوونى  ـــدةن.  رووب لةوانةية 
بؤناو خوَين و نزمى ثةستانى خوَينيش 
ئةمانةشةوة  رووى  لةسةر  لةوانةية 
رووبدةن. ئازار بةدةست لَيدان لةناوضةى 
ــــةزؤرى هــةيــة. هــةروةهــا  حــــةوزدا ب
زؤربوونى ذمارةى خرؤكة سثييةكانيش 
بووني  ميز  تــاقــيــكــردنــةوةى  هــةيــة. 
تةنؤضكةى هاوتا – بةكرتيا- خِرؤكةى 
بؤريضكةى  ناوثؤشى  و خانةكانى  سور 

ميز دةردةخات.
طورضيلة  كتوثِرى  هــةوكــردنــى 
ى و 

َ
ى خوار تةمةنى يةك سال

َ
لة مندال

دا لةوانةية بة (تا) بة  منداآلنى ديكة 
بَي بوونى نيشانةيةكى شوَينى  ديارى 
سةرةتايي  نيشانةى  دةربكةوَيت.  كراو 
لةوانةية طةشكة يان بَي هؤشى 
بَيت. ئاوسانى سك 
و سكضونيش 

ـــة  ـــةي ـــةوان ل
ــة  ــــــــــــــدةن ل رووب
َيكدا كة تاى هةبَيت ثَيويستة 

َ
مندال

بوونى  بــؤ  ثشكنينى  ميز  هةميشة 
جةراعةت و بةكرتيا بؤ بكرَيت.

 acute) بـــةكـــةمـــى   زؤر    
لةوانةية   (papillary necrosis
كتوثِرى  هةوكردنى  ةتَيكى 

َ
حال لةدواى 

ثارضةيةكى  ضةند  بَيت.  طورضيلةوة 
ميزدا  لــةطــةأل   (renal papillae)
بة  ــت  ــرَي ــوان دةت دةرةوةو  ــنــة  دةكــرَي
ؤزيية 

َ
ميكرؤسكؤب بناسرَينةوة، ئةم ئال

كتوثِرى  ببَيتة هؤى شكستى  لةوانةية 
نةخؤشانةدا  لةو  بةتايبةتى  طورضيلة 
روودةدات كة نةخؤشي شةكرة يان طريانى 
ميزةِرؤى درَيذخايةنيان هةية هةروةها 
ةتانةشدا بة بَي بوونى هةوكردن 

َ
لةم حال

 analgesic nephropathy هةية  
.and sickle cell disease

¿ دياريكردنة هاوشَيوةكانى :
طورضيلة  كتوثِرى  هــةوكــردنــى 

ة 
َ
ثَيويستة لة هةوكردنى كتوثِرى ريخؤل

كوَيرة (appendicitis) جيابكرَيتةوة، 
لة (diverticulitis) هةوكردنى زراو، 
هةروةها  فالوب  جؤطةى  هةوكردنى 
ى دةوروبــةرى طورضيلة لةو 

َ
لة دوومةل

زؤر  نةخؤشةكة  تووشبووة  كة  اليــةى 
بةسةختى نةخؤشةو تاى هةية.

ــة  ـــــارةى خــِرؤك زؤربــــوونــــى ذم
لةناو  بةكرتيا  بــوونــى  و  سثييةكان 
خوَيندا روودةدةن و نيشانةكانى تايبةت 
بة كؤئةندامى ميز ديار نني. هةروةها 
نة  تيايةو  هاوتاى  خــِرؤكــةى  نة  ميز 

بةكرتياش.
ضارةسةر كردنى:

نةخؤشييةكة  ــى  ــردن ك ديــــاري 
ئةنجامةكانى  و  نيشانةكان  لــةســةر 
تاقيكردنةوةكانى ميز بةندةو سؤنةرى 
بةبَي  ثَيويستة  مــيــزةرؤ  طورضيلةو 
سةختةكان  ةتة 

َ
حال بكرَيت.  دواكةوتن 

ذيانةكان  دذة  دةرمانى  بة  ثَيويستيان 
ــةى خــوَيــنــهــَيــنــةرةوة  ــط ــةرَي ــة ل هــةي
ياخود    cephalosporin لــةطــةأل  
طؤِرينى  ئــةوة  دواى   gentamycin
دةمةوة   لةرَيطةى  طونجاو  دةرمانى  بؤ 
ةتة كةم سةختةكاندا 

َ
(Orally) ، لةحال

كردنةكة  ضارةسةر  مــاوةى  بــةدرَيــذى 
دةمــةوة  لةرَيطةى  ذيــان  دذة  دةكــرَيــت 

وةربطريَيت.
و   Penicillins
لةكاتى  ئاسايني   Cephalosporins
دةبَيت  ديكة  ذيانةكانى  دذة  سكثِريدا 
لَي البدةين لة كاتى  هةميشة خؤمانى 
سكثِريدا ضارةسةرةكة ثَيويستة بؤ -7

14 رؤذ بةردةوام بَيت تاقي كردنةوةى 
ميز ثَيويستة دووبارةبكرَيتةوة لةكاتى 
دواى  رؤذ   7-21 دواى  ضــارةســةركــةو 

ضارةسةركردنةكةش .
سةرضاوة :

Davidsons 
Principles and 
Practice of 
Medicine 19TH Edition.

 

    



37 سةردةم 193زانستى

دةربارةى بريؤكةكانمان لةمـــرؤدا
بؤ طاليلـــؤو نيوتن ـــةى تةنـــةكان

َ
جول

كى
َ
خةل ئةوة ثَيش بةآلم دةطةِرَينـــةوة،

وتبوى، ئةِرستؤ كة هةبوو بةوة بِروايان
بارى سروشتى تةن بريتية لةبارى كة
تا َيت

َ
ناجول و تـــةن ئـــارام (جَيطـــري)

يان هَيزَيك كاريطـــةرى ذَير نةكةوَيتة
بةخَيراييةك قورس تةنى هاندةرَيك.
تةنى لةخَيرايي كة خوارةوة دةكةوَيتة
زياترة بةهؤى هَيزى راكَيشانى ســـوك
رايدةكَيشَيت. زةوى بةرةو كة طةورةوة
ئةرستؤيةكان بريوباوةِرة هةروةها
كة هةبوو ئةو ياسايانة بةطشت بِروايان
سةِّـاندنى دةكرد، طةردونيان ى

َ
كؤنرِتؤل

نةبوو، باييةخَيكى هيض ئةو ياســـايانة
بايةخى كـــةس ضونكـــة ثَيـــش طاليلؤ
كَيش تةنة بزانَيـــت كة بةوة نـــةدةدا
جياواز خَيراييةكـــي بـــة جياوازةكان
طاليلـــؤ َيـــن

َ
دةل دةكةونـــة خـــوارةوة،

سةِّـاند ئةرستؤى تيؤرةكةى ناِراســـتى
جياوازى كَيشـــَيكى ضةند كاتَيك كـــة
بيزاى الرةوة فِرَي داية بورجى لةســـةر
راست ضريؤكة بةطشـــتى ئةم خوارةوة،
هاوشَيوةى شـــتَيكى طاليلؤ كو

َ
بةل نيية،

تؤثَيكى كَيش ضةنـــد كة كرد ئةمـــةى
شـــاخَيكى لوتكةى لةســـةر جيـــاوازى
ئةم بارةش خوارةوة، لوسةوة دةخستة
دةضَيت تةنةكان خوارةوةى كةوتنة لة

بةئاسانى بةآلم ى،
َ
شاول بةشَيوةيةكى

ئةو بةهـــؤى هَيواشـــى دةبينرَيـــت
دةبَيت، دروســـت لَيوةى خَيراييةى
كة دةريخســـت طاليلؤ ثَيوانةكانـــى
هةمووتةنَيكخَيراييةكةىبةهةمان
بةضاوثؤشـــني دةكات زياد تَيكِرايي
ئةطةر لة كَيشـــةكةى، بـــؤ نمونـــة
فِرَي شاخَيك رووى لةسةر تؤثَيكمان

(1 م)  الريةكةى خوارةوة كـــة دايـــة
ئةوا دةيرِبين، كة مةترَيك هةر بَيت بؤ
رووة الرةكة خوارةوةى بـــةرةو تؤثةكة

ضركةيةك  ثاش 1 م/ضركة بةخَيرايي
ضركة ثاش تَيثةِر  2 م/ خَيرايي و بـــة
دةخليســـكَيت،  لةكات 2 ضركة بوونى
ضةند بةم شـــَيوةية سروشـــتيية كـــة
خَيراتر لةضةند قوِرقوشم كَيشـــَيك لة
خـــوارةوة، دةكةوَيتة لةثـــةِر كَيشـــَيك
كةوتنة خَيرايي هةوا بةرطرى ضونكة
دةكاتةوة، كـــةم ثةِرةكـــة خـــوارةوةى
خوارةوة دوو تةن بكةونة ئةطةر بةآلم
وةك بَيت، هةوايان كـــةم كـــة بةرطرى
ئةوا جياواز لة قورقوشـــم دوو كَيشـــى

خوارةوة. دةكةونة خَيرايي بةهةمان
طاليلؤى كردة نيوتـــن ثَيوانةكانى
ةدا

َ
بؤ ياســـاكانى لة جوول بنضينةيةك

كاتَيك طاليلـــؤدا لـــة تاقيكردنةوةكانى
لَيذدا روويةكى خـــوارووى تةنَيك لـــة
هَيز هةمان ئـــةوا بـــةكارى َيت

َ
دةجول

َيـــت)،
َ
دةجول تةنةكـــة (واتـــة كَيشـــى

زيادبونَيكى كاريطةرييةكـــةى بةمةش
ماناى ئةمةش خَيراييـــدا، لة جَيطـــرية
راســـتةقينةى هةر وايـــة كاريطـــةرى
تةنةكانداية خَيرايي طؤِرانى لة هَيزَيك
ضؤن لة وةك جوآلندنيـــدا نـــةك لـــة

وابوو. باوةِر رابردودا
كاتَيك  دةطةيةنَيت ئةوة  ئةمةش
كارى تَيناكات هَيزَيك كة تةنَيـــك هيض

و خَيرايي هةمـــان بـــة ئـــةوا تةنةكة
َيت.

َ
دةجول راست َيكى

َ
بةهَيل

باشـــى لة بة ئـــةم بريؤكةيـــةش
دا نيوتن) (ضةمكةكانى بريكارى كتَيبى

بآلوكراوةتةوة،  دا 1687 ى
َ
ســـال كة لة

ياســـاى لةدواييدا بة رونكراوةتـــةوة و
كة ئةوةى بةآلم ناسرا، نيوتن يةكةمى
هَيزَيك كاتَيك دَيـــت تةنَيكدا بةســـةر
نيوتنة دووةمى ياســـاى تَيدةكات كارى
تةنَيك خَيرايي َيـــت:

َ
كة دةقةكةى دةل

تَيكِراييةك دةطؤِرَيت بة دةكات يان زياد
كارى تَيدةكات هَيـــزةى ئةو كة لةطةأل
تاودان نمونة بؤ دةطؤِرَيت، راســـتةوانة
ئةو كة كاتَيك دةكات زياد ئةوةندة دوو
دوو تةنةكة ســـةر دةكاتة كار هَيـــزةى
دةكات و كةميش بـــكات، زياد ئةوةندة
ئةو (بـــِرى تةنةكة ئةطةر بارســـتايي
كرد، ئةطةر زيـــادى تيايداية) ماددةى
كة سةر تةنَيك كردة هَيز كارى هةمان
بارستايي ئةوةندةى دوو بارستاييةكةى
تاودانى نيـــوةى ئةوا بوو يةكةم جـــار
طونجاوة نمونةيةكى ئؤتؤمبَيل دةبَيت،
بزوَينةرةكة تاوةكو كة ةتة،

َ
حال ئةم بؤ

بكات زياد ضاالكييةكةى يان ضوستى لة
كَيشـــى تا و دةكات زيـــاد تاودانةكـــةى
لةهةمان تاودان بكات زياد ئؤتؤمبَيلةكة

دةكات. بزوَينةردا كةم
ة
َ
جوول ياساكانى لة بَيجطة نيوتن

هَيزى لة بؤ باسكردن ديكةى ياسايةكى
دةقةكـــةى دؤزييـــةوة، كَيـــش كـــردن
ديكة تةنَيكى تةنَيـــك َيت: هةموو

َ
دةل

راســـتةوانة كة رادةكَيشـــَيت بةهَيزَيك
دةطؤِرَيت تةنةكـــةدا لةطةأل بارســـتايي
دوو تةندا لةنَيوان هَيز بةثَيى ئةمةش
يةكَيك لةو بارستايي ئةطةر زياد دةكات
بـــؤ نمونة ئةطةر كرد، زيادى تةنانـــة
زيادى تةنـــةكان لة يةكَيك بارســـتايي

و كات
شوَين

هوكنط ستيظن
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سَي ديكةش تةنةكةى بارستايي كردوو
بنضينةيةكةي بارســـتايية ئةوةنـــدةى
دةتوانـــني هؤى لَيـــرةوة زيـــاد دةكات،
بةهةمان تةنةكان خـــوارةوةى كةوتنة
تةنةى ئـــةو لَيكبدةينـــةوة، خَيرايـــي
زةويش بَيت ئةوةندة دوو كَيشـــةكةى
ئةوةندة دوو كردنى كَيـــش بةهَيزَيكى
و رايدةكَيشـــَيت خـــوارةوة بـــةرةو 
دةبَيت ئةوةندة دوو بارستاييةكةشـــى
ياساي دووةمى بةثَيى دوو كاريطةرة ئةم
لةناو ديكةيان ئةوى هةريةكةيان نيوتن
وةك هةموو بارةكاندا تاودان لة و دةبات

دةبَيت. خؤى
نيوتـــن كردنـــى ياســـاي كَيـــش
لةيةكرتى تةن كة تا دوو دةكات فَيرمان
كردن هَيـــزى كَيـــش دوور بكةونـــةوة
ياسايةش ئةم دةكات، كةم لةنَيوانياندا
دةدات كـــة كَيش كردنى ئاماذة بـــةوة
دةكاتة ضارةكى قورسايي ئةستَيرةيةك
ئةستَيرةيةكى قورســـايي كردنى كَيش
كة دووريةدا، لةناوةِراســـتى ئةو ديكة
بؤ خولطةكانى ثَيشـــبينى زؤر بةوردى
ديكـــة هةســـارةكانى زةوى و مانـــط و
بيوتاية ياساية ئةو دةقى ئةطةر دةكات،
قورســـايي كردنى كَيش كـــة خَيرايـــي
كةم دووريةكةيدا لةطةأل ئةستَيرةيةك
هةســـارانة ئةو خولطةكانى ئةو دةكات
رَيِرةوَيكى كو

َ
بةل نةدةبـــوون هَيلكةيي

بةرةو خواردويان خـــول ثَيض و لـــوول
وةردةطرت. خؤر

لةنَيـــوان طـــةورة جياوازيةكـــى
بريؤكةكانـــى و ئةرســـتؤ بريؤكةكانـــى
بِرواى ئةرستؤ هةيةكة نيوتندا و طاليلؤ
ثةســـةندكراو طرتووى ئارام بة بـــارى
كة تيايدا ئةو بارةية ، ئةويش هةبـــوو
نةنـــراوة بةهؤى ثَيوة ـــى

َ
تةنةكـــة ثال

كارى كة يـــان هاندةرَيكـــةوة هَيزَيـــك

لةبارى زةوى كة وابوو باوةِرى و تَيبكات،
نيوتن ياساكانى بةثَيى بةآلم ئارامداية،
بارى بؤ وَينة) (بَي دةطمةنة ثَيوةرَيكى

ئارام نيية.
لةبارى  (أ) تةنى َيني

َ
دةتوانني بل

بةخَيراييةكى (ب) تةنى وةستاندايةو
(أ) تةنى بةطوَيرةي َيـــت

َ
دةجول نةطؤِر

تةنى (أ) جَيطرية (ب) تةنـــى ةوة، يـــان
ئةطةر َيت،

َ
دةجول بةطوَيـــرةى ئـــةوةوة

و خولطةكانيمـــان زةوى خوالنـــةوةى
دةتوانني فةرامؤشـــكرد، بـــؤ ســـاتَيك
وةســـتاندايةو لةبـــارى زةوى َيـــني

َ
بل

باكـــوور بـــةرةو شـــةمةندةفةرَيك 
كاتذمَيرَيكدا  لـــة 90 ميل بةخَيرايـــي
لةبارى شةمةندةفةرةكة يان َيت،

َ
دةجول

بـــةرةو باشـــوور زةوى و وةســـتانداية
كاتذمَيرَيكدا  لـــة 90 ميل بةخَيرايـــي

َيت.
َ
دةجول

تاقيكردنةوةكان مـــرؤظ ئةطـــةر
ئةوا بدات لةشةمةندةفةرةكةدا ئةنجام
دةمَيننةوةو بةراستى نيوتن ياساكانى
بةثَيى تةنانة ةى ئةو

َ
جوول دةتوانرَيت

لَيكبدرَينةوة. ياسايانة ئةو
تؤثي يارى كةسةى ئةو نمونة بؤ
لةناوشـــةمةندةفةرةكةدا دةكات تَينس
ياساكانى تؤثةكة ثةيِرةوى كة دةبينَيت
كة ئـــةوةى هةروةك و دةكات نيوتـــن
دةيكات، شةمةندةفةرةكة هَيلى لةسةر
بدات كة نيية نيشانمان هيض رَيطةيةك
زةويةكةية يان شـــةمةندةفةرةكة ئايا

َيت؟
َ
دةجول

بارى بؤ ثةتى ثَيوةرَيكى نةبوونى
نةتوانَيت دةكات كة مرؤظ وا وةســـتان
رووداوة لةدوو دوو ئةو ئايا بِريار بدات
لة شـــوَين لةهةمان كاتـــى جيـــاوازداو
لةكاتى لةبةرئةوة روويداوة، بؤشاييدا
ماناى نةبونى ثةتى نةبوونى وةستانى

لة رووداوَيك هةر بؤ ثةتية شـــوَينَيكى
وابوو. بِرواى ئةرستؤ بؤشاييداوةك

دووريـــةكان و  رووداو  شـــوَينى
بةطوَيرةى هةية جياوازى لةنَيوانياندا
ئةوكةسةىلةناوشةمةندةفةرةكةدايةو
ةكةيةتـــى،

َ
هَيل لةســـةر ئـــةوى ديكـــة

ثَي كة شـــوَينَيكى نيية هيض هؤيـــةك
لةشـــوَينَيكى وةك بزانرَيـــت باشـــرت 
و شـــوَين نةبوونى َين

َ
دةل ديكـــة، وةك

ة
َ
خســـتبووة دل نيوتنى فةزاى ثةتـــى

لةطـــةأل زؤرةوة، ضونكـــة راوكَييةكـــى
خوداوة دةربـــارةى ثةتيةكةى بريؤكة
فةزايةكى نيوتـــن نةبونى نةدةطونجا،
كة ئةوةى لةطةأل كة رةتكردةوة ثةتـــى

دا هةبوون. دةقي ياساكانى لة
بووة نائاقآلنيـــةى ئـــةو بـــاوةِرة
زؤر لةاليةن زؤر رةخنةيةكى جَيطـــةى
قةشـــة بةناوبانطرتينيان كيةوة

َ
لة خةل

كة ئةو فةيلةســـوفةى بوو، (بريكلـــى)
و تةنة مادديةكان وابوو هةموو بِرواى
نيوتن كاتَيك ن،

َ
خةيال تةنها كات فةزاو

جؤنسؤن دكتؤر بة بريكلى بريؤكةكانى
بةردَيكى بـــة كَيشـــا قاضَيكى راطةياند
كرد هاوارى دةنطى بةهةموو طةورةداو

لَيدةكةم. ى
َ
نكؤل شَيوةية بةم من

بةكاتى باوةِريان نيوتن و ئةرستؤ
كاتى واتة مرؤظ دةتوانَيت هةبوو ثةتى
ثَيوانة رووداو بة روونـــى دوو نَيـــوان
هةرضةندة يةكة كاتـــةش ئةو و بكات
دةكات بطؤِرَيت كة ثَيوانةكة كةسةكةش
ثَيوانة وردى كاتذمَيرَيكى بةمةرجَيك

بةكاربَينَيت. كردن
بـــوو لة جيـــا كات بةتةواوةتـــى
ئـــةوةش بـــوو، شـــوَين و ســـةربةخؤ
ى دةكات، ضونكة

َ
كى قبول

َ
زؤربةى خةل

بةآلم لؤذييكية، بريوِرايةكى بةاليانةوة
دةربارةى بريؤكةكانمان بوو ثَيويســـت
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ئةوةشدا لةطةأل بطؤِرين، و كات شـــوَين
لؤذيكني و و روون بريؤكةكانمـــان كـــة
لةطةأل باش دةطونجَيت بةشَيوةييةكى
و نيوتن سَيوةكةى وةك شتدا هةندَيك
رَيذةيي بةهَيواشييةكى هةسارانةى ئةو
ئةو يان شتانة ئةو بؤ بةآلم َين،

َ
دةجول

بةخَيراييةك كـــة ناطونجَيت تةنانـــة
َيننزيكةلةخَيراييرووناكييةوة

َ
دةجول

يةكسانَيتى. يان
دانيماركـــى ناســـي طـــةردون 
كةس رؤيمـــةر) يةكةم (كريستينســـن

ئةوةى  راستى 1676 دا ى
َ
كة لة سال بوو

بةخَيراييةكى رووناكـــى كة دؤزيـــةوة
بـــةرز زؤر بـــةآلم دياريكـــراو، 
كة كرد ئةوةى تَيبينى دةطوَيزرَيتةوة،
كاتةكانى لةنَيـــوان زةمينيةكان مـــاوة
هةســـارةى مانطةكانى بوونـــى تَيثـــةِر
نني، يةكســـان لةدوايـــةوة موشـــتةرى
لَيدةكرد مرؤظ ثَيشـــبينى وةك ضؤن
موشـــتةريدا بةدةورى كـــة مانطةكانى
بسشـــوِرَينةوة، نةطؤِر بةتَيكِراييةكـــى
كرد ئةوةى تَيبينى هةروةها رؤيمـــةِر
لة موشـــتةرى مانطةكانى طريانى مانط
دوور لَيي هةركة دةردةكـــةون دواييدا
ئـــةو رووناكيةى ضونكة دةكةوينـــةوة
درَيذتر كاتَيكى دَيـــن لة مانطةكانةوة
كاتَيك المـــان دةطةنة تـــا دةخايةنـــن
دةبني، بةآلم زياتـــردا دوريةكى لة كة
طؤِرانكاريةى ئةو بؤ رؤيمةر ثَيوانةكانى
زةويدا و موشتةرى نَيوان دوورى لة كة

نةبوون. ورد زؤر روويدابوو،
رووناكي خَيرايي ئـــةوةى لةبةر

 140000) ئـــةو ثَيوانةكانى بةثَيـــى
بةراورد كردن بة بوو / كاتذمَير) ميل
دةطاتة كـــة ئَيســـتاى بةنرخـــى كاتى

ئةوةشدا  لةطةأل كاتذمَير) ميل/ 186)
بةكارَيكى رؤيمـــةر دةســـتكةوتةكةى

بةوةشـــةوة و دادةنرَيـــت قةشـــةنط 
بيســـةِّـَينَيت بةتةنها كـــة ناوةســـتَيت
دياريكـــراو بةخَيراييةكـــى رووناكـــى
ثَيوانةيةكيشـــى كو

َ
بةل دةطوَيزرَيتةوة،

ثَيش يانزة كـــة دانا خَيرايية بؤ ئـــةو
نيوتن لـــة بآلوكردنةوة لـــة ســـاأل بةر
دا كتَيبةكةيدا (ضةمكةكانى بريكارى)

هاتووة.
دةربارةى طونجاومـــان تيؤرَيكـــى
دةســـت رووناكـــى بآلوبوونـــةوةى

1865 دا  ى
َ
ســـال نةكـــةوت تةنهـــا لـــة

بةريتانى (جيمس فيزيايى نةبَيت كة
تيؤرة يةكخستى لة (

َ
ماكســـوَيل كالرك

ســـةركةوتنى بةدةســـت بةشـــيةكاندا
ئـــةو بةروارة تا تـــا رادةيةك هَينا كة
كارةبايـــي و هَيـــزة لـــة وةســـفكردنى

دةهات. بةكار موطناتيسييةكاندا
 
َ
ماكســـيوَيل هاوكَيشـــةكانى  
ئـــةو روودانـــى ثَيشـــبينى بةتوانـــاي
دةضن شةثؤلةكان لة كة كرد تَيكضونانة
و يةكطرتوودا كارؤموطناتيسى لةبوارى
جَيطري بةخَيراييةكى شـــةثؤالنة ئـــةو
شـــةثؤلةكانى وةك  دةطوَيزرَينـــةوة 
ئةو شةثؤُّـ ئةطةر درَيذى ئاو، طؤمَيك
لوتكةى واتة دووى نَيوان شـــةثؤالنة(
شـــةثؤلةى ئةو لوتكـــةى شـــةثؤلةكةو
يان مةتر يةك بكاتـــة دَيت) بةدوايـــدا
لةمرؤدا شةثؤالنةن كة ئةو ئةوا زياتر،
راديؤييةكان و تـــةُّـ بـــَي بة شـــةثؤلة
شـــةثؤالنةى ئةو بـــةآلم ، دةناســـرَين
يان شـــةثؤلة وردةكان بة كـــة كورترن
(دةطةنة دةناســـرَين مايكرؤوةيظةكان
ة
َ
شـــةثؤل يان ضةنـــد ســـانتيمةترَيك

 10000\1 دةكاتـــة كة ذَير ســـورةكان
درَيذى بينـــراو ســـم زياتر)، رووناكى
(40000000\1) لةنَيوان شةثؤلةكةى
بةآلم ئةو داية، سم (80000000\1 و

شـــةثؤلة بة كورترن كة شـــةثؤالنةى
X و  تيشكى و بنةوشـــةييةكان سةروو

طاما دةناسرَين. تيشكى
ثَيشـــبينى

َ
ماكســـوَيل تيؤرةكةى

يان شـــةثؤلة راديؤيي كة كرد ئـــةوةى
جَيطريةكان بةخَيرايية رووناكييـــةكان
نيوتن بةآلم تيؤرةكةى دةطوَيزرَينةوة،
رزطارى ثةتى) لة بريؤكةى (وةســـتانى
واى ويســـتمان ئةطةر بـــوو لةبةرئةوة
بةخَيراييةكى روناكـــى كـــة دابنَيـــني
ثَيويســـتة ئةوا دةطوَيزرَيتةوة جَيطـــري
كة بكةين ديارى ئةو شـــتة لةسةرمان
ثَي زؤرةى خَيراييـــة ئـــةو بةهؤيةوة
وادانانة ئـــةو لَيرةوة دةكةين، ثَيوانـــة
ثَيى هةية ماددةيةك َيـــت:

َ
دةل هات كة

شوَينكدا هةموو و لة (ئةسريى) َين
َ
دةل

بةثَيى ، دا)
َ
بةتال (فةزاى لة هةتا هةيةو

لة شـــةثؤلةكانى رووناكى دةبَيت ئةمة
ثَيشطواستنةوةىشةثؤلةكانى ئةسريدا
بطوَيزرَينـــةوةو هـــةوادا لـــة دةنـــط 
طونجاو ئةسريدا خَيراييةكةيان لةطةأل
ئةطةر ضاودَيريكةرة جياوازةكان بَيت،
رووناكى ئـــةوا َين

َ
بجول ئةســـري بةثَيى

جيـــاوازةكان بةخَيرايية دةبينن كـــة
مانةوةى لةطـــةأل دَيـــت اليان بـــةرةو
لةطةأل رووناكى طونجاوةكةى خَيرايية
بةناو زةوى بةجَيطريى، كاتَيك ئةسريدا
دةورى و لة خولطةكةى بـــة ئةســـريدا
خَيرايي ئـــةوا َيتـــةوة

َ
خـــؤردا دةجول

ئاِراســـتةى بة كراو ثَيوانـــة رووناكـــى
ئةســـريدا بةنـــاو ـــةى زةويـــةوة

َ
جوول

ســـةرضاوةى ئاِراســـتةى (كاتَيـــك بـــة
دةبَيت بةرزتر َيت)

َ
دةجول رووناكييةوة

طؤشـــةيةكى كة رووناكى لة خَيرايـــي
ةيةدا دروست

َ
جول ئةو لةطةأل وةســـتاو

سةرضاوةى ئاِراستةى بة (كاتَيك دةكات
1887 دا  ى

َ
ســـال لة َيت)

َ
ناجول رووناكى
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بووة دوايدا لة كة مجليســـون) (ئةلربت
كة خةآلتى نؤبأل زاناى ئةمريكى يةكةم
ئيدوارد لةطةأل فيزيادا، لـــة وةربطرَيت
ورديان زؤر تاقيكردنوةيةكـــى موليدا
زانياريية بـــؤ (كةيس) لـــة ثةيمانطاى
كة ئةنجامدا، كيفالند لة تةكنيكيةكان
ئاِراستةى بة رووناكيان خَيرايي تيايدا
خَيراييةكةى لةطةأل زةوييةوة ةى

َ
جوول

زةويدا ةى
َ
جول وةستاوى طؤشةيةكى لة

ســـوِرما كاتَيك سةريان كرد، كَيشـــانة
خَيراييةكة هةردوو كة دةركةوت بؤيان

يةكسانن.
َيكـــى ديكة

َ
هةوال ثاشـــان ضةنـــد

(1905 – 1887) ســـاآلنى لة نَيـــوان
كة ةية

َ
هةول طرنطرتينيان ئـــةو دا دراـ

لؤرَينز) (هيندرك ةنـــدى
َ
هؤل فيزيايى

بؤ لَيكدانةوةى ئةنجامةكانى ئةنجاميدا
مورلي) – تاقيكردنةوةى (ميجلســـون
يةك دةضنةوة كة تةنانةوة ئةو بةهؤى
كاتةكانيان لة كة كاتذمَيرانةى و ئـــةو
ئةو ةى

َ
جوول لةكاتى دةبَيتةوة هَيواش

ئةسريدا. بةناو تةنانة
ئةلـــربت  دا  1905 ى

َ
ســـال لـــة 

نوســـةرَيكى كة كاتةدا لةو ئةنشـــتاين
نةناسراوبوولةنوسينطةىتؤماركردنى
كة رايطةياند سويســـرا لة داهَينانةكان
ثَيويست ســـةرجةم ئةســـري بريؤكةى
لة مةرجَيـــك مـــرؤظ واز نييـــة بـــة
بَينَيت. بريكارى ثةتى) بريؤكةى (كاتى
(هنـــرى ثَيشـــةنط زانـــى فةِرةنســـي
هاوشـــَيوةى بريؤكةيةكى بوانكاريـــة)
كرد، ثَيشكةش هةفتةيةك ضةند ثاش
لة نزيكبوو بِروبيانوةكانى ئةنشـــتاين
بوانكارية بريؤكةكانى لة وةك فيزياوة
مةســـةلةيةكى بة كة ئةم كَيشـــةيةى
ضاكةى راستيدا لة دانا، رووت بريكارى
ئةنشتاين، نوَيكة دةطةِرَيتةوة بؤ بريؤكة

بةسرتاوة هةميشة بوانكارية ناوى بةآلم
تيؤرةوة. ئةو طرنطى بةشَيكى بة

تيؤرى كـــة بنضينةيي ضةمكـــى
وةك دامـــةزراوة لةســـةر رَيذةيـــي
ئةوةيـــة – واى ثَيدةوتـــرا لةوكاتـــةدا
بؤ ثَيويســـتة زانســـت كـــة ياســـاكانى
جوآلوةكانيش ضاودَيريكـــةرة هةموو
خَيراييان، ئةم لة ثؤشـــني بةضاو بَيت
ياســـاكانى بةطوَيرةى قســـةية راســـتة
ثاشـــان بريؤكةكة ةدا،

َ
جوول لة نيوتـــن

َ
كة تيؤرةكةى ماكســـوَيل فراوان بـــوو
بةمةش طرتةوة، و خَيرايي رووناكـــى
دةيانتوانى ضاودَيريكـــةرةكان هةموو
بكةن خؤى رووناكى خَيرايي ثَيوانةى
هةرضةندَيك بَيت. خَيراييـــان ئةطةر
قةشةنط ئةنجامة سادةية بريؤكة ئةم
لة و هةبوو و سةرةنجِراكَيشـــةرةكانى
هاوتايي ضةمكى طرنطرت هةمووشـــيان
هاوكَيشـــة بـــوو لـــة وزة بارســـتايي و

 E =) ئةنيشـــتايندا بةناوبانطةكـــةى
بارستايية (m) وزةيةو (E) كة  (mc2

ياسايةى وئةو رووناكية خَيرايي (c) و
نيية شتَيك هيض َيت:

َ
دةل دةقةكةى كة

بطوَيزرَيتةوة، خَيراتـــر لـــة رووناكـــى
و بارســـتايي نَيوان هاوتايي و بةهـــؤى
بةهؤى تةنةكةوة لة وزةيةى وزة ئـــةو
ســـةر دةضَيتة دةبَيت ثةيدا ةوة

َ
جوول

لةو وا ديكة واتايةكى بة بارستاييةكةى،
خَيراييةكةى نةتوانَيت كة دةكات تةنة
كاريطةريية لة راستيدا ئةم و بكات، زياد
كة بةخَيراييةك ئةو تةنانةى بؤ طرنطة
خَيرايي لة دةبَيتةوة نزيـــك َين

َ
دةجول

تةن بارســـتايي نموونة بـــؤ رووناكى،
لة 100%  ئاسايي لة زياتر % 5 بةرَيذةى
زياتردةبَيت، و رووناكـــى لة خَيرايـــي
بارســـتايية ئةوةندةى دوو لة بـــؤ زياد

%90 لة  لـــة دةكات زياد ئاســـاييةكةى

بارســـتايي هةروةها رووناكى خَيرايي
دةكات زيـــاد زؤر تـــةن بةخَيراييةكى
بَيتةوة لة نزيك خَيراييةكةى هـــةر لة
ثَيويســـتى بةمةش رووناكى خَيرايـــي
بـــؤ زيادكردنى زياترة بـــة وزةيةكـــى
تةن هةرطيز خَيرايي خَيراييةكةى، و
لةو ضونكة رووناكى، خَيرايـــي ناطاتة
و دةبَيت، ناكؤتا بارســـتاييةكةى كاتةدا
بارستايي نَيوان هاوتايي ضةمكى بةثَيي
وزةيةكى بة ثَيويســـتى تةن و خَيرايي
خَيراييةكةى ئةوةى بؤ دةبَيـــت ناكؤتا
ئةم لةبةر و خَيرايي رووناكـــى، بطاتة
بةســـرتاوى بة تةنَيك هؤيـــة هةمـــوو
بؤ دةمَينَيتةوة رَيذةييـــةوة بةتَيـــورى
كة كةمرت َيت

َ
ئةوةى بةخَيراييةك بجول

رووناكى و رووناكى، خَيرايـــي لة بَيت
كة ديكة شـــةثؤلَيكى يان هةر بةتةنيا
نييـــة راســـتةقينةيان بارســـتاييةكى 

َين.
َ
بجول بةخَيرايي رووناكى دةتوانن

سةرنجِراكَيشـــرةى ئةو ئةنجامة
كـــة رَيطةيةكـــة رَيذةيـــي تيـــؤرى 
زةمةن فةزاو دةربارةى بريؤكةكانمانى
تيؤرةكةى لة طؤِري، ريشةوة و رةط لة
لة ثرتـــة رووناكيةك ئةطةر نيوتنـــدا
بنَيرَيت ديكة شوَينَيكى شوَينَيكةوةبؤ
لةســـةر ضاودَيريكةرةكان لة هةندَيك
رووناكيةكة دةبن كـــة كؤك ئـــةو كاتة
ثةتيية) شتَيكى كات (ضونكة دةيرِبَيت
دورية ئةو لةسةر كاتَيك هةموو بةآلم
بِريويةتى رووناكيةكة كـــة كؤك نابن

ية). ني ثةتى فةزا (ضونكة
ئةو رووناكى خَيرايي كة بةوةش
دابةش دةيرِبَيت روناكى كة دووريةيـــة
ئةوا خايةنراودا كاتى بةســـةر دةكرَيت
جيـــاوازى بةثَيـــى ضاودَيريكـــةرةكان
خَيراييـــة جياوازةكانى شـــوَينةكانيان
بةطوَيرةى بةآلم دةكةن، ثَيوانة روناكى
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ثَيويســـتة ئـــةوا تيـــؤرى رَيذةييـــةوة
لةسةر ضاودَيريكةرةكان هةموو لةسةر
بن، كؤك خَيرايي طواســـتنةى رووناكى
كة نابن كؤك دوورية ئةو لةسةر بةآلم
لةســـةر لةبةرئةوة دةيرِبَيت رووناكـــى
(ئةو نابن كـــؤك خايةنراويش كاتـــى
ئةو دةيخايةنَيت رووناكيةكـــة  كاتةى
ئةوةى – دةيرِبَيت رووناكى دوريةية كة
كةضاودَيريكةرةكانلةسةريكؤكنابن-
رووناكيدا خَيرايي بةسةر كراوة دابةش
كؤكن. لةسةرى ضاودَيريكةرةكان كة –

تيؤرى  كة ئةوةية  كورتةىباسةكة
ثةتى كاتى بة بريؤكةى كؤتايي رَيذةيي
هـــةر ضاودَيريكةرَيك ديـــارة هَينا، وا
بة كات بؤ هةية خؤى تايبةتى ثَيوانةى
كة ثَييةتى كاتذمَيرةى ثشتبةستن بةو
لةطةأل ئةو ذماردنـــة ئةم نابَيت . كـــة
كة بَيت هاوشَيوة ديكةدا كاتذمَيرانةى

ثَييانة. ديكة ضاودَيريكةرةكانى
دةتوانَيت ضاودَيريكةرَيك هةموو
زانينـــى بـــؤ رادارَيـــك بةكاربَينَيـــت
بةهـــؤى رووداوةكـــة شـــوَينى  و  كات 
شـــةثؤلَيكى يان رووناكي ثرتة ناردنى
ثرتةية لـــةو بةشـــَيك كة بـــَي تـــةُّـ،
دةدرَيتةوة خؤيدا رووداوةكة بةســـةر
كاتةكـــة دةثَيوَيـــت و ضاودَيرةكـــةش
كاتى بيســـت دةنطدانةوةكةى هـــةر كة
نَيوان لة كات ناوةندة وةك رووداوةكـــة
وةرطرتنةوةى كاتـــى ثرتةكةو ناردنى
واتة دةكرَيت، ســـةير دةنطدانةوةكةى
دورىرووداوةكةنيوةىكاتىخايةنراوي
خَيرايي لَيكدراوة بة طةشتةية كة ئةو
بةوة رووداوةكة ماناية (بـــةم رووناكى
لةيةك شـــتَيكة كة دةكرَيـــت ثَيناســـة
دياريكراودا فـــةزاداو كاتَيكـــى خاأل لة
شَيوازة ئةم ثةيِرةويكردنى روودةدات،
كة بدات بةو ضاودَيرانة رَيطة دةتوانَيت

كات و َين
َ
دةجول يةكرتيةوة طوَيرةى بة

دياريبكةن، روداو هةمان شـــوَينةكانى
ضاودَيرَيك هةر ثَيوانةكانى لةبةرئةوة
جياواز ديكة ضاودَيرَيكى ثَيوانةكانى لة
بةيةكةوة، ثةيوةستن هةموو و نابَيت،
بة زؤر دةتوانَيت ضاودَيرَيـــك و هـــةر
كة و شوَينة ديارى بكات ئةو كات وردى
تايبةت رووداوَيكى بؤ ديكة ضاودَيرَيكى
ضاودَيرى مةرجَيك بـــة دةكات ديارى
ضاودَيرى رَيذةيـــي يةكـــةم خَيرايـــي

بزانَيت. دووةم
بؤ رَيطة لةكاتى ئَيســـتادا هةمان
بةكار وردى بةهةمان دوورى ثَيوانـــةى
كات دةتوانني ثَيوانةى ضونكة دَينـــني،
لةثَيوانةمان زؤر كة بكةين ورديةك بة

وردترة. درَيذى بؤ
دةكرَيت ثَيـــوةر بـــةوة ثَيناســـة
رووناكـــى لـــة كـــة ئـــةو دووريةيـــة
(0,000000003335640952)
دةيرِبَيتكاتَيكبةكاتذمَيرَيكى دا ضركة
طةيشـــتن هؤى دةكرَيت، ثَيوانة فلـــزي
ئةوةى بؤ دةطةِرَيتـــةوة بـــةم ذمارةية
مَيذووييةى ثَيناســـة ئـــةو كة لةطةأل
دوو دانانى (بة دةبَيـــت كؤك ثَيوانةدا
لة تايبةت تةلَيكـــى نيشـــانة لةســـةر
لة ثاريـــس ثارَيزراوة) كـــة ثالتينيؤم
يةكةيةكى رَيطـــا بةهةمان دةتوانـــني
كة بةكاربَينني نـــوَي ديكـــةى درَيذى
و ئةم رووناكى، ضركـــةى َين

َ
دةل ثَيـــى

دةكرَيت ثَيناســـة دورية بةو يةكةيـــة
ضركةدا دةيرِبَيت، كة رووناكـــى لةيةك
تيؤرى دوورى بةثَيى ئَيمة لة ئَيستاش
و كاتـــى رووناكـــى رَيذةيـــي بةهـــؤى
دةتوانني ئةوا دةزانني خَيراييةكةيةوة
ضاودَيريكةرَيك هةمـــوو كـــة َيـــني

َ
بل

رووناكى خَيرايي ثَيوانـــى بةرةنطـــارى
خَيرايـــي هةمـــان ئـــةوا  ببَيتـــةوة، 

بؤهةر مةترة (يـــةك كة دةدؤزَيتـــةوة
(0,000000003335640952)
ناوةوةى بةهَينانة ثَيويســـت و ضركة،
ناتوانرَيت كة ناكات، ئةســـري بريؤكةى
بةهـــؤى ضـــؤن وةك بدؤزرَيتـــةوة
مورلي) – (ميجلسون تاقيكردنةوةكةى
رَيذةيي تيـــؤرى وة ســـةِّـَينرا. بـــةآلم
كـــة بريؤكةكانمـــان ناضـــارى كرديـــن
و رةط لـــة كات و دةربـــارةى مَيـــذوو
و ناتوايـــن لةطةأل بطؤِريـــن، ريشـــةوة
َيت

َ
دةل كة نةبني كؤك بريؤكةيةدا ئةو

و شـــوَين لة نيية جيا كات بةتـــةواوى
و يةكطرتوون كو

َ
بةل نيية، ســـةربةخؤ

. –شوَين) َين (كات
َ
ثَييان دةل ثَيكةوة

مرؤظ  كة باوة و ئاسايي كارَيكى  
شوَينكدا بةهؤى َيك لة

َ
خال شوَينى هةر

بكات، تةوةرةوة ديارى يا سَي ذمارة سَي
شـــتانةى ئةو َيني

َ
بل نمونة دةتوانني بؤ

يةكَيك لة ثَي حةوت ذوورَيكداية لة كة
ديوارةكةى لة و سَي ثَي ديوارةكانةوة لة
ذوورةكةوة لـــة زةوى ثَي ثَينج ديكةو
َيك

َ
هةر خال شـــوَينى هةروةها و دوورة،

و ثانى و درَيذى هَيلـــى بةهؤى هةردو
دةرياوة رووى لةئاســـتى بةرزيةكـــةى
مرؤظ سةربةســـتة ديـــارى بكةيـــن، و
بـــؤ دةبذَيرَيـــت

َ
هةل تةوةرةيـــةك ض 

لةطةأل ةكة،
َ
خال شـــوَينى دياريكردنـــى

تةوةرانة ئـــةم راســـتى ئـــةوةى رادةى
شوَينى ناتواين كة ســـنوردارة، كةمَيك
لةباكورى ميلةكانـــةوة مانط بةهـــؤى
خؤرئاوايةوة لة يان بيكاديلى طؤِرةثانى
كانـــةوة) لةســـةر يـــان بةهؤى (ثـــَي
بكةين، ديـــارى رووى دةرياوة ئاســـتى
شـــوَينةكةي بةهؤى دةتوانني كـــو

َ
بةل

دووريةكةى يان خؤرةوة لة دووريةكةى
لة يان هةسارةكان خولطةى روى لةسةر
بةخؤر مانط ةى

َ
هَيل ئةو نَيوان طؤشةى
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ئةســـتَيرة ـــةى خؤر بة
َ
هَيل يان ئـــةو

بكةين ديارى دةطةيةنَيت نزيكةكانـــى
ئةلفا) قةنتـــورس وةك ( ئةســـتَيرةى
زؤريشـــيان ســـوودى تةوةرانة ، و ئةم
لة خؤر شوَينى وةســـفكردنى نابَيت لة
لة وةســـفكردنى هةســـارةكةماندا يان
ة
َ
كؤمةل نَيوان هةسارةكةمان لة شوَينى

ديكةدا. طاالكسيةكانى
طةردوون دةتوانَيت هةموو مرؤظ
بةشَيكى ة

َ
كؤمةل كة بكات وةسف بةوة

لةم لةهةر بةشـــَيك بةناويةكضوودان و
لةســـَي جياواز َيكـــى

َ
كؤمةل بةشـــانةدا

دياريكردنى بؤ بةكاربَينَيت تةوةرةكان
دةيةوَيت. كة َيك

َ
خال هةر

خاأل  لةيةك كة شتةية ئةو رووداو
روودةدات، لةكاتَيكى تايبةتدا و شوَين و
رووداوة دةتواننيشوَينىئةو لةبةرئةوة
تةوةرةوة يـــان ذمارةوة بةهؤى ضـــوار
ئةو بذاردنى

َ
هةل لَيرةدا بكةين، ديـــارى

مرؤظ كة دةبن، هةِرةمةكى تةوةرانةش
شـــوَينيية تةوةرة هةرســـَي دةتوانَيت
كات بؤ ثَيوةرَيك هـــةر ناســـراوةكان و
رَيذةيي بةثَيى تيؤرى بةكاربهَينَيت، و
راســـتةقينة جياكردنةوةيةكى هيـــض 
شـــوَيندا و كات تةوةرةكانى لةنَيـــوان
و روون جياوازيةكى ضـــؤن نيية، وةك
شوَينيدا تةوةرةى دوو لةنَيوان ئاشكرا
َيكى نوَي

َ
كؤمةل دةتوانَيت مرؤظ نيية، و

دوو تيايدا بةكاربهَينَيت تةوةرةكان لة
بةرئةنجامى يةكةم شوَينى تةوةرةكةى
دوو كؤنةكة تةوةرة دوو كؤكردنـــةوةى
بَيـــت، دووةم تـــةوةرة شـــوَينييةكةى
لةسةر َيك

َ
خال شوَينى ئةوةى لةجياتى

بيكادليى باكورى لة ميلةكان بة زةوى
بيكادلي خؤرئـــاواى لة و بة ميلـــةكان
خؤرهةآلتى باكورى بثَيوين، دةتوانني
بيكادلي خؤرئاواى باكـــورى و بيكادلي

شـــَيوة بةهةمـــان و بةكاربهَينـــني،
رَيذةييدا تيـــؤرى لة دةتوانَيت مرؤظ
بةكاربهَينَيت نوَي شوَينيى دووتةوةرةى
كؤ ضركـــةكان) (بة كـــة لةكاتى كـــؤن
باكورى رووناكيةكان) (بةضركة دورى

ثَيكهاتووة. بيكادلي
كة هـــةر رووداوَيك واية باشـــرت
تةورةوة ضوار رَيطاى لـــة لة روداوةكان
دياريكردنى شوَينةكةى بكةين بؤ سةير
هةية رةهةندى كةضوار لةو شـــوَينةدا
و شـــوَين)، – (كات َين

َ
دةل و كـــة ثَيـــى

ماندا
َ
بةخةيال كـــة نةكـــراوة كارَيكـــى

هةبَيت، رةهةندى ضوار شـــوَين بَينني
دةزانم من خـــؤم بةكارَيكـــى طرانـــى
شـــوَين كة بةرضاوم بهَينمة وا ئةطـــةر
ئاسانة كة بةآلم هةية، رةهةندى ســـَي
دوو بؤ بكَيشـــني شـــَيوةيةكى بةيانـــى
زةويدا لـــةرووى ضـــؤن رةهةنـــد وةك
دوو رةهةند لة زةوى دةكرَيـــت (رووى
هةر شوَينى دةتوانني ضونكة ثَيكدَيت،
درَيذى) و (ثانى تةوةرى بةهؤى َيك

َ
خال

دةبةينة بةر بكةين، ثةنا ديـــارى يةوة
تيايدا كة بةياني ـــى

َ
هَيل بةكارهَينانى

يةكَيك دةكات و زياد كات بـــةرةو ذوور
فةرامؤش شوَينييةكةىديكة رةهةدة لة
وَينةى بة يةكَيكيان بة ئاماذة و دةكةين
َين

َ
دةل ثَييان وَينانة ئةم دةدةين بينراو

وةك: شوَين) – (كات وَينةكانى
ثَيشبينى

َ
ماكسوَيل هاوكَيشةكاني

رووناكى خَيرايـــي كـــة ئـــةوةى كـــرد
خَيرايي ئةطـــةر بَيـــت دةبَيـــت يـــةك
و بَيـــت، هةرضيـــةك ســـةرضاوةكةى
ســـةِّـَينرا، ئةمـــة وردةكان بةثَيوانـــة
دةردةكةوَيـــت ئةطةر لـــةوةوة بؤمـــان
لةكاتَيكى رووناكـــى ثرتةيةكى بَيتـــو
لة دياريكراو َيكـــى

َ
لةخال و دياريكـــراو

تؤثَيك لةشَيوةى ئةوا دةربضَيت فةزادا

بآلو كات بةتَيثةِربوونى لة رووناكيـــدا
دةبَيتةوة.

بة شـــوَينةكةى و كة قةبارةكةي
سةرضاوةيةكةوة خَيرايي لة تةواوةتى
دةبَيـــت و نيوةتريةكـــةى ســـةربةخؤ
لة بةش (300م) ثاش يـــةك دةبَيتـــة
دوو ثاش (600م) ضركةو لة مليؤنَيك
شَيوةية... بةم ضركةو مليؤن لة بةش

كة  شةثؤالنة دةضَيت لةو ئةمةش
دةبنةوة بآلو ئاو طؤمَيكى رووى لةسةر
ناوى دةدرَيتة فِرَي بةردَيك كة كاتَيـــك
بازنةيةك بةشَيوةى شـــةثؤالنة كة ئةو
كات بوونى بةثَيى تَيثةِر بآلدةبنـــةوةو
نموونةيةكى كة كاتَيـــك دةبن، فراوان
رووى كـــة وةردةطرين، ســـَي رةهةنـــد
و كات يـــةك رةهةنـــد دوو طؤمةكـــة.
شـــةثؤلة بازنةى ئةوا دةبَيت رةهةنـــد
دةكةن دروســـت قوضةكَيك فراوانةكان
دةبَيت و شـــوَينةدا كات لةو كة لوتكةى
ئاوةكةوة، كةوتؤتة تيادا بةردةكةى كة
لة كة رووناكيةى ئةو رَيطة بةهةمان و
بآلودةبَيتةوة دياريكراوةوة رووداوَيكى
كات لة رةهةنـــدى ســـَي قوضةكَيكـــى
ثَيكدَينَيت شوَين لة رةهةندى ضوار –
قوضةكى ثَيى دةوترَيت قوضةكة ،ئةم
هةروةها و ئايندةيي، رووناكى رووداوى
كة بكَيشني ديكة قوضةكَيكى دةتوانني
رابردوو، رووناكى قوضةكى َين

َ
دةل ثَيي

كة تةوةرةيةك ة
َ
كؤمةل لـــة كة بريتية

لةرَيطةيةوة دةتوانَيـــت روناكى ثرتـــة
. دياريكراو رووداوَيكى بطاتة

رووناكى، (P) روداوى قوضةكـــى
– شـــوَين كات ئايندةيـــى و رابـــردوو
داهاتووى و ، ناوضةوة سَي بة دةكرَيت
قةتيس ناوضة ئةو ثةتيةكـــة رووداوة
رووناكـــى قوضةكـــى ماوةيـــة لةنـــاو
لة (P) دايـــة كـــة رووداوى ئايندةيـــي
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كة طشتيان ثَيكهاتووة ة روداوَيك
َ
كؤمةل

دا (P) لـــة كة دةبـــن بـــةوة كاريطـــةر
دةرةوةى لة رووداوانةى ئةو روودةدات،
ثَيى ناتوانن روووناكيـــدان قوضةكـــى
(P) ئاماذانـــةى لة ئةو بطـــةن بةهؤى
نيية هيض شتَيك دةردةضن، ضونكة وة
بطوَيزرَينةوة، روووناكى لة خَيراتر كة
كة كاريطةر نابـــن بةوةى لةبةرئـــةوة
ناوضةيةى ئـــةو روودةدات، (P) دا لـــة
رووناكـــى قوضةكـــى دةكةوَيتـــة نـــاو
رووداوى لة رابردووى بريتية رابردوو
ة
َ
كؤمةل لة ناوضةية ئةم و (P) ثةتـــى،

لَييانةوة كـــة ثَيكهاتـــووة رووداوَيـــك
دةطوَيزرَينةوة خَيراييةك بة ئاماذةكان
يان رووناكى خَيرايي بة كة يةكســـانة
ئةوة لةبةر ،(p) بطاتة ئةوةى بؤ كةمرت
ئةو رووداوانةى لة طشـــت ةيةكة

َ
كؤمةل

(P)دا لة كة ئةوةى سةر كاردةكةنة كة
ئةوة ثَيشـــبينى دةتوانـــني  روودةدات
روودةدات دا (P) لـــة بكةيـــن كةضـــى
كةضـــى لةكاتَيكـــى ئةطـــةر زانيمـــان
ناوبؤشايي شوَينَيكى لةهةر دياريكراو
دةكةوَيتة كة روودةدات ئةو شـــوَينةدا
و ئةو ،(P) رابردوى رووناكى قوضةكى
شـــوَينةكانى دةكةونة كة رووداوانـــةى
ناو ئةوانـــةى ناكةونة ديكةوة (واتـــة
(P) ئايندةيي يـــان رابردوو قوضةكى
كة رووداوانةى ئـــةو كارناكةنة ســـةر
كاريطةر ثَيشـــيان و (p)ةوة دةكةونـــة
ســـاتةدا لةم خؤر ئةطةر بؤنمونة نابن،
كارناكاتة ئـــةوا بوةســـتَيت هاتن

َ
لة هةل

زةوين تةنانةى كة لةســـةر ســـةر ئةو
لةشوَينَيكى ضونكة ، ئَيســـتادا لةكاتى
كة كاتَيك دةبَيـــت رووداوةكة ديكـــةى
تةنها نازانني دةبَيت.بةمةش ئاوا خؤر
ئةويش نةبَيت خولـــةك ثاش هةشـــت
دةيخايةنَيت رووناكى كـــة ئةو كاتةية

ئـــةو تةنانةى كاتـــةدا لةو بـــؤ زةوى،
ناو دةكةونة زةوى ســـةر كـــة دةكةونة
كة رووداوةى قوضةكى ئايندةيي ئـــةو
ئَيمة هةروةها بـــوو ئاوا خؤرى تيـــادا
لة دوورترين ســـات لـــة ضى نازانـــني
ئةو رووناكيةى طةردوونةوة روودةدات،
دوورةكانةوة طاليســـكة لة كة دةبينني
جَيي ســـاأل مليؤنةها ثَيش دةردةضن،
زؤر بارةكانـــى تةنة لـــة و هَيشـــتوون،
ثَيش كة بينيمان رووناكى دوورةكاندا
هَيشتبوون جَيي ساأل مليؤن (80000)
طةردونةكةمان سةيرى ئَيمة كة كاتَيك ،
لة كـــة دةبينـــني دةكةيـــن ئـــةوا واى

بَيت. رابردوودا
كَيـــش كردن كاريطةرى ئةطـــةر
و ئةنشتاين ضؤن وك بكةين فةرامؤش

كرديان،  (1905 دا ى
َ
ســـال لة بوانكارية

دةســـت رَيذةيي تايبةتمان تيؤرى ئةوا
قوضةكَيكى كة دةتوانـــني دةكةوَيـــت،
(كات لة رووداوَيـــك بؤهـــةر رووناكى
رَيِروى رووناكى َيك

َ
– شـــوَين) (كؤمةل

ئةو هاتنى لَيـــوة شـــوَينى لـــة كات –
لةبةرئةوةى خَيرايي بكَيشني، رووداوة)
يةكةيةك روداوَيكدا هةموو لة رووناكى
قوضةكية هةية بؤية هةموو ئاِراستةى
ئاِراستة يةك هاوشَيوةو رووناكييةكان
فَيـــرى تيؤرةكـــةى دةبـــن، هةروةهـــا
نيية شـــتَيك هيض كة دةكات ئةوةمـــان
بطوَيزرَيتةوة، رووناكـــى لـــة خَيراتـــر
تةنَيك رَيِرةوى هةر ماناى واية ئةمةش
دا

َ
يةك هَيل لة دةبَيت كاتدا لة شـــوَين و

ضوارضَيوةى دةكةوَيتة كـــة بنوَينرَيت
رووداوَيك لةهةر و رووناكيي قوضةكى

لةناويدا.
تايبـــةت رَيذةيـــي تيـــؤرى 
لة لَيكدانةوةى سةركةوتنَيكى طةورةى
خَيرايي كـــة هَينا ئـــةوةدا بةدةســـت

هةمـــوو ضاودَيرةكان بـــؤ روناكيةكـــة
(كةبةهؤى تاقيكردنةوةكةى ميجلسون
لة هةروةهـــا ســـةِّـَينراوة - مورلـــي) 
لةكاتى روودةدات ئةوةى وةســـفكردنى
خَيراييـــةى بـــةو ـــةى تةنـــةكان

َ
جول

َ
لةطةل روناكييةوة  خَيرايـــي نزيكةلة
تيؤرةكةى

َ
لةطةل تيؤرة ئةم ئةوةشـــدا

كة دذبة يةكن كَيشـــكردندا لة نيوتـــن
ئةوى هةريةكةيـــان َيت:تةنـــةكان

َ
دةل

دةكات كَيـــش هَيزَيـــك ديكةيـــان بـــة
كة دوورييةى ئـــةو لةســـةر كةبةنـــدة
واتة دووتةنةكةوة، نَيـــوان دةكةوَيتـــة
دووتةنة لـــةو يةكَيك ئةطـــةر مـــرؤظ
َينَيت ئةوا هَيزى كَيش كردنلةسةر

َ
بجول

يا دةطؤِرَيت يةكسةر ديكة دووتةنةكةى
كاريطةريية ثَيويستة ديكة بةواتايةكى
ناكؤتا خَيراييةكى بة كَيشـــكردنيةكان
خَيراييةى جياتى ئةو بطوَيزرَينةوة، لة
يا بـــة خَيرايـــي روناكى كة يةكســـانة
رَيذةيي ضؤن تيـــؤرى وةك كةمرتَيتى
ضةند ئةنشتاين ثَيويســـتَيتى. تايبةت
نَيوان لـــة ســـةرنةكةوتوى َيكـــى

َ
هةول

ئةنجامدا دا (1914 – 1908) نى
َ
ساال

زةوى كَيشكردنى تيؤرى دؤزينةوةى بؤ
تايبةتدا رَيذةيـــي تيـــؤرى

َ
كةلةطـــةل

1915 دا ئـــةو  ى
َ
و لةســـال بطونجَيـــت،

بة كايـــةوة كةلةمِرؤدا تيؤرةى هَيناية
دةناسرَيت. طشتى رَيذةيي تيؤرى

طرنطةكةى بريوباوةِرة ئةنشتاين 
كَيشـــكردنى َيت:

َ
دةل كة كرد ثَيشـــنيار

هةمـــوو وةك نييـــة هَيزَيـــك  زةوى 
ئةم ئةنجامى كو

َ
بةل ديكـــة، هَيزةكانى

شـــوَين) (كات- َيت
َ
دةل كـــة راســـتيةية

ضـــؤن نييـــة وةك شـــتَيكى تةخـــت
كو

َ
بةل كـــرا طريمانـــة لـــة رابـــردوودا

بةهؤى ثَيضَيكة ثَيضاو يان ضةماوةيةك
لةناويدا وزة و بارســـتايي دابةشبوونى
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لةوانةش زةوى تةنةكان دروست بووة.
خولطة لة نةبووة بؤئـــةوةى دروســـت
َيتبةهؤى هَيزَيكةوة

َ
ضةماوةكاندا بجول

كو
َ
زةوى، بةل كَيشكردنى َين

َ
ثَيي دةل كة

نزيكرتين ئـــةوةى بـــؤ دروســـت بووة
شوَينَيكى لة راستةوة رَيِرةوي لة شـــت
َين

َ
ثَيي دةل بطرَيتةبةر كـــة ضةمـــاوةدا

(كورترين (طيدؤســـي)، طيدؤسي ى
َ
هَيل

ى
َ
دووخال لةنَيوان رَيِرةوة درَيذترين) يا

شوَينَيكى زةوى رووى بؤنمونة هاوسَيدا
طيدؤسيلةسةر ضةماوةىدوورةهةندة،
كة بةرزترين ي

َ
هَيل دةوترَيت ثَيي زةوى

كة دا،
َ
دووخال لةنَيوان رَيِرةوة كورترين

نَيوان لة بَيت رَيِرةو كورترين طيدؤسي
رَيِرةوةية كة ئـــةو دوو فرؤكةخانةدا،
فرؤكةوانةكةى بة ئاسمانى كةشتيوانى
بيطرَيتةبةر، بؤئـــةوةى رادةطةيةنَيت
ثةيِرةوى تةنةكان طشتى رَيذةى بةثَيي
شوَين) – لة (كات ةراستةكان دةكةن

َ
هَيل

تةنانة ئـــةو م
َ
بةال رةهةندة، ى ضـــوار

رَيرةوة لـــة دةردةكـــةون و
َ
بـــة جـــوال

هةية، رةهةنديان سَي كة ضةماوةكاندا
فرؤكةيةك ضاودَيريكردنى لة ئةمةش
تةختدا زةوييةكى كةبةســـةر دةضَيت
شوَينى لة راســـت َيكى

َ
هَيل بة دةفِرَيت

م
َ
بـــةال دةطرَيتةبـــةر، ســـَي رةهةنـــدا

لةسةر ضةماوة رَيِرةوَيكى سَيبةرةكةى
دةطرَيتةبةر. دوورةهةنددا زةوى

شوَين)  – خؤر (كات   بارســـتايى
لة كةوا دةضةمَينَيتـــةوة بةرَيطةيـــةك
بيبينـــني كةبةدرَيذايي وا دةكات زةوى
ســـَي شـــوَينى لة بازنةيي رَيِرةوَيكـــى
كة ئةوةى

َ
لةطةل َيـــت،

َ
دةجول رةهةندا

(كات لة دةطرَيتةبةر رَيِرةوَيكى راســـت
ضوار رةهةندا. شوَين) ى –

ئـــةو  خولطـــةى لةراســـتيدا   
طشتى ثَيشبينى رَيذةى هةسارانةى كة

دةبَيتةهةمان خةريكـــة بؤ كردبـــوون
نيوتـــن ئـــةو خولطانـــةى كةتيـــؤرى
بؤ ثَيشـــبينى زةويدا لـــة كَيشـــكردنى
هةســـارةى عةتاردا لةبارةى ، كردبـــوو
خؤرةوة لـــة هةســـارةية (كةنزيكرتين
كَيشـــكردنيةكان كاريطةريية كة تيايدا
خولطةيةكى و تيايدا توندتـــر دةبـــن
ئةوا تيؤرى بةدةورى خـــؤردا) دةبَيت
دةكات ئةوة ثَيشـــبينى طشتى رَيذةيي
بةدةورى درَيذ هَيلكةيـــي كة خولطةى
ثلة يةك دةطاتة بةتَيكِراييـــةك خؤردا
دةخولَيتةوة َيك

َ
(10000) ســـال هـــةر

كةكةم ئةوةشدا
َ
لةطةل كاريطةرية ئةم

كراو  1915 تَيبينى ى
َ
ســـال بـــوو ثَيش

كةراســـتى طانةى
َ
بةل لةو يةكَيكط بووة

م
َ
بةال سةِّـاند، ئةنشـــتاينى \تيؤرةكةى

ئةو رادار توانى كؤتاييـــدا نى
َ
لة ســـاال

ثَيوانة ديكـــة هةســـارةكانى الدانانةى
ثَيشبينى لَيكرد نيوتنى كة تيؤرى بكات
رَيذةى تَيبينيةكانى

َ
لةطةل دةركةوت و

دةبَيت. كؤك طشتيدا
دةتوانن  رووناكـــى  تيشـــكةكانى
شوَين) – (كات لة طيدؤســـيةكان ة

َ
هَيل

قسةية ئةو ديكة جارَيكى بطرنةبةر، دا
لةراســـتيدا كة دةكةينـــةوة دووبـــارة
ماناى واية ئةمةش شـــوَين ضةماوةيةو
ة
َ
هَيل كةلةمةودوا رووناكى لة شوَيندا بة

راستةكانناطوَيزرَيتةوة،بةمةشرَيذةى
بوارةكانى وتى: كردو ثَيشـــبينى طشتى
دةضةمَيننةوة، رووناكـــى كَيشـــكردن
كة ثًيشـــبينى كرد تيؤرةكة بؤنمونـــة
نزيك ةكانى

َ
خال قوضةكانى رووناكـــى

دةضةمَينةوة بؤنـــاوةوة خـــؤر كةمَيك
بةهؤىبارستاييخؤرةوة،ئةمةشماناى
كةلةئةستَيرةيةكى روناكييةى ئةو واية
كةبةنزيك ئةوةى دَيت لةئَيمةوة دوور
بة ئةوا بةرَيكةوت تَيثةِر دةبَيت خؤردا

لةو وا دةدرَيتةوةو بضوك طؤشـــةيةكى
ديكةدا لةشوَينَيكى دةكات ئةستَيرةية
شوَينةكةى بةطوَيرةى دةربكةوَيت نةك
زةويية، ئـــةو ضاودَيريكةرةى لةســـةر
ئـــةو روناكييةى ئةطةر كة سروشـــتية
هةميشـــة و دَيت لةئةســـتَيرةيةكةوة
دةبَيت،ئةوا تَيثـــةِر لةنزيك خـــؤرةوة
ئايا بكةيـــن كة ديارى ئـــةوة ناتوانني
ئةستَيرةكة يان اليداوة رووناكيية ئةو
كةئَيمة شوَينةداية لةو بةراستى خؤى
بةدةورى زةوى لةبةرئةوةى دةيبينني،
ئةســـتَيرةكان َيتـــةوة

َ
دةجول خـــؤردا 

دةردةكةون بةجؤرةجياوازةكانيانةوةوا
تَيثةِردةبن خـــؤرةوة لـــةدواوةى كـــة 
كةواتـــة اليـــداوة رووناكيةكانيـــان و 
ئةستَيرةكانى طوَيرةى بة شوَينةكانيان

دةطؤِرن. ديكةوة
ئَيمة  زؤر طرانـــة بـــؤ  كارَيكـــى
ضونكة بكةين، كاريطةريية ئةم تَيبينى
دةردةضَيت لة خؤرةوة رووناكييةى ئةو
كة ئةو ئةســـتَيرانةى بينينى وادةكات
لةناوةِراســـتى ديارن نزيك لةخـــؤرةوة
م
َ
بةال نةكراوبَيت. كارَيكـــى ئاســـماندا

بكةيـــن ئـــةوة تَيبينـــى دةتوانـــني 
مانـــط كاتَيـــك لةكاتـــى خؤرطريانـــدا
دةطرَيت. كةس خـــؤر رووناكى بـــةرى
ئةنشـــتاين ثَيشـــبينيةكةى نةيتوانى
رووناكى) (الدانى بة ثةيوةستة ئةوةى

 1915 ى
َ
لةســـال دةركةوتنيدا لةكاتـــى

طريســـاندنى
َ
هةل بةهؤى دا تاقيبكاتةوة

م
َ
بةال يةكةمـــةوة، جةنطـــى جيهانـــى

بةريتانى  1919 دا تيمَيكـــى ى
َ
لةســـال

دةكردلة كـــة ضاودَيـــرى طةردونيـــان
ئةوة توانيان خؤرئـــاواى ئةفةريقـــادا
خؤرةوة بةهؤى كةرووناكى بســـةِّـَينن
ثَيشـــبينى تيؤرةكة ضؤن وةك الدةدات

كردبوو. بؤ
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زانـــا  ســـةِّـاندنةى ئـــةم   
مانيةكة

َ
بؤ تيـــؤرة ئةل بةريتانيـــةكان

هؤى كة بووة دانرا طـــةورة بةكارَيكى
لةدواى تـــة

َ
وال دوو ئـــةو رَيككةوتنـــى

كةثاش ئةوةية سةيرة ئةوةى جةنط،
تيمةكة كة وَينانةى ئةو تاقيكردنةوةى
بؤمان دةركةوت لةوكاتـــةدا طرتبويان
بةقةدةر بوون طةورة زؤر ةكان

َ
كةهةل

تيمةكة كـــة بـــوو ئـــةو كاريطةرييـــة
ثَيوانة ئةو بكةن، ثَيوانةى يانـــدا

َ
هةول

لة يان بوو رَيكةوت بة تةنها كردنةش
ئةنجامةوة ئـــةو زانينى ةتةكانى

َ
حال

ئةم بطةن، ثَيي بوو بوو كةمةبةســـت
لةبوارى روونادات بةدةطمـــةن كارةش
الدانى رووناكى توانرا م

َ
بةال زانســـتدا،

بينينةوة لةو بسةِّـَينرَيت وردى بة زؤر
ثَيشـــبينيانةى كران.لةو كةلةدواييدا
طشتى كردى رَيذةيي ديكةى كةتيؤرى
نزيك لة تَيثةِربـــوون كةكات ئةوةيـــة
هَيواش زةوييةوة وةك طةورةكانى تةنة
وزةى نَيوان لة ثةيوةندييـــةك ديارة.
(واتة هةية لةرةلةرةكةيدا و رووناكى
رووناكييـــةكان لةهةر ذمارةى ثؤلـــة
بَيـــت، زؤر وزة كةتـــا ضركةيةكـــدا)،
رووناكى كاتَيك و دةكات، زياد لةرةلةر
بةرةو زةويـــدا كَيشـــكردنى لةبـــوارى
لةدةســـت وزةكـــةى ســـةرةوة دةِروات
دةكات كـــةم لةرةلةرةكـــةى و دةدات 
نَيوان لة كات درَيذى (واتة ئةوة، بةثَيي
دواى شةثؤلَيك و شةثؤلةكةى لوتكةى
شـــتَيك لة وهةموو خؤى زياددةكات)،
لةوة كةسةى كة لة سةرةوةية ئةو خوار
بخايةنَيت زياتـــر كةكاتَيكى دةضَيـــت
ى

َ
ثَيشـــبينية لةســـال ئةم بؤ روودانى،

بةدانانى  كـــرا بةجَي 1962 دا جـــَي
لوتكةى زؤر ورد لةســـةر كاتذمَيرَيكى
كاتذمَيرَيكى دانانى ئاوو لـــة بورجَيك

دةركـــةوت ئةو بنةكةيـــدا، ديكـــة لة
نزيكة كةلةبنةكةيدايةو كاتذمَيـــرةى
هَيواشـــرتة خَيراييةكةى لةزةوييـــةوة
ئةمةش لةوةى لةسةرةوةداية كة وةك
رَيذةيي طشـــتيدا

َ
بةتةواوةتـــى لةطةل

نَيوان جياوازييةى ئـــةم كؤك دةبَيت،
لةبةرزايية دووكاتذمَيرةكة خَيرايـــي
بايةخَيكى ســـةر زةوى جياوازةكانـــى
دواى بةتايبةتى هةية طةورةى كردارى
زؤر وردةكانى سيســـتمة دةركةوتنـــى
ئاماذانة ثشـــت بةو كة كةشـــتيةوانى
دةستكردةكانةوة كةلةمانطة دةبةستن
كة ثَيشـــبينيانةى ئـــةو دَيـــن، ئةطةر
فةرامؤش رَيـــذةى طشـــتى كردبـــووى
لـــة دةبَيـــت  ـــة

َ
هةل ئـــةوا بكةيـــن، 

زؤرةكان. ميلة بة شوَيندا دياريكردنى
ـــةدا

َ
جول ياســـاكانى نيوتـــن لـــة

لة شـــوَينى ثةتى) (تيؤرى كؤتايي بؤ
رَيذةيي طشتيتش تيؤرى شوَيندا داناو
ئةم با ئَيستا بوو. ثةتى رزطارى لةكاتى
بهَينني: خؤماندا ى

َ
بةخةيال نمونةيـــة

لة دووةميان هةبَيت دوانةيةك ئةطةر
بؤمان ئةوا بذى دةريادا رووى ئاســـتى
دوانةكـــةى تةمةنـــى دةردةكةوَيـــت
وةك زيـــاددةكات خَيراتر يةكةميـــان
روا ئةطـــةر دووةميـــان، لةتةمةنـــى
جارَيكى دوانةيـــة ئـــةو كة رَيكـــةوت
لة يةكةم تةمةنى ئةوا ثَيكبطةن ديكة
م
َ
، بةال دةبَيت زياتـــر دووةم تةمةنـــى

تةمةنةيان ئـــةو جياوازيـــةى نَيـــوان
زياد دةكات زؤريش و زؤركةم دةبَيت،
طةشتَيكى دوانةية لة يةكَيك لةو ئةطةر
فةزايي بةكةشـــتيةكى و دوورودرَيذدا
بِروات ســـةفةر بـــكات بةخَيراييـــةك
رووناكى. خَيرايي لة بَيتةوة كةنزيك
ئـــةم دوانةية طةِرانةوةيدا و لةكاتـــى
لةوةى وةك يـــا طةنجـــرت دياردةبَيـــت

ماوةتةوة زةوى لةســـةر كة ديكةيـــان
دوانةيي بوونى بةسةرســـام ، ئةمةش
بـــوون سةرســـام م

َ
بـــةال دةناســـرَيت،

بريؤكةى مرؤظ مةطةر تةنها روونادات
لةتيؤرى ، بَيت يدا

َ
لةئةقل ثةتـــى كاتى

نيية تةنيا) (كاتى ثةتـــى رَيذةييـــدا
كةســـَيك ثَيوانةيةكى كو هةمـــوو

َ
بةل

كة ثةيوةندى هةية خـــؤى بة تايبةت
هةية و ئةو رَيطةيةوة شوَينةكةيي بة

َيت.
َ
دةجول ثَيي كة

1915 وا دةزانرا كة  ى
َ
سال ثَيش

جَيطريةو ناوضةيةكى شـــوَين) – (كات
بةوة م

َ
روودةدات، بةال رووداوةكانى تيا

روودةدات، تيايـــدا كة كاريطةرنابَيـــت
تيؤرى لـــة باوةِرة راســـتة وةك ئـــةم
َين

َ
دةجول كةتةنةكان تايبةتدا رَيذةيي

لة يان دةكةن كَيش يةكرت و هَيـــزةكان
م (كات

َ
بةال دةكةونـــةوة، دوور يةكـــرت

ثَيي ئـــةوةى بـــَي و – شـــوَين)دةرؤن
طةر سروشـــتيية بؤية بنب، كاريطـــةر

دةرؤن. ثَيكةوة كةتاسةر وابزانرَيت

سةرضاوة:
ســـتيفن االرض، موجـــز تأريـــخ

هوكنغ،
الحديثي،  محمد باسل  ت:
1990 بغداد – اِّـأمون دار
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تا  منداآلنةوة  لة  هةر  كةسَيك  هةموو 
دةطاتة ئةو ثياوانةى لةبوارى كاركردنى 
يةكانةى  ئــةو  ــاردةكــةن  ك بازرطانيدا 
ميمؤرى بةكاردةهَينن كة ثَييان دةوترَيت 
 USB Memory يان  Flash فالش
طرتنى وَينة لة 

َ
ئةويش بؤ ثاراستن و هةل

كامَيرا ذمارةييةكان يان بيستنى مؤزيك 
لة ريكؤردة ذمارةييةكاندا، يان تةنانةت 
وطؤِركردنى فايلةكانى 

َ
بؤ طواستنةوةو ئال

رؤذانة.
دةناسرَين  ــةوة  ب يةكانة  ئــةو    
طرتنيشيان 

َ
هةل تواناى  و  بضوكن  زؤر 

طةورةيةو بةئاسانى زانيارييةكانى ناويان 
وَيــِراى  دةثارَيزرَين،  و  دةكرَين  كؤثى 
بؤ  بةرطريان  و  نرخةكانيان  طونجاوى 
بارودؤخة ذينطةيية قورسةكان بَيئةوةى 
ناوةِرؤكةكانيان دوضارى زيان بنب، وةك 
سةرجةم تةكنيكةكانى ديكةى جيهانى 
ئةلكرتؤنةكان، ئةم يةكانة ثَيشكةوتنى 
تواناى  لــةرووى  ديــارة  ثَيوة  ريشةييان 
طواستنةوةى  خــَيــرايــي  و  طرتن 

َ
هةل

زانيارييةوة، هةروةها لةرووى كَيرِبكَيوة 
لةطةأل خةثلة رةقةكانى كة نايانةوَيت 
طرتنى زانيارييةكان 

َ
لةسةر تةختى هةل

بَينةخوارةوة.

جــــــــــؤرة   
ســةرةكــيــةكــانــى 
وةك  ــــــــــالش  ف
كــؤمــثــاكــت فــالش 
 Compact flash
مــايــكــرودرايــظ  و 
 Micro Drive
ستيك  ميمؤرى  و 
 Memory stick
ميديا  ــارت  ســم و 
 Smart Media
و   SD/MMC و
USB Memory stick تةكنيكةكانى 
جؤر  دوو  بــؤســةر  ئَيستادا  لــة  فــالش 
دابةش بوون، يةكةمييان ثَيى دةوترَيت 
تةكنيكى نور Nor كة بة تةكنيكَيكى 

ــاى بؤ  ــوان ـــت، بـــةآلم ت ـــرَي خــَيــرا دادةن
تةكنيكى  دو,ةميان  الوازة،  طرتن، 

َ
هةل

بةآلم  هَيواشة،  كة  ة   (Nan D) ناند 
طرتن طةورةية. لةئَيستادا 

َ
تواناى بؤ هةل

نرخى يةك طَيطا بايت نزيكةى 15 18- 
ى 

َ
دؤالرى ئةمريكييةو لةوانةية لة سال

2010 دا ببَيت بةيةك دؤالر واتة كةمرت 
لة نرخى خةثلةى لةيزةرى كة نزيكةى 

دة ئةوةندةى ئةم دةطرَيت.
ــك رَيــنــمــايــي  ــدَي ــةن ـــرةدا ه ـــَي  ل
بةشَيوةيةكى  ئــةوةى  بؤ  دةخةينةِروو 

دروست سوود لة فالش وةربطرَيت.
- تةكنيكى وةرطــرياو لة تةكنيكة 
لة  بريتية  فالش  جيهانى  نوَييةكانى 
بيسد   - ئــاراى  تةكنيكى  بةكارهَينانى 
 Array –Based Memory ميمورى
تةكنيكةكانى  بة  دةبةستَيت  ثشت  كة 
ــى بـــوارى  ــردن ــؤ ثــَيــشــكــةش ك نــانــؤ ب
باشرت  بةرطةطرتنى  تواناى  و  طةورةتر 
و بةكارهَينانى وزةى كةمرت و لةرَيطاى 
نةخشةكانى  هــةمــان  بةكارهَينانى 
ضـــاوةِروان  وا  ةوة.   – ناند  تةكنيكى 
ئةم  كؤمثانيايانةى  ئــةو  دةكــرَيــت 
تةكنيكةى ثةرةثَيداوة، ناوى لَي بنَيت 
نانوضيث Nanochip، ئةم كؤمثانياية 
توَيذينةوةى  لة  ســاأل  دوانــزة  لــةدواى 
نمونة سةرةتاييةكانى فالش  بةردةوام 
ى 

َ
ــدراوة لــة سال ــَي ــث ــةرةي ــوة ث بــةوشــَي

داهاتوودا دةخاتةِروو. جَيطةى ئاماذةية 
تةكنيكةدا  لةم  طةورةية  بازدانة  ئةم 
دةقى  نةرؤيشتووة،  مور  ياساى  لةسةر 
َيت: 

َ
ياساي طوردون مؤر Gordon، دةل

لةسةر  ترانزستورانةى  ئةو  ذمــارةى   ”
ى ئةلةكرتؤنى دادةنرَين بة نزيكى 

َ
توَيذال

هةر 24 مانط جارَيك دوو هَيند دةبن“، 
بةآلم ئةم تةكنيكة نوَيية بة نزيكى 10 
نةوة بةاليةنى كةمةوة لَيى تَيثةِريوة، 
ضونكة ئةو تةكنيكانة بةكاردةهَينَيت 
بازنة  نانؤميتةر   25 وردبينى  بة  كة 

فالش 
توانايةكى 

بَيشومار لة 
قةبارةيةكى 

بضوكدا  
دايكي ذيال
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لة  ئةمة  دةكَيشَيت،  ئةلكرتؤنيةكان 
نزيكدا  ئايندةيةكى  لة  بةآلم  ئَيستادا، 
ئةم وردبينية دةطاتة 2 بؤ 3 نانؤمةتر 
مليارَيك  لة  يةكةية  يةك  (نانؤمةتر 
فالش  يةكةكانى  بةمشَيوةية  مةتر)، 
 1024 (واتــة  تريابايت  يةك  بةتواناى 
َيك زياد دةبن. 

َ
طيطابايت) بؤ هةر توَيذال

داهاتوو  ى 
َ
سال تةكنيكانةى  ئةو  بــةآلم 

دةخرَينةِروو لة توانايدا دةبَيت نزيكةى 
100 طَيطا بايت لةسةر تةنيا يةك توَيذاأل 
طرتن 

َ
بطريَيت (لةوانةية يةكةى هةل

َ
هةل

زياتر لةيةك توَيذاأل لةخؤ بطرَيت)، ئةم 
تةكنيكة زياتريش بةرطةى كردارةكانى 
خوَيندنةوةو نوسني دةطرَيت بة بةراورد 
لةطةأل ئةوانةى لةئَيستادا هةن، ئةمةش 
دةشَيت بؤ كؤمثانياكان بةسوود بَيت و لة 

ئامَيرةكانى سةرظةردا بةكاريان بَينَيت.
ــــــان  ــــــؤدةك ك ثـــــســـــثـــــؤِرى   
ئاشوود  جؤزيف   Cryptographer
بؤ  ــوَي  ن ديزاينَيكى  بــة  ــةرة  ث تــوانــى 
طرتن، بدات كة ميمؤرى فرة 

َ
ميمؤرى هةل

هةر  ديزاينةكةش  بةكارهَيناوة  ناوكى 
ناونراوة،  ئاشوودةوة  ديزاينى  ناوى  بة 
كردنى 

َ
كؤنرِتؤل سستمى  ديزاينة  ئــةم 

تةنيشت  لة  بةكاردةهَينَيت كة  زيرةك 
ــَيــكــدا، 

َ
تــوَيــذال لــةهــةر  ميمؤريةكةوة 

بــةمــةش بــةســةدةهــا كـــارى داواكــــراو 
بةشَيوةيةكى هاوتةريب ثَيكةوة ئةنجام 
كاركردن  لَيرةشةوة خَيرايي  و  دةدرَين 
بةرز دةكرَيتةوةو ذمارةى ئةو جارانةش 
بةشوَين  ميمؤرى  كة  كةمدةكرَيتةوة 

شوَينة داواكراوةكةدا، دةطةِرَيت.
بطاتة  دةتوانَيت  تةكنيكة  ئــةم   
خَيرايي 16 طَيطابايت لةيةك ضركةدا 
بة بةراورد لةطةأل ميمؤرى DDR2ي 

ئَيستا كة تةنيا 12 طَيطا بايتة. تةكنيكى 
ــتــةوة كة  ــادةكــرَي ـــةوة جــي ئــاشــوود ب
خَيراييةكةى لةطةأل زيادبوونى قةبارةى 

ميمؤرييةكةدا، زياد دةكات.
 بؤ ئةوةى زياتر تَيبطةيت، بيهَينةرة 
دةيانةوَيت  كةس   10 خؤت  بةرضاوى 
لةرَيطةى يةك تةلةفؤنةوة طفتوطؤيةكى 
تةلةفؤنى بكةن، ضارةسةرى لؤذيكى بؤ 
هةريةكةيان  ئةوةندةية  ةتة 

َ
حال ئةم 

ضاوةِرَيى ئةوةى ديكةيان بكات تا تةواو 
دةبَيت، دووةم ضاوةِرَيى يةكةم و سَييةم 
هةر  واتــة  ..هتد،  و.  دووةم  ضــاوةِرَيــى 
ــاوةِرَي  ض ماوةيةك  ثَيويستة  كةسَيك 

بةدرَيذايي  دةبةستَيت  ثشت  كة  بكات 
ماوةى قسةكردنى ئةو كةسةى ضاوةِرَيى 
دةكات، ئةم رَيطاية لةطةأل تةكنيكةكانى 
ئَيستادا لَيكضووة، ضونكة بةشَيوةيةكى 
ميمؤريدا  لة  داواكارييةكان  زنجريةيي 
ضاوةِرَيى ئةوة دةكةن جَيبةجَي بكرَين. 
ئاشوود  تةكنيكى  بةكارهَينانى  بــةآلم 
بةشَيوةيةكى  بةجياو  و  هةركةسَيك 
تةلةفؤن قسة  بة  دةتوانَيت  هاوتةريب 
بكات و بةمةش ماوةى طشتى كردارةكان 

كةم دةبنةوة. 

 سةبارةت بة ثةرةثَيدانى خةثلة 
رةقةكان، كؤمثانياى ”سؤنى“ رايطةياند 
نوَي  تةكنيكى  بة  ــةرة  ث توانيويةتى 
بة خةزنكردنى  دةدات  رَيطة  كة  بدةن 
ئَيستاى  ــارةى  ــةب ق ــدةى  ــةوةن ئ ثَينج 
ــةوةى هيض  خةثلة رةقــةكــان بة بــَي ئ
ــة تــــريةى خــةثــلــةكــةدا  ـــةك ل ـــادةي زي
ثشت  تةكنيكة  ئـــةم  بــكــرَيــت،  ـــاد  زي
تةكنيكة  بةثَيكةوةلكاندنى  دةبةستَيت 
(ئــةم  روونــاكــيــيــةكــان  و  موطناتيسى 
تةكنيكة بةشَيوةيةكى زؤر لة تةكنيكى 
دةكرَيت  هةروةها  نزيكة)  روناكييةوة 
نزيكةى 125 طَيطابايت زانيارى لة تةنيا 
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بطريَيت،
َ
هةل يةكبؤسةىضوارطؤشةييدا

بطةيةنرَيتة دةكرَيت ئايندةدا لة ثاشان
كؤمثانياى  هــــةردوو بــايــت، تــَيــرا   5
ثسثؤِرة كة سيطيت و ديجيتال ويسرتن
خةثلة ثةرةثَيدانى و دروستكردن لة
بــوارى بة  خةثلة توانيان رةقــةكــان، 

(تواناى  ثةرةثَيبدةن بايت طَيطا  750
يان  وَينة نزيكةى213 هةزار طرتنى

َ
هةل

لة  يان 300 سةعات طؤرانى 187 هةزار
بةخَيرايي7200 خوللة  هةية، فيلمى،
كاردةكاتوتريةكةىدةطاتة دةقيقةيةكدا

دةناسرَيت بةوةى  3,5 بؤسة، هةروةها
طةرمييةكى كةمةو ذاوةذاوى ئاستى
دةشتوانَيت ناكات، دروســت تؤش ئةو

بايت  طَيطا  3 بةخَيرايي زانيارييةكان
ئةويش بطوازَيتةوة ضركةدا لةيةك

ةوة. SATAساتا تةكنيكى بةهؤى
لةو روبــةِرووبــوونــةوة: كَيشةو  -
كَيشانةىروبةِرووىتةكنيكةكانىفالشى
ماوةيةك دواى ئةوةية دةبنةوة، طريفان
(ئــةو تَيكدةضن تــيــايــدا،  نــوســني  لــة 
زياترة، لةوانةشة جار لة هةزار ماوةية
هةندَيك لة يان جار مليؤنَيك بطاتة
ساأل دة ماوةى بؤ ثةرةسةندوودا فالشى
دةكات خؤش رَيطة ئةمةش كاردةكات.
تايبةت ظايرؤسى ثةرةثَيدانى لةبةردةم
زانياريانةى ئةو سِرينةوةى و نوسني بؤ
لَيرةشةوة خوُّـ، بةشَيوةيةكى لةسةرين
تَيكدةضَيت، فالشةكة بــةتــةواوةتــى
كةسانة ئةو بؤ كَيشةية ئةم لةوانةية
يةكةيةكى كة نةبَيت طرنط هَيندة

1 يــان 2  قــةبــارةى بة بضوكى فــالش
كَيشةى بةآلم بةكاردةهَينن، طَيطابايت،
خةثلةى رةقى كة بارةيةداية طةورة لةو
دةوترَيت ثَيى كة دَيت بةكار دووِرةط

نــوَيــيــةو  سستمَيكى ــة  ك  Hybrid
موطناتيسى خةثلةى و فــالش تيايدا
يةكةى ئةوانةى بةكاردَين، يان ثَيكةوة
خةزنكردنىتةواولةناويدا،بةكاردةهَينن

كة طةورةكانى  كؤمثانيا تةنانةت يان 
طؤِراوةكانى دةربــارةى  طرنط زانيارى
سَيرظةردا ئامَيرى لةناو سستمةكة
لة زؤر ئةمانةو ذمارةيةكى دةطرن

َ
هةل

يةكانةى ئةو ئامَيرىسَيرظةريشلةسةر
هةن ناوخؤيي بةشَيوةيةكى ميمؤرى
ذمارةيةكى تةنيا  البربَين، ناكرَيت كة
ظايرؤسَيك كاتَيك دةرةوة،  لة كةميان
طرتن

َ
هةل يةكةى ئامَيرانةو ئةم دةطاتة

يةكةيةكى داواكردنى ئةوا دةكات، وَيران
و نــوَي ئامَيرَيكى كــردنــةوةى نــوَي و 
هةفتةيةك ضةند دى  ئةوانى  طؤِرينى
هؤى دةبَيتة ئةمةش و، دةخايةنَيت

زؤر. زيانى و زةرةر روودانى
طريفان  كؤمثيوتةرى بة سةبارةت
بة تيادايةو تةنيا خةثلةى رةقيان كة
سستمى ئةوا كاردةكةن، فالش تةكنيكى
تايبةتييةكانى زانياريية ئيشثَيكردن
تؤمار هةميشةيي نيمضة بةشَيوةيةكى
لة تؤماركردن لةناوضةى كاتَيك دةكات

سستمىويندؤزيانVarllog لةسستمى 
زانيارىزؤردروستدةبَيت، لينكؤس–دا،
لةبةرئةوةئةطةركؤمثوتةرةكةبؤماوةى
يةكةى ئةوا بةكارهات، مانطَيك ضةند
تَيكدةضَيت. تــةواوةتــى  بة طرتن،

َ
هةل

كَيشةية بكرَيت ئةم دةكرَيت ضارةسةرى
ثرؤطرامى َيكى

َ
توَيذال داناني لةرَيطةى

بؤماوةيةكى و كاتى بةشَيوةيةكى كة
بطريَيت

َ
هةل زانيارى لةكات دياريكراو

دايان ميمؤرى يةكةى لةسةر لةوةى بةر
زيادكردنى لةثَيناوى ئةويش بنَيت،
لة هةندَيك لة  ة

َ
توَيذال (ئةم  تةمةنى

ديكةشيان هةندَيكى هةية، خةثلةكاندا
دةتوانَيتلةرَيطةىسستمىئيشكردنةوة
َيكى

َ
توَيذال كة لينؤكس  سستمى وةك

بكات).  كارة تياداية بةناوىJFFS2 ئةم
يةكةكةكانى ميمؤرى هةروةها دةشَيت
ببنةهؤىدروستكردنىكَيشةىئةمنى
ضونكة نــاِراســتــةوخــؤ، بةشَيوةيةكى

بخاتة خؤى دةتوانَيت ظايرؤس هةندَيك
ميمؤرى كة يةكانةى ئةو الى يان سةر
ةى

َ
ثسول يان باج ةى

َ
ثسول بة تايبةتن

تؤِرةكان،لةبةرئةوةثشكنينىسستمةكة
بؤ تايبةتةوة بــةرنــامــةى لــةرَيــطــةى
كردنى

َ
خؤثاراستنلةظايرؤسيانروومال

بةهيض ئيشثَيكردن  سستمى تــةواوى 
ظايرؤسةكة، سةر كارناكةنة شَيوةيةك
بةكارهَينةرلةمبارانةداواثَيويستدةكات
تووشبووةكةى بة ميمؤريية سةر لةنوَي
تةنانةت يان بكاتةوة ثرؤطرام ظايرؤس،
كَيشانةى لةو بكِرَيت. نوَي ةيةكى

َ
ثسول

بةكارهَينةر روبــــــةِرووى كــة ديــكــة 
لة ظايرؤسة طواستنةوةى دةبَيتةوة
كؤمثيوتةرَيكةوةبؤيةكَيكىدىلةرَيطةى
هيض بَيئةوةىبةكارهَينةر يةكانةوة ئةم
زؤر َيكى

َ
كؤمةل ئَيستاكة بَيت. لَيي ئاطاى

دةضنة كة  راستةوخؤ هــةن ظايرؤس
خؤيان كؤمثيوتةرَيكى تووشبووةوة ناو
كاتَيك يةكسةرو ثاشان دةكــةن، كؤثي
بةيةكةيةكى كؤمثيوتةرَيكى تووشنةبوو
دةكات، كؤثي خؤى ديسانةوة دةطــات،
كؤمثيوتةرةكانيان واية ثَييان هةندَيك
ى

َ
روومال ئةوةى لةدواى دةبَيت سةالمةت

لةسةر يةكةكانى زانياريية طرنطةكانيان
ةن،

َ
هةل ئةوانة م

َ
كردووة، بةال ميمؤرى

ثرؤطرامى هةندَيك رَيطةى لة ضونكة
دةكــرَيــت بةئاسانى بــازرطــانــيــيــةوة،

زانيارييةسِراوةكانبطةِرَينرَينةوة.
بةسوود: ئامؤذطارى بةرنامةو

بةترس  هةست هيض ثَيويستة  
فالشةكةت ئةطةر نةكةيت نيطةرانى و
خــوارةوة كةوتة ــةرزةوة ب لةشوَينَيكى
ئةم كةمَيك ئاوى ثيادا رذا، ضونكة يان
فاكتةر هةندَيك دذى بةرطرييان يةكانة
ةكانى

َ
كةنال لة يةكَيك بؤنمونة هةية.

لةسةر تاقيكردنةوةيةكى تةلةفزيؤن
طرتنى

َ
تواناىبةرطريكردنىفالشبؤهةل

زانيارى،ئةنجامدا،فالشةكةىلَيناودوايي
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ثاشان وشكةوةو ي
َ
سةهؤل خستيةناو

جياوازةوةو ترشي َيك
َ
كؤمةل خستيةناو

و رؤيــشــت  بــةســةريــدا  ئؤتؤمبَيل  بــة 
يدا،

َ
هةل رووى ديوارَيك بةرةو بةتوندى

يةكَيكلة هةمووئةمانةشدا
َ
ملةطةل

َ
بةال

كؤمثانياكانتوانىزانيارييةكانىلةسةرى
بطةِرَينَيتةوة. هةمووى تؤماركرابوون
و رةق خةثلةى بةثَيضةوانةى ئةمة
ة
َ
هةندَيكجار بةهةل لةيزةرى. دةكرَيت

بطةِرَينرَينةوة ســِرواةكــان زانياريية
وةك بةرنامةى هةندَيك رَيــطــةى لة 
لة نيابوون

َ
دل بؤ ،Recover My file

شَيوةيةكى بة زانيارييةكان سِرينةوةى
دةكرَيت فالشةكة  لةسةر تــةواوةتــى

بةكاربَيت   Mediawiper بةرنامةى
الدةبات. زانيارييةكان هةموو كة

زانيارى ــت دةيــةوَي هةركةسَيك
م
َ
بةال بيطةِرَينَيتةوة، يان بسِرَيتةوة

طرتن و طةيشتنيبةدةستى
َ
لةيةكةىهةل

دةتوانَيت ئةوا دةترسَيت، ديكة، كةسانى
 my security vautt ثــرؤطــرامــى
كؤدى  سيستمَيكى كة pro بةكاربَينَيت
ثَيشكةوتوو بةكاردةهَينَيتو لةوسستمة
و كؤمثانيا كة ئاذانسة حكومى دةضَيت

طةورةكان بةكارى دةهَينن.
ميمؤرى كةيةكةى كةسانةى ئةو
ثاترى ثَيويستة  بةكاردةهَينن طريفان 
ذمارةيي ريكؤردةرى  كامَيراو لة  الواز
بةكارنةهَينن، مؤزيك  لة  طوَيطرتن بؤ
تــؤمــاركــردنــى بــةتــايــبــةتــى لــةكــاتــى
ئةوة ئةطةرى ضونكة زانيارييةكاندا،
ئامَيرةكة ئيشكردندا لةكاتى هةية
سةر كاربكاتة ئةمةش و بوةستَيت
دواتر ديكةو دةرةكانى

َ
فؤل لة هةندَيك

نةخوَيندرَينةوة(بؤنمونةتؤمارنةكردنى
 File ــدةرةكــان

َ
فــؤل ثَيطةى نةخشةى 

لةدواى   Allocation Table FAT
دةكرَيت م

َ
بةال دةرةكة،

َ
فؤل تؤماركردنى

هةندَيك بــةكــارهــَيــنــانــى  ــطــةى  ــةرَي ل

ئةو سةرلةنوَي بازرطانييةوة ثرؤطرامى
ذمارةييانة دروست نةخشةو فةهرةستة

بكرَينةوة).
طونجاو و بــاش بةشَيوةيةكى  
بكةرةوة، يةكةكانىمَيمؤرىلةئامَيرةكة
بؤنمونةكامَيرايان ريكؤردةرىمؤزيكةكة
بكة ضـــاوةِرَي بوةستَينةو لةكاركردن
يةكةى لةكاركردن لةسةر ئامَيرةكة  تا
ــارى ك و ــت ــَي ــت دةوةس مَيمؤرييةكة
ئيشثَيكردنى سيستمى لة مَيمؤرييةكة
فالشةكة ئةوةى ثَيش بوةستَينة ويندؤز
يان ضركة يةك (بؤماوةى دةربهَينيت
بكة)، ضــاوةِرَي ئةوة دواى ضركة  دوو
تووشي دةرةكان

َ
فؤل بؤئةوةى ئةويش

تَيكضووننةبن.
يان  كيف لة مَيمؤرى  يةكةكانى
بثارَيزة خؤيدا ثــارَيــزةرةكــةى قاوغة 
ئةويش وشكةكاندا، لةرؤذة بةتايبةتى
كارةبا ئةو نَيطةتيظى كاريطةرى بةهؤى

هةية. يةكانةدا لةم جَيطريةى
يةكانة ئةم ة 

َ
هةل بةشَيوةيةكى 

خؤيان تايبةتى  شــوَيــنــى ــةخــةرة  م
يان يةكةية ئةو شَيوةية بةو ضونكة
لةوانةشة تَيكدةضَيت،  شوَينةكةى 
بةركةوتنَيكى دروستبوونى ببَيتةهؤى
لة نــاوةكــى سوتانَيكى يــان كارةبايي
ئيشكردن لة يةكةكةش ئامَيرةكةداو
ضووة ماددةيةكى شل بكةوَيت. ئةطةر
بؤماوةى ثَيويستة ميمؤرييةكةوة،  ناو
تاوشك بَينيت لَي وازى رؤذَيــك ضةند
بةهةوا وشككةرةوةى قذ دةبَيتةوة، يان
كردارى بةكاربَينةبؤئةوةى ساردةكةى
لةكاتى خَيرابكةيت، وشككردنةوةكة
ميمؤريدا، يةكةكانى تاقيكردنةوةى
نةكةوتووة، زيان بةر بزانيت بؤئةوةى
ة
َ
ثسول ــنــةرةوةى خــوَي بةكارهَينانى

فرسةتى مــةتــرســي ــان ــةك ــي ــي دةرةك
راستةوخؤ يان كؤمثيوتةر لةكاركةوتنى
ئةطةر ضونكة دةكةنةوة، كةم ئامَيرةكة
م

َ
بةهةل نةبووبَيت  يةكةكة ناو  ئــاوى

ئيش يةكةكة َيت
َ
نايةل ئةوا بةتةواوةتى

دةرةكييةكان خوَينةرةوة (نرخى بكات
َ
لةطةل ــردن ــةراوردك ــةب ب كةمن زؤر 

خوَينةرةوةناوةكيةكاندا).
يةكةكانى خولي بةشَيوةيةكى -
لةرَيطةى بــةخــؤت تايبةت  ميمؤرى
ثرؤطرامى ثاراستن لة ظايرؤس، بثشكنة.
يةكةكانى فِرؤكة بة طةشتكردن لةكاتى
بطرةضونكةئةو

َ
ميمؤرىلة طريفانتدا هةل

دةدرَيت لةطةشتياران كة سورةى تيشكة
بةبةراورد ثشكنني كةمرتة بؤمةبةستى
دةدرَيــت، كةلةجانتاكان ئةوةى

َ
لةطةل

توَيذيينةوةيةك بةثَيي  هةرضةندة
ئةو ئــةنــجــامــدراوة، ــةوة ــارةي كــةلــةم ب
طةشتياران كــةلــةجــانــتــاى تيشكةى 
بةيةكةكانى ميمؤرى زيان دةدرَيت هيض

ناطةيةنَيت.
-هةندَيكثَييانوايةفؤرماتكردنى
بةشَيوةيةكى مــَيــمــؤرى يــةكــةكــانــى
ة
َ
هةل دةرى

َ
فؤل بوونى مةترسي خولي

كامَيرا لة بةتايبةتى دةكــاتــةوة كــةم 
كامَيرايانةشدا ئةو لةناو ذمارةييةكاندا،
فؤرمات زانيارييةكان هةية ةتَيك

َ
خةسل

بؤ ثَيويستيةكان ــدةرة 
َ
فــؤل و  دةكــات

بةشَيوةيةكى كامَيراكة كــاركــردنــى
رَيكدةخاتةوة. دروست،

ــةِرووى  رووب ميمؤرى يةكةكانى  
مةكةرةوة، هةواوىدذوار ئاوو بارودؤخى
بةرطةى ثلةى ئاساييةكان ضونكة يةكة

ــرن،  دةط ــةدى س 60 ثلةى طــةرمــى تــا
يةكةثَيشكةوتووةكانبةرطةى لةكاتَيكدا
و دةطـــرن بــةرزتــريــش ثلةى طــةرمــى
مرؤظ كةجةستةى ثلةيةى ئةو هَيندةى

دةطرَيت. بةرطةى
لــةســةر  زانـــيـــاريـــيـــةكـــانـــت   
بطرة،

َ
هةل ميمؤرى ضةنديةكةيةكى

لــةنــاوضــوونــى ــةتــى
َ
بــؤئــةوةى لــةحــال

بةئاسانى ة،
َ
بةهةل يةكانة لةو يةكَيك

زانيارييةكانتدةستبكةوَيتةوة.

سةرضاوة:
الشرق االوسط
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بةبِروبيانوى  طــوَي  زؤرجــار  من 
م لةم 

َ
ــةم نــادةم، بــةال نى دةوروب

َ
منداال

و 
َ
دواييةدا بةرَيكةوت لة دوكانَيكى ثَيال

راكَيشام.  َيك سةرنجى 
َ
فرؤشتندا مندال

 دايكياندالةدوكانةكةد
َ
 لةطةل

َ
دوومندال

ن 
َ
َيكيان كضَيكى هةشت ساال

َ
ابوون، مندال

وى دةستنيشان كردبوو 
َ
بوو جوتَيك ثَيال

داواى  بـــةردةوام 
دةكرد  لةدايكى 
ــت،  ــِرَي ــك ـــؤى ب ب
سةرةتا بةئارامى 
دةكـــرد،  داواى 
ــاش مــاوةيــةك  ث
ـــةوةو  ـــاِران ــة ث ب
هــــــاواركــــــردن 
ــةى  ــةك ــت ــواس خ
دووبـــــــــــــــــارة 
ـــــــــــردةوةو  دةك
دةيــووت: ”داية! 
وانةم 

َ
من ئةو ثَيال

دةوَيت دةبَيت هةرئَيستا بيكِريت بؤم“ 
وى 

َ
ثَيال بوو  خةريك  لةكاتَيكدا  دايكى 

دةكردة ثَيي كوِرةكةى، نزيكةى (10) 
رةتكردةوة  كضةكةى  داواكارى  خولةك 
ثاشان تووِرةبوو بة فرؤشيارةكةى ووت: 
وةكانى بؤ بَينة لةمةزياتر خؤمم 

َ
ثَيال

ثَي راناطريَيت! 

   ضؤكدادان لةبةردةم خواستةكانى 
كةباوك  بةرطريية  كةمرتين  دا، 

َ
مندال

خؤئةطةر  دةدةن  ئةنجامى  ــك  داي و 
دةبَيتة  ــت  ــدرَي ب ئةنجام  بــــةردةوام 
َيك ثةناى 

َ
 وةك فَيل

َ
فاكتةرَيك و مندال

نمونةو  ئةمة  لةراستيدا  ــات.  ــؤدةب ب
زياترو  دةكات   

َ
والةمندال ثَيشةنطَيكة 

زياتر داواى شتى نابةجَي بكات و داوا 
باوكى بكات بؤى دةستةبةر  لةدايك و 

بكةن.
مامؤستاى  ليكؤنا“  ”تؤماس     
زانكؤى  لة  وانةوتنةوة،  شَيوازةكانى 
نيويؤرك و دانةرى كتَيبي (ثةروةردةى 
ــؤن و  ــزي ــةف ــةل ــت:“ت ــَي

َ
ن) دةل

َ
مـــنـــداال

ن 
َ
ــداال ــن ريــكــالمــةكــان ئــةنــطــَيــزةى م

دةيانخةنةسةر  بــةردةوام  و  دةبزوَينن 
باوةِرةى كة كِرينى ئةو شمةكانة  ئةو 

خؤشي و شاديان بةديارى بؤدَينَيت“.
   ئَيستا بابزانني ضؤن دةتوانني 
رَي لةدةركةوتنى ئةو جؤرة رةفتارانة 

كةى 
ةكةتان 

َ
بةمندال

َين: ”نا“!   
َ

دةل

نوسينى: مارليز هاريس
ثةرضظةى: خالد محةمةد غةريب
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ياخود  ةكانماندا، 
َ
مندال لــة  بطرين 

تَيدا  رةفتارانةيان  ئةمجؤرة  ئةطةر 
دةتوانني  شَيوةيةك  بةض  دةركةوتووة 
ضارةسةريان بكةين. لةمبارةوة هةندَيك 
ثسثؤِران  تـــؤذةرو  بريوبؤضوونى  لة 

دةخةينة ثَيش ضاوى خوَينةر.
ن فــَيــرى ئـــةوة بكةن 

َ
ــداال ــن ¿ م

و  تةلةفزيؤن  بة  نةبن  ثةيوةست  زؤر 
كؤمثيوتةرو ئامَيرةكانى ياريكردنةوة.

ن بــةبــَي بووكة 
َ
ــداال ــن    ئــايــا م

شووشةو تةلةفزيؤن و ياريية ظيديؤيي 
و ئةلكرتؤنييةكان، بةتةواوةتى بَيزارو 

ناِرةحةتتان دةكةن؟
َيت: 

َ
دةل ”ليكؤنا“  ثرؤفيسؤر    

نةخَير! بةهيض شَيوةيةك ئةوة راست 
نيية! بةتايبةت ئةطةر باوك و دايك 
 بكةن حةز لةئةنجامدانى 

َ
والةمندال

ئةمجؤرة  بكات،  زانستيةكان  كــارة 
دةدات  يارمةتى خَيزان  كارانة هةم 
طةشةكردنى  دةشبَيتةهؤى  هةم  و 

ن“.
َ
كةسايةتى منداال

  ئةم ثرؤفيسؤرة ئةوةمان بةياد 
طةكاندا، 

َ
ن لة كَيل

َ
دَينَيتةوة كة منداال

شري  دةتوانن  كةمدا  لةتةمةنَيكى 
بدؤشن، هَيلكة كؤبكةنةوة تةنانةت 
دةتوانن كارى ديكةش ئةنجام بدةن 
م ئةمِرؤ ئَيمة داوايان لَي ناكةين 

َ
بةال

بــدةن.  ئةنجام  بؤ  كارَيكمان  تاقة 
دايــك  و  ــاوك  ب ــت:  ــَي

َ
دةل ”ليكؤنا“ 

بةرنامةيةكى  بةدانانى  دةتــوانــن 
 
َ
ــةل ــةط بـــنـــةِرةتـــى هـــاوتـــةريـــب ل

دا دةتوانن 
َ
ئةنجامدانى كاروبارى مال

ئاراستة  ن 
َ
منداال نابةجَيكانى  كارة 

ة 
َ
َيكى ضوارسال

َ
بكةن، تةنانةت مندال

سفرةو  ثاكردنةوةى  لة  دةتوانَيت 
خوانى نانى بةيانياندا هاوكارى بكات، 
نى هةراشرت 

َ
 ئاوبدات و... منداال

َ
طول

و  رَيكخةن  خةوتن  ذوورى  دةتــوانــن 
ئيش و كارى حةوشةو باخضة ئةنجام 
بدةن و جل و بةرطى شؤراو دةق بطرن 
وامةزانة  كةنتؤرةوة،  ناو  بيخةنة  و 
كةناتوانيت ئةم بةرثرسياريية لةئةستؤ 
ةكانت والَيبكةيت ضةند 

َ
بطريت و مندال

بدةن  ئةنجام   
َ
نَيومال ســادةى  كارَيكى 

بزانن  بــةوةيــة  ثَيويستيان  ن 
َ
مــنــداال

ئةوةى  بةبَي  دةتوانن  شَيوةيةك  بةض 
طرانةكانى  بــةهــؤكــارة  ثَيويستيان 
يايكردن هةبَيت، ياخود بةبَي يارمةتى 
 
َ
طةورةكان خؤيان سةرطةرم و سةرقال

سةيركردنى  كاتةكانى  ئةطةر  بكةن. 
تةلةفزيؤن و بةرنامةكانى كؤمثيوتةر 

ئةوا  ةكانت 
َ
مندال بؤ  سنورداربكةيت 

سةرةنجام بةدواى كارو سةرطةرمييةكى 
ديكةدا دةطةِرَين كةثَيويستى بةكِرينى 

كةرةسةو شتومةكى زؤر نةبَيت.
 دةضيتة دةرةوة 

َ
  ¿كاتَيك لةمال

ـــواردن و هؤكارى  بــؤ شــت كــِريــن، خ
ةكةت مةكِرة.

َ
ياريكردن بؤ مندال

 ئــةمــة كــارَيــكــة زؤرجــــار بــاوك 
دةدةن  ئةنجامى  لةبةرئةوة  دايــك  و 
لةبةرامبةر  دةكــةن  واهةست  ضونكة 
بــوون  كةمتةرخةم  ةكانياندا 

َ
مندال

َيت: 
َ
”دينس سولسن“ ى دةرونناس دةل

بـــاوك و دايــكــى كــارمــةنــد واهــةســت 
لــةرؤذدا  ناتوانن  لةبةرئةوةى  دةكــةن 
ةكةيانةوةبن  

َ
مندال بةدةم  بةتةواوى 

دةبَيت بة شَيوةيةك لة شَيوةكان ئةو 
كاتَيك  بكةنةوة.  ثِر  بؤ  كةلَينةيان 
وةك نةريتَيكى رؤذانة شت دةكِريت 
ةكةت، رةنطة خؤت هةست 

َ
بؤ مندال

م ئةوةش 
َ
بة ئاسوودةيي بكةيت، بةال

ةكانت هةست 
َ
بزانة كةبةم كارة مندال

دةكةن بؤ بةديهَينانى ئارةزووةكانيان، 
ــن  ــوان هــةركــاتــَيــك بــيــانــةوَيــت دةت

فةرمانت بةسةردا بدةن.
بؤ  ثـــــارة  بـــةهـــاى  و  نــــرخ 

ةكانت روون بكةرةوة.
َ
مندال

بؤ  ة 
َ
خال ئةم  هةرلةسةرةتاوة 

َي: 
َ
ةكةت روون بكةرةوةو ثَيي بل

َ
مندال

ئةوةى كةبؤتم كِريوة هةوانتة نةبوو، 
دارَيذراوبوو،  ثالنَيكى  بِريارو  ثاش 
 
َ
ئةوةشي ثَي ِرابطةيةنة كةثارةو ثول

بؤبِرياردان  هةية  طرنطى  َيكى 
َ
رؤل

م 
َ
بــةال ثايسكيلَيك.  كِرينى  لةسةر 

ئةطةر لةتواناتدا هةبوو خواستةكانى 
هةرطيز  بهَينيتةدى  ةكةت 

َ
مندال

”ثارةم  َي: 
َ
مةل مةكة،  دا 

َ
لةطةل درؤى 

ضونكة  بكِرم“  بؤتى  ناتوانم  نييةو 
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ةكانت بتبينن بةئارةزووى
َ
مندال ئةطةر

دةدةيت، بوَيت ئةنجامى هةرضيت خؤت
بةثَيي ئةوانيشدا

َ
لــةطــةل وادةزانــــن

َييتةوة،
َ
دةجول خؤت ــارةزووى ئ حةزو

طوَي لَيدةكات  وايان كةم كةم ئةمةش 
بةبؤضوونةكانتنةدةن.ئةطةرنةتتوانى
بهَينيتةدى ةكةت

َ
مندال خواستةكانى

بكةيتةوة روون هؤكةى بةذيرانة دةبَيت
وانــةزانــَيــت و  بكات  قــةنــاعــةت هةتا 
ناكِريت. ــؤى ب ئةنقةست  بةدةستى
كةلوثةُّـ بزانَيت فَيربكة ةكةت

َ
مندال

سةرطةرمى بؤ زؤر ئامَيرى و ياريكردن
طرنط بوون، بةو ئةندازةش شادمان و
كة دووثــات بكةرةوة بؤ ئــةوةى نيية،
ئةوة و سوودن بَي ئامَيرانة لةو زؤرَيك
ناهَيننبيانكِريت.دانانىسنورَيكىشياوو
ئةوةى دةبَيتةهؤى

َ
مندال بؤ بةجَي

نذيرانةخةرجبكةنوبةدروستى
َ
منداال

هؤكارةكانى ئامَيرو تَيكِراى لة سود
بؤ ودواتــريــش وةربطرن بةردةستيان
بة كار شتةكانيان ثاراستنى و ثارَيزطارى
ثَيتان ئةطةر بكةن. باش ثرةنسيثَيكى
ةكةتاندروست

َ
وايةداواكارييةكةىمندال

كةخؤ دةرفةتى ئةوةىبدةنَي بةجَيية، و
َي:

َ
بل ثَيي بؤنمونة كؤبكاتةوة، بؤ ثارةى

م ئةطةر
َ
بةال بؤت، بيكِرم ناتوانم ئَيستا

شةوَيك هةموو  مانطةدا ئةم لةماوةى 
يارمةتيم ضَيشتخانةدا كارى و ئيش لة
ئةم دةكِرم. بؤتى مانط سةرى بدةيت،
ةكةتانوالَيدةكات

َ
كارةناِراستةوخؤمندال

بةرَيكوثَيكى و بةدروستى كارةكانى
خؤيشي لَيهاتوويي  و ــدات ب ئةنجام
داواكارييةكةيت خؤئةطةر بخاتةطةِر.
خــؤتــى  نـــةبـــوو بـــؤضـــوونـــى

َ
بـــــةدل

بكةرةوة. روون بؤ سادة بةشَيوةيةكى
ماركَيتَيك ثياوَيكم سؤثةر جارَيكيان لة
بةستة ئةو دةوت: ةكةى

َ
بةمندال بينى

باش خؤراكَيكى كةدةتةوَيت جيبسةى
ضةورو كى خواردن نايةت،

َ
بةكةل نيية

زيانبةخشة“. تةندروستى بؤ سوَيرة،
دةوت: كضةكةى بة دايكَيك بازاِرَيكدا لة
ضونكة بؤناكِرم قرتَيلةت جووتة ”ئةو
هةيةو قرتَيلةيةكت جــؤرة لةهةموو
دوبارة نيية باش ناهَينيت، بةكاريشيان
بؤ ئةطةر ديكة بكةيت“. جوتَيكى داواى
ن ئةمجؤرة روونكردنةوانة

َ
منداال مَيرد

ى
َ
مندال بؤ ئةوا تَيبطةن لَيي و لةباربن

ساواتةنهاطَيذكردنةوسةرىلَيدةرناكات،
”نا“ َيني

َ
بل شوَينانةدا واضاكة جؤرة لةم

هؤى ســادة وشةيةكى بةضةند ثاشان
َي

َ
بل و روونبكةرةوة خؤت نةبوونى قايل

شَيوة ئةم نيية. باش بؤتؤ شتة ئةم :
لةبةردةم رَيطايةك هيض ةكردنة

َ
مامةل

بةدةستهَينانى تابؤ َيت 
َ
ناهَيل دا

َ
مندال

و بةطريان بكات  دةســت  خواستةكانى
ثاِرانةوة.

م دةدةيتةوة،
َ
وةال ”نا“ بة كاتَيك ¿

راوةستاوبة. خؤت قسةى لةسةر
ئَيوة ــى م

َ
”وةال َيت: 

َ
دةل ”شوِّـن“ 

َ
مندال دا،

َ
مندال بيانوطرتنى لةبةرانبةر

فَيرىئةم بنةضة طرنطة دةكات كةدةبَيت
خواستةكانى بةدةستهَينانى بؤ بزانَيت
ضؤن و تَيبكؤشَيت  ضــةنــدة دةبــَيــت

مةبةستةكانىبةدةستبهَينَيت؟
طةر ةكةت

َ
مندال طريانى ثــاش

خؤى بةزمى لةسةر ثَيبدةيت رَيطاى
فَيرى لةراستيدا ئةوة بَيت بــةردةوام
دةتوانيت كةوابزانَيت دةكةيت ئةوةى
كةسانى ذيانى ئاسودةيي بةشَيواندنى
ئةطةر بباتةسةر. خؤى قسةى ديكة،
هةستدةكةيتلةبةرامبةرخواستةكانى
ئةنطَيزةو ضؤكدادةدةيت، ةكةتدا

َ
مندال

لةئاست خؤت  سوكةوتى
َ
هةل شَيوازى 

ئـــةوجـــؤرة ـــــةوةى ـــــوون ـــــةرووب رووب
خواستانةداتاقيبكةرةوة.

ــطــةى
َ
بــةل ـــت: ـــَي

َ
ــن“ دةل ــم

َ
ــول ”ش

لة خؤثاراستنة كــارة ئــةم سةرةتايي
شوَينانة، ئــةو رووبـــةِرووبـــوونـــةوةى

جَيطريبوونى كة لةيادنةضَيت ئةوةشتان
ةكةتانفَيرى

َ
ئاسوودةييدةتوانَيت مندال

ئةوةبكاتبؤبةدةستهَينانىخواستةكانى
سوودلةشَيوازورةوشتىخؤىوةربطرَيت
ضونكة ، بةئامانجةكانى  طةشتن  بؤ
لةئاستى كةئَيوة كــردووة بةوة  دةركى

كةمتةرخةمن. ئةودا
باشرت  ئةمةية: من

َ
شؤل ثَيشنيارى

و دايك بوار بدةن تاروداوَيك باوك واية
ةكةشتان

َ
مندال تةنانةتئةطةر رووبدات،

وابزانن تاضواردةورتان بطريةت هَيندة
هَيشتا لةئاستيدا، توندوتيذن ئَيوة
خؤتان راى ئَيوةلةسةر هــةردةبــَيــت

راوةستاوبن.
ديـــويـــس“ ـــةر ـــن ــل وي ــشــي ”مــي
َيت:

َ
دةل خانةوادة، طؤظارى راوَيذثَيكراوى

لةبازاِربهَينة! واز بكات، ثَيويست ئةطةر
و سةِّـاندن بؤ  ناضاريت هةندَيكجار 
َ
هــةول زيــاد خــؤت راى بــردنــةســةرى
و باوكى دايك وةك ئَيوة بدةيت. ئةركى
هاريكارييان دةبَيت ئةمةية: ن

َ
منداال

شايستةى شتَيك ض  تــابــزانــن بــكــةن 
راستيان رَيطاى ئنجا  و  بةدةستهَينانة

بةدةستهَينانى. بؤ بدةن نيشان
ن

َ
كــةمــنــداال ــةكــى طــرنــط ــةي وان

ئــةمــةيــة: دةبــــن لـــةئـــَيـــوةوة فــَيــرى
طةيشتن و خــواســت بةدةستهَينانى 
زياترى تَيكؤشانى و 

َ
هــةول بةئامانج، 

ةكةبازى
َ
تةل و

َ
دةوَيتلةبيانوطرتنو فَيل

كردن.

سةرضاوة:
ذمارة  حةوتةم ى

َ
(خانةوادة) سال  طؤظارى

142 ل 22 23-  
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ثـــةروةردة هــةردوو بــوارى وانة 
هةروةها  زانيارى  فَيربوونى  وتنةوةو 
تواناى  و  شياو  رةفــتــارى  فَيربوونى 
بةشَيوةيةكى  دةطرَيتةوة.  ئةكاديمى 
ســـةرةكـــى ثـــــــةروةردة طــرنــطــى بة 
و  و ثيشةيي  كارامةيي  طةشةسةندنى 
شَيوةش  بةهةمان  و  دةدات  ثسثؤِرى 
خوَيندنى  هؤش.  بريو  طةشةسةندنى 
فةرمى)  (ثـــــةروةردةى  ــان  ي فــةرمــى 
لة  بريتيية  ــةو  ــراوان ف سستةمَيكى 
ــنــان لــة اليــةن  ــةوةو راهــَي ــن وانـــة وت
بةهؤى  ئــةمــةش  مــامــؤســتــايــانــةوة، 
وانة  شَيوازةكانى  كردنى  ثراكتيزة 
خوَيندنى  لة  سةركةوتوو.  وتنةوةى 
لة  شَيوازَيك  ضةند  مامؤستا  ــازاددا  ئ
لةوانة:  بةكاردةهَينَيت  وانة وتنةوةدا 
زمانناسي،  فةلسةفة،  دةرونــنــاســى، 
هةروةها  ناسي، 

َ
كؤمةل زيــنــدةزانــى، 

مــامــؤســتــايــانــى ثــيــشــةيــي زانــســتــى 
ياساو  و  طةردوونزانى  وةك  تايبةتى 
لة  لةوانةية  ــةآلم   ب طــيــانــةوةرزانــى، 
ضــوارضــَيــوةيــةكــى تــةســكــدا وانــةكــة 
ثرؤفيسؤرانى  ــةزؤرى  ب بوترَيتةوة، 
كارامةييةكى  جؤرة  زانكؤ  خوَيندنى 
بةثَيى  ــدا  لــةوَي هــةيــةو  تايبةتييان 
ويست و ئارةزووى خوَيندكار و بةثَيى 
دةبذَيرَيت 

َ
تواناو كارامةيي بوارَيك هةل

ـــة  ـــمـــوون ـــــؤ ن ب
بــــــوون  وةك 
بـــةفـــِرؤكـــةوان 
يـــان بــــوارى دي 
ثــــــةروةردةى   .
نــــــافــــــةرمــــــى 
بةهةمان شَيوةية 
فــــَيــــربــــوونــــى 
كارامةيي  تواناى  و  زانيارى 
ــةى  ــةرزان ــارة ب ــاك و ئـــةو ئ
كــة لــة ثــراكــتــيــزةكــردنــى 
ــــةوة  ــى رؤذان ــان ئــةزمــوونــةكــانــى ذي

دةستمان دةكةوَيت.
مــافــى هةموو  مــافــى خــوَيــنــدن 
ى 

َ
سال لة  هــةر  طايةو 

َ
كؤمةل تاكَيكى 

1952وةوة لة دووةم بِرطةى يةكةمني 
ثرؤتؤكؤُّـ جاِرنامةى مافى مرؤظ لة 
ناضار  ةكان 

َ
كؤمةل هةموو  ئةوروثادا 

كران بؤ مؤركردنى ثةيمان نامةكة كة 
تَيدا طةرةنتى مافى خوَيندن بكةن بؤ 
هةموو تاكَيك. لةسةر ئاستى جيهانيش 
لة ثةيماننامةى جيهانى مافى ئابوورى 
ماددةى  لة  كلتورى  و  كؤمةآليةتى  و 
ئةم  طرةنتى  دا   1966 ى 

َ
سال ى   13
مافة كراوة.

ــةروةردةى  ث سيستمةكانى   
فةرمى  (خوَيندنى فةرمى):

كة  ثةروةردةيي:  دامــةزراوةي   .1
بةديهَينانى  و  فَيركردن  بة  تايبةتن 
ئامانج، ئةويش لة اليةن مامؤستايان 

يان راهَينةرانةوة دةبَيت.
كارانة  ــةو  ئ وتــنــةوة:  ــة  وان  .2
بؤ  ضاالك  مامؤستاى  كة  دةطرَيتةوة 
طواستنةوةى زانيارى بؤ خوَيندكاران، 

ئةنجاميان دةدات.
ــامــادةكــردنــى  ئ ــان:  ــن ــَي راه  .3
و  زانيارى  فَيربوونى  بؤ  فَيرخوازان 

كارامةيي تايبةت.
 خوَيندنى سةرةتايي

:Primary Education  
خوَيندنى  طشتى  بةشَيوةيةكى 
ى 

َ
سال  6  –  5 قــؤنــاغــى  ــايــي  ســةرةت

لة  كة خوَيندنةكة  دةطرَيتةوة  منداأل 
ة، 

َ
سال شةش  مــاوةى  بؤ  قوتابخانةدا 

بؤ  وآلتَيكةوة  لة  ئةمة  هةرضةندة 
وآلتَيكى ديكة دةطؤِرَيت لةسةر ئاستى 
بؤ  جيهاندا  لة  منداآلن   %70 جيهان 
لة  تؤماردةكرَين  خوَيندنى سةرةتايي 
قوتابخانةدا. و ئةم رَيذةيةش روو لة 
 UNESCO  رَيكخراوى زيادبوونة. 
ى 2015 

َ
سال لة  دةكات  ضــاوةِروان  وا 

خوَيندكاران  تؤماركردنى  رَيــذةى  دا 
و  بكات،  زياد  لة خوَيندنى سةرةتايي 
تياياندا  خوَيندن  وآلتاندا  لة  لــةزؤر 

بةزؤرة ملَي بَيت.
ــةى كة  ــان ــاي ــط ــدن ــن ئـــةو خــوَي  
خوَيندنى سةرةتايي دةستةبةر دةكةن 
بة طشتى بة قوتابخانة سةرةتاييةكان 
خوَيندنطايانةش  ئةم  و  دةبرَين  ناو 
دةبن  دابةش  وآلتاندا  لة  هةندَيك  لة 
قوتابخانةى  ئةوانيش  بةش  دوو  بؤ 

ساوايان و قوتابخانة سةرةتاييةكانن.
نـــاوةنـــدى:    ــنــدنــى  خــوَي   

Secondary Education
لة زؤربةى سيستمة ثةروةردةيية 
خوَيندنى  جيهاندا  هاوضةرخةكانى 
ناوةندى دةكةوَيتة قؤناغى هةرزةكارى 
تــةمــةنــى مـــرؤظـــةوةو ئـــةم جـــؤرةى 
بــةزؤرى  زؤرةملَيةو  زياتر  خوَيندن 
يان  كؤليذ  بــة  نــاوةنــدى  خوَيندنى 
خوَيندنى  يان  ناوةندى  قوتابخانةى 
لة  ئــةمــةش  ــت  ــرَي دةب ــاو  ن ثيشةيي 
ديكة  سستةمَيكى  بــؤ  سستمَيكةوة 

دةطؤِرَيت.

ثـــــــــــةروةردةو 
فَيركردن     

سارا عومةر عةلي 
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ــــة  وآلت ــــة ل ـــة ـــوون ـــم ن ــــؤ  ب   
خوَيندنى ئةمريكادا يةكطرتووةكانى
بة جــار زؤر نــاوةنــدى و سةرةتايي

لة  و دةبرَيت ناو خوَيندن K-12 ى
دادةنرَيت. I-13 بة نيوزلةندا

خوَيندنى ناوةندى  مةبةست لة  
و خوَيندكار بة زانياريية بةخشينى
زانكؤتر بؤ خوَيندنى ئامادةكردنيةتى
راستةوخؤ بةشَيوةيةكى راهَينان بؤ يان

كراو. ديارى ثيشةييةكى جؤرة بؤ
زانكؤ: خوَيندنى

University Education  
قؤناغى  زانـــكـــؤ خــوَيــنــدنــى  
خوَيندن قؤناغةكانى لــة سَييةمة
دَيــت. نــاوةنــدى خوَيندنى لةثاش و 
خوَيندنى ســةرةكــى بةشَيوةيةكى
خوَيندكارانى و زانكؤ قؤناغى زانكؤ

دةطرَيتةوة. زانكؤ خوَيندنى
ـــةزراوةى دام زانكؤ يــان كؤليذ 
قؤناغى سَييةم  تيايدا كة سةرةكني 
دةكــرَيــت، تيادةستةبةر خوَيندني
بةدةستهَينانى لــةمــةش مــةبــةســت
و بــةكــالــؤريــؤس وةك بــِروانــامــةيــة
وةرطر بةثَيى ئةكاديمى ثلةى و دبلؤم

نامةكة.
وآلتــــــة  لـــــــــةزؤربـــــــــةى   
ى   5% نزيكةى ثَيشةكةوتووةكاندا
زانكؤييدا خوَيندنى لة دانيشتوان
طشتى بــةشــَيــوةيــةكــى و  ــنــن  دةخــوَي
بــةدةســت ــى زانـــكـــؤ بـــؤ ــدن ــن ــوَي خ
ئيش و ــي ــارامــةي ك ثــلــةى  هــَيــنــانــى 
ضونكة بــاشــدا، ئاستَيكى  لة كردنة
وآلت ئـــابـــوورى ــؤ طــةشــةســةنــدنــى ب

هةية. زؤرى طرنطييةكى
ئةهلي:  خوَيندنى

Idignosous Education  
ــراوان  ــةرف ب     بــةشــَيــوةيــةكــى

شَيواز لةرووى خوَيندن جؤرةى ئةم
ئةم زيادبوونة لة روو  ناوةِرؤكةوة و
بةآلم فةرميية، نا خوَيندنَيكى جؤرة
ثَيش ــةرةو ب بؤ طرنطة  فاكتةرَيكى

مةدةنى. طاى
َ
كؤمةل ضوونى

فَيربوون   شــَيــوازَيــكــى وةك     
وتــنــةوةو ــة وان و ئةهلي  خوَيندنى
بآلوكردنةوةى و راهَينان و مةشق
ــةى ــن زؤري ـــتـــةوة، ـــارى دةطـــرَي ـــي زان
بوارى ةرةوانى

َ
لَيكؤل و رةخنةطران

نيا
َ
دل فَيرخواز  دةيانةوَيت خوَيندن 

هــيــض جــؤرة ــة ــةوة بــــةوةى ك ــكــةن ب
خوَيندنى لةنَيوان نيية جياوازييةك
هةردووكيان و دا نائةهلي و ئةهلي

سودبةخشن.
: مرؤيي خوَيندنى

human Education    
وةك ــدن ــن خــوَي ئـــةم جــــؤرةى
رَيساو زياتر ئةكاديمى خوَيندنَيكى
ــة. تــاكــةكــانــى ــةي ـــوةرى خـــؤى ه ثـــَي
خوَيندنَيكى بــةدواى زياتر  طا

َ
كؤمةل

ــةوةى ئ بــؤ  كــة دةطـــةِرَيـــن  ئاساييدا 
بريمةند خوَيندةوارى تاكَيكى ببنة
جــؤرة ــةم ئ ـــةدواى ب بــاش، كةمرت  و 
وآلتة لة نموونة بؤ دةضن، خوَيندنةدا
جؤرةى ئةم ئةمريكادا يةكطرتوةكانى
لةجياتى) (بة “Alternative” بة
خــوَيــنــدكــارانــة نـــاو بـــــردووةو ئـــةو
At-” مةترسيدان لة كة دةطرَيتةوة
دةزطـــاى اليـــةن  لــة ئــةمــةش   “risk

 Massachusetts Department
نوسراوة ةوة of Education
خوَيندن: ثرؤسةكانى

وانة وتنةوة (شَيوازى وانة .1
وتنةوة)

ئةكاديمييانة شَيوازة ئةو هةموو
مةبةستى فَيربوونى بؤ دةطرَيتةوة كة

ــخــانــةو زانــكــؤ ــاب ـــارى لـــة قــوت ـــي زان
ميتؤدَيكةوة ضــةنــد  لــةرَيــطــاى ــان  ي
كردارى بةشَيوةيةكى يان دةوترَيتةوة،
خوَيندةوارةوة طاى

َ
كؤمةل اليــةن لة

بآلو ئاكاديمييةكاندا رؤذنــامــة لــة 
كردنى. ثراكتيزة بؤ دةكرَيتةوة

روون ئةوةيان ثرؤفسيؤرةكان
خوَيندنى 80%ى ــة ك كـــردؤتـــةوة

ى   %20 ســايــكــؤلــؤذيــةو قوتابخانة 
جةستةيي ئــةركــَيــكــى  و تــَيــكــؤشــان 

. ية (فيزيكى)
شَيوازى فَيربوون .2

ــدا ــي دواي ســـةدةيـــةى دوو  لـــةم 
لةسةر كــراوة زؤر ينةوةيةكى

َ
لَيكؤل

بةزؤرى كة و  فَيركردن ستايلةكانى 
بــوارى لــة طرنط دةروونـــى بابةتى 
قوتابخانةدا ذينطةى لة فَيركردندا

 Joseph ـــة ك ـــراوة ـــن ـــَي ـــاره ـــةك ب
جؤرة  ضةند ثَيشنيارى   Renzulli
جؤراو وتنةوةى وانة سرتاتيذييةتَيكى
جةختى هــةروةهــا ـــردووة ك جــؤرى 
كةسايةتى تَيطةيشتنى سةر كردؤتة
ضؤنيةتى و كاريطةريان و تاكةكان
لةناو ــةكــردنــيــان

َ
مــامــةل ثــةيــوةنــدى 

هاندانيان و قوتابخانةدا ذينطةى
تاكةكان كةسايةتى ضوونى ثَيش بةرةو

فَيربووندا. وتنةوةو وانة لةشَيوازى
وتنةوة وانة .3

لة ــان ــاي ــت ــؤس ــام ــويــســتــة م ثــَي
بؤ طةياندنى تَيبطةن ناوةِرؤكى بابةت
بؤ دروســت و راســت شَيوةيةكى بة 
ئامانج نــوَي. نــةوةى و خوَيندكاران 
طايةكى

َ
كؤمةل دامةزراندنى لــةوةش

بةرةنطاربوونةوةى بؤ خوَيندةوارة
طواستنةوةى ذيـــان.  ئةزمونةكانى
نةوةيةكى بؤ لةنةوةيةكةوة زانيارى
ــيــدةرة ــارمــةت ي ــكــة فــاكــتــةرَيــكــى دي
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ئةندامَيكى ببَيتة خوَيندكار بؤئةوةى
طادا.

َ
كؤمةل لة بةسوود

ــن ــوان دةت بـــاش مــامــؤســتــايــانــى
بيطةيةنن و وةرطَيِرن زانيارى و زانست
ـــةواوى ـــةت ب بـــةنـــةوةى فـــَيـــرخـــواز
تـــة

َ
وال ــة ل ــن بــؤنــمــونــة ســودمــةنــد ب

شَيوازى ئةمريكادا يةكطرتوةكانى
فاكتةرَيكى وتنةوةدا لةوانة مامؤستا
لة خوَيندكار ئامادةباشي بؤ طرنطة
شَيوازةكانى هةروةها خوَيندندا. ثؤلي

شَيوة. بةهةمان تاقيكردنةوةش
كةخؤت ثرؤسةيةكة خوَيندن .4
ئةنجام بؤت  نةك دةدةيت،  ئةنجامى 

بدرَيت.
ــادا هـــةنـــدَيـــك لة  ــت ــس ــَي  لـــة ئ
فَيربوون ضةمكى بوارى رةخنةطرانى
َيك

َ
مندال كةهةموو دةريانخستووة

تايبةت فَيربوونى  ستايلي شــَيــوازو 
كةنةك هاوتاية. بَي كة هةية بةخؤى
تواناى كو

َ
بةل فَيربوون تواناى تةنها

بؤنمونة ــة. ــةي ه ســةركــةوتــنــيــشــي
ــةروةردةى  ث شَيوازى لة  Sudbury
بؤ رَيطةيةكى ضةند ديموكراتيدا
كردؤتةوة، روون فَيربوون و خوَيندن
ثرؤسةيةكة خوَيندن دادةنَيت كةواى
ئةنجامى ثَيويستة خــؤى كــةمــرؤظ
ئةنجام بؤى لةاليةنَيكةوة نةك بدات
بةناضارى فَيربوون ثَيويستة بدرَيت.
بةسةر نــةبــَيــت بــةفــةرمــانــكــردن و 
ئاستى تواناى ضونكة خوَيندكاردا.
ديكة يةكَيكى بؤ خوَيندكارَيك زيرةكى
دةطؤِرَيت. بؤنمونة هةندَيك خوَيندكار
ضريؤكَيكدا خــوَيــنــدنــةوةى لةكاتى 
لــةبــةربــكــةن دةتـــوانـــن ضــريؤكــةكــة
دةنطى فَيرى خؤيان دةتوانن هةندَيك
بِرطةو هةندَيكيشيان  و ثيتةكان 

ئةوةى   Sudbury.لةبةردةكةن وشة

َيك
َ
مندال هيض كة كـــردووة ئاشكرا

ديموكراتيدا خوَيندنى سستةمى لة
نةخراوةتةسةر فشارَيكى جؤرة هيض
نــةداوة بةرتيلى نـــةدراوةو يــان هــان
هةر ضونكة بابةتَيك، فَيربوونى بؤ
تَيطةيشتنى تــوانــاى خوَيندكارَيك
دةبَيت كارامةيي  و  تةكنيك و  بابةت

خوَيندنطادا. لة
5. تةكنؤلؤذى: 

ــؤذى تــةكــنــؤل ــى ــان ــن ــَي ــاره ــةك ب
فــَيــركــردنــدا لــةبــوارى ثـــــةروةردةو
بةرةثَيشضوون بؤ طرنطة  فاكتةرَيكى
وةك خوَيندن، بوارى طةشةكردنى و
كؤمثيوتةرو و مؤبايل بةكارهَينانى
و فـــراوان كةهةلَيكى ئينتةرنَيت
بؤ دةبةخشَيت خوَيندكار بة بةرضاو
كة ئارةزووى زانستةى فَيربوونى ئةو
سوودو بةثَيز ثِر بذاردنى

َ
و هةل دةكات

تةكنؤلؤذى فــَيــركــردنــدا. بـــوارى  لــة 
كو

َ
بةل كارطَيِرى لةبوارى  تةنها نةك

خوَيندندا ـــوارى  ب ــة  ل ــت ــرَي ــوان دةت
بؤنمونة لَيوةربطريَيت زؤرى سودَيكى 
مدانةوةى

َ
وةال سيستمى بةكارهَينانى

 Audience response” طوَيطر
لةبوارى سودمةندة كة “system
بيستنىدةنطو طفتوطؤو دةنطدانةوة.
كؤمثيوتةرو بةكارهَينانى هةرضةندة
قؤناغَيكى لة  ئَيستا هةتا ئينتةرنَيت 
بةهؤى ئةمةش نيية ثَيشكةوتوودا زؤر
م
َ
بةال تَيضوونةوةية، و خةرجي زؤرى

ئاسانكارييةك ضةند ئةوةشدا
َ
لةطةل

جؤراوجؤر رَيطةى ضةندةها و كراوة
الدَيكانى لة نمونة  بؤ طرياوةتةبةر، 

 Kothmale ةى
َ
كؤمةل سريالنكادا

  community Radio Internet
ئاسانكارى ميكانيزمَيكةوة رَيطةى لة
هــةردوو لةبةكارهَينانى ــات دةك بؤ 

بؤ ئةمةش ئينتةرنَيت راديؤو ثةخشي
دةستةبةركردنى زانيارى و طةياندنى

خوَيندن لةالدَيكاندا. هةلي
ئـــــازادى هــــةروةهــــا زانـــكـــؤى
زانكؤى هندستانيش لة بةريتانيا،و
سستمى ــدى  ــان ــراط ــدَي ــةن ئ ـــــازادى  ئ
ثــريــنــتــةرو و تـــؤمـــاركـــةرى دةنــــط
تةلةفزيؤنى راديؤو ثةخشي ظيديؤو

ثةيداكردووة.
 Computer=) زاراوةى
بةشَيوةيةكى (assisted learning
بــةكــارهــَيــنــانــى ــــاى بـــةرفـــراوان وات
وانة و خوَيندن بوارى لة كؤمثيوتةر

دةطرَيتةوة. وتنةوةدا
مَيذوو: .6

 Dieter Lenzen طوَيرةى بة
 Universital Berlin ســةرؤكــى
دادةنَيت  ى 1994 واى

َ
لةسال  Freie

بةر
َ
كةمَيذووى خوَيندن مليؤنَيك سال

خوَيندن دانى
َ
سةرهةل بَيت ئَيستا لة

كؤنةكانةوة شارستانيةتة لــة هــةر
بوو سروشتى كاردانةوةيةكى وةك
ثَيشكةوتنى مانةوةو  و ملمالنَي  بؤ

كلتور.
ثةرةسةندنى كلتورى نةتةوةيةك
زانيارى ثراكتيزةكردنى  بة  بةندة
طا

َ
كؤمةل لة نــوَي، زانيارى ناردنى و 

لة زانيارى نةخوَيندةوارةكاندا ناردنى
كردنةوةو يان بةالسايي زارةكى رَيطةى
ئــةمــةش ـــووة ب ضـــريؤك طــَيــِرانــةوة
ديكة نةوةيةكى بؤ لةنةوةيةكةوة
سةندووة طةشةى  ــووةو  ب ـــةردةوام ب
زارةكـــى ــى ــن ــة زام ل و بـــةرة بـــةرة
ثيت و نوسراو هَيماى بؤتة تَيثةِريوةو
كلتورةكان كة كاتَيك هةروةها بِرطة. و
و زانيارى ناردنى  بة دةكــةن  دةســت 
زمان وطؤِركردنى

َ
ئال و بوون فــراوان
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و بازرطانى ثةيوةندى بةهؤى ئةمة
دةبَيت. ئاينييةوة و يةتى

َ
كؤمةال

فةلسةفة: .7
فَيربوون  فةلسةفةى لة  مةبةست
و سروشت و ئامانج ينةوةى

َ
لَيكؤل

كة نمونةيية، ثــةروةردةى ناوةرؤكى
مرؤظ و سروشت دةربارةى بابةتةكان
ثةيوةندى و ت 

َ
ــةال دةس كَيشةكانى و 

هةية. طاوة 
َ
كؤمةل ــةروةردةو ث نَيوان

بــريدؤزَيــكــى ــربــوون فــةلــســةفــةى فــَي
سايكؤلؤذى بةطةشةسةندنى تيؤرييةو
بةسرتاوة، مرؤييةوة طةشةسةندنى و
دةربارةى بنةِرةتى ئامانجَيكى ضةند
كة ثَيشنياركراوة فَيركردن ثةروةردةو

ئةمانةن: طرنطرتينيان
طاى

َ
كؤمةل نوَييةكانى ثرؤذة .1

بؤئةوةى خوَيندةوار كى
َ
بؤخةل مةدةنى

بةستوو بةخؤ ثشت  تاكَيكي  ببنة
بريمةند،ئةمةشبةبةرةنطاربوونةوةى
بةهؤى كة كَيشانةى و ــؤزى

َ
ئــال ئــةو 

دةبن دروست ئابورييةوة و سياسةت
ثرةنسيثة لة بوونةوة

َ
قول هةروةها

يارمةتيدان و رةوشتيةكان و ئاينى
تاكو ن

َ
منداال كةسايةتى ناساندنى و

لة خــؤيــان بــكــةن هــةســت بــةبــوونــى
طادا.

َ
كؤمةل

لقَيكى هــةمــوو لــة  طــــؤِران  .2
فَيركردن  لةقوتابخانةكاندا ثةروةردةو
تاكةكان طةشةسةندنى بؤ هؤكارَيكة
مرؤظايةتى ثاشةرؤذى و طادا

َ
كؤمةل لة

ـــات دةب ثــَيــشــي دةطــــؤِرَيــــت بــــةرةو
طةشةسةندنى دةبَيتةهؤى كةئةمةش

طادا.
َ
كؤمةل لة ئابوورى

و تاكةكةسي طةشةكردنى  .3
ثشت ئامانج بةدةستهَينانى تواناى
ئامادةكردنى بةتواناو دةبةستَيت

لةسةرةتاوة. و هةر بةباشي
َ
مندال

كة ــةكــة دامــةزراوةي ثـــةروةردة
ئةم تا بهَينَيتةدى، ئامانج دةتوانَيت

بَيت، دروست بةشَيوةيةكى دةزطاية
زؤرى سودى بةسةركةوتوويي

َ
مندال

لَيوةردةطرَيت.
سايكؤلؤذى: .8

زاراوةى ثةروةردةى سايكؤلؤذى   
ديكةى بــوارةكــانــى خوَيندنطةو لــة 
ئةم زؤرجــار طرنطة، زؤر فَيركردندا
ثةروةردةيي بةسايكؤلؤذى ــة زاراوةي
ناودةبرَيت كةدةروونناسي ثةروةردةو
و ـــتـــةوة، دةطـــرَي ــوون ــرب ــَي ــــوارى ف ب
دةررونناسي خوَيندنطة سايكؤلؤذى
سايكؤلؤذى دةطرَيتةوة. قوتابخانةكان
ثزيشكى نَيوان ثةيوةندى ثةروةردةيى
لةبةرامبةردا دةبينرَيت. بايؤلؤذيدا و
زانــيــارى ســايــكــؤلــؤذى ثـــةروةردةيـــي
بةزنجريةيةكى دةبةخشَيت تـــةواو
ثةروةردةو بوارى ثسثؤِرانى لة فراوان
طةشةسةندنى كةدةبَيتةهؤى فَيركردن
لة فَيربوون و خوَيندن شَيوازةكانى
ثةروةردةدا ديكةى بةشةكانى زانكؤو
خوَيندن توانستى زؤرى بة سايكؤلؤذى
دةتوانرَيتثرؤطرامةكانى دةكاتو زياد
كتَيب شَيوةى بة ثةروةردة سايكؤلؤذى
زانكؤ خوَيندكارانى بــة ثَيشكةش

تَيطةيشتنى. بؤ بكرَيت
وَالت ئابوورى كاريطةرى
فَيركردن: ثةروةردةو لةسةر

لـــة ــــــان ــــــاس ــــــن ــــــووري ــــــاب ئ
روون ئــةوةيــان ينةوةكانياندا

َ
لَيكؤل

هةية طةورة كةلَينَيكى  كة  كردؤتةوة
نةتةوة ثةروةردةى و خوَيندن لةنَيوان
لة ةمةندةكان 

َ
دةول و ــةت دةرام كةم

نةطةيشتنى بةهؤى ئةمةش جيهاندا،
ئابوورى فشارى و ثَيويست تةكنؤلؤذى
لَيكردووة كةواى تانة

َ
وال ئةو  لةسةر

نةكةوَيت. ثَيش و بِروات دواوة بةرةو
كة ســةِّـــانــدوويــانــة ئابوريناسان و 
دةرامــةتــةكــان كــةم  خَيزانة كاتَيك 
هاوسةنط ئابوورى بارَيكى دةطةنة

خوَيندن بؤ دةنَيرنةوة ةكانيان
َ
مندال

قخوَيندنطةكانيان. بؤ
تــــــة

َ
وال لــــة ــــك ــــدَي لــــة هــــةن

كَيشة ــــذةى رَي ثــَيــشــكــةوتــووةكــانــدا
هةروةها زؤربووندايةو  لة جدييةكان 
طة

َ
كؤمةل و دةرامــةت  كةم تانى 

َ
وال لة

طرنطى لــة بَيئاطان طؤشةطريةكاندا
هةرضةندة فَيركردن، ثةروةردةو بوارى
وةزارةتــى جيهان تانى

َ
وال لة  هةندَيك

كةبايةخ هةية ضاالكيان ثــةروةردةى
وةك طرنطى لةبابةتى بةهةندَيك
زانستى زؤر و بيانى زمانى فَيربوونى

ديكة،دةدةن.
ثةروةردةو بوونى بةجيهانى

خوَيندن:
ــى  ــةك ــوةي ــَي ــةش ــــــــةروةردة ب  ث
وبؤتةوةو

َ
بال جيهاندا  لة  بــةرفــراوان

تةنها ــةك ــةن ك ســـةنـــدووة ــةى  ــةش ط
كو

َ
بةل ثَيدراوة، طرنطى زانيارييةكان

لــةنــَيــوان زانــيــاري ــوطــؤِركــردنــى
َ
ــال ئ

قؤناغةكاندا طشت لة خوَيندكاران
بؤنمونة ديـــارة.  و بــةرضــاو َيكى

َ
رؤل

 Socrates – Erasmus لةئةوروثادا
دةدات زانيارى وطؤِركردنى

َ
ئال يارمةتى

ئةوروثادا. هةروةها لةنَيوان زانكؤكانى
َيكى 

َ
هَيل Socrates ضةند دامةزراوةى

بؤخوَيندكارانى كــردووة  دةستةبةر
ئةوروثا، خؤرئاواى ئاسياو ناوةِراستى
واية ثَييان تــوَيــذةرةوان لة هةندَيك
كةبةكارهَينانىشَيوازىجيهانىلةبوارى
بؤ هاندةرَيكة فَيركردندا ثــةروةردةو
و خوَيندن ثرؤسةى بةرةوثَيشضوونى

بوونى. بةجيهانى
  

سةرضاوة:
en.wikiipedia
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هيض ســةردةمــةدا لــةم ئاشكراية
كَيشة لةبايةخى  طــومــانــى كــةســَيــك 
ضونكة نيية، زةوى ئيكؤلؤذييةكانى
ثيسبوون هةيةو ئؤزؤندا ضينى لة درز
تيشكى ناوكيي بةهةموو جؤرةكانييةوة
وة.

َ
بــال خــؤراكــى،  ذاوةذاوو و ئاويي و 

و دارستان فةوتانى لةاليةكةوة، ئةمة
ديكةوة، لةاليةكى بيابانةكانيش كشانى
زةوى دانيشتوانى طةورةى خةمى م

َ
بةال

لةزانايانى كةيةكَيك ترشةبارانة كَيشةى
كردووة وةسفي بةكارةساتَيك ئيكؤلؤذى
و رووةك و رَيــدةكــات هَيواشي  كةبة 
ئةو خَيروبَيرى ـــارو رووب دةريــاضــةو
هةروةها دةكـــات، ـــران وَي شوَينانةش
كةلوثةُّـ لة داخوران كرداى دةبَيتةهؤى
بةهؤى ــةبــةردو كــانــزا. ل دروســتــكــراو
مانياى

َ
ئةل كَيشةيةوة ئــةم مةترسي

يةك لةتةنيا زيانةكانى  بِري  خؤرئاوا
مةزةندة  دؤالر مليؤن 600 بة دا

َ
سال

دةكاتبةهؤىتَيكضوونوزيانثَيكةوتنى
ترشة بةهؤى ى

َ
كشتوكال بةرووبوومى

ديكة ينةوةى
َ
لَيكؤل هةروةها بارانةوة.

ترشة خــراثــي كــاريــطــةرى كــة  زؤرة 
جامى نمونة  بؤ دةخـــاتـــةِروو. بـــاران 
ديسكظةرى زانستى طؤظارى لة جيمس

بةناونيشانى وتارَيكى
رَي دةتـــوانـــَيـــت  «كــــَى 
بطرَيت؟» باران لةترشة

وكردؤتةوة.
َ
بال

لــةو  يـــةكـــَيـــك   
ترشة بةهؤى شوَينانةى
زيان دووضارى بارانةوة
بووةدةرياضةىبَيطةردى
خؤرئاواى لة ة (مــوس)
ئاديرونداك شاخةكانى
َيكدارىبةرز

َ
كةبةكؤمةل

كةنارةكةى بةدرَيذايي  و دةروةدراوة 
جوانييةكى ئةمةش درَيذبوونةتةوةو
لة بةخشيوة، بةدةرياضةكة هَيمنى
دةريــاضــةيــة ــةم ئ نــى رابـــــردوودا

َ
ســاال

ةمةند
َ
دةول و بؤق سةلةموون  بةماسي

ماسي يةك تةنيا ئَيستادا لة م
َ
بوو، بةال

مراوى ناكةيت، بةدي بؤقيش يةك و
طرة ماسي  ندةى

َ
بال ئــاوكــةوتــوو ــر  ذَي

ئةوانيش دةطــةِران ماسيدا كةبةشوَين
ئةمانة بةهؤى هةموو كؤضيان كردووة.
كيميازانى داوة، روويان بارانةوة ترشة
راثؤرتَيكى سميس رؤبــةرت بةريتانى

بؤيةكةمجار  نوسيووةو الثةِرةيي 600
باران  بةترشة ئاماذةى 1872 دا ي

َ
سال لة

مانشسرت دا لةشارى
َ
كةلةهةمان سال داوة

ة
َ
دوكةل ئةو بؤ ئةمةى هؤكارى باريوةو

كَيشي كارطةكانةوة
َ
طَيِراوةتةوة كةلةدوكةل

سويدى زاناى لةكاتَيكدا بةرزدةبوونةوة.
تَيبينى  1967 دا ي

َ
سال لة ئؤدين سفانت

كردووة، سويد لة بارانى ترشة بارينى
تَيثةِربوونى بة ترشييةكةى  كةبِري
جةنطى » لَيناوة ناوى بةرزبؤتةوة، كات
ثاشان سروشتدا» لة  مــرؤظ كيميايي
ينةوةكانىئَيستاكةئاشكراىدةكةن

َ
لَيكؤل

ترشة دروستبوونى سةرةكى هؤكارى
بةرهةمهَينانى وَيستطةكانى بؤ بــاران

ثيشةسازى طةورةكانى ناوةندة كارةباو
وةو

َ
تانبال

َ
وال كةلةزؤرَيكلة دةطةِرَيتةوة

بِريطةورةلةبةنزين دةسوتَيننورؤذانة
لةطازةكانى بِريطةورة بةدةرضوونى

َ
ثال

هايدرؤجني و طؤطرد دوانؤكسيدى وةك
بؤناو نايرتؤجينةوة ئؤكسيدةكانى و

دةنَين. هةوا
دروستبوونىباران:

روودانى  لةئةنجامى باران ترشة  
دةبَيت دروست طازانةوة ئةو كارلَيكى
طرنطرتينيشيان تَيداية، طؤطردييان كة
ئؤكسجني

َ
لةطةل طؤطردة دوانؤكسيدى

بنةوشةيي سةروو  تيشكى  بةبوونى  و
كـــةلـــةخـــؤرةوة دةردةضــــَيــــت، ثــاشــان
دَيــت بــةرهــةم كربيت سيانؤكسيدى 
كةلةهةواداية ئــاو مى 

َ
هةل

َ
كةلةطةل

دروست طؤطرد ترشي  و  يةكدةطرَيت
واسراوىلةشَيوةىثرذة

َ
كةبةهةل دةبَيت،

شوَينَيكةوة لة هةوا ورددا ثريشكى يان
ــةوة، ــت ــوازَي ــط دةي دى ــؤ شــوَيــنــَيــكــى ب
لةطازةكانى هةندَيك

َ
لةطةل لةوانةشة

و يةكبطرَيت نةشادر وةك هــةوادا ناو
بةرهةم نــوَي ئاوَيتةيةكى ــارةدا ب لةم 
م كاتَيك

َ
بةال نةشادرة، طؤطرداتى كة دَيت

دةبــَيــت و فرسةتى بــاران هــةوا وشــك
ثــرذةى ترشي ئةوا كةم دةكــات، بارين
طؤطردى نةشادر ةكانى

َ
و دةنكؤل طؤطرد

ــةهــةواى وةســتــاودا ل ــواســراوى
َ
بــةهــةل

تةمومذَيكى لةشَيوةى و دةمَيننةوة
كاتَيك بةتايبةتى دةردةكـــةون، كةمدا
دةبن طونجاو باران بارينى بؤ بارودؤخ
دةتوَينةوةو باراندا لةئاوى كاتة ئةو
ترشة لةشَيوةى  زةوى رووى لةسةر 
ئؤكسيدةكانى ئةمةو دةكــةون، باراندا
ئؤكسيدةكانىنيرتيتدا

َ
نايرتؤجنيلةطةل

باران بؤ دروستكردنى ترشة يةكدةطرن
بةبوونى نايرتؤجني ئؤكسيدةكانى كة

باران     ترشة
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و تيشكى سةروو بنةوشةيي ئؤكسجني
دةطؤِرَين. نايرتؤجني ترشي بؤ

ــواســراوى 
َ
بــةهــةل ــرشــة ـــةم ت  ئ

دةمَينَيتةوةو ودا
َ
نــةجــوال ــةهــةواى ل

يان دةبــارَيــت ــدا ــاران ب  ئـــاوى
َ
ــةطــةل ل

طؤطرد تــرشــي وةك دَيـــتـــةخـــوارةوة،
ثَيويستة دةكــات. دروســت ترشة بــاران
بخةينةِروو: دووتَيبينى بــوارةدا لةم
بةهؤى ثيسبووةكان طازة يةكةم تَيبينى
دةطوَيزرَينةوة، هةواييةكانةوة تةزووة
ئةسكةندنافيا لــة ينةوةكان 

َ
لَيكؤل

طازةكانى ــِري  ب دةكــةن ــةوة ل جةخت 
بــِرةى  لــةو 2.0 جــار بــةرزتــرة طؤطرد
لةهةمان دةردةضَيت، كةلةكارطةكانةوة
لةهةواى طؤطرد طــازى بــِري كاتيشدا
خؤرئاوا ئةوروثاى  تانى 

َ
وال دةوربــةرى

ئةمريكا تانى يةكطرتووى
َ
وال بةتايبةتى

ئةمةش  تَيثةِرناكات،  -20
َ
%  10 لة

ثيسبووانة طازة ئةم  دةطةيةنَيت  ئةوة
ئةوروثاى لة هــةواوة  تــةزووى بةهؤى
ئينطلتةرا ئةسكةندنافياو بؤ خؤرئاواوة
باران دووةم: تَيبينى دةطوَيزرَيتةوة،
دةكات، زياد كاتدا تَيثةِربوونى

َ
لةطةل

كَيشةى و ثيسبوون » كتَيبي لة وةك
ينةوةكان

َ
لَيكؤل ــووة، داهــات ســـةردةم»

لة ئةو بارانةى ترشي ئاماذةدةدةن بِري
باريوة  سويددا بةسةر دا  1982 ى

َ
سال

بوو زياتر لةبِريترشي ئةو بارانة دةجار
شارةزايان  باريووة، 1969 دا ى

َ
كةلةسال

باران ترشي رَيــذةى كــردووة تَيبينيان
كةجَيطةى بةرزبؤتةوة شَيوةيةك بة
ئاوى ترشي ثلةى م

َ
ــةال ب مةترسيية،

لة   4.5 طةيشتؤتة بةريتانيا لة بــاران
كةنةدا  لة دا

َ
سال هةمان لة ، 1979 ي

َ
سال

طةيشتؤتة  فرجينيا لة 3.8 و طةيشتؤتة
لة  بـــاران ئــاوى  ترشي كةثلةى  1.5
ترشي طؤطرد، ثلةى لة فرجينيا نزيكة

 1977 ى
َ
سال لة ئؤسكؤتلةنداش لة

ئةنجةلؤس  لؤس  لة و  2.7 طةيشتؤتة
نزيك واتة 1980 طةيشتؤتة 3، ى

َ
سال

ليمؤ،دابةشبوونى ئاوى سركةو ترشي لة
وآلتانى تةنيا  بـــاران ترشة جــوطــراَّـ
دةشَيت كو

َ
بةل ناطرَيتةوة، ثيشةسازى

لةسةرضاوةكانى هةورةكانةوة بةهؤى
ثيسبوونىثيشةسازييةوةبطوَيزرَيتةوةو
كة ببارَين ناوضانةدا لةو باران ترشة
سةرضاوةكانى بة ثةيوةندييةكيان هيض
بدرَيت ئاماذة دةبَيت نيية. ثيسبوونةوة
لة كة ثاك ئاوى بارانى ترشى ثلةى بة

بة  بــاران واتة 5,5 – 6 داية و نَيوان
هيض ، ترشة  مةيلةوو سروشتى خؤى
ئةم بؤ نيطةتيظيش دةرئةنجامَيكى
درَيذايي بة كة نةكراوة تؤمار رَيذةية
و ــووة ب شَيوةية بــةو  ســاأل مليؤنةها
دابنرَيت خاوَين بة باران ئاوى دةكرَيت
سةر بؤ زيانَيكيش هيض ثلةيةداو لةم
كة زانيارييانةى ئةو بةثَيى نيية ذينطة

. دةستدان لةبةر
سةر بؤ ترشة باران كاريطةرى

رووةك: و دارستان
 وَيرانبوونىدارستانةكانكاردةكاتة 
تَيبينى ضونكة ذينطةيي، سيستمى سةر
دارستانةكان بةرهةمهَينانى كـــراوة

ئؤرطانى  بةرهةمى كؤى 15 %ى نزيكةى
ئةوةندةش ثَيكدةهَينَيت، زةوى لةسةر
ئةو ــِرى  ب بدةين  ــةوة ب ئــامــاذة بةسة 
جيهاندا لــة  مـــرؤظ كــة تةختةيةى

مليار   2,4 لة ساآلنة بةكاريدةهَينَيت
دارستانةكانى هــةروةهــا زيــاتــرة، تــةن 
كيلؤمةتر يةك  لة ضنارى ضَينراو دار

ئؤكسجني  لــة  ــةن ت  1300 دووجــــادا
1640 تةن  نزيكةى و بةرهةمدةهَينن
وةرزى ماوةى لة كاربؤن دوانؤكسيدى لة
باران ترشة هةروةها دةمذن، طةشةدا،
ئابووريةكاني رووةكــة  سةر كاردةكاتة
كاريش هةيةو وةرزييان بةروبوومى

سنةوبةر، دارستانةكانى سةر دةكاتة
َيت

َ
دادةمال طةآلكانى درةخت لة ضونكة

لة تَيكضونَيك روودانــى هؤى و دةبَيتة
لَيرةشةوة خاكدا، لة ئايؤنى هاوسةنطى
تووشى رةطةكاندا  لة مذين كـــردارى 
دةرئةنجاميش دةبــَيــت، تــَيــكــضــوون
لة طةورة زيانَيكى روودانى هؤى دةبَيتة

يدا.
َ
بةروبوومىكشتوكال

لة  زؤربةى دارستانةكان  هةروةها
وآلتةيةكطرتوةكانىئةمريكاترشةباران
ةتة

َ
حال بةم ثلةيةك بة تَيدةكةن كاريان

مردنى واتــة (فالدرشرتين) دةوترَيت
زيان زؤرترين كاتَيكدا لة ، دارستان
بةهؤىترشةبارانةوةبةردارىسنةوبةر
دةكةوَيتلةبةرزاييةكاندا...ضونكةبةر
و ــت دةوةرَي طةآلكانيان خؤيان  لةكاتى
دارةكانيان باشى سةر كاردةكاتة ئةمةش
ثَيكةوتنى زيان هؤى دةبَيتة لَيرةوة و
وَيرانبووني بةهؤى ئــابــورى اليةنى

دارستانةكانوتَيكضونيانةوة.
لةسةر باران ترشة كاريطةرى

خاك:
راثؤرتةكانئاشكرايانكردووةخاك
ترشة ترشى بة ئةوروثادا لةناوضةكانى
هؤى بؤتة ئةمةش و بوون كاريطةر باران
بةهؤى شوَينانة لةو زؤر زيانثَيكةوتنى
دابةزينىضاالكىبةكرتياىضةسثَينةرى
ناوةندى ــنــةرى دابــةزَي و نايرتؤجني
ئؤرطانييةكان، ــاددة  م وةشانى

َ
لَيكهةل

ئةستوربوونى هــؤي دةبَيتة ئةمةش
ئةو تا  رووةكييةكان ثاشماوة ضينى 
لةبةردةم ضوونة رَيطر ئاستةى دةبَيتة
رَيطةطرتن خاك و ناو ئاو بؤ ذوورةوةى
ئةم و تــؤوةكــان كــردنــى لــة ضــةكــةرة
دابةزينى هؤى دةبَيتة كاريطةريانةش

بةرهةمىدارستانةكان.
بؤسةر باران ترشة كاريطةرى

ئاذةأل:
ثَيكهاتةيةك هــةر تةندروستى
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ذينطةيي سيستمى ثَيكهاتةكانى  لة
ثَيكهاتةكانى ســةالمــةتــى بــة بــةنــدة 
باران ترشة كاتَيك نمونة بؤ ديكةوة،
قرتَينةرةكان رووةك،  سةر  كاردةكاتة
بؤ ثةناطةيةك و خؤراكى مــاددةى لة 
ئةم و دةبن بَيبةش بذين تيايدا ئةوةى
لةناو و سةريان دةكاتة كار دؤخــةش
ة
َ
ئاذةل ثاشان  كؤضدةكةن، يان  دةضــن

دةذين ئةمانة لةسةر كة طؤشتخؤرةكانى
و دةكةن يان كؤض لةنا دةضن ئةوانيش
دةبَيت، بةردةوام زنجريةكة بةمشَيوةية
راستةوخؤ كاريطةرى ترشة باران لةوانة
هةروةها و دةربكةوَيت ئاذةآلن لةسةر
و ماسيية دار

َ
توَيكل ضوونى تَيبينى لةناو

ترشةكاندا، دةرياضة لةناو بضوكةكان
دروستبوونى بةهؤى ئةويش كــراوة،
كاريطةرى بةهؤى  ذةهــراوى ثَيكهاتةى
ترشة ئــةم ـــارانـــةوة، ب تــرشــى تــرشــة
ــى رووةك شانةى نــاو  دةِرواتــــة كاتَيك 
– طريساوةكان رووةكة – ثالنكتؤنةوة
كاتَيك و خانةكان) تاك زيندةوةرى (كة
دةيخؤن، بضوكةكان ماسيية و دار

َ
توَيكل

بةرَيذةيةكى ذةهراوييةكان ثَيكهاتة
دةبَيتةوةو ضِر شانةكانياندا لة طةورة
لة ذةهراوييةكان ــاددة  م بةمشَيوةية
كؤدةبَيتةو سَييةمدا و دووةم بةكاربةرى
لةناو كوشندة رَيذةيةكى دةطاتة تا و
بةوة ئاماذة ثَيويستة خؤراكدا. زنجريةى
تةواو و  تَير ذينطةيي بدرَيت سستمى
لة توخمة تَيكضوونكَيك نابَيت ئةطةر
بةكاربةرةكانى يان بةرهةمهَينةرةكانى
ـــــدا، لة رووي يـــان شــيــكــةرةوةكــانــيــدا
دةبَيتة دارستانةكان مردنى ئةنجاميشدا
طيانةوةرة لة زؤرَيك لةناوضوونى هؤى
لة ـــك زؤرَي كؤضكردني و بضوكةكان
شَيوةية بــةو و طــةورةكــان طيانةوةرة

...هتد.
سةر بؤ ترشة باران كاريطةرى

مرؤظ:

لــةشــارة   تــةمــومــذى دوكـــــةآلى
ترشى و دةبَيت دروســت طةورةكاندا
ــك رؤذَي ضةند بــؤمــاوةى كــة تياداية 
دةمَينَيتةوة، هةوادا لة واسراوى

َ
بةهةل

بــةهــؤى ــــاددة ثــيــســةكــانــى كــاتــَيــك م
رووبـــةِرووى طواستنةوةوة هؤيةكانى
كة سةروو بنةوشةيي دةبنةوة تيشكى
كيميايي كارلَيكردنَيكى خؤرةوةدَيت، لة
هؤى دةبَيتة و روودةدات نَيوانيادا لة
كة دوكــةآلوى تةمومذى دروستبوونى
يةكةمى سةعاتةكانى لة بةتايبةتى
دةكَيشَيتبةسةرشارةكاندا،

َ
بةيانياندابال

دوانؤكسيدى طــازى ترسناكرت لةمةش
كة كليلةية ئــةو ضونكة نايرتؤجينة
كيميايي كارلَيكى زنجريةيةك  دةضَيتة 
لَيوة ــةآلوى دوك تةمومذى  كة تيشكى
دةكةوينة لَيرةشةوة و ثةيدادةبَيت،
كة ديكة ئاوَيتةى ضةندةها بـــةردةم
مرؤظ سةر بؤ زيانمةنديان كاريطةرى
هؤى توشبوون دةبنة بؤ نمونة هةية،
قورط و ثةردةى لينجة بة هةوكردنى
تَيكضوونى و خنكان كؤكةو خرؤشاندنى
شانةودابةزينىناوةندىرؤشنةثَيكهاتن
ئةمانة سةرجةم سةوزةكاندا، رووةكة لة
ثةنطخواردنى دياردةى روودانى بةهؤى
شارى لة وةك روودةدةن طةرمييةوة

كاتَيك  روويدا 1952 دا ى
َ
لةندةن لة سال

رؤذ سَي ماوةى بؤ تةمومذى دوكةآلوى
بةهؤيةوة كة كَيشا شارةكةدا بةسةر ى

َ
بال

ــةدةســتــدا،  ل طــيــانــيــان كـــةس   4000
ئةسيناش ئةنقةرةو لة ئةوةى هةروةها
بؤ باران ترشة كاريطةرى وَيِراى روويدا،
تةالرة بيناو و ثيشةسازى ناوةندة سةر
شــوَيــنــةوارةوة رووى  لة دَيرينةكاني
ئةنجامدانى ضونكة هةية، بايةخيان
و نؤذةنكردنةوةيان ثَيويستى ضاكسازى
كة كاردةكاتة هةية بوودجةى طةورة بة
بــذَيــوى و ــاك ت ــوى ــذَي ب ئاستى  ــةر  س
نةتةوةيي،بؤنموونةتَيكضوونىهةندَيك

لةبةردةكانىبورجى بةناوبانطىلةندةن
جطة ئةمة مينسرت «بي» وست َيساى

َ
كل و

لةطةأل ئازؤت ترشى نَيوان كارلَيكى لة
لةنَيوان كة كارلَيكانةى لــةو زؤرَيـــك
، كانزاكانةوة لة زؤرَيك و ئازؤت ترشى

روودةدات.
ضارةسةركردنىكَيشة:

مةترسى طرتنى لةبةرضاو بة
كاريطةرة ئةو و بــاران ترشة ــاردةى دي
لَيي تــَيــكــدةرانــةى و زيــانــبــةخــش 
ثَيشنيارى توَيذينةوةكان دةكةوَيتةوة،
كَيشةية ــةم ئ بــؤ  ــان ضــارةســةري دوو 

يةكةم: كردووة،
بِرى دوبــارةبــؤوةو ضارةسةرَيكى
ترشة بارينى ضونكة زؤرة، تَيضونى
ئةويش ، دةبــَيــتــةوة بـــاران دووبــــارة
رووبار ئاوى كردنى هاوسةنط لةرَيطةى
بة ييةكانةوة

َ
كشتوكال زةوية دةرياضةو و

ضارةسةركردنى دووةم: تفت، مــاددةى
ــطــةى ــةرَي ل هــةمــيــشــةيــيــة، ئـــةويـــش
خاوَينكردنةوةىماددةثيسبووةكانةبةر
ببنةوة، بآلو هةوادا بةرطى بةناو لةوةى
روانطةييةكى بة ثَيويستة ئةوة لةبةر
وةك نةِروانني لةذينطة ئةبسرتاكتةوة
سياسةت و لة بابةتةكانى ديكةى وةك
لةسةر دةِروانــني رؤشنبريى و ئابوورى

. ةتان
َ
و دةول طةل ئاستى

 ئةوةىثَيويستةلةثَيناوىذينطةدا 
سيستمَيكى دؤزينةوةى بدرَيت ئةنجام
ذينطة ضاودَيريكردنى بؤ ثَيشكةوتووة
بؤضاودَيرى تةواوكار سستمى ضونكة ،
بينني لةثَيناوى  ثَيويستة زؤر ذينطة 
ضاالكى و باكطراوند بةدواداضوونى و
ناو ثيسبووةكانى رةطـــةزة ســةرجــةم
ثَيشكةوتنى بةهؤى سروشتى ذينطةى

بوارىتةكنؤلؤذييةوة.
سؤزان

سةرضاوة:
www.Sience.com
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َيك
َ
ل مة كؤ

لةوةكرد جةختيان بايؤلؤذى زانايانى لة
ديناسؤرةكان كؤنانةى ثَي شوَين ئةو
طةى

َ
بةل دؤزراونةتةوة دواييةدا كةلةم

كةهةندَيك ثَيدةبةخشن بةهَيزمان
مةلةكردنيان تواناى  ديناسؤر  جؤرى

هةبووة.
بؤيان  كارةكانياندا زنجريةى لة زاناكان
شوَينةوارى ئةو شوَينةى كة دةركةوتووة
دؤزراوةتةوة لَي ديناسؤرةكانى ثَيي
مةتر ثانزة نزيكةى درَيذييةكةى كة
طةشتَيكى وردةكارى هةندَيك ، دةبَيت
طيانةوةرانةى لةو يةكَيك دوورودرَيذى
هةروةها دةكات ئاشكرا ذياون كاتةدا لةو
حةوزى لةناو  رؤيشتنيشيان ى 

َ
هَيل

دؤزراونةتةوة ئيسثانيا لة كامريؤن
بووة. طةورة دةرياضةيةكى كةئةوكاتة

ثَي ئاشكراوةكانكة شَيوةىثيتى  شوَين  
دةدةن ئاماذة هةية ئينطليزييان ى (S)
شوَينةوارةى ئةو طيانةوةرةى ئاو كةئةو
ماددة بةسةر ثَييةكانى بة جَيهَيشتووة
بنكةىدةرياضةكةدا ناو نيشتةنييةكانى
ئاوةكةدا مةلةيان رؤيشتوون كاتَيكلةناو
سَي نزيكةى ئاوةش ئةو ى

َ
قوول كردووةو

بووة. مةتر
ثوختةى  كة  زاناكان تيمى   
جيؤلؤجيدا طؤظارى لة توَيذينةوةكةيان
مَيذووى داوة بة وكردةوة ئاماذةيان

َ
بال

 125 كةبؤنزيكةى ثَييانة شوَين ئةو
دةطةِرَيتةوة واتة لةمةوبةر

َ
مليؤن سال

زوو». «تةباشريى سةردةمى بؤ
لةوة  جةختيان هةروةها  
بؤ شوَينةوارةكان كة كردةوة
طةورةى ديناسؤرَيكى ثَيي شوَين
كةبةثَي دةطةِرَيتةوة طؤشتخؤر

رؤيشتووة.
زانكؤى  لويس كوستيور لة د.  
كةيةكَيكة لةفةرةنسا نانت
لةبةشدارانىتوَيذينةوةكةلةمبارةيةوة،
ئةمشوَين

َ
بؤضوارسال لةسَي بةر َيت:

َ
دةل

كانمريؤن حةوزى دؤزييةوة.. ثَييانةمان
جياوازى ديناسؤرى هةزارةها ثَيي شوَين
مكاتَيكئةمشوَينةوارانةمان

َ
تياداية،بةال

ديناسؤرانة ئةو لةوةى نيابووين
َ
دل بينى

تواناىمةلةكردنيانهةبووة».
زاوزَييان ى

َ
مندال بة ديناسؤرةكان

كردووة:
زانايانى  ديكةوة لةاليةكى
شوَينةوارناسي ئةمريكى بؤياندةركةوت
طةشةيان بةخَيرايي زؤر ديناسؤرةكان
هةشت لةتةمةنى توانيويانة كردووةو
ئةوةى ثَيش زاوزَي بكةن واتة ييةوة

َ
سال

بطةنةقؤناغىثَيطةيشتن.
بنةِرةتدا  لة ديناسؤرةكان هةرضةندة  
ثةرةيان و خشؤكةكانن  سواللةى  لة
ندة،

َ
بال سواللةى  بة بوون و سةندووة

كردووة طةشةيان خَيرايي بة م
َ
بةال

زاوزَييان تواناى بضووكدا لةتةمةنَيكى
ئةم شريدةرةكانى وةك هةبووة
كاليفؤرنيا لة زانكؤى زاناكان سةردةمة،
شانةى دروستكةرىهَيلكةيانلةدوو مَيي
ئَيسكة هةروةها دؤزيوةتةوة. ديناسؤردا
لةناو بة كاليسيؤميان ةمةند

َ
دةول مؤخى

دؤزيوةتةوة طةورةدا دووقاضي ئَيسكى
دةطةِرَيتةوة مَي ديناسؤرى  دوو كةبؤ
ئالسوروس» » طؤشتخؤر بووة يةكَيكيان
» بووة رووةكخؤر ديكةشيان ئةوى و

تينونتوسوروس».
زانكؤى  لة ئاندرولي و سارةويرنينج  
قةكانىطةشةيان

َ
بريكليلةكاليفؤرنيائةل

دؤزيوةتةوة ديناسؤردا دوو ئَيسكى لةناو

بووةو
َ
دةسال و

َ
سال هةشت كةتةمةنيان

بة زؤربضووكة تةمةنَيكى ئةمةش
نزيكةى كةتا ديناسورةكانةوة نيسبةت

ي ذياون.
َ
سال تةمةنى سي

لة  هةروةها زاناكان ئيًَسكة مؤخيان  
تريانوسوروس ريكس» » جؤرى مَييةى
بةهةذدة تةمةنةكةيان دؤزيوةتةوةو دا

ندووة.
َ
خةمال

َ
سال

هةبوو  بةختمان » َيت:
َ
دةل ويرنينج  

دؤزييةوة، ، بةبةردبووانةمان ئةم
سَي لةماوةى تةنيا مؤخ ضونكةئَيسكة
مَييانةى لةو هةية هةفتةدا ضوار بؤ
ثَيطةيشتن، تةمةنى كةطةيشتونةتة
ئَيسكى شوَين بة ثَيويستة لةبةرئةوة
زانيارى بؤئةوةى بطةِرَيني زياتردا 
وردترماندةربارةىمَييةىديناسورةكان
ثةيوةندييان و زاوزَييان تواناى و

بةتةمةنيانةوة،بدؤزينةوة».
ئاماذةكانىطةشة:

رَيطةية  ئةو طةشة قةكانى
َ
ئةل  

ضؤن طيانةوةرانة كةئةم  دةخاتةِروو
زؤر ديناسورةكان كردووة. طةشةيان
لةو خَيراتر طةورةبوون، بةخَيرايي
طةشةيةىكةخشؤكةكانلةمسةردةمةى
بؤماوةيةكى هةروةها دةيكةن، ئَيستادا
نَيضريى ببنة بةرلةوةى ذياون دياريكراو

طيانةوةرانىديكة.
توخمى  ثَيطةيشتنى لةبةرئةوة  
زامنى بؤئةوةى بووة طرنط زؤر زوو
لةفةوتان و بكةن جؤرةكةيان مانةوةى

بيانثارَيزن.
لةو  ثشتيوانى دؤزينةوةية ئةم  
ديناسورةكان َيت

َ
كةدةل دةكات بريؤكةية

خشؤك. لة وةك نزيكرتبوون ندةوة
َ
لةبال

سرتاتيذى بة ئاماذةدةدات هةروةها
سةردةمةدا لةم ندةكان

َ
بال زؤربوونى

 
َ
بؤنزيكةى200 مليؤنسال كةزؤركؤنةو
ثةرةيان كةديناسؤرةكان دةطةِرَيتةوة

سةندووة تيايدا.
العربي ِّـجلة ملحق العلمي سةرضاوة:

ى 2008   
َ
سال ذمارة 38 ى  

دايكي ذاليا

ديناسورةكان
بوون مةلةوان
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طــواســتــنــةوة دورةكـــــان، دانــانــى 
جَيطةيةك  دياريكردنى  سرتاتيجةكان، 
خستنة  جةخت  نادياردا،  لةشوَينَيكى 
سةريةك ئامانج و يةك مةبةست، ضَيذ 
وةرطرتن لة هَيز و ئازايةتى و بةرطرى 
طرتنى 

َ
تة كردن بة مةترسي تا هةل

َ
و طال

تؤماركردنى  و  مــاأل،  نــاو  بؤ  ــؤراك  خ
ثياون  بةشى  ئةمانة  سةركةوتنةكان، 

لة ذياندا.
ضــاودَيــرى  نزيك،  طــوَيــزانــةوةى 
تَيبينى  ثَيويستى  نزيك،  ــةرى  دةوروب

لة ديكؤر  كردنى طؤِرانة ساكارةكان 
و هةواو لة زةثؤشدا و ثَيشرِبكَي 

كــــردن، ضــةنــد كــاركــردنــَيــك 
هةمة  ئــةو  لةبةر  ثَيكةوة، 
جؤرة كارانةى كة ثَيويستة 
بــةجــَيــيــان بــهــَيــنــيــت، 
ثةيوةندية  ثَيشخستنى 
مرؤيية باشةكان لةطةأل 
لةهةمان  هاوِرَيكانيدا 
ئةوةى  لةبةر  شوَيندا، 
ية هةردةبَيت 

َ
ئةو تَيكةل

هةبَيت،  ــيــانــدا 
َ
لــةطــةل

ئةمةش ضارةنوسى ذنة.
لــة  ـــاو  ـــي ث و  ذن 

لة  ذياون،  ة 
َ
سال مليؤنةها 

جَيطةدا،  و  شوَين  هةمان 
بـــةآلم هــةمــان ذيــانــى يةك 

يةك  لةمةوة  نةذياون، 
ــدا بـــووة،  ــةي رةطــــةز ث
بةآلم دوو جؤر، نَير و 

مَي.
بــــــــةم جــــــؤرة 
تــوانــاى داوة  ســروشــت 
و  ذن  هةستةكانى  بة 
داون  يارمةتيان  ثياو 
بؤ دةستةبةركردنى بةردةوامى رةطةزة 
مرؤييةكةيان. و لةبةرئةو مةترسيةى 
كة ثياو لةسةرةتاى ذيانيدا لةسةر زةوى 
بةرةنطارى دةبووةوة، زؤر لؤذيكية كة 
واى دابنَيني هةستةكانى لةو كاتانةدا لة 
ئةوثةرى تواناى كاركردنياندا بوون، بؤ 
ئةوةى يارمةتى بدةن لة دةوروبةرةكةى 
دا 

َ
لةطةل ةى 

َ
مامةل بتوانَيت  و  تَيبطات 

ثَيضةوانةكةى  واقيعدا  لة  بةآلم  بكات، 
راســــتــــة، 

شتَيكى  هيض  ثياو  ضونكة  بــؤضــى؟ 
نةبووة جطة لة كارَيك نةبَيت ئةطةرضى 
زؤر يةك اليي كةرةوةش بَيت. هةرضى 
ذنيش هةية، هةر لةو كاتانةوة، بةرطةى 
هةمة  و  جؤر  هةمة  بةرثرسيارييةتة 

ضةشنةكانى طرتووة.
  ئةم واقعة ئَيستا ئاوا دةخرَيتةِروو: 
لةماوةى  ينةوانةى 

َ
لَيكؤل ئةو  هةموو 

كة  دةريــدةخــةن  كــراون  دا 
َ
سال بيست 

ذن لة بارةى درك ثَي كردنةوة لةثياو 
سةركةوتو ترة.

 ئةو تواناى هةية هةر طؤِرانَيك 
ضةندة بضوكيش بَيت هةستى ثَيبكات، 
ثَينج  بةهؤى  دةوورووبــةرةكــةيــدا  لة 
َين 

َ
دةل ثَيى  ئةمةش  هةستيارةكةيةوة 

”ثةي ثَي بردنى مَييانة“ رةنطة هةر 
كــردووة  لَي  وا  ثياوانى  بَيت  ئةمةش 
بنَين،  ــاو  ن ”ئةفسونطةر“  بــة  ذنــان 
درك  توانا  ئةو  هةمان  ضونكة خؤيان 

ثَيكردنانةيان نيية.
ئةمة  بَيت  هةرضؤنَيك   
رازى  ثَيي  دةبَيت  راستيةكة 

بني و بِروامان ثَيى بَيت.
ذن دةبينَيت و ثياو 

تا ئَيستاش دةطةِرَيت
ــك  ــَي ــض ذن ــي  ه
ــة ضــةنــدةهــا  ــي ــي ن
ــووشــى ئــةم  جـــار ت
ــــســــتــــة  ــــوَي

َ
هــــةل

ــــت،  ــــَي ــــووب ــــةب ن
ــــــــةى  لــــة ذوورةك
طوَيت  تةنيشتةوة 
لــــة ســكــاآليــةكــى 
ـــت  ـــــــارازى دةبـــَي ن
ضَيذى خوَيندنةوةى 
ـــــــةت  ـــــــارةك ـــــــؤظ ط
”ئايا  لَيدةثضِرَينَيت 

ثَينج  ذن  و  ثياو 
هةستياريان هةية  

ئةلني ويلر
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جَيي بخةيتةوة شتةكان ناتوانيت
ــة ــريةك ش ـــةى ـــوش ـــن ش خــــؤيــــان؟ م
وا ــؤ بــةئــةنــقــةســت نــــادؤزمــــةوة؟ ت
يا مَيردة يان سكاآلكةرةكة دةكةيت؟!
ثياوة، تةئكيد بة بةآلم باوكة، يا براية
و الوة دةخةيتة  طؤظارةكة ذن  تؤى
دةِرؤيت رووى بةرةو ثَي، دةستيتة

َ
هةل

لة دةدةيــت ثَي شريةكةى شوشةى و 
دةكةيتةوة، جري دانةكانت كاتَيكدا
بَي بوو؟ كوَيدا لة  شريةكةى شوشةى
بوو، خؤيدا  شوَينى  لة هةر  ، طومان 
دوو لــةبــةردةم ئَيمة قؤناغةدا لــةم 
توِرةبونياندان، ثةِرى ئةو لة كةسةداين
وانية؟ جا ةية

َ
هةل يةكَيكيان طومان بَي

كة ناطرَيت ثياوةكة لة رَي ئةمة بةآلم
كَيشَيت.

َ
هةل درَيذ ناِرةحةتى ئاخَيكى

كة لةوةداية راستةقينة كَيشةى
بَي بة ذنةكةى ى

َ
دل ثياوةكة واتة ئةو

بيانوى كرد، ناِرةحةت هؤيةك هيض
كة بوو ئةمة لــةوةدا راستةقينةشى
نــةدى، شــريةكــةى شوشةى بةراستى
بؤضى؟ طــةِرا،  بؤشى ــةوةى ئ لةطةأل
ئةوة ضونكة ثياو وةآلمةكةشى ئةوةية

دةيبينَيت. ذن كة نابينَيت
ديــدى ــنــوردارةو س ثياو ديــدى 
ثياو كة كاتةوةى لةو سةراثاطرية ذن
خؤى بيناييةكانى توانا  بوو، راوضى
مــةوداى بؤ دياريكراو بةشَيوةيةكى
هات لــَي  واى  تا ثــَيــدا،  ــةرةى  ث دوور 
بةو و بــووةوة تةسك ئةو بينني الى
لةبةر ببينَيت، و نَيضريةكة شَيوةيةى
لة و دةيثَيكَيت تا نةبَيت ون ضاوى
بؤ دةيباتةوة و يدةطرَيت

َ
هةل ثاشرتدا

ثياو كاتَيك ئةمة، لةبةر خَيزانةكةى
دؤآلبَيك لةناو شتانةى ئةو دةدات هةوأل
بؤ راستةوة لة بكات، ديارييان داية
ثاشرتدا دةبَيتةوة،لة ورد لَييان ضةث

لــةطــةأل خــــــوارةوة، ــؤ ـــةرةوة ب ـــةس ل
هةمووى. سةر جوآلندنى

كــؤنــةوة،  لــة هــةر   بــةآلم ذن،
دةوروبــــــةرة ــــزةرى هـــةمـــوو ــــارَي ث
وردةكــاريــةكــى هــةر نزيكةكةيةتى،
لةبةر بيزانَيت، ئةو ثَيويستة بضوك
و فــــراوان بينينَيكى ـــوارى ب ئـــةوة 
بةو ئا ثــَيــداوة، ثــةرةى سةراثاطريى 
كة كردوة ثةيدا توانايةكى ذن جؤرة

لة  45 ثلة طؤشةى بة دةدات يارمةتى
ببينَيت ضاوييةوة و دةم الى هةردوو

ثَيشيةوة،  لة 90 ثلة طؤشةى سةرةِراى
ثلة   180 نزيكةى بة يةكسانة واتة
ذن بةرئةنجام:  ضــاوةوة. الى الو لةم 
كردن سةير بةيةك تةنها دةتوانَيت
بزانَيت َينَيت

َ
بجول ضاوى ئةوةى بَي

دؤآلبةكةيداية. لةناو ضى
و ذنى، تؤ ئةطةر ئةمة، لةبةر
دةوروبةرتدا لة ثياوَيك هيض ئةطةر
لــةبــةردةمــيــدايــة، ئـــةوةى نــةدى كــة
بة ئــةوةى  ثَيش  بطرة  بةخؤتدا  دان
وةآلم و بكةيت وةسفى ثةككةوتة
سةيرى سةرةوةى ئايا َي:

َ
بل بدةرةوةو 

ثاش راست؟ الى كردوة؟ دؤآلبةكةت 
دياريكراوانةت زانيارية ئةو ئــةوةى
دةخاتة سؤزدارةكةى ديدة ئةوا داية،
دةطــةِرَيــيــت بــؤى شتةى ئــةو كــار و 

. دةيدؤزيتةوة
ضى ئةى راستةوخؤية، ثياو ديدى

هةية؟ دةربارةى ديدى ذن
درك  ـــة  ل جـــيـــاوازيـــيـــة ئــــةو   
هةموو بةسةر ثةنجةى جَي ثَيكردندا
ثشت بة ديــارة، ذيانةوة اليةنةكانى
بؤ نيايي،

َ
دل كؤمثانياكانى بة بةستن

كردارةكانى تووشى كةمرت ذن نمونة،
دوريانةكاندا، لة دةبــَيــت لَيخورين
ضونكة ســروشــتــيــة، زؤر ــةش  ــةم ئ

ميكانيكى بةشَيوةيةكى ــان الك ذن
ديكةوة اليةكى لة بــةآلم دةبينَيت،
بةر ئةطةرى تامثؤن دةكةوَيت زؤرتر
كاتَيك ئؤتؤمبيلةكةيدا، طؤشةى لة
ئؤتؤمبيلةوة. دوو نَيوان دةكةوَيتة
ــى

َ
ــان خــال ــةي ــةك ــةري ـــَي طـــومـــان، ه ب

لة هةية. بةهَيزى ى
َ
خال و الوازى

ئةوة جياوازية ئةم ديكةوة اليةكى
ثياوةكةى هةميشة ذن كة لَيكدةداتةوة
كاتَيك دةبينَيت بينراوةوة تاوانى بة
ديكة ذنَيكى  بــاآلى  و بــةذن سةيرى
و نةبوو شتَيكى ئةمة ضونكة دةكات،
سةيركردنة ضةسثاو نةكراوة تَيبينى

ناكات. تَيرامانةكانى ثياوةكةى و
كة َيني

َ
نال ــةوة ئ لــَيــرةدا  ئَيمة 

شتَيك سةيركردنى لة حةزى ذنيش
َين دةتوانَيت

َ
دةل بةآلم نيية يةكَيك يان

زؤرةوة ثةنهانييةكى بة ئارةزوةى ئةو
سزادان لة بهَينَيت، و بةوةش بةدةست
نةطريسى بة ئةمة ئايا دةبَيت دةرباز

دةكةوَيتةوة. التان دزَيوى يان
وردةكــارى بة طاَلتةى ثياو

دَيت
و وردةكــارى بةسةر شت هةمان
كاتَيك دةبَيت. جَيبةجَي رةنطةكانيشدا
جل باسى دةكةين ثياوَيك لة داوا ئَيمة
ثارضةيةك يا بكات  بؤ بةرطَيكمان  و
دةزانني ئَيمة ديمةنَيك، يا ثةل و كةل
نيية خــراثــيــةوة ــة نــيــاز كــة ئــةو ل
لة كو،

َ
بةل ناكات، باس وردةكاريةكان

لةوة كردنى ثَيشكةش تواناى راستيدا
نيية. باشرتى

وردةكاري تةىبة
َ
طال ثياو دةماخى

خؤى هَيمنى و ساكارى بة زؤر دَيت،
ذيانَيكى ئةوانة بةبَي و الدةدات، لَي
جةخت ثياو دةماخى دةذى، خؤش
ــةوة، ــات دةك طرنطةكان شتة لــةســةر
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نةريتانةى ــةو ئ ــةدارى ــل ث ثــَيــى بــة 
ئـــةوةوة بـــةالى بـــؤى مـــاونـــةتـــةوة،
لةناوضوة) طةورةى (فيلَيكى ماموس
يا بَيت، ةى ثَيوة

َ
دوو ثةل يا ةيةك

َ
ثةل

ثَيطةيشتبَيت، زيانى كةمَيك ِّـؤزةكةى
نية، طــرنــط ثــيــاوةوة ئـــةوة بـــةالى
دةكات لةخؤى  ثرسيارة ئةو كو 

َ
بةل

زؤر دةكرَيت،  راو يا  دةخورَيت، ئايا 
بطةِرَيتةوة زوو ئةوةى بؤ بةخَيرايي،
هةست تيايدا كة خَيزانةكةى، ناو بؤ
داوا ثياو كةواتة دةكــات. ئارامى بة 
خَيرايي دةكـــات، خــؤى دةمــاخــى لة 
بؤى ئاِراستةيةى ئةو  طيانةوةرةكةو
ئــةوةى بؤ سةنطَينَيت،

َ
هةل دةِروات

بةرى بكةوَيت و بنَيت ةكةى ثَيوة
َ
طؤل

ةوة.
َ
مال بؤ يطرَيت

َ
هةل تاآلنيةك وةك و

نزيكةى دةربارةى رةنطةكان؟ ضاو ضى
تَيداية  الكَيشةى خانةى مليؤن 100
 10 سثى جيا دةكةنةوة، و و كة رةش
تَيداية شَيوة قوضةكيشى خانةى مليؤن

جيا دةكةنةوة. رةنطةكانى ديكة
دةستةبةر قوضةكةكان خانة كَي

X . و  بَي طومان كرؤمؤسؤمى دةكات؟
كرؤمؤسؤمة لةم  زياتري ذمارةى  كَي
بةردةوام قسة كَي و ذن. طومان هةية بَي
طومان بَي دةكات؟ شني لةسةر رةنطى
دةتوانَيت ديارى بكات بةآلم كَي ثياو،
فةيرؤزى، كاأل، شينى  شينى َيت:

َ
بل و

دةدةين ئةوة سةرنجى ئاسمانى. شينى
كة كراوة ثرؤطرام وا ضاوى ثياو، كة
هةميشة ثَيويستى دورةوة ببينَيت، لة
بؤ بكاتةوة كؤنرِتؤأل  ضــاوى بةوةية
ببينَيت نزيكةوة لة بتوانَيت ئةوةى
دا بينني لة هيالكيةكى ئةمةش  و 
كردوة لَي واى و بؤ دروســت كــردوة،
ثوختى بة ــان  وردةك كــارة نةتوانَيت
ئةم بــكــات. جَيبةجَي كــارامــةيــي و 

زؤر بؤماوةيةكى تاِرادةيةك ةتةش
َ
حال

كارة لةو واز زوو ئايا دةبَيت، بةردةوام
ثَيى كؤمثيوتةر لةسةر كة بهَينَيت
نيية، خؤى هى طوناهةكة سثَيراوة؟
ئةوة ، ناكات ئةوة ئةنقةست بة ئةو

بينينة. مةسةلةى تةنها
ضاوةكانى بة ذن ديسانةوة

دةكات قسة
بينيمان ئــةطــةر كؤتاييدا لــة 
طــةورةتــرة ذن لــةضــاوى  ثياو ضــاوى 
راوضى، وةك رابردووةكةيةوة بةهؤى
ــي

َ
رؤل كــة ضــاوةكــانــى ــةو كــاتــانــةى ل

لة ئــةوةى بؤ دةبينى بؤ دوربينيان
ببينَيت، روونى بة شتةكان دوورةوة
كة دةكرَيت ئةوة تَيبينى بةئاشكرا و
ذن ضاوى سثَينةى لة ضاوي سثَينةي
لَيكدةداتةوة ئةوة كارة ئةم بضوكرتة،
ثَيويستى لة نزيكةوة بةردةوام ذن كة
بةتايبةت هةية،  بينني  يةكرتى بة
بة ــــك داي دةربـــــــارةى ثـــةيـــوةنـــدى
ضاو فراوانى سثَينةى ةكةيةوة:

َ
مندال

َيكى
َ
كؤمةل لة كردن طوزارشت بة رَيطا

ثَيزانني و نةست و هةست طــةورةى
جؤر هةمة و زؤر ئاماذةى ناردنى و
سثَينةى ضيية؟ ئةمة بؤ طة

َ
بةل دةكات.

جؤرة ئةم طيانةوةرانةى ئةو الى ضاو
وةك نمونة بؤ ، بوونةيان بــةردةوام
نيية. هةر َيني

َ
بل دةتوانني ندةكان،

َ
بال

بةختى، خؤش بؤ هةندَيكجار
بؤ دةكــات، تؤمار  خاأل هةندَيك ثياو 
شةو لةذن ثياو كة نمونة دةركةوتووة
ئةمةمان بةست ئةطةر باشرت دةبينَيت،
لةدواييدا كة ثياو، جَيطةيي تواناى بة
ثياو كــة ــن، دةبــيــنــني ــةي بــاســى دةك
لَيدةخوِرَيت، ئؤتؤمبيل باشرت بةشةو
كة دةنَيني دان بةوةدا كاتدا لةهةمان
ئاِراستةى ةتانةدا تةنانةت

َ
حال لةو ذن

ئةطةر تَيكدةضَيت، لَي رؤشتنةكةشى
ئةطةر ــى، ــاك رون ــةر ب ثــةنــا نــةبــاتــة
ثياو با كرد، دورتان بةشةوسةفةرى

لَيبخوِرَيت. ئؤتؤمبيةكة
طوَي ثياو دةبيستَيت، ذن

هةَلدةخات
بة ـــــــذةدان ثــَيــويــســت بــة درَي
تواناى ناكات: باسةكة خؤشكردني
ثياو بيستنى لةتواناى ذن بيستنى

باشرتة.
كارَيكى  هةندَيكجار ئةمةش  
طريانى لــةشــةودا كــَي نيية، بــاش 
طومان بــَي دةبيستَيت؟ ةكةى

َ
مندال

دةنطى بةسةر ئةمةش دايــكــةكــةى.
ئــاوى كــة بــةلــؤعــةكــةدا دةطــونــجــَيــت
كانى دةنطى هةروةها لَيدةضؤِرَيت.
بةدةم كة ثشيلةكة بَيضوة مياوى و

َينَيت.
َ
دةنال خةوزِراندنةو

بةآلم نابيستَيت، باش ثياو
دةكات ثارَيزطارى باش

كــاتــَيــك  ــــةوة، ب    بــةرامــبــةر
ثشيلةكة، ثةيوةندة بة طرتنى كارةكة
كارامةية، ــةوةدا ل باوكةكة دةبينني
تواناى بؤ دةطةِرَيتةوة ئةممةش باشى
دةدات يارمةتى كة ئاِراستةكردندا، لة
دةنطةكة، سةرضاوةى دؤزينةوةى بؤ
كَي دةمَينَيتةوة: ثرسيارَيك بــةآلم
بؤ َيت

َ
دةهَيل بةجَي نوستنةكة جَيطاى

بَيت؟ دةنط بَي بكات ناضارى ئةوةى
بَيضوة لة باس هَيشتا  ئَيمة  بَيطومان

ثشيلةكة دةكةين!
كة بــةرضــاومــان بيهَينينة بــا 
ةكةى

َ
مال قوربانيةك يان ةيةك

َ
جول

دةرطاى وةك مةترسيةوة، ذَير خستة
يةكَيك وةك دَيت جريةيةكى دةرةوة كة
دةرةختَيك لقى يا بيكاتةوة،  بيةوَيت
هــةِرةشــةى و قــرضــة قـــرض دةكــــات
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شكاندنةوة دةكات، بَي طومان ثياوةكة 
ةتةدا، كارةكة تةنها 

َ
دةبيستَيت، لةم حال

كو قةدةرَيكةو 
َ
درك ثَي كردن نيية، بةل

بة  ثَيويست  كة  َيكى خؤِرسكانةية 
َ
رؤل

ةكة دةكات.
َ
ثارَيزطارى مال

ذن طوَيى سوكة:
ذنان  ثَيشوةوة،  ئةوانة  لةسةر 
سوكة،  طوَييان  طشتى  بةشَيوةيةكى 
ئةوةش يارمةتى داون بؤ جياكردنةوةى 
هةرضى  كردنيان.  ثؤلني  و  دةنطةكان 
ئةمةشة،  ســةرةتــايــي  بةرئةنجامى 
هةية  باشيان  توانايةكى  كة  ئةوةية 
بةشَيوةيةكى  السايكردنةوةيان  بؤ 
باشرت. ئةوةش واقيعَيك شرؤظة دةكات 
ئةويش ئةوةية كة لةناو دة كةسدا كة 
تواناى طؤرانى وتنيان هةبَيت دةبينني 

تةنها دوانيان ثياون.
و لةبةر هةمان هؤ، ذن دةتوانَيت، 
و زؤر بة ئاسانى ئاطادارى دوو طفتوطؤ 

”تؤ  طفتوطؤى  كاتدا،  لةهةمان  بَيت 
كةسانةى  ئةو  طفتوطؤى  و  طــةورةم“ 
لة  تةنيشتيانةوة  مَيزةكةى  لة  كة 
ئةمة  راستة  دانيشتون،  ضَيشتخانةكة 
كــاروبــارَيــكــى هــةراســانــكــةرة، بــةآلم 
لَيي  بـــوون  ــةت  ــاِرةح ن بــة  ثَيويست 
ناكات، ضونكة بةراستى طوَيشى بؤ تؤ 

طرتوة...
بزانة  ئةوة  طةورةم  كؤتاييدا  لة 
ةوانيةتيةوة 

َ
ثال بة  سوكةوت 

َ
هةل ذن 

ناكات كاتَيك بةرقةوة ناقريشكَينَيت.
دةنطى تةلةفزيؤنةكة سووك كة 
تةلةفؤنةكة  وةآلمى  كاتةدا  لةو  ”كة 
دةداتةوة“ ئةو بة ثَيضةوانةى ثياوةوة، 
دةتوانَيت لة تةلةفؤندا طفتوطؤ بكات 
ــةكــان 

َ
هــةوال ناونيشانى  ئـــةوةى  ــَي  ب

ناِرةحةتى بكات.
ثياوان نابيستن، تةنانةت 

كاتَيك تةمةنيشيان بضوكة:

هــةر  بيستنة  بـــةهـــرةى  ـــةم  ئ
ـــت، ئةو  ـــةوَي ــيــةوة دةردةك

َ
لــة مــنــدال

تةمةنى  كــة  بضوكةى  ة 
َ
مندال كضة 

دةنطى  دةردةكةوَيت  وا  هةفتةيةكة، 
لة  كوِر  كاتَيكدا  لة  بناسَيتةوة،  دايكى 
توانايةى  ئةو  تةمةنةدا  ئةو  هةمان 
نيية، لة تةمةنى هةرزةكاريدا هةندَيك 
كةِرى  كاتى  ةتَيكى 

َ
حال تووشى  كــوِر 

سروشتية،  كارَيكى  ئةمةش  دةبــن، 
دةبني  ناضار  جــار  زؤر  ئــةوة  لةبةر 
قوتابخانةكةى  بةِرَيوبةرى  سةردانى 
بكةين، ئةو كاتة طوَيمان لَي دةبَيت كة 
َيت: ” تةحةموُّـ ناكرَيت، ضونكة 

َ
دةل

لة  َيني“ 
َ
دةل ضى  ئَيمة  ناطرَيت  طوَي 

لَي  طوَيى  باشى  بة  كوِرةكة  راستيدا، 
ئةوةية كة جؤطةكانى  نيية هؤكةشى 
لة  بــوونــةوة  نزيك  كاتى  لة  بيستن 
ق بوون) تووشى 

َ
تةمةنى رةسيوى (بال

لة  كــار  ئةمةش  ــن  دةب ــاد  زي طةشةى 
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بيستن دةكات و دةبَيتة هؤى تَيكضوون 
تيايدا.

بةآلم بؤ خؤش بةختى لة ثاشدا 
و  ئاسايي  بــارى  دةطةِرَيتةوة  كارةكة 

لةكاتى طونجاودا.
هةناسة  ثــيــاو  ـــات  دةك ــؤن  ب ذن 

دةدات 
كارَيكى  ببَيتة  كارةكة  لةوانةية 
رقاوى، بةآلم ئةوة واقيعة، بةِراى ئَيوة 
كَي لة بؤن كردندا يةكةمة؟ بَي طومان 
ــان  وردت طةيةكى 

َ
بةل با  ــرةدا،  ــَي ل ذن. 

ةتة  سروشتيةكةيدا 
َ
بدةمَي: ذن لة حال

لةثياو باشرت بؤن دةكات، بةآلم كاتَيك 
لة قؤناغى هَيلكةداناندا دةبَيت، ذمارةى 
كارة  ئةم  دةشكَينَيت،  ثَيوانةييةكانى 

ضؤن لَيكدةدرَيتةوة.
سةرةتاييةوة  ثرةنسيثَيكى  لة  با 
ــةوة،  ــات دةرثـــةِريـــن: ذن مــنــداأل دةخ
َين ” ئةمة ثرةنسيثَيكة هيض 

َ
لةوانةية بل

ناطرَيتةوة“  كةس  ئَيستادا،  لة  نةبَيت 
ى ثارَيزةرى 

َ
ةتةدا، كاتَيك ذن رؤل

َ
لةم حال

دةبينَيت  لةناوضون  مرؤيي  رةطــةزى 
بؤ  دةدات  يارمةتى  بؤن  هةستةوةرى 
زانينى ئةوةى ئايا كؤئةندامى بةرطرى 
بةهَيزةو  نزيكة  لَيوةى  ثياوةى  ئــةو 
ئةو  تَيدةضَيت  رَيي  طونجاوة،  ئةو  بؤ 
باوكَيكى  كو 

َ
بةل نا  باوك،  ببَيتة  ثياوة 

خؤشةويست، لةبةر ئةوةى كؤئةندامى 
ة 

َ
بةرطةرييةكةى بةهَيزة ذيان بؤ مندال

دةكات  دةستةبةر  كراوةكة  ضــاوةِروان 
بة  ذنةكة  طومان  بَي  ةتةدا، 

َ
حال لةم 

من  َيت: 
َ
نال دؤستةكةى  هـــاوِرَي  كضة 

كؤئةندامى  كردوة  ثياوَيكم  هاوِريةتى 
كو 

َ
بةل  ”  ! باشة  زؤ  بةرطةرييةكةى 

 رفَينة 
َ
َين ناياب و قؤزة يا دل

َ
ثَيى دةل

خوشةويستيةكى  باسى  لــةوانــةيــة   .
يان  بطات  تَيى  ناتوانرَيت  كة  مــةزن 
لَيكبدرَيتةوة، و هةستةكانى هَيناوةتة 
بطات  ثَيى  دةكــات  ضاوةِرَيى  و  ة، 

َ
جول

ثَيطةيشتنةوة  بــةم  ذيانى  هــةروةكــو 
تةلةفؤنةكةوة  لةنزيك  بةسرتابَيت. 
جار  ضةندةها  بؤئةوةى  دةمَينَيتةوة 

بيسؤكى  كة  بَيت  نيا 
َ
دل يــةك  لةسةر 

خوييداية.  لةشوَينى  تةلةفؤنةكة 
دى  بانطهَيشتَيكى  هةموو  هــةروةهــا 
دةكاتةوة  رةت  ئَيوارة  نانخوادرنى  بؤ 
لةبةر رةزامةندى بةوةى كة ثَيويستة 
نةك  بذى  خؤشةويستيدا  لة ضريؤكى 

يةكَيكى دى.
 لةراستيدا، ثَيويستة ثابةند بيت 
بة رَيسا بنضينةيية ثَيويستيةكانةوة بؤ 
ثارَيزطارى رةطةزى مرؤيي نةك شتَيكى 
دى. ئةمة كارَيكى قَيزةوةنة، جا وانية؟ 
و دوورة زؤر دورة لة رؤمانسيةتةوة....

بةرطرى  ثياو  هــةســتــدارةو  ذن 
لةهةستةكانى دةكات:

   دةستثَيدا هَينان، ئةى لةم كارة 
م با بةروونى قسة بكةين: 

َ
نامؤية! بةال

نيية  ثةيوةندى  لــَيــرةدا  كــاروبــارةكــة 
ديدا  بةوى  دةست  بةباشرت  كَى  بةوةى 
دةهَينَيت، يا حةز دةكات زؤرتر لةوى 
م ضؤنَيتى 

َ
دى دةستى ثيادا بهَينن، بةال

كارى ئةم هةستة الى نَيرو مَي.
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بكةين:  قسة طشتيةكان بةشتة  با
دوو نزيكةى رووبــةرةكــةى و ثَيست

مليؤن   3.5 ضــوارطــؤشــةيــة، مــةتــرى 
ى وةردةطـــــرن) (هةستةكان وةرطـــر 
كة لةوةداية ناخؤشةكة ة

َ
هةوال تَيداية،

بةهةستكردن  تايبةتة ى (2.8 مليؤن)
نزيكةى خؤشبةختى بؤ م

َ
بةال بةئازار،

بؤ تــةرخــانــن ــة ــةوان ل 500000ى 
دةست (يا بةبةركةوتن هةستكردن
كةواتة ثَيداهَينان). دةست يا لَيدان
توخمةكةوة هةردوو لةيةكسانبوونى
ضي تاوانمان ئَيمة ثَيدةكةين، دةست
زياترة؟! ئةستورى ثياو ثشتى كة ية

بؤضي؟
بكةنةوة: ثياو رابردووى لة بري
ةكاندا،

َ
لةجةنطةل راكــردن ــردن، راوك

طيانةوةرو روشاندنى بةرطريكردنى
بةرطريكردنى ســـةرةِراى روةكــةكــان،
كةواتة ئازار  بةرطريكردنى و  سةرما
زؤرتــر بَيت ئةستور ثَيست دةبَيت
كةبيثارَيزَيت بضَيت بــةرطــَيــك لــة 
هةروةها دةدةن. ئازارى شتانةى لةو
بةر لةسكى  زياتر زؤر ثياو ثشتى 
لةبةرئةوة كــةوتــووة،  دةســتــدرَيــذى
ضوارجار ثشتى ثَيستى كة دةبينني

ترة. ئةستور سكى لةثَيستى
هروذاندن كةمرتين بة ثياو

هةَلناضَيت:
كؤنة واقيعة ئةم بةرئةنجامى
كة ئةوةية، هاوضةرخ  مرؤظى  لةسةر
ثَيست هةستيةكانى  وةرطــرة هَيشتا
باش م

َ
بةال هةية، لةثياواندا ئَيستا تا

كةمرتين بة دةبينني واتة كارناكةن، 
وةك ذنان م

َ
بةال ناضن...

َ
هروذاندن هةل

زياتر بةدةجار ناوةندى، تَيكِراييةكى
هةستدارترن. ثياو لة

باوةِرثَيكراو توَيذينةوةيةكى 

لةناو ثــيــاوانــةى ــةو ئ دةريــخــســتــوة،
لةسةر تاقيكردنةوةكةيان ئةوانةى
بوون، لةهةموويان هةستدارتر كراوة
ذنانةى لــةو هةستدارن كةمرت  زؤر
بؤ هةية هةستداريان كةمرتين كة 
هةروةها (بةركةوتن) دةستثَيداهَينان
ئةوةى لةبةرئةنجامى و دةركةوتووة،
ئــةوة ئــةطــةرى بَيطومان ســــةرةوةدا
لةهاوِرَي بــدات  دةســت ذن كة هةية 
ثَينج لةكاتى قسةكردندا، ذنةكةيةوة،
كةثَيكةوة دووثــيــاو لــة زيــاتــر جــار 
قــســة دةكـــــةن، ســــــةرةِراى ئــةمــةش
يةكرتيان كةدةستى ذن دوو بينينى
سةرنج كةمرت  لةشةقامَيكدا طرتووة
ثياو دوو بينينى ضاو لة رادةكَيشَيت

باردا. لةهةمان
ــَيــك ــان ــن ــاهــَي دةســـــت ثــي

تَيداية: كةضاكبوونةوةى
ئاماذة خؤيةتى جَيي  لةكؤتايدا
بةركةوتن، كةهةستى بدةين، بــةوة
نةبَيت، بــايــةخــى نيية هةستَيك
تاقيكردنةوةيةكة ئةوة بؤ طةش

َ
بةل

كــراوة، بضكؤلة مةيمونى كةلةسةر
ثياهَينان دةســت ئةطةر دةركــةتــووة
بضوكانة تووشي مةيمونة نةبَيت ئةو

دَين. خةمؤكى يا نةخؤشي
ئــةم ــر وردبــــوونــــةوة، ــات ــؤ زي ب
ي

َ
مندال لةسةر دةدةينَى تَيبينيانةتان

شريةخؤرة، ئةوانةى دايكيان فَيربوون
طةمةيان و بهَينن ثــيــادا دةستيان
بةركَيشة كــةمــرت بــكــةن ــدا

َ
ــةل ــةط ل

وةك دةكةون، ساكارةكان تةندروستية
و رشاندنةوة. و رةوانى مةت

َ
هةال

ئـــةوة  ـــةمـــةوة ل ـــني ـــوان    دةت
ئةم ذنـــان كــة بهَينني  بــةرئــةنــجــام
بةئامانجى وةرطــرتــووة  رةفــتــارةيــان
رةطةزى مانةوةى دةرفةتى زيادكردنى

دايكى ثَيويستى  َين
َ
نال ئةى مرؤيي، 

!! داهَينانة؟
هروذَينةر دةستثياداهَينانى

توِرةيي: بؤ ...
هةستَيكى خــاوةنــى ذن ئةطةر
ئــةوةى بؤ ئــةى بةركةوتنة ناسكى
دةبَيت كــةنــارةحــةت نــازانــرَيــت  ــَي  ل
دةكةوَيت؟ بــةرى  يةكَيك  لةكاتَيكدا
ثَيستيية هةستية وةرطـــرة ضونكة
لةسةر هاوِرَيك بةشَيوةيةكى فرةكانى
و بـــوون، دابـــةش هــةمــوو جةستةى
ئةمة ئَيستا  تا مَيرد ــةوةى ئ لةبةر
ئةوة بؤالى مةيليان زياتر و نازانن،
تةنها سةر  بخةنة دةضَيت كةجةخت
و ذندا سَي لةجةستةى يا ناوضة دوو
دى بة شوَينى بايةخ طرانة بؤيان ئيرت

بدةن.
ثَيضةوانةكة كة بةتايبةتيش
لةبةرئةمة دةطونجَيت، ثياواندا بةسةر
بةر بهَينينة لَينؤِرينةكة دةتوانني

ضاومان.
ئـــازاريـــش، تـــةنـــانـــةت

ثَيناكةن: هةستى هةندَيكجار
لــةســةرةوة ســـةرةِراى ئــةوانــةى
بة بــةرامــبــةر بــاســكــران، ثـــيـــاوان
هةية نادياريان  وَيستَيكى

َ
هةل ئــازار 

بةهؤى دةبينني ـــةدا، رؤذان لةذيانى
نزمرتة ثياو الى  ئازار بةرطريكردنى
لةوانةية هةية،  ذن الى لــةوةى وةك
خات بيان جَيطادا لة ئازار كةمرتين
شني و َينن

َ
دةنال دةبينني لةبةرئةوة

ضــاودَيــرى داواى و دةكـــةن زارى  و 
بة دةكــةن طرتن  ثشت و  يارمةتى و 
دوايي سةعاتى  دةزانرَيت وا جؤرَيك 

ذيانيان نزيك بؤتةوة.
بارودؤخى  لة  كاتدا لةهةمان   
ياريية لة بةتايبةتى ثياوان تايبةتيدا
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ئازاييةكى وادةردةبِرن وةرزشيةكاندا و
توانايةك هةروةها نيية،  وَينةيان كة
َ
لةطةل بةيارييةكة هَينان كؤتايي بؤ
ــدنــةوةى ــان ــوشــت ن ئـــــةوةى تـــووشـــي
ئاوسانَيك

َ
هةل يا بوون،  ثَيش ثاذنةى

ــةوا ك قــاضــيــانــدا لــةبــةســتــةرةكــانــى
بَيت جارة  ضةند قةبارةكةى  دةكــات 
دةماخى ضيية؟ ئةمة لَيكدانةوةى
واتة ثياو رَيكخةرى تايبةتمةندو
ضووة ئةطةر رَيكخةرة،  ثياو  دةماخى
هةموو وةرزشييةوة، يارييةكى ناو
ماناى ئةمة دةخاتةسةر، كؤششةكانى
كو

َ
بةل دةكات، ئازار لة بةرطرى وانية

هةستى بةكةمى يا زؤر ثَيناكات هةستى
بةتوندي زؤر لةبةرئةوة ثَيدةكات،
كة ئاماناجةكة دةخاتةسةر  جةخت
بكةن ضاوةِرَي م

َ
بةال بيطاتَي دةيةوَيت

بةياريةكة كؤتايي حةكةمةكة تــا
ضؤن بريندارةكة دةبينني دةهَينَيت،
بــةزةيــي ــةتــى

َ
حــال ــةوة بــؤ ــت ــةِرَي دةط

يارمةتى بة كةثَيويستى ثياداهاتنةوة
هةية. دى كةسانى

ثياو دةضــَيــذَيــت، تــام  ذن 
وةردةطرَيت: ثَيزانني

لة تامكردن هةستى ديسانةوة
هؤى لةثياو،  بةهَيزترة زؤر ــدا  ذن
ــؤ ــةوةب ــت ــةِرَي دةط ــــارة ئــةمــةش دووب
بةر ذنــان ضونكة كؤنةكةيان: ــة

َ
رؤل

خؤراكانة ئةو تامى و لَيدةكةنةوة،
ةكانيان،

َ
مندال كةدةيدةنة دةضَيذن

كة هةية ئةوةيان بةرثرسيارَيتى و
كى

َ
بةكةل ئايا ئةو خؤراكة بدةن بِريار

و لةبةرئةوةى نا، يان بةكارهَينان دَيت
ئةنطَيزةيي بــةشــَيــوةيــةكــى  

َ
ــدال مــن

لةبةرئةوة شريينة، خؤراكى لة حةزى
لةم ثسثؤِري وردة وردة ذن دةبينني
هــةروةهــا هــَيــنــاوة،  ضةشتنةدا ــام  ت

دوايية دةركةوت كةبةم مةيلَيكى هةية
ثةردة بَي ذنــان كة ئةوةية  ئةويش
دةخؤن، شريينيةكان و شةكرةمةنى
سوَيرو لةتامى حةز ثياوان لةكاتَيكدا
و تةكان

َ
زةال و طؤشت لة دةكةن توون

توون، تام خواردنةوةى وو
َ
طؤشتى كوال

َيني
َ
دةل و كةين، تةواو تيؤرييةكة با و

ترش، زؤر تامى واتــة ضــوارةم  تامى 
نيية، خؤش رةطةزةكة هةردوو لةالى

خؤرئاوا. لةئةوروثاى بةتايبةتى
”تام  زياتر لةثياو  ذن  

زانة“:
كةتوِرةيي بانطةوازَيكة ض ئةمة
دةهروذَينَيت! ثشَيوييان بــةو زؤر
لَينةرة ضَيشت ــارةى دةرب ضي ”ئةى
هةرهةموويان ئايا َين، 

َ
دةل طةورةكان

نني؟!“ ثياو
ئــةوانــة ــة، ــت راس ــَي، ئــةمــة

َ
بــةل

لةبةرذمارة م
َ
ــةال ب ثياون، بةراستى

ــة ــةك ــةت
َ
حــال كــةمــيــان دةتــــوانــــني

دابنَيني، (استثناء) ةتَيكى
َ
بةحال

لةهةمان طةورة لَينةرى ضَيشت ضونكة
و ئةمة طةورةية، َيندةرَيكى

َ
بةل كاتدا 

و لةثاشرتدا جياوازة بابةتَيكى ديكةو
لة ضَيذةكان تــام دانــا ــان وام ئةطةر 
شريينيةكان بَيطومان ئةوا ثياوانن،
ذنانن، كةلةثسثؤِري دةمَينَيتةوة

بينيتان؟!
بةَالم بةهرةمةندن ذن ثياوو
بةجَي باشرت كارَيكى دةتوانن

بهَينن:
ثَيشي  ذن كــاتــَيــك  كــةواتــة،   
و ـــات دةك تــامــثــؤن ئؤتؤمبَيلةكةى
طــونــاهــى ئــةو ــت، ــَي

َ
ــل ــَي بــةجــَيــي دةه

ئــةوةبــووة طوناهى كو
َ
بةل نــةبــووة،

ئاِراستةكانى دياريكردنى كةتواناى
زؤر خوَي بِرَيكى ثياو كاتَيك نيية، و

ــةزؤر ك ــةوة ــةي ــةك ت
َ
زةال ــاو ــة ن دةكــات

ئةوة ئةو ئامادةكراوة، بةكارامةيي
(فظ) ثياوَيكى  لــةبــةرئــةوةي ناكات 
دةكات واهةست لةبةرئةوة كو

َ
بةل ة

واية بخوات  كا وةك وانةكات ئةطةر 
كــاروبــارةكــان لَيدةكات وامــان ئةمة 
ذن ببينني، جــيــاواز بةدوربينَيكى
ـــني دةزان ئَيستا م

َ
بــــةال ثـــيـــاوان، و 

ناطةين تَيي شَيوة بةهةمان ئَيمة
جيا جيا بــةرَيــطــاى دةماخةكانمان
هةستةكانيشمان و  سةندووة،  ثةرةى
زانيارييةكانمان جياجيا بةرَيطاى
ثةرضة لةبةرئةوة دةطوَيزنةوة، بؤ
دَيــن. بــةجــيــاوازى كردارةكانيشمان
هةريةك توانستةكانى ماوةتةوة ئةوة
ئةو بــدؤزيــنــةوة، رةطــةزةكــة دوو  لة 
ثشتى كةهةريةكةيان كامةية رةفتارة
(ظــوهــالت)ة بةثَيي  دةبةستَيت  ثــَي 

داوين. ثَيي كةسروشت جياوازةكان
َيت.

َ
دةيل ثياو دةيطَيِرَيتةوة ذن
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             لة ناوةندى تؤذينةوة 
كة  ــرن)  (ســَي ــا  ــةوروث ئ ناوكيةكانى 
فةرةنسيدا  زمانى  لة  سَيرن  وشــةى 
ريكخراوى  دةستةواذةى  كورتكراوةى 
ناوكيةكانة  تؤذينةوة  بؤ  ئــةوروثــى 
 European Organization) واتة 

 .(For Nuclear Research
 10 نزيكةى  ئــاثــؤِرةى  نَيو  لة   

هةزار زاناى فيزيايى كة لة زياد لة 60 
ةتةوة هاتبوون و يةكةم ساتةكانى 

َ
دةول

طةورةترين تاقيكردنةوة دةستيثَيكرد 
ضوارشةمة  رؤذى  بــةرةبــةيــانــى  لــة 
لة  و  زاينى،   ى   2008 ئةيلوُّـ   10
بة  سةرلةبةيانى  ى  5ر9  كاتذمَير 
مَيذوويةدا  رؤذة  لةو  ئا  كاتى جنيف، 
ضاوى هةموو راطةياندنة جيهانيةكان 

ـــط  ـــوو رةن ـــةم ـــة ه ب
ــةوة  ــان ــي ــان جــؤرةك و 
بِررابوونة ئةو ناوةندة 
طرنطةى كة دةكةوَيتة 
سةر سنوورى فةِرةنسة 
لة  ــاد  زي و  سويسرا  و 
دروستكراوة  ة 

َ
سال  50

دا   1954 ــى 
َ
ــال س ــة  ل

دروستكرا.  
درَيذايى 27  بة  ناوةندى سَيرن 
يى 100 م لة ذَيرزةويةوة 

َ
كم و لة قوال

دروستكراوة! لةو ناوةندةدا بؤ يةكةم 
جار لةو رؤذة مَيذوويةدا طةورةترين 
ؤزترين ئامَير تاقيدةكرَيتةوة بة 

َ
و ئال

ناوى (LHC) واتة    طةورةترين بة 
يةكدادةرى ثِرؤتؤنةكان كة

 THE LARGE)
 (HADRON COLLIDER
ــاودةرى  ــتــةوة،  طــةورةتــريــن ت دةطــرَي
تةنؤلكة  و  طــــةرد  بــةيــةكــدادانــى 
 10 ـــــاوةى  م و  ــن  ــان ــةك ــي ــاي ــةرةت س
دروستكردنيةوة  بــة  ــاكــان  زان ــة 

َ
ســال

ـــن.  مــةبــةســتــةكــانــى ئــةو 
َ
ســـةرقـــال

تاقيكردنةوةية زانني و تَيطةيشتنَيكى 

بةديهاتنى  ضــؤنــيــةتــى  ــؤ  ب ــاشــرتة  ب
الساييكردنةوة  لةميانةى  ــةردوون  ط
تةقينةوة  هاوشَيوةكردنَيكى  ــان  ي
زؤربةى  كة   (big bang) مةزنةكة 
ئةو  كة  ئةوةى  لةسةر  كؤكن  زاناكان 
ثةيدابوونى  ســةرةتــاى  تةقينةوةية 
مليار   15 تا   12 ثَيش  و  طةردوونة 
هةروةها  روويــداوة،   لةمةوبةر   

َ
سال

ــة مــيــانــةى ئـــةو تــاقــيــكــردنــةوانــة  ل
ئةو  بةريةككةوتنى  دةرئةنجامةكانى 
تةنؤلكانة دةردةكةون كة بة خَيرايى 
ــاودراون،  ت رووناكى  خَيرايى  نزيكى 
الى  بــة  تاقيكردنةوانة  ــةو  ئ م 

َ
بـــةال

كةمَيك لة زاناكانةوة بَى مةترسى نابن 
هةرضةندة زؤربةى زاناكان ئةو ترس 
ثاش  دةِرةوَيننةوة.   ةِراوكَييانة 

َ
دل و 

ينةوة و تؤذينةوة و 
َ
 لة لَيكؤل

َ
20 سال

 لة كارى بةردةوام بؤ 
َ
نزيكةى 8 سال

دروستكردنى ئةو تاودةرة زةبةالحةى 
كة زياد لة 6 مليار دؤالرى ئةمةريكى 
تَيضووة كة لة ضاو ثرؤذة زانستيةكانى 

  سَيرن  طةورةترين 
تاقيكردنةوة!

                                                          
                          

 جةمال محةمةد ئةمني
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دادةنرَيت كةم بِرَيكى بة ئةوة ديكة
كة  ؤ

َ
ئةثؤل زانستى ثرؤذةى ضونكة: 

مانط سةر دابةزاندة ئةمةريكى دوو
تَيضوو،  ئةمةريكى دؤالرى 135 مليار
 100 ةتى

َ
دةول نَيو فةزايى وَيستطةى

ثــرؤذةى ئةمةريكى، دؤالرى مليار
بؤمباى دروســتــكــردنــى  بــؤ مانهاتن 

تَيضووة،  دؤالرى 25 مليار طةرديلةيى
 ITER و GPS مانطةدةستكردةكانى
كارثَيكارى  تَيضوة، دؤالرى مليار 7 كة
ئةزموونى طةرمى ناوكى يةكبوونى
دروستكردنداية ذَير لة كة ةتى

َ
نَيودةول

تةلسكؤب  تَيدةضَيت،و دؤالرى مليار 7
دؤالرى  مليار  6

َ
هــابــل ــطــةى روان و 

يش هةر   LHC تاودةرى كة تَيضووة
تَيضووة. ئةمةريكى دؤالرى 6مليار

رؤذى بةرةبةيانى لة زانــاكــان
ثِرؤتؤنيان  طورزةيةك ئةيلول ى  10
سةرةكانى لة يةكَيك لة ئاِراستةكرد

دةبَيت،  27 كم درَيذى كة (LHC )
لة خــؤى تــةواوكــرد طــورزةكــة خــوُّـ
لة ئةوة كاذَير! يةك لة كةمرت ماوةى
ئةو ثَيشوودا تاودةرةكانى لة كاتَيكدا

دةكــرا.  تــةواو كاذَير  12 بة ماوةية
تاقيكردنةوانة ئــةو ئةنجامةكانى
لة الى كةمةوة بة دةوَيت زؤرى ماوةى
يةكةمني تا ثَيويستة زياتر

َ
سال يةك

تاقيكردنةوانة ئةو دةرةنجامةكانى
! وةدةربكةوَيت

ئةوة فيزياييةكان ضاوةِروانى زانا
سَيرن تاقيكردنةوانةى لةو كة دةكةن
دةربارةى دةستكةوَيت باشيان زانيارى
دونياى ئَيستا تا  ضونكة  طـــةردوون،
تةنها تةنؤلكةسةرةتاييةكان  فيزياى 
ثَيوانةيى نمونةى ” تيؤرى بة ثشت

نمونةيةش ــةو ئ كــة دةبةستَيت  ”
و بدات زانياريةكان هةموو ناتوانَيت
بداتةوة. ثرسيارةكان هةموو مى

َ
وةال

لةطةردووندا نمونةية ثَيىئةو بة
رَيطا تةنؤلكة هةن، يةكةميان جؤر دوو
و ماددةكان كؤكردنةوةى بة دةدات
نَيوان تيشكدةدات لة دووةميشيان وزة
فؤتؤنةكان كاتَيكدا  لة طــةردةكــانــدا 
دةطرن،

َ
هةل كارؤموطناتيسى هَيزى

دةطوَيزنةوة الواز هَيزى بؤزؤنةكان
خـــؤرة، ضـــاالكـــى كـــة ســــةرضــــاوةى
نَيوان بةهَيزى زؤر هَيزى طلؤنةكانيش
كؤى كة دةطرَيت

َ
هةل ثرؤتؤنةكان

لة ديكة تةنؤلكةكانى و ثِرؤتؤنةكان
بةرامبةردا لة نةوة.

َ
دةهَيل ناوكدا ناو

بؤ نيية راظــيــةكــى هيض نمونةكة
كة طواستنةوة يان كَيشكردن هَيزى
طةردووندا لة بنةِرةتية هَيزى ضوارةم
هَيزى لــة بريتني دي (سيانةكةى
زؤر ناوكى هَيزى و كارؤموطناتيسى
الواز)، هةروةها ناوكى هَيزى و بةهَيز
ئةوتؤى مَيكى

َ
وةال هيض نمونةية ئةو

دذة تاريك و ماددةى ثَينية دةربارةى
ئةو نمونةية بؤية لة طةردووندا ماددة

دادةنرَيت. ناتةواو بة
زانا دةية ضةندين درَيذايى بة
كة ــةوةدان ئ ى

َ
هةول لة فيزياييةكان

نَيو لــة بكةن تـــةواو نمونةية ئــةو 
بةريتانى ـــاى زان زانــايــانــةشــدا ــةو  ئ
بوونى بريؤكةى  كة هيطز) (بيتةر
بة راطةيانووة ديكةى تةنؤلكةيةكى
بة تــاودةرى كة هيطز) ناوى (بــؤزؤن

يةكدادةرى
بؤ باشة دةستكةوتَيكى (LHC)
تةنؤلكةية ئةطةر ئةو دواى طةِران بة

بة نةبوونيشى هةرضةندة هةبَيت
فيزياييةكان زانا بؤية نازانرَيت دوور
و داهــاتــوودا  ى

َ
سال ضةند ــاوةى م لة 

مليارةها يةكدادانى  بة ميانةى  لة
بؤ طرتنى دةنَينةوة ةيةك

َ
ثرؤتؤن تةل

ئينجا ، هيطز.  ـــؤزؤن  ب تةنؤلكةى
دةورى فيزياييةى دؤخــة و بار ئةو
هةروةك دةدات تاقيكردنةوانة ئةو
تةقينةوة كة ــة  واي بــارودؤخــة ئــةو 

روويداوة! تَيدا مةزنةكةى
(LHC)دا تــــاودةرى نــَيــو ــة  ل
خَيراييان تا تاودةدرَين ثِرؤتؤنةكان

خَيرايى  ى  99% نزبكةى دةطــاتــة
ئةو زؤرة خَيرايية بةو ئا رووناكى،

خول   11245 دةتــوانــن تةنؤلكانة
ئةو دةورى بة برِبن ضركةيةكدا  لة

 27 درَيذيةكةى كة بازنةييةى رَيرةوة
ثرؤتؤنانةش ئةو هةموو دةبَيت، كم
دةردةهَينرَين، ئاسايى هايدرؤجينى لة
لةو طــورزةيــةك و هــةرضــةنــدة هــةر
زؤر ذمــارةيــةكــى ثرؤتؤنانة طــورزة 
دةبَيت م

َ
بــةال تَيداية، ثرؤتؤنيان لة

َ
سال مليؤن يــةك ــاوةى م ئامَيرةكة 
لةو طـــرام ــةك ي ئينجا  بــكــات ئيش 

.!!! دةسوتَينَيت هايدرؤجينة
ـــورزة ط دوو يـــةكـــدادانـــى بـــة 
بةرز هَيجطار طةرمى ئاستة ثرؤتؤن
مليار هةزار دةطاتة كة دروستدةكات
بةشَيكى ماوةى لة بؤية سيليزى ثلةى
هَيجطار هَيجطار ثنتَيكى ضركةيةكدا
دةبَيتة مــةجــةِرةيــةدا ــةم ل ثــضــووك 

.!!! طةرمرتين ثنت
ناوجةرطةى بةرامبةريشدا لة
زةبةالحرتين دةبَيتة (LHC) تاودةرى
هةموو لــة ــةوة ــردن ــاردك ئــامــَيــرى س
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مةجةِرةكةماندا هةموو يان جيهاندا
 700000 دةبــَيــت تــوانــايــدا لــة  كــة 
َيتةوة

َ
بهَيل شلى بة  هيليؤم لة ليرت

ناو كارةباييةكانى موطناتيسية تا
 -271 طةرمى ثلةى لة ــة ــاودةرةك ت
ئةوةى بؤ َيتةوة

َ
بهَيل سيليزيدا ثلةى

تَيرطةياندندا بارى لة طةيةنةرةكانى
كةمرتة لة طةرميةش ثلة ئةو كة بن،

ئةستَيرةكان !!!. نَيوان ثلةى طةرمى
نـــاوةنـــدى ــى ــان ــةرةك ــت ــك ــي ــت دي
ناوكيةكان تــؤذيــنــةوة  بــؤ ئــةوروثــى 

لة  70000 طيطابايت (سَيرن) نزيكةى
بةرامبةرة كة دَينَيت بةرهةم زانيارى

 DVD جؤرى  ديسكى  200000 بة
دةطةيةنَيتة زانــيــاريــانــةش ــةو  ئ و 

لة  كة فيزياى  زانــاى   7000 لة زياد
بؤ دةبــن بةشدار جيهانةوة هةموو 
لةو زانياريانةى ئــةو شيكردنةوةى
بؤية ـــن. دةردةض تاقيكردنةوانةوة
تؤِرَيكى بة بةسرتاوةية سَيرن ناوةندى
ئينتةرنَيتةوة و كؤمثيوتةر  طةورةى
خؤ لــة كؤمثيتةر هــــةزاران بــة  كــة 

دةطرَيت.
لة  هةندَيك مانا:  بَى ترسَيكى
ئةو كة هةية  لــةوة ترسيان  زاناكان
هؤى ببنة سَيرن تاقيكردنةوانةى
ئةطةر كة رةش كونى دروستبوونى
طةورة ئةوا لة دواجاردا بن ثضووكيش
ئةوة بؤ دةلووشن!

َ
هةل زةوى و دةبن

ضاوساغى بــة ــان ــاي زان لــة طــروثــَيــك 
مانى

َ
زيندةيى ئةل ثرؤفيسؤرى كيمياى

لة كة ئةوةدان ى
َ
هةول لة (ئؤتؤ رؤسلري)

ئةنجامدانى دادطاوة رَيطرى لة رَيطاى
ضةند و بكةن تاقيكردنةوانة ئــةو
تاقيكردنةوةكان كاتى ثَيش هةفتةيةك

وكراوةكانيان
َ
بال و رؤذنــامــة ــةوان ئ

ئةو مةترسيانة، لــةو  ثــِركــردؤتــةوة
واى بؤ دةضن كة بةيةكدادانى زانايانة
زةبةالحى ئامَيرى لة ثِرؤتؤنةكان
قاندنى

َ
خول هؤى ببَيتة دا (LHC)

ساتةكانى دؤخــةى  و بار ئةو هةمان
طـــةردوون يــةكــةمــى دروســتــبــوونــى
ثضووك رةشــى كونى لةويشةوة كة 
و دةبن طةورة ئةوانيش و دروستدةبن
دةوروثشتيان و ماددةكانى لة دواجاردا

دةلووشن!
َ
هةل زةويش

زانــا زؤربــــةى ــةردا ــب ــةرام لــة ب
رةتدةكةنةوة ترسانة ئةو فيزاييةكان
ئةنجامى لة وزةيةى ئةو كة َين

َ
دةل و

ـــدا ـــؤن ـــرؤت دووث ــى ــن ــةوت ــك ــةك ــةري ب
دوو كة ئةوةية وةك دروستدةبَيت
يان ــكــةون ب يــةكــرت مــَيــشــوولــة بــةر
بكةوَيتة 1م بـــةرزى لــة  ةمَيك

َ
قةل

رةشيش كونى ئةطةر خؤ و خوارةوة
ثضووكرت لــةوة زؤر ئــةوا دروستبنب
بة و زانا فيزياييةكان بيناسن كة دةبن

نابن. طةورة مةترسيداريش شَيوةى
ــةوانــةيــة ل كــة ــاســة ــانــى ب شــاي
تاقيكردنةوانةى ئةو  ئةنجامةكانى
ــى

َ
ســال ضــةنــديــن ــرن ــَي نـــاوةنـــدى س

بوَيت. داهاتووى
:LHC بةيةكدادةرى

زةبةالحةى كة بةيةكدادةرة ئةو
ةسيشىلَينراوةبارستاييةكةى

َ
ناوىئةتل

 46 درَيــذيــيــةكــةى  و  تــةنــة   7000
 25 ثــانــيــةكــةى  م   25 ـــةرزى ب و  م 
ســةرةكــى  4 بــةشــى لــة و ــت ــَي م دةب
دروستكارَيكى طرنطرتينيان ثَيكدَيت،
ضــرى ــة ك ــى ــاي ــارةب مــوطــنــاتــيــســى ك

تَيسَيالية  2 موطناتيسيةكةى لَيشاوة

ضاودَيريكردنى بــة ــدةســَيــت
َ
هــةل و 

ئــايــؤنــى بـــة ــــوون ــى ب ــان ــاغــةك ــؤن ق
بارطةكانيان طؤِرانى و تةنؤلككةكان
موطناتيسى ديكةى ئامَيرَيكى ئينجا و
رَيك موطناتيسةكة هَيزى كة هةية
ضوونيةك شَيوةيةكى  بة تا  دةخــات
وئامَيرى تةنؤلكةكان سةر كاربكاتة
كــارى طةرميةكةش  وزةى ــوةرى  ثــَي
رَيِرةوى دياريكردنى و بةدواداضوون
بوارة لة ثةيدادةبَيت ووزةيــةى ئةو
ئةنجامدةدات، كارؤموطناتيسيةكةوة
طؤِرانكاريانةش ئةو ضاودَيرى هةروةها
دةكات دروستى بوارة ئةو كة دةكات
ئايؤنةكة بة ــوون  ب كـــردارى لةسةر 
ثـــِرؤتـــؤنـــةكـــان. بـــةيـــةكـــدادانـــى و 
تةنؤلكة ــرى ــاودَي ض يــةكــةى ثــاشــان 
ئةو لة ئةنجامى كة ثةيدابووةكان دَيت
لة دروستدةبن جياجيايانةوة كردارة
و (LHC) زةبةالحدا تــاودةرى  ناو 
هةر تا دةكاتةوة جيا تةنؤلكانة ئةو
لة ينةوةيان

َ
لَيكؤل جيا بة و يةكةيان

بكرَيت. سةر

سةرضاوةكان:
 swissinfo.ch ثَيطةى

 cnnarabic.com ثَيطةى
  aolom.com ثَيطةى

http//public.web/ ثَيطةى
 cern.ch
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طؤشتى ماسى يةكَيكة لة خؤراكة 
ثَيويستة  جــؤرَيــك  بــة  بــةســودةكــان، 
ذةمة  لة  ثَيبدرَيت   تــةواوى  بايةخى 

خؤراكةكاندا، ضونكة طؤشتى ماسى:
و  ةمةند 

َ
دةول سةرضاوةيةكى  بة 

رووى  لة  كة  دادةنــدرَيــت  يؤد  طرنطى 
رذَينى  كارى  بؤ  طرنطة  فسيؤلؤذييةوة 
بةكارهَينانى  و   (thyroid gland)
لة  مــرؤظ  ماسى  طؤشتى  بــةردةوامــى 
دا  ملى  لة  رذَينة  ئــةم  بوونى  ــةورة  ط

دةثارَيزَيت.
ةمةندى 

َ
دةول سةرضاوةى  تاكة   

كة  يــة    omega3 ـــةورى  ض تــرشــة 
لةشى مرؤظ ناتوانَيت دروستى بكات,و 
بطرَيت  وةرى  خــؤراكــدا  لة  ثَيويستة 
طرنطرت لةمانةش ئةم ترشة ضةوريية 
fatty acid لة سةرضاوةى طيانةوةريدا 
تةنهاو تةنها لة طؤشتى ماسيدا هةية ,بة 
تايبةتى ئةو ماسييةى تازة راو كرابَيت 
ظَيتَيرنةريدا  ثزيشكى  ثشكنينى  لة  و 
بايةخَيكى  ضةند  دةربضَيت,هةربؤية 
سَى  ئؤميطاى  تــرشــةضــةورى  طرنطى 
ثزيشكى  زانستى  كــة  ــنــةِروو  دةخــةي

سةردةم سةِّـاندوويةتى، 

سودمةندة بؤ ضارةسةرى:
 و 

َ
نةخؤشييةكانى دل  .1

شةكرة.
و   

َ
كؤليسرتؤل دابــةزانــدنــى   .2

فشارى خوَين.
بؤ دابةزاندنى كَيشى لةش.  .3

ــــةوةى ئـــَيـــســـك و  ــــان ــــوك ث  .4
هةوكردنى جومطةكان.

ئةوانةى كة سايكؤثاسن وةكو   .5
خةمؤكى شيزؤفرينيا.

نةخؤشييةكانى  و  ســوتــان   .6
ثَيست.

هةوى كؤلؤن و بةد هةرسى   .7
خؤراك.

ــــى و  ــــةس ــــةف ــــةن ــــط ــــةن ت  .8
نةخؤشييةكانى سى.

ؤن، 
َ
كؤل مةمك،  شَيرثةنجةى   .9

ثِرؤستات.
ســوِرى  ـــازارى  ئ نةهَيشتنى   .10

مانطانة.
 بةَالم مةرجة لةكاتى 

بةكارهَينانى طؤشتى ماسيدا  
رةضاوى ئةم رَينماييانة بكةين.

نيا بن لة وادةى راوكردنى 
َ
دل  .1

ماسييةكة، ضونكة كؤن بوونى ئةم بةها 
لة دةست دةدات,جطة  ثَى  خؤراكييةى 
ــةو روبـــارو  لــةمــةش نــابــَيــت مــاســى ل

ثاشةِرؤى  بة  كة  راوبكرَيت  كانياوانة 
 ثيس بووبَيتن.

َ
كارطةو زبل

ــة الى  ــى مــاســى ب ــدن ــرذان ب  .2
لة  كاتذمَير  نيو  ــاوةى  م بؤ  كةمةوة 
وانةية  لة  ضونكة  دا  سةدى  50ثلةى 
طرى مشةخؤرى 

َ
ماسولكةكانى ماسى هةل

diphyllobothrium latum بن بؤ 
ةدا دةبَيتة كرمَيكى 

َ
مرؤظ كة لة ريخؤل

تووشى  تــووشــبــوو  كــةســى  هــــةراش, 
ةتة 

َ
حال ئــةم  دةكــات,كــة  كةمخوَينى 

ناسراوة بة كرمى شريتى ماسى.
 ثَيويستة ئةم زانيارييانة لة 

سةر ئةم مشةخؤرة بزانني:
ــةى كة  ــان ــرم ـــةو ك  يــةكــَيــكــة ل
ــى مــاســى  جــوان  ــطــةى خــواردن لــة رَي
ــازارو  ــرذاوةوة مــرؤظ طـــريؤدةى ئ ــةب ن

نةخؤشى دةكات.
ئةم مشةخؤرة كرمَيكى شريتيية 
لة  بريتيية  زانستييةكةى  ــاوة  ن كة 
لة  و   Diphyllobothrium latum
ة ماسى 

َ
ة باريكةى مرؤظ و ئاذةل

َ
ريخؤل

خؤرةكاندا طةشة دةكات و درَيذييةكةى 
دةطاتة نزيكةى 10 مةتر.

ســــــةرى كـــرمـــةكـــة لــــة رَيــــى 
مذؤكةكانييةوة دةنوسَيت بة ناوثؤشى 
ثارضةكانى  بــةدوايــدا  كة  ةوة، 

َ
ريخؤل

ـــن بــة جــؤرَيــك  ديــكــةى كــرمــةكــة دَي
ئةوانةى بةشى كؤتاييةكةى هةراشن و 

ذمارةيةكى زؤر هَيلكةيان تَيداية.
سوِرى ذيانى مشةخؤرةكة:

ذيانى  ســـوِرى  تَيطةيشتنى  بــؤ 
ئةم  شارةزاى  ثَيويستة  ئةم مشةخؤرة 

زاراوانةى خوارةوة بني:
خانة  بــةو  خانةخوَى:  ناوةندة 
خوَيية دةوترَيت كة مشةخؤرةكة تَيدا 
 بوونى 

َ
م ناطاتة كامل

َ
طةشة دةكات ، بةال

.sexual maturityسَيكسى

كرمى شريتى 
ماسى

Diphyllobothrium Latum

دكتؤر موحسني ئةحمةد
 ثزيشكى ظَيتَيرنةرى
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خانةخوَيية خوَى: ئةو خانة كؤتا
بوونى

َ
كامل دةطاتة تَيدا مشةخؤر كة

سَيكسى.
ة
َ
ئاذةل ةى

َ
ريخؤل لة مشةخؤرةكة

, رَيــوى , ورض  وةكــو ماسى خؤرةكان 
ثيساييةوة رَيطةى لة مرؤظ يان سةط
دةرةوةى دةخاتة هَيلكة زؤر ذمارةيةكى

هةفتة   2-4 ــــاوةى م ــة ب لـــةش,كـــة 
 coracidumدةبــنــة كـــؤِراســـيـــديـــةم
و حــةوز ئــاوى بطاتة هؤيةك  بةهةر
زيندةوةرةكانى لةاليةن رووبــارةكــان
دارة

َ
دةخورَين(توَيكل ئاوانةوة ئةو ناو

ئــاوى) سيسركى وةكـــو ئــاويــيــةكــان
نــاوةنــدة يــةكــةم دةبــنــة ئةمانة  كــة 
خؤراكى زيندةوةرانة ئةم خانةخوَى،
ئةمانةوة، رَيطةى لة جؤرَيك بة ماسني،
لة خــواردنــيــان  لــة هةفتة دوو  ثــاش 
سستcystةكانى ئاوةو ناو ماسى اليةن
ماسولكةكانى ــاو  ن لــة مشةخؤرةكة
دةبَيتة كة  دةبن، ماسييةكدا دروست
سستانة ئةم خانةخوَى، ناوةند دووةم
ئةطةر و دةبينرَين ئاسايى ضاوى بة
تةندروستييةكان ظَيتَيرنةرى و مةرجة
ماسييةدا ئةو كارهَينانى بة كاتى لة
ةى

َ
ريخؤل ئةوا دةطاتةوة نةكرَين رةضاو

كة هةراش, كرمَيكى دةبَيتة و مرؤظ
خانةخوَى كؤتا دةبَيتة مرؤظ لَيرةدا
دةرةوة، دةداتة فِرَي هَيلكة دووبارة و
دواى مانط  يةك مــاوةى  بة ئةمةش
سوِرى شَيوةية بةم سستةكان، خواردنى

دةبَيت. بةردةوام مشةخؤرةكة ذيانى
خةرانة: نةخؤش كاريطةرى

pathogenesis
ى

َ
سال هــةذدة تةمةنى  تا مــرؤظ

تواناى لةشيدا ئَيسكةكانى هةموو لة
سورةكانى خــِرؤكــة كــردنــى دروســـت 
دواى لـــة م

َ
ـــــةال ب ــى هـــةيـــة،  ــن ــوَي خ

ثانةكان ئَيسكة تةنها ييةوة
َ
هةذدةسال

وةكو ــةن دةك ـــةم كــارة flat bonesئ
دةفةى حةوز، سةر، كاسةى ئَيسكةكانى
بؤ ئةم سنط، قةفةسةى شان، ئَيسكى
بة ثَيويستي ئَيسك مؤخى مةبستة
B12هةية، ظيتامينى و فؤليك ترشى
مئةم مشةخؤرة لةكةسى تووشبوودا

َ
بةال

ئةو ظيتامينة وةردةطرَيت، راستةوخؤ
كةم دووضــارى نةخؤشةكة جؤرة بةم
لة طريانى جطة ئةمةش خوَينى دةبَيت،
و قةبزى بة تووشبوون و ةكان

َ
ريخؤل

كردندا. ثيسايى كاتى لة ئازار
clinical sings نيشانةكانى:
بوونةوةى

َ
نةخؤشتووشى كال .1

ــاو ض لـــيـــنـــجـــةثـــةردةى نـــاوثـــؤشـــى
بة بوون زةرد رةنط دةبَيت,هةروةها

خوَينييةوة. كةم هؤى
بةهؤى سك توندى ئــازارى  .2
كة لــةشــدا لــةنــاو كرمةكة ــارةى  قــةب
و سةر ــازارى  ئ هةندَيكجار ئةمةش

داية.
َ
لةطةل توِرةيى

كـــــردن: دةســــــت نـــيـــشـــان
diagnosis

ثيسايى ثشكنينى رَيطةى لة .1
دؤزينةوةى لَيكراو، طومان نةخؤشى

مشةخؤرة. بةم تايبةت هَيلكؤكةى
هؤى بة كردن نيشان  دةست .2

تيشكىx و  بةكارهَينانى و نيشانةكانى
سؤنةر.

لة سريؤلؤجى تاقيكرنةوةكانى .3
خوَينةوة. رَيطةى

ضارةسةركردن:
و   B12 ظيتامينى ثَيدانى  .1
رَيي لة دةرزى رَيطةى بة فؤليك ترشى

طؤشتةوة.
كرم دذة دةرمــانــى ثَيدانى  .2

.praziquantol حةثى بةتايبةتى

دةكات ثَيويست هةندَيكجار .3
البربَيت. كرمةكة نةشتةرطةرى بة

ــةتــى حــاَل ــى ــردن ــارك ــؤم ت
نةخؤشييةكة:

بةِرَيوةبةرايةتى تاقيطةى .1
22/4/ ســلــَيــمــانــى:رؤذى بــةيــتــةرةى 
ناوضةى لة كة  ماسييةك  2004لـــة
تَيدا ةتةكةى

َ
حال هَينرابوو ثشدةرةوة

كرا. تؤمار
بةِرَيوةبةرايةتىذينطةثارَيزى .2
خؤشبةختانة سلَيمانى:  خؤثارَيزى  و
بوونى بؤ تؤمار كراو ةتَيكى 

َ
حال هيض

نيية. نةخؤشةييةكة
تانة

َ
وال لةو زياتر ةتة

َ
حال ئةم

بة خواردنيان ماسى كلتوورى كة وة
َ
بال

جوان برذاندنى بة بايةخ شَيوةيةكة كة
نادةن. ماسى

ئةطةرى بةهؤى َين
َ
بل ماوةتةوة

ثَيشكةوتنى و ماسى سامانى بوذانةوةى
ثةنجةماسى بةخَيوكردنى  ثِرؤذةكانى 
لة تايبةتى حةوزى كردنى دروست و
نةخؤشيةش ئةم نيية دوور كوردستاندا
ثِربايةخة، ئاراوة، كةمةترسيدار و بَيتة
لَيي ئاسان خؤثاراستن م هَيندةش

َ
بةال

اليةنَيكى ئةمةش طرنطيية،  جَيي و
لة ظَيتَيرنةرى ثزيشكى كة ديكةية
هةموو تةندروستى  ثاراستنى ثَيناو 

دةكات. طةى
َ
كؤمةل ثَيشكةشى اليةك

سةرضاوةكان:
Kumar,Cotran,RobbinsBasic 

Pathology)7th edition

-2003

لويى على (دكرت دامثزشكى انطل شناسى

ايالم. دانشطاة منفرد)،
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هةِرةشة كيمياييةكان:
كلؤر

¿ كلؤر دةبَيتة هؤي سووتانةوة و 
سووتاني توندي ضاوو ثَيست و قورط 

و دةم. 
¿ طـــازي كلؤر بؤنَيكـــي بةتني و 

خنكَينةري هةية. 
¿ دذةذةهرَيكـــي تايبةت بة كلؤر 

نية. 
¿ ثَيست بة ئاو يا خوَيياو بشؤ و 

وةك سووتاوي ضارةي بكة 
¿ جلوبةرطـــي ثارَيز لةبةر بةكة 
لةكاتـــي خةريكبوونـــدا بة كةســـَيكي 

بةركةوتووةوة. 
 
َ
كلؤر لةناو لةشي مرؤظدا لةطةل

ئاودا كارلَيك دةكات و هةندَيك ترشي 
رادةي  بةرهةمدَينَيـــت.  زيانبةخـــش 
كاريطةريي خراثي كلؤر ثشتدةبةستَيت 
بة خةستي طازةكة و ماوةي بةركةوتن 
و بِري ئاوي ناو شـــانةكان و هةبووني 

نةخؤشي سنط الي نةخؤش.
رةنط

كلـــؤر طازَيكي زةردي ســـةوزباوة 
يان شلةيةكي عةنبةررةنطة-زةردلةذَير 

ثةستاندا
رَيرةوي بةركةوتن كلؤر لةهةموو 

لةشـــةوة  ريطاكاني 
دةمذرَيت.

َ
هةل

كاريطةري
¿ طازي 
كلؤر دةبَيتة 
هؤي سووتانةوةو 
ئاوكردني ضاو. 
رادةي ئةم 
كاريطةريية ثشت 
دةبةستَيت بة 
خةستيي طازةكة. 
رةنطـــة  كاريطةرييـــة  ئـــةم   ¿
ســـووتانةوةيةكي كةمي ناوثؤشةكاني 
لةش (ثاش يةك ســـةعات) بَي ياخود 
ببَيتةهؤي ســـووتانةوةي ســـييةكان و 

مردن. 
مذين بةهةناســـة: سةرةتا 

َ
¿ هةل

دةبَيتـــة هـــؤي ســـووتانةوةي ضاو و 
لـــووت و قورط. ثاشـــان كؤكة و خيزة 
خيـــز و هةناســـة تونطـــي و بةلغةم و 
سينطئَيشـــة. ئةطـــةر بةركةوتن زياتر 
 و سييةكاني 

َ
بَي رةنطة نوشوســـتي دل

بةدواوة بـــَي. ئةوةي قوتـــاري دةبَيت 
دةشـــَيت تاماوةي دوو هةفتة تا ضةند 
مانـــط كؤكـــةي بةردةوامـــي هةبَيت. 
نيشـــانةكاني ديكة بريتني لة كؤكة و 

سينطئَيشة و رشانةوة. 
¿ بةركةوتني ثَيست: سووتانةوة، 
ئازار، سووربوونةوة، بلؤق و سووتاوي. 
كلـــؤري شـــليش ئةطةر بةر شـــوَينَيك 

بكةوَيت دةيسووتَينَيت. 
¿ بةركةوتني ضاو: ســـووتانةوة 
وهةوكردن. كلؤري شـــل دةبَيتة هؤي 

سووتان. 
ثاك كردنةوةء ضارةسةر

¿ قورباني لة شوَيني بةركةوتن 
دووربخةرةوة و ثاشان جلوبةرطةكةي 

لةبةردا البةرة. 
¿ هةموو ئةو كةســـانةي تووشي 

مذيني طازي كلؤر بوون ثَيويســـتة 
َ
هةل

ثشـــكنيني تـــةواوي ثزيشـــكيبان بـــؤ 
بكرَيـــت بـــؤ تَيطةيشـــتن لـــة وةزعي 

هةناسةيان. 
زيانيـــان  ســـييةكان  ئةطـــةر   ¿
ثَيكةوتبَيـــت نةخـــؤش ثَيويســـتي بة 
ئؤكســـجني و دةرماني تايبةت دةبَيت 

(ئةنتي سثاسمؤديك و ستريؤيد). 
وريايي

¿ ئةو كةســـةي خةريكي ضارةي 
قوربانـــي و ثاككردنةوةية، ثَيويســـتة 
جلوبةرطـــي ثارَيـــزةر لةبةربـــكات تا 

خؤشي تووش نةبَيت. 
ئالوودةية  ¿ هةرضي جلوبةرطي 
ثَيويســـتة لة عةالطةيةكـــي داخراودا 

بطريَيت. 
َ
هةل

ةتَيك كرا 
َ
¿ هةركة طومان لة حال

تة تةندروستييةكان 
َ
ثَيويبستة دةسةال

ئاطاداربكرَين.  
سيانيد

 ¿ طازي سيانيد زوو طِردةطرَيت. 
¿ بةركةوتني بِري زؤري سيانيد 
 دةبةخشـــَيت و 

َ
زيان بة مَيشـــك و دل

دةبَيتة هؤي بوورانةوة ومردن 
¿ بةركةوتني بري كةمرت دةبَيتة 
 و 

َ
هؤي هةناسةســـواري و ئـــازاري دل

رشـــانةو طؤراني خوَين و سةرئَيشة و 
طةورةبووني طالندي سايرؤيد. 

¿ قورباني ثَيويستة بة زووترين 
كات بايةخـــي ثزيشـــكيي بـــؤ دابـــني 

بكرَيت. 
ســـيانيد  مرؤظـــدا  لةلةشـــي   ¿

ذةهرَيكة خَيرا كاردةكات. 
¿ ثَيداني ئؤكسجني كاريطةرترين 

ضارةسةري سةرةتايية. 
¿ سَي دذةذةهر بؤ سيانيد هةية، 
لةراستيدا  بةسوودنني،  بةآلم هيضيان 

لةوانةية زيانبةخش بن. 
¿ ئةطةر بةركةوتن خؤراكي بوو 

هةِرةشة بايؤلؤذي و 
كيمياييةكان

ثةرضظةى لة ئينطليزييةوة: 
دكتؤر ناسح قةرةداخي 

بةشي دووةم
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قورباني خورابـــؤوة، ذةهرةكـــة واتة 
مادةي يان بدرَيتَي ثَيويســـتة شـــريي
هةرطيز نابَيت وةك بايكاربؤنات. تفت
نةخؤش بدرَيت. بة شلةمةنيي ترش

ئَيجطـــار مادةيةكـــي ســـيانيد 
طاز. شيوةي بة زةهراويية

رةنط
طازَيكي هايدرؤجـــني ســـيانيدي
كةمـــَي تاموبؤيةكـــي بَيرةنطـــة بـــة
سؤديؤم ســـيانيدي ئاســـا. ي بادةم

َ
تال

هةردووكيان ثؤتاســـيؤم و ســـيانيدي
تاموبؤيةكي بـــة ســـثني مادةي رةقي

ي بادةم ئاسا.
َ
كةمَي تال

بةركةوتن رَيرةوي
لةهةمـــوو رَيطاكاني ئةم مادةية

دةمذرَيت.
َ
هةل لةشةوة

كاريطةري
ئيجطار زؤر بـــِري ســـيانيد بـــة
رَيـــرةوي مـــرؤظ. زيانبةخشـــة بـــؤ
هةمان بـــَي هةرضييـــةك مذيـــن

َ
هةل

روودةدات. كاريطةري زنجرية
و

َ
قـــوول هةناســـةداني  ¿

هةناسةسواري
طةشكة و ثةركةم ¿

بوورانةوة ¿
و دةســـت ثةنجةكاني ¿ بَيهَيزيي

ثَي
بينني كةمبوونةوةي ¿

رؤيشتن رَي زةحمةتيي ¿
كزبوون طوَي ¿

طالندي كاري ¿ كةمبوونـــةوةي
سايرؤيد

ثَيست سووتانةوة و زامي ¿
ضاو هةوكردني سووتانةوةو ¿

مردن ¿
ضارةسةر و كردنةوة ثاك

شوَيني ¿ ثَيويســـتة قورباني لة
ثاشـــان و دووربخرَيتةوة بةركةوتـــن

لةبةرداالبربَيت. جلوبةرطةكةي

و بخرَي
َ
ثال قورباني ثَيويستة ¿

رابطريَيت. طةرم
طـــرياوةي ثاككردنـــةوة بـــؤ   ¿

كةوضكة  0.5% (يةك هايثؤكلؤرايـــت
ئـــاودا) ليـــرت يـــةك ضـــا فـــاس لـــة

بةكاردةهَينرَيت.
ئاو بة ضاو يةكسةر ¿ ثَيويســـتة

ضارةكَيك. بؤماوةي بشؤرَيت
ســـيانيدي قوربانـــي ¿ ئةطـــةر
بـــة طـــةدةي ثَيويســـتة خواردبـــوو 
َ
هةول نابَيت بشـــؤرَيت. بايكاربؤنـــات
شري بِرشـــَينرَيتةوة. بدرَيت نةخؤش
بة بدة تفت بايكاربؤناتي و طـــرياوةي

بيخواتةوة. نةخؤش
خود يا ترش طـــرياوةي ¿ نابَيت

نةخؤش بخواتةوة. بدرَيت بة ئاو
ســـوار بـــوو ¿ ئةطـــةر هةناســـة

ثَيويستة. ئؤكسجني
راوةســـتا، هةناســـة ئةطـــةر  ¿
بةآلم ثَيويستة. دةسكرد هةناسةداني
هةناســـة بةدةم دةم هةرطيز نابَيـــت
لةوانةية ضونكة بدرَيت، نةخؤش بـــة

ئالوودةببَيت. دةموضاويشي
وريايي

فرياطـــوزاري كارمةندانـــي  ¿
و جلوبـــةرط ثَيويســـتة ســـةرةتايي 

بَيت. لةبةردا ثارَيزةريان دةمامكي
لـــة بطريَيـــت رَيطـــة دةبـــَي   ¿

دي. شوَينةكاني ئالوودةبووني
مةمذة .

َ
هةل ئالوودة ي

َ
¿ دووكةل

ثَيســـت ـــة
َ
مةهَيل هةرطيـــز  ¿

بةركةوَيت. مادةكةي
لةبةردةســـتدا ماســـك ¿ ئةطةر
لةسةر ماسكةكة راطرة تا هةناسة بوو،

دةكةيت.
لةدةست الســـتيك ¿ دةستكَيشي

بكة.
يا ثَيويســـت كيميايي ¿ ماســـكي
ئةطةر بةكاربَينة دةموضاو بؤ ثارَيزةر

هةبوو.
كرا ةتَيك

َ
حال لة طومان هةركة ¿

تةندروستييةكان دةســـةالتة ثَيويستة
ئاطاداربكرَين.
لويزايت

شوَيني بةركةوتن قورباني لة ¿
دووربخةرةوة.

دابكةنةو قورباني ¿ جلوبةرطـــي
ثَيســـدا بةســـةر مـــذةر تؤزَيكـــي 

بآلوبكةرةوة.
بة كرَيمي ثَيست بريني سادةي ¿
ضارةسةر وةك كالةمني نةرمكةرةوةي

بكة.
بةر مادةكة ـــة

َ
مةهَيل ¿ هةرطيز

بكةوَيت. ثَيست
رةنط

بةشـــَيوةيةكي كـــة لويزايـــت
دةهَينرَيـــت بةرهـــةم ثيشةســـازي
قاوةييةكي عةنبـــةري تـــا رةنطَيكـــي
هي وةك تيذي بؤنَيكـــي هةية تؤخي
ئاوَيتةكة شةمعداني). جريانيؤم( ي

َ
طول

ضةوري شـــلةيةكي بـــة ثوختةكراوي
بؤنة. بَيرةنط و

بةركةوتن رَيرةوي
ريطاكاني لةهةمـــوو ئةم مادةية

دةمذرَيت.
َ
هةل لةشةوة

كاريطةري
ســـووتَينةري مادةيةكي لويزايت
شـــلةي يا م

َ
هةل بةركةوتني تونـــدةو

كوشندةبَيت. دةتوانَيت مادةكة
بة هةَلمذيــن نيشــانةكاني

هةناسة: 
كوتوثِر ئازاري سووتانةوةو ¿

ثذمـــةي و لـــووت ¿ ئاوكردنـــي
توند

غةمي
َ
بةل و دةم ئـــاوي و ¿ كؤكة

سثي
سيدا لة كؤبوونةوةي شلة ¿

دابةزيني بَيهَيزي، ¿ بَيئارامـــي،
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ثةستاني دابةزيني لةش، طةرماي ثلةي
ن خويََ

كةمخوَيني ¿
جطةر بة زيانطةياندن ¿

مردن و لةخؤضوون ¿
ثَيست

سووتانةوة كوتوثِري ئازاري ¿
لةماوةي سووربوونةوةي ثَيست ¿

ئازارو 
َ
هاوِرَي لةطـــةل 30 دةقيقـــةدا

24 سةعات.  بؤ خوران
12 ســـةعات  ثاش كردن بلؤق ¿

3-2 رؤذ.  بؤ ئازار
َ
لةطةل هاوِرَي

ثَيست ي
َ
قوول سووتاني ¿

ضاو
و ســـووتانةوة كوتوثِر، ¿ ئازاري

وو
َ
ثَيل ئاوساني

و ضاو رةشَينةي برينداربووني ¿
بيلبيلة هةوكرني

كوَيربوون و هةميشةيي زياني ¿
1 دةقةدا  لةماوةي

ضارةسةر و كردنةوة ثاك
شوَيني ¿ ثَيويســـتة قورباني لة
ثاشـــان و دووربخرَيتةوة بةركةوتـــن

دةربهَينرَيت. جلوبةرطةكةي
بةر قوربانـــي بخرَيتـــة ¿ نابـــَي
هـــؤي دةبَيتـــة ئـــاو ضونكـــة ئةمـــة
تؤزَيكـــي مادةكـــة. بآلوبوونـــةوةي
ي فولةر، ثؤدرةيان ئارد

َ
طل مذةري وةك

دةستا لةبةر ئةمانة ئةطةر بةكاربَينة.
يةك هايثؤكلؤرايت( طرياوةي نةبوون،
ئاو) بؤ يـــةك ليرت فاس ضا كةوضكـــة

كردنةوة. بؤ ثاك بةكاربَينة
بشؤ بةئاوي ثاك يةكسةر ضاو ¿

15-10 خولةك  بؤماوةي
برشـــَيتةوة. نةخؤش مةكة ¿ وا
بـــدةرَي خاوَينـــي ئـــاوي يـــا  شـــري 

بيخواتةوة.
ســـوار بـــوو ¿ ئةطـــةر هةناســـة

ثَيويستة. ئؤكسجني

راوةســـتا، هةناســـة ئةطـــةر  ¿
بةآلم ثَيويستة. دةسكرد هةناسةداني
هةناســـة دةم بةدةم نابـــَي هةرطيـــز
لةوانةية ضونكـــة بدرَي بـــة نةخؤش

ئالوودةبَي. دةموضاويشي
وريايي

مةمذة
َ
ي ئالوودة هةل

َ
دووكةل ¿

لةبةردةســـتدا ماســـك ¿ ئةطةر
لةسةر ماسكةكة راطرة تا هةناسة بوو،

دةكةي
ئاطركوذَينـــةوة كارمةندانـــي  ¿
دةمامكـــي و جلوبـــةرط ثَيويســـتة

بَي. لةبةردا ثارَيزةريان
لةدةست الســـتيك ¿ دةستكَيشي

كة
يا ثَيويســـت كيميايي ¿ ماســـكي
ئةطةر بةكاربَينة دةموضاو بؤ ثارَيزةر

هةبوو
كرا ةتَيك

َ
حال لة طومان هةركة ¿

تةندروستييةكان تة
َ
دةســـةال ثَيويستة

ئاطاداربكرَين.
خةردةل  طازي

بةئاســـاني شـــلةية و ¿ خةردةل
طاز. بة ناطؤرَي

ناتوَيتةوة، لةئاودا بةئاســـاني  ¿
لةئاودا كةمـــةي بةشـــة بـــةآلم ئـــةو

بة زوويي تَيكدةشكَيت. دةتوَيتةوة
و طةرم لـــة رؤذاني ¿ بةتايبةتي
و سييةكان بؤ مةترســـيدارة شَيداردا

ثَيست.
بوون ذةهـــراوي كاريطةريـــي  ¿
ثاش

َ
و ســـال رةنطـــة ضةنديـــن مانط

وةك بةتايبةتي بـــدان روو بةركةوتن
شَيرثةنجة. و هةناسةدان كَيشةي

لةهةمـــوو ئالودةبـــوون  ¿
بةخـــواردنء روودةدات رَيطةيةكـــةوة

خواردنةوةشةوة.
بة ئاوو ثاك كردنةوةي ثَيست ¿

دةبَيت. سابوون

ضاو ضاك دةبَيتةوة. عادةت ¿
ثَيست ســـووكي ¿ بؤ ســـووتاوي
وةك كاالمني نةرمكـــةرةوةي كرَيمـــي
قورسرت ضارةسةر ســـووتاوي بؤ باشة.
كرَيمي بـــة ئاســـايية وةك ســـووتاوي

سةلفادايازين.
كرا ةتَيك

َ
حال لة طومان هةركة ¿

تةندروستييةكان تة
َ
دةســـةال ثَيويستة

ئاطاداربكرَين.
خـــةردةل» «طـــازي وشـــةي 
مـــادةي ذمارةيـــةك بـــؤ باســـكردني
بةكاردةهَينرَيت دروســـتكراو كيميايي
(خةردةلي مةستارد سولفةر لةوانةش
نني. سروشتدا لة مادانة ئةم طؤطرد).
خةردةل طازي لة بارودخي ئاســـاييدا

ناكات. رةفتار طاز وةك
رةنط

بـــَي بؤنة، و بَيرةنط خـــةردةل
َ
تَيكةل ديكة مـــاددةي

َ
كةلةطةل بةآلم

ســـري بؤني رةنطي قاوةيي و دةكرَيـــت
وةردةطرَيت.

بةركةوتن رَيرةوي
ريطاكاني لةهةمـــوو ئةم مادةية

دةمذرَيت.
َ
هةل لةشةوة

كاريطةري
مادةيةكـــي طـــازي خـــةردةل  ¿

قَينةري بةهَيزة.
َ
بل سووتَينةر و

ضةنـــد ¿ دةتوانَيـــت لةمـــاوةي
سووتانةوةي هؤي ببَيتة كةمدا رؤذَيكي
بة و زيانبةخشني ؤق كردن

َ
بل و ثَيست

هةناسة. كؤئةندامي
و و شـــَيدار رؤذطاري طةرم ¿ لة
زياترة. زياني ئيستيواييدا ئاووهةواي
ضاو ســـووتانةوةي ¿ دةبَيتةهؤي

ضاو ثرتةثرتي و وو
َ
ثَيل ثةنماني و

خـــةردةل طـــازي ئةطـــةر  ¿
و كؤكـــة دةبَيتةهـــؤي بمذرَيـــت،

َ
هةل

و ســـييةكان هةوكردني ســـووتانةوةو
و رةنطة سنط نةخؤشي درَيذخايةني
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مردن. ببَيتةهؤي سةرنجام
و طـــاز كوتوثـــِري كاريطـــةري 
ضةندسةعاتَيك ثاش خةردةل شـــلةي

دةدات.
َ
سةرهةل

رشانةوة و بَيهَيزي بة هةست ¿
نجدان

َ
هَيل ¿

رشانةوة ¿
ضاو و ئاوكردني سووتانةوة ¿

درَيذخايةن  كايطةريي
شـــَيرثةنجة داني 

َ
ســـةرهةل  ¿

ثاش يةك بةركةوتنيش تةنانةت
هةوكرني و ئةنفلوةنزا ¿مردنبة
سينط درَيذخايةني نةخؤشيي و سي
بةخةســـتي ئةوكةســـةي  ¿
لـــة هةفتـــةي رةنطـــة  بةركةوتـــووة
هةناسةدان ئالؤزكاري بةهؤي دووةمدا
ميكرؤبـــاوي و شـــؤكي ســـَيثتيكةوة(

بدات. لةدةست طياني خوَين) بووني
سةخت  بةركةوتني كاريطةريي

طةشكة و ثةركةم ¿
بوورانةوة ¿

ثـــاش ¿ مـــردن يـــةك ســـةعات
بةركةوتن

ثاش تا شــةش سةعات دوو
بةركةوتن:

دأل بةيةكدا هاتن ¿
كةنةفتي ¿
سةرئَيشة ¿

ئازاري و ضاو سووتانةوةي ¿
ضاو ئاوكردني ¿

ســـةيركردني نةتوانيني  ¿
رووناكي

لووت ئاوكرني ¿
و دةموضـــاو ¿ ســـووربوونةوةي

مل
دؤخانةوة قورط ¿

َ
دل ترثةي زيادبووني ¿

ثاش  24 سةعات شــةش تا
بةركةوتن:

ســـةرةوة نيشـــانانةي ئـــةو   ¿
َ
لةطةل دةبـــن هـــاوِرَي و زيـــاد دةكةن
لة كردن بلؤق و ثَيســـت سووتانةوةي

ناوِران. و لةشدا طةرمةكاني شوَينة
ثــاش ســةعات  24

بةركةوتن:
دةبَيت، خراثرت نةخؤش باري ¿
دةســـت ثَي كؤكة دةكات، بلـــؤق زيـــاد
دةبَيـــت. دروســـت غـــةم 

َ
بةل دةكات. 

داطةراني رةش و ثَيست زؤري خوراني
روودةدات. ثَيست

ضارةسةر: و كردنةوة ثاك
شوَيني ¿ ثَيويســـتة قورباني لة
ثاشـــان و دووربخرَيتةوة بةركةوتـــن

لةبةرداالبربَيت. جلوبةرطةكةي
و كردن بة هةناسةدان كؤمةك ¿

.
َ
فرماني دل و سووري خوَين

ضارةسةري كَيشةي هةناسةدان ¿
سييةكاندا. لة ئاو كؤبوونةوةي و

خرؤكة ذمارةي نةخؤشي ئةو ¿
بؤتةوة ثَيويستة كةم سثييةكاني زؤر
تووشـــي ئةوةي بـــؤ جودابكرَيتـــةوة

نةبَيت. هةوكردن
ضاو  ثاكردنةوةي

بة ضاو يةكســـةريي ¿ شوشتني
روون يان ئةطةر برَيكي زؤر خوَيياوي

موغةزي)نؤرمال). خوَيياوي هةبَي
طرياوةيةكـــي بةكارهَينانـــي  ¿
بؤ باشـــة

َ
منـــدال روونـــي شـــامثؤي

لة ضونكة خةردةل ثاكردنةوةي ضاو،
دةتوَيتةوة. رؤندا

ثَيست  ثاكردنةوةي
بخرَيتـــة قوربانـــي نابَيـــت  ¿
هؤي دةبَيتة ئةمـــة ضونكة بـــةر ئاو،
تؤزَيكـــي ماددةكـــة،  بآلوبوونـــةوةي
ي فولةر، ثؤدرةيان ئارد

َ
طل مذةري وةك

دةستا لةبةر ئةمانة ئةطةر بةكاربَينة.
شـــوَينانةي بةركةوتوون ئةو نةبوون،
ئاسايي سابوونَيكي ئاوو بة جواني بة

بشؤ.
و بـــة ثارافني شـــتن ¿ هةروةها

كراوة. ثَيشنيار سابوون ئاوو ئينجا
طةدة  ثاكردنةوةي

برشَيتةوة قورباني وامةكة ¿
بةآلم بشؤرَيت طةدة ئةتوانرَي ¿
بن. ثَيش ثارَيـــزراو ئةبَي ســـييةكان
طةدة ناوةرؤكي ثَيويستة طةدة شـــتني
100- تَيكردني بـــة روون بكرَيتـــةوة

ثاك  ئاوي يا مل شري 200
نية بةدةســـتةوة طـــة

َ
¿ زؤر بةل

بةآلم ضاالككراو خةلـــووزي كي
َ
كةل بؤ

بةكاربهَينرَي. ئةكرَي
نيشانةكان: ضارةسةري

ئازاركـــوذي بةكارهَينانـــي  ¿
مؤرفـــني نابـــَي بـــةآلم ثَيويســـت 

بةكاربهَينرَيت.
لـــة ثشـــَيوي ¿ راســـتكردنةوةي

لةش. خوَييةكاني شلةو رَيذةي
كَيشةي بؤ ¿ دةرماني ســـتريؤيد

سييةكان
وةك دذةذي بـــة ¿ ضـــارةي ضاو

بؤ  قةترةيةك %20 و ســـةلفا قةترةي
رةشَينة ئةطةر بيلبيلة. كردني فراوان
ستريؤيد دةرماني نابَيت كردبَي هةوي
باشة، رةش ضاويلكةي بةكاربهَينرَيت.

نيية. باش ضةسثاو هاوَينةي بةآلم
كةســـةي ئةو كردني ¿ ضاودَيري
خواردووة ئالـــوودةي خؤراكي يا ئاوو
طةدةو بةسووتانةوةي تووشبووني بؤ
كونبـــوون. و نةزيـــف وةك ـــة

َ
ريخؤل

مؤخي الوازبووني تووشي ئةوكةسةي
بة دةبَيت لةوانةية ثَيويستي ئَيســـك

هةبَيت. خوَين
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    مــرؤظــى بــة تــوانــا لــة شوَين 
لة  حــةزى  و  نةناسراوةكانداية  شتة 
ثَيشوازى  ئامَيزةكانة،  نهَينى   مةسةلة 
لة طؤِرانكارى دةكات و  لة ذياندا هةموو 
بة  ئةوشكست  ئةزمووندةكات،  شتَيك 
بةشَيك لة ثرؤسةى  فَيركارى دةزانَيت، 
سةركةوتن،  سروشتى  بةشَيوةيةكى 
ذيان  ئامانجى  بةديهاتنى   بةرهةمى 

وئـــةنـــجـــامـــدانـــى  
كة  ـــة  ـــك ـــارَي ـــاروب ك
ثَيويستى بة ضاودَيرى 
 
َ
ينةوةى قوول

َ
ولَيكؤل
هةية 

 ”بــــــــةدةر 
ــارى  ــك ــؤران ــة ط ل
ــك  ــَي ــت ـــض ش هـــي

ــدا   ــريةوةري لــة ب
نامَينَيتةوة“           

«هرياكليتؤس1»       
   هــةمــووشــتــَيــك لــةطــؤِرانــدايــة 
وطــؤِرانــكــارى  وةك شـــةوِرؤذ  رةطــةزى 
هةموو  ئَيمةية،  واقيعيةتى  سةرةكى 

ئةمة   ـــت،  دةطـــؤِرَي هةميشة  شتَيك 
نييايى ية وة  هةميشة 

َ
مةسةلةيةكة بةدل

مرؤظةكان  ئَيمة  دةكــةيــن،  ثَيشبينى 
شَيوةى  طؤِرانداين،  ةتى 

َ
لةحال هةميشة 

ةتى 
َ
حال لة  هةميشة  بريكردنةوةمان  

 
َ
سال ثَينج  كة  شتَيك   طؤِرانكاريداية، 

ــوارد،  دةخ سةر  لة  سوَيندمان  ثيشرت  
ئةمِرؤ  خةريكة المان باوةِركردن ثَيى 
نامومكني  بَيت، جل وبةرطَيك كةضةند 
َيك بةر لةئَيستا دةمانثؤشى، هةنووكة 

َ
سال

كةسةيرى وَينةكانى ِرابووردوو دةكةين، 
سةرسامانة دَينة ثَيش ضاومان، شتانَيك  
بسِردرَينةوة  نــةدةكــرد  كــةبــاوةِرمــان 
لة  هةميشة  ِراستيدا  لة  ولةنَيوبضن، 

تاشةبةردةكان   طؤِرانكاريداية،  ةتى 
َ
حال

بة تَيثةِربوونى كات دةطؤِردرَين بؤ ووردة 
بةرد، كةنارانَيك كؤن دةبن وكةنارانَيكى 
خانوةكانمان  ــةوة،   ــوون ــةب ــن دَي نـــوَى 
دةبةخشنة  خؤيان  جَيطة  و  كؤندةبن 
خانوطةلَيكى نوَى كة ئةوانيش لة كاتى 
خؤياندا  كؤندةبن، تةنانةت ئةوشتانةش 
وةك  بــوون،  ــةردةوام  ب  

َ
سال كةهةزاران 

ةتى  
َ
ئةهرامةكانى ميسر  ئةوانيش لة حال

مرؤظَيكى  بتةوَيت  ئةطةر  طــؤِرانــدان، 

دةمــــةوَيــــت   
ــم  ــان ــةك

َ
ــدال ــن م

ئةهلى ريسكنب
      

ةبجةيي
َ
جةمال هةل

233زانستى سةردةم 37



37 سةردةم زانستى 234

نَيكى
َ
منداال بكةيت حةز و بيت بةتوانا

ئاوِردانةوةلةم بكةيت، ثةروةردة بةتوانا
طرنطة. زؤر سادةية ديدطا

ثَيدةكةيت،  هةستى كة  هةرشتَيك
و دةيبينيت ــدةكــةيــتــةوة، ــَي ل بـــريى 
ةتى

َ
لةحال هةميشة لَيدةدةيت، دةستى

دةبَيت كة طرنط ثرسيارَيكى طؤِرانداية،
ئايا كة ية بكةن ئةمة نى خؤتانى لة
نةخَير، ياخود طؤِرانكارى ية لة حةزت
لة ئاوِردانةوة لة دور طؤِرانكارى ضونكة
بابةتى دةبَيت، بةردةوام تؤ تَيِروانينى
ضؤنضؤنى تــؤ كــة ئةمةية طــرنــط 
كة بكةيت فَير ةكانت

َ
مندال دةتةوَيت

وةربطرن ية طؤِرانكارى ديــاردةى ئةم
ِرؤذَيــك ضؤن هةموو خؤت وخــودى
طةشة كة َيك

َ
مندال دةكةيت؟! ةى

َ
مامةل

تاوةكطؤِرانكارىوةكِريطةيةكى دةكات
وةك طؤِرانكارى  و بكات 

َ
قةبوول ذيان 

ضــاالك مرؤظَيكى بوونى لة بةشَيك
ِرَيطةى ذيانَيكى لةسةر وةرطرَيت، ئةوا

لَيوانلَيو لةسةركةوتنداطريساوةتةوة. 
لة ــَيــك

َ
مــنــدال ــى ديـــكـــةوة، ــةك ــة الي ل

ئةزموونى لة خؤى طؤِرانكارى برتسَيت،
برتسَيت شكست لــة ببوَيرَيت، ــوَى ن
و ئاشنا شــَيــوةى تةنها سةرةنجام و 
دووضــارى ئــةوا وةربطرَيت، ئاسايش
ثَيش دَيتة وا دةبَيت، نةناسراو ذيانَيكى
زؤر نيطةرانن ناِرازييةكان مرؤظة  ضاو
بة ةكانت

َ
مندال ئةطةر طؤِرانكارى، لة

لة كة بكةيت ـــةروةردة ث شَيوةيةك 
خؤيانى يــاخــود بــرتســن ــارى ــك ــؤِران ط
الواز بطرن،ئةوامرؤظطةلَيكى لَيبةدوور
دةردةضــن كة ناتوانن ذيانَيك و تووِرة
كةبريتىيةلةدياردةيةك بةِرَيوةبةرن
و لة ِراستيدا هةميشة لة طؤِرانداية، كة
و سةرنةكةوتوو  ذيانَيكى ةتى

َ
مؤل تؤ 

مانوكةريان ثَيدةبةخشيت. 

ــةكــانــت
َ
مــنــدال بـــؤ ئـــــةوةى كـــة

بكةن،
َ
قةبوول طؤِرانكارى بكةيت فَير

خؤتدا، ِرؤذانـــةى ِرةفــتــارى لة دةبَيت 
نوَيت ِرةفتارى و تَيِروانني زنجريةيةك
فَير كة ئةوةى بؤ هةبَيت، ياندا

َ
طةل لة

كارةكة بكةن، طِؤِرانكارى لة ثَيشوازى بن
ئةم بؤ و ثَيبكة دةســت  خؤتانةوة  لة 
و تَيِروانينى خؤت و ِرةفتار كــارةش، 
وة ينةوة

َ
لَيكؤل ذَير بخةرة ةكانت

َ
مندال

وتَيِروانينى نةناسراو   ِرةفتار
َ
طةل و لة

بكة. بةراوورديان نائاشنادا و
 نةناسراوةكاندا

َ
طةل لة ة

َ
مامةل

لة زؤرى بة ني
َ
مندال زؤر كة كاتَيك

ذيان لة و لةخؤمان كةسَيكةوة ديدى
بؤ دةكــاتــةوة، بري ة

َ
هةل كة دةِروانــني

م
َ
بةال بني، بةهَيز كة نمونة دةمانةوَيت

طةورةمان خةونى دةبينني، الواز خؤمان
هةندَى م لة

َ
بةال طرتووة،

َ
هةل مَيشكدا لة

دةبينني، توانا  بــَى  خؤمان ةتدا
َ
حال

مخؤمان
َ
دةمانةوَيتسةركةوتووبني،بةال

وتةنانةت نــاوةنــدى مرؤظطةلَيكى بة 
ديدطاى ئةوةى كة دةبينني، بؤ كشكاو  تيًَ
واقيعييةتةكانى

َ
دةرةوةىخؤمانلةطةل

دةرةوةدا زياتر هةماهةنط بكةين دةبَيت
خؤيان كة بدةين ةكان

َ
مندال يارمةتى

ئةوةى وةك ببيننةوة  شَيوةيةك  بة
بةسةر هةية تةواويان تَيكى

َ
دةسةال كة

دةبَيتفَيربنكةترس ن
َ
خؤياندا، منداال

و سنوردارَيتى ريــزى  لة نيطةرانى و 
وةطةرنا سةثَينراوةكانن، الوازة ة

َ
خال

بة دةوروبـــةر هةميشةهةلومةرجى 
دةزانــن سةرنةكةوتنة ئةو هؤكارى
زؤرى بة ن

َ
منداال بووة، بريياندا لة كة

تى
َ
دةسةال و  طةورةيى بة  سةبارةت

ن وئةطةر ضىحةزدةكةن
َ
خؤياندوودل

بؤضونى لة وتةنانةت ةوان
َ
ثال ببنة

دةزانــن، ةوان
َ
ثال بة خؤيان خؤياندا

سةبارةت كة لة وَيناكردنَيك  م
َ
بــةال

توندى بة هةيانة، خؤيان  تواناكانى بة
بة سةركةوتنيان سةر   لة كاريطةرى

َيت،
َ
جَيدةهَيل

يارمةتى  دةبَيت بــاوك و  دايــك
سةبارةت تاوةكو بــدةن ةكانيان

َ
مندال

طةيشتن بــة تــوانــاكــانــى خــؤيــان بــؤ
بن، ووردتر بةرزى  و ثلة بةسةركةوتن
ةكردن،

َ
مامةل لة ئةطةر برتسَيت

َ
مندال

ناتوانَيت تازة، كةسانى و ئةزموون بري،
لة ســود سةركةوتن  بة طةيشتن  بؤ 

. وةربطرَيت خؤى تواناى ئةوثةِرى
بة  زؤر كاتَيكى  ــاوك ب و ــك  داي  
ةكانيان

َ
مندال تاوةكو دةدةن خــةرج

مةسةلة لــة كــة خــؤيــان فــَيــر  بــكــةن
كارة ئةم بؤ و ببوَيرن نةناسراوةكان
طــةورةكــان كةسة ضــاودَيــرى لة  دوور 
َين

َ
دةل ثَييان تةنانةت نةكةن، كارَيك

بخؤن، خؤراك يةك جؤر  هةميشة كة
ــةن، لة ــك ب ســةيــر يـــةك جـــؤر فيلم
مةزهةبيدا تايبةتى كؤبوونةوةيةكى
دةمارطريى خاوةن و   بكةن بةشدارى
ئَيمةبن،بؤنمونةنةيارىطروثَيكياخود
بن، يا تةنانةت مؤدَيكى تايبةت نةذادَيك
ن لة

َ
منداال كة مةيلى يةك بَى جؤرة هةر

كارة بة سةبارةت َيكدا
َ
سال و تةمةن هةر

َ
طةل لة ةكردن

َ
مامةل ياخود نوَييةكان،

ياخود نوَى بريى ينةوةى
َ
لَيكؤل كةساندا،

نةناسراوةكان مةسةلة ينةوةى
َ
لَيكؤل

ِرَيطةى لةسةر ئاستةنطَيك هةيانة،
ية جدى يةكى ِرَيطرى و سةركةوتنيان
بة مرؤظَيكى كة ئةوةى ِرَيطةى لةسةر

دور بن لة دةمارطريى. تواناو
ــاوى ن ــة ب يــةكــَيــك لــةدؤســتــانــم
نةى

َ
ساال حــةوت كضَيكى ((1 ((مليسا

نيطةرانى ئةو ((تامى2)) ناوى بة هةية
لة كضةكةى  كة بــوو مةسةلةية  ئــةم
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هانى ديكة دةترسا ودةيويست نى
َ
منداال

خوَين و يةتى
َ
كؤمةال كةزياتر بــدات

لة سةعاتَيك طفتوطؤ بَيت، ثاش طةرم
جؤرَيك بة ئةو تَيطةيشتم (مليسا)

َ
طةل

ثَيى تامى كة ــردووة ك طــةورة  (تامى)
هةرطيز كردبوو فَيريان نةبووة، خؤش
طةورةى باوة ياخود باوكى بة سةبارةت
كة ضاالكى ووتبوو ثَييان ثرسيار نةكات،
ية طونجاو نى بضوك كضَيكى وةرزشى بؤ
: لة ية بريتى كضان بؤ طؤنجاو كارى و
لَينان ضَيشت و ضنني

َ
طول دوورى، بةرط

بَيت، ئامانجى ذيان داريش دةبَيت
َ
مال و

َيتيدا دةترسا
َ
لةسةردةمىمندال (مليسا) 

كوِرةكان، لة تاريكى، لة وانةخويندن، لة
ثيس خؤى سةروِروخسارى  كة  لةوةى
نمونةى و هةراى زؤر دةنط و لة بكات،
زؤر بووة هةنوكةش كة طةورة ئةمانة،

قسة دةكات. بةئارامى هَيمنة و
كة  هَينايةوة (مليسام)  وةبــري
هةمان دووبــارةكــردنــةوةى ةتى

َ
حال لة 

بة بةرامبةر خؤيةتى هةلومةرجى
هةمان تاوةكو  يارمةتيدةدات و  تامى
كة ذياندا  لة هةبَيت ِرةفتارانةى ئةو 
ئةطةر ثَيم ووت بوو، لَييان بَيزار خؤى
باوةِربةخؤبونَيكى تامى دةتــةوَيــت
ضوارضَيوةى ئةو دةبَيت هةبَيت زياترى
بةسةريدا كة بشكَينيت بريكردنةوة
سةثاوندووتة، هانمداتاوةكو فةرمانبدا
بكات، ئةزموون نوَى شتانَيكى ( (تامى
وةياندا

َ
مال حةوشةى  لة لَيكرد  داوام

(تامى) بؤ باسكة تؤثى بازنةيةكى
ى

َ
ضال كة كرد ثَيشنيارم بكات، دروست

بكةنن
َ
هةل تامى

َ
لةطةل ثَيكةوة بازنةكة

بخةنة ةكة
َ
كؤل و تَيبكةن ضيمةنتؤى و

ثَيويستانةى كارة ئةو هةموو و ناويةوة
ثيس ِروخسار سةرو و ثَى و دةست كة
هانمدا بدةن، ئةنجامى خؤيان دةكةن

خةون زننجريةيةك بكات لةتامى كةداوا
بةبَى نمونة بؤ ئــارةزوودةربــرِبَيــت، و 
لة ئةندامانى جيا طةشت بكات، نةخشة
ئةطةرباوكشتَيكى َيسا،

َ
خَيزانبضَيتةكل

جياواز  بؤضونى ئةودا
َ
لةطةل كة ووت

شَيوةيةكى لَيبكات، بة ثرسيارى  ، بوو
شتانَيكى كة دةكات طةشة تاكَيك طشتى
نوَيية بريى خاوةن و دةبيسَتَيت تازة
ةيةكى شةرمن

َ
بضكؤل كضة ضيدى ئةو و

برتسَيت شتَيكى تازة لة هةر كة نةبَيت
نوَييةكان كــارة  لة  خؤى سةرةنجام و 

. بطرَيت بةدوور
كةم (مليسا) مانطَيك ضةند ثاش
سو

َ
هةل لة زؤرى يةكى طؤِرانكارى كةم

بــةوثــةِرى بــةديــكــرد، تاميدا كــةوتــى 
باوكى بة كةتامى ديتى سةرسوِرمانةوة
لةوةى ية نى ترسَيكم ((ئيدى َيت

َ
دةل

كوِرةكانى ية قوتابى ِركةبةرايةتى كة
كارانَيك كة داية دةستى تامى ثؤل بكةم،
شةوَيك نةدابوو، هةرطيزئةنجامى َثشرت
بؤ خَيزانةكة خواردنَيكى تَيروتةسةُّـ
و دايك كة بة جؤرَيك كردبوو، ئامادة
كة ئةمة دةكردةوة  بري وايان ئةو باوكى
تةمةنةى و

َ
سال بةو  نَيكى 

َ
منداال لة

ى
َ
مندال دوو

َ
طةل لة بــةدوورة، ئةوةوة

هاوسَيشدابووبووةهاوِرَى،هةربؤخؤيشى
كة لة كاتَيكدا كارة، دابووة ئةم دةستى
بةدوور كارةى ئةم مانطَيك ثَيشرت ضةند
ئةو بةسةر

َ
سال شةش كة ئةمِرؤ دةزانى،

تامىكضَيكة ، دةكات تَيدةثةِر ِرووداوةدا
و هةية  زؤرى بةخؤبونَيكى بــاوةِر كة 
خؤيدا ذيانى  لة و  ناترسَيت  كةس  لة
ئةنجامداوة، زؤرى يةكى طؤِرانكارى
كة دايكى كارةش ئةمةية هؤكارى ئةم
ئةوةى كة لةمةسةلة هانيداوة لة برى
بكات، ثَيشوازييان برتسَيت،  نوَييةكان
بة ئةوةى كة بؤ بَيت، وورد هؤشيار و

ِرووداوى
َ
طةل لة نــةذى، ضاوداخراوى

ببَيتةوة كةسَيك هةر ِرووبةِرووى نوَيدا
ة
َ
مامةل يةوة وهؤشيارى ووردى بة و

. لَييان نةبَيت ترسى و بكات
ئةطةرضةندساتَيكدرةنطبكةيت
هةركةسَيك تَيدةطةيت بكةيتةوة، بري و
برتسَيت، نائاساييةكان ِرووداوة كةلة
لــةبــةردةم ئاستةنطى ــن ــري طــةورةت
دروســت خــؤى  بؤ ذيــان لة ضَيذبردن
ئةنجام ئةوكارانة تةنها تؤ ئةطةر كردوة،
كة نيا بة

َ
دل ئاشنايت ثَييان بدةيت كة

بةو هةر ذيانتا، ئاييندةى لــةِرؤذانــى
كةهةيت، كةسَيك شَيوةية دةمَينيتةوة
كة ئةوةى برى داهَينا لة ضةرخى كة
بةرَيت بةسةر شتةدا ئةو

َ
طةل لة ذيان

بــاوةِرى ية،  ئاشناوئاسايى ئةو  الى كة
نــوَى شتَيكى  ــت ــَي ــوان دةت كــة  ـــوو  واب
ثَى داهَينةرةكانكة هةموو دروستبكات،
بة هةمان نةناسراوةوة، بخةنة دنياى
دةرمانى شوَين لة كة كةسَيك شَيوة
ِرووبةِرووى دةكات  شَيرثةنجةية، حةز
كة ئةوةى نةك ببَيتةوة، نةناسراو دنياى
باوك وةك تؤ ئةوة لةبةر بَيت،

َ
هةل لَيى

شَيوةى سةيرى سةرةتا دايــك ياخود
بكة ــةى خــؤت

َ
و مــامــةل بــريكــردنــةوة

لة دةربارةى مةسةلةنةناسراوةكان، ئايا
دةطةِرَييت، يا تةنها ضاالكى ية نوَييةكان
ناسراوةكاندا و ئاسايى مةسةلة

َ
طةل لة

بطريت دوور ئةطةر خؤت بة ؟! دةذيت
زؤر ئةطةرى بة نةناسراوةكان، دنياى لة
هةمان كة دةدةيــت ةكانت

َ
مندال هانى

بة كة مةسةالنةى لةو ِرَيطة بطرنةبةر،
ةكانى

َ
َييتو مندال

َ
ةكانى خؤتىدةل

َ
مندال

بةرةوة. وورد دةهَينيتةوة، بةئاطا
َ
ُّـ

ئةم  كانى بابةتة كة خؤ  لةسةر
بةشَيوةطةلَيك بةشةدةخوَينيتةوة،
ةكانت

َ
مندال يارمةتى كــة دةطــةيــت
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دةدةيت  لة برى ئةوةى كة لة طؤِرانكارى  
و جيهانى نةناسراو   برتسن، ثَيشوازى 

 بكةن.
َ
ُّـ

”ضؤنضؤنى  بــثــرســة  خـــؤت  ــة  ل
م ئةمةية 

َ
بزانم شتَيكى زيندووة؟“  وةال

ــات زيــنــدووة“  كة ”ئــةطــةر طةشة دةك
درةخــتــَيــك كــة وشــك بــووة لــة ِرووى 
ِروانطةوة مردووة  كة  تةكتيكةوة  لةو 

واقيعةتة    ئةم  ناكات،  طةشة  ضيدى 
سةبارةت بة مرؤظةكانيش  هةر ِراستة، 
واتة ئةطةر تاكَيك طةشة نةكات، لةِرووى 
لة  ــــى  دةروون و  ِرؤحـــى   جةستةيى، 
ةكان لة 

َ
ةتى مردنداية، ئةطةر مندال

َ
حال

جيهانى نةناسراوةكان دةترسن، كةواتة 
ناتوانَيت  مرؤظ  ضونكة  ناكةن،  طةشة 
م بــةردةوام لة هةمان 

َ
طةشة بكات، بةال

شَيوةدا كة هةية بمَينَيتةوة، طةشةكردن 

واتة طؤِرانكارى و طؤِرانكارى واتة ئةمةى 
كة  وروذاندنى زؤرى خؤت لة زةمينة 
دوور  بكةيت،  ئــةزمــوون  نوَييةكاندا 
لة  ئَيمة  ئامانجى  برتسيت،  كة  لــةوةى 
ئةمة  دةبَيت  ن 

َ
منداال ثةروةردةكردنى 

لة  كة  ــةوةى  ئ لةبرى  ــةوان  ئ كة  بَيت 
جيهانى نةناسراوةكان برتسن، بة ووردى 
م بــة جؤش 

َ
و  وةســواســى يـــةوة، بـــةال

بكةن،   
َ
ُّـ ثَيشوازييان   وخــرؤشــةوة  

بةزؤرى  ترس لة جيهانى نةناسراوةكان  
وَيرانكةرةوة  ةو 

َ
هةل وَيناكردنَيكى  لة 

ة بضوكةكان 
َ
سةرضاوة دةطرَيت كة مندال

لة  تــرســان  وةك  مَيشكييانداية،  لــة 
 ئةم  

َ
شكست، دايك وباوك دةبَيت لة طةل

مةسةلةشدا بةئاشنايى و هؤشيارى يةوة 
ة بكةن. 

َ
مامةل

 ناسينى تَيكشكان

ـــارةى   (ولــيــام  ســارويــان1) دةرب
(كـــؤدى  ــت:  ــَي ــوس دةن ــا  ــاوةه ئ شكست 
ئةمةية  سةركةوتنى  مرؤظةطةورةكان 
كة ثةندييان لة شكست وةرطرتوة) ئايا 
لةم ووتةية سةرساميت؟! ئةطة تا ئَيستا 
نةكردووةتةوة  مةسةلةية  لــةم  بــريت 
نيام 

َ
دل فَيردةبني،  ئَيمةضؤنضؤنى   كة 

ئةم  ِرووى  خستنة  لة  نابيت  سةرسام 
بريوبؤضوونة سةبارةت بةمةى كة  لة 
بطةيتة  دةتوانرَيت  شكستةوة  ئاكامى  
دةطمةن  بة  ئَيمة  هؤشيارى،  و  زانست 
ــن وةردةطـــريـــن،  ــة ســةركــةوت ثــةنــد ل
لةِراستيدا وا دَيتة ثَيش ضاو سةركةوتن 
ئارامش و ِرةزامةنديمان ثَيدةبةخشَيت 
و كاتَيك كةبة ئاطادَيني كةدةتوانني بة 
ئاسانى كارَيك ئةنجام بدةين، بَيطومان 
حةز دةكةين درَيذة بةو كارة بدةين و 

دةدةيت  لة برى ئةوةى كة لة طؤِرانكارى  
و جيهانى نةناسراو   برتسن، ثَيشوازى 

 بكةن.
َ
ُّـ

”ضؤنضؤنى  بــثــرســة  خـــؤت  ــة  ل
م ئةمةية 

َ
بزانم شتَيكى زيندووة؟“  وةال

ــات زيــنــدووة“  كة ”ئــةطــةر طةشة دةك
درةخــتــَيــك كــة وشــك بــووة لــة ِرووى 
ِروانطةوة مردووة  كة  تةكتيكةوة  لةو 

واقيعةتة    ئةم  ناكات،  طةشة  ضيدى 
سةبارةت بة مرؤظةكانيش  هةر ِراستة، 
واتة ئةطةر تاكَيك طةشة نةكات، لةِرووى 
لة  ــــى  دةروون و  ِرؤحـــى   جةستةيى، 
ةكان لة 

َ
ةتى مردنداية، ئةطةر مندال

َ
حال

جيهانى نةناسراوةكان دةترسن، كةواتة 
ناتوانَيت  مرؤظ  ضونكة  ناكةن،  طةشة 
م بــةردةوام لة هةمان 

َ
طةشة بكات، بةال

شَيوةدا كة هةية بمَينَيتةوة، طةشةكردن 

واتة طؤِرانكارى و طؤِرانكارى واتة ئةمةى 
كة  وروذاندنى زؤرى خؤت لة زةمينة 
دوور  بكةيت،  ئــةزمــوون  نوَييةكاندا 
لة  ئَيمة  ئامانجى  برتسيت،  كة  لــةوةى 
ئةمة  دةبَيت  ن 

َ
منداال ثةروةردةكردنى 

لة  كة  ــةوةى  ئ لةبرى  ــةوان  ئ كة  بَيت 
جيهانى نةناسراوةكان برتسن، بة ووردى 
م بــة جؤش 

َ
و  وةســواســى يـــةوة، بـــةال

بكةن،   
َ
ُّـ ثَيشوازييان   وخــرؤشــةوة  

بةزؤرى  ترس لة جيهانى نةناسراوةكان  
وَيرانكةرةوة  ةو 

َ
هةل وَيناكردنَيكى  لة 

ة بضوكةكان 
َ
سةرضاوة دةطرَيت كة مندال

لة  تــرســان  وةك  مَيشكييانداية،  لــة 
 ئةم  

َ
شكست، دايك وباوك دةبَيت لة طةل

مةسةلةشدا بةئاشنايى و هؤشيارى يةوة 
ة بكةن. 

َ
مامةل

 ناسينى تَيكشكان

ـــارةى   (ولــيــام  ســارويــان1) دةرب
(كـــؤدى  ــت:  ــَي ــوس دةن ــا  ــاوةه ئ شكست 
ئةمةية  سةركةوتنى  مرؤظةطةورةكان 
كة ثةندييان لة شكست وةرطرتوة) ئايا 
لةم ووتةية سةرساميت؟! ئةطة تا ئَيستا 
نةكردووةتةوة  مةسةلةية  لــةم  بــريت 
نيام 

َ
دل فَيردةبني،  ئَيمةضؤنضؤنى   كة 

ئةم  ِرووى  خستنة  لة  نابيت  سةرسام 
بريوبؤضوونة سةبارةت بةمةى كة  لة 
بطةيتة  دةتوانرَيت  شكستةوة  ئاكامى  
دةطمةن  بة  ئَيمة  هؤشيارى،  و  زانست 
ــن وةردةطـــريـــن،  ــة ســةركــةوت ثــةنــد ل
لةِراستيدا وا دَيتة ثَيش ضاو سةركةوتن 
ئارامش و ِرةزامةنديمان ثَيدةبةخشَيت 
و كاتَيك كةبة ئاطادَيني كةدةتوانني بة 
ئاسانى كارَيك ئةنجام بدةين، بَيطومان 
حةز دةكةين درَيذة بةو كارة بدةين و 
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هةرضةندة لةم  زةمينةدا سةركةوتووتر 
بــني، كــةمــرت بــريوبــؤضــونــى خــؤمــان  
ثَيشينةكان  وةك  راستيدا  لة  دةطؤرين، 
َين: ”هيض شتَيك وةك سةركةوتن بة 

َ
دةل

شكست كؤتايى نايةت“ ئةطةر دةتةوَيت 
ةكانت ضَيذى سةركةوتن بضةذن، 

َ
مندال

شكستخواردنيان  ضؤنيةتى  فَيرى  ئةوا 
ِراســتــيــدا دةرفــةتــيــان بَى  لــة  بكةن و 
ببةخشة تاوةكو شكستخواردن ئةزموون 

بكةن.
ى طرنط لَيرةدا جياواز يةكة  

َ
خال

كة لة نَيوان شكست لة كارَيك  و مرؤظى 
هيض  هةية،  بوونى  شكستخواردوودا 
هةر  ية،  نى  شكستخواردوو   مرؤظَيك 
وة  ية  بوونى  زيندوو  بة هؤى  تاكَيك  
خــاوةنــى بــةهــاى خــودى و عــيــزةت و 
شةرةفة، هيض طرنَيتى يةكيش لةئارادانى 
ية كة كةسَيكى تايبةت  هةرطيزشكست 
نةخوات  و هةرضى زياتر حةز بكةيت 
زياتر  بيت،  ســةركــةوتــوو  ذيــانــدا   لــة 
ئَيمة  ضووبيت،  شكستةوة  بةثَيشوازى 
لة تَيكشكانةكان ثةندوةردةطرين، ئَيمة 
بايى  خؤ  لة  سةركةوتنةوة   بةهؤى 
ةكانمان فَير 

َ
دةبني، دةبَيت كةم كةم مندال

 
َ
بكةين  كة نةك تةنها شكست قةبوول

كوئةطةر دةيانةوَيت كةسَيكى 
َ
نةكةن، بةل

بة توانا بن ئةوا شكست كارَيكى طرنط 
طةنةويستة، ئةم ديدطاية دةربارةى 

َ
و بةل

و كةسة  طــةورة  داهَينةرة   كة  شكستة 
نوَيخوازةكان بة جؤرة وةسواسى يةكةوة  
(تؤماس  دةكةون،  كارةكانيان  دووى  بة 
ئةديسؤن) *كة هةموو ذيانى لة جيهانى 
َيت: 

َ
دةل برد   بةسةر  نةناسراوةكاندا  

”مرؤظى تةواو سةركةتووم نيشان بدة 
تاوةكو  شكستت نيشان بدةم ” 

ترسان لة شكست  بخةرة كةنارةوة  
تاوةكو  ــدة  ب ــةكــان 

َ
مــنــدال يــارمــةتــى  و 

و  كارَيكدا  لة  تَيكشكان  نَيوان  جياوازى 
تَيبطةن، بؤ ئةم كارة  تَيكشكاو  مرؤظى 
دةبَيت سةرنج بدةين  لةو تَيطةيشتنةى 
هةمانة،  سةركةوتن  بة  سةبارةت  كة 
مــرؤظــى بــة تــوانــا كةسَيك نــى يــة كة 
كو كةسَيكة 

َ
هةرطيز شكست ناخوات، بةل

كة ثاش تَيكشكان سةرلةنوَى دةِروانَيتة 
بريوبؤضونةكانى خؤى و فَير  دةبَيت كة 
لة ِرةوتى خؤيدا خؤى لة ض ئاستةنطَيك 
بثارَيزَيت، كةسَيك كة لة شكست خؤى 

ةى خؤيدا   
َ
ِرةوتى جوول لة  دةبوَيرَيت 

خةو دةيباتةوة و لة يةكةمني وَيستطةدا 
كة   يــةى  خؤشى 

َ
دل بــةم  دةوةســتــَيــت، 

هةموو تةمةنى لة ِرةوتَيكى ئاسايش و 
ئارام و ناسراودا طريساوةتةوة، لة شكست 

و لة هةمان كاتدا لة سةركةوتن ثارَيز 
دةكات.

نَيك  كة لة شكست دةترسن  
َ
منداال

تَيطةيشتنَيكى  ئاسايى  بةشَيوةيةكى 
ئةوان  سةركةوتن،  بؤ   هةية  ةيان 

َ
هةل

سةركةوتنى  و  لــيــاقــةت  حـــــةزدةةن 
دةرةكــى  سةركةوتنة  ثَيى  بة  خؤيان 
زؤر  سةرةنجام   بسةنطَينن، 

َ
هةل يةكان 

دةبَيت  دةطــةن  كة  بـــاوةِرة   بةم   زوو 
ةوانَيكى 

َ
دةضنة هةر كارَيكةوة  ببنة ثال

طرنطرت  نمرة  سةرةنجام  ئةستَيرةيى، 
دةبَيت لةو مةسةلةى كة فَيرى دةبن وة 
نمرةدان  شوَين  لة  كة   خوَيندكارانَيك 
يةكى  كةقوتابى  ـــدةدةن 

َ
هـــةول تةنها 

شتَيكى  بةسةر  كاريان  و  بن  يةك  ثلة 
ِرشتة  بذاردنى 

َ
هةل يــة،    نى  ديكةوة 

قؤثيكردن  خولةئاسانةكان،  يــاخــود 
ــى  ــذاردن ــب

َ
ــةل ه و  ــةوة  ــردن ــك ــي ــاق ــةت ل

مامؤستايانَيك كةـ ـ جدى ـ ـ وسةختطرينني، 
نَيكة كةلة 

َ
ئةم ِرةطةزانة دروشمى منداال

سةركةوتندان،  دةرةكى   هؤكارى  دووى 
نة  بؤ وةرطرتنى نمرة  

َ
ِرةنطةئةم منداال

هَيندة  سةختطريةوة  مامؤستايةكى  لة 
م 

َ
بــةال بــنب،  ماندوو  كة  بكةن  كؤشش 

لة  ية  نى  تَيطةيشتن  بؤ  كؤششة  ئةم 
بةدةستهَينانى  كوئامانج  

َ
بةل بابةتةكة، 

ِرازى بوونى   مامؤستايةكة بة مةبةستى  
وةدةستهَينانى  نمرة. 

نة وا هةست دةكةن لة 
َ
 ئةم منداال

هةر كارَيكدا كة ئةنجامى دةدةن نابَيت 
شكست بخؤن و سةركةوتن لة طةمةدا 
ــةِرووى جةستةيى  ل كة  طرنطرتة  لــةوة 
ــن و  ــجــاو ب ــت وطــون ــدروس ــةن يـــةوة ت
ت 

َ
لَيهاتوويى وةرزشى ئةنجام بدةن، خةال

ئةوة  لةبةر  شتة،  طرنطرتين  مةداليا  و 
دةبَيت هةر كارَيك ئةنجام بدةن تاوةكو 
بِرؤنة ناو  تيثةوة، ِركةبةرَيكة ببةنةوة 
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يةكةم، تيثى ياخود يةكةم كةسى ببنة و
لة كة مةبةستة لةو زانكؤيةى وةرطرتن
لة دوذمن لَيدان طرنطرتة، زانست بوونى 
لةوة طرنطرتةكةفَيربنييارمةتىيةكدى
دةكةنةوة وا بري ضونكة زؤربةى بدةين،
نني، هيض نةبن يةكةم كةسى ئةطةر
ثَيويست بَيت كة كارَيك هةر لةبةر ئةوة
ثةسةندى جَيطة تاوةكو دةدةن ئةنجامى
ــ دةروونــى ثاداشتى ديكةبن، كةسانى
ماناية، بَى كةسانة ئةم الى مةعنةوى ــ
تَيكِراى ت،

َ
دةســةال ثارة، لةبةرامبةردا

ثةيدا دةكات. مانا و بِروانامة نمرة
ئةمِرؤ الوةكان  كة هؤكارى ئةوةى
نةوةيةكى هةر لة زيــاد  لة رؤذئـــاوادا 
بةكار بَيهؤشكةر داوودةرمانى   ديكة
دووى لة ية لة طةِران بريتى دةهَينن
هةرلةبةر ثَيشةنطىدةرةكىسةركةوتن،
الوانةدا ئةم ئةمةشةكةخؤكوشتنلةنَيو
فَيربوون كة نَيك

َ
منداال بةرزبووةتةوة،

ِرووكــارى ثَيودانطى  بة خؤيان  بةهاى
هةموو لة و بسةنطَينن

َ
هةل ودةرةكــى

ئاماذةكانى نيشانةو لة خؤيان ذياندا
طةورة كاتَيك طرتووة، بــةدوور شكست
خواست

َ
لةطةل باشى بة ناتوانن بوون

بكةن،
َ
واقيعدا هةل وهةلومةرجى دنياى

فَير بكةيت ةكانت
َ
مندال تؤ كاتَيك كة

سةركةوتن ِرووكــــارى ثَيشةنطى كة 
لةِراستيدا ذيــانــة، بةشى طرنطرتين
فَيريان دةكةيتكةبؤسةركةوتن ضاويان
ئةوةى لةبرى بَيت، خؤيان دةرةوةى لة
خؤشبةختى هاوِرَيى بكةيت فَيريان كة
َ
لةطةل دةِرؤن كة كوَييةك هةر وبؤ بن
فَيرياندةكةيتلةبوونى بيبةن، خؤياندا
لةخؤشبةختى ثَيداويستيدا كةرةستةو

بطةِرَين.
ــت  ــَي ــون دةت ــا ــوان ــةت ــى ب

َ
ــدال ــن  م

كةندنى
َ
هةل و جياكردنةوة لة ضَيذ

خوَيندنةوةى كتَيب، طذوطياى باخضةو،
سادة بةرطى و جل بة ــردن ــك وةرزش
بضوك ثالستيكى بةتؤثى ياريكردن و
الواز_ ى_ لةِردةبةدةر

َ
وةربطرَيت،مندال

ثَيشنطةكانى كردوة لة دووى فَيريان كة
تيثى يةدةكى وةك بَيت،  سةركةوتندا
تاوةكو دادةنيشَيت طةِرةكةكةيان يارى
بكرَيت جَيبةجَي هَيندة تازيارةكان
ضونكة بكات، ثةيدا يارى دةرفةتى كة
ديارى ثَيشرت ياريكردن ثَيودانطةكانى
بري وا ثةيوةست ِراهَينةرى ن، كراوة
يةكة يــارى ــةوة كــةبــردنــةوةى ــات دةك
لةفَيركردنىيارىو ضَيذلَيربدنطرنطرتة
لة بةشداريكردن

َ
طةل لة كةهاوِرَيية

لة هةندَيك كة شتَيك يــةكــةدا، يــارى 
لةِرادةبةدةر باوكان ــ دايك و و ِراهَينةر
َين

َ
دةل خؤيان ةكانى

َ
بةمندال ــ الوازى

نةشكَييت“ تَيك ”ئاطاداربة كة ئةمةية
دةكةن فةرامؤش ئةوة وهةميشةيش
دةبــن بـــراوة ئةوكةسانة هــةمــوو كــة 
جار ضةندين ـــردووة، ك كةكؤششيان
شكست لة وانة فَيربوون و تَيكشكاون
ياخود لة كارةكانى و لة يارى وةربطرن
هةرطيز بدةن و

َ
هةول بة توندى ديكةدا

بةراوةرد ديكةدا كةسانى
َ
طةل لة خؤيان

بكةنةوة ئةوة لةسةر جةخت و نةكةن
دةروونـــى و ئيمتيازاتى لــة ئـــاوِر كــة 
بدةنةوة خؤيان خودى قابيليةتةكانى
بةنرخ سةركةوتن نةترسن،كاتَيك ولَيى
ــدى ــةن ِرةزام و بــةهــاى لــة دةســتــدانــى
كة دةكةين فَير ةكان

َ
مندال دادةنــَيــن،

بطرن لةبةرضاو سادةترىبؤ ِرَيطةيةكى
بكةن، ثارَيز شكست ناونيشانى لة و
شكؤييدا بة خَيرا ضاوخشاندنَيكى م

َ
بةال

هةر
َ
لةطةل مرؤظَيك هةر كة بطَيِرين

كة دةبــيــنــني هــةيــةتــى، ثيشةيةكدا 
هةر جار تَيكشكاون و و ضةندين جارة

ِرؤذَيكيان فَيربوون، نوَى شتَيكى جارةش
ئةديسؤن)ى لة (تؤماس ِرؤذنامةنوسَيك
بــةرامــبــةر هةية كةسَيك ض  ثرسى 
سادةدا ثاترى  داهَينانى كة لة بةمةى
مى

َ
وةال خواردووة، شكست 25000جار

و مرؤظةطةورة تايبةتمةندى كة ئةو
نازانم ”من بــوو: ئةمة  تواناكانة  بة 
دةنَييتشكست، نــاو  ــارة ك ئــةم بؤضى 

كةبة  دةناسم 25000 ِرةوش من ئةمِرؤ
ئةى نايةت، كؤتايى ثاترى دروستكردنى

دةزانيت؟” ضى تؤ
دةبَيتثةندوةربطريتلةضارةنوسى
كة بةدبةختانةى وبــاوكــة ئــةودايــك 
ِرووبةِرووبوونةوةى لة ةكانيان

َ
مندال

و تَيكشكاون توندةكاندا ــةرَى ــةب ِرك
وتةنانةت مادةسِركةرةكان بؤ ثةنايان
لةخؤكوشتنيشدا دةستثَيشخةريشيان
ئةندازةى بة كة ئةوةى بةهؤى كردوة
نةطةيشتوون، بةسةركةوتن ثَيويست
لة ــك زؤرَي كة  لةوةبَيت ئاطات  دةبَيت
دةزانــن دؤِراو  بة خؤيان ةكان 

َ
مندال

دادةنَين شكست بةكارةساتَيك  ضونكة
ذَير ئةوا لة طرفتارى دةبن كاتَيك كة و
ذاراوييانةى ِرةطــةزة  ئةو كاريطةرى
دروست دةمارةكانةوة بزوَينةرى كةلة
ئَيمة ئةطةر ــةون، دةك نةخؤش دةبــن،
خراثني، دؤِراوَيكى كة ئةمةوة بةهؤى
هيضكةسَيك كةواتة هةموومانخراثني،
بَيت، تةنانةت خراث كة هةميشة ية نى
وثِر كؤششرتينمرؤظةكاني بةتواناترين

ش.                
دوواوم باوكانَيك و دايك

َ
لةطةل

براوةبوون، بة  باوةِريان هةمويان  كة
فشارخستنة سةر و بوون كةسى يةكةم
ى

َ
مندال قؤناغةكانى  لةهةموو ن 

َ
منداال

كة ووت منى  بة يةكَيكيان هةبووة، 
دووةمــدا ثؤُّـ لة كة كضةكةى رؤذَيــك
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ةوة
َ
مال بؤ طةِرايةوة قوتابخانة لة بووة

ووتى:”دةبَيتهةموونمرةيةكةمةكانى
ناِرؤمة وةطةرنا  قوتابحانة بةدةستبَينم
كضَيكى مةبةستمة“ كة زانكؤيةى ئةو
لةكاتَيكداكة دووةم! ثؤُّـ ةى

َ
سال حةوت

ذيــان لــة ضــَيــذ ثَيبكةنَيت، ــت  ــَي دةب
بكات ئةزموون  شتةكان هةموو ببات، 
ضوونة نيطةرانى بــَيــت،

َ
وخــؤشــحــال

دةربارةى باوكةى كة هةر ئةم زانكؤية،
ةكانى

َ
سةركةوتنةِروكةشىيةكانىمندال

فشارى كةسَيكبوو دةدوا، بةشانازىيةوة
نيشانةكانى بــووبــووة، بــةرز خوَينى 
لة بــــوو،

َ
لـــةطـــةل ــــةدةى  بــريــنــى   ط

كيشةيةكى شلةمةنيدا خــواردنــةوةى
ئةمة نيطةرانى هةميشة هةبوو، جدى
ثَيويست ثارةى نةتوانَيت نةبادا كة بوو
ئـــةو بــةدةطــمــةن ــت بــَيــنــَيــت، ــةدةس ب
بةوضةمكة باوةى خؤى شكستى ئةزموون
يةوة كةسَيك نييايى

َ
دل بة م

َ
بةال كردبوو،

هةبَيت، ئةو دةروونى نةبوو كةئارامى
دةرون ثةرَيشان و تةواوى تَيكثرذاو  بة
كة وةك دةكرد ةكانيشى فَير

َ
بوو، مندال

ئةوسةرسةختانة ئةطةرضى بن، خؤى
مضةندين

َ
بةال وةداىسةركةوتن بوو،

َ
هةل

بةدةستهَينانى بؤ طرنطى ثَيودانطى
كردبوو فةرامؤش واقيعى سةركةوتنى
َيت

َ
لةمبارةوةدةل مــؤرُّـ“ ”كرستؤظةر

هةية ســةركــةوتــن يــةك :  ”تــةنــهــا
ذيانى كــةبــتــوانــني ــة ــةوةي ئــةويــش ئ
كة ثَيش ببةينة  بةو شَيوةية خؤمان
خؤمان ةكانى

َ
مندال ئةطةر دةمانةوَيت”

بن سةركةوتندا شوَين كةلة بكةين فَير
بكةن، فةرامؤش دةروونى ِرةزامةندى و
ئاسان ِرَيطةى كة فَيرمانكردوون ئةوا
بؤضوون بةو طرنطى  واتة بذَيرن، 

َ
هةل

ديكة كةسانى كة بــدةن  ثاداشتانة و 
و طرتووة  ضــاو ثَيش لة ئَيمةيان  بؤ 

ةمَينةوة،
َ
سةرةنجاملةهةرشكستَيكبسل

”ويليام ناسراو فةيلةسوفى و دةروناس
جيمز”مةسةلةكة ووردتر ِرووندةكاتةوة
مِرىسةركةوتن، مشت و بَى ”ثةرستنى
يةكةى ئَيمةية“  ِراستى نةخؤشى طةُّـ
نى خراث شتَيكى شكست كة ئةمةية
هةر فَير بوونى ِرَيطةى كو تةنها

َ
بةل ية،

واتة شكست
َ
لةطةل ئاشنايى شتَيكة،

شتَيك هــةر بني تــامــةزرؤ كة ئةمةى 
ثةيامة هــاوتــاى كــة بكةين ئــةزمــون 
ئةمةش بةتة

َ
يةكانة، كة هةل دةروونى

ئةوةدةخوازَيتثَيشوازىلةِريسكبكةين،
ثَيشوازىكردنلةِريسكسَييةمنيِرطةزة
ِرطةزى طؤِرانكارى، لة ثَيشوازيكردن بؤ
نةناسراو كة سؤراخى ئةمةية يةكةم
دووةم ِرطــةزى و بكةين ناديارةكان و 
شكست زةرورةتـــى دةركــى كة ئةمةية

بكةين.            
 ثَيشوازيكردنلةِريسك         
ذياندا لة ئَيستا هةتاوةكو ِرةنطة
طرفتارىداوَيكبيتكةدةروونىمرؤءظ
كة دةكــاتــةوة ى

َ
خال و ــات وَيـــران دةك

زؤرَيك ئاسايش ناوى دةبةين، بة ئَيمة
دةستخستنى لة خــؤى وزةى  لةئَيمة
خةرجدةكةين نـــاديـــارةدا شتة ــةم  ئ
هةستى تةمةنماندا لةهةموو تاوةكو
تؤش ِرةنطة ببةخشَيت، ثِيَ ئاسايشمان
ئةطةر كة طةيشتبيت دةرةنجامة بةم
بيت، هؤشيار ثَيويست بــةئــةنــدازةى
زيادةى شتانَيكى و  كؤبكةيتةوة،  ثارة
ثَيداويستى ئؤتؤمبيل، خانوو، وةك
هةبَيت، بانكيشت حسابَيكى  ةو

َ
مال

فةراهةم ذيان بؤ ئاسايشت هةلومةرجى
ئامانن، بَى هةموويان ئةمانة كردووة،
بَى ذيانَيكى بة بريكردنةوةية، ئةمجؤرة
سةرنةكةوتووت و يةكرةنط و مةترسى
بةشوَين ـــردن ِراك ــة وات دةطةيةنَيت،

تاوةكو ئاسايشةوة  ــاوى ن بة شتَيكدا
بــةرةو هةميشة كة  تةمةن، كؤتايى
بَيثةردةو دةكـــات، ئاراستةت  ثوضى
ئارامى ناوى بة شتَيك َيني

َ
بل ِراشكاوانة

ئةو تةنها و ية بوونى نى يةوة دةرةكى
ناكةن ئارامى هةست بة كة مرؤظانةى

شوَين ئاراميدان. لة كة
بة  خــؤت  ئــةطــةر دارايــيــةكــانــى
دةزانيت، ئاسايش و ئارامى هؤكارى
مةبةستمان ثَيية بةم دةكةيت، ة

َ
هةل

خانوو، ،
َ
ثـــول زؤرى بــة ئاسايش لــة 

كة هاوسةرَيكة ياخود بِروانامة ثيشة،
ئةوانة هةبَيت، تايبةتمةندييانةى ئةم
ئارامش ناتوانن و دةرةكــني هؤكارى
ئارامشى بكةن، دةستةبةر كةسَيك بؤ
شتانة ــةم  ئ ئةفسانةيةكة، دةرةكــــى
بةضةند ثةيوةندى و ودةِرؤن ــن دَي
ةن

َ
عةسل كــةتــؤ هــةيــة هــؤكــارَيــكــةوة

لةم هةر نى ية، بة سةرياندا تت
َ
دةسةال

ئةم تؤ ئةوةى كة هــةروةك نَيوةندةدا
و خؤتدافةراهةم بكةيت لة ذيانى شتانة
هَيشتا لة دةستيان نادةيت، كة نيابيت

َ
دل

نابَيت زياتر لةو هةذارانة  ئارامشى تؤ
كةلةسةرشةقامةكاندان.

لة ية، نى بونى دةرةكــى ئارامى
وخرؤشدا لة جؤش ثِر طةيةكى 

َ
كؤمةل

هةرطيزبوونى لةمشَيوةية يةكى ئارامى
ديكةى جؤرَيكى م

َ
بةال نابَيت، ية و نى

ةتى
َ
حال لة كة هةية بوونى ئــارامــى

دةتوانيت ثَييدا دةستثَيراطةيشتن
طرنطى تاوةكو بكةيت فَير ةكانت

َ
مندال

بدةن
َ
هةول و بدةن ية ئارامى جؤرة بةم

بكةن، بةرجةستةى خؤياندا  ذيانى لة
يةكان نيطةرانى هةميشة بؤ ةدا

َ
لةمحال

ئارامى هةستى كــةنــارةوة، دةخرَينة
دةروونـــى بــاوةِربــوونــَيــكــى بةرهةمى 
هــةيــةتــى و خـــؤى ـــاك بــؤ ــة ت ــة ك ي
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هةلومةرجى   
َ
طةل لة  ةكردن 

َ
لةمامةل

جياوازدا سودى  لَيوةردةطرَيت، ئارامى 
واقيعى كارَيكى دةروونى ية و ئةمةش 
دةمانةوَيت  كة  شتةية  ئــةو  هةمان 
(هنرى  بن،  ئاشنا  ثَيى  ةكانمان 

َ
مندال

سامانَيكى   و  ســـةروةت  كــة  فـــؤرد)  
زؤرى لةذياندابةدةست هَيناوة، رؤذَيك 
بــريوبــؤضــونــى خــؤى وا دةربــِريــوة: 
بؤ  بَيت   ثــارة  ئامانجت  تؤ  ”ئةطةر 
طةيشتن بة سةربةخؤيى  هةرطيز ثَيى 

ناطةيت“ تةنها ئارامى يةكى واقيعى  
دةتوانَيت  جيهانةدا  لــةم  مــرؤظ  كة 

لة   طةنجينةيةكة  بَينَيت  دةستى  بة 
زانست، ئةزموون و توانايى ية، ئةطةر 
بَيت  ئةمة  لةذياندا  تؤ  فةلسةفةى 
بؤ  تَيِروانينة  دوو  ئــةم  جــيــاوازى  و 
ةكان 

َ
مندال فَيرى  ئارامى  بة  طةيشتن 

بكةيت، ”لَيرةدا 1_2 الثةرة ثةريوة“  
ئةوان فَير دةبن لةبرى ئةوةى كة بؤ 
طةيشتن بة ئارامى وئاسايش دووضارى 
لــة مةترسى  ــشــوازى  ثــَي بــن،  وةهـــم 

كةضةمكى  ــةى  ن
َ
ــداال ــةومــن ئ بــكــةن، 

بؤ   دةكةن    
َ
قةبوول دةروونى  ئارامى 

ثرسيارة،  ئةم  مى 
َ
وةال بةدةستهَينانى 

ذياندا“  لة  بيت  ضــَون  ”دةبــَيــت  كة 
كة  وئــةمــةى  ــت  دَي ــان  ذي شَيوةيةكى 
ن فَير دةبن ثَيشوازى لةمةترسى 

َ
منداال

بكةن لة تاكةزرؤيى ئةوانةوة دَيت بؤ 
نوَيرت  ِرَيطةطةلَيكى  بةدةستخستنى 
ةكان 

َ
وكاريطةرتر، بؤ ئةوةى كة مندال

يةكان  طؤرانكارى  لة  ثَيشوازى  بتوانن 

بدرَيتَى  دةرفــةتــيــان  دةبــَيــت  بكةن 
تاوةكوخؤيان بةكةسانَيكى طةورة وَينا 

بكةن. 
 هَيزى وَينا كردنى ئافراندن       
ن 

َ
ـــرســـى مــــنــــداال بــــــــةزؤرى ت

لــةطــؤرانــكــارى لــةوةدايــة  كــة هانى 
وَينايةكى  تاوةكو   نــةداوة   ئةوانمان 

هةبَيت   داهــَيــنــةريــان  و  ثــؤزةتــيــظ 
دةبَيت  ئــةوة  لةبةر  طؤِرانكارى،  بؤ  

ن  
َ
طةلةوَيناكردنى منداال ئاطادار بني ِريََ

نةطرين   لة هةر تةمةنَيكدا كة هةن، 

نى بضوك حةز دةكةن ضريؤكى 
َ
منداال

كة  بطَيِرنةوة   ئافراندن  و  ى 
َ
خةيال

بؤيان  تايبةتدا  هةلومةرجَيكى  لة  
ئةم  بدة  

َ
هةول و  ثَيشةوة  هاتووةتة 

بةهَيز  ية  هزرى  ية  وَيناسازى  جؤرة 
َيك كة بؤ دروستكردنى 

َ
بكةيت، مندال

وةك  هانبدرَيت  ثؤزةتيظ  وَينايةكى 
كارةى  ئةم  ِرَيطةى  كة  ةى  

َ
مندال ئةو 

ناترسَيت،  طــؤِرانــكــارى  لــة  لــَيــطــرياوة 
بة  لةكاتى  ن 

َ
مــنــداال بريتانبَيت  لــة 

ناتوانن   وَيــنــةكــانــدا  هؤشسثاردنى 
واقيعى  ـــكـــى  ِرووداوَي لــة  وَيــنــاكــردن 
ماوةيةكيش  دواى  بــكــةنــةوة،  جيا 
واقيع  لة  وَيناكردن  ناتوانَيت  هؤش  
ن 

َ
لــةبــةر ئــةوةمــنــداال جيا بــكــاتــةوة، 

ــر وَيــنــاكــردنــى  ــات ــك زي هــةرضــةنــدَي
ثــؤزةتــيــظ لــة هــزرى خــؤيــانــدا وَينا 
بكةن ئةطةرى زياترى هةية كةبتوانن 
ةى واقيعيةتةكانى ذيان بكةن و 

َ
مامةل

ن 
َ
بةِرَيوةيان ببةن، ئةطةر هانى منداال

بدةيت بؤ ئةوةى سةبارةت بة هةموو 
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لة كةِرةنطة  بــدوَيــن ةتانة
َ
حال ئــةو 

كايةوة، بَينة يةوة طؤِرانكارى ئاكامى
بةكارايى تاوةكو داون يارمةتيت ئةوة
ترسة ئةو ةى

َ
مامةل زياترةوة يةكى

ترس شتةنةناسراوةكان،  كةلة بكةن 
لةومةترسيانةىكةئةطةرىِروودانيان
لةو زؤرَيــك  كة تَيدةطةيت  و  هةية
هؤشياندا لــة ـــةوان ئ كــة ــنــانــةى وَي
ئــةوان هاندانى ثؤزةتيظن،  هةيانة
تؤية، ثَيشينةى لة بةرثرسيارَيتى
يارمةتيان ميكانيزمة  بــةم  تــاوةكــو
بن،بؤ بةتوانا مرؤظطةلَيكى كة بدةيت
قوتابخانةى لة َكة َيك

َ
مندال نمونة

نــاوةنــدى، ـــة  دةِروات يــةوة سةرةتايى 
ذينطةيةكى ِرووبةِرووى يةكةم ِرؤذانى
بتةوَيت ئةطةر دةبَيتةوة، نامؤ تةواو
بةضى كة بكات ئةوذينطةية وَينايةكى
مةى

َ
وةال ئةو زؤر ئةطةرى بة دةضَيت،

هزرى لة ثَيكهاتةيةكة دةبيستيت كة
هةر كة كاتَيك نَيطةتيظ، و ثؤزةتيظ
كوِرى ”الرى*“ لة ثرسيارةيان ئةم
سيانزة تةمةنى كة  كرد  دراوسَيكةم
قوتابخانةى تازة دةضووة وة بوو ن

َ
ساال

وَينانةى لةم يةوة، هةندَيك  ناوةندى
زارى لةسةر ”من نيشاندا خوارةوةى
بؤ ثؤزةتيظانةم هاندانى بــاوكــةوة

وَيناسازى ئافراندنزيادكرد“: 
بم ون ـــوو ب خــةريــك الرى: 

بوو. طةورة زؤر قوتابخانة
خؤت  كــة بكة  وَيــنــا  وا  ــاوك:  ب
ياخود ثةيدا دةكةيت، هاتوضؤ  ِرَيطةى
وةربــطــرة، كةسَيكةوة لــة يــارمــةتــى
ئؤتؤمبيل كاتى من هةروةك دروست
ناونيشانَيك ــم ــوان ــات ن ــخــوِريــن ــَي ل

. بدؤزمةوة ثرسيار دةكةم
نةبَيت ِرةنطةكاتى ثَيويستم الرى:

ثؤلة بؤ ئةو ثؤلةوة بِرؤم لةم

بة  سةبارةت بريوبؤضونت باوك:
دةستثَيكردنى بةرلة مةشقى ِراكردنى
بكات، ئةطةردرةنط ية؟ ضى ثؤلةكان

ِروودةدات؟ ضى ثَيتواية
كةسَيك  قوتابخانة لة من الرى:

ناناسم
ضــاو ــش ــَي ث ــنــة بــَي وا  بـــــاوك: 
ضــواردةوريــيــان ذمــارةيــةك هـــاوِرَى
نَيوياندا لة بتوانيت رةنطة داويــت،

بكةيت، ثةيدا هاوِرَييةك
َ
مندال وةك نامةوَيت ئيدى الرى:

بكةيت، دا
َ
لةطةل ِرةفتارم

ئةوةى لةبرى دةتوانيت تؤ باوك:
هةميشة تاوةكو بوةستيت ِريزدا كةلة
ببيتةوة وورد دةكةيت،  ضى  َين

َ
ثَيتبل

كــارى بةرثرسى  ـــة  ِرؤذةك هــةمــوو و 
خؤتبيت.

ِرشتةكةى دةتــوانــم مــن الرى: 
بذَيرم.

َ
هةل خؤشم

تؤ لةقوتابخانة خةريكيت باوك:
. دةدةيت خؤت بؤ طرنط بِريارى

كة ديكة كى يََ
َ
سال ضةند الرى:

دةتوانم وةرطرت شؤفَيريم بِروانامةى
قوتابخانة بؤ بِرؤم ئؤتؤمبيل بة خؤم
بةرجةستةى وا بــةوردة بــاوك:
ئؤتؤمبيل خةريكيت كردةوة كةبة بكة
دةِرؤيت، قوتابخانة بؤ و لَيدةخوِريت

بريَيكى جوانة!! ض بةه، بةه
ئاطاداربوويت! بابةتةكة لة نيام

َ
دل

لَيطةِرَيني كةئةطةر ئةمةية بابةتةكة
بكاتةوة بري ثؤزةتيظانة  الرى  تاوةكو 
و هةبَيت ئافرَينةرانةى  وهَيزَيكى 
دةتــوانــَيــت بــدةيــن، هانى  هةميشة 
دةتوانرَيت بطؤِرَيت،  تَيِروانينى خؤى
يــة لة ــكــارى طــؤِران ــةم جــؤرة هــةر ئ
يةكةمني بؤ كة سةرةتايى كى يََ

َ
مندال

ياخود َيت،
َ
جَيدَيل بة ــةوة

َ
مــال جــار 

دةبَيت كة زانكؤيى خوَيندكارَيكى
بذى، ناوخؤييدا بةشى  لة ماوةيةك
وَيناسازى طرنطى بكرَيت، ــت دروس
ثؤزةتيظانة هاندانى و ئافرَينةرانة
َيكى

َ
خال ،

َ
خةيال تواناى  هةبوونى بؤ

َي:
َ
ثؤزةتيظة،شيعرَيكىدَيريندةل

كردن
َ
خةيال توناى

سةرسوِرهَينةرة ضةندَيك
ناوةِرؤكدارة  هَيندة  كة

هةوريى  ِرؤذَيكى  
هةتاوى......   ببَيتة

حةقيقةتى هةية، لة سةد سةد
ترسناك و تاريك تَيرو تَيروانينَيكى
دةتوانَيت طــؤِرانــكــارى  بة ســةبــارةت
دروست بكات، زؤر ضةندين نيطةرانى
كردنى

َ
خةيال كــةتــوانــاى لةكاتَيكدا

كار زؤر دةتوانَيت ِراستى بة ثؤزةتيظ
لة لة سةرةتادا بةتة

َ
بدات، هةل ئةنجام

لةوَيدا حةقيقةتَيك وةك كة هزردا،
دنياى لة وثــاشــان ــت،  دةكــرَي خــةزن 
ثَيشرت

َ
مــنــدال ضونكة  واقيعيةتدا،
ثرؤظةى كردووة،       

ئــةم ـــــارةى  دةرب بليك  ويــلــيــام 
ئةو طرنطرتين لة هةندَيك بابةتة
خوَيندمةوة ئَيستا تا كة عيباراتانةى
كةيارمةتى ئةوةى  بؤ نوسيوةيةتى، 
ــرى ب ـــة ل ـــت ـــدةي ـــةكـــانـــت ب

َ
مـــنـــدال

بريى ، نَيطةتيظانة بريى هةبوونى
بريلةقسةكانى ثؤزةتيظانةيانهةبَيت،
مرؤظ ”خواستةكانى بكةرةوة: بليك
كةسَيك و ئةوة ئيدراكى شوَينكةوتةى
دةركى و ناتوانَيت خواستى  هةبَيت 
ن

َ
منداال نةكردبَيت“ ئةوخواستةى

هةر بــة ــارةت ــت ســةرةتــا ســةب دةبــَي
ولة هةبَيت ئيدراكيان يةك طؤِرانكارى
سنووردار ئةوان خواستةكانى ِراستيدا
وَيناى خؤيان كةبؤ  بةوشتةى  كراوة
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هةية، قورسيان  ئةركَيكى دةكـــةن، 
و هاندان لة ية ةبريتى  ئــةرك ئــةم
سةرةتاييانةى وَينا ئةو بةهَيزكردنى
سةرةتاى ذيانياندا نى

َ
ساال لة ن

َ
كةمنداال

وَينانة ــةم ل ــطــة ِرَي ئــةطــةر هــةيــانــة، 
بكةيت ثَى  تةيان

َ
طال ياخود بطريت، 

ناوبراوانة وَينا ئةو خَيرا زؤر ئةوا
خراث وَيناطةلَيكى ياخود دةوةستَيت،
ئةوة لةبةر دةطــرَيــتــةوة، جَيطةيان
شَيوازَيك بةهةر بدةيت هانيان دةبَيت
تةنانةت بكةن، وَينا خؤيان دةتوانن كة
تةبانةبن تــؤشــدا  

َ
طـــةل لــة ئــةطــةر 

ى
َ
خال بن، تؤش بةهاندانى دذ ياخود

وَينا هةميشة كــة ئــةمــةيــة طــرنــط 
بةخَيرايى هانبدةيت، ثؤزةتيظةكانيان
ثؤزةتيظانةى وَيناسازى تَيدةطةيت

ةكانت بووةتةخويةك. 
َ
مندال

ضةند كــةســةيــرى ـــةوةى ــةر ل ب
كة بكةين ثؤزةتيظ ِراستةِرَييةكى
لَيوةرطرتنيان ســود بــة دةتــوانــيــت
برى لة بدةيت  ةكانت

َ
مندال يارمةتى 

ثَيشوازى برتسن، لة طؤِرانكارى ئةوةى
هةندَيك لة ية نى  خــراث  بكةن،

َ
ُّـ

دايك كةهةموو ينةوة
َ
بكؤل ِرةفــتــار

بةئةنجامدانيان جار هةندَى وباوكان
دةترسَينن خؤيان ةكانى

َ
مندال كردة بة

ثَيِرستة ئةم سةيرى طؤِرانكارى، لة
تاوةكو دةتوانرَيت بةتة

َ
هةل ”كة بكة،

بــكــرَيــتــةوة، درَيـــذ الثــــةِرة ثةنجا 
بةسة ــدازةيــة ــةن ئ ــةم ئ ــةر م ه

َ
ـــةال ب

ةى
َ
مامةل ضؤنضؤنى ببينيت تاوةكو

طؤِرانكاريدا  
َ
ــةل ط لة نَيطةتيظانة

خـــودى بــبــيــنــيــت و  دةكــــرَيــــت ” 
شَيوةيةت لةم ةيةكى

َ
مامةل خؤيشت

ثَيِرستة ئــةم نةخَير، ياخود هةية
تَيبطةيت تاوةكو  تؤ بؤ سةرةتايةكة 
ض بةم شَيوةية ِرةفتار بكةيت ئةطةر

دروست خؤتدا ةكانى
َ
مندال لة شتَيك

دةكةيت .                   
طةَل  لة  لةمامةلَةكردن

لة ِرَيطة ضؤنضؤنى طؤِرانكاريدا
ثؤزةتيظانة تَيِروانينى دروستكردنى

دةطرين؟
ســةبــارةت زؤر نيطةرانى   .1
هــةمــيــشــة و بـــة مــةتــرســى ذيـــــان
مةكةوة!“ ئاو ”نزيكى وةبريهَينانةوة
كــــةوةرةوة!“ دوور نــة

َ
مــنــداال ”لــةو 

كة نةبوويت طةورة ئةوةندة ”هَيشتا
يارى ياخود سةربكةويت درةختا بة
كؤشش ”ئةطةر “! بكةيت ثَى تؤثي

دةكِرم” بؤ ثاسكيلت بكةيت
شَيوةى بةم طؤزارشتَيك بة .2
بكةيت ــــةوة ل ـــرى  ـــط ِرَي خــــــوارةوة 
خــؤراك هةندَيك ةكانتان

َ
كةمندال

نى ضَيشتة لــةو خــةزت ”تــؤ بخؤن، 
كة خؤراكَيك هــةر تؤ  ــم دةزان  _ ية 
”لة لَيى“ ِرقتة بَيت تَيدا تةماتةى
لة حةزى كةسَيك هيض ئَيمةدا ى

َ
مال

ى
َ
مال ”لة  ية“ نى و

َ
نةكوال خؤراكى

لــة ضَيشتى حــةز  هــةمــوو ئــَيــمــةدا 
دةكةن“. طؤشتدار

بكةيت ةكانت
َ
مندال لة ِرَيطرى .3

جةذنَيكى جؤرة هةر بؤ ِرؤيشتن لة
كة ئةندامةكانى بةدةر لةوةى ئايينى

خَيزان ئةنجامى دةدةن.
ِرةوتــَيــكــى بــةطــوزارشــتــَيــك   .4
وةك ــةكــةت،

َ
مــنــدال بدةيتة  سياسى 

ئَيمة ــةى ــةك ــزان خــَي ــى ــان ــدام ــةن ”ئ
ياخود ئةلفن“ حيزبى اليةنطريى
باين“ حيزبى اليةنطريى ”ئَيمةتةنها

َييت
َ
بل ن 

َ
مـــنـــداال هةميشةبة

نةدةيت ةت
َ
مؤل و الوازن كةبةتةواوى

كار ئةم بــدةن ، بضوكيش  كى  يََ
َ
هةول

دروست لةكاتَيكةوة و َيتى
َ
مندال ةلة

و ضــواردةســت بة  ــةوان  ئ كة دةبَيت 
ِرووبـــةِرووى و بـــةِرَيـــوةدةِرؤن ثَيوة 
بــرى لـــة ئــاســتــةنــطــَيــك دةبــــنــــةوة،
تاوةكوخؤيان بطرين ئـــارام ئـــةوةى
هةستني دةثةِرنةوة ئاستةنطةكة لة
لةوئاستةنطة و بطرين باوةشيان لة
بةرامبةر لــة بيانثةِرَينينةوة  و
يارمةتيان خَيرا خليسكاندا بضوكرتين

بدةين.
ـــت ـــي ـــةِرَي ـــاط ـــن ـــَي كــــاتــــَيــــك ل
كة بكةن بةوة باوةِر ةبضوكةكان

َ
مندال

خؤيانيان كارةكانى ئةنجامدانى تواناى
دوو ئةو تةنها ”ئةو ناتوانَيت، هةية،
كورسى لــةســةر ونــاتــوانــَيــت نــة 

َ
ســاال

بؤت ”داية  دابنيشَيت،“ يةكةى خؤى
يت

َ
مندال زؤر ”تــؤ  دةدات“ ئةنجام

”تؤ خؤت ضَيشت بخؤيت“ ناتوانيت
بةرطةكانت و جل ناتوانيت  هَيشتا
بطريت ئارام دةبَيت _ بكةيت لةبةر

وةك باوكت طةورة ببيت“   
تاوةكو وةك ةكان بدة

َ
هانى مندال

مؤدةباوةكان لة ثةيِرةوى ديكة كةسانى
بكةن.                            

ن
َ
منداال كة بكةيت لةوة ِرَيطرى

خاوةنى هــةن تةمةنَيكدا هــةر لــة 
َييت

َ
بل ثَييان خؤيان بن و بريوباوةِرى

”لة مامؤستاية“ بة حةق ”هةميشة
ياساية“ ”يــاســا مةثرسة“  بــاوكــت 
ثرسياريش بكةو كــارة ئــةم ”تةنها

مةكة“.                      
دروستكردنى بــة يارمةتيدان
هــةر ”ئـــةطـــةر بـــريى  مــةتــرســيــدار
ــر ذَي ــة ل جــنــؤكــة بــخــةويــت ئَيستا 
دةبــَيــت“ ثةيدا  سيستةمةكةتةوة 
”دةبَيت خراثن“ ِرَيبوارةكان ”هةموو
مدوور بكةويتةوة“  

َ
لة مرؤظى زال

و ترسنؤكنب مرؤظَيكى خؤتان
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ةكانيشتبيت. 
َ
ثَيشةنطى مندال

ةكانت
َ
مندال بــؤ  خــةونــةكــانــت

ئةوةى بيت لةسةر سور بطَيِريتةوة، و
ِراستن.   كة ئةم خةونانة

ــوان ــَي ن ــى ــك ــةِرَي ــوو ش ــةم ــة ه ل
بكةيت. دادوةرى ةكانتدا

َ
مندال

ةكانى
َ
نَيوان مندال كاتَيك لة هةر

كَيشةيةك هاوسَيدا ةكانى
َ
ومندال خؤت

و بدةيت و دةست تَيوةر ثَيشةوة بَيتة
ةكانىخؤتبكةي. 

َ
بةرطرى لةمندال

ــطــة ِرَي ــن ــري ــادةت ــة ذيـــانـــدا س ل
ةكانيشت

َ
مندال هانى و بذَيريت

َ
هةل

كار بكةن.  بدةيت كةهةمان
بِريارى ديكة كةسانى دةبــارةى
باس ةوة

َ
مال لة بدةيت، وةخت ثَيش

لَييانة نةفرةتت كة بكةيت شتانة لةو
بكةيت ةكانيشت

َ
مندال لة داواش و

بكةن.   ثةيِرةوى لة تؤ
كة بكةيت نــاضــار ــةكــان

َ
مــنــدال

هــةمــوو تةمةنى لــة ئــةنــدازة ــاد  زي
وة تؤوة بة بن ثةيوةست َيتيان

َ
مندال

بكةيت ناضاريان باوكةوة“ و ”دايك
دةيكةن كة كارَيك هةر كردة بة تاوةكو
داواى دةكةنةوة، بريَيك  ياخودهةر

بريوبؤضون لةتؤ بكةن  
هةر بؤ بكةيت بةرنامةِرَيذى 
ضاالكى ذيــانــيــان، بــؤ و ــان ــكــي رؤذَي
بكةيت ـــذى ِرَي بةرنامة يةكانيان، 
كاتَيكيان بؤ بريكردنةوة ياخود تاوةكو

خؤياننةبَيت.  بؤ بؤ كاركردن
بؤ بكةيت تايبةت خــؤت كاتى
وئةطةر ةكانت

َ
مندال سةركةوتنى

ضاالكى ناو نةتهَيننة بيانةوَيت ئةوان
تاوانكاريان بة خؤيانةوة، يةكانى

بزانيت                     
ديدى كردنى

َ
لةقةبوول بواردن خؤ

ثَيشةنط بة ــجــام ودةرةن ثَيضةوانة

بؤ بريكردنةوة جــؤرة   ئةم كردنى
ةكانتان.        

َ
مندال

طفتوطؤيةكدا لة  و باس  لة هةر
بة حةق خؤت نداهةميشة

َ
منداال

َ
طةل

بزانيت                           
ضاالكى كردنى هةر جؤرة ياساغ
بؤ رؤيــشــتــن وةك ......زز يــةكــى 
جةمى، دةستة طةِرانى  بؤ  ضادرطة،
ثاسكيل ثَيشرِبكَيى لة بةشداريكردن
كة ديكة شتَيكى هةر ياخود سوارى،
و بدةن ئةنجامى دةيانةوَيت ن

َ
منداال

دةوَيت  هةندَيك ِريسكى
بةخشينة نــازنــاو  و ناونيشان
وةرزشكارنيت“ ”تــؤ وةك ن

َ
مــنــداال

ية“ نى تَيدا مؤسيقيت توانايى ”تؤ
خؤت خةتاى ئةستوورة، ئَيسقانت ”تؤ
نيت جدى مرؤظَيكى ”تؤ ية“ نى

و  تةجاِر 
َ
طال و طةمة _ تؤ بوويتةتة

هةميشةش هةروا دةبيت”  
ــةمــةى ئ ثــَيــداطــرتــن لـــةســـةر
ــة هــةمــوو وانـــةكـــانـــدا نــمــرةى ــةل ك
بووة هةرضؤنَيك وةربــطــرَيــت، بــاش 
كاركردَيكى كارَيكدا لةهةر و سةركةون
هةموو لة سةرةنجام هةبَيت، بةرزيان

بن.  يةكةم اليةنةكانى ذياندا
بة ســـةبـــارةت داوةريـــــكـــــردن
خؤشةويستى دةربِرينى  و ةكان 

َ
مندال

ئةوان كةكاركردى لةوكاتانةى تةنها
دةدةن ئةنجامى  كارَيكداكة هةر  لة

باش بن                           
طرنطيدانَيكى    زؤربةثارة          
لةبةر ســـةرى كــة شتَيك ــةر  ه
سوِرمانى سةر  و نامؤ بة دةرناكةن، 
ةكانيش

َ
مندال ــةتــى

َ
ومــؤل بزانيت 

وةك نةوة،
َ
بكؤل بارةيةوة لة نةدةيت

ِرســواردنــى ــرى ضــاودَي يؤطا  يــاخــود
كارَيك هةر ِريسواكردنى و شكست

ثَيبَيت  كؤتايى كةبة شكست
وةبري بة ن

َ
منداال سنورداركردنى

وةك ثَييان ثَيدان سكَيض هَينانةوةو
شكؤمةندى نيطةرانى  كــة  كةسَيك
كات هيض يةكى، دَيهاتى ”تؤ خؤيةتى،

ئةمة فةرامؤش مةكة“.  
قسةكردندا لة ةكان

َ
مندال كاتَيك

ة
َ
هةل ديكةدا كارَيكى هةر ياخودلة

وةبرييانبهَينيتةوة، هةميشة دةكةن،
طةلَيك ة

َ
هةل ض ةكان

َ
مندال بِروانيت

وةبري ةكانيان 
َ
هةل هةميشة و دةكةن 

بةلةبةرضاونةطرتنى بهَينيتةوة،
ئةوان، خؤت و ةكانى ِرابووردووى

َ
هةل

بكةيت. بةهَيز نَيطةتيظ ِرةفتارى
كردةوة سةرةوةبة ثَيِرستةكةى
م
َ
بةال نايةت، كؤتايى و هةية درَيذةى

ئاشنا كة ئَيستا ِروونـــة،  مةسةلةكة
ةكان

َ
مامةل لة هةندَيك بة بوويت

طؤِرانكارى لة ن
َ
منداال ترسانى بة كة

لة ببوَيرن وخؤيان ثَيبَيت كؤتايى
وةرة نامؤ، كارَيكى هــةر دةستدانة
بكةين، كارةكةت ئةنجامى سةيرَيكى
دةبنة كة ثةنهان طةطةلَيكى

َ
بةل واتة

بزانيت ئةطةر  مةسةلة، ئــةم  هــؤى
و بريكردنةوة جــؤرة ئــةم ئةنجامى
لة دةتوانيت يــة،  ضى تؤ ِرةفــتــارةى
بيت، ديكةدا  ِرةفتارطةلَيكى شوَين 
باشكردنى يارمةتى كة ِرةفتارطةلَيك
وبتوانَيت ذيانبدات  طةشةسةندنى 
لةسةر كــاريــطــةرى يارمةتييان بــة 

يت. 
َ
ةكانت بةجَيبهَيل

َ
مندال

         



زانستى سةردةم 37 244

ــارةى  ــت ذم وا ضــــاوةروان دةكــرَي
2050دا  ى 

َ
لةسال جيهان  دانيشتوانى 

بطاتة 10 مليار كةس، ئةم ذمارة طةورةو 
ثَيويستيةكانى  لةئادةميزاد،  بَيشومارة 
بؤ وزة 5 ئةوةندةى ئةو وزةية دةبَيت 
كة ئَيستا بةرهةمى دةهَينَيت. بؤ ئةم 
مةبةستةش ثَيويستيةكان وا نيشان دةدةن 
دةستةبةر  و  بةدةستهَينان  ى 

َ
هةول كة 

سروشتى  سةرضاوةى  ضةندان  كردنى 
ديكة بدرَيت لة ثَيناو دةست بةسةراطرتن 
و بةكاربردنى لة بةرهةمهَينانى وزةى 
لةو  ــرؤذةش  ث نايابرتين  لة  دوارؤذدا. 
بوارةدا ثرؤذةيةكى نوَيية كة ثشت بة 
مانط دةبةستَيت بؤ بةرهةمهَينانى وزةى 
سيستةمى  لة  ثرؤذةيةش  ئةم  كارةبا. 
 The Lunar) (وزةى خؤر لة مانطةوة)
دةبــَيــتــةوة.  ضــِر   (  Solar Power
دروستكردن و بيناكردنى وَيستطةكانى 
بةرهةمهَينانى وزةى كارةبا لة سةر رووى 
مانط، بريتية لة ثلَيتى  (رووتةختى) 
كارؤروناكى.  شانةى  لة  بةرين  و  ثان 
ئةم ثَيلَيتانةش ئةو تيشكى خؤرةى كة 
جَيكةوتةى مانطة ياخود كةوتؤتة سةر 
مانط وةردةطرن و ثَيشوازي لَيدةكةن و لة 

شَيوةيةكى ديكةدا 
رووى  ســـةر  بـــؤ 
ثَيضةوانة  زةوى 
كة  دةكــــةنــــةوة 
ضةند  لــَيــرةشــدا 
وةرطر  ئامَيرَيكى 
ثَيشوازى لَيدةكات 
و دةيــطــؤِرَيــت بؤ 

وزةى كارةبا.
قـــــــســـــــة 
كــــــردن لــةســةر 
نى  مهَينا هة ر بة
دةردةكةوَيت  وا  مانطةوة  لةرَيى  كارةبا 
 و ئةندَيشةى زانستى بَيت، 

َ
وةك خةيال

نوَى  ثرؤذةيةكى  رووى  خستنة  م 
َ
بــةال

كؤنطرةيةكى  لة  و  جــار  يةكةمني  بؤ 
توَيذينةوة  بــؤ  طـــةورة  ــةوتــى 

َ
نــَيــودةل

بة  نــاســراوة  كة  ــةزا  ف تةكنؤلؤذيى  و 
(كؤنطرَيسى فةزاى جيهانى) كة لة شارى 
يةكطرتووةكانى  وياليةت  لة  هيوستن 
ئةمةريكا لةنَيوان رؤذانى  (19-10)ى 
ى 2002 بةسرتا، 

َ
تشرينى يةكةمى سال

ئــةوةى دةرخــســت كة ديــارة ثالنَيكى 
تةكنؤلؤذيية  ــةم  ئ بــؤ  تــَيــروتــةســةل  
هةموار و ئامادةكراوة و ئةوةش دةخاتة 
ك لة وزةى 

َ
روو كة ضؤن دةتوانرَيت كةل

خؤر وةربطريَيت لةسةر رووى مانط و 
طؤِرانى بؤ وزةى كارةبا و ناردنةوةى بؤ 
سةر رووى زةوى لة ثَيناو دابينكردنى 
ثَيويستية روو لةزيادةكانى دانيشتوانى 

طؤى زةوى.    
بؤضى مانط بةكاردةهَينرَيت؟

ــة  ــةوةي ـــرةدا ئ ـــَي ــة ل ــارةك ــرســي ث
بؤ  دةكةن  لةمانط  روو  زاناكان  بؤضى 
 
َ
لةطةل روناكى  وزةى  بةدةستهَينانى 

ئةوةشدا كة ضةندان شوَينى ديكة هةن 
كة  زةوى  طؤى  طشتى  خولطةى  لةسةر 
 ئةوةشدا 

َ
ضروثرة لة وزةى خؤر و لةطةل

كة بِرى ئةو تيشكى خــؤرةى هةر 20 

خولةك جارَيك دةطاتة سةر رووى  زةوى 
بة بارتاقاى  وزةى سوتةمةنى فؤسيلة 
تة 

َ
وال كة  دةبَيت  بةردين)  ــوزى 

َ
(خــةل

لة  وزة  بةكارهَينةرى  سةرةكيةكانى 
ماوةى سالَيكدا بةكارى دةهَينن؟!!

مدانةوةى ئةم ثرسيارانةش 
َ
بؤ وةال

ــادا ســةيــرى ئةم  ــةســةرةت وا بــاشــرتة ل
ثرؤذةية بكرَيت، بةو ثَيودانطةى كة ئةم 
قةيةكى طرنطة لةو زنجرية 

َ
ثرؤذةية ئةل

ئومَيد و خؤزطانةى  كة بةسرتاونةتةوة 
بة وزةى خؤرةوة بؤ ضارةسةرى كَيشةى 
كةمى وزة لة ئايندةدا، (دَيظيد كريسويل) 
ئيشوكارةكانى  بةرَيوةبةرى ثةيمانطةى 
هيؤستنى  زانــكــؤى  لــة  فـــةزا  زانستى 
كة  دةكاتةوة  لةوة  جةخت  ئةمةريكى 
بَيت  لةتوانايدا  ثرؤسةية  ئةم  رةنطة 
تةواوى  ى 2050دا 

َ
سال ــةرى  دةوروب لة 

ثَيويستيةكانى  طؤى زةوى لة وزة دابني 
بكات. وا ضاوةروان دةكرَيت لة ئايندةدا 
 بةرةوثَيشضوونى تةكنؤلؤذي لة 

َ
لةطةل

بازدانَيكى  فــةزادا  و  فيزيا  زانستةكانى 
طةورة و بةرضاو لةم بوارةدا روو بدات كة 
وا بكات ئةم وزةية ئابوورى و ئاسانكراو 
 ثَيداويستى هةموو 

َ
بةكار بَيت و لةطةل

طادا بطونجَيت.
َ
تاكةكانى كؤمةل

ثرؤفيسؤر (كريسويل) بِروانامةى 
(رايس)  لةزانكؤى  فيزيادا  لة  دكتؤراى 
لةوةبةر    

َ
ســال  22 و  هَيناوة  بةدةست 

ئةم  لةسةر  توَيذينةوة  داوةتــة  خووى 
بريؤكة سةرسورهَينةرة، ئةويش كاتَيك 
ثةيمانطاى  لة  بوو  بةرَيوةبةر  كة  بوو 
زانستى (مانط) كة ئَيستا بة (ثةيمانطاى 
مانط و هــةســارة) نــاســراوة، ئــةو ئةم 
بريؤكةية تةنيا بةباش و ناياب نازانَيت، 
بريؤكةيةكى  و  بةثَيويستى  كو 

َ
بةل

رؤشنايى  ذَيــر  لة  دةزانَيت  زيندوويى 
بؤ  لةرووةكانى زةوى  زياد  ثَيداويستية 
كة  ئةويشة  هةر  نوَيوةبووةكان.  وزة 
داهاتوودا  لة  (رةنطة  دةلَيت:  لةوبارةوة 

بةرهةمهَينانى 
وزةى كارؤروناكى 

بةهؤى مانطةوة
نووسينى:

ح فةرةج دوكانى
َ
 ئةندازيار: محةمد سال
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جَيطرةوةية ئةو بتوانَيت مانط تةنيا
بِرة ئةم دابينكردنى بؤ (ئةلتةرناتيف)

لة وزة). و زةبةالحة طةورة
مــانــط ئــةو ـــــراوة هـــــةروةك زان
نية لةبةردةمدا كؤسثانة و ئاستةنط
وةرطرتنى ك

َ
كةل بؤ هةية لةزةويدا كة

بةرطى ضونكة خؤر، وزةى لة ثِراوثِر
كة سروشتيشة شتَيكى و نيية هةوايى
طةردةلووُّـ لَيزمة و و بــاران  و هــةور
لَيدةكات واى ئةمةش هةر نيية. ِّـاوى
بؤ (ميساُّـ)

َ
ئايديال شوَينَيكى كة ببَيتة

مذينو وةرطرتنىبِرَيكى زؤرىوزةى
َ
هةل

ثراوثر و بةشَيوةيةكى بةردةوام كة خؤر
لَيوةردةطريَيت. سوودى تَيروتةسةل و
بةدرَيذايى خؤر تيشكى لةبةرئةوةى
مانط، جطة رووى سةر  دةكةوَيتة

َ
سال

طريانى  مانط كة نةبَيت كاتذمَيرة 3 لةو
روو دةدات. تيادا تةواوى 

روو خستووةتة ئةوةشى كريسويل
كة  روناكييةى وزةى ئةو %1 ى تةنيا كة
بة وةريدةطرَيت (كة لة خؤرةوة مانط

 terawatts وات تريا هةزار 13 نزيكةى
ئــةوةى بــؤ بةسة ــت) ــرَي مــةزنــدة دةك
زةوى طؤى وزةى كارةبا ثَيداويستيةكانى
وَيستطانةى ئةو  هةروةها بكات،  دابني
دةنرَين بنيات  مانط رووى لةسةر  كة
كة دةركيانةى كاريطةرة لةو بــةدةرن
سةر ديكةى وَيستطةيةكى هةر تووشى
كة ئةوةى بةهؤى  دةبَيت زةوى  رووى
لةسةر نيية كاريطةريى هةوا و كةش

مانط. رووى
لة كارةبا وزةى بةرهةمهَينانى

تيشكىخؤر:
دةستثَيكردنى طريمانةى

َ
لةطةل

وا م 
َ
ـــةال ب لةئَيستادا، ــة ــرؤذةي ث ــةو  ئ

وزةى بةدةستهَينانى دةكرَيت ضاوةِروان
 10 كةمةوة بةالنى مانطةوة لة كارةبا 
شارةزايانى م 

َ
بةال دةوَيت، ديكةى ى

َ
سال

ثَيشبينى وا ــةدا ثــرؤذةي لــةو ناسراو 

ةى ديكةى دةوَيت 
َ
5 تا 10 سال دةكةن

جَيبةجَيكار هةنطاوى دةستثَيكردنى بؤ
ئــةوةى لةثَيناو ــةوةش ئ ـــوارةدا، لــةو ب
كارةبا وزةى بةرهةمهَينانى ئامَيرةكانى
زامنى وادابن كة ئاستَيكى خؤرةوة لة لة
بَى و بةردةوام كارةبايةكى دابينكردنى

مانطةوة. رَيى لة بن سنوور
وزةى طؤِرينى دةزانــني هــةروةك 
شانةى بة  ثشت كارةبا وزةى بؤ  خؤر
ــاوة ن ــة ك كـــارؤرونـــاكـــى دةبــةســتــَيــت
ئةم (فؤتؤظؤلتَيكس)ة. زانستيةكةى
دؤزرايةوة 1839دا ى

َ
سال دياردةيةش لة

دةركةوت بؤيان فيزيا زانايانى كاتَيك
كانزادا هةندَيك دةتوانَيت لة روناكى كة
ئةنشتاينى دةرثةِرَينن.، ئةلكرتؤنةكان
ى

َ
نؤبل تى

َ
خةال 1921دا ى

َ
لةسال زانــا

دياردةية ئــةم روونــكــردنــةوةى لةثاى 
(رؤسَيل ئةمةريكى زانــاى ـــرت. وةرط
يةكةمني 1941دا لــةســاُّـ ئؤهيل)
سليكؤن لة كة داهَينا كارؤروناكى شانةى
كارؤروناكيش شانةى كرابوو. دروست
بةكارنابةن ستوومةنى كة ناسراون بةوة
تةمةنيشيان و ناكةن ثيس ذينطةش و
كةم بِرَيكى بة ثَيويستيان تةنيا و درَيذة

لةضاكسازىهةية.
ــــــــةزؤرى ضـــوســـتـــى شـــانـــةى ب

و  دادةنرَيت  20% بة كارؤروناكيةكان
توانا و بوارى لة ثةرةثَيدان تا ئَيستاش
بةردةوامة، شانانةدا ئةم تَيضوونى برى
تؤَيذينةوةش و تاقيكردنةوة طةلَيك
لةثَيناو طرتووة رَيضكةيان بوارةدا لةو
وا كارؤروناكى شانةى بةرهةمهَينانى
بِرى و هةبَيت ثرتيان ضوستَيكى كة
بِرى تَيضوونى بَيت. كةمرت تَيضووشيان
وزةى لة كارةبا وزةى بةرهةمهَينانى
لةماوةى و لةكةمبوونة  روو  روناكى

بةرَيذةى  رابـــردوودا سالةى  10 ئــةم
ى 

َ
لةهةول زانــاك ــردووة. ك كةمى  %65

نوَيدان تةكنؤلؤذييةكى ثةرةثَيدانى

شانةكانى طؤِرانى تواناى كردنى ثرت بؤ
بــِرى كــةمــكــردنــةوةى كــارؤرونــاكــى و
تواناكانيان. ثةرةثَيدانى و تَيضوونيان
ئةندازةى زاناكانى 2004دا ى

َ
لةسال

كارةبايىلةزانكؤىبرينستؤنىئةمةريكى
وايان كة داهَيناوة نوَييان تةكنيكَيكى
ببنة كردووة كارؤروناكى شانةكانى لة
بةرضاو ئابوورىطرنطو سةرضاوةيةكى
نوَييةش تةكنيكة ئةم وزةدا. لةبوارى
(ئؤرطانى) ئةندامى كةرةسةى بة ثشت
كاربؤنى طةرديلةى لة كة دةبةستَيت
باوانةى جؤرة  ئةو جياتى  لة ثَيكدَين 
(تةقليدييانةى)كةثشتيانبةكةرةسةى
دةدات رَيطة ئةمةش دةبةست. سليكؤنى
بِرة بة كارةبا وزةى بةرهةمهَينانى بة
بةكارهَينانَيكى كةمرت و تَيضووييةكى
حازردا ى

َ
لةحال دةبَيت. بةرفراوانرتى

توَيذينةوةى بةندى
َ
مةل توَيذةرةوةكانى

كةرةسةى و تَيرطةياندةنى بؤ تةكساس
 Texas Center) ــشــكــةوتــوو ثــَي
 for Superconductivity and
كؤمةلَيك (Advanced Materials
لةسةر ثَيكردووة دةست توَيذينةوةيان
تةكنؤلؤذيى شَيوازةكانى  ثةرةثَيدانى 
سةر ى 

َ
خؤل و خــاك طؤِرينى بؤ نانؤ

كارؤروناكى. خانةى  بؤ  مانط رووى
ثرؤفيسؤرى فريوَيندليش)، (ئةلَيكس
دةلَيت: لةوبارةوة فيزيا توَيذينةوةكانى
مانط رووى ســـةر ــى

َ
خــؤل و  (خـــاك 

تَيداية ثَيويستى ثَيكهاتةى طةلَيك
شانةكانى و خانة دروستكردنى بؤ
نانؤ تةكنؤلؤذيى بةشَيوازى كارؤروناكى
وزةيان طؤِرينى توانايةكى هةروةها و
ثرت بةرَيذةى  كة دةكرَيت بةدى تَيدا 

َينرَيت.
َ
35%دةخةمل

بؤ ثرؤذةكة ثالن ضؤنى ضؤن
دادةنرَيت؟

وبريؤكةىئايندة
َ
ئةندَيشةوخةيال

بؤدانانوخستنة رووى ئةمتةكنؤلؤذيية
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بة ثشت جَيبةجَيكردندا طؤِرةثانى لة
و ئَيستا فةراهةمكراوى تةكنؤلؤذيى
مانط رووى لةسةر هةبوو كةرةسةى
ناردنى ثَيويستيش بة دةبةستَيت، هيض
رووىمانط سةر ناكات بؤ كةرةسةىخاو
ئةم ضونكة وَيستطانة، ئةم بنياتنانى بؤ
رووى ســةرةوةى ى

َ
توَيكل لة كةرةسانة

هــةن.  (lunar regolith) مانطدا
بة بنياتنانى بكرَيت دةست دةتوانرَيت 
ناردنى لةرَيطةى ئةويش ثرؤذةية ئةم
سةرنشينانى لة دياريكراو َيكى

َ
كؤمةل

َ
لةطةل و  مانط رووى ســةر بؤ ــةزا ف
(رؤفر) لةجؤرى فةزايى ئؤتؤمبيلَيكى
ة
َ
جوول فةزايى (طةريدةى بة ئةويش كة

سةربةخؤى لةسةررووىمانط) ناسراوة
فةزادا بةناوبانطةكانى طةشتة لةكاتى و
(1969 بؤ 1972)دا نى

َ
ساال نَيوان لة

كة ئةوةدان لةبريى  زاناكان داهَينراوة.
ئؤتؤمبيلة لةم طؤِرانكارى كؤمةلَيك
زيــادكــردنــى وةك بــكــةن ــةدا  ــي ــةزاي ف
ماتؤرى كة ئؤتؤمبيلةكة بؤ ثان تايةى
و خاك و بتوانَيت تَيدا بَيت تايبةتيان
بَيت نزيك  كة  وابهارَيت مانط  ى 

َ
خؤل

َ
ُّـ كَيكى طةورةى

َ
كةل لةتوانةوة، ئةمةش

سيليكؤن بةدةستهَينانى بؤ وةردةطريَيت
ديكة ثَيويستى كــةرةســةى طةلَيك و 
كارؤروناكى. شانةى دروستكردنى بؤ
وَيستطانةشدا جؤرة ئةم بنياتنانى لة
كَيشةيةكى هيض  مانط رووى  لةسةر
لةسةر كةم ذمارةيةكى رَى، نايةتة وا
َيك رؤبؤتى

َ
كؤمةل

َ
نشينانى فةزايىلةطةل

بؤ بةسة بؤ ئةم ثرؤذةية ثرؤطرامكراودا
لةسةر زةبةالح وَيستطةيةكى بنياتنانى
رووىمانطوةكطؤرةرَيكىوزةىروناكى
دةستةبةرى دةتوانَيت ئةمةش طةورة.
خؤر لةتيشكى بِر طةورةترين وةرطرتنى
بؤ بيطؤرَيت و مانط رووى لةسةر بكات
خؤرى تيشكى 1%ى رَيذةى كارةبا. وزةى
زامنى لةتوانايداية مانط رووى سةر

ثَيداويستيةكانى تةواوى ئةوةندةى دوو
طةرمى سةرتاسةرى وزةى وزة يان كارةبا
بةطةِرخستنى دواى بــكــات. جيهان
ئيدى مانط رووى لةسةر  وَيستطةكة
بةئاسانى فةزايى دةتوانن سةرنشينانى
و زةوى رووى ســةر بــؤ  بــطــةِرَيــنــةوة 
وابةستةكانيش و ثِرؤطرامكراو رؤبؤتة
سةر وَيستطةكانى ــبــةنــدى

َ
مــةل ــة  ب

و بةرَيوةبردن كــارى زةوييةوة رووى 
سةر وَيستطةكةى تةواوى  سةرثةرشتى
طةياندنى ديارة دةكةن. جَيبةجَي مانط
وا زةوى بؤ مانطةوة رووى لةسةر كارةبا
بَيت، ئاسان كارَيكى دةكرَيت ضاوةروان
كؤوةبوو كارةباى وزةى لةرَيطةى ئةويش
(تيشكى) شةثؤُّـ بةشَيوةى مانطةوة لة
خَيرا بةشَيوةيةكى زؤر مايكرؤوةيظ كة
لةرَيطةى و دةكــات ِرَى زةوى رووةو
ثَيشوازى ثةرةسةندووةوة زؤر ئامَيرى
كارةبا. وزةى بؤ دةطؤردرَيت و لَيدةكرَيت
وزةيةشدةكرَيتودةتوانرَيت ئةمكارةبا
بةسةر (تةقليدييةكان) باوةكان رَيطة بة
دابــةش جيهاندا ناوضةكانى  تـــةواوى
ثَيداويستيةكانى تـــةواوى و بكرَيت
وزة لة زةوى رووى سةر دانيشتوانى
بنياتنانى اليةنطرانى بــكــات. ــني داب
بةرهةمهَينانى بؤ كارؤروناكى وَيستطةى
ثَيشبينى مانطةوة لةرَيطةى كارةبا وزةى
نوَيية تةكنؤلؤذيية ئةم كة دةكةن ئةوة
بةردةوام كارةباى وزةيةكى لةتوانايداية
زةوى طؤى دانيشتوانى بؤ ــةرزان ه و 
سةرمايةى وةبةرهَينانى و بكات دابني
مانط رووى لةسةر ثــرؤذةيــةش ئــةم 
داطريطةى دامةزراندنى هؤى دةبَيتة
ثيشةسازى طةورة و تواناى ئادةميزادى
بةرزوزةبةالحكةلةتوانايدايةسامانَيكى
هةروةها ئاراوة. بنَيتة تازة بَيشومارى
سامانة ئةم ئةوةش دةكةن كة ثَيشبينى
بؤ ببةخشيت ئادةميزادةكان بة توانا
بوارى لة سةركةوتوو دؤزينةوةيةكى

نــاوةكــى. خــؤرى سيستةمى  و  مانط 
ــت دةبــةخــشــيًَ ثــرت ــاى ــوان هـــةروةهـــا ت
لة زةوى رووى ســةر  دانيشتوانى بة 
ئةطةرى لةدذى لةخؤيان بةرطريكردن
هةسارة و كلدارةكان هَيرشَيكى هةر

طةردوون. ديكةى ناوازةكانى
كرد بــاســمــان ثَيشرت ــــةروةك ه
ذيانى طةشانةوةى و بةرةوثَيشضوون
زةويية ئةم رووى لةسةر هةركةسَيك
سةرضاوةى بة ثَيويستى لةساُّـ2050دا

3 بؤ  بةرتاقاى بة دةبَيت كارةبا وزةى
بةدةست  حازردا ى

َ
لةحال كة 5 ئةوةندةى

نزمى بةهؤى دَيت. بةرهةم و هاتووة
تة

َ
وال لة بةرهةمهَينان و داهات ئاستى

وزةية ئةم طةشةسةندووةكاندا، دةبَيت
دة ــةر س لــة ــةك ي بــة بـــِرى تــَيــضــووى
بؤ ئَيستا طشتى تَيضووى (10/1)ى
kilowatt-) كاتذمَيرك وات/ كيلؤ هةر

وَيستطةى  بــَيــت.  بــةرهــةم  (  hour
لة مانط رووى لةسةر كارؤروناكى
كة دةنرَيت بنيات تيشكاوةرى ماترياُّـ
بازرطانى كارةباى وزةيةكى توانايداية لة
و بَيوةى و سةالمةت و خاوَين و ثاك

بهَينَيت و  بةرهةم (low-cost ) هةرزان
سةر كانى

َ
خةل رؤذانةى ثَيداويستيةكانى

بارودؤخى لة بكات. دابني زةوى رووى
كارةباى وزةى  بةرهةمهَينانى ئَيستادا 
و ذينطة ثيسبوونى بةهؤى بازرطانى،
سةرضاوةكانى و سةالمةتى نةبوونى
تَيضوونةوة بـــِرى طــرانــى  و متمانة 
ئةم بةرزبوونةوةداية. لة مةترسيةكانى
مةترسيةشثرتثةرةدةسَينَيتلةكاتَيكدا
كةنةتةوةكانىجيهاندةيانةوَيتثةرةى
ئَيستا ــةى وزةي سيستةمى بــةو  زياتر
ثَيشكةوتووتردا. ئةم جيهانَيكى بدةن لة
طةشةسةندنةىكةجيهانيشبةخؤيةوة
كورتهَينان هؤى ببَيتة رةنطة دةبينَيت
وةك ستوومةنى وزةى سةرضاوةكانى لة
طازى يةدةطةكانى و نــةوت و وز

َ
خةل
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لة سةدةيةك، كةمرت ماوةى لة سروشتى
و بةرهةمهَينان كاتيشدا  لةهةمان
فؤسيالنة ستوومةنية ئةم سووتانى
ثيسبوونى دةبَيتةهؤى بةردةوامية بةو
.(biosphere) ـــةر دةوروب ذينطةى
ناوكيش كةرتبوونى وزةى ثةرةسةندنى
ريئاكتؤرى َيك

َ
كؤمةل بــة ثَيويستى

ئةم م
َ
بـــةال هــةيــة، (كــــورةى) نــــاوازة

بةربةرةكانيةكى رووبةرووى بريؤكةية
توندىسياسى دةبَيتةوة ئةويشبةهؤى
ثيسبوونى وبــوونــةوةى

َ
بــال مةترسى

بة ثاشماوة بــوون ــراوى ذةه و ذينطة
بةهاى تَيضوونى. طرانى ئةتؤميةكان و

و  دابينكردن بؤ ، دا  2050 ى
َ
سال لة

ثَيويست كارةبا، وزةى دةستةبةركردنى
ئةتؤمى كورةى هــةزاران بنياتنانى بة 
زةبةالح ناوكى) (كةرتبوونى بازرطانى
سةرضاوةكانى كاتيشدا لةهةمان و ناكات
وزةى وةك  نوَيوةبووى  وزةى  ديكةى 
(

َ
(جيوسَيرمال زةوى ـــر ذيًَ طــةرمــى

شةثؤلةكان وزةى و (geothermal)
زةرياكان ئاوى داكشانى و كشان

َ
هةل و

بة ناتوانن كارؤئاوييةكان وَيستطة و
جيهان وزةى ثَيداويستيةكانى تةنيا
بةكارهَينانى هةروةها و بكةن دابــني
(wind power) (بـــــا)ش وزةى 
و دةستةبةسةراطرتن بــة ثَيويستى
لةسةر ــةك (ي سَييةكى دابينكردنى
وزةى نزمةكانى  ئاستة وزةى ســَى)ى 
َ
لةطةل جيهانة. سةرتاسةرى ــا)ى (ب
راستةوخؤ كة ــةى وزةي ئةو  ئةوةشدا
بة دةطات زةوى بة خؤرةوة تيشكى لة
م
َ
بةال دادةنــرَيــت، نوَيوةبوو وزةيةكى

طؤرانكارى دةبَيتةهؤى ئاوهةوا و كةش
سةرضاوةكةيدا.تةكنؤلؤذييةكى لــة
شانة ئـــةو وةك ثــَيــشــكــةوتــوو، زؤر 
كارؤروناكيانةىكةضوستيةكةياندةطاتة

تَيرطةياندةنى  ةكانى
َ
هَيل

َ
لةطةل  30%

 superconducting)طواستنةوةىوزة

خانةكانى و (power transmission
(storage) ثــاشــةكــةوتــكــردنــدا
بةيةكدىدةكرَين

َ
(عةماركردندا)تَيكةل

لةوشوَينانةدا خؤر تيشكى دةتوانن و
بكةنةوةكة%20ى ثةرشبكةنةوةوضِر
يةكطرتووةكانى وياليةتة ناوضةكانى
ئةمةريكادةطرَيتةوة.لةتوَيذينةوةيةكدا
وزةى ثرؤذةكانى دةزطــاى لةاليةن كة
بةوة ئاماذة ئةنجامدراوة جيهانيةوة
2050دا ى

َ
سال لة وزةى خؤر كة دةكات

كةمرت دةستةبةرى دةتوانَيت تةنيا
ثَيداويستيةكانى طشتى كــؤى %15ى 

بكات. جيهان وزةى
كارؤروناكى وزةى دابينكردنى

فةزاوة: لة
ثَيشنيار سةرةكى بريؤكةى دوو
كارؤروناكى وزةى وةرطرتنى بؤ كراوة
زةوى. بؤ فةزاوة لة (solar power)
(ثيتةر بريؤكةكةى لة بريتية يةكةميان
خستية 1968دا ى

َ
لةسال كة طالسةر)

جَيطريكردنى لة بريتية ئةويش روو،
طةورة  ( satellite)مانطَيكىدةستكردى
بة (geosynchronous) خولطةى لة
تواناى سةربةخؤيانة كة زةويدا دةورى
وزةى ضــركــردنــةوةى و طــردكــردنــةوة
بريؤكةى فةزاوة. لة هةبَيت كارؤروناكى
بريؤكةيةى لةو بريتية دووةميشيان
ئةويش كة دةدوَيــني لَيرةدا لةسةر كة
بةهؤى وزةى روناكيةوة كؤكردنةوةى
ــطــةوة. لـــةهـــةردوو بــريؤكــةكــةدا، مــان
جياوازى روناكى شةبةنطى ضةندان
كة درَيذى شةثؤلةكانيان شةثؤل وردة

ئةو  بة دةدةن وزة سانتيمةترة  12
لة كــة ــظــةرانــةى) وةرطـــرانـــةى (رســي
جَيطري جيهاندا سةرتاسةرى ثَيطةكانى
رسيظةرانةش لةو يةكَيك هةر كراون.
بةو دةدةن  ثَيويست بازرطانى وزةى 
كـــراون. لــَيــى جَيطري نــاوضــانــةى كــة
ثَييان رسيظرانةش و لة يةكَيك هةر

هةر ،(rectenna) رَيكتَينا دةوترَيت
لة طةورة كَيلطةيةكى لة رَيكتَينايةكيش

 small) بضووك رَيكتيفايةرى ئةنتَيناى
ثَيكهاتووة. (rectifying antennas
طةورةترينى كة روناكى شةبةنطَيكى
روناكى تيشكى  %20ى لة ضرييةكةى
بِرى كة توانايداية لة كةمرتة، نيوةرؤ

بة  بيدات و وةرطرَيت وزة وات  200
هةر بؤ ناوخؤيى وزةى كارةبا تــؤِرى
رَيكتَيناكة. ناوضةى لة مةتردووجايةك
خــــؤرةوة، تيشكى ــضــةوانــةى ــَي ث ــة  ب
(microwaves) شةثؤلةكان وردة
هةورو و ــاران ب بةنَيو لةتوانايانداية
تَيثةِر بنب. ــدا

َ
دووكــةل و تــؤز  و

َ
خــؤل

دةتوانَيت وزة ةتةكةدا
َ
حال لةهةردوو

رَيكتَيناكة. ضةندان بة لةشةودا بدرَيت
رووبةرة كؤى رَيكتَيناى تاك بة هةزار

 100000 ــة ــات دةط ــة  ك ــةك ــاوضــةي ن
بةشَيوةيةكى دووجــــا كيلؤمةترى
(طــؤى جيهاندا بــــةدةورى سرتاتيجى
دةتوانن كة دةكرَين، جَيطري ــدا)  زةوي

20 تَيرا  نزيكةى بةردةوام بةشَيوةيةكى
وزةى  طَيطاوات) TW) (20) هةزار وات
َيني

َ
بل روونرت ياخود بكةن، دابني كارةبا

2 كيلؤ  2050دا  ( ى
َ
سال لة توانايداية لة

لة كةسَيك هةر كارةبا بؤ وزةى وات)
 10) خاوةن ثَيشكةوتووى جيهانَيكى
دابني ذمارةىدانيشتوان، بليؤن)كةسلة
%5ى ئةم رووتةختة ناوضةيةش بكات.
لةسةر كة ناوضةيةية رووتةختة ئةو

وات)  (20 تَيرا بةرهةمهَينانى بؤ زةوى
بةكارهَينانى بة ثَيويستة كارةبا وزةى
تةكنؤلؤذييةكىثَيشكةوتووىسةردةمانة
رَيكتَيناكان كارؤروناكيدا. شانةكانى لة
ديزاين و دةكرين جَيطري وا بةشَيوةيةكى
(cost) تَيضووةكةيان بِرى كة دةكرَين

هةر  بــؤ دؤالرة)  0.004) نزيكةى
كارةبا، وزةى لة كيلؤوات/كاتذمَيرَيك
لةسةر (يةك دةيةكى برى لة ئةمةش
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كة كةمرتة تَيضوونة نرخى ئةو دة)ى
بازرطانى كارةباى وزةى حازردا ى

َ
لةحال

وزة جؤرة ئةم دةكرَيت. خةرج تَييدا
و كةلك دةتــوانــرَيــت نوَييةش كارةبا 
بةكارهَينانى بةبَى بدات خؤى سوودى
سةر بــةرضــاوى سةرضاوةيةكى هيض 

زةوى.
هةروةك ئاشكراية ئةمجؤرة وزةية
مانط و دةرةكـــى ــةزاى ف بة كة ثشت
وزةكةيدا لةدابينكردنى  دةبةستَيت 
دةبَيت كةمرتى طةلَيك مةترسييةكى
بــةراوورد بة ئادةميزاد ذيانى بؤ سةر
كاتَيك وزةدا. ديكةى جؤرةكانى

َ
لةطةل

تيشك بةر دةدرَيتة راستةوخؤ مرؤذ كة
2%ى نزيكةى مايكرؤوةيظ شةبةنطى و
بةكةمَيك هةست و دةمذَيت

َ
هةل وزةكة

ئةوةشدا
َ
لةطةل دةكات. بوونةوة طةرم

زةوى رووى سةر دانيشتوانى طشتى كؤى
ثيشةسازييةكانى لةناوضة تارادةيةك
كرَيكارةكانى و بــةدةرن شةبةنطة ئةو
بثارَيزرَين. دةتوانرَيت ــوارةش ب ئةو
هيض مايكرؤوةيظةش شةبةنطى ئــةم
مَيش و ندة

َ
بال سةر ئةو  بؤ مةترسيةكى

دةفِرن بةناويدا كة نيية مةطةزانة و
شةبةنطى ضــِرى ــارة دي و تــَيــدةثــةِرن.
ئاسؤيى و بارى ذَير مايكرؤوةيظيش لة
ئاستةداية كة لةو ثشت رَيكتَيناكانةوة
سةر بؤ بــةرضــاوى مةترسيةكى هيض 
هةروةها نيية. دانيشتوان كؤى ذيانى
ثشت ــة كة وزان ئــةم جــؤرة شةبةنطى
بةرهةمهَينانى بؤ دةبةستن مانط بة
ضركةيةكى ضــةنــد لــة  ــت ــرَي ــوان دةت
ضرييةكةيان بكوذرَينةوة ياخود كةمدا
نزم. زؤر ئاستَيكى بؤ بكرَيتةوة كةم
شةبةنطة ئــةم لــةرةلــةرى

َ
بةهةرحال

باندانة ئةو (beam frequency)
راديؤيية شةثؤلة كة بةكاردةهَينَيت
كة بةكاردةهَينرَين ثيشةسازييةكان
ئةوانيشبريتنيلةهةندَيكلةتةلةفؤنة

(portable phones) ةكان
َ
ثؤرتةبل

 wireless) بَيتةلةكان  بةستةرة و 
ريمؤت ئامَيرةكانى و (connections
سيستةمى و (remote devices)
حالةتةكانى راديؤييةكانى ئامَيرة

 emergency-response) تةنطانة
radio systems).ضةندانجؤرمانطى
ثَيشنيار كارؤروناكى وزةى دةستكردى

دةبَيت 
َ
30 سال درَيذايى بة و كــراون

10000كيلؤوات/ وةرطرتنى ثَيناو  لة
بؤ زةوى بؤ  كــارةبــا وزةى كاتذمَير
خولطةى بارستايى لة كيلؤطرامَيك هةر
بؤ كــراون. جَيطري هةسارةكان، دةورى
بة نرخى ئةوةى بتوانرَيت وزةى كارةبا
كيلؤوات.كاتذمَيرَيك 0.01دؤالر/
ثَيويستة بفرؤشرَيت، (kW•h /0.01)

كيلؤطرامَيكدابني  هةر بؤ دؤالر برى60
ثَيكهاتةكانى كِرينى لةثَيناو بكرَيت

 power) وزةدا دةستكردةكانى مانطة
طواستنةوةيان

َ
لةطةل و (satellites

و مــانــط ســةر ــطــةى فــــةزادا بــؤ بــةرَي
و مانطةدةستكردةكان دروستكردنى
اليةنة داراييةكانى ئيشثَيكردنى هةموو
بةدةستهَينانى بــؤ  ثـــرؤذةيـــةدا. ــةو  ئ
تَيضوونى بِرى دةبَيت ئامانجةش ئةم

 launch and) دان
َ
دروستكردن و هةل

هاوكؤلكةى بة (fabrication costs
بكرَيتةوة.  كــةم  factor) 10000)
شــَيــوازة ــةم ب وزةش  بةرهةمهَينانى
مانطة كةشتيطةلَيكى بــة ثَيويستى 
نزيكةى دةطــاتــة كة دةستكردةكانة 

(سةتةاليتى)  دةستكردى مانطى 6000
solar-) كارؤروناكى وزةى زةبةالحى
كةشتيطةلة ئةم .(power satellites
ثَيويستى دةستكردةكانيش مانطة لة

دووجا  330000 كيلؤمةتر لة بة ثرت
لة هةية خؤر  (شةبةنطى) تيشكى  لة
دةوَيت بارستاييةكيشى و خولطةكةدا

تةنةوة  300 مليؤن خؤى لة سةروو كة

بارىمانطة دةبينَيتةوة.بؤبةراوورديش،
لة رؤكَيتةكةى الشةى و دةستكردةكة
سةر زةوى رووبةرةناوضةيةكى هةية كة

دةبَيت.  دووجا 0.1 كيلؤمةتر نزيكةى
بؤ كة دانةى

َ
هةل بارستايى ئةو رَيذةى

وزةى دةستكردةكانى مانطة كةشتيطةُّـ
(40000) دةهَينرَيت بةرهةم كارةبا

دةبَيت رَيذةية ئةو ئةوةندةى
طةشتةكانى ســةردةمــى لــة كــة 
لة وياليةتة هةردوو لةاليةن ئةثؤلؤدا
يةكَيتى و ئةمةريكا يةكطرتووةكانى
سؤظيةتةوةبةكاردةبران.دةبَيتضةندان
ثَيشكةوتن و ثةرةثَيدان ثرؤطرامى
ئةم ــةوةى ئ ثَيش بطريَيت لةبةرضاو

بكرَيت. ثيادة بازرطانية ثرؤذة

نووسينى بؤ سةرضاوانةى ئةو
وةرطرياوة: َُّـ سوودى بابةتة ئةم

1. Lunar Solar Power 

Generation - Appropedia The 

sustainability wiki.

2. Using the Sun’s Energy 

To Power Earth—A Solution for 

World Energy.

3. Energy development - 

Wikipedia, the free encyclopedia.
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   دياردةى كارؤ  -  ثةستان دياردةيةكى  فيزيايية 

تايبةتة بة هةندَيك لة بةللورةكان و 

تواناى  ماددانة  ،ئةو  سرياميكةكان 

بةرهةمهَينانى جياوازيةكى ثةستانـــى 

كاتَيك  هةية  تية) 
َ
(ظؤل كارةباييان 

ميكانيكى  فشارَيكى  ذَير  دةكةونة 

ثةستانَيكى  يان  فشارَيك  كاتَيك  واتة 

ماددةكة  ِرووى  سةر  دةخرَيتة  طةورة 

بارطة كارةباييةكانى تؤِرة بةللوريةكة 

سةرى  هةردوو  لة  و  جيادةبنةوة 

تيةك 
َ
ظؤل و  دةبنةوة  كؤ  ماددةكةدا 

كارؤ-ثةستان  ،زاراوةى  دروستدةكةن 

وة    piezo وشةى  لة  بنةِرةتدا  لة 

  piezein هاتوة كة وشةيةكى يونانية

ناوى  ئيرت  دَيت  ماناى ثةستان  بة  كة 

دروستكردنى  هاتوة  لةوَيوة  دياردةكة 

كارةبا بة ثةستان.

بة ثَيضةوانةوة ئةطةر ئةو جؤرة 

ماددانة خرانة نَيو بوارَيكى كارةبايي 

طؤِراوةوة ئةوا ماددةكة دةثةستَيورَيت 

ــوارة  ــةك كــة تــا ب ــتــةوة ي ــان دةضــَي ي

كــارةبــايــيــةكــة 

بَيت  بــةهــَيــزتــر 

ضوونةوة يةكةكة 

،بؤ  دةبَيت  زياتر 

ــةطــةر  ــة ئ ــمــون ن

 lead بةللورةى 

 z i r c o n a t e

titanate  خراية 

ذَيــــر فــشــارَيــكــى 

مــيــكــانــيــكــيــةوة 

ر.% ى  بِرى 01  بة  ئةوا دووريةكانى 

قةوارة بنةِرةتيةكةى دةضَيتةوة يةك. 

ـــة طــةلــَيــك  ـــاردةي ـــةو دي ئ
بةجَيهَينانى طرنطى هةية وةك: 

ــة  ــؤل بــةرهــةمــهــَيــنــانــى شــةث

هةستةوةرةكانى  سةرودةنطيةكان، 

كارةبايى  بوارى  ،دروستكردنى  دةنط 

هـــةروةهـــا بــةكــاردةهــَيــنــرَيــت لة 

شةثؤلة  دروستكردنى  ئامَيرةكانى 

ئةلكرتؤنيةكان واتة 

 electronic frequency   

،generator

ـــــةرازووى  ت ــى  ــردن ــك ــت دروس و 

microbalance،و  هةستيار  زؤر 

تيشكؤى  وردتـــريـــن  ــى  ــردن ــك ــاري دي

لةو  ،هةروةها  بينني  سيستةمةكانى 

مةوداى  لة  كة  وردانــةى  زؤر  ئامَيرة 

ــةن  ــار دةك دووريــــة طــةرديــةكــانــدا ك

هةموو  بة  ئةلكرتؤنى  وردبينى  وةك 

 STM, AFM, جـــؤرةكـــانـــيـــةوة 

MTA, SNOM)، جطة لةوانةش لة 

ضةرخة  و  ن 
َ
منداال يارى  ئامَيرةكانى 

بةرهةمهَينانى  بؤ  كارةباييةكاندا 

دةهَينرَين  بةكار  كارةبايى  ثريشكى 

ــــةو ديـــــاردةيـــــة لة  ،هـــــةروةهـــــا ئ

ثاككردنةوةى ئةو رووانةدا بةكاردَين 

ة 
َ
توَيذال دروستكردنى  بــوارى  لة  كة 

البردنى  بؤ   thin films تةنكةكاندا

ئةو تةنؤلكانةى كة وان بةسةريةوة ، 

ضونكة كاتَيك بةللورة كارؤثةستانيةكة 

كارةبايى  بــوارَيــكــى  ذَيــر  دةخــرَيــتــة 

فرانرتين  بــة  بةللورةكة  ــــؤِراوةوة  ط

لةرينةوة دةلةرَيتةوة و دةضَيتة بارى 

و  بوارةكارةباييةكة   
َ
لةطةل زرنطانةوة 

دةنَيرَيت  دةنطيةكان  سةرو  شةثؤلة 

نَيو شلة ثاكذكارةكةدا دةِروات  كة بة 

الدةبات  رووةكــة  سةر  ثيسيةةكانى  و 

بؤ  بن  خاوَين  زؤر  زؤر  ثَيويستة  كة 

ة تةنكةكان. 
َ
دروستكردنى توَيذال

ــى: لة  ــذووي ــَي كــورتــةيــةكــى م
كارؤ-ثةستان  ــاردةى  دي  1880 ى 

َ
سال

بــراوة بة  ــةن دوو  دؤزرايــــةوة لة الي

 Jacques و Pierre  Curie (ناوى

Curie (ئةوةش لة ميانةى شارةزاييان 

دروستكردنى  واتة  كارؤ-طةرميدا  لة 

ثةيوةندى  و  طــةرمــيــةوة  لــة  كــارةبــا 

كة  بةللوريةوة  ثَيكهاتةى  بة  ئــةوة 

وايان ضاوةِروان دةكرد كة ثةستانيش 

كاريطةرى هةبَيت 

و  كارةبا  دروستكردنى  سةر  لة 

لةسةر  بكةنةوة  ســاغ  ئــةوة  توانيان 

توباز  و  ني 
َ
تؤرمال و  كوارتز  بةللورةى 

و شةكر و خوَى و بؤيان دةركةوت كة 

باشرتن  هةموويان  لة  خوَى  و  كوارتز 

دواى   
َ
ســال دةيـــان  ــة  .ب رووةوة  ــةو  ل

سةرسوِرماو  زاناكان  دؤزينةوةية  ئةو 

    ماددة

كارؤ- ثةستانيةكان
                  Piezoelectricity

        
  جوان محةمةد رةئوف
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بوون هاوِرَى ئةوةدا ى
َ
هةول و لة مابوون

تَيبطةن كة ةرةوةكان
َ
لَيكؤل

َ
لةطةل

دياردةية نَيوان ئةو ضيية لة ثةيوةندى

لة ،تا ماددةكان بةللورى ثَيكهاتةى و

دةركرا لة  1910 دا ثةرتووكَيك ى
َ
سال

 Woldemar Voigt’s زانــا اليــةن

تَييدا و بةللورةكان فيزياى دةربارةى

كراوة  سروشتى 20 بةللورةى باس لة

كارةبايان بةرهةمهَينانى تواناى كة

جَيطريى كتَيبةكة نووسةرى و هةية

بةللورانةى ئةو هةموو كارؤ-ثةستانى

شيكردنةوةى ِرَيــطــاى لة دةرهَيناوة

بريكاريةوة.

دوو بة كارؤ-ثةستانيةكان ماددة

لة رؤيشتوون ثةرةسةندندا قؤناغى

يةكةم جيهانى جةنطى هةردوو ماوةى

دووةم. و

تيايدا كة بةجَيهَينان يةكةم

بةكارهَينرا ثةستانى كارؤ- بةللورةى

 1917 ى
َ
سال لة كة بوو سؤنار ئامَيرى

و   Paul Langevin ــةن الي لــة دا 

دروستكرا فةِرةنسا لة ةكانيةوة
َ
هاوةل

جؤرة ئــةو بةكارهَينانى يةكةم كة 

بوو كوارتز بةللورةى كة بةللورانة

ذَيردةريايية لة بةكارهَينرا كة ئةوةبوو

دروستكردنى مةبةستى بة جةنطيةكان

نــاردنــى و ــطــى دةن و شــةثــؤُّـ ســـةر

بؤ وةرطرتنةوةيان و تةنةكان بةرةو

و تةنانة ئــةو نَيوان مــاوةى زانينى 

تواناى راستيدا ،لة ذَيردةرياييةكة

لةكةشفكردنى زؤرىئةوهةستةوةرانة

لة واى بةرامبةرةكان ذَيردةريايية

بة بدةن كة زياتر طرنطى كرد زاناكان

زيادكردنى و ثةستانيةكان كارؤ- ماددة

. ئامَيرةكاندا لة بةكارهَينانى

جيهانى جــةنــطــى مــيــانــةى ــة  ل

ـــــؤذةرةوةى ت دووةمــيــشــدا تــيــمــَيــك

رووســـى و ذاثـــؤنـــي و ئــةمــةريــكــى 

هةندَيك دؤزيـــنـــةوةى بــة هةستان 

كارؤ- سيفةتى  كة دةستكرد مــاددةى 

ماددة ماددانة بة ئةو ثةسناميان هةية

 ferroelectric فريؤئةلكرتيكيةكان

ضةند بة تواناييان كة دةنــاســرَيــن

دروســتــكــردنــى ــة ل ــرة ــات ــك زي ــارَي ج

بةللورة  
َ
لةطةل بــةراوورد بة كارةبادا

لة واى ـــةوةش ئ كــة سروشتيةكان

زياتر تؤذينةوةكانيان كرد زاناكان

ماددان جؤرة لةسةر ئةو ضِربكةنةوة

 barium مــاددةى دوو تايبةتى بة 

 lead zirconate وة   titanate

.titanate

تــةواوى ثشتطريى ئةمةريكا لة

بوارى لة كة كرا كؤمثانيايانة  ئةو

دةكةن كار كارؤ-ثةستانيةكاندا ماددة

تؤذينةوةكانيان كة درا زؤر ى
َ
هةول و

باشرت نوَيى ــاددةى م دؤزيــنــةوةى بؤ 

داهَينانةكان تا بَيت نهَينى بوارةدا لةو

ضةند ،بؤية  بَيت خؤيان بؤ نةنها 

دؤزرانةوة لةو بوارةدا نوَى ماددةيةكى

ماددة ئةو م
َ
بةال ، بــازاِرةوة و خرانة 

نةبوو ـــان واي ــكــى رةواجــَي نــوَيــيــانــة 

بةجَيهَينانى ضونكة ئةمةريكا لة

طرنطى زياتر بؤية نةبوو كرداريان

ئةو ماددانة. كردارى اليةنى بة دةدرا

ذاثؤندا لة ئــةوة  بةرامبةر لة 

كؤمثانياكانو دامةزراوة ثيشةسازيةكان

كة دةكرد يةكرتيان تةواوي هاوكارى

ثةرةثَيدراوى ــاددةى م ئةنجامدا لة 

بةجَينانى ــة ك ــرد ــك دروســت وايــــان 

نوَيى هةبوو بؤية بةرهةمى كرداريان

سةند ثةرةيان بةخَيرايى جؤرانة لةو

و راديؤ بة تايبةت فلتةرةكانى وةك

 piezoceramic filters تةلةفزيؤن

زةنطةكان و

ووزةطؤِرى  piezo buzzers وة

بةجَيهَينانى  كة وا  transducers

بوارى كة لة هةبَيت ئةلكرتؤنى وايان

بةكاردةهَينرَين جياجيادا ئةلكرتؤنى

ثريشك دروســتــكــردنــى ،هـــةروةهـــا 

لة ثــــةيــــداكــــارى كـــارةبـــايـــى كـــة

ــار ــةك ب ضـــةرخـــةكـــانـــى جــــطــــةرةدا

هةستةوةرى لةوانةش ،جطة دةهَينران

بة بــوون تايبةت كة دروستكران وا 

ئوتومبيل دروستكردنى كؤمثانياكانى

كاتَيك شؤفَير ئاطاداركردنةوةى بؤ

خؤى رَيِرةوى تا بةردةمى دَيتة شتَيك

بطؤِرَيت.

   

 


